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JIŘÍ PEŠEK 

SLAVNOST JAKO TÉMA DĚJEPISNÉHO ZKOUMÁNÍ 

Motto: "Už se opět konají pohřební ceremonie. 
Smrt má svůj význam. 

A proto i život. " ( Mogadišo 1991) 

Tématem sborníku, který vznikl z příspěvki'l dvou pragensiálních 
konferencí, pořádaných v letech 1989 a 1991 Archivem hlavního 
města Prahy, je slavnost (resp. zemské výstavy "dlouhého" 19. století 
coby specifický druh společenskopolitické slavnosti) jako významný 
kulturní a sociohistorický jev, jemuž byla v českém dějepisectví dosud 
věnována jen nevelká pozornost. 1 

Téma slavnosti, které se dnes v Evropě stalo až módní záležitostí, 
j e ovšem mnohovrstevnaté a lze k němu přistupovat z řady odlišných 
východisek. 2 Slavnost jakožto přerušení každodennosti, jako prostře-

1 Z moderních studií, které se slavnostmi zabývají jako svým hlavním tématem , j e 
třeba uvést především opravdu průkopnickou stať J MACKA, Slavnosti a zrilmvy v ja
gellonsla!m. vriku, in : Opus musicum 19, 1987, s. 257-262 a též krátký, ale významný 
článek J VALKY, llarolmí slavnosti, in: Z. Hojda (cd .), Kultura Baroka v (;echách a na 
Moravč . Praha 1992, s. 53-63. Zapomínat ovšem nclzc ani na starší českou historio
granckou produkci, jmcnovi tč na studie Zikmunda Wintra a Cel'íka Zíbrta. 
2 K problematice slavností srv. U. Sctt ULZ, Da.1· We.<en, drL\' Jidrrrl, in : týž (cd.), Oas Fcst. 
Einc Kulturgcschichtc von der Antikc bis zur Gcgcnwart. Múnchen 19HH, s. H- 12. 
Obccnč shrnuje výsledky bádání posledních let o slavnostech M. MAURER, 1'/i.<lri und 
Feiern aú hi.vtrrri.lcher Frrr.<chung.<gegenvtand, in: Historischc Zcitschriťt 253, 199 1, s. I O 1-
130; srv. i W. HAUC - R. WARNING (edd.), Da.< Fe.<l. Munchcn 1989. Pro Francii mají 
obccnčjší význam knihy: J HEERS, Fétr<l', jri'UX el joule.< dans /e.< .<or:iéliÍ.V d'OI;r:idim.l a {a Jin 
du m.oyen nge. Paris 1971 a týž, Fete.1· de .fi!Us el Carnavaú. Paris l9R3. Alcspoií odkázat 
j e třeba i na sborník P. HuGGER (cd.), Stadt und Ni.<l. l:u Ge.<ch.il:h.te ·u.nrl Geg~m.waTl 

eumfli.ii.w;/wr Festku ltur. Zlirich 19R7. Po lskou produkci shrnul J STRZELCZYK 
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dek rytmizace běhu roku , prttběhu lidského života a jako narušení 
stereotypů všedního dne úzce souvisí právě se zkoumáním dějin 

každodennosti, s výzkumem etnografických a etnologických kompo
nent kulturních a civilizačních společenství různých oblastí i hierar
chiékých úrovní. Pochopení role a artikulace slavnostních momenttt 
v životě země, města, církevní či politické komunity je však jedním 
z předpokladů porozumění základťtm existence těchto společenství či 
společenských útvarů, pochopení představ, které si lidé v těchto 

navzájem provázaných či prolínajících se komunitách a uskupeních 
vytvářeli o sobě, o svých životních kontextech i o světě, ve kte
rém žili . ~ 

Slavnost ovšem vždy byla i výrazem politických představ, pretenzí, 
pokusem legalisovat změny nebo naopak petrifikovat stávající řád. 

Slavnost mohla sloužit jako sociální ventil, kdy v "převráceném světě" 
karnevalu odreagovávali bezmocní, podřízení či ponížení frustrace 
svého postavení. Karneval se ovšem mohl stejně dobře stát i výchozí 
situací pro násilné řešení nashromážděných sporů. Le Roy Ladurieho 
kniha o historii karnevalu v Romans o tom vypráví velmi názorně. 4 

V pozdější době sloužily některé politické slavnosti i jako jistá náhra
da, jako zástupné řešení otevřeně nepřátelského formulování nárokťt, 
názorťt či nepřátelství. 

A konečně nesmíme zapomínat na kulturně-uměleéké aspekty slav
ností různého druhu, které se nejednou měnily v "Gesamtkunstwerk", 

v úvodu obsáh lé recenze na sborník: D. A1:n:NilURC: - .J. J FIRNUT - 1-1. 1-1. STEINII OFF 
(edd.) , f<'esle und Nd"rn im MiUelaller. l 'rul!:rbom.er Symposium des Metliiivislwn.vm-lmndt,s. 
Sigmaringen I 99 I, kterou otiskl v Przegh\d 1-listoryczny 83. I 992, s. 562-.~69 . Zde se 
sluší připom enout alespořl studii A. GwvszTORA, SfJektald i litwgia - poúka lwnm.wjn 
k!-6kwslw., in: Kultura clitarna i kultura masowa w Polsce pózncgo sriedniowiecza. 
Wroclaw 1978, s. 9-23. 
~ V tomto směru je mimořádnč instruktivní studie A. VON Mú!.LER, Die Fe.1ln S. Giovanni 
in Florenz. Zwiw;hen Voll~l'lmllur und Hemdwflsinszenitm.tng, in: U. Schulz, Oas Fest, 
s. 153-163. Autor chápe veřejné slavnosti jako ~j . : " .. . 13i.ihne túr dic 13egq~nung- unci 
den Antagonismus unterschiedlichcr historischcr Prozessc: fur den Widerstreit also 
zwischen Prozessen von Ianger und von kur:tcr Dauer. ( ... ) Zwischen Volkskultur 
und 1-lcrrschaftsinszcnierung botcn dicse Fcste somit fas immer schon reichcs 
Anschauungsmaterial túr die Glcichzcitigkcit des Ung1cichzeitigcn." Srv. též P. JOIIANN EK, 
l"esl untl !ntegration, in: Altcnburg - J arnut - Stcinhotl, Festc und Fcicrn , s. !)'\5-540. 
Alcsp01'í voln č s tímto tématem souvisí i sborník: G. JARITZ - 13. Sc iiUII (edd.), 
Wallfáhrl und Alllag im MiUelalter unrl dtrr fnUum. Nrnzeil. Wien I 992. 
4 E. LE Rov LADURIE, Kamevrd in Hornan.1. Von Lú:ltlmesse biJ Asdtlfml'illwor:h 1579--1580. 
Stuttgart I 982. 
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spojt~ící v sobě (v kulise, výpravě i režii) výtvarnou, divadelní, hudeb
ní, literární (resp. řečnickou) nebo taneční složku a kvalitu.5 Umělec

ké ztvárnění slavností sloužilo jednak k V)jádření obsahú rúzného 
druhu, jednak - a to hrálo mnohdy obdobně významnou roli -
i k "prosté" zábavě, k relaxačnímu odreagování účastníkú a divákú.1; 
Začněme však naše úvahy od roviny nejsoukromější: Slavnost a všední 

den jsou dva póly životních situací, dva přístupy, které umožňt~í 
pochopení a uchopení (instrumentalizaci) života. 7 Je to prostředek 
jeho rytmizace, a zárovei'l forma reflexe vztahu člověka ke světu 

přírody a k minulosti i budoucnosti světa lidí. Rituál slavností, a to 
i těch nejmenších a nejběžnějších, stává se pak výrazovou formou 
oněch vztahú, v nichž člověk žije. Slavnost je nutná coby protiváha 
každodennosti už proto, aby se člověk stal/zústal člověkem. Slavnost 
ve svém autentickém smyslu symbolizuje a zrcadlí lidské vědomí 

kontinuity člověka a jeho obce, naznačuje respekt k jeho postavení 
v rámci pochopitelných možností jeho sociální existence. Je to potvr
zení jeho vlastní identity, akcentace významných okamžikú života 
a zároveň prostředek, jak získat klid a čas potřebný k tomu, aby 
člověk zvládl a vydržel krizové životní situace. Při pohřebních slavnos
tech jde v mnohém ohledu vlastně o totéž jako při masopustním reji 
"blázm':l'' ve světě převrácených hodnot a rolí: Základem zústává úsilí 
alespoň symbolicky znovupřetvořit příliš náročný svět našeho života 
v náš dt1m a útulek.8 

Slavnost je též předpoklad autenticity všedního dne jako sociálního 

5 Srv. kapitolu "Das Reú:h der llilcl.1ymbolik. Kari V. uncl clie kaiserlidwn l?eiven " in: 
R. STRONG, /i'este der Renaissam:e 1450-1650. Kunst als fnstntment d~<r Mar:ht. Wlirt.burg 
1991, s. 136-173, kde autor obrazově dokládá i obsáhle komentuje bohatou symbo
lickou výzdobu mčst při císařských holdovacích a triumfálních vjezdech. K témuž 
tématu srv. barvitou Matthioliho reportáž o vjezdu Ferdinanda I. do Prahy r. 155R, 
vydanou vícejazyčně Melantrichem. Pro Benátky srv. v pozoruhodné knize E. MumA, 
Civir: Ritual in Renaissanr:e Venir:e. Princeton 19R1 , oddíl: Government by !Wual, 
s. 185-298. 
6 Srv. R. VAN Důt.MEN, Gesrdliglwit und Fest, in: týž, Kultur und Alltag in der frúhcn 
Neuzeit. II. Dorť unci Stadt 16.-1R . .Jahrhundcrt. Mcinchcn 1992. s. 126-173. 
7 O. MARQUART, K!P.ine PhilosojJhie des li'estr<5, in: U. Schulz, Oas Fest, s. 413-420. 
8 W. GEBIIARDT, f'(,st , hier ttnd Alltag. Uber die geselúcha(tlú:he Wirklir:hlwit dt!s Mensdum. 
und ihre Deutung. Frankfurt 19R7; J AssMANN (cd.), Das N!sl ttnd cla.\ Heiligt'- ReligWse 
KonlrrtjJU.nk.te zur Alltagswelt. Gúttcrsloh 1991 ; H. 13AUSINGER, Ein Abwafim. rltrr 6"·ofJen 
Lasl.. Gedanlwn zur .1liidtúdzen Festhultur, in: P. Hugger (cd.) , Stadt unci Fcst. Stuttgart 
1987, s. 25 1-267. 
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provozu.9 Slavnost je - v klasickém smyslu - necrm, co se v jisté mrre 
opakuje nebo co slouží tomu, převést jedinečnou událost (lhostejno, 
zda pro člověka či komunitu v zásadě pozitivního n ebo negativního 
charakteru) do řádu společensky zvládnutého a uchopitelného bytí. 
Pozbude-li životní běh slavností, které ho rytmizt~jí a osmyslt~í, je-li 
každodennost absolutizována a ani nejzávažnější existenciální mo
menty života nejsou provázeny rituálem, resp. slavností, ztrácí život 
smysl a cenu. Komunita, která nedokáže zachovat alespoií j ádro, 
minimum svých rituálú a slavností, se hroutí, zaniká. Totéž platí 
o člověku jako o jedinci. 

Slavnost by tedy neměla být zaměiíována za pouhou, byť i velko
rysou zábavu, i když " nekoncepční" zábava múže mnohou slavnost 
zcela přirozeně provázet n ebo některá historicky založená slavnost 
múže - i politicky cíleně - degradovat v pouhou relaxační zábavu, 
ztratila-li jako slavnost svt~ púvodní smysl. To je osud např. většiny 

poutí v Čechách v druhé polovin ě tohoto století. I zábava se však 
mllže v retrospektivní inte rpretaci ritualizovat nebo postupně vzniká 
pestrá směs zprofanovaných zbytkú slavnosti a nově ritualizovaných 
zábavných prvkú, které púvodní slavnost provázely nebo nahradily. 
V takovém případě si ovšem je třeba uvědomit, že společnost, která 
tímto zpúsobem "modernizuje" své slavnosti, pozbývá své pi'lvodní 
identity a vědomě či nevědomě, pod tlakem či mimoděk , přijímá 

nebo hledá (a nemusí nalézt) identitu novou. 
Slavnost j e zároveií. rituál i symbol (např. v politické oblasti sebe

potvrzení statutu samosprávné komunity nebo zas potvrzení vl ády 

\I Rozdíly charakte ru všed ního a slavnostního dne ve středovčku , raném novovčku 
a v " ukáznčnén1 " 19. stol. nebo v našem začasté až nudn ě zcivi li zovanénl vč ku se 
mohly v mnoha o hledech jistě lišil. Včtší rozdíly každodennosti a slavnostního d ne 
podrnil'iovalo však sociální, konťesiomHní i geografické prostředí, k němuž ten č i 

onen autor vztaht.qc své úvahy, a ovšem přcdcvšín1 charakcr studované slavnosti . 
Srovnávat karnevalová veselí pozdního střeclovčku s "bC1rp;crli ch" politickými slavnost
mi 19. stol. , _jak činí M. HETI'I.I N(: a P. Nou·~-:, !Wrw«Lidw /•hle aú .1yrnbolisdw l'ol-ilih im. 
19 . .fahrlntnderl, in: M. Hcttling - P. Noltc (celel.), illirgerli che Fcslc. Symbolische 
Formen politischcn Hanclclns im 19. _l ahrhunclcrt. Cóttingen 199?., s. H, pokládám 
proto za nonscns: .. Es scheint clcnn auch , als wiclersprachen cl ie blirgerlichen Feste 
des 19. Jahrhunclcrts der in der soziologischcn unci philosophischen Festlitcrastur 
h>iutigcr genanntcn these von der Aullerallt;iglich kcit des Fesles. Die Festzeit. war 
zwar kcin e Arbcitszeit irn cngeren Sinnc, blicb aber blirgerli che Zeit; die Fesle des 
Hlirgertums brachten n icht so schr aus der sozialen Ordnung des Alltags aus, 
sonclern bilcletcn clicsc mil anclcrcn Mitteln." 
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panovníka nad komunitou , případně vyjádření pretenzí jisté části 

společnosti na samostatné sebeustavení, vr.jádření jistých nárokí1, vý
raz svébytné identity). Slavnost, která se stává všedností ("svátek, 
který by se přestal pohybovat", abychom parafrázovali Ernsta Heming
waye), přestává být vlastně slavností a proměií.uj e se ve své ho druhu 
všednost, možná v luxusní všednost. To byl případ např. řady fran
couzských dvorských slavností 17.-18. stol., jimiž král v podstatě j en 
potřeboval zaměstnat dvorskou šlechtu, zatížit ji reprezentačními vý
daji a omezit prostor jejích nezávislých politických aktivit. I tehdy 
však slavnost alespoií. částečně zí1stala slavností, byť se zásadně změnil 
způsob její instrumentalizace vládcem. Zde se dostáváme na pole 
dvorského ceremoniálu, reprezentace , obřadnosti a ovšem i ce lé řady 
symboly zatížené zábavy společenských elit, které se mj . ocl zbytku 
společnosi odlišt~í nej en tím, že se těchto v principu většinou spole
čensky uzavře ných slavností účastní, ale především tím , že rozumí 
řeči j ejich symbolů a dovedou ji užívat, případně rozvijet."' 

Slavnost j e však především záležitostí rytmu a řádu, případn ě 

nároku včlenit se do něj. Míra umělecké kvality rituálu , míra 
investic do luxusu jeho insce nace hraje v tomto smyslu roli až 
druhotnou. J e však třeba počítat s tím, že právě podle nádhery, 
podle vložené kulturní investice identifikovali lidé v dobách pře
vládající obecné nouze podstatnou část slavností, zej m éna těch, 

které se konaly m imo rámec zažité rytmizace ročního a životního 
cyklu.'' Ochota investovat čas, práci i prostředky do vn ější výpravy 

1<1 Zde znovu odkažme k vyn ikající kn ize R. STRO NGA, l•esle tú<r J?m .ai.uanm (v an~lickém 
ori~i nálu , vydaném r. 1973 a znovu 1984, se kniha daleko přesnčj i na1.ývá " ATl anrl 
l'ow11r") a zde ke kapitolá m: Staatsspektakel, s. 78- 120; Die "Politique" der Katharina 
cle Medici. Ka tharin a cle Medici unci clie Feste am Hofe der Valois, s. 174-2 14; Di<: 
Apotheose e in er Dynastie . Groflherzo~ Ferdinand unci dic Florentiner lntcnn ezzi, 
s. 2Ei-262; lll usionen des Absolutismus. Kari I. unci clic Maskcn spiele de r Stuarts, 
s. 263-295. Dále srv. F. RECKOW (hg.) , Die 1-nsztm.il!fung des Absolulúmus. l'oliti.w:he 
Begriindung unrl kiimllerisdw Geslallung hiifisdtl!f 1•esle im Frankreit:h Ludwig.1· X11~ Atzels
bcr~er Gcspriiche 1990 (Erlan~er Forschungcn, Rc ihe A, Bd. 60). Erlan~en 1992; 
R. ALE\WN, Dr"'. grofle WelUhealP.r die l \fHH:he dl!f hiifisdum Fesle in Dokumm .l 'l.l.rul Drntlung. 
Mi.inch cn 1985; T. WlNKEUlAU ER, 1/efJriisenlaliomslrebrm. Hof.llaal und Hofirmnnonirdl rler 
Hr<rnm bzw. von Liechtenslein in rlr<r rC~:Iltm Hii.l(te des 17. .fahrhundt<rLI, in : Opera Histori
ca 3. ( ;eské Buclčjovice 1993, s. 179-198, R. BRAUN - D. GUGERI.I, Madtl dl!s 'fhnzti'S. 
Tanz rlm· Mii.r:htigen. Hoffésle und Hrm·.w:hafis=emonirdl 1550-1914. Mi.in ch e n 1993. 
11 Srv. G. KOIILER (cel .), Die sdúine Kunst dt<r Vl!f.ll:hwendung. /•lisl unrl /<li'tui'rru"rl' in rler 
tiUmpiisdum Gest:h.ú:h.le. Zi.iri ch - Mi.inchen 1988. 
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slavnosti je tedy s výkonem slavnosti a rituálu často úzce spjata. 
Přestanou-li být však symboly, výrazové prostředky, srozumitelné 

nebo stane-li se již nádhera výpravy součástí každodennosti, případně 
převládnou-li motivy zábavy nad smysluplným a emoce přitahtUícím 
rituálem či slavnostním - ritualizovatelným - aktem, mění se slavnost 
v divadlo nebo v masovou zábavu. Účastníci degradtUí v diváky či 
poživače průvodních "laskominek". I to však historicky patří k životu 
rituáh"! a slavností. Tradované prvky rituálu a prllvodní slavnosti se 
přetvářejí v souvislosti s politickým a společenským vývojem a jednot
livé součásti slavnosti a prllvodního veselí se - jak je patrné např. 
v italské renesanci - nově ritualizují v jiném účelovém kontextu. 

Účastenství a diváctví jsou významuplné role a je nutno rozumět 
jim vždy v konkrétním kontextu, přiměřeném místu a době . Obecně 

jistě platí, že účastenství na slavnosti je společensky a politicky 
hodnotnější než pouhé diváctví. Je však nutno připomenout, že není 
vždy snadné a namnoze ani možné osoby účastné slavnostem jasně 
definitoricky rozlišit na účastníky a na diváky. Jednak se pozice řady 
osob v prllběhu zejména delších slavností prostě měnila, a to někdy 
i reverzibilně, jednak v jistých kontextech má společenskou cenu již 
samo "být při tom". 12 Např. při většině církevních slavností a rituálll 
jsou takřka všichni světští účastníci pouhými diváky "divadla", které 
samozřejmě není divadlem, resp. akce, která namnoze byla a je 
i instrumentalizovaným divadlem, ale nikdy není jen aktem na "divadlo" 
redukovatelným. Josef Válka to velmi pěkně ukazuje na proměně 
funkce slavností katolické církve v Českých zemích: Zatímco 
v předbělohorské době "slavnosti jsou jednou z nejúčinnějších 

nenásilných zbraní katolické církve a napomáhají jejím úspěchllm", 
v pozdním 17. a v 18. stol. se církevní slavnosi stávají výrazem nové 
religiosity, výrazem vítězství - a vlastně i hlavní náplní církevního 
života. 13 

Michail Bachtin, jeden z nejuznávanějších evropských badatelll 
v tomto oboru, rozlišuje "vážné slavnosti" a lidovou kulturu smíchu, 
v principu tedy odlišuje slavnosti, které navozují "převrácený svět" 

karnevalu a "normální" svět slavností v podstatě inscenovaných. I to 
však je nejednou jen zdánlivý rozdíl. Prakticky vždy - i při divokém 

12 1-lcttling a Noltc v tomto oh ledu velmi přesnč charaktcrisují slavnost mj. jako 
.,kollcktivc 1-landlung und Erhthrung"; M. 1-IETri.ING - P. N01 :n:, c.d., s. 9 . 
13 .J. VALKA, c.d., s. 59. 
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raně novověkém karnevalu - šlo o poměr proporcí, o předem 

alespoi'í rámcově stanovený podíl účelově režírovaného rituálu, výtvar
ných kulis a kostýmú, vědomě připraveného - spoluhraného - diva
dla či obecně rituální akce a podívané na "nespoutaném" karnevalovém 
veselí. Na druhé straně pak pusté hostiny s "nemravnými" tanci, 
sedlácké "žranice" (s chutí karikované malíři 16. a 17. stol.) a pitky 
těsněji či volně navazovaly i na mnohou "vážnou" ritualizovanou 
příležitost. "Převrácený svět" nemohl existovat bez "pravidel hry", 
která mj. umožnila, aby se po konci masoupustu "svět opět postavil 
na nohy". Byla to pravidla, která se snažila předem eliminovat pře
hnaně drsné dúsledky bláznovského veselí. A naopak "Tanzhaus" 
přece nebyl jednou z klíčových budov jihoněmeckých měst pozdního 
středověku a raného novověku jen a jen s ohledem na j eho funkci 
v době karnevalú . 

V tomto směru přináší v Evropě přelom zejména počátek refor
mace . 16. stol. j e v této oblasti dobou přechodu, kdy jsou slavnosti, 
zejména v protestantských oblastech (v jistých vlnách) postupně 

"disciplinarizovány". Nástup moderního, absolutizujícího státu mění 
postupně i charakter řady slavností, snaží se omezit onu "karnevalově 
smíchovou" složku, volně provázející i mnoho slavností, stojících 
mimo rituály, pevně vtělené do rytmu kalendáře. Evangelické a ze
jména reformované církve se pak - a to s jistým, mnohdy trvalým 
úspěchem - postupně snaží karnevalovou kulturu, komplementární 
k dosavadnímu křesťanství, nahradit katechickou disciplinací. 1 ~ 

Připomenutí výše uváděných obecných rystl slavností mělo poslou
žit tomu, abychom při úvahách o jednotlivých typech slavností, pří

padně již přímo o konkrétních slavnostech minulosti nezústávali 
u pouhého, byť i zajímavého a záslužného popisu a snažili se o po
stižení vnitřního významu té které slavnosti, o specifikaci jejích význa
mových rovin, nejednou odlišně srozumitelných pro rť1zné vrstvy 
účastníkú a divákú a ovšem i o význam slavnosti v širších historických 
kontextech její nebo pozdější doby. Vždyť řada slavností žila i svým 

1 ~ Srv. především: P. 13 UI\KE, Dit! A!Jlehn:u:ng des Hituaú irn 1\umf;a am /Jeg-inn riN Neuzl!il, 
in : týž, St>idtische Kultur in ltal ien zwischen Hochrenaissan ce unci Barock. Eine 
historischc Antropologie. Berl in 19R6, s. I R6-200 a N. SCIIINDI.I·:R, Kam1mal, Kin:he und 
rwrkehTte Welt. Zu·r l"ttnltlion d~Cr I.IU:h.!w,ltu.r im 16 . .fahrhttndl"-t, in: týž, Wickrspenstige 
Leute. Etudcn zur Volkskltur in der fl·uhcn Neuzcit. Frankfurt a. M. 1992, s. 121- 174. 
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"druhým", nejednou mnohovrstevnatým životem. Slavnosti byly, ze
jména v 18. a o to více v 19. a 20. stol. , zprostředkovávány širší 
veřejnosti příležitostnými tisky, později fotografiemi (o reportážích ve 
století filmu, radia a televize nemluvě), byly vydávány pamětní publi
kace a obrazové materiály, které v regionálním, národním či státním 
kontextu připomínaly slavnostní událost a dovolovaly pak s odstupem 
slavit - většinou již instrumentalizované - výročí ptlVodní oslavy. 

Nechme tedy nyní stranou slavnosti soukromé povahy - křty, 

zásnuby, svatby, pohřby - lidí "neveřejných" a Ztlstaňme u slavností 
veřejného charakteru, resp. u slavností, které byly na tuto rovinu 
povýšeny. Je nám přitom jasné, že i ony "rodinné" slavnosti se 
v rámci vesnických nebo maloměstských, případně lokálních komunit 
stávaly záležitostí širšího lokálně společenského rázu. To platí i o slav
nostech spojených s ročním hospodářským cyklem a zejména o slav
nostech církevního roku. Dvojnásobně to pak platí o mimořádných 
církevních slavnostech (milostivá léta, prosebná procesí při morech či 
živelných pohromách, oslavy svatořečení regionálních mučedník-ll atp.). 
Církevní slavnosti se propojovaly jak s cyklickými slavnostmi pohan
ského p-L1vodu (připomeúme Vánoce a zejména Velikonoce a vynáše
ní Morany), tak se světskými politickými slavnostmi, při nichž docházelo 
k souznění či návaznosti světských a sakrálních motivl!. Zde je třeba 
především jmenovat slavnosti patronú zemí a měst, kde se oslava 
lokální či zemské tradice, politické svrchovanosti nebo nadřazenosti 
ostatním městtlm či regionúm proHnala se slavnostmi ryze církevní, 
začasté však jen zdánlivě nepolitické povahy. Církevní "předehra" 

nebo "dohra" ovšem dlouho integrálně patřila a namnoze dosud 
patří i k většině závažných politických slavností -jmenujme alespoň 
nastolování městských rad či regionálních a státních představitel-li 

moci a správy. Zvláště intenzivní se toto prolínání jeví tam, kde 
představitel světské moci byl i hlavou správy církevní - např. benátský 
dóže či byzantský císař. 

Na pomezí církevní a světské slavnosti stály ve středověku a raném 
novověku (a do jisté míry v rámci tradice dodnes stojí) i rituály 
a slavnosti univerzit. Tyto slavnosti vyrústaly od 13. stol. v ryze církev
ním rámci, ten však získal v prúběhu staletí svého vývoje a pod 
vlivem koexistence s městskými či panovnickými patrony a mecenáši 
universit řadu specifik. Univerzitní slavnosti, spojené s nastolováním 
volených akademických funkcionář-ll, s veřejnými disputacemi, s ima
trikulacemi a zkouškami student-ll i s promocemi absolvent-ll n'hných 
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stupi'íů, ovšem např. také s uctíváním památky univerzitních patrontl, 
stojí - v návaznosti na historický vývoj univerzit - na rozhraní 
slavností církevních a světských, rituáltl určených jen pro účastníky 
z řad člentl korporace a slavností, otevřených širší veřejnosti. 

Do mezní sféry slavností světských a církevních, rituáltl v principu 
pohanských a zvyki'1 odvozených z křesťanské tradice, patří i masopus
ty, fašinky, karnevaly a "Narrenfeste" rtlzných oblastí Evropy. Oslava 
konce postního období, svátktl ryze křesťanského charakteru, prolnu
la se tu s tradicí antických iniciačních rituáltl saturnálií a se zvykem 
uvoli'íovat (a tím v negativu potvrzovat) společenský řád několikaden
ním navozením bláznovského světa převrácených rolí a hodnot, světa, 
v němž dochází nejen k záměně ošacení (mužské za ženské, světské 
za mnišské, panské za žebrácké ... a naopak), ale kde se převrací 

i zákazy a příkazy, povolení a normy ve svl:~ opak. 1
" O významu a síle 

karnevalových rituálů a slavností svědčí nejen jejich (namnoze ovšem 
pustě komercionalizované) přežívání až do našich časů v řadě zemí 
a oblastí, ale i to, že ocl středověku církev i světská vrchnost nešetřila 
důraznými zákazy karnevalových excestt (h lavně, ale nejen pUáckého 
a sexuálního charakteru), k nimž při masopustním reji a veselí 
docházelo, většinou se však neodhodlala k trvalému přím ému zákazu 
karnevali't. Symptomatické je i to, v jakém rozsahu dokázaly zejména 
vesnické komunity rezistovat a držet se karnevalových tradic. Vymýtit 
j e dokázala jen reformace, tedy až rozšíření přesvědčení, že svěcení 

I'\ K tématu karnevalu a jeho ne jširších poli tických i spol ečenských kontextů poklá
dám za k l íčovou stud ii L. PETZO I.D, Na·rrenji1ste, l'astnw:ht, Fa.w:hing, Kamwrd in rler 

lhirgt<1kultur derji·úfwn Neuzeit, in : U. Schulz, Oas Fest, s. 140-152 a P. l3 URKE, Karntmal 

in Verwdig, in : týž, Stildtische Kultur in ltal icn , s. 146- 154. Pozoruhodn á a dť1 kladná 

práce P. PFRUN DERA, Pjilffim. - Ke.lzer - 'll!lrmfre.lseJ: l'"slnru:hlsfmllur d11r fl t<jirrnw.lion.mlil -

die !Jm-n.11r Sf!it'le von Niklaus Mrm:wd. Zllrich 1989, ukazuje jednak vým <lln gestické 
kultury pro komun ikaci v rám ci širokých vrstev i mčstského obyvate lstva rané ho 
novovčku , jednak dokládá skutečnost, že "bezuzdné" karnevalové vese lí bylo i ve 
švýcarských kantonech důmysln č instrumentalizováno - v tomto případč ve prospčch 

reformačn í teologie. V Pfrundcrovč knize, která svým zábčrem daleko překračuje 

úzce švýcarskou tematiku, stojí za pl·ipomenutí i obccnč zamčřená kapitola Konztif!lt' 

dm· histm·iw;/um. Fr.Lrlnar:frLijim·ch:ung, s. 49-66. K problému divadelnosti karnevalů .je dál e 
možno a lcsp01'i zmín it sborník M. SILLER (cd.) , l'r"rlnat:h.tsfJird - Cornmtulia drdl'a-rle. 

Gt,mán.mm.lwilen - Gegensiilze. Akltm. rles I . Symfmsiums dr"· Slt;rzinger Oslrmflielti. Innsbruck 
1992 a zcela na okraj i li ter~trněvědně zaměřenou práci M. O. BRISTOL, Cam.ivnl and 

Tlwater: PúdH!ian Cullure and lhe Slrw:tu.re ol rtttlh.ority in Rrm.air.\Ilnt:ri 1\nglarul. Ncw York 
198S. 
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bláznovsky převráceného světa by se mohlo stát překážkou na ces tě 

ke spáse duší účastníků, resp. nabídka kvalitativně jiných forem 
odreagování sociálních frustrací či společenských pře tlakiL. 

Mimo rytmus ročního kalendáře, ale v řádu cyklu života a funkční
ho působení panovníktt či nižších vrchností promítal se do života 
zemí, měst i jednotlivých lokalit soukromý - ve věc veřejného záj mu 
proměněný - cyklus slavností panovnické rodiny, j ednak " úřední" 

cyklus povinností vládců. 11; Slavnosti spoj ené se svatbami, narozením 
následníků , zejména ovšem s úmrtími a pohřby v panovnické rodině, 
dostávaly charakter závažné veřejné události, do ve lké míry ritualizo
vaného prohlášení loyali ty účastníků se státem, zosobněným v j eho 
lidských představitelech. 1 7 Slavnostní korunovace a holdy byly pak 
událostmi, v nichž se tyto momenty přímo koncentrovaly. Korunova
ce, kterou neprovázela adekvátní slavnost, koncedovaná všemi poten
ciálními účastníky, nemusela pak být obecně pokládána za platnou 
a panovník tedy za legitimního vládce. (Vzpomei'qne jen kvapn é 
Zikmundovy korunovace ve svatovítské katedrále po bitvě na Vítko
vě.) Pohřební rituály a slavnosti francouzských králů nejlépe dokláda
jí, že kontinuita a legitimita státní moci hrála tu vždy klíčovou roli . 

V ritualizovanou slavnost měnil se ovšem i běžný cyklus úředních 
povinností vládce a j eho zástupdt: slavnostní vjezdy, zah~jování soudú 
a sněmtt, výkon správy a spravedlnosti se měnil ve slavnost, potvrz~jící 
existenci, sílu a právoplatnost představitele státu, resp. osob, jimž 
byla ta či ona část j eho moci delegována. I sám veřejný výkon justice 
- tj. hlavně popravy - byl nejen odstrašt~ící a zvráceně zábavnou 
podívanou pro široké vrstvy obyvatelstva, ale i chmurnou justiční 
slavností, jejíž divadelní režie musela dbát celé řady závazných pravidel. 18 

A zde se ocitáme na pomezí role slavnosti jako identifikačního 
a legitimačního rituálu společenství a slavnosti jako prostředku repre
zentace a vyvýšení jedince nebo určité skupiny osob nad komunitu 
(na různých úrovních), jako sebepotvrzení vládce tím, že oslava jeho 

11; J. M. 13AK (cd.) , Coronatiom. Medúmal and Harty Modem Monrm:hit: llil<ud. lkrkclcy -
Los Angclcs - Oxford 1990. 
17 E. H. KA NTOROWJCZ, Die zwrd Kii11Hrr d11s Kiinigs: rdne Sturlir1 zur f)()Lili.w:hen. Theologie des 
Mittelallen. Múnchcn 1990. Pro Nizozcmí srv . .J . LAN DWEIIR , SfJilmdirl r:emmrm.it1s. Stalfl 
enlries anrl rrryal.fuhrwmL5 in the Lrnv Counlries 1515-1791. A i>ibliography, Nicuwkoop 
- Lcidcn 197 1. 
18 R. VAN OůLMEN, Tlwaler des Sr:h.m:kem: Crrrú:hL<fJmxú und Stmfi~luale in rlrtr _f'i"iilum 
Neuzeil. Mlinchcn 19R5. 
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moci, legitimity a důležitosti je včleněna do kontextu rituálťt a slav
ností, určujících základní řád chodu společnosti. V tomto smyslu 
vystupuje slavnost i při takových událostech, jakými bylo založení 
nebo povýšení města, kostela, diecéze atd. Slavnost j e tu nejen 
výrazem radosti a vděku komunity, ale i důkazem o tom, že k závaž
nému "nobilitačnímu" kroku skutečn ě došlo. 

Slavnost byla přitom podstatná nej en j ako výkon rituálu , nejen 
j ako různorodě koncipovaná umělecká, tedy estetická ozdoba vý
znamného aktu, události nebo data. Slavnost byla i v těchto mimo
řádných , j ednorázových případech opět především vybočením 

z každodennosti. Ve středověké a raně novověké společnosi trvalého 
nedostatku , strachu z h ladu, resp. v krátkých cyklech se opakujících 
hladomorů stává se pak slavnost vedle svých výtvarných či hudebně 

divadelních momentů základním zážitkem i j ako chvíle hojného 
(neom ezeného) jídla a pití. 19 Nebylo by však správné redukovat slav
nostní hostiny, ať již obecné, dopřávané celé komunitě, nebo určené 
j en pro elity města, církevn ích institucí nebo státu, na dostatečné 

a dobré nasycení ... I zde ovšem mnohdy šlo - zejména u cyklických 
slavností - o nutrlé posílení člověka před dobou pl:tstu nebo v nepří
znivých měsících roku , případně byla slavnost spojena s likvidací 
zásob potravin, j ež n ebylo lze d louho skladovat nebo např. s poráž
kou a konzumací domácích zvířat v době , kdy byla právě dostatečn ě 

vykrme ná a pro další (nadreprodukční) chov n ebyl již k dispozici 
přirozený dostatek krmiva. 

V zásadě však slavnostní hostina - a nyní hovoříme především 

o ad hoc uspořádaných slavnostech pozdního středověku nebo rané
ho novověku např. na počest uzavření mírové smlouvy, na počest 
dťlležité návštěvy apod. - vyjadřovala schopnost hostitele, hostitelské 
komunity, dát k tomuto účelu k dispozici - v principu obětovat -
dostatek finančních prostředklt a potravin. Hodovat a hostit zname
nalo tak ve společnosti hladu o hodně více než jen prezentovat 
odbornou zdatnost kuchařú . 

Vedle symbolických momentú, spojených snad ve všech lidských 

1q U. L ()WENSTEI N, ,.l!-'in rvissen Swan mil eym guldrm. Sna.bel zu trym Sdu.LWttes.wm.". Feslt!JJen 
rtm hmwuildu:n !-fo( im 15. wul Jó . .fahrhunderl, in : Hanauc r Gcschichtsbl :ittcr 3 1, 
I 993, s. 35-90; G. FouQUET, Das N:stmrdtl in den obrmleutsdwn Stiidten rles Spiitrnittlllallers. 
Zu Form, Funktion und !Jerleutung iiffim.tlidwn Kon.mrm, in: Archi v túr Ku lturp;cschichtc 
74. 1992, s. 83-123. 
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komunitách se společným jídlem, objevuje se pak od renesance -
v návaznosti na antické vzory - hostina i jako komponované setkání, 
určené k humanistickému rozhovoru, jako vybočení z komunikační 
každodennosti tím, že v předem k tomu připraveném prostředí, 

vytrženém kontextem hostiny z toku každodennosti, je veden - opět 

vlastně komponovaný - rozhovor na nevšední téma a nadto nevšed
ním jazykem s užitím řady specifických rétorických šifer. 211 

Je samozřejmé, že právě ony "poživačné" momenty slavností se 
začasté měnily v samoúčel, resp. proměňovaly se v druhotně rituali
zované a tedy namnoze pak tolerované formy nárokť1 účastníktl 

slavnosti na aktivní podíl ostatních spolulidí na oslavování, hodování 
a pití, případně v drsně vymáhaný požadavek vykoupit se z této 
"povinnosti" odevzdáním daru nebo finančního příspěvku na další 
pokračování oslavy. Slavnost tak bývala instrumentalizována "odzdola" 
většinou již bez požehnání vrchnosti a namnoze proti jejím intencím. 

Ponechme však stranou obsahové významy slavnosti a pokusme se 
na ni podívat ještě jinak: jako na společenskou akci specifického 
druhu. V torno kontextu začíná slavnost dávno před prvním taktem 
své "předehry". Již pro dobové účastníky začínala většina slavností se 
značným předstihem - v době plánování a realizačních příprav. Jako 
velmi zajímavé výzkumné téma se proto jeví např. vývoj kon cepce, 
vývoj režijního plánu té které slavnosti, u slavností cyklických pak 
formy postupného utváření jejich obřadního, výtvarného, legislativní
ho (ve smyslu benedikčních i kominačních sankcí) rámce, resp. 
rozsahu a formy předpokládaných prťiVoclních požitktl. Otázka po 
sankcích a milostech či požitcích se vztahuje na slavnosti jak světské, 
tak církevní. Spektrum požitkú sahalo přeci od pohoštění, resp. ocl 
účasti na společné konzumaci potravin i nápojť1, přes tance, tolero
vané erotické aktivity, až k divadelním a hudebním zážitkúm, n a 
druhé straně pak k získání mimořádných požehnání, oclpustkť1 či 

milostí. 
Příprava patřila ke slavnosti ovšem též společensky. Scházení se za 

účelem přípravy výzdoby, setkání k šití kostýmú , k nácviku rolí č i 

hudebních produkcí pro slavnosti patřilo k významným součástem 

společenského života nejen v "měšťáckém" 19. a časném 20. stol. , 

211 M . .JEANN ERET, A i'11asl ol Wrmf,. Hanqu!ils anrl '/h!Jle 'lrllk in llw l?rm.aiurmr:11. Cambridge 
19R7. 
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nýbrž již dávno ve středověku. A již tyto přípravy na slavnosti měly 
nejednou svoji ustálenou , někdy takřka ritualizovanou formu v rámci 
"kolektivní kultury". 

Nejprve ovšem bylo nutno připravit prostor, v němž se slavnost 
bude odehrávat. Nešlo přitom jen o ,jeviště" vlastního rituálu nebo 
obecněji slavnostního úkonu. Již ten sám nebyl u veřejných slavností . 
(a o ty nám v našem vyprávění jde především) většinou koncentro
ván do malého prostoru. Jakob Burckhardt rozlišil ve své slavné knize 
o kultuře renesance v Itálii dvě základní součásti slavností: mysterium 
a procesí. 2 1 I když se mttže toto členění zdát být příliš vázáno na 
slavnosti náboženského charakteru, jeho platnost ve smyslu modelo
vého strukturování slavnosti jako akce je obecná. 

K slavnosti prostě neodděliteně patří procesí, průvody, vjezdy, 
tedy pohyblivá prezentace lidského zástupu, který kráčí ulicemi a za 
doprovodu hudby, zpěvu, vyvolávání nebo naopak dttsledného mlčení 

nese, veze n ebo provází symboly, alegorie, reprezentativní artefakty, 
případn ě naopak (resp. zárovei'í) vnímá speciálně ku slavnosti upra
vený symbolicky "popsaný" prostor, jímž prochází. Vždy však jde 
především o komunikaci , o prezentaci jistých představ, hodnot či 

obsahtt prostřednictvím procesí. A ovšem jde o podívanou pro vzne
šené přihlížející a slavnostní hosty, pro městské čumily i pro kon
textů neznalé venkovany, jde o show, o prezentaci moci či síly, 
bohatství, umění nebo společenského postavení organizátori't a (nebo) 
účastníků průvodu. 

Této prezentaci bylo třeba vytvořit náležité zázemí a prostředí. 

Výzdoba prostoru slavnosti, resp. prostranství, kudy k místu slavnosti 
či rituálu táhlo procesí, případně kudy od jednoho ohniska slavnosti 
(kostel, radnice, náměstí, městský palác či zámek za městem) táhl 
prttvod k dalším zastavením, byla proto nejen čištěna od smetí 
a hnoj e, ale často (zvláště od pozdního 16. stol.) i od "nekoncesova
ných" žebráků nebo sociální a kriminální spodiny obecně. Setkáme 
se i s příkazy, že po dobu slavností musí být mimo městské hradby 
vyvedena a ustájena prasata, která j inak většinou sdílela městská 

veřejná prostranství i domovní dvorky spolu s lidmi. 
Pro slavnost však nestačilo jen uklidit nebo kultivovat veřejná 

prostranství města. Slavnost byla časem, pro který si město nejednou 

21 .J. 13URCKII ARllT, Die Kultur der RP.nais.<anm in flalim. Stuttgart 1976, s. ~7H. 

19 



Documenta Pragensia XII (1995) 

zgruntu "vyměnilo tvář" . Vyčištěné a ozdobené ulice, náměstí či 

brány a v případě vjezdl! i trasy před městem byly pak přímo 
proměl1ovány - pomocí velkoplošných obrazů, někdy iluzivních a vět

šinou dočasných staveb, soch a technických zařízení, takže prostor 
města se pro dobu slavnosti zcela zásadně přetvářel. Tyto rozsáhlé 
úpravy jsou dokumentovány pro pozdněstředověkou, renesanční i ba
rokní Itálii (zejména Florencie, Benátky), zcela jistě se však podobné 
grandiozní akce konaly i v renesanční a barokní Francii, v habsbur
ské části Nizozemí, částečně ve stuartovské Anglii a díky bohaté 
grafické dokumentaci máme podobné příležitostné architektury, resp. 
ad hoc proměněnou tvář měst dokumentovanou i z protestantského 
Gdaiíska. 2'2 Z Prahy je zatím k dispozici spíše menší soubor dosti 
velkolepých zpráv pro druhou polovinu 16. stolY 

Při investicích do zmíněných velkorysých příprav a úprav hrála roli 
nejen touha po · zkrášlení prostředí slavnosti, ale ke slovu přišla 

i rozsáhlá škála politických, náboženských a etnokulturních symboltl, 
el1)blemat nebo alegorií, čitelných někdy pro všechny nebo častěji 

alespoií. pro vybrané účastníky. To, co nebylo možno říci otevřenou 

řečí, bylo při politických slavnostech raného novověku možno nazna
čit č i otevřeně vyjádřit formou figurální, malířské nebo divadelní 
alegorie - např. při přljezdu nového místodržitele do Antverp v době 
jejich blokády ve třicátých letech 17. stol. naznačilo mu město již jen 
řečí obrazové výzdoby, j ak strádá a co od něj očekává.~4 

A ještě o něco většinou šlo při velkých slavnostech: o peníze. 
Slavnosti byly a namnoze dodnes jsou totiž součástí městské či 

obecně lokální ekonomiky. Je to forma rozsáhlého "luxusního" konzumu 
bohaté palety výrobkl! obecné i speciální povahy, je to magnet pro 
aktivity "turistického" typu. Dodnes existt~í - nyní již většinou jen 
v omezeném počtu - branže, v nichž bývá většina ročního obratu 
dosažena v krátkém, několikadenním, nejvýše snad měsíčním období 
velkých slavností. Dodnes jsou v n ěkterých oblastech služby terciérního 
sektoru plně vytízeny j en při slavnostech a karnevalech rúzné povahy. 
Slavnost (dnes ocl filmových festivall:1 přes olympiády až ke světovým 

22 Srv. R. STRONG, c.d. , s. I ~6-299. 
2~ Srv. na konferenci před nesený refer(tt. Václava Ledvinky o pražských svatebních 
slavnostech pánú z Hradec v lfi. stol. 
~4 V tčchto i náslcclujících pl"íklaclcch vycházím zejména z materiálu , shromážclčného 
R. STRONGEM, c.cl., s. 7R-120. 
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výstavám) je proto považována za svého druhu ekonomickou injekci 
do regionu. Lidé, kteří přicházejí na slavnost, přicházejí přece obvykle 
utrácet. A nejinak tomu bylo i ve středověku nebo raném novověku. 

Města se na slavnosti coby na "turistické podniky" už od středo
věku také adekvátně připravovala. Očekával-li Řím milostivé léto, byly 
nejen vyčištěny studně, zkontrolovány a rozšířeny ubytovací kapacity 
uvnitř městských hradeb a zjednány stájní kapacity v zázemí města. 
Bývalo však např. také obvyklou starostí papežl'1 a kuriálních úředníkl'1 
doplnit a nákupem rozhojnit zásoby chlebového obilí a ostatních 
potravin, aby byli dostatečně zajištěn i všichni dočasní obyvatelé Věč
ného města. 2" O obdobných přípravách víme i z německých měst 
před říšskými sněmy. 

Jen ve středověku a u menších či méně výpravných slavností 
ranéh o novověku bylo možno kostýmní výbavu a ,jevištní" výpravu 
více méně improvizovat. Většinou přišli však ke slovu odborníci, a to 
i specialisté v oboru režie, celkové výtvarné koncepce atp. Takovým 
skladatelem a režisérem slavností byl např. při dvoře Maxmiliána II. 
a mladého Rudolfa II. geniálně všestranný Giuseppe Arcimboldo. 
Byl ve své době nejlepší, byl originální (na to se někdy dbalo, jindy 
či jinde byla dávána přednost spíše dokonalé napodobenině slavností 
ze známých italských, později francouzských center), zdaleka však 
nebyl jediný. 

Je pozoruhodné, jak brzy se role zprostředkovatele komplexních 
informací o slavnostech, alegorických či vítězných prl'1voclech a vjez
dech chopil knihtisk. Objevení antiky se v italské renesanci 15. stol. 
neomezovalo na setkání s klasickými texty (i když např. i v nich byly 
nalezeny a čteny, resp. k adaptování vyhledány popisy triumfálních 
římských prl'lvocltl). Pozoruhodná je přitom skutečnost, že i v Če
chách doby jagellonské, tedy v zemi a v období jinak silně pozname
naném reformační mentalitou husitství, nadále žily slavnosti 
karnevalového typu, a to poměrně bohatě a výrazově plně. I clo Čech 
konce 15. stol. dorazilo poselství antických alegorií a tak -jak uvádí 
J. Macek - prezentovala dokonce pražská židovská obec při slavnost
ním prl'nrodu k uvítání krále Vladislava v Praze r. 1497 svého hejtma
na v rouše antického Neptuna, j edoucího na koni. 21; 

2" Srv. V. REI NII ARDT, Vbr:rlebrm. in der Ji·iilmr!Uztlillir:lum. Slruil . Anrwna unrl Cel'l~idtmenor
gung in Rorn 1563-1797. Túbingcn 1991. 
26 .J. M ACEK, Slavnosti a zribavy, s. 257. 

21 



Documenta Pragensia XII (1995) 

V Itálii 15. stol. byly objeveny též bohaté výtvarné materiály, kte
ré - překreslené a vytištěné - staly se spolu s antickými texty 
podkladem pro inscenace novověké. Dvory renesančních italských 
suverémú čerpaly z tohoto zdroje stejně intenzivně jako francouzský 
král František I. nebo jeho habsburští protihráčiY Přejímány a adap
továny byly doknce i prvky, jimž novověk nerozuměl či které většinou 
nemohl adekvátně aplikovat (např. užití slonú v triumfálních vjez
dech). Vzhledem k tomu, že o nově inscenovaných slavnostech byla 
často opět pořizována a tiskem šířena obrazová dokumentace, roztá
čela se v oboru slavností inspirační spirála stále rychleji. 

Výzdoba, ptlVodně jen provázející rituální procesí nebo vlastní 
mysterium rituálu, byla začasté účastníky slavností instrumentalizová
na a proměií.ována v nezávislý prostředek osobní nebo skupinové 
reprezentace (např. z prostých svící nošených ve florentinských pro
cesích se koncem středověku vyvinuly velké, výpravné, uměleckým 

ztvárněním i aplikovanými mechanismy vybavené artefakty, reprezen
tt~ící určité cechy nebo rodiny). Tímto způsobem docházelo druhot
ně opět k ritualizaci výzdoby slavnosti. Účelová prezentace nádhery 
se sama začala proměi'lovat v rituál. Motivy osobní - finanční , orga
nizační "herecké", - angažovanosti protagonistú i prostých účastníktt 
se v průběhu desetiletí či staletí měnily, tak jak se zárovei't měnil 

politický obsah i výraz dané slavnosti. Co trvalo, byl postupný nárůst 
estetizujících a zábavných, pohostinských prvkú. 28 

Tak, jak se např. středověké slavnosti městských italských komun , 
slavnosti potvrzující v den výročí městského patrona identitu, n ezávis
lost a svobodu města, postupně měnily v oslavu vládnoucí rodiny 
města, ubývalo odkaztt na tradici , zatímco umělecká kreativita , zesvět
štění dříve v podstatě církevních slavností a postupně aplikace antic
kých motivú proměnila měšťany hluboce prožívanou slavnost j ej ich 
obce v okázalý (částí obyvatel opět s opravdovou radostí vnímaný) 
hold vládci města. Podobně se měnil i obsah, výrazová forma i spo
lečenskopolitická a ideová náph1 celé řady jiných slavností. Je možno 
dokumentovat rúznorodou a v rtJZných zemích odlišně provedenou 
proměnu rytířských her a cvičných čestných soubojťt v regulemi 

27 R. STRONC:, c.d. , s. 80-81; pro Nčmccko přin áší přehled I-1. KuNZE, Cest;h.ir:hlt' tler 
lhu;hillu.slra.lion in Deul.H;hland ll. Das /6. u.nd 17. .fahrhttntlerl, /Jd. l . Lcipzig - Frankfurt 
a. M. 1993, s. 499-.SIO. 
28 A. VON MůLLER, Die FeJta S. Giovanni in Florenz, s.I60. 
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a zvyky spoutané turnaje a posléze v 16. stol. změnu této nebezpeč
né, pro panovnickou družinu však významné a v mnohém rituali
zované kratochvíle v barvitý, výlučně společenský sport renesance 
a posléze v dvorský "koú.ský balet" raně barokní epochy.~' Podobný 
byl osud i měšťanských střeleckých slavností, které se z branné zábavy 
změnily ve sportovní událost, resp. v karnevalovou slavnost, v jejímž 
rámci je - ritualizované - střelbě ku ptáku např. v některých částech 
Německa dodnes přičítána mimořádná důležitost. 

Obdobným způsobem se proměi'í.t~í a v dvorském prostředí "do
mestikt~í" např. divoké venkovské posvícenské karnevaly pozdního 
středověku a raného novověku (aniž by ovšem karnevaly jako takové 
zanikaly). Již od pozdního 14. stol. se tyto lidové slavnosti plodnosti 
mění na burgundských dvorech v kostýmní inscenace a reje masko
vaných urozencťt (lesní muži), posléze se na této bázi vyvuejí dvorské 
slavnosti a bály barokních č i rokokových masek. Vytrácí se rituál, 
pohanskou tradici nahrazují odkazy k antické literatuře, šlechtici se 
v uzavřené dvorské společnosti převlékají podle antických příkladú či 

podle nálad soudobé literatury (pastýřský román či Tassúv Osvoboze
ný J eruzalém) do jistě komfortních - kostýmú venkovanú č i dokonce 
do "hadrú" společenské spodiny: z urozencť1 se pro čas karnevalové
ho převrácení světa stávají zahradníci, pastýři , lovci nebo dokonce 
žebráci a cikáni. 

I v rámci maškarního bálu bylo lze naznačit závažn é politické 
obsahy (obecně známý je případ, kdy nizozemská šlechta demonstro
vala v předveče r ho landské revolu ce v Haagu na místodržitelském 
bále v maskách žebráklt-géztt svúj postoj k zavádění nových španě l

ských daní). Většinou však dvořanúm šlo - vedle samotné prosté 
zábavy - o zážitek a požitek ze ztráty j ednoznačně čiteln é identity, 
o opuštění stabilní společenské role. Během karnevalu a pod ochra
nou masky bylo možno zakoušet neobvyklou svobodu a provádět to, 
co jinak dvorská či šíře spo l ečenská etiketa n edovolovala. Byla to 
i touha po tomto psychickém zážitku, tedy nejen snaha divácky 
spatři t pestré divadlo karnevalu , co vedlo urozence z celé Evropy na 
cesty za benátským karnevalem. 

S dvorskými bály j sme se již dostali z veřejných prostranství do 
společensky uzavřen ého světa dvorú. Tento posun má však svoj i 

29 Srv_ 1-1 _ -K UNI.E, c.d. , s_ !) I 0-'i I H_ 
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historickou logiku. Tak, jako v opravdu "veřejných" městských slav
nostech v raném novověku probíhal postupný posun většiny měšťanú 

(a tím více ostatních městských vrstev) z role hercú, aktérú do 
postavení - začasté jistě mnohostranně aktivních a nadšených -
divákú, tak zároveň sílila selekce oněch slavností, jichž se účastnila 
šlechta: na oficiozněj ší slavnosti ponechané na veřejnosti a na slav
nosti (zejména karnevalového typu), postupně přesouvané do paláce, 
tedy z dohledu n eurozeného publika. 30 

To jsme však již daleko od výročních slavností, potvrzujících souná
ležitost s - v principu pohanskými - obnovovacími a iniciačními 

rituály. Pryč jsou doby divokých masopustťt (tedy slavností n ejmrazi
vější části roku), kdy městská rada v Bernu musela r. 1480 vyhlásit 
zákaz házení panen do potoka, kdy se rada města Úberlingen r. 1496 
před masopustem usnáší, že "nikdo nesmí nikoho jiného hodit do 
studny", pryč j e čas kazate l ťt , kteří kritizovali "kurevské písně" a ne
mravné tance, při nichž lidé "tanzen so siiuisch und unjliitig, da s·ie die 
weiber und jungfrauen derma en herurnschwenken und in die Hohe werfen, 
da man ihnen hinten und vorne hinaufsieht in die Weich, also da man ihre 
hiibsche Beinle siehet. "31 

Byla to především německá a švýcarská reformace a posléze -
s odstupem dvou desítek let - i reformace katolická, resp. nakonec 
osvícenské společenskopedagogické (mj. spořivé) snahy a státní zása
hy, které v 16. - 18. stoL disciplinovaly většinu spol ečnosti (zejména 
j ejí městskou část) a redukovaly, "civilizovaly" a ovšem opět proměni

ly j ej í slavnosti. '2 Omezení karnevalové kultury, formální zpřísnění 

veřejné morálky a d isciplinaci slavností prosadila tedy i v Čechách 
naplno až německá reformace a katolická feforma, svázaná s Triden
tem a potridentským vývojem. 

so Srv. R. ALEWYN - K. SALZLE, Das grojJe WdUhealer. Die l!.j10che de-r Mfí.H;Ium f<i<~· le in 
Dokument 7.tnd Dú:hlung. Hambu rg 1959 a jako lokální přík l ad L. KR AM PF -

CIL WAGENKNECIIT, StuUgarl~tr Ho[fiisle. 'li1xle unr.l Malln'ialien zur Mfisdum l?efJriúenlalion 
im frúhen. 17 . .fahrhunr.lert. Ti.ibinge n 1979. 
31 Srv. vynika jící studii L. PErLOLDA, Ft"'lnachl, Faschin.g, Karneval in d.11Y Bii1iif1Yknllu-r r./111· 
frúhen Neuuil, in: U. Schulz, Oas Fest, s. 140-152, zvl. s. 1 4~- 1 47 , kde jsou i odkazy 
na bohaté spektrum pramenných citací. 
32 .Již od konce 16. století se souč>tstí ce lé řady vcl'ejných slavností stávají ohiíostroje. 
V 17. stol. pak na t6zo bázi vzniká ce lé specifické odvčtví výtvarn é ku ltury. Srv. starší, 
dodnes však nepřekonanou práci: A. Lon., /)'"'. l~num.v111k Seine Ge.1·1:h'Ídtle uml !Jibl-iogra
fih.ie. Leipzig 194 1. 
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K opravdu zásadním změnám v kultuře festivit došlo ovšem až na 
prahu epochy páry a železa. S nástupem občanské společnosti a tedy 
s francouzskou revolucí a s napoleonskými válkami mění se 
i protagonisté veřejných slavností, mění se společenský rámec těchto 
akcí.~~ Vývoj veřejných slavností se v 19. stol., v době industrializace 
a posléze rozsáhlé urbanizace, v době vzniku masové společnosti 

s kulturou stír~ící mnohá lokální i sociokulturní specifika ve prospěch 
jisté celospolečenské unifikace , ubíral cestami na starší tradice festivit 
sice navazt~ícími, přece však v mnohém odlišnými. ~4 Ve 20. stol., 
v době masových shromáždění a posléze době medializace kulturního, 
společenského i politického života, proměi'luje se pak dále politická 
filozofie, společenská forma i inscenační podoba velké části veřejných 

slavností zcela zásadním zpúsobem. Nově je tu řešen i problém 
vztahu participace a diváctví ve vztahu k mysteriu - rituálu slavnosti.~" 

Ve volné návaznosti na konferenci o městských slavnostech z pod
zimu r. 1989 a v souvislosti se stým výročím Jubilejní výstavy r. 1891 

~~ Srv. W. K. Bu·~<;S I N<:, l•i<sl und Vetgn.ii~en de:r klllinen I.eule. Wandlttngen vom 18. !Jis znm 
20 . .fah,-hundcrl, in: R. van Dúlmcn - N. Schindling (cdd.), Volkskultur. Frankfurt a. M. 
1984, s. 352-379. K francouzské revo luci srv. M. Ozour, ! .a .fi!te nivolutúm:n.ai-re 
1789-1799. Paris i 97fi; G. ZIEI\URA, Frankreir:h 1790 ttnd 1794. Oas l•i!.\'l fi.Ú nmolutioniimr 
A/a, in : U. Schulz (cd.), Oas Fcst, s. 25R-2fi9; O. OOTIEJ'ROil, llefn.tMikrm.ilr:h~< /•i<sl~< irn 
Rlulinlanrl zu·r Zl'it rln /•htnziisisr:lum ll~<volutúm., tamtO, s. ' i fi-GG. 
~4 K ni'mccké tematice je k disposici l'ada pl'íspčvků ve sbornících . Ji ž citován byl 
sborník vydaný U. SCIIUI.ZE~ l , /Jas i'l:sl. Dále uvcd'mc stať: W 1-I AROTWI<: , Nalirms/Jilrlm·t.~ 

und f}()litisr:he Mentalitiil. /Jrm.lmud und /•i<sl im Kai.wm11ir:h, in: týž, Gcschichtskult.ur unci 
Wisscnschal't. Múnchcn 1990, s. 2fi' i-30 I. Literatura ke slavnostem ncjrůznčjšího 

charkatcru je pro 19. století ostatnč již takřka ncpl'chledná a muse la by jí být 
včnována zvláštní studie. Alcspoli r~tmcový pl'chled výzkumů k tomuto tématu pl'iná
šcjí ncjnovčji M. 1-IE'ITI.I NG a P. No1:n : v zajímavé studii: Biirgerlir:lw Fesle aú syrn!Joliw:lw 
Politik irn 19 . .fah,-hunrleTl, in: M. Hcttling - P. Noltc , 13úrgerlichc Festc, s. 7-3fi. Dále 
připomci'lmc sborník: O. DúoiNG - P. FRIEDMANN - P. MúNCII (cd.), Offim.llir:lw /•hilw.ltur. 
Politisr:he Fesl• in DeuLw:hlanrl von dr"· Aufhliintng bis zurn Enlrm Welthrieg. Rcinbcck bci 
Hamburg 1988, s pozoruhodnou studií 1-1. BAUSINGERA, Anmm·!a.tngrm zwr \lrcrhiiltni.u von 
iiffim.llir:lun· urul fJTivalCT f<i<slltultur, s. 390-404 a koncčni' zmiflmc i knihu F. Scm:u.ACI<A, 
Nalionalfidrrrlagl! in /JrittLw:hlanrl von 1871 biJ 1945. Frankfurt 1990. 
~5 V tomto kontextu jen zmil'ímc, že nanejvýš sporný je zpúsob, jakým interpretuje 
n apř. P. REICIIEI., Dr<r sr:hiine Sr:/ulin rl11s /Jrillrm. 1111ir:lws. Frazinatirm nnrl Cr~tvrdl d11s 
Fr.t.<r;himnts. Mt:mchcn 199 1, s. 129, problematiku nacistických slavností, pl"i ni ch ž byly 
podle .jeho mínční masy ",idu" deg-radovány na "pohyblivou kulisu" . Spí.'c ., lo o nový, 
a to pro včtšinu účastníkfl vcln1 i sug·cstivní, způsob n1asové participace na nacisti cké m 
rituálu, organizátory včdomč inscenovaném jako racionální rovinu pr·csaht!jící mystcriun1 . 
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konala se r. 1991 konference "Praha doby zemských výstav".:\f; Zem
ské, ale i šíře velké umělecké a pn':1myslové výstavy, konané v Praze 
od konce 18. stol. , byly tu pojímány jako specifický typ slavnosti -
okázalé demonstrace hospodářských, technických, uměleckých, ale 
i politických schopností a pretensí. Takovéto "výstavní slavnosti" patří 
k Praze od r. 1791 , od ro ku , který byl na konferenci ch arakterizován 
j ak slavnou korunovací Leopolda II . českým králem, tak špatným 
odbytem kořalky, náporem odložených kojend'1 na pražský "vlašský 
špitál" i otevřením prvé všeobecné n emocnice v hlavním městě Čech . 

V korunovačním městě, střeženém 149 policisty a 16 invalidy 
zanikla tehdy výstava, uspořádaná pro panovníka a jeho doprovod, 
v pestré vln ě jiných slavností a akcí. Pro systematicky uspořádanou 
výstavu pro širší veřejnost n ebyly koncem 18. stol. ještě podmínky. 
Vždyť i ona vzorová pařížská výstava, od které se odv~jí tradice 
moderního evropského výstavnictví, se konala až o sedm let později. 
Praze zatím chyběl o ono intelektuální zázemí pro formování ind us tri
ální společnosi , které tvoří bázi velkých moderních veřejných výstav. 
Chybě li tu j ak poučení a zdatní organizátoři , schopní formovat 
ducha, podobu i vyznění takových - v podstatě komplexních - výstav, 
chybě l o i náležitě připraven é publikum. 
Zdomácnět dala výstavním akcím v Praze řada díl číc h , nicméně 

velmi zajímavých pri:1myslových, zemědělských i uměl eckých výstav 
19. stol. Až cl o konce osmdesátých let chyběly však podmínky i mo
tivy pro to, aby se z někte ré výstavy stala celopražská, resp. ce lo ná
rodní slavnost. Snad k tomu přispě la i roztržka s druhým zemským 
národem, že se z Jubi lej ní všeobecné zemské výstavy stala r. 1891 
událost, v níž se spoji ly pri:1myslové, umě lecké a komerční aspekty 
dílčích výstav se spo lečenskou a politi ckou rovinou výstavní události 
a poskytly Jubilejní výstavě ono potřebné "charisma" akce stojící 
někde na rozhraní národní modloslužby, civilizační inj ekce a všeobec
n ého reprezentačního jarmarku. 

Jubilejní výstava se stala demonstrací technické, výrobní, komerční 
i umělecké zdatnosti alespoií pro tento moment zdánlivě jednotného 
českého národa i země, soustavou s chutí komentovaných národně 

% Do konkren čníh o sborníku nebyly, bohužel, oclevzcl:llly a tedy clo tohoro sbo rníku 
zah rnllt.y, míslcclující - na kon fe renci př·ecl nesen é - referáty: H. Landové, I. Ebclové, 
J Lnčničkové, J Vich ry, M. Kunštáta, M. Fia ly, S. Broučka , J Hájka, D. Kolu bkova, 
J Brabencové, M. Moravcové. M. Hlavačky, J J áska aJ Vrbaty. 
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politických demonstrací rúzného kalibru i druhu. Jubil ejn í výstava 
byla ale i úspěšným veletržním podnikem a hlavně obecně akcepto
vanou, na celou Prahu rozšířenou púl roku trvající slavností, na jejíž 
přípravě i prúběhu se činorodě a s trvalým prospěchem podílelo 
město i j eho obyvatelstvo. Jubilejní výstava byl svého druhu Gesaml
kunstwerk, n ěco, co Praha v okamžiku, kdy se konstituovala jako 
česká metropole, potřebovala jako jednu ze vstupenek do klubu 
evropskýc h metropolí industriální epochy. 

Na konferenci se pozornost referentú, bohužel , upínala spíše na 
samu výstavu nebo na dílčí pražská témata než k otázkám onoho 
typu, proč se takováto slavnostní akce, inkorporovavší do sebe i so
kolský slet, učite lský a hasičský sjezd, slavnost proměnivší na dlouhou 
dobu celé město, událost provázená řetězem slavnostních představení 
Národního divadla i vlnou vnitropolitických i zahran i čních návštěv 

nemalého politického významu, proč se něco takového konalo popr
vé a velmi spontánně právě až (nebo již) r. 1891. Obdobnou aktivitu 
v oboru opravdu všeobecných výstavních, národně politických akcí 
u jiných nedominujících národťt střední Evropy nenalézáme. Bohu
žel, n ebyla na konferenci věnována pozornost ani komparaci pražské 
všeobecné výstavy s obdobně profilovanými výstavními slavnostmi ve 
Vídni či v Budapešti. 

Je zřejmé, Žf: tento typ po lyfunkční - praktické - slavnosti se u nás 
ujal a navázala na něj řada poměrně úspěšných repríz. Výstavy 
pozdější, zejména republikánské doby, měly však j iž výrazně veletržní 
charakter, charisma celopražského a národního svátku se postupně 
vytrácelo, resp. přesouva lo jinam. Ani město samo se tu j iž nikdy tak 
intenzivně n eangažovalo. To, co učinilo z Jubi lejní všeobecné výstavy 
slavnost, byl dostatek idejí, které bylo třeba a nyní i novým a n eob
vyklým zpúsobem možno demonstrovat, byly tu skutečné úspěchy 

ducha i zdatnosti, které bylo možno prezentovat jako produkt národ
ní komunity, byl tu z~em a schopnost města a Pr<ržanťrvzít si výstavu 
za své - domestikovat ji v Praze . Reprezentační výstavní akce se tak 
obyvatell!m i návš těvníkúm města stala mj . zajímavým, vzrušujícím 
a výnosným happeningem - všeobecnou slavností. 
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KAŽDODENNOST A SVÁTEK -
FILOZOFICKÝ ROZMĚR FESTIVITY 

Tématem konference jsou pražské slavnosti: slavné korunovace 
a slavné pohřby, svatby a plesy, kramářské zpěvy a hudební festivaly, 
rytířské turnaje a univerzitní slavnosti. Múžeme zde vúbec nalézt 
společný základ, který se prezentt~e ve všech typech festivity, ve všech 
dobách a v rozmanitých podmínkách? 

Zdá se, že odpověď lze hledat v několika rovinách: 
1) Z historického hlediska je sledování festivit sledováním tepu 

života Prahy, jeho rytmu. Nevšední události rytmizují a člení každo
denní stereotyp. Pochopit váhu nevšední události v životě · města 
nebo celé země znamená pochopit bytostný základ jejich existence. 
Nevšední událost j e protipólem "obyčejného" života. Oba póly se 
osvětlt~í navzájem. 

2) Slavnostní chvíle není jen jakýmsi prostředkem rytmizace života. 
Vystupt* zároveií. jako opak všednosti, "každoden nosti". 

U pojmu každodennosti je třeba se trochu pozastavit: 
Ve filozofii je spjat s otázkou, zda lze na základě zobecnění lidské 

každodennosti dospět k porozumění jeho bytostnému určení, zda je 
podstata člověka skryta v jeho denních radostech a starostech, nebo 
zda je třeba porozumět bytostnému základu lidství, abychom porozu
měli radostem a strastem, euforii a lhostejnosti, úspěchl:tm a pro
hrám jednotlivých generací a individuí. 

Tato otázka přesaht~e naše dnešní téma. Zústaneme proto u kaž
dodennosti j akožto "všedního dne" , který zakládá stabilitu řádu dění 
všedního dne, který dává jistotu zázemí v osobním životě i ve velkých 
sociálních hnutích. I ve válkách a revolučních střetech je třeba jíst, 
ošetřovat děti, prát pleny, ošetřovat rány, spravovat boty. A všechno 
to je třeba zabezpečit i při karnevalovém veselí, při slavných poutích 
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a korunovačních slavnostech. Na druhé straně, aby všední den mohl 
být všedním samozřejmým pevným zázemím, musí mít možnost být 
všedním, tj. musí být protipólem "sváteční chvíle", musí spolu se 
svátky vytvářet jednotu sociálního provozu. 

V obdobích velkých sociálních změn dochází k dvojímu typu 
porušení autenticity společenského dění: nastupt~ící generace zpravi
dla odmít.::jí festivity svých předchttdctl a v revolučním či "modernis
tickém" nadšení odmítají smysluplnost slavnostní chvíle. "Moderní 
doba" (vždy znovu a znovu) povyšuje každodennost na program. 
Proti všem řádttm (den sváteční svě tit, o nedělích se veselil. . . ) "se" 
prostě žije. Tento postoj mladé generace mívá své vážné dťtvody. 

K proklamaci každodennosti, prttměrnosti atd. dochází zpravidla teh
dy, když tradované festivity zevšední a nemají co říci . 

Smysluplná festivita je tam, kde se dťwod pro slavnostní chvíli 
opakt~e. Slavné dožínky byly smysluplné, pokud šlo o včasné a bez
pečné sklizení úrody. Byly výrazem úspěšnosti práce, uvolněním napě
tí. S rozvoj em techniky a j ejí anonymity se výkazy stávají součástí 

každodennosti ekonomického provozu. 
Slavné korunovace byly symbolem vztahu panovníka k zem i. Byly 

symbolickým V)jádřením jisté politické perspektivy. Naopak, pokud 
politický akt neotvírá nové možnosti, pokud slavná výročí nepromlou
vají ke generacím svým trvale aktuálním smyslem (doba přinesla 

dávno jiné problémy, jiné dominanty v životě jednotlivctt a skupin ), 
stává se festivita profánní každodenností. 

S proměnou festivity v každodennost jde ruku v ruce vyhasnutí 
smyslu pro všední každodennost a její problémy. 

Problém sváteční chvíle v protikladu ke každodennosti poukazuj e 
k důležité problematice rituálu. Rituál znamená rytmus a řád . Je-li 
každodennost povýšena na univerzální skutečnost, řád a rytmus živo
ta se ztrácí. K čemu sváteční oblek, prostřený stttl, bdění u lože 
umírajícího, aby nebyl sám? Vše lze vyřešit zapojením moderní tech
niky bez zbytečného sentimentu. Jde přece jen o rttzné formy látkové 
výměny. Tyto "moderní" názory (moderní ve jménu vědy, techniky, 
materialismu, racionalismu atd.) zapomínají na některé podstatné 
okolnosti: 

Festivita je jistý způsob bytí jsoucího. K lidskému zpťtsobu "být", tj. 
"být" lidským tvorem znamená "být si vědom" svých vztahú ke světu 
přírody i lidí, k minulosti i budoucnosti. Rituál slavnostní chvíle j e 
formou výrazu těchto rozmanitých vztahtt. Činí je sdělnými, zvýznam-
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nuje jejich n'hné roviny. Vezmeme-li jako příklad rituál pohřbu , 

vystupují tu mimo jiné tyto momenty: 
1. vědomí souvislostí generací lidského rodu, převzetí štafety povin

ností vúči těm , kteří zústali; 
2. úcta, kterou cítíme k otevřeným možnostem , které nám otevřeli 

ti, kteří odešli, k otevřenému světu, ať tato otevřenost j e dttsledkem 
úspěchtl nebo n eúspěchú předchozí generace; 

3. rituál pohřbu nás smiřL~e s krizovou situací. V prvním okamžiku 
nám dává přesný návod, co d-ělat v situaci, kterou jsme nečekali , na 
kterou nejsme připraveni. Dává nám čas vyrovnat se s ní. 

Naivní představa, že "o nic nejde", nás n ezachrán í. Naopak - zbaví 
nás vědomí souvislosti, uzavře nám cestu k neuskutečněným možnos
tem, které si náležitě neuvědomíme, zbaví nás modelu pro prožívání 
našich vlastních stresl!. 

K problematice festivit náleží i problém vztahu vážných a smícho
vých slavností. Sovětský autor Bachtin rozlišt~e vážnou a smíchovou 
kulturu, přičemž smíchovou kulturu (karnevaly atd .) pokládá za výraz 
lidového prožívání. Zdá se však, že smíchová a vážná slavnostní chvíle 
se vzájemně podmii'íují. Vážná obřadnost poukazuje k zabydlenosti. 
Právě ona se často stává směšnou, když z vážnosti obřadu zóstane jen 
zprofanovaný rituál, který ztratil obsah a zústal j en symbolem zabyd
lenosti. Dává možnost zabydlet se, ale také "býti zabydlen". Karneva
lová smíchová kultura či obřadnost nerespektuje zabydlenost, je její 
karikaturou. J e však i zpósobem prosazování nového zpt1sobu zabyd
lení. 

Sváteční chvíle je bytostně lidskou záležitostí. Je zptisobem vědomí 
sebe a formou tradování tohoto vědomí sebe v individuálním , skupi
novém i ce l ospolečenském smyslu. Od počátku dějin byl lidský zpll
sob života (lidská existence) identifikován vždy tam, kde bylo možno 
prokázat rituál jako symbol vědomí řádu a sounáležitosti. Zapomenu
tost rozdílu všedního dne a festivity a ztráta obřadnosti v lidském 
životě znamená zapomenutost či spíše rezignaci na lidskou existenci 
j akožto lidskou. 

Jednotlivé slavnosti a obřady, které k nim náleží, v nás mohou 
vzbuzovat úsměv či odpor. Ale V)jadřují vztah ke světu a nám umož
út~í vztahovat se právě k těmto vztahťun a kultivovat vědomí sebe. 
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STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI, SVÁTKY 
A RADOSTNÉ CHVÍLE 

(Úvodní zamyšlení) * 

Potřeba svátečn ích chvil, j ak tomu vše nasvědčuj e, j e biologickou 
potřebou a tím i an tropologickou konstan tou lidskéh o bytí od j eh o 
primitivně spo lečenského stadia až za hranice naší současnos ti. Mno
hotvárnost podn ě tú a proj evi:1 narušujících každodennost soupeří 

s nekonečnými variantami individuálních a ko lektivních osudú . Kam
koli historik pohlédne, všude nachází vděčnou lá tku. Současně si 
však uvědomuj e, j ak obtížn é j e pronikat pod pestrobarevný povrch 
k řádu a smyslu festivi t. Nejd říve ztroskotá na bari érách místa a času , 

neboť s každou redukcí se vzdaluj e obecné podstatě . Za oběť tradič

nímu evropocentri smu předn ě padnou civilizační okruhy vzdálen ého 
a blízkého Orientu. I tak se při pohybu po časové ose j eví dese t až 
j ed enáct století evropských dějin nepřehlednou m lhovinou , z níž se 
tu a tam vynořuj í zářivěj š í body poznaných j ednotlivin .1 

* Toto úvodní zamyšlení pos íl ám j ako zd ravici příte li .J osEFU VALKOVI k j eho šedesátým 
narozeninám . 
1 Vzh ledem k rozsah u a zam čřen í úvodn í promluvy omez~ji poznám kový aparát na 
nc:jn utn čjší m íru . Nástin o becné problematiky s odkazy na li teratun.J poda li J VÁLKA -
M. ŠrlDROŇ , Svátky a slavnosti v lliFjind~:h ku ltury, in : O pus mus icum 1 9R~'í. č. Hl, 
s. 2R9- 297. V užš ím ch rono logickém rámci k té m už F. ŠMA JJ EI., Slavnostní dwile 
f)()zdnílw stledovifktt, in: Umčn í a řemesl a "1984, č . 4, s. 11 - 17. Pro prvn í o ri entaci dále 
srv. heslo Feste v Lexiko n des Mi ttelalte rs N . Mi.in chen - Zi.iri ch 19R9 , sl. ~99-409. 
Z nepřch l edné řady p rací odkazuji alespot'í na pře hl ed , kte rý pub li koval .J ACQUES 
1-I EERS, Fetes, jeux et joutes dans les .wátíltú d'Ocádenl a La Jin dtt Moyen Age. Mon trca l -
Pari s 197 1 (2. vycl. 1982) a na sbo rn ík Dm Fes t. Einl! Kultmgw:hid<le von der Anl'i/1.11 b-L~ 

zm· Gegenwm·t. Hg. v. U. Schultz, Mi.i nch cn 1988, zvl. s. 59- 163. Počítám s tím , že 
literaturu k speciálním otázkám uvácl č jí a u toři dalších příspčvkct v tomto tématické m 
souboru. 
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J eden z amfiteátrl't římského starověku se zachoval nedaleko česko
slovenských hranic. Nejen v Acquincu, nýbrž i na jiných místech 
zaalpské Evropy zl'tstaly antické stadiony a divadla v rozvalinách. 
Nastuptuící evropská civilizace je zprvu nepotřebovala. Po ce lé obdo
bí středověku, což z hlediska našeho tématu lze považovat za speci
fický rys, musely se profánní slavnosti spokojit s kulisou veřejných 

prostranství, tržišť, návsí a cest. Výjimky se vždy našly. Zvláštní místo 
bylo někdy vyhrazeno zápasištím, turnajl'tm a závodům na koních. 
V Praze čas od času posloužil za kolbiště i Karll'w most. Stalo se tak 
například v pátek 5. řijna 1436, kdy český rytíř Jan Larva zde "udab1ě 

metal Uhřaty jako rukavicí v kolbě". 2 Žatečtí zřejmě již dříve určili 
pro stejné účely prostor za hradbami, jak nahodile vyplývá ze zmínky 
o dědině "supra ipodromum alias nad závodištěm". ~ 

Vědomá nápodoba starověkých zvyklostí a rituáll't byla ve středově
ku velice vzácným jevem, a to i v Itálii. Prvním humanistt"tm se čas 

od času podařilo zinscenovat vlastní poctu v podobě vavřínového 
věnce. "Poeta laureatus" například byl ocl r. 1341 Francesco Petrarca. 
Zelené věnce na hlavě byly vnějším výrazem slavnostních chvil i v českém 
prostředí, jak dokládá kuriózní epizoda v Kronice Vavřince z Březové. 
Po drtivé porážce u Vyšehradu si je v Kutné Hoře nasadili král 
Zikmund s chotí Barbarou, klamně "předstírajíce radost nad zabitím 
nepřátel, kterou v srdci neměli ". Oba přitom n etušili, že Pražané 
oslaví své vítězství procesím, při němž použili "nebesa" připravená 

pro uvítání královského páru na Vyšehradě.4 

O velký krok dále zašel ve srovnání s Petrarkou římský tribun Cola 
cli Rienzo, který při svých okázalých slavnostech oživoval symboliku 
a rituály republikánského Říma." J es tliže Cola vystupoval na veřejnos
ti se stříbrným vavřínovým věncem, některé bohaté nevěsty se zdobily 
věnci z mnohem vzácnějších materiáll't. Ve střední Evropě nápocloba 
antiky neměla daleko k intelektuální frašce. Pravidla hry univerzitní
ho mikrosvěta respektoval mistr Jan Hus ještě v lednu 1411 . Při 

univerzitní slavnosti výroční disputace d e quodlibet nechal ve svých 

2 Srv. Stan! klojJisy (es/u! z v·ml~\lrw.l1a!lw 'I'LtlwfJis1l. Ed. F. ŠIMF.K. Praha 1 9~7 . s. 72. 
~ U1·/mrul.eniJ1lr:h. drrr Sladl Sr.wz bil wm .fahre 1526. Ed. L. Sc iii.ESI NGER. Praha 1892, 
s. 186- 187, Sti\dte und Urkundenbl!cher aus 13iihmen, Bel. 2. 
4 \lavřim:e z Rřezot!l! Kmnilw. husitská. Ed . .J. GoLL. FRB V, Praha 189~. s. '142. 
c; Více k tomu F. Sl·:lllT, i11molt1.lion in t•:nmjw.. Ursftrung u.nrl \~'tigt' in:nm•r Cmuall. 
Ml!nchen 1984, s. 150- 160, který přihléd l ke znakovosti i jiných revolučních pro jevt"1. 
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úvodních promluvách defilovat starší i mladší kolegy v převlecích 

starověkých učendt a mudrn'L 1
; 

Mnohem více pohanských projevtt slavnostnostního a svátečnostní
ho obřadnictví se v našem prostředí dochovalo v linii slovansko
folklórních tradic, jejichž některé přežitky se udržely až na práh 
současnosti. Historik zde s povděkem hledá poučení u fo lkloristi't 
a etnografů, nemusí jim však zce la vyklízet pole. Koneckondt jsou to 
písemné prameny, které skrývají nejstarší svědectví. Pojednání Jana 
z Holešova o sedmi lidových zvycích v předvečer narození Páně 
přesahuje bohatstvím své výpovědi český rámec. 7 Z obecného hlediska 
je neméně významný dosud nejranější středoevropský doklad jarního 
rituálu vynášení smrtky v synodálních statutech pražské církevní pro
vincie z let 1380-1384. "V četných obcích, městech i vesnicích", praví 
se tu, "vzrostl nesprávný zvyk duchovních i laiki't, kteří uprostřed 

postu odnášejí obcí k řece postavy v podobě smrti, s pověrečnými 
hrami a tanci. Tam tyto sošky rychle svrhnou, připojt~íce k jejich 
pohaně, že jim smrt již nebude moci škodit, jako by byla z jejich 
území vyhubena a zcela vypovězena". 8 Velmi starého data byly též 
jarní večerní kratochvíle vesnické mládeže před sv. Jiřím a sv. Janem, 
snad pozůstatky iniciačních obřadů, jimiž byli jinoši přijímáni mezi 
dospělé muže. 

Za lidovou slavnost všech slavností platí bujarý karneval (od carnis
levamen), předcházející odříkavým regulím půstu. Protikladností obou 
periodicky se opakujících cykli't křesťanský středověk jako by akcepto
val a hned nato pokáním odčiJi.oval pohanské bakchanálie a saturná
lie.9 Svár mezi oběma principy se již na sklonku 13. stol. stal 

!i Nčkteré jiné aspekty této problematiky uvádím v pqjednání Svět antiky fl. t'eshrí 
vzd1ilanost ve /4. a 15. století, in: Antika a česká kultura. Praha 1978, s. I 09-126. 
7 Nejnovčji srv. V. FROLEC, Vrinow v tT{J.dir;i t'esi<élw lidt~ in: Vánoce v české ku l tuře. 
Praha 1988, s. 109, pozn. 111-112. 
~ Latinský text statut z let 1380-1384 kriticky vydal a jejich dataci upřesnil J Po1.c, 
Council> and SynorL1· oj Prag1.1.e and th.ei-r Statutes 1362-1395, in: Apollin aris .~3, 1980, 
s. 146-147. Z hlediska české etnograHe k tomu V. ScJJEUFI.ER, Vynrí.\en í smTti, in: 
Etnické procesy I, Praha 1977, s. 96-102. 
9 Kontinuitu středovčkých karnevalů s antickými saturnáliemi , bakchanáliemi či lu
perkaliemi se nepodařilo prokázat ani v samotném lÍ.Ím č. Úvod do studia s odkazy na 
literaturu podal 1-1. KúJJNEI. in Lexikon des Mittelalters IV, heslo Fastnacht., sl. 313-314. 
1 medicvista ocení prvořadá díla, která se zabýva jí novovčkými formami karnev<Liu: 
E. LE Rov LADURJE, Le Carneval des Roman.\·. Paris 1979; P. BURKE, Pojmla-r Cultum in 
Em·ly Morlr«n Eumjlf:. New York 1978, kap. 7. 
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námětem francouzské básně Bataille de Caresme et de Charnage, 
krátce nato vylíčil bitvu, v níž Don Quaresma porazil Dona Carnala, 
španělský básník a arcikněz v Hitě Juan Ruiz. Nepřeberné množství 
karnevalových figur i j ejich groteskně pojatých antipodů zaplňuje 

obrazové tabule Hieronyma Bosche, jež nepochybně inspirovaly pro
slulé dílo Petra Brueghela st. z vídeií.ského Uměleckohistorického 

muzea. Souboj karnevalu s pí1stem byl podle Jacquese Le Goffa 
alegorií vnitřních protikladů středověké kultury a společnosti, ,jež se 
stále více směje, přestože často ještě vyhlíží smutně". Bláznovské 
grimasy (scurrilitates), žvanivá a proto škodlivá slova (verba otiosa), 
natož pak smích (risus) byly sice vykazovány z klášterních a sakrál
ních prostor, zadními vrátky se však neustále vracely, takže církevní 
autority chtě nechtě musely přivírat obě oči a nakonec strpět i ra
dostně se usmívající sochy či obrazy světců a světic cum hilari vultu. 10 

Navzdory církevním puritání1m se smáli a veselili i králové , kteří 

měli jít jiným příkladem. V době, kdy scholastici na pařížské univer
zitě hledali odpověď na otázku, zda se Ježíš Kristus ve svém životě 

alespoň j ednou zasmál, král Ludvík Svatý se marně snažil ubránit 
smíchu alespoií. na Velký pátek, výroční den Spasitelovy smrti . Nedtl
věra k vážnému tónu a víra v pravdu smíchu měly podle Michaila 
Bachtina živelný charakter. Za smíchem, jak volně parafrázuj i jeho 
slova, se nikdy netají násilí, smích nestaví hranice pro kacíře, lico
měrnost a klam se nikdy nesmějí, ale nasazt~jí si masku vážnosti, 
smích nevytváří dogmata a nemltže být autoritářský, smích n eryj adřu

je strach, ale vědomí síly, smích je spjat s aktem plození, s obnovou, 
úrodností, s pozemskou nesmrtelností lidu a v neposlední řadě též 
s budoucností. 11 To vše více méně platilo i platí, Bachtinovi se 
podařilo postihnout řadu podstatných znakl1 smíchové kultury středo
věku a navíc , mezi řádky a v obráceném gardu, i charakteristických 
rysů totalitních režimů. K tomu je však třeba dodat, že středověcí 

despotové neznali pouze povýšený výsměch a šklebné grimasy. Sami 
se uměli náležitě veselit, vždyť i zábava patřila k jejich výsadám, a to 

10 .J. LE COFF seznámil širší publikum s nčkterými výsledky své připravovan é knih y 
o středovčkém smíchu v čl ánku Kann dmn l .adum. Súnrl11 .1'11in ? Di11 milltdall11rlidw 
Geschit:h.le 11in11T sozialtm. Verhalten.1weú11, in : Fran kfurter AJ!gemeine Zeitung, 19H9, č . I 02 , 
s. 3. 
11 M. M_ B ACIITIN , F-mnpJis Rabelai.\· a Lidová ku.llura slředovti!m a rent<l·an.t:l!. Prah a 1975, 
s. H2. 
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nikoli jen v hlubokém soukromí, ale i veřejně, před zraky svých 
poddaných , jimž tak v podobě podívané poskytovali drobty ze svého 
stolu. Podle mého soudu proto nelze středověkou smíchovou kulturu 
spojovat jen s kategorií lidovosti. O tázkou rovněž j e, zda se v deši
fracích středověkých a pozdějších karnevalú n ezachází příliš daleko, 
zda se rudimentárním polohám uvolnění nepřikládají hlubší významy 
jen z křečovité snahy o intelektuální snobismus, který n emá daleko 
k pseudovědecké manýře. 

Avšak -jiný kraj, jiný mrav. České země nikdy n epatřily k tradi č
ním oblastem nespoutaného karnevalu, a proto také nelze na celou 
otázku pohlížet jen domácíma očima. Ostatně nejmén ě dvakrát skon
čilo české masopustní veselí krvavým násilím dějinného dosahu . V úterý 
9. února 1003 přišli o život přední Vršovci, které pozval proradný 
Přemyslovec Boleslav III. 12 J elikož se však teprve od koncilu v Bene
ventu r. 1091 pť1st začal počí tat od Popeleční středy, kdo ví, zda šlo 
o masopustní pijáckou hostinu v pozdějším slova smyslu . Tato po
chybnost však odpadá u druhého případu , který dává masopustnímu 
fenoménu odlišná znaménka. Konzervativní část j edn é a téže městské 

obce se bavila, zatímco druhá se chystala k násilnému úde ru . Co se 
vlastně stalo? V noci z 20. na 21. února 1420 husité vypuzení ze 
Sezimova Ústí násilím dobyli zpět své město, a to krátce před 
rozedněním , ježto, j ak praví kronikář Vavřinec z Březové, "lidé byli 
opilí a po tancích i jiných radovánkách toho času obvyklých takřka 
bez starostí spali". u Neobyčejně cenné doklady o českém lidovém 
masopustu předhúsitské éry zanechal ve svých spisech Tomáš ze 
Štítného. Pití nad míru a nad možnosti vlastního měšce nebylo podle 
něho j ediným křivým bláznovstvím - "zabylstvem". Ženy si "k svým 
tancóm a k svej ch lípě" vynucovaly na mužích nové drahé šaty, 
i kdyby jinak na sůl nebylo. Co horšího, masopustem byly posedlé 
děti i staré baby, které se navlékaly do zvířecích kůží. 14 

Maškarní masky a převleky nedávaly spát konše lť1m ve městech, 

v nichž masopustní nevázanosti hrozily přerť1st v sociální anebo frakční 

12 Srv. V. NovoTNY, Cesiu! rlifjiny 1- 1. Praha I 9 12, s. 677-678, kte rý pochybnost o správ
nosti této interpretace odsunul clo pozmímky. 
1 ~ Vavřina: z /Jře.zovt! Kronika htuilslui. FRG V, s . 357. 
14 Rad u dalších podrobností uvádí .J. SoUKUP, Slan":eslu! llÝ'm{ní o!ryt:P-jP-, slrwnosli, f)()llliry, 
{rí·ry a zriba!ly jn·oslonrinHlní I, in : Výroční zpráva c.k. Ceské reálky v Pl zni za _, kolní rok 
I 90 1-1 902. Plzcií I 902, s. 8- 1 I. 
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konflikty. Zákazy škrabošek a zbraní se městské rady snažily masopust 
regulovat například v Braunschweigu, Hildesheimu a zejména v No
rimberku. Přitom jen zcela v)Jimečně karnevaly vyústily v lidové 
povstání. Stalo se tak při "zlém masopustu" v Basileji r. 1376, kdy 
drobné incidenty při turnajovém klání daly podnět k protišlechtic
kým bouřím, dále pak r. 1397 v Magdeburku a 1482 v Kolíně nad 
Rýnem . Většinou tudíž lidové masopustní veselice vládnoucí režimy 
neohrožovaly, ba v mnoha případech jim prospívaly, neboť byly 
ventilem sociálních a jiných přetlaků, které se vybily halasným hřmo
tem bez zápalné jiskry. 1

" Také poslední doklad, který zde uvedu 
z dějin českého středověkého masopustu , varuje před jednostranný
mi populistickými výklady. Po slavnostní korunovaci Ladislava Pohrob
ka zažila kališnická Praha krátce za sebou sérii okázalých turnajů , 

tanečních bálů a hostin, které v lednu a v únoru r. 1454 do té míry 
absorbovaly energii dvorských činiteh::1, že se cizí diplomaté během 

masopustního veselí marně dožadovali audience.Hi Otázkou přitom 
j e, nakolik obecné přísloví "Masopust své právo má", které pranýřoval 
J an Rokycana, platilo již i pro kališnické měšťanstvo. 17 

Rytmus pohanských svátkl'1 z období po n eolitické revoluci respek
toval cyklus agrárních prací. Nadcivilizační ráz tohoto j evu podnítil 
řadu úvah o religiózně-mytologických strukturálních souvislostech, 
j ej ichž oprávněnost je obtížné, ne-li n emožn é prameny verifikovat. 
V zásadě ke každ ému z hlavních svátků církevního kalendáře, který 
určoval data neustále se opakujících náboženských slavností, byly již 
nalezeny starší paralely z předkřesťanské éry. Svátků závazných pro 
celou římskokatolickou pospolitost bylo mnohem více, a protože by 
se na všechny mučedníky nedostalo, docházelo z pravomoci biskupú 
k vyhlašování svátkú s diecézní púsobností. Počet svátkú byl v českých 
zemích pravděpodobně nižší n ež v řadě jihoevropských a západoev
ropských provincií, kterým se dostalo přízní pap ežského stolce mno
hem většího sboru lokálních světel!. P řesto i český rolník nebo 
řemeslník měl více než sto volných dnú do roka, které nesmě l 

znesvětit prací a které mohl sám o své vť!li anebo pod tlakem 

ló K tomuto závčru dospč l F. GRAus, Pesl - Geissler - .fudenrnrmle. Da.1 14 . .Jahrh.un.dal 

als Krisenzeil. Giittingcn 1987, s. 459. 
Hi Doklady shromážd il R. URBÁNEK, Věk fl{)děbradský ll. Praha 19 1R ((;o lll-2) , 
s. 779. 
17 Viz F. Š IMEK, U{en.í M. .Jana Rokycany. Prdha 193R, s. 139, pozn. I. 
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církevního dohledu využít k povznesení ducha a k obnově těl e s

ných sil. 
Proti dnešku měl středověký manuální pracující zhruba o třetinu 

volného času méně , což odpovídalo soudobým podmínkám, v jeho 
rozvržení se však silně projevovala sezonnost. Např. kumulace uvolněných 
oslav či zábav od vánoc až po Popeleční středu byla v souladu se 
sezonním nadbytkem volného času. Práce na polích v zimních měsících 
ustaly a kratší pracovní doba v městských dílnách umožl'í.ovala večerní 
zábavu i ve všedních dnech, což bylo v letním období takřka nemožné . 
S koncem zimy braly za své i lidové férie, s v)1imkou zmíněného již 
vítání jara. V období od jarních polních prací až do konce žní 
přinášely krátké vybočení z pracovního rytmu Letnice a svátek Božího 
těla, k němuž se od 14. stol. na mnoha místech vázala slavnostní 
procesí vzrůstajícího eucharistického kultu. Nejradostnější chvíle venkov 
zažíval při dožínkách a podzimních posvíceních, kdy plné sýpky 
dávaly naději na přežití v hladových měsících příštího jara. 18 

Počáteční rozmach městské společnosti zdaleka nebyl tak prudký, 
aby si vynutil podstatné změny v kalendáři. Podle potřeb řemeslnických 
dílen a velkých stavenišť došlo ve městech k posunům v rozdělení 
denní doby. Všeobecně platná osnova svátečních dní rozšiřL~ících 

počet nedělí zťhtala, avšak s tím, že města jako celek, farní osady, 
cechy, profesní a duchovní bratrstva si v souladu s výročními dny 
svých patronů vyhlašovaly vlastní svátky. Šlo tu o jeden z hlubokých 
projevů středověkého korporativismu. Lokální svátky a slavnosti se 
svými konvenčními rituály a ceremoniemi vytvářely více méně zřetelný 
kód skupinových hodnot, postojtl a zvyklostí, jež ve svém souhrnu 
upevl'í.ovaly kolektivní solidaritu na straně jedné a obranné mechanismy 
na straně druhé . Pouze však do určité míry, neboť svátky a slavnosti 
současně byly prestižní prezentací skupiny vůči celku. Nejen skupiny, 
ale i - a to zejména - panovníka nebo velmože. Za jistých okolností 
tak docházelo k výměně rolí. Do popředí se dostávalo publikum, pro 
něž bylo slavnostní spektakulum určeno, anebo pozvaní hosté rodinných 
slavností, kteří svou aktivní spoluúčastí při bálech, hostinách a pitkách 
upevúovali klanovou soudržnost. 

18 K sezonnosti lidových slavností srv. mj . .J. VERDON, l .es loisin au Mrtyrm. Ag11. Paris 
19HO, kap. I. Podle svátků církevního kalendáře uspoi·ádal svou snůšku dokladť\ z dčl 
Tomáše 1.e Štítného .J. SoUWI', c.cl . a pokr. ve Výroční zprávč za .<k. r. 1902- 1 90~, 
Plzei1 190~ . 
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Ve středověkých oslavách a zábavách se běžně střetávala luxusní 
prezentace povýšencťt a zbohatlíktt s rovnostářskými tendencemi uvnitř 
horizontálních vrstev městské obce. Co se považovalo za samozřejmé 
u panovníka a příslušníktl jeho dvora, bylo hrubým prohřeškem 

v očích závistivých sousedi't. Ze zdánlivě malicherných příčin mohly 
vypuknout vážné vnitřní nepokoje. Poučný příklad tu poskytuje Kost
nice pět let po Husově hranici. Morovou epidemií i přirozeným 
úbytkem početně zeslabený kostnický patriciát začal mezi sebe přijí

mat nejzámožnější cechovní řemeslníky, v první řadě ty, kteří m ěli za 
manželky patricijské dcerky. Pro ostatní řemeslníky, a nejvíce pro 
jejich manželky, byli povýšenci trnem v oku. Zvláště je dráždila jejich 
účast na uzavřených tanečních bálech v radničním sále a čl enství 

v exkluzivní pijácké společnosti zvané Kočka. Prvním bezprostředním 
ohlasem pouličních nepokoj t"t, které se táhly delší dobu, bylo vynuce
né nařízení, aby každý z řemeslnických mistrú měl přístup jen do 
příslušné cechovní krčmy. 1 9 Oděv i jiné vnější znaky životníh o stan
dartu ve středověké společnosti do určité míry odrážely nt:jen stavov
skou příslušnost, ale i hierarchický řád - ordo unvitř instituce, obce či 
korporace. Své výsady střežili chudí příslušníci vyššího stavu stejně 

nedútklivě jako představitelé cechtt, kteří se přeli o sociálně prestižní 
pořadí bratrstev při svátečních procesích a městských slavnostech.~0 

Každé myšlení, jednání a konec koncť1 též prožívání slavnostnosti 
zůstávalo i ve středověku individuálním aktem. Také středověký člo

věk reagoval na změny tlaku , sluneční skvrny, mistrály a scirocca, 
nemluvě o krizových dnech biorytmú a bolestivých záchvatech vlek
lých chorob, mezi něž patřila dna, běžný neduh příslušníkt"t vládnou
cí třídy. To vše j ednotlivcťtm kazilo slavnostní pocity ve dnech, kdy se 
jim měli uvolněně poddat. Naopak zase radosti a slavnostní okamžiky 
tu a tam přicházely bez ohledu na kalendář svátečních dní. Narození 
syna, úspěch v práci či dokončení díla mohlo ozvláštnit všední den 
boháče i chudáka. Do sféry intimních pocitt"t n ěkdy umožií.ují na-

19 Srv. K. D. 13EiťrOLD , Zunfhbii7p;er.w:hafi und Patriziat. Studúm zur Sozialgesr:hid1.te der 
Sladl Krmstanz im 14. und 15 . .frdlrhundert. Sigmat;ngcn 1981, s. 133-137. K významu 
svobody tance, zvl<\štních svátků a oblečení že n j ako viditelných společenských symbo
lů E. M ASC IIKE, Di11 Unt~~rw:hir:hten. rúrr mittelalterlichm Stiidte DllutschúmrL,, in: Die Stadt 
des Mittclaltcrs III. Darmstadt 197'1, s. 357-%2. 
20 Ncjnovčji k tomu v stručném nástinu J PETRÁŇ , in: Dčjiny hmotn é kultury 1-1. 
Praha 1985, s. 290-29'1. 
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hlédnout drobné glosy písaří1 ve středověkých rukopisech anebo 
deníkové záznamy VÝ.Íimečných osobností. Tato potřeba sdílnosti u písařů 
a literátů signalinue, že teprve manifestací navenek v rámci užší či 

širší kolektivity nabývaly individuální zážitky, úspěchy či radosti mo
mentu svátečnosti. 

Ani ve středověku svátek se slavností nesplýval, třebaže se obě 

kategorie v některých jazycích, zejména románských, označují jedním 
slove m. Podle Arno Borsta byl středověký svátek zrcadlově obráceným 
odrazem všedního dne.21 Odpočinutí těla po šesti dnech dřiny mělo 
dát příležitost k povznesení ducha. Reformátoři byli v tomto ohledu 
mnohem nesmlouvavější než konformní kazatelé zesvětštělé církve. 
Poslyšme např. Husa, podle něhož by bídně a ohavně zhřešili všichni , 
kteří by svátek světili "obžerstvím, opilstvím, mrzkomluvením, mar
nomluvením, oplzlým hráním, turnováním, kolbú, kostkú, šachová
ním, frejováním, tancováním, lakomým tržením a jinými péčemi sě 
tohoto světa zaneprázdnie".22 Posledním slovem stará čeština V)jadřo
vala zahálku odsuzovanou u n otorických "prázdníkú" - lenochů, kteří 

by nejraději svátek drželi po celý rok. Naši předci měli pro ně i jiné 
trefné názvy, přezdívali jim "požérači", "žráči ", "břichopliíci", "hrdlá
či", zatímco šibalové, kteří vyhledávali jarmarky a posvícení, sluli 
"hodoválci" nebo "posvěceníci".2~ 
Přídavnými bohoslužbami, procesími a v neposlední řadě dramatic

kými produkcemi církev své svátky do té míry ozvláštnila, že se z nich 
staly okázalé slavnosti. Prúvodním jevem tohoto procesu mimo jiné 
bylo zesvětštění církevního divadla a chrámových prostor, které bylo 
trnem v přísném oku českých reformátorů. 24 Otázku, zda se světské 

divadlo vyvinulo z církevního dramatu či naopak, ponechme stranou. 
V každém případě divadlo dodávalo středověkým slavnostem i este
tickou složku, nikoli ovšem samo. Pro zvlášť významné slavnosti 
veřejného či přímo státně politického rázu byly pořizovány nákladné 
jednoúčelové stavby a dekorace. Za příklad tu mliže posloužit "tan-

2 1 A. 130RST, Lebrmsfilrmrn im Millrdo.ller. Frankfurt am Main - 13erlin 1 97~. s. 94. 
22 \fýhlo.d drdíí no. desatero jn"ihríztinie. Ed. J 0AŇIIELKA, Magist•·i lo hannis Hus Opera 
omnia l. Praha 1975, s. 178. 
23 Slova a dějiny. Pod ved. l. Nf:~ICE zprac. aut. kol. Staročeského slovníku za pfispční 
cxt. spolupmcovníků. Praha 1980, s. 152-155. 
24 Více k tomu Dr!jiny r'eshélw divadla I. Od jJOMlld't do sklonku osmnrir;lr!lw století. Praha 
1968, s. 4~n. 

41 



Documenta Pragensia XII (1995) 

chúz" postavený ke svatbě Ladislava Pohrobka. Po náhlé smrti mladé
ho krále byla tančírna rozebrána a j ejí dřevo se dostalo na krov 
kostela Matky Boží před Týnem.2

" Dúležitou estetickou funkci plnily 
též hudební produkce. Fanfáry, intrády a retrády trubek patří k hu
debním signálúm, které procházely epochami. 26 

V mnoha církevních svátcích se mísila posvátnost s profánním, 
vážnost s komikou, j ež nejednou nabývala vulgárních a groteskních 
podob . Proslulé středověké slavnosti bláznú, při nichž byly j ednou do 
roka - nejčastěji mezi 28. prosincem a 1. ledn em - ustálené řády 

postaveny na hlavu, zdomácněly též v prostředí českých klerikú, a to 
nejen v Praze, ale i v Plzni a v Brně. Se škraboškou se jich za 
studentských let účastnil i Jan Hus, podle jehož popisu slavnost byla 
vulgární fraškou na posvátné púdě: "Učiniece žáka potvorného bisku
pem, posadie na oslici tváří k uocasu: vedú ho do kostela na mši 
a před ním nesú mísu polévky a konev neb čbán piva, i držie před 
ním, ani jie v kostele : a viděch, an kadí oltáře: a vzdvih nohu 
nahoru, i vece hlasem velikým: bú: a žáci nesiechu před ním veliké 
pochodně miesto svěc, an chodí oltář od oltáře tak kadě. Potom 
uzřěch , ano žáci vše opak kukly kožišné obrátili a tann~í v koste le 
a lidé sě dívají a smějí, a mnějíce, by to bylo vše svatě neb právě , že 
to mají v své rubrice, to j est v svém ustavení".27 

Slavnost znamenala více než pauzu v toku všedního času, slavnost 
byla hohe zit, zvláště pak svatba, německy také Hochzeit. V triádě 

vrcholných rodinných událostí, křtu , svatby a pohřbu, měla prostřed

ní z nich prim již proto, že pouze druhé dvě se týkaly všech lidí bez 
rozdílu . Nejméně zpráv je o křtinách. Se slavnostním vzrušením se 
očekávalo zejména narození dědice trúnu. Běda však, pokud se 
zpráva ukázala falešnou. V březnu 1469 francouzský král Ludvík XI. 
n evycházel studem z ložnice, když se rozplynula naděje, že j eho cho ť 

je v požehnaném stavu. 28 Husitští mravokárci a puritáni, jimž nebylo 
nic vhod, vznášeli proti křtinám v zásadě stejné námitky j ako proti 
svatbám. V prvé řadě jim vadila pyšná okázalost. Čím více a zámož-

25 F. ŠIMEK, Stan! Letopisy {eské, s. 122. 
26 Tak .J. V ALKA - M. š· n::nROŇ, c.d ., s. 291. 
27 Výklad na fHild. Magistri loh<mnis Hus Opera omnia I, s. 342. K polipanské 
proměn ě žákovských slavností v Plzni a v Brn ě R. U !ul,\NEK, Wk fHHli!!JrruNtý 111. Praha 
1930 (ČD 111-3), s. 740-741. 
28 Viz G. S. R ONDININ I, AsjJer:ls de La vie des wu1:~ de Fmnw d de !iou:rgo!fnl! fm·r 
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nějších bylo kmotrii a kmoter, tím lépe. Vlastní oslavy pak dávaly 
di'1vod k nemírnému pití, k oplzlostem a k mnoha jiným neřádúm. 
Jan Rokycana měl zvláště spadeno na neřádné hudce i pištce, ještě 
častěji si však bral na mušku "baby, drchty staré, oplzle mluviecé", 
neboť podle jeho zkušeností si při svatbách v necudných a n estyda
tých řečech libovaly zejména ženy.29 

Zatím se mi nepodařilo zjistit, zda a do jaké míry husitské farní 
osady regulovaly přebt~elost rodinných slavností, které v selském 
prostředí vesměs končily hromadnou rvačkou. V řadě říšských měst 
jsou však rúzné Kleinordnungen a jiné omezující předpisy doloženy 
již od druhé poloviny 14. stol.~0 Za zmínku tu stojí výnos curyšské 
městské rady z r. 1488, podle nějž svatba nesměla trvat déle než 
jeden den. Počet pozvaných byl přitom omezen na blízké příbuzné 
a členy cechu. Za každou h lavu navíc se platila pokuta, tresty hrozily 
i za pití přes předem určenou míru. Téměř každý akt svatebních 
úmluv byl statutárně určen i v Norimberku.3 1 Příslušníci šlechty, 
zejména magnáti, se neohlíželi na nikoho, a pokud neměli děravou 
kapsu, vystavovali se na odiv jako hostitelé i hosté. Pana Václava 
z Michalovic, zemského velkopřevora johanittl na Strakonicích , trápi
la v řijnu 1449 zdlouhavá "réma" s množstvím "pryskýřuov", přesto se 
však těšil na krásné paní a panny, které měly být ozdobou na svatbě 
Perchty, dcery Oldřicha z Rožmberka. Ač již byl v letech, hodlal se 
utkat v ostrém rytířském klání se svým hostitelem. V dopise pana 
Oldřicha žádal, aby mu v krumlovských hospodách zamluvil pobyt 
pro čtyřicet jezdcú jeho družiny.32 Jiný z polipanských velmožú, n ej
vyšší purkrabí pražský Menhart z Hradce, jezdil r. 1447 zjedné svatby 
na druhou, takže zameškával úřední záležitosti a zpúsobil tím tábor
ské obci škodu za více než 1 000 kop gr.~~ 

Některé prúvodní .znaky slavnostnosti od pradávna rovněž měly 
tryzny. Podle náznaki'1 v Kosmově kronice a v Homiliáři opatovickém 

les rlr!fJedws des ambr"1·sadJ1Un milanais, in: Adelige Sachkultur des Sp;itmitte lalters. Wien 
1982, S. 205. 
29 F. ŠIME](, Uúm.í M. Jana llokywny, s. 1.~9. 
~o Srv. H. KúiiNEL, Norrnrm unrl Sanktionrm, in: Al ltag im Spatmittelalter. 2. vyd. Graz 
- Wien - Kóln 1985, s. 46-48. 
31 Podle G. J ARITZE, ! .eben, um zu [eben, in: Alltag, s. 46. 
32 Srv. Archiv r:eshý III. Ed. F. PALAC](Ý. Praha 1844, s. 56-!)7, č. 86. 
33 Viz J.isttiř a l~vtinrí:ř Olrlřidw z f?ožrnberka rrr Ecl. 13. Rvm:šov.~ . Praha 19'17, S. 179, 
č. 249. 
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patřily i u nás k pohřebním obřadúm nepřístojné zpěvy, pitky a nej
spíše též magické prakůky na ochranu proti démonúm. Smuteční 
hostiny rodinného rázu se ostatně udržely až do naší doby, tu a tam 
však se lze shledat s rituálními ceremoniály i při pohřbech státníkú. 
Ve středověku ovšem mívaly pohřby králú hlubší významové roviny, 
v nichž se mimo jiné odrážely učené spekulace o králově dvojím 
tělu.~4 Na pohřeb zesnulého krále někdy navazovala korunovace j eho 
syna nebo jiného nástupce. Korunovace panovníkti byly vrcholným 
aktem středověkých veřejných fesůvit, neboť se v nich propojovaly 
a upevií.ovaly základní vazby všech stavovsky členěných, teritoriálních 
i univerzálních součástí západokřesťanské pospolitosti. Nově zvolený 
král se musil představit svým poddaným, takže korunovační slavnost 
měla dozvuky v rúzných částech jeho domény. Čas od času bylo třeba 
lidu připomenout existenci královského majestátu. Každá panovníko
va cesta sloužila tomuto cíli, každý jeho vstup do města dával příle

žitost k slavnostní demonstraci závazkl1 feudálně monarchické povahy. 
Návraty z vítězných válek, audience cizích vyslancti, sjezdy panovníkú, 
zahájení sněml!, to vše mohlo být a zhusta také bylo podnětem 
k slavnostním prtivodům, banketúm, turnajtim, divadelním, tanečním 
a hudebním produkcím. 

Závěrečné defilé festivit, jimž se dostane pozornosti v dalším prú
běhu naší konference , znovu napovědělo, jak je obtížné dospět 

k obecně platnému shrnutí daného tématu . Snad však lze mít za to, 
že svátky, slavnosti a radostné chvíle měly své proměnlivé místo již 
v temném středověku, který se jimi prosvětlil, nikoli však naplnil. 

~ '1 K dramatickým prvkúm ran ě středověkých tryzen \~Z Otijiny {esluflw divwUo. I, 
s. I H-20; o momtrchické teorii králova dvojího tě l a E. H. K~NTOROWICI., Th.e K-ing\ lwo 
/){)tlies. A Study in Mediaeval Poliliwl Tlwughl. 2. vyd. P1inceton 1966. 
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ZDEŇKA HLEDÍKOVÁ 

SLAVNOSTI CÍRKEVNÍHO ROKU 
V KOSTELE I NA ULICI 

Středověk vyvažoval tvrdost životních podmínek barvitostí a okáza
lostí, jimiž se vyznačovalo vystupování sociálně vyšších skupin obyva
telstva i vnější doprovod všech mimořádných událostí. Podívaná a 
"poslyšná", kterou nejrůznější druhy ceremonielu poskytovaly, vytrho
vala v dostatečně častých intervalech z běžné dřiny a starostí a tím 
dávala životu pravidelný rytmus, připoutávala i nezúčastněné a do
konce je vtahovala do svého dění, což bylo podmínkou především 
všech ceremonií církevních. 

Pojem roku jako časové jednotky v sobě zahrnuje pravidelné opa
kování: ročních období stejně jako svátků. Slavnosti, které se k cír
kevnímu roku vázaly, v jistém smyslu neměly mimořádný charakter, 
jelikož se v pevném pořadí každoročně opakovaly; z určitého pohle
du tedy byly každodenností, jež prolínala každodennost vnějšího 

světa cyklickým připomínáním jevů ze světa nadpozemského. Dálo se 
to víceméně ustálenou , ale ve středověku ještě nikoliv obecně závaz
nou liturgií, jejíž vnější formy tvoří ceremoniální základ každoden
nosti i slavnostnosti církevního roku. Z rytmu roku se některé dny 
pravidelně a některé bez pevného zařazení vymykaly významem při

pomínaných nebo slavených událostí a tím i okázalostí, která j e 
doprovázela. V dalším by mělo jít o vnější projevy a obřadnost, které 
doprovázely tyto dny v míře nad jiné velké, stranou by měl zústat 
vlastní liturgický základ sledovaných slavností. Určuj ícím kritériem 
bude jakýsi pohled diváka, který obřady přerůstající liturgickou kaž
dodennost začne vnímat jako mimořádné , a tedy jako slavnosti. 
Pracovně jsem si je vymezila jako dny a události církevního roku, kdy 
vnější projevy bohoslužeb opouštějí prostor chóru, ev. presbytáře , 

a přenášejí se do chrámové lodi a případně do okolí kostela, kde už 
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se neváží jen na celebranta, ale aktivně se jich účastní širší okruh 
lidí. Přesto j e nutno si hned v úvodu uvědomit, že i všechny tyto 
ceremonie "slavností" zůstávají součástí liturgie. 

Aby bylo možno slavnosti ve výše naznačeném smyslu patřičně 

zhodnotit, bude vhodné se nejprve zastavit u vnějšího rámce každo
dennosti církevního roku, z níž slavnosti plynule vyrústají a představit 
si j ejich j eviště: prostor gotického chrámu ozářený svě tlem voskovic, 
gotické plastiky, deskové obrazy, vyšívaná liturgická roucha, relikviáře 

a pozlacen é bohoslužebn é náčiní 1 , vše na místě púvodního určení 

a v živém provozu, doplněném hudbou, zpěvem sólovým i sborovým. 
Byla to pastva pro oči i uši. Ale protože veškerá statická krása buď 
předpokládá m editaci nebo časem zevšední a znudí, začalo se všech
no liturgické dění ještě ve starověku hýbat. Celebrant kolem oltáře 

přecházel , jeho pohyby byly výrazné až teatrální, hlas přecházel 

z recitace do zpěvu a naopak a kolem něho se soustřeďovala řada 

přisluhujících v odstupňovaných funkcích od ministrantíka po j áhna. 
Vedle víceméně ustálené mešní liturgie, j ež ve slavnostním provedení 
poskytovala podívanou a poslech po několik hodin, nutno poč ítat 

i se zpívanými, přirozeně veřejnými kanonickými hodinkami ve všech 
kol egiátních a klášterních chrámech, a těch bylo v komplexu praž
ského osídlení 23 , s kostely ženských klášterú 30. Oficium ovšem 
neposkytovalo tolik podívané a povětšinou si zachovávalo převážn ě 

m editativní ráz. Co však j eště ke každodennosti patřilo , byla procesí 
a v jistém smyslu se následující výklady budou týkat právě jich. 
Procesí zahajovala každou nedělní a sváteční liturgii, přitom však byla 
už tím prvkem, který opouštěl presbytář a pohybově zaph1oval širší 
prostor. 

Poj em nebo jev středověkého procesí není zcela j ednotný, j elikož 
už sám ptlvod a zdroj toho, co se jako procesí označt~ e, má více 
pramentL 2 Je to jednak napodobování cesty posledních dntl Kristova 
života, jak se začalo konat v Jeruzalémě na přelomu 4. a 5. stol. a jak 
se na západě nejúplněji proj evilo v sestavě liturgie Květn é nedě l e, 

1 Tím nemá být ře čeno , že vybavení všech kostelů bylo na úrovni dochovaných 
uměleckých pam~ttek ; fresky a plastiky venkovských kostelů však naznačují značn č 

vysoký uměle cký průměr, as i v tom smyslu, že chybě l sériový kýč. 
2 Souhrnn ě .J. A . .J UNGMANN, f>mr:e.u ion, in : LThK 8, Frciburg i. Br. 196'l; stručně 
Z. NqEDI.I'. Dt!jiny hwi<1/u!lw zjHivtt v Čtil:fuit:!t I. ljH!v jJřerllmsitský. Praha 1954, s. I I 2-·1 I fí , 
'l4fí. 
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j ednak antická ambarvalia a umburvalia, jež částečně převzalo již 
starořímské křesťanství a přizpůsobilo do přímluvných procesí, a ko
nečn ě třetím pramenem jsou veřejné translace tělesných pozůstatkť1 

světcťt z místa původního pohřbu do kostela, k nimž v Orientě 

docházelo od 4., na západě od 8., u nás od 10. stol., a j ej ichž forma 
bývala každoročně napodobována v upomínkové slavnosti. První a třetí 

zdroj ovlivnily do pozdního středověku jednak vlastní bohoslužbu 
některých významných dní církevního roku, jednak z nich vznikla 
pravidelná mešní procesí, jež zahajovala každou významnější boho
službu; od nich se odlišila kající a přímluvná procesí při mimořád

ných příležitostech , j ež n avazovala z převážné většiny na zdroj druhý 
a j ež i v následujícím tex tu budou sledována samostatn ě . 

Literatura uvádí\ že k vnějšímu vybavení všech procesí patřil 

vesměs kříž, u procesí, jež opouštěla chrám, rovněž korouhve, obojí 
jako symboly vítězství, stejně jako Lýž význam mělo nošení re likviářť1 

při procesích všech svátkťt. 4 Liturgická roucha, u kajících procesí 
v tmavé barvě , byla samozř~jmá . Při vlastním procesí se zpívaly 
antifony, hymny, žalmy, j ejichž sestava i počet se měnily v prť1běhu 
roku a podle významu svátku a účelu procesí. Při m ešních procesích 
byly minimálně čtyři antifony - při zahájení procesí, při zas tavení, při 
návratu a po něm u hlavního oltáře. 5 Mešní procesí mě la při stejném 
účelu rozdílný průběh v kapitulních a klášterních chrámech a v kos
telích farních . Ve farních kostelích před hlavní nedělní a sváteční 

mší byla jejich náplní aspersio, kdy celebrující kněz třikrát pokropil 
svěcenou vodou nejdříve oltář, pak shromážděný klérus a nakonec 
lid.1

; V kapitulních a klášterních chrámech bylo toto proces í mnohem 
s l ožitější, protože neobcházelo pouze chrámový prostor, ale pokračo
valo v křížové chodbě, kapitulním sále a všech prostorách komplexu, 

:1 Srv. alespoií v předchozí poznám ce. 
4 Svatovítské vesperalc (N M XV A I O, napt-. f. 45v) popisuje mesrn procesí pro 
katedrálu tak, že ho zahajovali kl e ri ci nesoucí rozžaté svíce, dále kříže a kad idl o, Z<l 

nimi šel podjáhen nesoucí pl enář a nakon ec slavnostnč odčný kn čz-ce l ebrant. Proces í 
smčřovalo v katedrá le obvykle do mariánského ch6ru. Ste jná obřadnost se zachováva la 
i mezi jednotlivými b'tsUlli mše, nap t-. pl-cd čtením evange li a. Význam pojmu pl enari
um j e tu zřejm č třeba chápat ve smyslu misálu , srv. W. KA~ I PFER , l'lrm.aTium., in : LThK 
8, Frc iburg 196~, sl. 559-560 a 13. LUYKX, M i.1.1ale, in : LThK 8, s. 449-4 5 1. 
!í Rubriky vcs1nčs uvácl~jí "in ex itu", "in stacionc", " in rcditl/', případnč další ,, in 
stacionc". 
li L. EISEN II OFER, Handlrudt rleT lwllwlildwn /,itu:rgik !. Freiburg i. Br. 19~2, s. <179. 
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jehož jednotlivé místnosů byly vykropeny a žehnány, a končilo opět 
v chrámu žehnáním všem přítomným. V pozdním středověku byla 
tato klášterní procesí zkracována, v 15. stol. dokonce mizí7

, ale 
v pražském prostředí je ještě ke sklonku 14. stol. zachyceno žehnání 
dormitáře , kapitulní síně, skriptoria, refektáře, infirmaria, sklepa
spíže ( cellarium) a kuchyně.8 

Mešní procesí tvoří jakýsi přechod m ezi každodenností církevního 
roku - konala se běžně - a slavnostností - pohybovala se mimo 
presbytář farního kostela nebo chrám kostela klášterního. V postupu 
církevního roku se však vyskytla i taková procesí, která popsaný 
základ přerostla nejen počtem anůfon9 , ale i celkovým charakterem 
a pohybem mimo základní prostor a jsou již vlastními slavnostmi. 10 

Stranou zatím ztlstanou přímluvná procesí. 
Málo příležitosti ke slavnostním ceremoniím bylo v adventě. Do

konce na den Narození Páně, pokud nepřipadl na neděli , se n eko
nalo ani mešní procesí. 11 A tak až v další vánoční dny narazíme na 

7 Tam též, s. 578. 
8 NM XIV O 8, F. 4v. Nakolik tu j de o převze tí starší před l o h y a nako lik o /.ivou 
praxi a dokonce v které instituc i. se sotva podaří Y:i istit. San1o zaznamenání všech 
benedikcí v n ij ak reprezentativním rukopise procesio nálu secundum ordin em eccles ie 
Pragensis (ť. 6r) však předpokl ádá .jejich znalost i a lcspoi'l občasné užívání. 
" Např. na Popel ečn í středu ce lkem devět, z toho šest in exitu , NM XIV D 8, f. 2Fí 
r-v. 
10 Následu jící popis nemůže být ani zdaleka vyče rp áním tématu církevních slavností 
v Praze . .Je toti/. postaven pouze na pokusu historicky pro dané té ma využít výpovědní 
hodnotu li turgických knih , z nich ž bylo užito především rukopisů p rocesio ná lu 
secundum ordi ncm ecclesie Pragcnsis z konce 14. stol. (XfV D 8) , tzv. svatovít,ké 
vesperalc (XV A I O) z osmdesátých let 14 . sto l. , které j e ve skutečn osti brevířem 

(uvedl je do literatury Z. NEJWLÝ, c.d., s. 92, naposledy k němu D. i{rzANINA, 
K jm!blemalit;e kultu .HJ. Cyrila a Melorlrije v obdoiJí Lucembu,.,n! fff. Praha 1 98~ . s. 62) , 
menší měrou i svatovítského brevíře (XfV D 9; D. ŘE7.AN I NA, c.d., IV, s. ~4, j e řadí 
před polovinu 14. stol.) a pon tifi kálu ze 1 ~ . stol. (XJV B 9), vesměs z Knihovny NM 
v Praze. Termín brevíř je tu vesměs užíván ve středověkém smyslu (jak j e zvykem 
i v katalozích rukopisů) , ted y pro knihu odpovídající ne jsp íše dnešnímu ceremoni á
lu , niko li pro dnešní breviář, pro který používají čes k é diecéze te n to název a7. 
v tiscích. Pro bližší zpracován í tématiky by však bylo třeba jednak rozšíi"it základnu 
liturgických kn ih , j ed nak ko mbinovat j e jich údaje alesp01"1 s příslušn ými ustanoveními 
Fundačních a donačních listin , j ež občas obsah ují detailní ustanovení o litu rgických 
po7.adavcích dá rce, a s narativními pram eny. Povšech ná probírka čes kými kronikami 
mě však přesvědčila spíše o tom , že středověcí autoři považovali vnější projevy 
c írkevn ích slavností za tak sarnozřc..:jmé , že se o ni ch ncztniilovali a ncpopisovali j e. 
11 XfV D 8, f. 9v. Odůvodn ě n o je to ovšem úče l em procesí oči stit přítomn é 
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něco, co se vymyká běžnému úzu slavné liturgie. J e to žehnání ovsa 
na de n sv. Štěpána a vína na Jan a Evangelisty. 12 Jde tu o prosté 
modlitby bez dalšího vněj šího ceremonielu , j ejich formulace však 
předpokládá, že při nich byly d o kostela skutečně přin eseny oves 
a kalich vína (rozdílný od konsekrovaného) . Žehnání základních 
složek potravy hned v dny následující po Narození Páně symboliztu e 
záruku dostatku životních pot1eb 13 a zdraví 14 pro příš tí rok, a proto 
asi bylo hodně frekven tované. 
Běžněji j e známo žehnání soli a vody' 5, které se konalo v předve

če r Zj evení Páně po mši; připadla-li vigilie na neděli , pak přede m ší 
při procesí, a to uprostřed kostela. Kněz sůl a vodu nejdříve okouřil , 

pak je vykropil , dále pokropil sebe, klérus a okolostojící lid , z něhož 
kdo chtěl, mohl si vodu odn ést do kropenek ve svých domovech . 

a zp l·ítomnit P<ína, proto v d en _jeho narození p rocesí odpad lo, stc:jn č j ako na d en 
Zjevení ( f. 15v). 
12 XIV D 8, f. JO r-v; X IV D 9, f. l 57r. 
13 Žehn ání ovsa vyc hází z představy sv. Š tčp:m a j ako prvního Kri stova rytíře , tedy na 
koni , a odtud j ako patrona ko ní. Posvčcený oves, kte rý kon č dostali den po Narození 
P:m č ( n eboť te n svým př-íchodem posvčtil všechn o stvo ře ní - srv. i čarovnou moc 
vánočn í noci) , j e mč l uch rá ni t pro následující ro k všech škod . Šlo púvodn č o lidový 
zvyk, který zachylil ve formč dávat oves ve n o ván oční noci , aby se j í posvčt.il , GERVASE 
z TII.I\URV na pře l omu 12. a 13. sto l. Součástí církevn ích obřadll se svčcen í ovsa stalo 
pom ě rn é pozdě , _jako ne jstarš í d oklad (podl e A. FRANZ~, Dú< lán:h.lidum. /Jent!d-iil.túm.rm. im 
Mittelalter. Fre iburg i. Br. 1909, s. 382) vú bec j e uvádčn rukopis ze Schláglu (CPig 
11 0, f. 234v) z 15. stol. O ba české rukopisy, kte ré svčccní zachycují, by LUl<> hran ici 
výraznč posouvaly. R. 1487 už obřad obsahuje t i štč n á Agt!nda wmm·1.m is, a rovnčž 

nejsta rší český tisk to hoto typu li turg ické knihy z r. 1496 j e j zachytil j ako 17. oddíl ll. 
díl u (A . POD I.A II A, Nt!j.\laT.\í ti.\triný ritwíl P.raiský z ·•: 1496. P.iúfJiívi<y k rlrijúuim litu-rgii! 
v (;P.duir:h, in: CKD 69, 1903, s. 620-62 1) a obsahovala ho _ j eštč age nda tiště n á 
arcibiskupem Med ke m v Praze 1585. Pak opčL z liturgie zmizelo zře j mč s up latl'iová
ním tridentských zásad. 
14 Význam žehn ání vína sv . .J ana se odvozuje z apokryfu 6. sto l. Virtutu.1· .foo:n.nú, podle 
kte rého evange li stovi neuškodilo o trávené víno, kte ré pože hn al. .Jako druhý zdro j se 
uvádí tzv. Minnetru nk germánskýc h km en ll, n ápo j lás ky. (L. E1sEN II OFER, c.d. , 
s. 574-.575; A. FRANZ, c.d ., s. 286-335. V naši ch rukopisech na tu to druho u eventualitu 
nic neu kazuj e a teprve v ti š tč n ém rituálu z r. 1496 na ni upo míná ru brika ("d e 
bcncdictione vini , quod sancti .J ohannis am orem apcllant. .. ", viz· A . PnnLAII A, l?ilud.l, 
s. 62 1 ). Agenda Tobi áše z Bcchynč j eš ti: nezná an i žehnání ovsa ani vín a (A. PODI .A IIA, 
heslo Ag1m.rln, in : Č:eský slnvník boh nvčdný I. Pra ha 19 12, s. 148-153). 
l !i XIV J) 8, f. 15r. J ako první benedikci má už agenda Tobiáše z lkch yn č (A. Pon
IJIIIA, Agrm.da) a s te jn č tak i t i ště n ý ritu :d (A. POD LAII A, 11-ituri/., in: CKD fi8 , 1902, 
s. 52.~-532). 
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Později známé svěcení kUdy se obj evt~e až v 15. stol. Stejný postup 
jako tříkrálové svěcení asi zachovávala i všechna ostatní žehnání. 

Vánoční část církevního roku je tak na větší slavnosti liturgického 
základu vlastně chudá, tím více byla už ve středověku prostoupena 
rozličnými lidovými zvyky, které vlastní vánoce vyčleiíovaly z koloběhu 
všedních dnů. Patří k nim koledy a hry na vánoční vigilii od 
spořádaných, konaných v kanovnických procesích s obrazem Krista, 
se svícemi a kadidlem a s liturgickými zpěvy po domech, až po 
rozpustilé žákovské hry. 11; Národopisný kolorit je vhodné si uvědomit 
na dokreslení širších souvislostí a skutečností podmíněných mj. st.:1.v
bou církevního roku, nepatří však přímo k tématu příspěvku. 

Tou částí církevního roku, kde se soustředilo nejvíce slavností, j ež 
měly rozličný charakter, je velikonoční období. 

Už začátek postu 17 naznači l zvláštní piisobivý obřad žehnání popela 
z ratoles tí posvěcených na Květnou neděli předcházejícího roku. 
Zahajoval ho celebrant modlitbou přede mší uprostřed chóru s tro
jím poklekán ím, po vykropení popela j ím poznamenal nejprve sebe 
a pak všechny přítomné. 1 8 Až poté následovalo mešní procesí s roz
sáhlými zpěvy litanií a devíti antifon, jehož uspořádání zůstal o v plat
nosti až do Květné neděle 1 9 ; všechny postní neděle také zůstaly prosty 
veškerých zvláštních obřadů . 

O to výraznější byla Květná neděle . Základem jejích slavností byla 
"peregrinatio" konce 4. stol., kdy se v Jeruzalemě na Olivové hoře 

shromáždili poutníci a po zpěvu a čtení z evangelií šli odtud za 
zpěvu hymntl dolů do města; všechny děti přitom nesly v rukou 
palmové ratolesti. 20 V Evropě se k nápodobě takového procesí připo
jilo do 10. stol. svěcení oněch ratolestí; výsledkem byl obřad, kdy se 

lli Z. EJEDI.Ý, c.d. , s. 311-313. (;. ZíBRT, Sta.ro{t!slu! vým{ní o/)y{tje, povr!ry, slrmnosti 
a zrí!Javy. Praha 1889. Jakoukoli účast všech kleriků při hrách zakázal Olbram ze 
Škvorec na říjnové synodč r. 1398 (]. KADLEC, Synod..' of' l'mgue and thár .'italntes 
1394-414, in: Apoll inaris 64, 199 1, s. 241, čl. 1). 
17 ",n mjiilr1 ·ieiunit, XIV D 8, f. 23r. Od scptuagcsimy se u:í. mčni l y an tifony, mod li tby, 
rcsponsoria a hymny i k procesím. Stopy po "depos icio Allc luia" na tuto nedč li se mi 
v českém materiálu nepodaři l o nikde zachytit (L. E ISEN I IOFER, c.d., s. 492-493). 
lB ",njJIJnit dnems wjJiti .mrl' (XIV D 8, f. 25r), podobnč i XIV D 9, f. 123v. J estli šlo 
dosud o skutečné sypání popela na hlavu nebo pouze o poznamenání dotekem , ne lzc 
z formulace stanovit. 
1'' XIV I) 8, f. 27r. Ko ncem 15. stol. je do loženo procesí ke sv. Ji ří (A. P on i.A I IA, 

l?iturí.4 1903, s. 123). 
20 L. ElSENIIOFER, c.d .. s. 505; A. FRANZ, c.d. , s. <170-507. 
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svěcení konalo na Jll1em místě, zprvu ležícím mimo město a označo
vaném jako statio, a vlastní procesí šlo odtud do púvodního kostela. 
Zachytit reálný prúběh, kde se jednotlivé fáze v Praze odehrávaly, je 
však svízelné. Prameny, které jsem sledovala, potvrzují i s dalšími 
detaily obecné zvyklosti, nezachycují však lokalizaci dění. Ta by se 
snad dala zjistit nejvýš z náhodných zmínek zcela jiných typú prame
ntl. Pražský úzus byl v zásadě takový: z púvodního kostela se seřadi lo 

procesí21 a v tichosti odešlo na místo, kde měly být ratolesti svěceny. 
Teprve na této statio začalo jejich svěcení zpěvem anůfony Hosana 
synu Davidovu a dalšími zpěvy, dvěma evangelními čteními a modlit
bami . Po vykropení byly ratolesti rozděleny přítomnému lidu a tepr
ve pak se seřadilo slavné procesí k návratu. Bylo rozdě l eno do 
několika sbort1, které se střídaly ve zpěvu, jedna část chlapcú nesla 
malé zahalené kříže22 a na závěr procesí byla nesena nosítka s obra
zem Spasitele. 2~ Procesí se zastavilo se zvláštní modlitbou až před 
zavřenými dveřmi kostela24 a další antifona následovala při vstupu do 
kostela. Uprostřed chrámového prostoru byl přichystán kříž , kněz tu 
odložil kasuli a trojím pokleknutím při zpěvu antifony Ave rex kříž 

pozdravil on i všichni přítomní. 2;; Poté následovala mše. 
Svatovítské vesperale má - kromě bližších údajú o oblečení kanov

níkú a rozdělení zpěváckých sború -jeden dúležitý detail navíc. Zpěv 
antifony Ingrediendo lokalizt~e tak, že ji účastníci procesí mají zpívat 
"intrantes portam urbis". 26 Snad tento jinde se neopakující údaj dovo
luje soudit, že velké, město opouštějící procesí Květné neděle se 
konalo především v katedrále, odkud také k nějakému mimoměstské
mu kostelu, kde by se ratolesti světily, nebylo dalekoY Ve farních 

21 O jeho vybavení víme jen tolik , že knčz i přisluhující měli být "solemni apparatu 
induti " (XTV D S, f. 'lOv). Až při vlastním svěcení ratolestí se oblék li i přítomní 
kanovníci do slavnostních kápí (tamtéž, f. 33v, XIV D 9, ť. 124v). 
22 "proccdan t pucri cruccs parvas vclatas portantes" (XTV D S, f. 35r). 
2 ~ "sclla, qui ducitur in proccssione cum ymagine salvatoris" (XTV D R, r 3"ív), "se ll a, 
qui esl ducendus in processione" (XV A Hl, f. l 69r). V blízkém 13amberku se nosil 
evangeli ář, v dalších německých krajích zpodobení dřevěného osla se soškou Krista, 
v Anglii cucha1·istie (L. E ISEN IIOFER, c.d., s. 506). Dřevěný oslík se v č:echách uplatnil 
v procesí až v 15. stol. pod tlakem lidových zvyků (A. PoDLAHA, Rituril, 1903, s. 249-2') l). 
24 "ante portam temp li fiat stati o fmis clausis" (XTV D S, f. 37v). 
25 xrv o s, r 3Sr. 
26 XV A 10, f. 169r. V tiscích uJ. ne ní (A. PoDLAIIA, !Wurit, 19m, s. 248-2:)3). 
27 Topograficky moh lo _jít nejspíše o Strahov, vyloučen není ani Břevnov; u k l ášterů 
by však bylo třeba provčfit jejich momentální vztah k arcibiskupství. 
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kostelích pražských měst lze asi myslet nejvyse na území farnosti, 
které procesí opouštělo , resp. na to , že se svěcení ratolestí konalo 
v sousední farnosti . 

Zelený čtvrtek, první den velikonočního tridua, měl bohatou a pi'l
sobivou liturgii, ale žádný z jeho obřadtl nepřerostl soustředěný 

bohoslužebný ráz.28 Zřejmě jen do katedrály a dalších kolegiátních 
a klášterních chrámi'l byl soustředěn obřad mytí nohou, konaný 
během mše po evangeliu. Biskup nebo prelát se opásal lněným 

plátnem a s umyvadlem s vodou v rukou obešel své spolubratry 
v pořadí podle stáří, myl a políbil jim nohy, mladší z prelátú nohy 
utíral. 29 Ve stejných chrámech, především v katedrále, byly také 
během mše položeny na oltáři chleby, ryby a další dary~0 , které byly 
zvláštní formulí žehnány. K výrazným úkonttm Zeleného čtvrtka pa
třilo ve všech kostelích odhalování oltáři'! hlavním počínaje , konané 
po nešporách jáhnem3 1

, a umlknutí zvon i'! o kompletáři. 32 

Velkopáteční liturgie měla hybný prvek v uctívání kříže , které se 
dálo uprostřed kostela. Kříž přikrytý plátnem tam přinesli čtyři jáhni 
nebo tři kněží, oblečení v albách a kasulích , ale bosi, za střídavého 
zpěvu chóru, kněze a jáhna a s trojím poklekáním. Na připraveném 
místě kněz kříž odhalil, poklekl před ním a pozdravil ho, stejně tak 
i všichni shromáždění klerici a laici za postupného zpěvu všech 
kajících žalmú. ~3 Pak následovala mše praesanctificatorum a po ní 
uložení kříže do hrobu. Kněz s přisluhujícími vzali uprostřed kostela 
kříž, který tam zi'lstal od uctívání, a v prtlVodu se svícemi , kříži, 

svěcenou vodou a kadidlem ho uložili do hrobu; prelát hrob vykro
pil, vykouřil a přikryl plátnem a zanechal u něj hořící svíci. Až do 
sobotního rána se pak klerici u hrobu po dvou střídali v recitaci 
žaltáře. 34 

2H Procesion:tl XIV D 8 dokon ce Zelený čtvrtek rubrikami vtlbec neuvádí. 
2!1 XV A 10, f. 184v. 
~o XV A 10, ť. 184r. Iknedikční formuli pro ryby na Zelený čtvrtek má XIV D 9, 1'. 
I ~2r a 1.56v. V tiscích již ne ní. 
31 XV A I O, f. 180r. Ovč plátna však na hlavním oltáři musela zllstat, jelikož na Velký 
pátek při čtení pašií po slovech "partiti sunt vestim enta" přišli z každ6 strany k o ltáři 

jeden jáhen a každý sejmul jedno plátno a společnč je uložili do sekretáře (XV A I O, 
f. 185). 
32 XV A JO , f. J84v. 
~ 3 XV A 10, f. 18.5r; XrY O 8, ť. ~9v-4 \ v. 
34 XV A 10, 1'. 185v; XrY D 8, 1'. 42v-4~r ; XIV O 9 , ť. 1 ~4v. 
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Nejpestřejší z tridua a snad celého roku byla Bílá sobota, přesněji 
velikonoční vigilie, protože všechny slavnostní obřady začínaly až po 
noně, tj. asi mezi 3. a 4. hodinou. První z nich bylo svěcení ohně , 

k němuž se vycházelo v procesí s prapory~\ rozžat"ými svícemi, prázd
nou kaditelnicí a svěcenou vodou a j ež se samozřejmě konalo mimo 
kostel. Oheň byl vykřesán z krystalu nebo křemene a po zpěvu všech 
sedmi kajících žalm\:1 byl uhlík z něho přenesen do kaditelnice a tak 
zapáleno kadidlo, jímž byl oheň okouřen, a pokropením vodou 
posvěcen spolu se svícemi z něj zapálenými. Procesí, v němž j áh en 
s podjáhnem nesli plenář~'\ se vráůlo do kostela, kde pokračovalo 
svěcení velikonoční svíce se zpěvem Exultet. Šlo tu vlastně o svíce dvě 
- menší, do níž jáhen zasadil pět kadidlových posvěcených zrn, 
a větší, jež takto vyzdobena nebyla a byla zapálena až po m enší svíci 
a pak se denně zapalovala ve velikonočním týdnu ke mši a k nešpo
rám. ~7 Po rušné části obřadtl svěcení ohně a velikonoční svíce násle
dovalo čtení dvanácti proroctví, ale pak se opět dalo do pohybu 
pestré dění, j ehož centrem bylo svěcení křestní vody. Vycházelo se 
k němu zase ve slavnostním procesí38 zahajovaném zpěváky, po nich 
šli nosiči svící obkloptUící podjáhna n esoucího olej, dále prapo recnJ
ci a uprostřed nich poqj áh en s křižmem , následovali dva klerici 
s kaditelnicemi po bocích podjáhna, nesoucího m enší velikonoční 

svíci. Další podjáhen s jáhnem nesli plenář a pak následovali kn ěží. 

Průvod sedmkrát obešel "fons" a když se všichni dostali na své místo, 
začalo vlastní svěcení vody, při němž kněz vodu žehnal , pak rozléval 
do čtyř stran, ponořil do ní svíci, okouřil a vykropil okolostojící, 
nabral ji pro pokropení lidu na příští d en, nalil do vody olej, pak 
křižmo, vždy ve tvaru kříže a se vztaže ním rukou. 09 V katedrále 
a snad i dalších kolegiátních chrámech se zřejmě udržel i zvyk 

~'i Výs l ovnč uvádí XIV O 8, f. 44r; i XV A 10, ť. 190r; srv. i XIV D H, f. 135 r. 
~li Srv. pozn . 4. 
~~ XIV O 8, f. 44v; XV A I O, f. 190. Snad to bylo j en prakti cké zařízení, jelikož menší 
svíce se přenáše l a (srv. dále ) a včtší m č la vyd rže t hořet po mn oho hodin , snad to 

nčjak souvisí s trojitou svící arundo, která byla přinášena od svčccní ohn č nezapálena 
(L. ElSENIIOFER, c.d., s. 537); al cspot'i při ní i při pražské menší svíci prameny shodn č 

zmit'iují vítr ("c l cum vcntum fu e rit") . Srv. též A. F RANZ, c.d ., s. 548. Tištčn ý rituál už 
dvč svíce nerozlišuje. Naopak v pražských pramenech neukazu je nic na zvyk odrolo
vání pásu s obrazovým výk ladem textu f>:xu llel z kazatelny. 
~8 XIV O 8 , f. 48r-.~ l v; XIV O 9, f. 138r; XV A 10, f. 190r-v. 
~'1 Pouze XIV O 8, f. .~ 1 r-53r. 
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pokřtít po posvěcení křestní vody několik dětí; úkol připadl hebdo
madáři, který také uděloval jisté stručné poučení. 40 Pak už se všichni 
vrátili do chóru a pokračovala slavná mše , při níž se při Gloria znovu 
rozezvučely zvony4 1 a zazně l o od počátku předpostní doby utichlé 
Aleluja; u křtitelnice zůstala velikonoční svíce. 

Rozbřesk Velikonoční neděle zah~ilo velké vyzvánění, zvoucí všechny 
k návštěvě hrobu. Šli opět v procesí s prapory, svícemi, kadidl em 
a svěcenou vodou, kterou byl kříž v hrobě uložený pokropen, okou
řen, pak vyzvednut a s lavnostně odnesen před velký oltář k pozdra
vení vším lidem, načež byl teprve postaven na své místo. 42 Nato 
následovalo v katedrále znázornění scény zmrtvýchvstání v dvoudílné 
velikonoční slavnosti43

, kdy dva představitelé žen se setkávali s vicean
dělem sedícím na hrobě a sbor a zpěvák událost komentovali. Ve 
druhé scéně navštívili hrob další dva klerici se svícemi, vyzvedli odtud 
plátna a uložili j e na hlavním oltáři, samozřejmě za zpěvů sóli ttl 
i sboru. Slavnost uzavíral vedoucí prelát políbením plátna a pozdra
vením pokoje kleru a lidu, po němž následovalo Te Deum . Po 
ukončení se všichni vrátili do chóru.44 

Vlastní li turgie Velikonoční n edě l e byla velice slavná, ale po boha
tých a časově náročných obřadech tridua kratší, soustřeďoval a se 
výlučně do mše. Ta však měla z "diváckého" hlediska přece zvláštní 
specifika. Jednak při ní měli přijmout eucharistii všichni přítomní4", 

jednak končilo čtyřicetidenní období postu a maso, vejce a mléčné 
výrobky se opět mohly zařadit do jídelníčku. První sousta tak dlouho 
odpíran é stravy však měla být posvěcená, proto v průběhu slavné mše 
velikonočního hodu byly na oltáři položeny i rozličné potraviny, 
které byly požehnány a pak rozdíleny. V Praze jsou doloženy vejce, 

40 Pouze XV A I O, ť. 190v; v tiscích rovnčž nen í. 
41 XIV O S, f. 53v; XV A 10, ť. 190v. 
42 XIV O 8, f. 54r-v; XV A 10, ť. l9 l r. 
43 XV A 10, ť. 192r-v. 
44 Z liturgic kého hlediska sledoval průběh tridua na základě tiště n ého misálu pražské 
diecéze z r. 14 79 L. PoKORNÝ, Z dějin liturgie u nr.is. Praha 1968, s. 63-68. I když bylo 
hledisko zde podaného líčení odchylné, přece jsou j ednoznačn ě patrné rozdíl y mezi 
zvyklostmi druhé poloviny 15. stol. a sklonkem 14. stol. , ze kdy jsou podklady n ašeho 
textu. 
45 L. E!SENIIOFER, c.d. , s. 550. Vázalo se na povinnost každoročn í ve l ikon oční zpověd i 
všech věřících . 
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maso j ehňat, slanina, koláče nebo pečivo a nespecifikované "další"4
'; 

Jiné zvláštní obřady Velikonoční neděle neměla. 

Poklidný slavnostní oddech týdne mezi Velikonoční a Bílou nedělí 

byl hned v následt~ící pátek vystřídán rušnou událostí specifického 
pražského svátku Ukazování ostatků, zavedeného Karlem IV. , kdy se 
ze zvláštního věžovitého lešení, pak z věže kaple Božího těla na 
novoměstském náměstí ukazovaly v určitém pořadí osta tky svatých 
poutníklun, kteří se k té to události scházeli i z ciziny. 47 

Časově další výjimečné události poskytoval závěr velikonočního 
období, přesněji týden po 5. neděli velikonoční. Pondělí až středa 
toho týdne byly křížovým i dny, ve čtvrtek se slavilo Nanebevstoupe ní 
Páně. Při rozšířeném mešním procesí toho dne n esl kněz kříž oděný 
do kasule48 k vyvýšenému místu, kde měl být kříž umístěn . Aby se 
názorně zpodobilo nanebevstoupení, stoupal kněz při zpěvu antifony 
Ascendo ad patrem s křížem skutečně nahoru49 a teprve umístěný kříž 
okouřil. 

Letnice, svátek Nejsvě tější Trojice a Boží tě lo měly k mešnímu 
procesí sice samostatné zpěvy, stej n ě jako následt~ící n eděle, ale 
procesí u ž nikdy neopouštěla základní prostor kostela ani při nich 
nedocháze lo k mimořádným děním ."0 Zmínky si ale zaslouží j eš tě dvč 

46 XIV D 8, f. 55v-56r; XIV D 9, f. 1 ~9v uvádí bez časového zařazení žehnánfjehn čtt: 

a masa, sýra a sýrd l ("casci ct cascorun1 '') a Vi::qcc, j ež zř~ j nl č patří rovn č:l. k Vel iko
noční n edč l i. Agenda Tobiášt: z 13e ch ynč zařazuje na Velikonoční n edč l i l'.ehnání 
vajec, sýra , jehnčte, slaniny, koláče (A. PooiAIIA, Agenda, s. 149). Tištčn ý rituá l př idává 

holo ubata, ryby, ch léb , mléko a med (A. Po DLA IIA, Rituri~ 1 9 0~. s. 50R). 
47 Po pis ukazování ostatků má A. PoDI.AII A - E. ŠnTLER, Clmímový fJOhlrul ·u. sv. Víla 

v Praze. Jeho rMjiny a fH!fJú. Praha 190'1 , s. 55-!'ífl. 
4H XIV D fl, f. 70r-v. 
49 Tamtéž; není vyloučeno, že byl kříl'. jen vytaže n , jak je doloženo v Augsburku ve I ~. 
sto l. (L. EISENIIOFI·:R, c.d ., s. 558, pozn . 26), spíše vša k byl nesen : "vadat ad locum ubi 
crux cs l Jocanda ct asccndcns cantct. .. " 
!iO Platí to i o svátku s pozdč ji nejs l avnč jším procesím , tj. Božího tč l a. Literatura uvádí 
(L. EISENIIOFER, c.d ., s .. 562, bez dok ladu) , že se procesí Božího tčla konalo v Praze 
prvn č r. I '155, v p ramenech , které .jsem mčla k dispozici , však po n čm není stopy. 
XIV I) 8 zaznamemívá pro tento den j e n pčt zvláštních antifon, XV A I O neuvádí 
tento svátek vůbec. Ustanovení če rvnové synody z r. 1368 zmi!lu je s l avnostnčjší obřady 

sv<ítku Božího tčla , aniž by je jich bli žší struktura byla z úd <~ j e jasná (I . V. Po1.c, 
Couru;iú anrl Synod..> o( Pmg·ue anrl llwir Statutes, in: Apollinaris, 52, 1979, s .. 51'1). 
Synodální ustanovení , jež zakazovalo divadelní hry a hudební vystoupení na svátek 
Božího tč l a a j ež se klad lo k r. 1366, náleží až dobč kolem r. I '184 (s rv. J V. Po1.c , 
c.d., 5'1, 1980, s. 155 ), kol em tohoto roku j e tedy včtší oslava nespornč doložena, ale 
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žehnání vázaná k určitým svátkťtm, v obou případech mariánským; 
probíhala podobně jako vánoční žehnání ovsa a vína zvláštními 
modlitbami. Na den Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna, byly podle 
zvyku obecně doloženého už v 9. stol. 51 předmětem benedikce rozlič
né traviny a byliny52

, jež si pak lidé odnášeli domtt jako prostředek 
proti všem nemocem lidí i dobytka. Snad je tu možný symbolický 
vztah s právě sklizenou úrodou, j ež má zachovat život pro další rok, 
a právě tak žehnání semen (osiva) na svátek Narození Panny Marie5~, 

8. září, má asi obdobnou vazbu k nastávajícímu setí ozimtl. 
Jinou kapitolou mimořádných událostí církevního roku byla pří

mluvná procesí. První se v průběhu roku konala na svátek Očišťování 
Panny Marie54

, tedy 2. února. Po terci toho dne přistoupil slavnostně 
oděný celebrant k oltáři , na kterém už ležely svíce, a obvyklým 
způsobem s výkropem a okouřením je požehnal. Nato se za zpěvu 
antifon seřadilo procesí s právě požehnanými svícemi, které chrám 
opustilo.'\" Kudy toto v prttběhu církevního roku první velké, chrám 
opouštějící procesí v Praze chodilo, se opět ve sledovaných prame
nech nepodařilo ~ istit a lze na to jen usuzovat z obecných souvislostí 
hromničních procesí. Jejich původ se totiž odvozuje od pohanského 

o její církevní forml: nedovedu povědět nic bližšího, nez ze v katedrále se při ní 
nosi la "pixis" ze zlata a křišťá l u , darovaná Karlcn1 IV., jak zachytil inventář chránlové
ho pokladu z r. 1'174 (A. PODI .A IIfl - E. ŠnTLER, Chrámový jmldad, s. !'í9). Srv. též 
F. STEISKfll., Boží l1ilo, in: č;eský slovník bohověclný ll. Praha 1916, s. 404-40fi). O jaký 
typ monstrance se tu jednalo a byla-li nošena při sl avnostnější verzi mešního nebo už 
osamostatnčlého eucharistického procesí, L1claj ne říká. Že monstrance získala zvláštní 
význam při všech mších o Božím tě l e , naznaču j e odpustková listina z 12. !'í. 141H, 
podle níž mělo být dovoleno při každotýdenní čtvrteční mši o Božím tčlc a sobotní 
o Panně T\1arii "sacramcntu1n corporis dom inici in n1onstrancia super al tari ·1ocarc ~· 

(MBV Vll, č. '107). Konečn é lze k procesí a jeho formč připojit i údaj statut koste la 
sv . .Jiljí z r. 1385 (srv. blíže v pozn. 57) , která božítě l ová procesí řadí mezi slavná, an iž 
by je d>tle rozlišovala. 
!\I L. EISENIIOfER, c.cl., S. !195-596. 
52 XfV O 8, ť. 7\lr; též XIV O 9, ť. 1'10v; tuto benedikci má už agenda Tobi <iše 
z Bechynč (A. PoDl.fiiiA, Agenda) a zůstala i v tiscích (A. PoDI .A IIA, Ritud.l, s. 5'í 1-552). 
5~ XfV O 8, f. 7\l r. Agenda Tobiáše z Bechyně spojtue tuto benccl ikci vjedno 
s beneclikcí na clen Nancbevzetí (A. PoDI.AII A, Ag1m.da), tisky pl-cvzaly úzus rukopisll 
14. stol. (A . PODLA IIA, Rituál, 190\l, s. 620). 
54 XfV O 8, ť. 16r- 19r; XfV O 9, f. 120v; XV A 10, ť. 272r-276v. 
!\!\ " řlniunt process ionem ante ian uas templi" (XfV O 8, ť. 20v), "tlniunt ante ianuam 
templi , quia clauditur ianua" (XV A I O, f. 276). Teprve prvotisk rituálu uvádí, že 
hromniční procesí šlo z katedrály ke sv . .Jiří (A. POD I.A II A, Ritwíl, s. 38-44). 
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římského procesí konaného každých pět let v únoru na očištění 

římského městského obvodu."(; Lze tedy předpokládat, že v pozdním 
středověku procházela hromniční procesí územím farnosti, kde se 
konala, ev. obcházela její obvod. V tom případě by se jich v praž
ských městech konalo současně na čtyřicet. 57 Poslední hymny procesí 
končily před zavřenou branou kostela"8, ze kterého pri:1vod vyšel. 
Těsně před vstupem do chrámu vzal kněz do rukou plenář a procesí 
za zpěvu d alších antifon, rozdělených ještě na zbývající úsek cesty, se 
vrátilo do chóru ke mši.59 

Každým rokem se rovněž pravidelně opakovala prosebná procesí 
křížových dnú. Jejich prazákladem byla opět starost o zdar budoucí 
úrody a přímým předchůdcem starořímská ambarvalia, z nichž největ

ší se konávalo 25. dubna, v křesťanské podobě tedy na den sv. 
Marka; druhým zdrojem byla procesí konaná v 5. stol. ve Vienne 
proti živelným pohromám, která časově splynula s pondělkem až 
středou před Nanebevstoupením. ';o Obojí procesí, na sv. Marka i kří
žových dnů , měla stejný kající ráz, zdůrazněný charakterem zpěvtl , 

litanií ke všem svatým, k~ících žalmť1 a zvláštní prosebnou mší.';' 
Pražské zvyklosti mu předepisova lyli~ seřadit se uprostřed kostela s pra-

óti L. EtsENttOFER, c.d ., s. 5H4. 
ó7 .J estl i se snad spojovala procesí více obvodů, nedovolí prameny, jež .jsem měla 
k dispozici , nijak odvodit. Pravděpodobn é to není, jak naznačuje zmínka v Arnošto
vých statutech pro kostel sv . .Jiljí z ~ I . ~. 1355 "ut processiones, que l·iunt in d iebus 
rop;ationum seu ex aliis lcp;itimis ( ... ) consvetudinem ali a rum ecclesiarum civitatis 
Prap;ensis volumus conscrvari" (F. MENčfK, Niflwbh slalttl1! a nařízení anilrishu.fni. fn-ažshýr:h. 
Arno.íla "· .Jana I. (1355-1377). Pojed n;íní KČSN, ř. 6, d. l l , Praha IHH2, s. ~. 
Reformace týchž statut, vydan>t .J anem 1 . .J enštejna 18. I . 1 ~85 (Arch iv pražské kapituly, 
sign. 420) zmínku nahrazuje příkazem všemu kléru kostela osobně se zúčastn i t 

slavného procesí o svátcích dedikace, patrona, trans lace, na Květn ou nedě li , 13oží tělo , 

o přímluvných dnech a o dalších j iž nejmenovanýc h velkých svátcích . 
óB Srv. v pozn. !)5. 
59 XIV D 8, F. 20v-2 1r; XV A 10, f. 272r-276v. 
till Starořímské procesí převzalo mimo data i účel a místní římský postup ambarva lií: 
konalo se na přím l uvu proti povodním a tím zkáze úrody a vycházelo z kostela sv. 
Vavřin ce na Korsu , směřovalo k porta l'laminia a na Mil vijský most, odkud se vrace lo 
ke kostelu sv. Petra ve Vatikánu, což byla .jediná, křesťanstvím podmíněná změna cesty. 
Přímluvné modlitby tohoto procesí se označovaly jako velká li tanie , zatímco název 
malá litanie splynul dodatečně s modlitbami viennských, resp. už celop;a lských procesí 
se ste jným (t čelcm. 

fil L. EtsEN Jt OFER, c.d., s. 5.~5-557. 

h2 XIV D 8, ť. 56r-69r; XV A 10, f. ~ 14v. Tištěný rituál přímluvná procesí nezachycu je. 
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pory a relikviemi. Svatovítské vesperale urct~e blíže i dobu, kdy 
procesí začínalo: po sextě, mše mu předcházel a. 6~ Procesí vycházelo 
za zpěvu antifony Exurge, domine, adiuva nos pod vedením kněze, 

který mši sloužil, "ad locum deputatum". Cílový kostel procesí se 
zřejmě určoval jednotlivě114 a byl od výchozího značně vzdálen, proto
že rubriky počítají s řadou kostell't , které procesí postupně míjí a na 
poctu jejichž patrona-světce určují zvláštní modlitby a zpěvy. V cílo
vém kostele se konaly další modli tby s řadou zpěvú a následoval 
návrat clo výchozího chrámu. Tam účastníci dostali dovolení jednou 
denně jíst sýr a vejce . V katedrále pak bezprostředně navazovala 
nona o sv. Marku. Z časového rozmezí mezi sextou a nonou, kdy se 
procesí konalo, lze odvodit minimální délku jeho trvání na tři 

hodiny. Je ale pravděpodobné, že l i dovější procesí vycházející z měst
ských kostelú se dobou hodinek nevázalo. 

Postup a prosebný ráz popsaných procesí křížových clnl:t se opako
val i u mimořádných procesí, jež bývala nařizována čas ocl času při 

zvláštní příležitosti. Měnil se do j isté míry jejich li turgický obsah li'i 
připomínkou specifického účelu procesí, ale základ v li tan iích , žal
mech a zpěvech zústával. Šlo o procesí konaná na odvrácení moru 611 

nebo o procesí, jež se dožadovala míru, odvráce ní války, dobrého 
stavu království67

, příp. se zaměřovala přímo proti schizmatu-"H Tyto 
úmysly bývaly rLJZně spojovány a procesí bývala naři zována v troj- až 
čtyřnásobném opakování. Jej ich počet nápadně roste ocl počátku 15. 
stol. , zatímco za celou druhou polovinu 14. stoL nařídi l a synoda 
mimořádná procesí jen čtyřikrát, vždy podmíněná morem , a v r. 1374 

li~ "incip it presbyter, qu i cclebravit" , ť. ?, 14v. 
li•l "ecclesia, ad quam nt processio" (X IV D R, ť. 60v), "eccles ia, ad quam agitur 
processio" (XV A 1 O, f. 3 14v) . 
lió Rukopis procesionálu ani dalších knih , kte ré jsem procházel a, je nezachycuje . 
Podrobný popis zvláštního liturgi ckého postupu včetnč procesí pro "morový" případ 
n1<í nařízení Arnošta z Pardubi c vydané v dobč morové epidemie 15. I O. 1357 
(F. MENC íl<, c.d ., s. 15-16). 
lili R. 1357 (tamtéž) , 1362 (RBM Vll , č. l 2!j l ), 13RO (f. V. PoLc, c.d., !1'1, 19RO, 
s. 13 1-1 33) a 1'190 (tamtéž, s. 444), 140R (f. KADLEC, Syno<LI· oj' l'rague nntl.llu•á Slaltt.lf..l 

1396- 1414, in : Apollinaris 64, 199 1, s. 270, čl. 2). 
67 R. 13R0 (f . V. PoLC, c.d., s. 13 1- 1'\3), 1403 (f. KADLEC, c.d., s. 244-24!1, č l. 4), 1'104 
(tamtéž, s. 247, čl. 'l), 1405 (tamtéž, s. 254-255, č l. 'l), 1406 (tamtéž, s. 262, č l. 1) , 
1407 (tamtéž, s. 265, č l. 6) , 140H (tam též, s. 270, č l. 2). 
liH R. 1390 (J. V. PoLC, c.d., s. 444) , 1405 ().KADLEC, c.d., s. 260, č l. 14), 1406 (tamtéž, 
s. 262, čl. I), 1407 (tamtéž, s. 265, čl. 6), 1409 (tam též, s. 270, čl. 2) . 
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naopak všechna zvláštní procesí, přesněji rozličné slavnostní hry při 
nich, zakázala.!i'~ Lze z toho usuzovat na lidovou oblibu procesí, 
jejichž početní vzrúst je specifickým jevem, jehož hodnocení patří 
jiným souvislostem. 

Nepravidelností l eč hojností se vyznačovaly ještě další události, 
spojené s náboženským životem, a které svým významem pro účastní
ky měly pro ně a jejich okolí rovněž ráz mimořádné slavnosti. Jsou 
to nejrúznější benedikce, které se již nevázaly na liturgii některého 
svátku, ale docházelo k nim "na požádání" .70 Vesměs je doprovázela 
velmi reálná symbolika. Byla to žehnání poutníktl před odchodem na 
svatá místa a při návratu, žehnání snoubenct1, nových rytířt1, ale také 
nového domu, chleba, mléka a medu, zvláštní obřad mělo uvedení 
ženy po porodu do chrámu71 , samozřejmě i svátosti j ako křest72 , 
návštěva nemocných jen s eucharistie~ nebo i s posledním pomazá
ním74 a s jistou tolerancí sem lze připočíst i výkrop domu zemřelé
ho7" a pohřby. 7(i 

Několikrát už byla zmíněna odchylka v konání některých slavností 
v katedrále a v městských kostelích, jejichž úzus byl výchozím zákla
dem popisu. Všechny bohoslužby v katedrále byly samozřejmě velko
lepější a nádhernější, s profesionálním zpěvem několika sbod1, z nichž 
jeden, složený z lepších zpěvákt1-chlapcú, stával za oltářem sv. Víta, 
další, složený z kněží, v chóru Panny Marie, třetí, tvořený jáhny 
a podjáhny, zpíval u pulpitu v kapli sv. Václava a konečně další jáhni 
a podjáhni z vikářú stáli u pulpitu před kaplí sv. Tomáše apoštola. 77 

Lokalizace kaple sv. Tomáše je nejasná, ale nejspíše šlo o umístění 
sború na ramenech kříže, v jehož pd1sečíku se konaly vlastní boho-

b'l J V. POLC, c.d., 52, 1979, s. 520. 
70 XIV D 8, f. 2r-4r, 5r; XIV D 9, ť. 141v- 156v. Tištčný rituál zařazuje tyto bencdikce 
do prvního oddílu, pořadí se však proti rukopisům liší (A. PonLAIIA, llilurí.l, 190 1, s. 
49-51, 97- 100, 243-248, '125-330, 444-452, 566-574, 606-609; a 1 90~ . s. 226-~30 , 

325-330, 350-355, 452-459). 
71 XIV D 8, ť. 79r-v. 
72 XIV D 8, ť. 75v; XIV O 9, ť. 92-102 (vč. křtu z nouze) . 
n xrv o 8, f. 79v-80r. 
74 XIV O 8, ť. 80r-8.~r; XIV D 9, ť. 100v-103v. 
7S xrv D 8, ť. 85v-89r. 
76 xrv o 8, ť. 89v-92v. 
77 XV A I O, ť. 179r; takové bylo rozmístční zpčváků a sborů alcspoií na Kvčtnou 

ncdčli. Uvádí i Z. NEJEDLÝ, c.d., s. 11 3. 
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služby, které zřejmě n ej lépe odpovídalo akustickým potřebám. Mimo 
výjimečnou slavnosU1ost jsou pro katedrálu doloženy i některé detaily 
liturgického pohybu, které jinde zachyceny nejsou, ale mohly mít 
obdobu. K těm patří např. mešní procesí konaná vždy k tomu oltáři, 
jehož patronovi byl příslušný den zasvěcen. 78 Jediné procesí v praž
ských městech, j ež kostel opouš tělo a jehož místní cíl znám e, vychá
zelo z katedrály na svátek sv. Vojtěcha a současně sv. Jiří (23. dubna) 
a mířilo do Svatojiřského kláštera79

, v jehož bazilice měl ten den 
arcibiskup slavnou pontifikální mši. so To je ovšem situace výj imečná 

postavením Svatojiřského kláštera. Konečně je nutno si do katedrály 
promítnout i většinu úkoni't vázaných na biskupskou funkci, z opaku
jících se hlavně svěcení oleji't na Zelený čtvrtek, zvláštní odstavec by 
mohl tvořit popis pontifikální mšes1

, která byla nesmírně obřadná 

s mnoha ceremoniálními přerušeními a jež končila slavným biskup
ským požehnáním, j ehož forma se měnila v závislosti na roční době 
a svátku. Nicméně vnější podoba liturgie v katedrále je samostatnou 
kapitolou a do tématu příspěvku přímo n espadá. Nutno však dodat 
alespoň to, že k mimořádným dnúm v katedrále, jež měly bezpro
střední význam pro život pražských měst, patřil rovněž d en sv. Václa
va, kdy k jeho hrobu směřovali poutníci z celé země82 , i sv. Víta 
(15. června), kdy se během mešního procesí sypaly v chóru katedrály 
rúže.8~ 

Po sledování vnějších ceremonií v postupu celého církevního roku 
je možno shrnou t, že slavnosti, které se z kostelú přenáše ly do ulic, 
se odehrávaly vesměs formou velkých procesí. V pražských podmínkách 
mltžeme velká procesí, která se od výchozího chrámu značně vzdalovala, 
doložit na Hromnice, na Květnou neděli a o čtyřech křížových 

dnech; k nim se příležitostně připojovala i prosebná procesí, jež 
rovněž procházela městem. Do bližšího okolí púvodního chrámu se 
liturgické úkony rozšířily na Bílou sobotu. Při všech ostatních 

78 XV A 10, f. 47v, 5lv ad. 
79 XV A I O, f. ~ 12v. V tištčném rituálu je kl ášte rní kostel sv. Ji ří cílem procesí i na 
Hromnice a Popelcční středu (A. Pom .AII A, Rituá~ 190~ , s. 3R a 122). 
811 Z. H I.EDÍKOVÁ, Kalrm.driře rulwpi<tt klrLilem .\V . .fi·ří ve středovrilm. Z pomocných včd 
his torických VIII. AUC, Phil. et hisl. 2. Praha 1989, s. 62. 
8 1 Postup přípravy a průbčh zachycuje pontillkál XIV 13 9, resp . j eho první Utst do 
r.n 
82 13ENEŠ KRAiliCE z WEITMIL.E, FRI3 lil, s. 354, 40 I. 
8~ V. V. TOMEK, Dčjepis mčsta Prahy III. Praha 1 89~, s. 198. 
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příležitostech zůstávaly slavnosti omezeny na chrámový prostor, kde 
nabývaly na pestrosti a názornosti o třech vánočních dnech, na 
6. ledna, na Popeleční středu, ale zvláště o velikonočním triduu 
a Velikonoční neděli, dále o svátku Nanebevstoupení Páně a 
Nanebevzetí Panny Marie. Jistý podíl na zvýraznění těchto dntl měly 
i zvláštní benedikce, vázané svým významem na spojitost lidského 
života a zemědělského roku . Problematické zústává v předhusitské 
době zařazení později okázale slaveného svátku Božího těla a v jistém 
smyslu je zarážející naprosté pominutí letnic při zvláštních 
ceremoniálních projevech. 

Nevýrazné postavení letnic mezi slavnostmi bezpochyby souvisí s mož
ností doprovodit jejich slavení symbolickými předmět-y, jež tu púsobi
la rozpaky. Symbolika, jež se při většině procesí objevuje, je ve svém 
výrazu poměrně umírněná; naše prameny nezachyn~í, na rozdíl 
např. od pramenť1 jihoněmecké oblasti, symboliku ilustrativního, ale 
významového rázu. Jde tu především o použití kříže, jistě s plastikou 
Ukřižovaného; kříž je s pohřebními zvyklostmi ukládán do hrobu na 
Velký pátekR4 i vyzdvihován na svátek Nanebevstoupení Páněs; a sym
bolizuje tak pozemský život a tělo Kristovo. Právě síla této představy 
mohla dlouho bránit rozvoji zvláštního, eucharistického procesí boží
ho Těla (nikoli svátku samého). Přímou vazbu na zvláštní předměty 
výtvarného umění mají z výbavy procesí - mimo kříže, kaditelnice , 
misálu, ev. relikviářtl, u nás prokazatelných jen při přímluvných 

procesích - "nosítka s obrazem Spasitele" ve velkém procesí Květné 
neděle, ostatně opět významového symbolu. Vznik i charakter tohoto 
obrazu mohl být účelem procesí určen (veraikon?). 

Naproti tomu symbolika benedikcí je tak reálná, že vlastně ani 
symbolikou už není. Oves, potraviny atd. byly žehnanými předměty, 

proto musely být aktu přítomny, a symboly jsou jen potud, že 

H•l Zvyk ukládat kří/. po adoraci clo hrobu se objevuje podle zprávy arcibiskupa 
Dunstana z Canterbury na konci I O. stol. a pohřební doprovod se k němu v rů1.11é 

míře postupn ě připojoval. Zůstal do lG. stol. jednou z možností "božího hrobu " -
druhou bylo ukl ádání konsekrované hostie - což platí v ce loevropském kontextu 
(L. EISENIIOFER, c.d., s. SSR, pozn. 2fi). Ukládání ki-íže považuje za samozi-ejmé u nás 
i prvotisk ritu ~t!u (A. Pnlli .A II A, 11-il'l.lril, 1903, s. 3 11 , 4S2). 
H!l Opět jde o zvyk doložený i jinde. Např. v Augsburku však byl kříž vykropen 
a okouřen vonnými látkami před ' 'Yzdvižením, v tomto případč jednoznačně ''Ytaže
ním (L. EISENI IOFER, c.d., s. SSR, pozn. 2fi). Prvotisk rituálu svátek Nanebevstoupení 
nezachycuje. 
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v jistém smyslu zastupt~í všechno osivo, všechnu potravu lidstva, 
podřizovanou a svěřovanou milosti tvůrce. Húl, brašna a kříž, předá

vané poutníkúm při jejich benedikci, byly vnějšími znameními j ejich 
zvláštního postavení a stej n ě jako štít, meč a celá zbroj, jež ležela 
u nohou či spíše kolem rytíře klečícího před oltářem při j eho 
zasvěcování, byly žehnány spolu se svým nositelem jako atributy jeho 
vyššího, posvátného úkolu křesťanského bojovníka. Proto byl u rytířo
vy výzbroje zvlášť požehnán j eště meč, který se měl stát božím 
nástrojem v rukou Kristova bojovníka. 

Hmotné symboly i všechna symbolika doprovázející slavnosti církev
ního roku se nevázaly jen na ty z nich, jež se pravidelně opakovaly, 
ale přesah ovala i do příleži tostných a soukromých nábožensky podmí
něných slavnostních dnú, jež měly význam pro j edince a jeho okolí. 
Stejně tak výběr dnů v roce, pro které se ustálily slavnosti s vnějším 
a veřejným projevem, naprosto nesouhlasí s počtem svátkú uznáva
ných v pražské diecézi za zasvěcené86 

- tak totiž, že "slavností" bylo 
mnohem méně a soustřeďovaly se převážně k pohyblivým, nikoli 
stálým svátkům. Hypoteticky to lze vysvětlit tak, že při konstituování 
"slavností" ve smyslu naznačeném v úvodu púsobily starověké a do
konce předkřesťanské zdroje a tradice (a totéž vysvětlt~e zvláštní 
obřady benedikcí na některé stálé svátky, 26., 27. prosince a 15. 
srpna i 8. září), zatímco naprostá většina vlastních svátkú církevního 
roku zttstala liturgickou záležitostí s odstupňovanou škálou významu 
a slavnostnosti i obřadných projeviL Od každodennosti se ovšem 
lišily i tím, že byly "dny pracovního klidu". 

Přesto nelze pomfjet širší festivitní dosah "pouze" liturgickéh o rázu 
řady svátkú. K mnohým z nich se vázaly odpustky - tak tomu bylo 
zvláště u svátků zemských patronú a při ostatkových svátcích - a ty 
přitahovaly ke hrobu příslušného světce nebo na místo přechovávání 
či ukazování relikvií poutníky a měly proto i všechny dúsledky, j ež 
taková shromáždění lidí měla pro hospodářský a spol ečenský život 
města, kde k nim docházelo. 

fHi N~jstarší !-iOupis v (~cch{tch je k r. 1336 (Z. Hu:ofKOVÁ, Bi.lhtt.fl Jan [V z /Jražit:1 Praha 
1991 , s. I 9 I ). K r. I '\49 svátky s n čkterými zmčnami proti biskupské dobč zazname
nává 55. č l ánek provinciálních statut Arnošta z Pardubic (R. ZE LENI', Counr;iú rmrl 
SyrwrL' oj' Pmgu.t~ and lhár Stalules ( 1343-1361). Rom a 1972, s. 5H-59); r. 1'\55 k nim 
přibyl svátek Kopí a h řebů Pánč (tamtéž, s. 96), r. 1'\66 sv. Zikmunda (J. V POLC, c.d ., 
1979, s. 506) a r. 1'\Hfi svátek Navštívcní Panny Marie (tamtéž, 19HO, s. l fi ln ). 
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A konečně nelze svátky pomijet nejen pro význam, j ež měly pro 
středověké lidi svou podstatou a pro pampu, s níž probíhaly j ejich 
obřady, ale i pro hmotné požitky, které s nimi byly pro účasmíky 
spojeny. Při největších svátcích byl např. probošt pražské kapituly povi
nen poskymout hostiim a vúbec všem, kdo by do katedrály na boho
služby přišli, dva velké sudy vína nebo medoviny a tři sudy pivaY Šlo 
tu výslovně o dny Narození Páně, Velikonoční a Svatodušní neděli, dále 
o svátky sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Václava a Posvěcení pražského chrámu, 
takže tyto dny se ani v j ediném případě nepřekrývají s vnějšími slavnost
mi a jejich výběr vychází výlučně z j ejich církevního významu a význa
mu speciálně pro pražský kostel. NejrtiZnější povinnosti pohoštění 

a almužen zmii'íují rovněž četné fundační a donační listiny. Takováto 
kompenzace účasti při liturgii svátkú samozřejmě přímo zasahovala do 
života obyvatel města a mohla rovněž přispět k vyčlenění oněch svátkl'1 
z běhu každodennosti. Poukazuje k obrovské šíři problematiky a rozlič
ných hledisek, s nimiž je spojena problematika slavností a výj imečných 
dní, vázaných k církevnímu roku a snad přesněji: vázaných k nábožen
skému, do formy církevního roku uspořádanému životu středověkého 
člověka. Naznačtue, jak úzce se "světský" a náboženský život proHnaly 
a ovliviíovaly ve svátečnosti i každodennosti, takže nelze pomijet j ednu 
složku ve prospěch druhé. 

H? XIV O 9, f. R7v-RHv; šlo tu výs l ovně o pohoštěn í pro hosty, pro kanovníky byla 
určena jiná suma a další obnos byl reze rvován pro dvě skupiny kl éru pražského 
koste la (tamtO.). 

Stručmí stať, j d chtě l a původně jen popsat slavnosti církevního roku , vyt'!Sti la m j. také 
v nutnost podlo;.it j e ji ch studium d i:tkladnou znalostí dějin liturgi e. Téma nemohlo 
těchto n ěko lik stran vyčerpat ani pro krátký časový a místní úsek a lze .jen odk:tzat 
do budoucna, kdy se snad i pro české středověké poměry stane náplní samostatných 
publikací, jaké jsou k dispozici pro .jiné oblasti. Z bohaté literatury tu buďtež uvedeny 
alespoi\ dvě publikace tohoto rázu: F. X. HAIMEIU., Dm l'mzes.1·irm.we.wm des 1!-islum.\· 

!3am!H"g im. Milldaller. Můnchen 19'\7 - pro bezprostředn í sousedství; z nově jšíc h prací 
R. WEIINER, Dú' rnWelallr:rlit:lw Colle.wlúmsl.ordnung de.1· Stifú's 1-faug in Ml,:irzbmg. Neustadt 
a.d. A.isch 1979 (vyš lo .jako 17. sv. v řadě Schriften des Zentralinstituts Fúr fr·;i nkische 
Landeskunde und algemeine Reg ionaiForschung an der Universit[it Erl angen - NCt rn· 
berg, hg. v. A. Wendehorst) , j d ov.km nezachycuje diecézní poměry. 

Stať byla dokončena v roce 19H9 a ponechána tu beze změn, jen s ne j nu tnějším i 

dopli\ky o mezitím vyšlé edice. Dnes .je však možno alcspoi\ upozornit na rozvíjející 
se práce týkající se li turgického t.pěvu a hudebních forem ve středověkých Cecll<ich. 
Souhrnná uvozující práce DAVIDA EBENA byla otištěna ve sborníku Pražské arcibiskup
ství 1'\44- 1994, Praha 1994 s titulem LilU1i,'"Ú:/a1 hudba v přulhusiL11u! kal",[uile, s. 5H-70. 
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SLAVNOSTI V PRAZE 
V HISTORIOGRAFII DOBY KARLA IV. 

Vzhledem k narativní povaze historiografických pramenl:t by bylo 
možno očekávat, že tyto prameny poskytnou v širokém spektru udá
lostí i výklad o záležitostech nikoli každodenních, o slavnostech. 1 

Jakou povahu mají tyto informace alespoií. v historiografii doby 
Karla IV., by měl naznačit tento příspěvek. 

Z období vlády Karla IV. j e dochováno celkem pět historiografic
kých spisú dtzného charakteru a úrovně.2 O soudobých událostech 
však vyprávějí pouze dva: Kronika Františka Pražského a Kronika 
Pražského kostela Beneše Krabice z Weitmile. 3 Neplachovo stručné 
sepsání kroniky římské a české vlastně končí na počátku Karlovy 
vlády (nebereme-li v úvahu výklad o Karlově cestě do Francie r. 1365, 
který snad ani nepochází z pera Neplachova) .4 Obě zbývající retro
spektivní kroniky, Česká kronika Jana Marignoly a Česká kronika 
Přibíka Pulkavy z Radenína, nedospěly ani ke Karlově korunovaci na 
českého krále." 
Obě kroniky, které zachytily alespoií. částečně dobu Karla IV., jsou 

1 Ke slavnostem ve středověku srv. W. MEYER, f-fiTsehrei und HelleiHrrdt~. Olten ·19R5 , 
s. 267-304 ; A. K. TIIOMAS, Hislory anrl Anthrof){)/ogy, in : Past and Prescnt 24, 1963, 
s. 3-24. Slavnostmi v městském prostředí se zabývají autoři příspěvků sborníku Stadt 
unrl Fest. ZuT Ce.lf:hichte urul CegenwaTt eumfJiiischen F11.1lkultw: Hg. v. P. 1-l uccm in 
Zusammenarbcit mit W. 13 uRKEnT u. E. LJCIITENIIA IIN. Festchrift der Phil. Fak. I der 
Univ. Zúrich zum 2000:Jahr:Jubil aum der Stadt Zúrich. Stuttgart 19R7. 
2 K historiografii doby Karla TV. srv. M. 13L.AIIOVÁ, Kroniky dolty Karla IV ve strqrwjm. 
knizt~. Praha 19R7, s. 556-594, kde je uvedena též další literatu ra. 
3 Edice: Kmnika Františka Pražsluilw. FRB TV. Praha 1884, s. 345-456; Kronika Bent~.íe 
z Weitmile. Tamtéž, s. 457-54R. 
4 K tomu srv. M. 13LAJIOVÁ, c.d ., s. 584. 
" Tamtéž, s. 58 1 a 573. 
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založeny zčásti na starších pramenech . Kronika Františka Pražského 
se až po začátek třetí knihy opírá především o Zbraslavskou kroniku, 
částečně o Druhé pokračování Kosmovo, Beneš Krabice z Weitmile 
zase o Františka Pražského a o Karlovu autobiografii. 6 Z obou kronik 
tedy zbývá pouze malá část vlastního textu kronikářů. 

Nebereme-li v úvahu text převzatý ze Zbraslavské kroniky, v němž 
je několik zmínek, příp. podrobnějších zpráv o královských koruno
vacích - korunovace Václava II. na českého krále (rovněž na krále 
polského a uherského, které se však nekonaly v Praze), korunovace 
Elišky Rejčky na českou královnu, korunovace J ana Lucemburského 
a později Beatrix Bourbonské - zprávy o slavnostním uvítání markra
bího Karla v Praze r. 1333, Blanky z Valois v roce následuj ícím 
a Beatrix Bourbonské r. 13367

, zbývá v Kronice Františka Pražského 
o slavnostech, které se konaly v Praze, jen několik údajů . 

Především j e to zpráva o volbě a svěcení Jana IV. z Dražic na 
biskupa pražského r. 1301. Zpráva neobvykle podrobná ve srovnání 
s ostatními podobnými zprávami Františka Pražského, což bylo nepo
chybně podmíněno vztahem autora k J anovi IV., j emuž František 
připsal první recenzi svého díla a věnoval mu v ní mimořádnou 

pozornost. Podle výkladu Františka Pražského " .. . Při jeho zvolení 
vzýval král se šlechtici království, duchovenstvo i lid , s radostí a ple
sáním hojné díky králi n ebeskému, a král daroval zvolenci drah ocen
ný prsten." Pro slavnost, která měla doprovázet svěcení n ového 
biskupa, poslal král biskupovi tři vozy zvěřiny, na j ej ímž lovu se 
osobně podílel, a zajistil i jiné potřebné věci k hostin ě. Po slavnost
ním svěcení "s velikou nádherou a poctou" v přítomnosti krále, 
knížat, velmožů, duchovenstva i lidu, j el král s biskupem, šlechtici 
a preláty do biskupského dvora, kde byla "po radostných a přijem

ných rozhovorech" uspořádána hostina. Nezapomnělo se ani na lid, 
neboť poddaní, kteří přišli , "obdrželi n ejen duchovní, ale i těl esnou 

útěchu " . 8 

Mnohem stručněji j e vylíčeno arcibiskupské svěcení Arnošta z Par
dubic, k j ehož osobě nebyl František Pražský tak poutá n, j ako k J a- . 
noví z Dražic. Svěcení prvního pražského arcibiskupa bylo spojeno se 

li Tamtéž, s. 564 n. a 569. 
7 Kmnika F'ranli.ílw flražslu!lw 1/10- 11 , s. % On. , 1/ 14, s. 364n ., 1/ 15, s. 'ló~)n. , lll / 1, 
s. 413, Ill / 2 (13 ). s. 4l4n ., lll /9 (13), s. 422. 
8 Tamtéž 1/ 16, s. 366n. 
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svěcením prvního biskupa litomyšlského. Po slavnostním obřadu ve 
svatovítském chrámu položil prý nový arcibiskup základní kámen 
k novostavbě pražské katedrály, vysvětil biskupa litomyšlského, a pak 
byla "pro pány biskupy, všechny preláty a kanovníky a veškeré ducho
venstvo četných kostelú i všechny příchozí" uspořádána v královském 
paláci nádherná hostina, po níž arcibiskup obdaroval hostyY 

Jen stručn ě a bez konkrétních údajú je zaznamenáno svěcení 

olomouckého biskupa Jana VIII. (Očka z Vlašimi) k r. 1352 (správně 
1351) _10 

Z významných státních událostí, které se odehrály v Praze od 
počátku čtyřicátých let do poloviny let padesátých, kdy Kronika 
Františka Pražského končí, se autor zmiňuje především o korunova
cích. Podrobnější informace přináší o Karlově korunovaci na českého 
krále 11

, když se předtím stručně zmínil o bonnské korunovaci na 
krále římského . 1 2 Samotný akt pomazání a korunovace proběhl při 

slavnostní mši (infra missarum solernpnia) 13 v pražském kostele . To je 
j ediný podrobnější údaj o prúběhu vlastní korunovace. Jinak se lze 
jen domnívat, že korunovace proběhla podle ustanovení Karlova 
korunovačního řádu, jemuž tento údaj také odpovídá.14 Ke slavnosti 
patřila korunovační hostina, pro niž byla na Havelském tržišti posta
vena speciální hala15 a vyzdobena uvnitř i vně jemným suknem 
a hedvábím protkávaným zlatem. Po hojné a štědré hostině následo
vala blahopřání, hudba a zábavy, a nakonec štědré rozdávání nádher
ných darú. 11

; Kronikář nehovoří výslovně o rytířských hrách , které 

9 Tamtéž Ill / 17 (B), s. 437n. 
111 Tamtéž 111/30 (B), s. 455. 
11 Tamtéž 111/25 (B) , s. 447n. 
12 Tamtéž Ill / 20 (B), s. 442. 
1 ~ Tamtéž Ill/25 (B), s. 44fL 
14 Srv. J CillULKA, Česhý lumtrwvru;ní řrírl a _jeho fnivod. Praha 1934, s. ll fi. 
15 "Fucratque constructa quasi domus míre magnitudinis in Novo toro Maioris 
civitatis Pragcnsis intrinsccus cl cx trínsccus variis pannis nobilibus scri cc is auro tcxfis 
decente r ormtta ... " Kronika Fran i. Prai.slu!lw 111 /25 (B), s. 448. O podobnýc h stavbách 
slou;i.ících k pořádání slavností pojednává A. REI N LE, Vergiinglidw 1.1.rul dawrrlw.Jle f<!,sl
nrr.hildl.lur vom MiUelnU~:r bú im 19. Jh. , in: Stadl und Fesl, s. 129-lfiO, zvl. s. 152- 159. 
16 "Fitquc lcticia ct gaudium n1agnum universis tatn glo1ioso prin cipi co ngratul anti
bus. I-lí c sonus buccinarum de di vc rsorum instrumentorum musi corum suaviter 
resonabat, hi c varia exercicia sensibus hominum delcctationem inducentia frcquen
tantur, et si c Lota dics in magna dcducitur iocunditatc. Multa quoquc do na ct 
magnitlcia munera largitus cst dominus rex tam advcn is quam indigenis, qui interfue
runt prctaxatc solcmpnitati." Kroni lw FmnliJha Praiské/w, tamtéž. 
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byly v pozdním středověku neodmyslitelnou součástí všech dvorských 
slavností17

, pokud snad n ejsou zahrnuty mezi varia exercicia. 
O korunovaci Anny Svídnické (28. 7. 1353) konstatuje kronikář 

pouze, že královna byla korunována při slavné mši - infra sollempnia 
missarum. 18 

Z "rodinných" událostí panovnického domu se kronikář zmii'íuje 
o pohřbu Blanky z Valois. Konstatoval však pouze, že královna byla 
"s velikou nádherou a slávou pochována v Pražském kostele" . 1 ~1 Po
kud jde o Annu Falckou , je v kronice zmínka pouze o svatbě 

v Bacharachu20 a o "slavném" pohřbu v Praze. 21 

Zvláštní pozornost věnoval František Pražský přípravám na svatbu 
ovdovělé bavorské vévodkyně Markéty Lucemburské s polským králem 
Kazimú-em a očekávání této události. Zatímco byla chorá nevěsta upoutána 
na ll!žko, konaly se v Praze turnaje a rytířské hry a polský král po tři 

měsíce hostil návštěvni'ky jídlem a "latinským" vínem. Zhoršení zdravotního 
stavu dcery českého krále bylo popudem k uspořádání procesí za j ejí 
uzdravení, která se opakovala po dva týdny. 22 

Konečně se František Pražský - velmi stručně zmmuJe o svatbě 
Karlovy dcery Kateřiny a Rudolfa IV. HabsburskéhoY 
Mimořádně slavnostní událostí se stalo přivezení říšských koruno

vačních insignií a relikvií do Prahy r. 1350.24 Podle Františka Pražské-

17 K tornu 1-1 . W. Gm:TZ, IANm. im. Mitt!liallrr vmn 7. IJis zurn 13 . .Jh. Mi.inchcn 1986, 
s. 197n. Srv. též Dnt ·rilll,rlid w 'Htmia im Mittelaller, in : 13citrii~c zu cincr vcr~lc i ch c n

dcn Formcn- unci Vcrhaltcns~cschichtc des Rittcnums. Hg. v. J. Fi.ECKEr<STElr<, Giittin
~cn , b.cl. ; J 13u~ llu:, Hiifúr:he Kullm: Lit" m.L1.1T urul Ces!liúdu41. 4. vycl. Mi.inchcn 1987, 
s. :l42nn . a literatura na s. 827. 
IH Kmnilm Fmnti.fha Pmi.slu!lw 111 / :lO (13), s. 4.~fi. 

l!l ... cum magno apparatu ct solc n1pnitatc scpulta cst in ccclcsia Pragcnsi . Tanltéž 
lll / 26 (B), s. 451. 
20 Tamté>., lll / 27 (13) , s. '15 1. 
2 1 " ... in ccclcsia Pra~cnsi sollcmpnitcr scpulta." Tamtéž 111 / :lO (13), s. '15!). 
22 "Facta sunt autem Pra~c his clicbus multa hasti luclia ct divcrsa cxcrcicia mi litaria 
CUill magna lcticia ct .iocundit.atc . lpscquc rcx Polon ic libcralitatc Jn suam tun c 
ostcnclit; nan1 quicunquc Prag-cnsis civitas in cola sivc advcna, quocicscunquc voluit, 
suu111 pancn1 manducavit, ct vinum omnibus lati num ct on1nibus ncccssariis largc 
ministratur, ct hoc conviviu1n ultra trcs mcnscs duravit. Porro cum rcx Bocn1 ic 
advcrtcrcl suam flliam plus cl plus dcbilitari ( ... ) Unclc bctc sunt proccssioncs cum 
rcliquiis san ctorum ct vcx ilis a sccularibus cl a rcligiosis sin~u l is clicbus infra spacium 
cluarum cbclomaclarum ... " Tamtéž lll / fi (A), s. 429n. Poclobn č i ll l/ 13 (13), tamtéž. 
2~ "Eoclcm anno nupcic cclcbratc sollcmpnitcr ťucrunt filic rc~is nostri ct f:i lii clucis 
Austrie in Pra~cnsi civitatc." Tamtéž lll / 29 (13), s. 453n. 
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ho bylo poselstvo s pokladem uvítáno na Vyšehradě velkým procesím, 
v jehož čele kráčel král s arcibiskupem, knížata, šlechtici a veškeré 
duchovenstvo. Na Novém Městě byly relikvie poprvé ukazovány lidu . 
Pak byly odvezeny na Pražský hrad. 

Jak již bylo naznačeno , čerpal Beneš Krabice z Weitmile údaje pro 
první tři knihy své kroniky z kroniky Františkovy a částečně z Karlovy 
autobiografie. Z Kroniky Františka Pražského také převzal všechny 
zmínky o slavnostních událostech v Praze do padesátých let 14. stol. 
Některé však, i při větší stručnosti, modifikoval , příp . doplňoval. 

Položení základního kamene pražské katedrály připisoval nejen Ar
noštovi z Pardubic, ale především Janovi Lucemburskému a Karlovi, 
a také Janu Jindřichovi. 2" Při výkladu o Karlově korunovaci informt"Ue 
také o tom, jak páni českého království vykonávali při hostině své 
úřady na ozdobených koních. 21; 

Slavnost při přinesení říšských ostatkt"1 a klenott"l do Prahy nepopi
suje Beneš z Weitmile o nic podrobněji nežli František Pražský. Zato 
již ví více o nově zavedených slavnostech jejich "ukazování", pro něž 
Karel s teology sestavil zvláštní oficium. Na tyto slavnosti se do Prahy 
scházelo velké množství lidí, "že tomu nikdo nevěřil , pokud to 
neviděl na vlastní oči". Množství přítomných bylo dt"lvodem pro 
zavedení druhého výročního trhu na Novém Městě. 27 

Zvláště mnoho lidí se podle kronikáře sešlo při Léto příležitosti 

24 "Porro dominus rcx soll cmpncs nun ccios misit 13auariam in Monachum proptcr 
al lacioncm rc liquiarum, quibus allatis dominus rcx in dic Palmarum cum domino 
archicpiscopo ac aliis principibus ct nobilibus ncc non cum clcro universa cn mitantc 
turba plcbis copiosa, pcdcstcr obviavit sanctuari is ad Wysscgradum cun1 n1agna 
sol lcmpnitatc cl dcvocionc. Et in nova civitatc fuerunt monstrata univcrsitati prcmissa 
cxhortacionc, dcindc conduxit ipsa ad castrum Pragcnsc." Tamtéž, 1!1 / 29 (13 ), s. 453n. 
25 Kmnilw 1!ene.\e Krabice z Weitm.ile, 1344, s. 495. 
26 " ... barones rcgni 13ocmic singuli sccundum statum suum offici a sua nnvo rcgi in 
dcxtrarii s coopcrtis cxhibucrunt. .. " Tamtéž, 1347, s. 5 15. 
27 "Undc dictus Karolus ( . .. ) obtinuit a sede apostolica, ut spccialis dics pro vcncra
cionc illarum in 13ocmic cl Almanic partibus dcputarctur, ct solcmpnitcr sub spccia li 
oftlcio, quod idc m clominus Karolus cu m aliis thcologis cxposuit, cclcbrarctur ( ... ) Et 
clominus papa ( ... ) ad clictam solcmpnitatcm ct carunclcm rc liquiarum ostcnsioncm 
vcni cntibus largitus cst magnas inclulgcncias ( ... ) Et rcvcra hiis tcmporibus, quanclo 
huiusmodi in.signia in dieta solcrnpn itatc ostcndcbantur, convcnicbat Pragan1 de 
om nibus muncli partib-us tanta multituclo hominum , quocl nul lus crcclcrct, nisi qui 
cJCu li s suis viclcrct. Proptcr hun c maximum concursum Factum cst ct positum sccun
dunl annualc ťorum co tcmporc in Nova civitatc Pragcns i." 
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v r. 1369, kdy prý bylo zaplněno celé náměstí blízko Zderazu (dnešní 
Karlovo nám.) .28 Podobně se téhož roku sešlo "tolik lidí, že to žádný 
věk nepamatuje" na svátek Nanebevzetí P. Marie v Pražském kostele .29 

Naopak v následujícím roce "ochladla láska a zbožnost", jak praví 
kronikář, neboť se na svátek sv. Václava sešlo ,Jen velmi málo lidí"~0 

- událost pro současníky tak zarážející, že v ní kronikář vidě l příčinu 

moru, který v té době v Čechách vypukl. ~ 1 

Ostatní slavnostní události zaznamenává Beneš Krabice z Weitmile 
také jen velmi stručně . Zpravidla pouze konstatuje fakta, aniž by 
uváděl bližší podrobnosti: k r. 1355 informuje o návratu Karla IV. do 
Prahy po jeho císařské korunovaci, kde byl přijat "cum gaudio et omni 
solempnitate a clero et populo". 32 K r. 1362 je zmínka o pohřbu Anny 
Svídnické3~, k r. 1363 o korunovaci Václava IV. a Elišky Pomořanské34 , 

k r. 1364 o pohřbu Arnošta z Pardubic, jenž se však na přání 

arcibiskupa konal v Kladskt.1. ~5 R 1365 přijali Pražané v procesí 
ostatky sv. Zikmunda. 36 Dále se autor zmiňuje o svěcení oltářú, kaple 
sv. Václava a vchodu katedrály (1365, 1367, 1368) ~7 , svěcení kláštera 
sv. Kateřiny (1367), kostela sv. Jiljí (1374) , oltářú sv. Jiří ve svatojiř

ském klášteře, svěcení kostela a kláštera sv. Jakuba a špitálu na 
Hradčanech (1374) 38

, opět bez bližších podrobností. 
Více pozornosti věnoval Beneš Krabice z Weitmile císařské oslavě 

28 "Eodem anno in testo Ostensionis rcliquiarum tantus ti.Iit concursus ho min u m de 
alicnis partibus, ut illa Placza magna in Nova civitate prope Zderazium viderctur 
undique replcta hominibus. Talem populum in unum congregatum nullus unquam 
vidit hominum , ut communitcr rctCrcbatur ab omnibus." Tamtéž, s. 539. 
29 "Tantus ťuit concursus hominum ( .. . ) Qualem .nulla meminit aetas." Tamtéž, s. 539. 
~o " ... ka risti a enim ct elevaci o rcfringucrat, ct homincs dati dcliciis Deum et sanctos 
cius, ut sic dicam minus vcncrabantur." Tamtéž, s. 542. 
~ 1 "Unde pcrmissione divina maxima pcstilcncia ťuit in omnibus partibus et tinibus 
Boemic." Tamtéž. 
32 Tamtéž, s. 524. 
33 " ... mortua cst imperatrix Anna ct sepulta in ecclesia Pragensi. " Tamtéž, s .. ~28. 
34 

" .. . fccit impcrator coronari fllium suum Wcnceslaum in regem Boemie .. ) ct 
dominam Elisabcth ( ... ) in rcginam post hec dic tcrcia ... " Tamtéž, s. 528. 
30 Tamtéž, s. 531. 
3fi " . .. [i mperator] vcnit ad Aganum ( .. . ) ubi tunc temporibus rcquiesccbat .. ) 
corpus sancti Zigismundi, regis Burgundie, quod impetravit sibi dari et attu lit secum 
Pragam , et susceptum est processionali tcr in ecclesia Pragensi in d ie beati Augustini." 
Tamtéž, s. 533. 
37 Tamtéž, s. 533, 535, 538. 
38 Tamtéž, s. 535, 543, 544, 548. 
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Velikonoc na Pražském hradě r. 1371, ale jen proto, aby se mohl 
zmínit o síle mladé císařovny, která si "někdy v té době" dala přinést 
podkovu ukovanou pro statného valacha a "v přítomnosti mnoha 
knížat, pánů a šlechticů" ji vlastnoručně zlomila.39 

Následujícího roku 1372 prodléval dvůr o Velikonocích opět v Pra
ze. Na Květnou neděli posvětil alexandrijský patriarcha Jan v přítom

nosti císaře ratolesti, na Velký pátek sloužil mši a na Bílou sobotu 
pokřtil Karlova nedávno narozeného syna. O Velikonoční neděli 

sloužil mši s latinským kázáním, jíž se zúčastnila císařská rodina, 
přední říšská knížata a další hosté. Konečně v pondělí byli všichni 
přítomní při svěcení emauzského kláštera. 40 

Shrneme-li zprávy obou pramenl'1 o slavnostních příležitostech , lze 
konstatovat, že se týkají korunovací, biskupského nebo arcibiskupské
ho svěcení, uvítání panovníků a jejich manželek, svateb členl't panov
nické rodiny, příp. pohřbl't, dále církevních svátkl'1 a svěcení kostelů. 
Vesměs tedy jde o události , které byly ve středověku běžně podnětem 
k uspořádání slavnosti.4 1 

Jak bylo ukázáno, jsou informace obou historiografických pramen tl 
doby Karlovy, pokud jde o nejri'JZnější slavnosti, dosti skoupé . Nevy
mykají se tím však nikterak z kontextu evropských pramenl'1 tohoto 
typu. Historiografické prameny po celý středověk sice často informují 
o slavnostech jako takových, přinášejí však zpravidla málo podrobnos
tí o jejich průběhu. Zprávy takového typu, jako je popis dvorské 
slavnosti Fridricha Barbarossy u příležitosti dvorského sněmu o letni
cích 1184 před branami Mohuče v Chronicon Hanoniense Giselberta 
z Monsu42

, nebo popis tříkrálového procesí v Miláně r. 1336, jak j e 

~! I Tamtéž, s. 542n. 
'10 " ..• ubi in die Palmarum ( ... ) consecravit palmas vencrabilis pater dominus Johan
nes, pattiarcha Alcxandrinus ( ... ) Et hic idem patriarcha ťccit in ecclesia Pragc nsi 
ofticium in die Parascheven sequenti et in sabbato sancto benccli xit fontem ac 
propriis manibus baptizavit Hlium domini imperatoris ( ... ) !pse eciam patriarcha Fecit 
in dic Pascha ofllcium SUJ11111c missc in ccdcsia Pragcnsi cum scrn1onc latino ad 
clcnun, cui astitit dominus impcrator in mai cstatc ccsarca ( ... ) Eoclcn1 annn ťcria 

secuncla post Pascha ( ... ) clominus lohann es, sanctc Pragcnsis ecclcsie a rchicpiscopus 
( ... ) consccravit. mnnastcrium Sclauorum ordinis sancti Bcncdicti in Nova civitatc 
Pragensi per prcfatum impcratorcm fundatum ( ... ) Cui clcclicacioni int.crfuc runr ipsc 
dominus impcrator ct principcs supra nominati." Tamtéž, s. 545. 
41 Srv. 1-1. W. Cm:rz, c.d., s. 194. 
42 Gislebtrrli Chronir:on Hanonien.\11, MCI-1 SS XXI , s. 537. 
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popsal Galvaneus Flamma43
, jsou v historiografických pramen ech skuteč

ně ryjimkou. 
Nedostatečné informace v pramenech naznačtuí, že prt"1běh událos

tí byl současníkt"1m dobře znám. Slavnosti stejného druhu ostatn ě 

probíhaly podle stereotypního schématu. To se týká vítání panovníka, 
církevních obřadt"1, korunovací i církevních svátků. Např. k Ukazování 
ostatků sestavil Karel IV. s teology zvláštní oficium.44 Z jinéh o pram e
ne jsou známy dva obdobné předepsané způsoby lišící se vlastně j en 
počtem předváděných ostatk\"1.45 Stejně tak korunovace krále i posvě

cení královny se řídilo přesnými řády. Proto jim Karel IV. přik l ádal 

náležitý význam a osobně se podílel na jejich vypracování. 41
; I vítání 

panovníkt"1 se odehrávalo podle určitého schématu a bylo určeno 

cestovním ceremonielem.47 Navíc to byla j ediná příležitost, kdy králi 
př i šel na oči i prostý lid. 48 

I přes jistou strohost českých prament"1 lze alespml. v hrubých rysech 
zachytit průběh některých slavnostních událostí. Součástí všech popiso
vaných slavností byla, stejně jako jinde v Evropě , mše. Na ni u vě tšiny 
slavností navazovala slavnostní hostina. Konala se ve slavnostně vyzdobe
ných prostorách na hradě nebo klášterech nebo ve speciálně k tomu 
zřízených provizorních stavbách.49 Stěny hodovních síní byly pokryty 
drahými látkami, účastníci slavnosti oděni v drahocenná roucha. Po 
této stránce se slavnostní hostina 14. stol. podstatně nelišila např. od 
hostiny Karla Velikého, jak ji popisuje Notker Svatohavelský.50 

Méně informací poskyttUí prameny o druhu konzumace při slav-

43 Opusculum de rebus gestis ab Azo n e, Luch in o et J o h a nn e vicecomitibus. Ed. 

CA RLO CASTIGI.I ON I, R"rum italiw.t"Urn .1!.1-ifJlore.\ Xlf, 4, Bo logna 19'\H, 22, s. 12-'10 . 

K tomu L. SciiMUGGE, F'e.l'te .fi:iern wi11 .l'ie .fállen - Da..l' Fe.l'l a.ú l AHm.l'rytmu.l· im MiUPlalln; 
in : Stadt und Fest, s. 6.5n. 
44 Srv. Kmni/w, liene.IB Kmbil;e z Weilmile, s. 519. 
45 Srv. A. PODLAIIA - E. SCIII'I'I'LER, Clmimový f){)klad 1.1. sv. Víta v PmzB. Pra h a 190'1, 

s. 56n . 
41; Karl ův korunovační řád a řád posvčcení královny vydal J Cl!lU I. KA (viz pozn . 14). 
47 K tomu A. M. 0RABEK, RBiSfm. und Ráii!Z.!!1'emoniell dBr r6mill;h-di!UL\·ch.en 1-/err.w:lwt· irn 
5fJiilm.iUela.llP.r. W ien 1964; K. TENFELDI·:, AdvBnlu.1·: Die fii-r.l·llich.B 1\'inlwlung aú .l'liidti.w:lws 
!"e.l'l, in : Stadt und Fesl, s. 4.5-60. Srv. též Lfl.l' P.n.lnfe.l' ·mya.Lf!.\ _Frm.r;ráses dB 1328 a. 15 15. 
Pa r 13. Q uENI':E cl F. LEIIOUX, Paris 196H. 
48 Srv. K. TENFEI.DE, c.d., s. 5 1. 
49 K tomu A. REINLE, Vr<rgiinglich.e ·u.nrl da:turrnhafie h i.l'lrtrchileli.luT im. Millda. llt~r /Ji.l' i n.1· / 9. 
Jh., in : Stadt und Fest, s. 129-160. 
óO MGH SS II , s. 73Rn. 
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nostních hostinách. Jen zpráva o hostině při svěcení Jana IV. naznaču
je, že v jídelníčku měla zřejmě velký podíl zvěřina. 5 1 Jinak j e nutno 
spokojit se s konstatováním o "hojnosti nejskvělejších pokrmtY'52 nebo 
o velkolepé a slavné hostině. 5 '1 Kronikářovo tvrzení, že polský král 
Kazimír nabídl každému "chléb" nelze asi brát doslova, zvláště když 
k tomu pop!jeli "latinské" víno.5

'
1 Při velkých slavnostech, jako byly 

korunovace nebo svěcení biskupí1, bylo zřejmě pamatováno i na lid. "" 
Po hostině zpravidla následovala zábava, o niž se starali muzikanti, 

mimové, jokulátoři, akrobati i básníci, a tanec. 51
; I tento prúběh 

naznačt~í informace našich pramenú.57 Oba prameny méně zdúraz
úují rytířské turnaje, které byly - v západní Evropě již ocl konce ll. 
stol. , ve střední Evropě později - vrcholem dvorské slavnosti. 58 Ze 
sledovaných pramenú jsou výslovně jmenovány pouze při slavnostech 
pořádaných Kazimírem Velikým.';9 Není vyloučeno, že se skrývají také 
pod "varia exercicia", která se konala při korunovaci Karla IVY11 

Většina obšírnějších informací hovoří také o rozdílení clarú1
;
1

, což 
samozřejmě zcela konvem~e se středověkým poj etím ctnosti, zvláště 

ctnostmi panovnickými, neboť na prvním místě mezi ctnostmi cha
rakterizt~ícími feudála byla právě štědrost. 62 

Závěrem možno konstatovat, že i v podání kronikářú doby 
Karla IV. slavnost reprezentovala čest, bohatství a štědrost panov
níklt a prelátít. 

~ 1 "Nam antc dicm consccrationis trcs currus vari is fcrinis providcndo, quc crant 
ncccssaria fu tun~ solcmpnitati. " Srv. Kronika Pra.nli.~ha Prai.sfu!lw, II / 16 , s. ~()6. 
52 Tamtéž, s. %7. 
"~ Tamtéž 111/25 (13), s. 447. 
54 Tamtéž 11 1/6 (A), s. 43 I. 
55 Např. Kmnilw />1-anti\/w Pražslu!lw l l I fi, s. 367: ., Paupcrcs quoquc, qui vcncrant ad 
dicm cclcbrcm solcmpnitatis, non solum spiritualcm sed eciam corporalcm rcccpe
runt consol acionem." 
óG Srv. např. H. W. GmTI., c.d., s. 19'inn . 
57 Např. Kronika FrrmtiJka l'ra.žskt!lw 111 / 25 (13), s. 448 (viz zde výše, pozn. 16). 
58 Srv. výše, pozn. 17. 
:')9 .,Facta sunt autc1n Pragc his dicbus mult.a hastiludia ct divcrsa cxcrcicia 1nilitaria." 

Kronika FmntWut Pm.žslufh.o 111 / 6 (A), i ' i (13), s. 431. 
(;o Tamtéž 111/25, s. 44R. 
61 Např. tamtéž, 111 / 25, s. '148. 
62 Srv. A. GUREVJ(;, Kategm'ie sHedoVtiiu! /mlttt?y. Z rus. o rig. pře l. J. Kol:tr. Praha 1978, 
s. 192. 
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SLAVNOSTI HUSITSKÉ PRAHY 

Byla to dramatická scéna, která j eště po staletích zat~ala české 

romantické spisovatele. Levý vltavský břeh matně ozařovaly slábnoucí 
prameny z hořící stavby kartuziánského kláštera a odlesk ohně dopa
dal na loďku , zvolna a tiše plt~ící po toku Vltavy.' Několik mlčících 
mužů vezlo podivný náklad. Nabalzamovanou mrtvolu krále Václava 
IV. Od půlnoc i uplynuly sotva dvě hodiny. Psal se 21. srpen 1419. 
Teprve k ránu si posádka pramice vydechla. J ej í komplikovaná cesta 
z Vyšehradu až k soutoku Vltavy s Berounkou a odtud po řece do 
Prahy skončila. Panovníkovy ostatky se ocitly na Pražském hradě 

a spočinuly, aniž to obyvatelé rezidenčního města tušili , v dřevěné 
rakvi za dveřmi kaple svatého Václava ve svatovítské katedrále. Králov
n a Žofie odložila oficiální pohřeb na neurči to. Příhodný okamžik 
k uspořádání důstojného funerálního ceremoniálu však nepřicházel. 

A tak po několika dalších týdnech , kdy už v Praze dleli venkovští 
husité, putovalo tělo zesnulého monarchy, opět tajně a v noci, do 
zbraslavského kláštera, kde ho bez velkého hluku pochoval cisterciác
ký opat spolu s několika mnichy a konvrši. Obavy z husitů n ebyly 
plané. Zejména radikálně naladěné křídlo českého reformního hnutí 

1 Písemné znční studie vychází z příspčvku, předn eseného na VIII. zasedání, včno
vaném vybraný m otázkám Prahy, z referátu o vztahu husiL~ké ideologie k stude ntům 
p ražské univerzity (p řednes l jsem j e j n a 5. krakovs ké včdecké konfere nci k dčjinám 
univerzit r. 1987) a z přednášky Slavnosti doby husitské , již jsem proslovi l na 
Filozofické fakultč UK v Praze v rámci cyklu zamčřeného k problematice starších 
českých kulturních dějin. Tresť této přednášky jsem odevzdal do obnoveného časopisu 

Dějiny a současnost. Vedle prame nů se v této p ráci opírám o stěžejn í vědecké tituly: 
Č. ZfllRT, Staro{t!sluí výroční obyúqe, fJOVi!ry, slavnosti a zábavy fmJslontirodní, fJOku.d o nich 
vypravují fJísemné f}(J,mrilky až fHJ nríJ Vlík . Přísfll!vek ku kulturním di!jintim {eským. 
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spatřovalo ve Václavu IV. špatného krále a vinilo ho z neutěšeného 
stavu země. 2 

Složité přemis ťování králových ostatků a v podstatě u tajený pohřeb 
byly v mnohém o hledu charakteristické pro první dny husitské revo
luce. Zatímco j indy se stával pohřeb panovníka událostí, poutající 
pozornost celéh o českého soustátí, ve vzrušené a převratné době byla 
královna ráda, že se obvyklý r ituál nekonal. Ani husité se o n ěj 

n ezajímali , poněvadž výj imečné chvíle prožívali už od léta a jejich 
pocit-y příliš nesouzněly se slavností, již středověký č l ověk chápal j ako 
vybočen í z rytmu všed ního d n e. Netečný vztah husitLl k pohřbu 

českého krále symbo licky předznamenával změny, které s sebou revo
luce přinášela . Tradiční obřady spoj ené s osobou panovníka a jeho 
dvora ustoupily v důsledku převratu i dlouhého interregna do pozad í 
a j ejich místo zaujaly fes tivity jiné, odpovíd~ící svým duch em a za
měřením husitskému úsilí o nápravu římské církve a celého křesťan

ské h o světa. Sn ah a od strani t n eu sp okoj ivé poměry d i:lsledným 
naph1ováním zásad božího zákon a, obsažen ého v bibli a usku tečúova

n ého v praxi prvotní církve, pronikavě zasáhla všechny oblasti veřej 

ného života v husitských Čechách a zákoni tě ovlivnila chování obyvatel 
ve všedních i svátečních d nech a o slavn ostních chvíl ích . T ím se 

Prah a I fl89; týž, Por:tivt! mravy " .ljmle6mslu! řtitly fli'i jídle " fJilí. Po rozumu st11:rýt:h C:n:htiv. 
Pra h a 1890; týž, Lúty z t:esl!ýr:h tlrijin kullurnft:h, Pra ha 189 1; týž, .Jak se /((/.y v c;eduír:h 
tanwvalo, Prah a l fl9.~; z_ WI NTER, Kultunl.Í obmz 6,sl!ých měst. Život vdrjný v XV. " XVI_ 
IJI!ku . l - IJ, Prah a I fl90- l fl92; týž, Život r.i:rlwvn.í v Ceduit:ft_ Kullurnt!-histmidtý o/ma z XV. 
I! XV/_ století. 1- /1, Prah a I fl95- l fl96 ; tý'l., Život I! u{en.i na f!t!Ttilmltím.ích .ilwlrídr. 
v Čeduít:h v XV. " XVI. století. K-ullurnr!-hislll'rit:ký ob·mz. Praha 190 I ; Z. Nq EDLÍ', /Jt!jiny 
lm sitslu!lw zfJévu 1- V/. 2. vyd . Prah a 195•1- 1956; R. U RBÁNEI(, Vt!k fmdt!bmdský. Ceské 
dčjiny 111/3. Prah a 1930; F_ SEIIlT, /}ie 1-hmitenzeit rtú Kull-urefmdte, in: 1-iislOrisch e 
Zei tschriťt 195, 1962, s_ 2 1-62; /Jt!jiny 6'-liuilw divadla I. Praha 196fl; J DAI'~ II ELM, Nový 
svr!t - novtí kullum?, in: Tábor a husitská revo luce. Zvláštní čís l o J S I-I '10 , 197 1, 
s_ 54-56; I_ N1::MEC A KOL, Slova " tlr!jiny. Prt!ht! 1980; F_ Š~ IA II EL, Slavnostní dwíle 
fmzdnílw sl?'edovt!ku, in: Umčn í a řem esla 19H4 , s. 11 - 17; J u(í Kqf:, Htuittf. Prah a 19fl ' l; 
!Jt!jiny hmotné kullw-y 1/ 1-2. Praha 19H5 ; P_ SruNAR, Kullum 6•.1'/ui/w slřnlovr'l!u. Pra h a 
19fl7 ; I_ Nf:w:c - _l- HORÁLEK A KOl.., Or!dir:tví idi. Praha 1986; _l- MACEK, Vrik _jtrgellonsl<ý 
v Ceduir;h_ Pra ha 1992. 
2 H lavn í pra m e n y k událoste m v s rpn u 14 19: li st z 2 1. !O_ 142 1 v Urhundlidw l!rdt,-iige 
ZUT Gesr:hir:hte des 1-ltt.uitenk-rief.,re.l. /_ l!rr:rul. Von drm J rt!r.Ten 14 / 9-1428. EcL F. PAIACKI' . 
Prag 1872, s. 3- 11; De migine '/hhorita-ntm et uwrte regi,- Wenwslrá ! V_ FRI3 Vll (n edi stri
buovan ý svazek), s_ 16-17. Z li teratu ry podrobn č V V TOMEK, Or!jefJil rnri.\'l11. 1'-mhy IV 
Prah a IH79 , s. 2- !í _ Převoz m rtvoly krále Václava IV po Vl tavč za uj a l ku p r-_ m ladé h o 
ALOISE JIRÁSKA v opomíje n é m ro má n u Slavný den. Prah a I fl79_ 
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současně vysvětluje, proč skon Václava IV. nevyvolal zvýšený zájem 
o funerální obřad, který Praha plných jednačtyřicet let nepoznala, 
nýbrž jev zcela netypický: obrazoboreckou bouři, nepostrádající rysó 
euforické slavnosti. 

Sotva se 17. srpna 1419 rozkřikla po pražských ulicích zpráva, že 
předchozího dne Václav IV. na Novém hradě u Kunratic zemřel, 

pochopili ji husitští radikálové j ako signál blížícího se skonání věkú, 
o němž tak často slýchávali mluvit své oblíbené kazatele . Apokalyptic
ká vize zdánlivě docházela naplnění. Smrt panovníka, jenž v závěreč
ných měsících života husit1'1m příliš nepřál, pokládali horliví stoupenci 
kalicha za boží trest a předzvěst Posledního soudu, krutého, l eč 

spravedlivého finále lidských dějin, uvolií.t~ících po rozhodt~ícím 

zápase s Antikristem místo království božímu. Fatalistické představy 

o příchodu Antikrista a konci pozemského světa elektrizovaly davy, 
které ve snaze urychlit vytoužené vítězství boží říše vzaly nápravu do 
svých rukou a zaútočily na pražské kostely a kláštery, v nichž rozbíjely 
sochy, oltáře, varhany a obrazy, považované za zbytečnou nádheru, 
odvracející pozornost č lověka od pravé zbožnosti. Prvním terčem 

vznícených vášní se stal kartuziánský klášter na nynějším Smíchově. 
Slavnostní vytržení z blížícího se skonání věkú umocií.ovala n em írná 
konzumace alkoholických nápojú, uložených v klášterních sklepech. 
Říše věčného blaženství a nikdy nekon čících slavností se zdála na 
dosah. Kdo by v takové chvíli myslil na osud těla zesnulého panov
níka, jehož duši stejně čekala pekelná muka? 

Tři dny trvala masová psychóza, než se radě Starého Města pražské
ho podařilo za cenu jednoho lidského života situaci zvládnout. Opilý 
mladík~ se ze zničení kartuziánského kláštera dlouho neradoval. 
Právě, když v ukořistěném ornátu procházel po Kamenném mostě 
a k obveselení přihlížejících tupil život katolického duchovenstva, 
narazil na staroměstské konšely, kteří ho za ~evné rouhání a hano
bení kněžského roucha exemplárně potrestali. Stětí výtržníka zchladi
lo rozvášněné hlavy. Vznikala totiž oprávněná obava, že útoky na 
kláštery přerostou v nekontrolovatelné násilnosti a ohrozí lidské 
životy i majetky. Poprava mladého člověka skrývala v sobě i jiný smysl. 

' Podle H AJKOVY Kmn:iily ("s/uf (Praha 1.~41, ť. 375a) jím byl Mařík , koželu h z Nové ho 
Mčsta pražského. J e za jímavé, /.e na Novém Mčstč pražském ži l vskutku koželuh 
Mařík, naposledy prameny př·ipomínan ý r. 1418! Viz V V T OMEK, Základy stanflw 
místopis u j;raž.l'lu!lw ll. Praha 1870, s. 114. 
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Ukazovala, že se názory pražských husitú na užitečnost ornáti'1 liší. 
Také stanovisko pražských obyvatel k boření sakrálních staveb a niče
ní jejich interiérú nebylo jednoznačné. Část husitského měšťanstva 
a inteligence prosazovala tvrdý postoj, který promlouvá kupř. z argu
mentl'! personifikované Prahy v proslulém Budyšínském rukopisu: 

"Bóh nebeský, všady jsa pán, 
nepřebývá jistě v chrámiech, 

rukú lidskú udělaných. "4 

Mírnější husité, reprezentovaní některými mistry pražské univerzity, 
sice nesouhlasili s bezhlavou devastací, uvědomujíce si hodnotu nená
vratně ztracených věcí, avšak shodovali se, že obrazy a varhany do 
kostela nepatří." Táborský senior Mikuláš z Pelhřimova o nich jasně 
napsal: "Ritus etiam iste magistrorum non est ritus ecclesae Catholicae et 
apostolicae (. .. ), imagines et organa in ecclesiis non habent . .. " . li 

Bez ohledu na všechny názorové diference odhaluje prúběh první 
vlny pražských obrazoboreckých bouří zajímavou skutečnost. Odvěký 
sen středověkého člověka o říši hojnosti a sytosti se tu v podivuhod
né symbióze snoubil s asketickým ideálem, hlásaným odedávna cír
kevními moralisty a v ještě vyostřenější podobě husitskými reformátory. 
Ve své podstatě byly tyto tendence konkrétním projevem komplikova
ného organismu středověké křesťanské kultury, v níž vznešenou, 
di'1stojnou a mravně burcující složku, vyzývaj ící k následování Kristova 
příkladu přirozeně dopli'íoval rozměr karnevalový, zahrnt.uící osvobo
divý smích a smyslové opojení i uvolnění, tedy účinný a potřebný 
protiklad starostí všedního dne. 

Husitská revoluce nezačala jako masopustní rej či bujará koleda, 
při nichž si účastní nasadí škrabošky a vymění role, takže z šlechtici'! 
se stanou šašci a z řemeslníkú či žebrávých studenti'! čerti a monstra. 
Revoluce propukla jako di'1stojná slavnost, dávající srozumitelně naje-

'1 1-fddriní Prahy s Kutnou Horou, in: Husitské skladby Budyšínského rukopisu. Ed. 
J DAŇ IIEI.KA . Praha 1952, s. 105. 
5 Z. Nr·:p·:DI .Ý, c.d. V, s. 37, 38, !)2, 55, ó I, ó5, 185. 
fi Cronica sru;errlolum Thaborirmsium, conlinens P-l magislnn-u.m flragensiurn t~jusdmn únjntgna

tiones, in: Geschichtschreiber der hussitischen 13ewcgung II. Ed. K. HóFu:R. Wien 
1865, s. 692. Po revoluci nčktcří pražští mistři, kupř. Rokycana, svůj di'lslednč 

odmítavý postoj pončkud zm írnili. K tomu J Crn.fllEC, K vývoji nrizorú .Jana l?okywny 
na urniler:ké dílo, in: Husitský Tábor [dále HT] 8, 1985, zvl. s. 47-48. 
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vo, v čem spatřuje své hlavní poslání. Nikdo nemohl a nesměl 

pochybovat, že husité usilt~jí o přísné respektování božího zákona, 
o vyvedení křesťanské společnosti z úpadku a o její zduchovnění 

před očekávaným koncem lidské historie. 
Touha n ásledovat Spasitele a předjímat nástup božího království 

zřetelně poznamenala charakter shromáždění "na horách", konaných 
o nedělích a svátcích již od jara 1419, kdy proti husitúm sílila 
represivní opatření ze strany panovníka, stále více podléhcyícího 
diplomatickému tlaku papežské kurie a římského i uherského krále 
Zikmunda. "Na horách", pod širým nebem, blíže Bohu a ve volné 
přírodě, díle Stvořitelově, nikoli v nádheře gotických kostelú , sloužili 
husitští kněží mše a podávali laikúm tělo i krev Pán ě. Pros té a pokoj
né manifestace, motivované slovy Starého i Nového zákona, vyvoláva
ly a násobily slavnostní pocity sounáležitosti i přesvědčení, že se 
právě "na horách" scházejí věrní stoupenci Kristovi , předurčení ke 
spasení při děsivém Posledním soudu. 7 Evangelijní myšlenka nenásilí, 
zvláště zdt'hazi'íovaná příslušníky sekty valdenských, měla zvítězit nad 
zkaženým a hříšným pozemským světem, který z velké části už ovládl 
Antikrist. 

Klidný a spořádaný ráz si podržela i nátlaková demonstrace novo
městských husiti't, kteří 23. července 1419 přednesli panovníkovi 
u kostela svatého Apolináře požadavek svobodného přijímání z kali
cha.s Leč Václav IV. hodnotil akci jako pokus o vzpouru , poněvadž 
necelé tři týdny předtím dosadil na radnici Nového Města pražského 
katolické konšely. Když král odmítl husitské žádosti, začali novoměst

ští přívrženci kalicha chystat převrat. Už o týden později zaútočili 

účastníci procesí, vedeného Janem Želivským, na novoměstskou rad
nici a několik konšelú spolu s přítomnými měšťany svrhli z oken a na 
zemi j e dobili. Dokonale zorganizovaná manifestace vú le a síly9 

7 A. MoLNÁR, /údwlologidaí nrultije (Hslai refimnw:e, in : Od rdo rmacc k zítřku. Praha 
1956, s. 28-32; též F. ŠMAI IEI. ,, KOL., Drijiny 'lri!Jora 1/ I. (;cské 13ucl ě jov i cc 1981l, 
s. 221l-230. 
H Zprávu v 1-hr .. l'ilslu! kmniw Van:linw z 1!-řt:zovri (vycl. J Gou., FRI3 V, Prah a lll93, s. 3'Eí ) 
novč in terp re tuj e F. ŠMA IIEI. a kol. , c.cl ., s. 23 1. 
9 1-1. KAMI NSKY, ThH Pmgr.w l nsurmr:lirm. oť 30 J uty 1419, in: Mcdicvali a cl Humanistica 
17, 1966, s. I 06-126. Z české strany nejnově ji 13. KoP ič KovA, Jan Želimký. Praha 1990, 
s. 56-59. Tuto práci registruji na poslední chvíli . .Jen na okraj dodávám , že Kapičková 

spo juje pražské o brazoborecké boul'e výhradn ě s radikál y (s. 60), zapomíná však, že 
ikonoklastické te nden ce vyrústaly z okruhu .J akoubka ze Stříbra a ztot.o ži'ioval a se 
s nimi řada měšťanú i duch ovních , které za radikál y nclzc považovat. 
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neztratila ani na chvíli vzrušené slavnostní, ba až pateticky monu
mentální charakter. Pamětník j eště po letech při líčení události 
zdůrazi'íoval, že třinácti zabitým mužúm vzbouřenci nebrali to, "což 
na sobě měli, ale čepice i opásanie střiebrná každého z nich na něm 
položili" . 111 Na aktu nesměl ulpět sebemenší náznak podezření z de
liktu kriminální povahy. Novoměstští husité dali rozhodným činem 
panovníkovi na vědomí, že krvavé zúčtování postihlo protivníky husit
ské interpretace božího zákona, nemá však uzavírat cestu k dohodě. 
Václav IV. chápal rychle. Už 2. srpna potvrdil konšely, dosazené na 
radnici z vťHe novoměstských husitú. A j elikož na Starém Městě 

zústávali u moci podobojí, vše nasvědčovalo předpokladu , že na 
počáteční důstojný krok husitské revoluce naváží kroky další. Po 
Václavově skonu však již touhu uvést v život principy božího zákona, 
touhu vystu pi'íovanou letitým společenským napětím i agitací husit
ských kazatelú nebylo možno zadržet. 

Po ztišení mohutné srpnové obrazoborecké vlny zavládl na několik 

Lýdnú klid. Také velké husitské shromáždění, uspořádané 30. září 1419 
Na Křížkách (míraé návrší při staré silnici z Benešova do Prahy se dnes 
jmenuj e Mandava), proběhlo pokojně. Sedlák, jemuž dav pošlapal pole , 
obdržel dokonce od zúčastněných finanční náhradu z narychlo zorga
nizované dobrovolné sbírky. Ani bojovný tón plzeúského kazatele Ko
randy, vyzýv<Uícího poutníky, aby napříště nechodili s holemi, nýbrž 
s meči, nenarušil mírumilovnou atmosféru. Očitý svědek pak po čase 
s trpkostí dodával: "Ale to se pohřiechu brzo změnilo a v jiné zpátkem 
obrátilo; neb potom jezdili s vozy, puškami a s praky, hraduov a měst 
i tvrzí dobývajíc ... "11 Čas války j eště nenastal. Mnozí husité, ať již byli 
z h lavního města či venkova, se z Mandavy vydali do Prahy. S holemi 
a hořícími svíčkami v rukou šli šeřícím se krajem a vzdávali svým 
prúvodem poctu hostii, již v monstranci nesl kněz kráčející v čele 

zástupu. Až za tmy dorazili k Vyšehradu, střeženému královskou posád
kou. Jinudy cesta od Benešova do Prahy nevedla. Vyšehradský hejtman 
se zachoval rozumně a poutníky vpustil přes areál hradu do města. Se 
st:ile ještě rozžatými svíčkami směřovali husité na Nové Město , kde j e 
vyzváněním zvonú slavnostně přijali místní obyvatelé . 1 ~ Nerad aktualizu-

10 Hulwf;is 1\ Stmj d! /etof;i.l"t.l. áishýDh, NK (;R XIX C 21, f 6'lv. 
11 Tamtéž, f 6!'iv (širší verze v rukopise P, KNM V 13 24, f I 'l6v) . 
1 ~ Tamtéž, f 6!'ir; Tzv. Kmnilw 'Univerzity f;mžské. FRI3 V, s. !'i8 I; Husitslui kronika Vrwi'ince 
z Březové. Tamtéž, s. '348. 
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ji, a le zde si aktualizaci nemohu odpustit. Nikdo tehdy netušil, že 
17. listopadu předznamenají plamínky svíček na Vyšehradě počátek 

"sametového" převratu . A v této souvislosti automaticky vyvstává i otáz
ka, kdo ze studentťt , pražské mládeže a demokraticky smýšlející veřej
nosti v onen Opletalttv podvečer věděl o dávné husi tské manifestaci . 

Stačilo ovšem několik dnů a pokojné ovzduší bylo nenávratn ě pryč. 
Nové útoky na kostely a kláštery dokládaly, že davy Pražan tt i venko
vanů nechápaly, na rozdíl od převážné části husitských vzdělanctt , 

pťtsobivé vize Apokalypsy jako symbol , nýbrž vzaly je doslova. Na 
Kamenném mostě se bojovalo a Malá Strana hořela. Koncem roku 
dosáhl Žižka prvního vojenského vítězství na Pl zeňsku a mezi husity 
na venkově i v jihozápadočeských městech se š ířila vlna adventismu, 
prorokt~ící brzký zánik pozemského světa a datt~ící drama Poslední
ho soudu na masopustní dny mezi 10. - 14. únorem 1420. Nenapl
nění této předpověd i mělo závažné dttsledky. Husitští vyhnanci, kteří 
opustili Sezimovo Ústí, skrývali se v lesích a s naděj í očekávali 
Poslední soud, byli donuceni k činu. První středu v postě, 21. února, 
po nejnevázanější noci roku, napadli před rozedněním Sezimovo 
Ústí a získali j e pod kontrolu. Rovněž tato akce byla pečlivě připra
vena.' ~ Obyvatelé města vyspávali kocovinu a přepad j e zastihl nepři

prave né . Po několika týdn ech pak vítězná skupina založila n edaleko 
Sezimova Ústí Tábor j ako stálou horu , na které se chtě li dočkat 
prom ěnění Pán ě, či "moderněji " řečeno o bec, řídící se dúsledně 

biblicko-křesťanským i zásadami. Úspěšnou taktiku, spoléhající na úna
vu p rotivníktt kalicha po slavnostech a svátcích , zopakovali husitští 
boj ovníci j eště mnohokrát. Tak táborský spojenec Přibík z Klenového 
obsadil v čase svatováclavského posvícení (28. září 1426) město Stří

bro14 a stejný kousek provedl přesně o j ed en áct let pozděj i J an Kolda 
ze Žampachu, když bez problémťt ovládl Náchod.'" Vojenské důvody 
byly ve všech třech případech umocněny vyšším ideovým záměrem 

a přerťtstaly v příklad o bsahující morální poučení. Trest stihl ty, jimž. 
"vzteklá bláznovstvie, obžers tvie, smilstvie, opilstvi e, marná vese lé" 

I ~ F. ŠMAIIEL A l(O L. , c.d ., s. 25.~-256. 
14 Stan! /etofJúy ú1slui z vwtil'la.m luilw rulw flisu. Ed. F. ŠIMEK. Praha 1937, s. !) I . Blí·te 
V BYST RICKÝ, PMI.led dějin rlll<\·ta Stiibm v dolui husitslu!, in: Sborník Okresního muzea 
v Táboře 1983, s. 20. 
15 Stan! ltllopisy r:eslui z vm.tislrwsluiho ·nt.!wpi.1u, s. 78. Blíže V. J EžEK, Koldovti Zl' ŽmnfJ ru:hu, 

in: Hradecký kraj 3, 1959, s. 101 ; V. WOLf, Jan Kolda .ll. a ml. ze Ža:mfHI.chu, in : 
Krkonoše - Podkrkonoší. O lomouc 1963, s. 53. 
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i další smrtelné hříchy byly bližší než přísné dodržování božího 
zákona a povinnost myslet na spasení vlastní duše. 

Od samého počátku revoluce kvalifikovali její ideoví vúdci většinu 
světských radovánek jako ,.neřády" a ,.smrtelné hříchy", z nichž nejzá
važnější uváděl čtvrtý článek proslulých pražských artikultl, lapidárně 

shrnujících zásady husitského programu. K prvním revolučním opa
třením v Praze patřilo (snad již hned po defenestraci, nejpozděj i však 
po smrti Václava IV.) zrušení hampejztl a zákaz prostituce. 11

; Husitská 
rigidnost ovšem zahr~ovala mezi hříchy též dlouhé vysedávání 
v krčmách, zvláště o nedělích a svátečních dnech, hraní v kostky, 
karty a koule, freje, tanec, který jako nápodobu sexuálního styku 
zcela vylučovala z veřejného života, a zpívání světských písní, zejména 
pijáckých, milostných a ,.oplzlých" popěvkú . 17 

Husitská interpretace božího zákona nepřipouštěla obscénní verše, 
kterými vynikaly četné písně žákovské jako kupř. pověstná: 

,.Naše sestra Jana, 
clo školy jest dána, 

ta nevěrná rána 
ta jie provrtána. 

Ve škole jest známa, 
tam nelehne sama, 
měchká jie j est sláma. 

Vrať se, ažť neslaj e máma." 1x 

Zápis této skladbičky j e obsažen v rukopisu, pocházejícím z let 
1392-1417. Dúsleclné puritánství tvořilo jeden z charakteristických 
znakt1 husitského postoje k pozemskému světu a není divu, že 
katoličtí oclpl'lrci s oblibou provokovali, dráždili a uráželi vyznavače 
kalicha smyšlenými poukazy na jejich nevázaný pohlavní život. Ter
čem takových invektiv bývaly i zbožné husitské bekyn ě , jak je tomu 
v básni Stala se jest příhoda, v níž žena hlásící se k Viklefovým 
názorúm, svérázně poučuje nezkušeného panice: 

11; .,Aby hampejs a nevčstky a kubčny i jiné zlé proti Pánu Bohu a obci škod livé 
nebyly v mčstč ustavovány." .Jde o jeden z požadavků, které Praha předložila či 

hodlala předložit Zikmundovi Lucemburskému po smrti Václava IV. Viz Anhiv (eský 
[dále AČ] 111. Ed. F. PALACKÝ. Praha IH44, s. 20H. 
17 Viz AČ I, s. 220; AČ: III , s. 249; FRB V, s. ~94-~95. Požadavky mčstského stavu při 

.icdnání se Zikmundem v r. 14~fí obsahují dokumenty, otištčné v AČ 111 , s. '120. 
18 Celé znční u Z. NEJEDI.~I IO , c.d. ll , s. 191-192. 
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"Tuť mu bába bibli vyloží, 
dvě kapitole vyloží 

pěkné , velmi okrúhlé; 
k hruškám byšta podobné 

a tak velmi bílé. 

Panic vece bez strachu: 
"Podáš jich sem, milá brachu! " 

Jě sě biblí rozkládati 
a kapitol vykládati 

s večera až do světu. " 19 

Ani divadelní představení se ze strany reformních mravokárd:1 
nedočkala shovívavějšího přístupu. Husité divadlo zavrhovali stejně 

bezvýhradně jako ostatní světské zábavy. Odsudky stíhali nejen žakéře 
a ostatní herce, nýbrž i diváky, kteří takové produkce vyhledávali. 20 

Jak by také ne, když např. ve scénkách známého Mastičkáře , součásti 

velikonoční hry ze 14. stol., zněly průhledné metafory: 

"Straka na stracě přeletěla řeku, 
maso bez kosti provrtalo dievku. "2 1 

Odpor k provozování divadelních výjevů přežil v Praze i vlastní 
revoluční období. Ještě v r. 1438 zakazoval přední měšťan Jan Reček 
v zakládací listině koleje Panny Marie studentům účast na divadel
ních představeních, poněvadž jsou nedůstojna slušných lidí.22 Ale 
husitské duchovenstvo nevidělo rádo ani hry náboženské či obřadní. 

Podle jeho mínění oslabovaly náboženský cit a odváděly pozornost 
od vnitřního prožitku k vnějším jevům stejně jako obrazy. Husitská 
argumentace stále opakovala, že Bůh 

"kázal ť sě jest svá kázanie 
v srdci psáti, ne na s těně, 

ni obrazem ku paměti . un 

19 Na poslcdy vyd al M. KoPECKÝ, ZJmv m.li m.t! leslmo.\li. Brno 19H~ . s. R9 . 
20 Dtrjin~ l:eshélw divadla I , s . 8 1. 
2 1 Drkolcnský zlomek Mastičkáře vydal J HRABÁK, Slaro!Ceslu! drama. Praha I !:FíO, ve rš na 
s. ~~ . K okolnostem vzniku citovaných veršů .J. LEII ÁR, l'fJlklrim.í vrslva slamr'r1.1111! miloslnr! 

lyriky?, in: Slavia 52, 19H~ , s. ~57-%H. 
22 Zakládací listinu Rečkovy koleje vydal naposledy MICIIAL SvATOS, .Jan IIdek a jeho 
fiísemnrí. fJozúslalosl v anhívu jmds/11! univerzily, in: AUC-HUCP XIV, 1974, sv. 1-2 , 
s. 140-I.Sl . 
2 ' 1-/u.,·ilslu! skladby Rurlyšínshélw rulwfJisu, s. 98. 
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Určitou teatralizaci života však nebylo možné zce la potlačit pn 
církevních velikonočních rituálech, byť provozování rozpustilých scé
nek typu Mastičkáře i dalších her bylo v husitském prostředí vyl ouče

né . O Květné neděli a v dalších pašijových dnech zpívali husité 
pražského směru česky a při zachování dialogické formy, l eč beze vší 
divadelnosti, pašij e svatého Matouše a vycházeli tak do jisté míry 
vstříc touze lidu po živém předvedení Kristova utrpenU4 Během 

obřadu uctívání kříže na Velký pátek zase procesí husitských jeptišek 
naříkalo nad Kristovou smrtí. Lyrický text, recitovaný střídavě abatyší 
a sborem, byl ovšem, stejně jako jiné tradiční velikonočn í obřady, 

rovněž prost výrazných dějových prvktt. 25 I když přímá zpráva o pro
vozování tohoto ''Ý.ievu chybí a obřad známe z jediného rukopisu, lze 
říci, že se mohl konat nejspíš v Praze , kde byly jeptišky přistoup ivší 

ke kalichu už r. 1420 soustředěny v staroměstském klášteře sv. An ny. 
Později mezi ně náležela též Eliška, dcera táborského hejtmana J ana 
Řitky z Bezdědi c a vnučka zbožné Škonky z Vartenberka. 

Substantivum divadlo mělo však v češtině 15. století podobný 
významový rozsah jako dnes a označoval o i zvlášť přitažlivou podíva
nou2(i, j akou tehdy skýtaly turnaj e nebo j iné kratochvíle , oblíben é 
zvláště na královském dvoře a v šlech tickém prostřed í. 27 Ani před 

takovým zpestřením života se husitská kritika nezastavila a ho rliví 
kazatelé prohlašovali téměř veškerou světskou zábavu za nehodnou 
opravdového křesťana. Teprve husitská revoluce tak v praxi dús l edně 

uskutečňovala dávná a neúspěšná nařízení arcibiskupa Arnošta z Par
dubic, bránícího duchovenstvu a klerikúm v aktivním podílu na 
provozování d ivadelních představení, i krále Karla IV., j enž zakazoval 
hrát "kostkami neb v kostky". 2

R 

Uvedená fakta opětovně dokládaj í, že pohled husitských ideologú 

24 O vel i konočních obřadech pražských hus i tů Z. NEJEDI.Ý, Dtijiny husilslu!lw zfuiln.t. V, 
s. '\H0-'197; /Njiny če.\lu!lw divrullo. !, s. H2. 
25 z. Nq~-:nLÝ, c .d. V, s. 14'1- 14!'i. 
26 I. Nf:MEC - .J. HORÁLEK A KOL., c.d. , s. '\60-'162 ; zde uvedené doklady lze rozmnožit 

o zprávy Václava Ša.ílw. z Bíflwva, Deník o jízdif a fmlovriní fwna l .va z l?oi.milrilu 
a z Blalnt! z Čech ai. na lwnn: svt!la. Ed. F. SVEJKOVSKÝ. Prah a 1951 , s. 26, '17. Ne n í tu 

podstatné, že tento text je pozdě jším přek ladem původně české ho originálu do latiny. 
27 J. NĚMEC - .J. HORÁLEK A KOL., c.d. , s. 276-278, 424~4'\0. 
28 TamtU, s. 429-430. Též Č. ZfBRT, Stam(esla! výn)l:ní obyčeje, s. 27; R. URBÁr\ t·:K, c.d. 

lll / 3, s. 793-7%. 
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na správné a užitečné trávení času vyri:1stal z asketického modelu 
odvozeného ze slov Písma, modelu, který vypj atí moralisté prosazovali 
po celý středověk jako normu životního stylu a jehož se dovolávali 
čeští reformní myslitelé, včetně Jana Husa. Lidské poonam a inter
personální vztahy měla ovládnout prostá, velebná a monumentální 
prostota, vyplněná smysluplnou prací a rozjímáním o Bohtt. ~9 Pozem
ský život se tak stával branou do nebeského království a jeho rozver
nější, smíchová složka byla husitským duchovenstvem programově 

omezována. 
Kritickému oku husitských mravokárcť1 neunikla ani zaměstnání 

a řemesla. Znám j e výčet činností, které bylo zakázáno či nedoporu
čeno provozovat na Táboře ještě ve druhé polovině 15. stol."0 Obdob
ný seznam hříšných živností ve stejné době sestavil i jeden z žáki:1 či 

stoupencť1 Rokycanových. Oba texty reprodukují ovšem názory revo
luční doby (v mnohém se stýkají kupř. s míněním Jana Želivského), 
resp. pohled rodící se jednoty bratrské, s níž řada husitských kn ěží 

Qan Rokycana) sympatizovala. '~ 1 Podle jménem neznámého Rokyca
nova přívržence mělo být přijímání těla a krve Páně odepřeno nejen 
zločincům, ale též kejklířl1m, pištcťun, trubačům, hudcúm k tanci, 
hadačúm, výrobcť1m čepeli, zdobných střevíců, perlových věncú a nád
herných šatú i lichvářLlm a obchodníkúm, usiltijícím o zisk, což j e 
nutně spojeno s šizením bližního. Zároveň se autor spisku obracel 
proti všem, kdo se bavili "smíchy, hlučnými žerty", hádankami či 

jinak naváděli lid k rozpustilosti. 'l2 Stejně vyznívalo i církevní usnesení 

29 Cctn6 doklady snesl č; . ZinKr, c.d. v předch . pozn. Viz též R. URIIÁN EI<, c.d. 111 /3, 
s. 763-798. 
'~0 Vydal M. KOJ.Áii, f(emt!sla a oiH;/wdmHí, kteří strn-ým lríbonim. dovoleni a nedovoleni !tyl-i, in : 
PAM 6, 1865, s. 151. Srv. k tomu diskusi: F. M. 13ARroš, .fahoubovshý sbom.ih ltibm·sf!ý, in: 
č;MKČ 93, 1919, zvl. s. 6 1-62; J PEKAŘ, Žižlw a jeho doba I. Praha 1927, s. 284 ; 
J MACEK, 'lií.bor v hu.sitslu!m. nmoltt.t'ním hnnlí I. 2. vyd. Praha 1956, s. 287-2H9; M. Po-
1\UDOVÁ [ve skutečnosti J MAC EK], Významy sl{. slova obdwtl a j ejich lmll7.t:m.ri histrni duí 
hodnota, in : Listy tilozofick6 97, 1974 , s. 8 1-84. 
'~ 1 Želivský ve svýci1 kázáních v pn'\ bčh11 r. 1419 brojil proti kt:jklírúm a černoknčžní
kúm (v obou případech jde o symboly) i proti řemeslníkúm, j e ji chž c íl e m j e zisk . 
Stranou .jeho výpadú nezi'!staly pochopitclnč ani nevčstky. Viz Výwa .frtn.a :i-P.Limlailw. 
Výbrrr z ktizríní. Edi čnč připravil a přeložil A. MoLNÁ R. Praha 1%4 , s. I 09, 133. Doklady 
z dalšího období shrnuje R. URn,\NEK, c.d. 111 / 3, s. 79 1-792. 
'l2 I. .J. 1-i ANUš, Malý výlmr ze slanJr'r!.\"iui litemltt.ry fJorlle T'l.t.lwfJis7i.v r;./c knihovny 
vysokýt:h .\kol f!Trtžskýr:h XJV-XV/1 . století, f)() .I'Ur/. z valnr! t:rhli nr,ti.\lr!nýt:h. Praha 1 86~ , 

s. 39-40. 
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z r. 1435.33 Stanoviska husitských moralistů typu Jakoubka ze Stříbra, 
Mikuláše z Pelhřimova, Jana Rokycany a poněkud osamoceně stojící
ho, leč tím rigidnějšího Petra Chelčického, obsažená v jejich dílech 
a hlásaná z kazatelen i pod širým nebem, byla, stejně jako texty čtyř 
artikulů pražských nebo zápisy nejrúznějších sněmú a kněžských 

synod, ideálem, resp. normou, od níž se život vždy více nebo méně 
lišil. Tenze m ezi ideální představou o chování křesťanú na dočasném 
pozemském světě a realitou existovala tedy i v husity ovládaných 
oblastech, avšak prameny přesvědčivě dokládají, že toto napětí neby
lo tak silné jako v jiných tehdejších evropských státech. Důvody byly 
v podstatě dva: tradičně menší podíl smíchové a karnevalové kultury 
v českém prostředí v porovnání s románskými národy34 a do značné 
míry dobrovolné podřízení se mnoha obyvatel husitské interpretaci 
božího zákona. Dúkaz podává již citovaný Budyšínský rukopis, v němž 
se ptá katolická Kutná Hora husitské Prahy: 

"Pověz mi pak, proč nevěstky 
honíš z sebe, bráníš kostky, 
všech h er, tancóv kratochvíle, 
mohúc na to zřieti mile? 
Však to bylo i před námi, 
nemáť sníti také námi. 
Aj, Augustin, doktor svatý, 
v jedněch knihách zjevně praví: 
,Vypuď z města ženky prázdné, 
naplníš vše cizoložstvie.' 
Kratochvíle pak nemieti, 
kto to móže však strpěti, 

byť mohl vždycky smuten býti, 
ano prorok veseliti 
velí sě Jeruzalému 
sboru býti i bratrskému. 

Smutek srdci velmi škodí, 
radost život tkvúcí plodí. 3" 

Odpověď je názorná a pádná: 
Časť jest již sě tobě káti 
i mně i všech hřiechóv lkáti, 
zda by Pán náš ráčil dáti 
nám všem hřiechov odpuštěnie. 

Dosti sme v hřišiech tápali, 
čast jest, abychom sě káli, 
vzácné skutky již činili , 

neb nevieme, v kterú chvíli 
Pán, náš súdce, sě navrátí, 
v pravém súdě chtě všem dáti 
vedlé jich každého činu , 

jakož shledá ctnost n eb vinu." 31; 

33 Č. ZfBRT, Jak se kdy v Čeduil:h lanwvalo, s. 5 1. 
34 Doklad poskytuje Václav Šašek z Bířkova, když popisuje masopustní karneval 
v 13ruggách , pestřejší a mohutnější než masopustní veselí v č:echách druhé poloviny 
15. stol. Viz V. Sa!iek z Bířkova, Deník, s. 40. 
3ó Hwilslu! sklrulby !Jutly.fínslu!lw rulwjii.m, s. 159. 
31; Tamtéž, s. 160 . 
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Jako bychom tu v ozvěně slyšeli spor z jiného slavného disputu, 
z pí1vabného dílka Ackermann aus Bohmen (Oráč z Čech), které na 
prahu 15. stol. sepsal J an ze Žatce. Pro argumenty člověka, toužícího 
po šťastném životě vyplněném rodinným štěstím a odlehčeném po
vznášející zábavou, tj. "turn~i, kláním, tanci, zápolením v běhu , 

v skoku a rozličným ušlechtilým hrám"37
, má personifikovaná Smrt 

jen pohrdání a ve svém závěrečném slově říká : "Ó, vyhlídko žalná, 
jak málo ti hlupáci tebe dbají. Když je pak pozdě (tj. na smrtelném 
loži - pozn. P.Č.), chtějí být všichni řádní. To všechno je marnost 
nad marnost a obtížení duše . Proto už nehořeh~j! Vstup, do kteréh o 
stavu chceš, najdeš tam neduhy a marnost. Ale odstup od zlého a čii'i 

dobré; hledej pokoj a uchovej ho; čisté a průzračné svědomí měj 

v lásce nad všechny vezdejší věci! A že jsme ti radili dobře, píudeme 
s tebou před Boha, j enž j e věčný, velký a mocný!"38 

Teze o uvědomělém ztotožnění se husitského obyvatelstva s mrav
ním kodexem, obsaženým ve čtyřech pražských artikulích, neplatí 
ovšem bezezbytku. Svár obou základních principtl, asketického, smě

řujícího k Bohu, a světského, zacíleného k pozemskému životu, 
neprobíhal bezbolestně ani v husitských řadách, i když o vítězství 

vážnějšího z nich nebylo pochyb. Už v prvních revolučních měsících 
signalizovala tento vývoj změna atmosféry v Praze. Rozpad královské
ho dvora, odchod cizích obchodníků i měšťaní1 německého původu 

a katolického vyznání, exil duchovenstva poslušného římské kurie, 
j akož i ukončení pedagogické činnosti vysokého učení v důsledku 
bezprostředního válečného nebezpečí n a jaře 1420, urychlily promě

nu životn ího stylu i mentali ty obyvate lstva věrného kalichu . Husitská 
Praha pozvedla meč a stanula v čele boj e proti nepřátel íun božího 
zákona. Patos a naděje i vzrušení a obavy této velké historické chvíle 
se otiskly do písně Povsta!'í, povstaň velké město Pražské, do manifes
tů, zdí1vodi'iujících světu odpor vúči Zikmundovi i křižácké výpravě, 
do skladeb Budyšínského rukopisu i do dalších literárních prací, j ež 
tehdy v Praze vznikly. Pryč byly hlučn é dvorské slavnosti a kratochví
le, zmizely h onosné církevní obřady a uti chl n epokojný studentský 
živel. 

Scholárové již nepořádali o svátku Mláďátek (28. prosince) bujnou 
veselici , při níž si vzali masky, učinili j ednoho ze svého středu bisku-

'~7 .JAN ZE ŽATCE, OrrJ.{ a smrl. Překlad .J. Povcjšil. Praha 19H!'i, s. 52. 
'IS Tamtéž, s. 72. 

87 



Documenta Pragensia XII (1995) 

pem, posadili ho na oslici a vedli do kostela, kde k pobavení přítom
ných bučeli a tancovali. 39 Hus, který se sám v mládí těchto rozpustilostí 
zúčastnil, dávný zvyk příkře odsoudil, dovolávaje se starších zákaztt: 
"Hra a skákanie na hody svatých, zvláště jenž duchovniemu řádu 

překážie, nekřesťansky jest: protož od kněží ze všech krajin má hnána 
býti ... ". 411 Populární obyčej v Praze v průběhu revoluce zanikl. Podobně 
jako Hus se k rozverným studentským zábavám zachovali v revolučních 
letech i jeho spolupracovníci a žáci, kteří v období 1409-1414 pořádali 
satirické prttvody zaměřené proti kupčení s odpustky, praktikám římské 
církve i na Husovu obranu. 41 Mezi účastníky tehdejších manifestací, 
konaných "cum clamoribus", nechyběl pozdější významný představitel 

husitského duchovenstva Martin Lupáč a zřejmě se na nich podíleli též 
další významní příslušníci generace, která tak významně zasáhla do 
českých duchovních dějin 15. stol. 

Z této skutečnosti vyplývá jeden poznatek. Dokucl husitské hnutí 
usilovalo o prosazení svého programu, ochotně a rádo využívalo 
i odvěkého studentského smyslu pro humor, nadsázky i nátlakových 
pouličních akcí. Sotva však svého cíle v pražských poměrech dosáhlo, 
ihned se snažilo získat nad studenty kontrolu. Převratný vývoj událos
tí, v j ejichž víru se ze scholártt stávali úředníci, učitelé na městských 
školách i bojovníci a h ejtmané, husitským ideologóm pomohl. A tak 
ze všech studentských a školských slavností a koled zůstala zachována 
jen koleda mikulášská, v husitské Praze ovšem prokazatelně doložená 
až r. 1429, kdy staroměstští konšelé dal i žákttm z šesti farních obvodťt 

celkem 9 groštt. 4 ~ 

~'I Podrobnč V. ČERNÝ, Orl bonijántú k Mastitluih.trn, in : Sborník historický 9, 1962, zvl. 
s. 97-1 I 0. Též Z. W1 'TER, Život a uúm.í, s. 42 1. 
40 Jan Hw, Výklad na jHild, in: M . .Jana I-lusi Sebrané spisy české I. Ed. K. J ERJ\EN. 
Praha 1865, s. 299. 
41 K tomu viz list Martina Lup<\če n eznámému adresátovi , in : Nlamuílník M. \lrídmHt 

Komruly. Eo. J TRUJJJ..Áit. Praha 1888, s. 150. Z literatury V. NovoTNÝ, M. Jan 1-/us. Život 
a dílo. f/2, s. 105- 106; Struiné diij·iny Un:iverzity Karlovy. Red. F. KAVJ<A. Pra ha 1964, 
s. 42-52. K průvodům, které organizovali před revolucí na pražských ulicích mistři 

Petr a Mikuláš z Drážďan a jejichž účastníci nosili obrazy, znázoriíující proliklad 
života Kristova a papeže, viz Chroniwn Prowjlii notarii Pragrmsis, in: Geschichtschrciber 
der hussitischcn 13cwcgung I, s. 72. Z poslední literatury k problému srv. Drijin:y r:r,slrélw 
divadla !, s. 82-8!1; K. STEJSMJ., 1-1-usiLilví tL u1ru!ní, in : Praha středovčká. Praha 198?., 
s. 604-605; týž, Funkr:e olma.u v husitstv-í, in : l-IT 8, 19Wi, s. 2!1. O zobrazení .Jana Husa 
jeho příznivci i protivníky (n a základč vzpomínky .Jana Rokycany), tamtéž, s. 24. 
42 Z. WJ NTER, Život tt w:ení, s. 427. 
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Snad ještě více než respektování vážně laděných textl! evangelií 
(Kristus se v nich nikde nesměje) a snaha předjímat v časném životě 

vznešenost božího království se v kritickém poměru husitského kněž

stva k tradičním studentským zábavám uplatnil jiný moment. Uzná
me-li oprávněnost postřehť1 M. M. Bachůna, D. S. Lichačova a A. M. 
Pančenka nebo Umberta Eca o schopnosti smíchu relativizovat, zpo
chybií.ovat či přímo rozrušovat znakový systém existt.Uící v dané kul
tuře4\ dojdeme zákonitě k logickému závěru . V počátcích revoluce 
byla husitská kultura příliš m ladá a nestabilizovaná, takže ve smíchu 
a parodii tuši la nebezpečí relativizace těžce vydobytých nebo teprve 
vybojovávaných hodnot a vědomě i podvědomě potlačovala vše, co ji 
byť v náznaku ohrožovalo. Pokud sama pěstovala parodie, invektivy 
a satiry, pak všechny tyto projevy, až na příslovečné výj imky, mířily 

proti nepřátel úm kalicha . Popravdě řečeno: mnoho smíchu taková 
díla nevyvolávala ani v časech svého zrodu a ještě dnes z n ich čiší 

vážný duch doby. 
Husitství si počínalo jinak než římská církev. Ta totiž pochopila, že 

smích a karnevalové vese lí nemusí nutně rozleptávat oficiá ln í ku ltu
ru, ba naopak, mohou ji svým způsobem utvrzovat a upevi'í.ovat. 44 

Tím, že církev pojala rozverné a rozpustilé slavnosti clo svého kalen
dáře , učinila je součástí kulturního organismu, který vybudovala. 
Smích a parodie tak přesLávaly být nebezpečím a byly považovány za 
vítanou protiváhu všednodennosti, za přirozené uvolnění lidské spon
taneity, jež ve vymezeném termínu míHe dokonce načas převrátit 

odvěký stav i hodnotový systém, a za uži tečný ventil pro odreagování 
rúzných nálad společenských sku pin i jednotlivcú . Není bez zaj íma
vosti , že k nejbouřlivějšímu rozvoj i tzv. karnevalové kultury došlo 
v jižní a j ihozápadní Evropě, kde ži ly sil né tradice antických slavnos
tí, ale kde si zároveií. římská církev po staletí uchovala dominantn í 

4 ~ M. M. 13ACIITI N, i"ran~oi.\ I?!Lbr'lais a lidovtí kullu-ro. středovr<lm a nm.e.mnm. Přek l ad 
J Kolár. Praha 1975; D. S. LICI IA(:Ev- A. M. PANCENI\0- N. V PoNYPKO, Smnh 11 dmvn.r~j 

Ilusi. Leningrad 1984; v rom>lllové podobě se k této problematice '')' jádř il U. Eco, 
.fmrfno r{de. Přek l ad Z. Frýbort. Praha 1985. 
44 Při k l áním se zde k výkladu v G. kap itole knih y A. J GuREVI(;E, Pmblmny .nnlnrmelwvoj 
namrlnoj h1.tltu:ry. Moskva 1981. Podle Gu rcvi če nestá la oficiální re ligiózní (a ve svém 
ideá lu asketická) kultura ostře proti kul tuře smíchové, nýb rž šlo o dvč vzá jemnč se 
dop l!iu jící složky té/.e ku ltury. Obč složky mezi sebou nevedly spor, nýbrl. dia log. Ve 
svých důsledcích pak lidová smíchová kultura u tvrzovala otici;ílní k řesťa nský obraz 
svčt.a. 
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vliv. V českém prostředí zněly antické rem1mscence slabě, životní styl 
se pronikavě lišil od italských, jihofrancouzských i španělských oblas
tí, a lpění na bibli jako nejautoritativnějším křesťanském textu tzv. 
karnevalové kultuře nepřálo. 

Ochotu podřídit přísné normě božího zákona osobní a vereJny 
život násobilo v prvním období revoluce též vědomí oprávněnosti 
zápasu za vítězství husitského programu v Čechách i v celém křesťan
stvu. Proto si v počátečních letech revoluce udržela, přes všechny 
tragédie, ráz slavnosti, v níž se novozákonní ideál nenásilí prolínal se 
starozákonní krutostí, ve které přesvědčení o mesiášské úloze české

ho národa, slavně přemáhajícího křižácké interventy, zápolilo s lokál
ními i skupinovými zájmy a v němž se následování Kristova příkladu 
střetávalo s požitkářským poměrem k životu, ústícím až v smyslné 
orgie. 
Zmíněné napětí mezi asketickým a, metaforickou hyperbolou vyjá

dřeno, hédonickým pojetím žití existovalo zpočátku také mezi husity 
táborského směru. Táboří i stoupenci kalicha z provinčních měst, 

městeček a vsí byli v záležitostech životního stylu ještě rigidnější než 
husitská Praha, což vyvěralo nejen z důslednějšího respektování Pís
ma, nýbrž i z odlišné mentality obyvatel venkova na jedné straně 

a lidí pozdně středověkého velkoměsta na straně druhé. Leč zdaleka 
ne všichni mimopražští radikálové odolali svodúm české metropole. 
Když je v květnu 1420, v úzkostných hodinách blížícího se zápasu 
"proti všem", přivítalo hlavní město s otevřenou náručí, připadali si 
mnozí z nich jako v jiném světě. Tábortim a dalším venkovským 
husitům, přivyklým na život v prostých chalupách a polozemnicích, 
asociovala Praha, byť notně poničená obrazoboreckým řáděním, rozmaři
lý a hříšný Babylon, předurčený ke zkáze při Posledním soudu. 
Pohodlí opuštěných patricijských domt1 a rozsáhlých klášterních bu
dov, v nichž jim vděčné městské rady poskytly ubytování, bylo pro n ě 
novou a mimořádnou zkušeností, překračující rámec všedního dne. 
Několikaměsíční soužití pražanú a venkovských husitú bylo ale pln é 
rozčarování a bolestných nedorozumění. Pražané trpce registrovali 
odpor táborti k městskému životnímu stylu i k projevúm soudobé 
módy a pohrdlivě komentovali chování sedlákt1, pohybtuících se 
bezpečněji na odlehlé Štvanici než v areálu sevřeném městskými 
hradbami. 4

" Podnět k uštěpačným výrokúm na adresu venkovských 

4" FRI3 V, s. i\7 1-372. 
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spoj enců zadávalo i nadměrné požívání alkoholickýc h nápojů, po 
nichž táboři a orebité sahali přesto, že opilství náleželo podle právě 
vyhlášených čtyř artikulů mezi smrtelné hříchy. 4 1' Zvláště lacino čepo
vané víno z bohatých klášterních zásob bylo pro venkovany nezvyk
lým a vzácným nápojem , který si normálně nemohli dopřát. Ne 
nadarmo veršoval kolem r. 1390 český básník: 

"Sedláci ť mnozí pijí vody, 
v všední dny, v svátky neb v hody, 

za vínoť jest jim mnoho dáti , 
musieť ve vodě neliknovati."47 

Chování části venkovských husitú bylo sice dle mravního kodexu 
obsažen éh o ve čtyřech artikulích nepřípustné, avšak z ryze lidského 
hlediska pochopitelné a vysvětlitelné . Povznášející vědomí obrany 
božího zákona před prvním střetnutím s Antikristem Zikmundem , 
chystajícím se udusit českou revoltu, se ve vědomí prostých selských 
zástupú prolínalo s nevšedními dojmy, kterými neskutečně velká 
a výstavná Praha útočila na j ejich smysly. Z ambivalentního vztahu 
k české metropoli, jež se jim mohla j evit jako Sodoma a Babylon 
i j ako předobraz poměn"t v nadcházej ícím nebeském království, pra
m enilo nevyrovnané počínání přechodných obyvatel města. Byly chví
le, kdy hrozilo tragickými dúsledky. 

V srpnu 1420 vpadl táborský oddíl do areálu zbraslavského klášte
ra. Bylo by efektní vyrukovat na tomto místě s historkou , jak zpití 
venkovští husité vytáhli z hrobky mrtvolu krále Václava IV. , posadili ji 
m ezi sebe a napáj eli vínem .48 Zpráva o morbidním hodování j e příliš 
pozdní, n epotvrzená soudobými svědky (Vavřinec z Březové mluví j en 
o zničení kláštera) 49

, a tudíž krajně n espolehlivá . Jisté j e jedno. Týž 
d en se opilí táboří vrátili ze Zbraslavi zpě t do Prahy a strhli část 

obyvatel k nepředloženému a neúspěšnému útoku proti Vyšehradu."0 

Po euforii přišlo rychlé vystřízlivění. Výjimečné dny pro tábory i Pra
hu však brzo skončily. 

41' FRI3 V, s. '179. 
47 Svrí.r vody s vínem, in: Staročeské satiry. Ed. J. I-I RA111\ K. Praha 1962, s. I '12. 
<IH Slartf lelojJily (e.\"/ai z vrali.l"lavsluilw TUiarfJi.m, s. 2.~. 
4'1 FRI3 V, s. '199. 
;;o Ta mtéž. 
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Odchod venkovských husitó přijali Pražané vesměs s ú levou . To 
ješ tě netušili, jaký osud potká v dohledné době přívržence husitských 
sekt, kteří se na hodování v tisícileté říši Kristově připravovali povýtce 
tělesně a smyslově. Tzv. adamité, nejspíše přívrženci sekty svobodn é
ho ducha"', se už počátkem r. 1421 odštěpili od táboró a v kr~ji 
kolem Lužnice se po několik měsíd1 oddávali slavnostem, v ni chž se 
mystické třeštění prostupovalo s poživačností a jej ichž hlavním zn a
kem byla sexuální nevázanost a promiskuita.!w Ostatní husitské strany 
j e ovšem považovaly za vyvrhely a nelítostný Žižkóv zákrok, n ezastavu
jící se ani před krveprolitím , vyvolal všeobecný souhlas. Hédonické 
pojetí nástupu nového věku jako neutuchající slavnosti;~ bylo v pró
běhu r. 1421 zlikvidováno a v celém husitském hnutí od té chvíle 
:0 evně dominovala norma čtyř a rtikull! , i když ne všechny směry ji 
naph1ovaly tak drakonicky jako Žižka v tzv. vojenském řádu , který 
spatřoval cestu k odstranění n eřádó a smrtelných hříchó v uplatnění 
nejtvrdších trestó. 

Pokud se z dosavadního líčení zdá, že husitství zcela potlačilo 

tradiční festivity, jde o omyl. l~ada starších slavností a svátkó zt"1stala 
i za revoluce zachována či v určité podobě modifikována. Nicméně 
doba vymknutá z kloubó prožívá ní času zákonitě poznam enala: Od
věký puls všedních dnó , přerušovaných nedělemi , svátky a slavnostmi, 
ztrácel svój pevně vymezený řád . Všední den se často měnil ve svátek 
a svá tečnost naopak v každodennost. Převra tn é poměry plodily rozpo
ry a paradoxy. Uvecl'mě alespoú dva příklady za všechny. 

ól P řikl áním se zde k mín ční M. MACIIOVCE a M. MACIIOVCOVI::, Ulof!ir' /JlouznilJ!:t/. 
a .mkltířtl. Praha 1960, s. 169. Podobn é uvahů t: M. RANSDORF v l-IT 4, 19H I , s. 11 7. 
"2 Naposkdy F'. ŠMA II EL fl KOl .. , c.d ., s. 2fl7-289. 
"3 Viz d iskusn í příspěvek M. RANSDORFA v l-IT 4, 1981, s. 11 6-- 11 8. Podk n čho bylo 
prosazení asketického Tnodclu "výrazem třídní situace mčšťa nstva a zárovc 1i i vý re:tzcm 
emancipačních sn ah veškerých plebe jských vrstev". 1-l édon istick:t cesta n cmč l a pak 
"podpory v existujícím stavu výrobních sil a prostředků ". I v pl·ípadč odhl édneme-li 
od marx istické te rmino logie , působí Ransdorfův soucl příl i š absolutně . Aske ti smus 
pražského husitského měšťan s tva i dalších vrstev mčsL,kého obyvate lstva ncrnoh l být 
nikdy tak důskdný jako ri gidnost ve nkovských radikáliL Kdyby tomu tak bylo, zname
nalo by to zkázu mčstského o rganism 11 , což pražští husitští ideologové správné cítili . 
Ostatnč od por a n echu ť vesni čan ů ke "zkaženému" životu ve mčstč lze sledova t 
hl ubo ko do 19. stol. i{ada lite rá rn ích tvůrců této skutečnosti využila k torn11 , aby 
dávnou a roman tisn1 cm o živeno u představu mravnč čistého venkova postav il a do 
protikladu k životnímu stylu v prud ce se ro1.víj c jících industrializovanýc h ve l kom ěs

tech. 
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Husitští kazatelé neustále nabádali své posluchače ke správnému 
trávení nedělí, jež měli lidé věnovat nábožnému rm;jímání"'1, husitská 
propaganda ustavičně obvil'iovala nepřátele, že sedmý den týdne 
znesvěn~í bitvami a krveproléváním, ale na druhé straně nebrali 
husitští bojovníci (ba ani někteří duchovní) žádné ohledy na vytyče
ný postulát a bez uzardění dávali příkaz k tělesnému boji v neděli , 

ukázalo-li se to výhodné. V neděli 30. 7. 1419 došlo k pražské 
defenestraci, v neděli 30. 6. 1420 napadl oddíl Mikuláše z Husi 
rožmberské a rakouské vojsko před Táborem, v neděli 16. 3. 1421 se 
husité zmocnili Chomutova, pobili veškeré mužské obyvate lstvo a tá
borské bojovnice upálily z<Uaté ženy, včeU1ě těhotných , v příměst

ských boudách. O necelé čt~yři měsíce později, v nedě l i 13. 7., 
obsadilo pražské vojsko Bílinu a v neděli 27. 5. 1425 přinutilo ke 
kapitulaci posádku tvrze Květnice . Ostatně i osudové lipanské střetnu
tí se odehrálo v neděli 30. 5. 1434. 

Pražští hu si té a zvláště táboří podstatně zredukovali počet svátků, 
leč zárovel'i se pro ně stával svátkem každý den, jenž napomáhal 
vítězství husitské pře , ať již šlo o úspěchy na válečném poli n ebo 
chvíle vědomých obětí pro pravdu božího zákona. Nikoli pouze 
mistři Jan Hus a Jeroným Pražský, jejichž památku si ve výroční den 
úmrtí připomínaly všechny husitské proudy, nýbrž i další mučedníci 
dosáhli podle mínění svých souvěrd1 království nebeského. Jakoube k 
ze Stříbra h ovořil ve svých kázáních o třech mladících"", které sťa l 

v červenci 1412 na Staroměstském rynku kat za protesty proti kupče
ní s odpustky a jejichž těla odnesl dav za zpěvu antifony lsti sunt 
sancti. Táborští chiliasté si zase připomínali šlechtice Břel'ika Švihov
ského, j enž zahynul v bitvě u Sudoměře, litoměřičtí husité měšťany 
utopené v Labi na příkaz Zikmunda Lucemburského, pražané Jana 
Krásu upáleného ve Vratislavi , klatovští kněze Jana Nákvasu zahube
ného bavorskými Němci, kouřimští krutou smrt faráře J ana Chůdka 
a Vavřinec z Březové zaznamenal úděsný skon arnoštovického faráře 
Václava a che l či ckého kněze Vojtěcha, jimž se dle autorova přesvěd
čení dostalo "koruny mučednické". "!i 

" 4 R ~ URIIÁN EK, c.d~ , '~ 771 - 772; J M ACEK, Vtrk j agellom ký v Čeduídt. Praha 1992. 
;;:; .fawbdli de Misa Srmno habitus in /Jetlehem. " fj'UOdarn flio in ·•rumwTiwn novontrn 
m.artynl?n M . .foh.ann is 1-/tts al M. 1-/irrmn)•mi, in: FRG VII I. Ed. V. NovoTNÝ. Praha 19il2 , 
s. 241-242. 
56 FRI3 V, '~ i\75. 
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Typickým znakem festivit, pořádaných na počest vítězství husitských 
zbraní i jako poděkování za poskytnutou vojenskou pomoc, byla 
procesí, konaná ostatně při každé vhodné příležitosti. "7 Víme již, že 
procesí předcházelo novoměstské defenestraci a že se v procesí 
změnilo i shromáždění Na Křížkách. Obliba procesí v husitském 
prostředí vyrústala ze starších kořenú a souvisela s šířením kultu 
božího těla ve 14. stol. O procesích ve svátek Božího těla neslyšíme 
však za revoluce ničeho, zato zmínky o jiných typech procesí jsou 
častější než jindy. Zástupy následující kněze vzdávaly vlastně svým 
prt!Vodem poctu hostii, již duchovní strany pražské nosívali za zpěvu 
a cinkotu zvonkú v monstranci, táboři pak bez jakékoli okázalosti 
v prosté schráně."8 Ve formě procesí začínal v podstatě i nástup 
husitských oddílú do bitev či vojenských tažení. Přítomnost kněze 

s hostií v če l e každého sboru a hromadný zpěv válečných písní 
přispívaly ke svátečnosti chvíle a zvyšovaly pohotovost k oběti. 

Nedílnou součást procesí tvořilo pění hymnú, zejména chvalozpěvu 
Te Deum laudamus."9 Procesím a zpěvem vítali na jaře 1420 pražští 
husité východočeské orebity i táborské, žatecké, slánské a lounské 
oddíly.c;o Svědkem úlevných procesí a zpěvu duchovních písní se 
Praha stala po "nebeském zvítězení" na Vítkově a rozpadu kruciát-y.1

;
1 

Slavnostní prúvod prošel českou metropolí i po porážce Zikmundo
vých vojsk u Vyšehradu v listopadu 1420. Husitský kněz nesl tehdy 
monstranci pod nebesy, přichystanými púvodně katolickým klérem 
pro uvítání římského krále.li2 Nemohlo být výmluvnějšího symbolu: 
Kristúv zákon, hájený "božími bojovníky", triumfoval nad zpupným 
Zikmundem, personifikujícím v proslovech husitských kazatelti ryšavé
ho draka z Apokalypsy. Jeho korunovaci českým králem husitské 

" 7 z. NEJEni.Ý, c.d. rv, s. 59. 
;;s Tamtéž, s. 59-60. O úctě, již husité vzdávali svátosti oltářní, podrobně R. URIIÁN EK, 

c.d., s. 764. Stoupenci kalicha poklekali , jestliže spatřili na ulici knčze n esoucího 
hostii. V Praze i ve východních Cechách byl kněz při těchto příležitostech doprovázen 
lidmi a zvoněním zvonků . Clena poselstva krále Ji řího ve lmi rozzlobilo , když r. 1464 
spatři l, jak "šel knčz s tělem božím s rynku dobře daleko do ulice a žádný za ním 
nešel etc.". Viz Deník fmno.'ie .fam.\l~IHL o f11J.I'eútv-u fwna Allma:hta Ko.1tky z l'o.\ltt.fJit: 
k l .tulvílwvi XI. , lmili fmnr:ouz.<lufmu, ·t: 1464, in: Ve službách Jiříka krále. Ed. R. URII IÍ

NEJ; a B. MATII ESIUS. Praha 1940, s. H. 
ó<J Z. NEJEDI.Ý, c.d. f\1, s. 6 1-62. 
lili FRI3 V, s. '\6.~. g7 1, g72_ 
1;1 Tamtéž, s. gRR, gf!9. 
h2 Tamtéž, s. "142. 
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strany ignorovaly a posléze slavnostně odmítly na čáslavském sněmu 

r. 1421. Chvalozpěvem Te Deum. oslavovali husité všechny významné 
události, k nimž náleželo též obsazení Pražského hradu v červnu 
1421 ti\ přistoupení arcibiskupa Konráda z Vechty k čtyřem pražským 
artikulúm i uzavření dťtležitých dohod. 
Zpěv a hlahol zvonťt zněly též při slavnostním uvítání J ana Žižky 

v mrazivém prosinci 1421 , kdy srdce království přijalo do svých zdí 
táborského voj evúdce j ako "knížete země".ti4 V jeho válečnický talent 
vkládalo naději , že "n elítostný král" Zikmund znovu utrpí porážku 
a odtáhne ze země. Stalo se. Po vítězství u Německého Brodu , stej n ě 
jako dříve u Vyšehradu, obdrželi zvlášť udatní bojovníci pod ukořis
těnými korouhvemi rytířský pás. Mezi novými rytíři byl i Žižka. 
Samotnému obřadu přikládali husité poněkud jiný, duchovněj ší vý
znam než dvorská kultura 15. stol. V jejich pojetí bylo udě l ení 

rytířských poct stvrzením faktu, že bojovník patří ke sku tečným 

rytířťtm Kristovým. ti!\ Návrat husitských oddílťt z Českomoravské vyso
činy a oslavy vítězství v Praze učinily v podstatě tečku za časy 

prvotního revolučního nadšení. 
Rok 1422 byl rokem vystřízlivění. Výheií. dějin pohltila husitské 

sektáře s jejich výstřelky, Poslední soud se nekonal a pozvolna se 
rozplynuly i naděje chiliastú na nastolení tisícileté říše Kristovy. 
Husité sice postupně získávali kontrolu nad velkými oblastmi Čech , 
v nichž prosazovali své názory na závazný životní styl, nicmén ě české 

území v úplnosti nikdy neovládli a západní křesťanstvo zústávalo vťt č i 

jejich učení, až na výj imky, imunní. Revoluce vstoupila do stadia 
vleklých válek s domácími i zahraničními nepřáte li , což se odrazilo 
též v běžném životě. To, co bylo ještě před rokem či dvěma výj imeč

né, pozoruhodné, neobvyklé , povznášející, púsobivé a slavnostní, se 
nyní stávalo součástí každodennosti, která překvapovala jen cizí pozo
rovatele . Vítání vítězných husitských vojsk se proměnilo v rituál, 
vzrušující málokoho. Přívrženci kalicha se sice nadále těšili z úspěchťt 
husitských zbraní a principy božího zákona pořád považovali za 
nedotknutelnou hodnotu, avšak přece jen pokračující revoluční dění 
i s j eho mravním patosem začínali vnímat jako všední scenérii, jíž 

li~ Tamtéž, s. 4R4. 

li4 Tam též. s. 329 . 
li!\ .J. 1-Iou:ú:K, /YújJi!vky h rnetodoto~",.;,rJ,ým (L<jHd<l7.hn výzhurnu {es/a! .ílr11:hty v obrlo/rí husilsfaí 

n:volw;e, in: Ústecký sbnrník historický 19RI, zvl. s. 93-96. 
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chyběl odlehčt~ící rozměr světských radostí. Tato nálada byla mar
kantní zejména na kdysi pestrém a ruchem kypícím Starém Městě 
pražském . Po vítězství Rokycanova směru v r. 1427 zde tlak na 
eliminování "hříšných" stránek života j eště zesílil. Kazatel od Panny 
Marie před Týnem zavedl dokonce j ednotný termín posvícení u všech 
pražských kostelú na neděli nejbližší po svatém Václavulifi, čímž rado
vánky podstatně omezil a většinu obyvatel popudil. Táboři, odmítající 
uctívání svatých, ovšem posvícení zlikvidovali úplně. 

Úporná snaha o dodržování biblického vzoru se po polovině 
dvacátých let stále ostřeji střetávala s lidskými touhami a vahou 
tradičních zvyklostí. Tenze mezi přirozeným životem a v zásadě aske
tickým modelem, hlásaným duchovenstvem, sílila úměrně s pokračo
váním revoluce. Vedle odlivu púvodního nadšení a stupňujících se 
pocittl deziluze k tomu přispě l a neutěšená hospodářská situace, pří

mý dúsledek d louhotrvajících válek i husitského kriticismu ve vztahu 
k obchodu. Už tzv. zdické úmluvy z podzimu 1424 zakazovaly vývoz 
obilí z Čech a pověstné spani lé jízdy, podnikané husitskými vojsky 
systematicky od násl edt~ícího roku a směřt~ící do vedlejších zemí 
Koruny české, Uher i německy hovořících oblastí Svaté říše římské, 

byly v neposlední řadě motivovány ekonomickými dúvody. Každá 
zdaři lá vojenská výprava se do Čech vracela s vydatnou kořistí. 
Kvalitní minci, zbraně, zbroj, hovězí dobytek, obi lí i potraviny husité 
potřebovali. Revoluční události snížily výrazně produkci kutnohor
ských dolú, poškodily zeměděl ství i směnu a vedly i k omezení 
obchodu, poněvadž cizina vyhlásila proti husitským "kacířlim " blokádu. 
Čím déle revoluce trvala a čím více mizelo v nedohlednu definitiv

n í prosazení jejích ideálú, tím více se vzmáhala nostalgie po starých 
klidných časech, které si pamětníci patřičně idealizovali. V Praze, 
ztrativší lesk královské rezidence a poněkud zastíněné vzestupem 
táborského a sirotčího svazu, ožívaly vzpomínky na výsadní předrevo
luční postavení zvláště silně. Zápas za boží zákon, množící se úspěchy 
husitských oddílť1 a dramatické převraty či pokusy o ně nepřekryly ve 
vědomí lidí šedivou střízlivost všedního dne, stesk po bývalé slávě 

a touhu po životě, zbaveném strázní válek. Část husi tské spol ečnosti 
prostě nehodlala přinášet don ekonečna oběti vznešeným myšlenkám 

r;c; AČ; I, s. 220. K tomu č;, ZíllRT, Slrl'HU'esluf výro(ní obyb<je, s. I fifi ; R. UlmAI'iF.l<, c.d. 
11 1/ 'l , s. fifi-fi7 ; J M ACEK, Viik jafi!dlonsk)i, Praha 1992. 
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reformy a podřizovat se pnsné mravní normě. Hlavně staroměstští 
měšťané a umírněná husitská šlechta dávali naj evo, že se s nedávnou 
minulostí nechtějí rozejít úplně a volali po obsazení královského 
trťmu příslušníkem j agellonské dynastie. Projevem této tendence bylo 
slavnostní uložení tělesných ostatkú Václava IV. r. 1424 ve Svatovítské 
katedrále. 

Pokračující revoluce a s ní spojené obtíže časem unavily i většinu 
j<::jích kdysi horlivých stoupencú. Když po slavném vítězství husitských 
vojsk u Domažlic v srpnu 1431 projevil basilejský koncil ochotu 
jednat s českými "h eretiky" o čtyřech pražských artikul ech, vzbudila 
senzační zpráva mezi Pražany i po celé zemi neskrývané nadšení.67 

Při čtení oficiálního listu kardinála Cesariniho, předsedy koncilu, 
plakali Rokycanovi posluchači clojetím.1;8 Vytoužený konec všech stras
tí a běd se přiblížil a nálada pražského obyvatelstva i prostých 
vesničanLI se obrátila proti těm, kdo hlásali nutnost naplnit husitský 
program v púvoclních intencích , tedy hlavně proti přeclstavitelLim 

táború a sirotkť1. Účastníky nezdařené sirotčí výpravy do Uher n eví
tala Praha v prosinci 1431 procesím a vyzváněním, nýbrž pošklebky 
a špatně utajovaným uspokojením. 1

;
9 

Tím upřímněji se většina PražanLI radovala z přUezdu poselstva 
basilejského koncilu. Legátúm se 8. května 1433 a následujícího dne 
dostalo pohodlného ubytování, slavnostního přijetí na unive rzitě, 

která v r. 1431 obnovila poznenáhlu činnost, a k poctě vzácných 
hostL! propustila staroměstská rada dva zločince. 70 Novoměstští šli 
ještě dále a clen před přU ezclem poselstva sehráli přecls t.owe ní, které 
mělo světu ukázat jejich velkorysost, křesťanské milosrdenství a dob
rou vúli. Ve chvíli, kdy na Šibeničním vrchu chystal kat oprátku 
loupeživému rytíři Čeňkovi ze Sendražic a shromážděný zástup s na
pětím očekával exekuci, předstoupila před přítomné konšely panna 
Markéta z Popovic a prohlásila, že hodlá odsouzeného pojmout za 
manžela. 71 Dav její rozhodnutí podpořil, aniž si uvědomil , že jde 
o politicky motivované a předem připravené "divad lo". V této souvis-

li? V. V. Tow:((, D1!j 11f1ú nu!.1·tn Pr(l.h)' IV, s. 506; F. M. l3AKroš, Husi L1"iui umob.tw ll. Vlrida 

brnlntrm "· j 11j í fHírl 1426-1437. (;o 11 / R, s. IO'l. 
liH Momw um.la wnd lúrrttm. !i"nmnt-i-tt'll/. sn:uli XV. f_ Ed . F. PAI .AC((Í' - E. 1311(1(. Vindobonac 
I R57, s. 140. 

f'i! l ·ranlLé ž. 
70 V. V. TOMEK, /Jiij!IJIÚ {\1, s. 57'l. 
71 Dctailnč tamtéž, s. 572-57'l. 
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losti připomel'í.me diHežitou okolnost. V revolučních letech byli Pra
žan é o barvitou podívanou veřejných poprav, řídících se ustáleným 
rituálem a výrazně přispívajících k teau-alizaci života, do značné míry 
ochuzeni . Rokycana totiž upustil od hrdelních trestů v případě méně 

závažných kriminálních deliktú (krádeže) a ortel smrti býval vynášen 
pouze tehdy, neexistovala-li na polepšení zvláště těžkého zločince 

žádná naděje (zde je třeba uvést popravu násilníka Makovce r. 1428) .n 

K rel ativně frekventovaným jevi:1m patřily v husitské Praze politicky 
motivované popravy. Konaly se často tajn ě , za pevně zavřenými dveř
mi Staroměstské radnice, j ako tomu bylo v případě J ana Sádla 
z Kostelce v r. 1421 či o několik měsíců později J ana Želivskéh o 
a jeho spolupracovník-lL Stětí novoměstského tribuna vyvolalo extatic
ké projevy davové psychózy. Zatímco Želivského poslu chačky omdléva
ly při pohledu na krvácej ící hlavu, již kněz J an z Březnice nosil na 
míse po pražských ulicích7~ , reagovali mužští stoupenci popraveného 
kněze jinak. Násilný zásah proti p t!Vodctlm Želivskéh o smrti se zvrhl 
v ničivý uragán drancování a protižidovský pogrom. Stoupenci novo
městského kazatele pěli při j eho pohřbu Te Deum a duchovní písel1 
Veselýť nám den nastal, husitské zpracování hymnu Salve, festa dies. 74 

Očitý svědek Želivského posledních chvil děkoval Bohu, že "českú 
zemi takovým j est mučedníkem oslavil!" Jiného názoru byl pražský 
měšťan, j enž nemohl přijít popraven ému na jmén o: "Ten den stala 
se j est v Praze většie škoda, než když j est král Sigmund ležel kolem 
Prahy, maje lidu viece než sto tisíc. "7

" Zda si novoměstský tribun 
představova l sv-tu pohřeb tak okázale, j ak proběhl , nelze zj istit. Víme 
jen, že nedlouho před smrtí prosadil v Praze nařízení, zakazující 
zvonění při pohřbech i veškerý zpěv žáktl za zemřelé. 71' 

Bývalý Želivského pomocník a posléze nástupce na kazatelně v chrámu 
Panny Marie Sněžné, J akub Vlk, měl v r. 1433 těžší úlohu než jeho 
učitel a vzor. Ačkoli se Nové Město pražské hlásilo k radikálnímu 
sirotčímu svazu, přímému pokračovate li Žižkovy politiky, ztrácelo re
voluční bouřliváctví odezvu. Vlk dštil sice ohet'í a síru na basil ejské 

72 Nešlo Lu, jak se obecnč soudí, o .Jana Makovce z Měrunic, a le jiného Makovce, se 
vš í pravděpodobností n cšlcchLi ce. Za upozorně ní dčkuji .Ji římu Pcrglovi , který se 
zabývá ději nam i LiLovic a Hostivice. 
7~ Stan! lii loji i.ly t'!<.<luf z vmtúlav.<kt!lw ,-ukotli.l tt, s. 39-40. 
74 Podrobný rozbor pohřebního ritwílu u Z. Nl·;JEDLf.:II O, c.d. V, s. 'i'i. 
7" Texl E Starých lctopisLI českých , NK (;I{, sign . MS XIX C2 1, f. 79v. 
?li V. V. Tú~ I EI<, /)éjejJú !V, s. 2 14; Z. NEJED LÝ, c.d. V, s. 3'i2-3.S3. 
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legáty, jež ztotožll.oval s apokalyptickou šelmou, avšak pražské ovzduší 
se v porovnání s r. 1420 pronikavě změnilo. 

Obratná diplomacie basilejského synodu a série přírodních kata
strof, ústících v hrozivou neúrodu a následně v drahotu, epidemie 
a hladomor, podlomila pozice husitských radikálů. Nejen Pražané, 
ale i obyvatelé dalších husitských měst a zubožení venkované, na 
nichž ležela tíha válek, volali po urychleném uzavření mírových 
dohod, byť za cenu ústupkť1 z představ táborských a sirotčích politi
ků, jimž se nepodařilo v úplnosti prosadit revoluční program ani na 
celém teritoriu Čech a Moravy. Revoluce vyčerpala možnosti a ocitla 
se za svým zenitem. Zatímco v létě 1419 si změnu poměrtl přáli 

všichni husité a pro nápravu společnosti mnozí z nich obětovali či 

nasazovali životy, v květnu 1434 hodlali pokračovat v boji do napro
stého vyčerpání pouze fanatici, odmítající se smířit s koncem svého 
snu, a příslušníci polních vojsk, jimž válka přinášela obživu . Logika 
vývoje byla neúprosná. Táborsko-sirotčí oddíly podlehly u Lipan spo
jeným silám umírněných husitů a českých katolíkťL Většina země 

přijala výsledek bitvy s úlevou 77 Hlavně pro vítěznou koalici byly 
Lipany svátkem. Utrakvisté zvěčll.ovali slavný den památnými zápisy 
a katolíci děkovali za poskytnutou pomoc Bohu a svatému Václavu. 
A j elikož hymnus Te Deum pěli i protivníci kalicha, zněl chvalozpěv 
v UJmu, kde zprávu o bitvě obdržel císař Zikmund, v Basileji78 

i v Plzni, která pak každoročně dne 8. května vzpomínala na osvobo
zení města z husitského obležení při tzv. Novém svátku 79 Bezpro
střední reakce Prahy na lipanské střetnutí známa není. 

Dne 5. července 1436, v předvečer jednadvacátého výročí upálení 
Jana Husa, se stalo jihlavské náměstí dějištěm historického ceremo
niálu .80 Za přítomnosti císaře Zikmunda Lucemburského, legátú basi
lejského sboru a představitelú husitských stran, kromě táború a části 

sirotkú, byly slavnostně vyhlášeny dohody mezi husity a koncilem, tzv. 
kompaktáta, a zárovell. proklamován mír mezi husitskými Čechy a ostat-

77 Podrobně líčím situaci v letech 1 4~~- 1 4~4 v práci LifHtnskri křižovatka. Praha 1992. 
78 R. URBÁN EK, Lipan:y a konec f!olních. vojsk Praha 1 9~4, s. I S9, 2S9. 
7'~ Z bohaté li te ratury nc j přchlednč j i M. 13!:I.O IILÁVEK, Anl-ihusilslui lrad-iw v Plzn-i a l)()j 
pml-i n í (Nový svrí.lek), in : l-IT 4, 1981 , s. 197-202. 
80 AČ III , s. 444-445; Urkundlir:lw lle-ilrrige wr Ceschir:hle des 1-Ju .uilrm.krieg"s in rl1m. .falmm 
1419-1436. ff. llanrl. Von den .fah.ren 1429- 1436. Ed. F. PAI.AC I(Í' . Prag 1 87~, 

s. 457-458. 
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ním křesťanským světem. Umírnění husité se radovali z vítězství. 

Poprvé v dějinách učinila římská církev dalekosáhlý ústupek a uznala 
na území Českého království a Moravského markrabství laický kalich 
a v zásadě i tři další pražské artikuly pro všechny husity, kteří 

souhlasili s textem kompaktát. Revoluce skončila. Čechy a Morava se 
staly zeměmi dvojího lidu: kališníktt a katolíkl1. Po celý den a ce lou 
noc panovalo v Jihlavě všeobecné veselí. Te Deum, hlas zvonú a pla
meny ohňú zvěstovaly širokému okolí uspokojení obou stran z uza
vření míru. 

I Praha se chystala slavit. Kompaktáta totiž odstranila překážky, 

které dosud husitúm bránily přijmout Zikmunda Lucemburského na 
český trún. 81 Dne 23. srpna 1436 vyšli Pražané, dle starodávného 
zvyku , do polí před město, aby uvítali svého panovníka . Z n epřítel e 

božího zákona se stal husity uznaný český král. Říšský kancléř Kašpar 
Šlik psal, že nikdy nevidě l tolik rozradostněných lidí, kteří plakali při 
pohledu na panovníkovu osobu. Za hlučného zpěvu a vyzvánění 

zvonú vkročil stárnoucí Lucemburk do chrámu Panny Marie před 

Týnem, kde volený husitský arcibiskup Jan Rokycana pronesl kázání 
na slova: "Hospodine! Spasiž krále a vyslyš nás v den, když budeme 
volati k tobě."82 V tu chvíli byl pro pražské obyvatele Zikmund něčím 
více než personifikací českého státu. Ztělesňoval jim konec válek, 
nastol ení míru a právního řádu, stabilitu i naději v lepší budoucnost. 

Znamenalo to snad, že husité zapomněli na své ideály a přiklonili se 
zpět k předrevolučním hodnotám? Rozhodně nikoliv. Dttkazy jsou 
k dispozici . Pražským husitským měšťanúm skutečně zprvu konvenovalo 
a lichotilo, že se jejich město opět stalo rezidencí a s porozuměním 
hleděli na sérii ceremoniálú, jimiž Zikmund dodával lesk svému 
královskému m<Y estátu. Slavnostní jmenování konšel ll , korunovace královny 
Barbory na Pražském hradě, okázalá udělování knížecích titulú i turnaje 
konané na Kamenném mostě budily přirozený zájem Pražanú. Ale 
netrvalo dlouho a spontánní monarchistické cítění pražských obyvatel 
se srazilo s realitou. Hluboký rozpor mezi katolickým panovníkem 
a husity nemohly překlenout žádné sebepúsobivější slavnosti a rituály.8" 

Hl Podrobnč o Zikmundovč cestč do Pra hy a jeho přivítání v hlavn ím mčstč ' ·IJravují 
rel ace a pamčtní zápisy vydané tamtéž, s. 465-468. 
82 Tamtéž, s. 466. 
S:l Přehl ecl nč P. č;o RN I·; I , Uozhled, nrizmy a fH>stoje htuitsfuf intdit;enm v zn:rul/1' lli!ji'/Jisa tví 
15. století. Praha 1986, s. 1 4 1-14 ~. 
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Značnou nespokojenost vyvolal Zikmundťtv n evraživý poměr k Roky
canovi, uvádění řeholníků zpě t do kláš terů, "hříšný" život císařského 
dvora a především okázalá a všechny utrakvisty urážející poprava Jana 
Roháče z Dubé.84 Vítězná revoluce n emohla připustit ohrožení 
probojovaných hodnot a dosažených výsledků. 85 Když v listopadu 
1437 odjíždě l Zikmund z Prahy a spolu s jeho průvodem odcházely 
i nevěstky a ,jiní kajkléři" , mnozí husité otevřeně prohlašovali , aby se 
již nevracel. Přání se jim splnilo. 

O mnoho větší důvěru nezískal ani Zikmundťtv zeť Albrecht Habs
burský, jenž zasedl na český trůn zásluhou katolické a umírněné 

kališnické šlechty, zatímco rozhodnější husité kandidova li polského 
prince Kazimíra. Prahu sice r. 1438 oslnila pompéznost korunovační
ho ceremoniálu, prťtběh slavnostní hostiny, cesta panovníka z Hradu 
zpět na Staré Město8\ během níž dle starého obyčeje "metali peněz 
a groše lide m "87

, i divadelní představení na staroměstském rynku, kde 
vybraní účinkt~ící předváděli útok na táborskou vozovou hradbu 
a porážku polského prince Kazimíra88 , leč dife rence mezi králem 
a kališnickým obyvatelstvem se opět záhy projevily. Husitští měšťan é 

odsuzovali panovníkovu zálibu ve svě tských radovánkách, mezi něž 

patřil také tanec "s pannami a s paními mladými" .89 Fakt, že Prahu 
ovládali od počátku r. 1438 umírnění kališníci, n a věci nic neměnil. 

I oni zachovávali věrnost husitským mravním zásadám a trva li na 
zákazu "tance, kostek, krčem, frejů, kurevství a jiných žertéřťt. .. "90

, 

tedy prostopášností, majících svobodu na dvoře císaře Zikmunda, což 
bylo v rozporu se zněním volební kapitulace. 

8'1 P. Č:oRNE ) , Tajemstv-í (eskýr:h. kmnik. Praha 1987, s. 286-290. O Zikmundovi:: vzta hu 
k Rokycanovi R. URBÁNEI<, c. d. lil / I. Praha 19 1 :), s. 120- 124. 
85 Návrat řeholníků a j eptišek ne byl zcela v souladu se zápisem , který vydal Zikmund 
zástupcům pražských mčst při brn č nském j edn ání v červen c i 1435 (viz AČ 111 , 
s. 432-433), an i s majestátem, d a tovan ým 20. 7. 1436 v .Jihlavč . V n čm se Zikmund 
zavazuj e, že "všichni sn1rtcdlní ~jcvn í hřicchové v zcrni n c nl i:.qí svobody rni c ti. .. ". 
Tamtéž, s. 446-447. Pod touto fo rmulací si pražští husité představova li zákaz "tancuov, 
her, nevčstek i jiných marn ostí . .. ". Tamtéž, s. 420. Viz též ~.cle pozn . č. 17. 
86 O tom Kmnilw Barto.í:lw. z Omh.onú;. FRB V, s. 62 1-622 ; Ko runová ní Alb rech ta ll. , 
krále římské ho, uhe rského a českého , FRB VIII (nedist,;buovaný svaze k), s. 40-4 1. 
Z včclecké produkce nejpečlivčj i R. URIIÁ NEK, c.d . 1/ l , s. 338-342. 
87 Strmf lt!lofli'Y (tis/uf z vmtislrwslafho TttlWfJisu, s. 82. 
88 FRB Vlil , s. 4 1. 
89 Stan! ltitofi~'Y 61sluf z vmtislavslaflw rulwpi.n.t, s. S.lj . 
90 Strmf letopi.l)' (es/uf z rularj!'isu hi'ižovnidafho. Ed. F. ŠIMEK - M. KAŇÁK. Prah a 1959, s. 145. 
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Rigidním přístupem zústal život v Praze sesnerován i v časech 

dlouhého interregna po smrti Albrechta Rakouského, kdy Staré Město 
kontroloval dlouholetý purkmistr Pešík z Kunvaldu, Nové Město jeho 
partner Pavel Dětřichovic a v čele utrakvistické duchovní správy 
stanul konzervativní Jan Příbram. Vzdělaný kritik husitského radikalis
mu a oponent Jana Rokycany se v církevních obřadech minimálně 
rozcházel s katolickou praxí, avšak asketický model života neopouštěl. 
Po dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad a Rokycanově návratu v září 1448 
došlo k recidivě pokusu nastolit v hlavním městě přísný husitský 
životní styl. Ale podobné snahy se setkávaly se stále menším ohlasem 
a narážely na nesouhlas mladé generace, která vrcholnou fázi revo
lučního zápasu nezažila. 
Nicméně i porevoluční česká společnost zústávala v porovnání se 

sousedními zeměmi a zejména italskými oblastmi nápadně ponurá, 
vážná i mravně rigidní, jak dokládají práce Eneáše Silvia Piccolomini
ho a dalších návštěvníkl1 českých zemí. Jejich podání, líčící kontrast 
slunné Itálie a smutných, do sebe zahloubaných Čech, přerostlo 
časem v topos, oživený romantickou a novoromantickou literaturou 
19. stol. Pravdou zústává, že se České království začleií.ovalo zpět do 
kontextu západního křesťanstva jen pozvolna a bolestně. I když 
luterská reformace docenila dějinnou velikost husitského úsilí a v mno
hém navázala na jeho podněty, trval proces vřazování husitských 
Čech do Evropy téměř plných sto let. 

Z nepříliš soustavného pohledu na slavnostní a nevšední chvíle 
husitské Prahy vyplývají některé dílčí závěry. Opět se potvrdilo, že 
žádná revoluce v dosavadní historii lidstva nedokázala plně zpřetrhat 
pouta, která ji pojila s předcházející dějinnou epochou, proti níž se 
revoluční nápor obracel, ale z jejíž púdy zároveií. vyrústal. Platí to 
i o husitské revoluci, zrozené z krizových poměrú pozdního středo

věku a hledající návod pro nápravu společnosti v dúsledném návratu 
k biblickému vzoru a praxi prvotní církve. Ani ona však nepopřela 
a nemohla popřít středověkou tradici. Již před výbuchem koexistova
ly v rámci českých zemí dva vzájemně se ovlivií.ující kulturní okruhy: 
konstituující se husitský, jenž se rozvinul v revolučním období, a tra
diční katolický. Oba okruhy se nejen považovaly, nýbrž i reálně byly 
součástí univerzálně chápané západokřesťanské kultury. O jednotné 
husitské kultuře však nelze dost dobře mluvit. Žádná ze tří hlavních 
husitských stran (pražané, táboři a orebité, resp. sirotci), které mezi 
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sebou po celou dobu revoluce téměř permanentně soupeřily o roz
hodt~ící vliv, nedisponovala takovou vojenskou a politickou silou, aby 
prosadila svou interpretaci čtyř artikulů jako závazné normy pro celé 
hnutí. Sledování festivit v husitské Praze a jejich částečné srovnání se 
zvyklostmi táborské strany pak naznačilo, že se život v obou sférách 
od sebe lišil a že se výklad základního husitského programu přizpů
soboval podmínkám a potřebám konkrétního prostředí. Idea božího 
zákona tak všechny husitské proudy spojovala, ale nedokázala překle
nout hranice mezi nimi, natož odstranit historicky vzniklé rozdíly 
v kultuře jednotlivých společenských vrstev. I v kontextu široce pojí
m ané husitské kultury můžeme hovořit o kultuře dvorské (přívrženci 

kalicha v okolí Václava IV. , později dvůr Jiřího z Poděbrad), šlechtic
ké (někteří urození kališníci si s oblibou četli v Trojánské kronice 
a dal ších rytířských románech , což již před revolucí kritizoval Hus; 
populární zůstávaly i různé turnaje, zápasy i jiná soutěže ní v tělesné 
zdatnosti, jimiž česká nobilita po husitských válkách udivovala Evro
pu) , městské a vesnické (starší vánoční, velikonoční i ostatní zvyky, 
kte rým jsme se tu nevěnovali, husitství nezlikvidovalo), resp. o kultu
ře oficiální (prosazované husitským duchovenstvem) a smíchové, již 
se nikdy nepodařilo potlačit. Už z tohoto letmého nástinu j e patrné, 
že z charakteru slavností v husitské Praze nelze automaticky vyvozovat 
postřehy obecně platné pro celé husitství a že tento příspěvek je 
pouze nadhozenou skicou, nikoli kompaktním a vyčerpávajícím po
j ednáním. 
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VÁCLAV LEDVINKA 

I. 

ŠLECHTICKÁ SVATBA V PRAZE ROKU 1579 
(K CHARAIITERU ARISTOKRATICKÝCH SlAVNOSTÍ 

ČESKÉ RENESANCE) 

Když J aroslav Pánek před časem podal stručnou ch arakteristiku 
aristokratických slavností české renesance, pokusil se o stanovení 
jejich dobové společenské funkce. 1 Zd-L1raznil především reprezentační 
poslání těchto slavností, které měly - často za cenu nesmírně vyso
kých náklad-li - veřejně demonstrovat zámožnost, společenskou váž
nost i politický vliv svých pořadatel-li. Konstatoval, že požadavek 
veřejné reprezentace vedl k tomu , že do děje těchto slavností byli 
vedle u rozených účastníkl1 pravidelně vtahováni také příslušníci niž
ších stavl!, mešťané a poddaní, a to n ej en j ako vděčná divácká kulisa, 
a le též jako přímí aktéři a účinkt.~ící. 

J e přirozené, že renesanční aristokratické slavnosti díky této své 
funkc i a dosahu se nemohly vyhnou t ulicím a náměstím hlavníh o 
města českého království. Měšťanskou výlučnost ulic a náměstí praž
ských měst však nicméně i po podstatném okleštění městských práv 
a samosprávy v r. 1547 mohly "narušovat" pouze takové aristokratické 
slavnosti, rozumí se přirozeně světské, nikoli církevní, které byly tak 
či onak spj aty s osobou panovníka: byly jím pořádány, d ály se pod 
jeho patronací n ebo na j eho počest. Jiné aristokratické slavnosti 
zústaly po celé předbělohorské období v Praze odkázány d o soukro
mých prostor, za zdi šlechtických palác-li a do jejich zahrad. 

Studium dobových zpráv ukazuje, že vedle oficiálních státních 

1 .J. PÁNEK, Aristokratil;ké slavnosl'i úislui n~rw.mnt:tl, in: Opus musicum (dále OM) 19, 
1987, s. 289-297. Srv. též .J. VÁL.K1\ - M. ŠTĚDROŇ, Svri.tky a slavnosti v rlt!jinri.d! kv.lt'tl?)!, 
in : OM 17, 1985, s. 289-297 ; .J. MACEK, Slavnosti a zábavy v jagtdlomluim. Vliku, in : 
OM 19, 1987, s. 257-252; 
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slavností, jakými byly korunovace a pohřby panovníků , popřípadě 

i jejich vjezdy do města, spojené s holdováním zemských stavů a s n'h
nými alegorickými scénami, odehrávaly se n a pražských ulicích a n á
městích též další aristokratické kratochvíle . J ej ich paleta sahala od 
okázalých přfjezdl'1 cizích vyslanců a poselstev až po velkolepé podí
vané turnajového a divadelního rázu. Bylo jim nejednou vyhrazeno 
i nejčestnější veřejné prostranství hlavního města - Starom ěstské 

náměstí. 

II. 
Snad n ejvelkorysejší akcí tohoto druhu ve sledovaném období byl 

týdenní seriál velkých turnajů a zábav, který se odehrál na Staroměst
ském náměstí ve dnech 26. února až 2. března 1570 při příležitosti 

sjezdu říšských knížat. Na starobylém rynku byly tehdy vedle turnajo
vých zápasů sehrány také V51evy z antických bájí a dokonce pověst 
o české dívčí válce. Namísto ohi'lostroje byl aktuálně napodoben 
výbuch sopky Etny a poprvé v Praze se divákť1m předvedl také živý 
lev a slon. 2 

Obdobnou, byť poněkud tradičněji turnajově pojatou nápli1 měly 

slavnosti pořádané císařem Rudolfem II. při j eho pobytu v Praze 
v l étě r. 1579. Vyvrcholily velkým turnajem, uspořádaným panovní
kem 6. července na počest svatby komorníka Kryštofa z Lobkovic. 
Stály Rudolfa II . podle odhadu současníků na 100 000 kop gr. čes. 

Je-li odhad reálný, jde o ohromnou částku, neboť vykázaný úhrn 
přfjmů české komory činil za léta 1575- 1579 podle M. Volfa pouhých 
42 000 kop českých. 3 

Za zaznamenání na tomto místě stoj í, že zmíněný císařský turnaj 
inspiroval k pozoruhodné "soukromé iniciativě" českého velmože 
Adama II. z Hradce (1549- 1596) . Tento potomek a dědic j ednoho 
z nejstarších a nejzámožnějších českých panských rodů4 využil přítom
nosti císaře Rudolfa v Praze a rozhodl se v podstatě zopakovat ještě 

2 J PANEK (cd.), Vridav /Jřezan, Životy posledních I?Dimberkt!, f l. Praha 191:\!'i, s. 412; 
J KOI.ÁR (cd.) , Mamk 13yrl.ž.ovský z Fl.rmm.tina, Svr!t za tří rčeskýd! krrílti. Praha 1987, s.1 25; 
W. W. TOMEK, Di!jejJú města Prahy XII. Prah a 1901 , s. 194. 
3 M. VoLF, Královský rlt'i.dwd a úvrir v XVI. sto!R.tf. PřísfJěvllk k hi.1·trrrii rčeskýt:h finanr:í, in : 
Č~Č I-1 48-49, 1947-48, s. 142; SČ VI, s. 230. 
4 Srv. např. F. KAvKA, Zlatý věk Rt!ií. Kus {es/uf historie 16. stoú1tí. České 13udčjovi cc 
1966, s. 68-142; V. LEDVINKA, Úvěr a zrulluiení .feudálního velkostatku v f1'ř!ldbr!lolwrsilýr:h 
Čet:hrir;h. Finanrční lw.lfJodaření fHint! z H rrulw 1560-1596. Praha 1985, s. 38-58 aj . 
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na sklonku léta 1579 v hlavním městě ve vlastní r ežii turnajové 
a svatební slavnosti z prvních letních dnů . Po velkolepém "přínosu" 
nevěsty, konaném v Jindřichově Hradci 19. září, přeložil n ečekaně 

pod záminkou hrozícího "morového povětří" oslavu svatby své mladší 
sestry Anny z Hradce s Oldřichem Felixem z Lobkovic na Kosti 
z Jindřichova Hradce do Prahy. Dne 21. září 1579 uspořádal na 
Staroměstském náměstí velký turnaj , kterému přihlíže l osobně Rudolf 
II. , jeho host vévoda bavorský a množství panstva. Turnaj vedle 
několika alegorických scén sestával z pěší bitvy, z honění ke kroužku, 
z klání s dřevci a zřejmě i z komických zápasů čili mumraji'!, např. ze 
hry "panošíků" na "slaměné rytíře" (hra spočívala v tom , že pážata 
zápasila v plátěných mumrajových šatech, měla slaměné klobouky 
a na d ekách a sedlech nalepený m ech). 5 

Další reprezentační součástí svatební slavnosti Anny z Hradce a Ol
dřicha Felixe z Lobkovic byla velkolepá hostina v rezidenci pántl 
z Hradce na Nových zámeckých schodech. Jako j ejí hlavní atrakci 
postavil "starý" kuchař s pomocníky v hodovní síni dva veliké cukrové 
stromy s větvemi z jemného p erníku, na kterých bylo plno barevných 
cukrových ptáktl a z kterých hosté trhali místo ovoce nejjemnější 

vlašské cukrovinky. 
Počet účastníktl slavnosti a hostiny neznáme. Pro představu o roz

sahu svateb té to společenské kategorie lze však uvés t, že podobného 
svatebního veselí při sií.atku samotného Adama II . z Hradce s Kate
řinou z Montfortu se roku 1574 v Jindřichově Hradci zúčastnilo 

1 836 hostí, kteří hodovali u 153 stoltL Pro svatbu Anny z Hradce 
a Oldřicha Felixe z Lobkovic jen škubání husí při přípravě "přínosu" 
nevěsty z Jindřichova Hradce do Prahy zabralo 15 jindřichohradec
kým měšťanským dcerám a 1 muži plných 8 dní. V panské a če l ední 

kuchyni hradeckého zámku po dobu slavnosti působilo údajně 55 
kuchaři'! a paštikářů a dalších 45 osob pomocného perso n álu. Mezi 
urozenými svatebními hosty při přínosu i vlastní svatbě stál na 
prvním místě nevěstin strýc Petr Vok z Rožmbe rka, pověřený oficiál
ním zastupováním císaře Rudolfa II. "Výprosu" nevěsty v Jindřichově 

Hradci, který předcházel již 14. července 1579, se při n ávratu z praž
ské svatby Kryštofa z Lobkovic a císařského turnaj e zúčastnil pro 

5 Pokud n cní odkázáno jinam , jsou faktografické údaje čerpány z a rchivníh o fondu 
Rodinný archiv pánů z Hradec (dále RA JH) v SOA Trcboií , pracoviště .Jindři chův 

Hradec, sign. II L 1-5 b, kart. 24-43 a II F 1-2, k. 22. 
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změnu druhý z rožmbe rských strýC1\ vladař rodu a nejvyšší purkrabí 
pražský Vilém z Rožmberka. Zářijové svatbě osobně přítomen nebyl, 
zapť~čil však pro ni hradeckým příbuzným alespoú svého trubače. 1; 

III. 
Pražská svatba s turnajem stála pána z Hradce podle tvrzení 

zasvěcených současníkť1 přes 20 000 kop gr. čes. Rozbor hospodář

ských účtl! jindřichohradeckého dominia tento odhad více méně 
potvrzuje. Ukazuje však také, že svatba Anny z Hradce přes všechnu 
okázalost byla asi finančně méně n ákladná nežli zásnuby a svatební 
slavnosti samotného Adama II. z Hradce, které v letech 1571 a 1574 
přišly na 28 885 kop českých . Závažnější je ovšem konstatování, že 
roční čistý finanční výnos celého dominia pana Adama z Hradce, 
tedy velkostatkú Jindřichova Hradce, Hluboké s Protivínem a Žirovni
ce, činil v době svateb, o nichž hovoříme , přibližně 10- 15 000 čes

kých kop. 7 Svatba a staroměstský turnaj tedy na přímých nákladech 
během několika dnť1 odčerpaly asi jeden a půl až dvojnásobek 
ročního finančního výnosu jednoho z největších feudálních komple
xú v předbělohorských Čechách. 

Větší část potřebné finanční hotovosti si pan Adam z Hradce byl 
nucen vypůjčit - např. jen rodové rezidenční město jindřichť1v Hra
dec jej muselo založit 1 000 kop gr. čes. a jeho měšťané dalšími 3 000 
kop. Bylo to zpť1sobeno mimo jiné okolností, že tř i cetiletý velmož se 
právě v době pražských svatebních slavností nacházel ve vrcholné 
finanční tísni. Nedlouho před nimi , na podzim roku 1578 a znovu 
v březnu 1579 byl dokonce nucen opakovaně uj et před dotírajícími 
věři teli z pražského zemského sněmu a byl proto napomínán samot
ným panovníkem. Jeho d lu hy tehdy dosáhly výše 110 000 kop gr. 
čes. 8 J eho životní styl byl v té době velmi neurovnaný, poznamenaný 

li TamtO., ll F 1-2, k. 22; ll L I , k. 24. Viz tO. .J. PANEK (cd.), Vridrw /1-ír,za.n, Životy, 
s. 4 19 (přcšk rtnutý n cpřcsný a ch ybně časově zařazený údaj) , 446, 447; F. TEP!.\' , Or!ji'YI)' 
mri,ta .finrlhrJwva Hmdr:e 1/2. J indři ch{JV Hradec 1927, s. ?,50-'l!) l. Pro hostiny při 

_j i ndřichohraclcckém přínosu a pražské svatbl: bylo podle kuchyiíských ú čtll koupeno 
?,4 menších prasat, 870 raků, r-íční a mořské ryby, kuřata , ve jce, 24 liber hruše k, 
jablka a broskve. Pražský hospodář Andrcas Lautrmon přímo na místě nakoupil 120 
r<: j noků , 240 p l atýzů , 180 čupck (?), 150 liber sedm ihradských švestek, bobkový list, 
barvu "turncso" do huspeni n atd. 
7 F. TFI'I.Ý, c.cl., s. ?,5 1; V. LEDVINKA, c.cl. , s. 68-69. 
H V. LEDVINKA, c.cl., S. i 'J l-I 'J2. 
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propuknutím nového stadia vazne choroby, získané před dvanácti 
lety při pětiměsíční dobrodružné účasti na uherském tažení. 9 

IV. 
Je namístě položit otázku, co vedlo hradeckého pána v jeho 

kritické finanční a osobní situaci k uspořádání podniku nejvysst 
ekonomické náročnosti, jakým pražská svatba a turnaj bezesporu byly. 
Šlo pouze o vyvrcholení nekritického velikášství člověka, který jako 
nezdárný syn významného otce a vnuk neméně významného děda byl 
kárán svými přáteli a dokonce i vlastními patrimoniálními úředníky 
pro nedbalost, lenivost, rozmařilost a opilství? Vždyť jeho ch abá 
obrana proti mravokárným výtkám na zpťtsob, že ,Já j en nemnoho 
s poddanými v krčmách vysedávám", hovoří za mnohé. 111 Šlo o další 
z neuváženkých počinú slabocha, jenž před púl rokem, v zimě 1578/ 79 
v hazardní hře s jakýmisi Vlachy prohrál v malostranské krčmě 

všechny své peníze a poté si ještě vypť~čil do hry od přihlížejícího 
zlatníka Millera, svého souseda na Zámeckých sch odech , na zástavu 
dvou prstenť1 dalších 110 kop gr. míš., které proh rál rovněž? 11 

Odpověcl' na tuto otázku n ení j ednoduchá. Přesto se lze na zákla
dě shrnutí a analýzy všech ~ ištěných dat i okoln ostí o ni pokusit 
alespoi'i v několika tezích: 

1. Pořadatel pražské svatby a turn aj e Adam II. z Hradce v r. 1579 
ani předtím nezastával žádný významný zemský úřad. Byl pouze 
hejtman em Bechyií.ského kraje. Měl však titul rady a komorníka 
císaře Rudolfa II., neboť v letech 1569-1573 s ním a s arciknížetem 
Arnoštem strávil dlouhou dobu při jejich výchovném pobytu ve 

9 Adam ll. z Hradce se v Uhrách r. 15fi7 nakazil nersp1se syfi lidou. Choroba se 
v jeho případč d e monstrovala v nčkoli ka stadiích či vlnách , které sice n eznemožnily 
jeho komornické služby a účast v C1zké družin č habsburskýc h arciknížat Rudolht 
a Arnošta za d louhých pobytů ve Španč l sku a v západní Evropč ( 15fi9- l .'i73) a ni 
pozdčjší působení ve stavovských úř-<tdech ( 1585- 1596), čas od času _je j v.,ak upo utá
valy na lúl'.ko, vyřazoval y ze společe nských aktivit a ze jména ve druhé polovinč 70. le l' 
ved ly k nevyrovnanému chován í, zi'c te ln é demoralizaci, ba duševním krizím. Počát

kem RO. let pak vyústi ly v ochrnutí dolních končetin a ve ztrátu schop nosti ch i.1ze. 
Projevily se zřejmč i f{eneticky, dčd i čným postižením a úmrtím i Adamových dčtí. 

Srv. V. LEDVINKA, c.d ., s. 53-54, 98-1 02; F. TEPLÝ, c.d., s. 32fi, 523; K. STLO UKA L, Konel; 
mdu fHintl z Hnula:, in: .JSH 33, 19fi4, s. 12 '1- 130; F. KAVI<A, c.d., s. 13fi- 140. 
111 RA .JH , ll L 2, k. 25. Viz též odkazy výše v pozn. 9. 
11 K. STLOUKAL, Kone~: mdu, s. 12fi. 
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Španělsku a při cestách západní Evropou. Od té doby po celý zbytek 
života se těšil Rudolfově přízni a dtlVěře. 

2. Adam II., přes křehkou tělesnou konstituci a postupt~ící chorobu, 
která postupně ochromovala jeho tělesnou pohyblivost, byl ctitelem 
rytířských zvyklostí a zábav. Držel při svém dvoře šermířského mistra, 
jezdil s ním po turnajích a podle dávného zvyku, zobrazeného již 
v malbách z první třetiny 14. stol. na stěnách jedné ze síní jindřicho
hradeckého hradu, dával každoročně o svátku sv. Jiří z Kappadocie 
(23. 4.) sloužit v hradní kapli ranní mši, při níž šlechtici obětovali 

svému patronu zdobené "rytířské" svíce. Poté vždy následovaly rytířské 
hry a zábavy na zámeckém nádvoří a na rejdišti u Líšného dvora. Vedle 
urozených hostťt a "služebníkú hradeckého domu" (klientťt) se jich 
účasuůli. v "pěším klání" též měšťané a cechovtú tovaryši. Na jindřichohra
deckém náměstí se konaly veřejné šermířské soutěže a zápasy o ceny. 

3. Někdy na počátku r. 1579 pan Adam pod tlakem finanční 

situace (a několika osobních afér, o nichž byla zmínka výše) akceptoval 
návrhy regenta svých statkú Štěpána Vratislava z Mitrovic z 25. listopadu 
1578 na reformu hospodaření dominia a na odvrácení bankrotu. 12 

Vzápětí správní aparát zahájil energické kroky ke zvýšení výnosu 
statklt, které přinesly viditelné výsledky počátkem osmdesátých let. 

4. Již od druhé poloviny r. 1579 se postupně zmírnil dotud velmi 
intenzivní tlak věřitelt"t, zastavil se rťtst dluhťt a finanční hospodaření 
pána z Hradce se při trvajícím vysokém zadlužení zřetelně konsolido
valo. V letech 1582- 1585 došlo dokonce k absolutnímu poklesu 
zadlužení téměř o 20 %, to znamená asi na úroveň počátku sedmde
sátých let. Poté začaly d luhy opět narťtstat, avšak již za situace, kdy 
nebyla ohrožena likvidita hradeckého majetku. 1 ~ 

5. Od jara r. 1579 prakticky mizí stížnosti na počínání a chování 
hradeckého pána (s výjimkou pozdějších negativních relací papežské
ho nuncia o jeho kancléřském púsobení14

). Adam II . začal intenziv
něji pěstovat společenské styky na úrovni svého stavu a postavení, 
reprezentovat se tomu odpovídajícím zpúsobem a věnovat se politic
kým a zemským záležitostem. Překonal tedy zjevně osobní a morální 
krizi a nalezl novou životní motivaci. 

12 RA .JH, Ill 13 I, k. 56. Otiskl F. TEPLÝ, PřújJěvky k dějinám leskélw zeměděl,lví. Prah a 
1926, s. 6-11. Srv. V. LEtWINKA, c.d., s. 99-102. 
1 ~ V. LEDVINKA, c.d ., s . .'J5-.'J8, 104-110 aj. 
14 O stížnostech nuncia srv. K. STLOUKAL, c.d., s. 122n. 
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6. V únoru r. 1585, po smrti dosavadního nejvyššího kancléře 

českého království Vratislava z Pernštejna, byl Adam ll. z Hradce 
jmenován císařem Rudolfem do této klíčové politické hodnosti. Přes 
vážné výhrady a žaloby ze strany představitelů radikální katolické 
frakce, že se obklopil výhradně nekatolickými pomocníky v čele 

s místokancléřem Kryštofem Želinským ze Sebuzína a ponechal jim 
kancléřský úřad zcela napospas (ač sám byl stejně jako celý hradecký 
rod katolíkem), těšil se panovníkově trvalé a neomezené důvěře. 

Především díky jí vyvrcholila jeho politická kariéra po smrti Viléma 
z Rožmberka, v době známé aféry Jiřího Popela z Lobkovic, jmeno
váním do úřadu nejvyššího purkrabí pražského, tedy do čela zemské 
stavovské vlády (16. června 1593). V této hodnosti setrval pan Adam 
až do své smrti 23. listopadu 1596. 

V uvedeném řetězu událostí a souvislostí se pražská "soukromá" 
svatební a turnajová slavnost, uspořádaná Adamem II. z Hradce ve 
dnech 21.- 23. září 1579, nejeví nikterak jako nahodilé či samoúčel

né velikášské gesto fyzicky a psychicky dezintegrovaného jedince. Lze 
ji interpretovat - byť snad s jistou rezervou -jako jeden z prvních 
promyšlených kroků k obnovení tradičního předního postavení rodu 
pántt z Hradce v české stavovské společnosti a k jeho návratu na 
politickou scénu českého státu po dvacetiletém přeryvu (1565-1585) , 
zaviněném tragickou smrtí nejvyššího kancléře Jáchyma z Hradce 
(1565) a nezletilostí, nemocí i dočasnou osobní nezpůsobilostí jeho 
jediného syna. Tento návrat byl umožněn souhrou vhodných okol-
ností i výše nastíněných promyšlených ekonomických a společenských 
kroků. 

K zmíněným příznivým okolnostem patří především zřejmě stabili
zace zdravotního stavu Adamova (překonání prvních kritických stadií 
choroby - byť za cenu ochrnutí dolních končetin) a s tím spojené 
překonání osobní a morální krize na sklonku sedmdesátých let. Na 
druhém místě k nim patří skutečnost, že Adamův příznivec a vrstev
ník Rudolf II., jenž se stal r. 1576 panovníkem, pobýval v r. 1579 po 
delší čas v Praze a zřejmě akceptoval spolu s celou pražskou stavov
skou a dvorskou veřejností výrazné společenské gesto pana Adama 
natolik, že právě ono se s největší pravděpodobností stalo bodem 
obratu v životní cestě i politické kariéře hradeckého velmože. Není 
bez zajímavosti, že se tak stalo ve stejném okamžiku, kdy rožmberský 
vladař Vilém z Rožmberka se pokoušel obdobně společensky "rehabi-
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litovat" a uvést do veřejného života svého mladšího bratra Petra 
Voka, mimo jiné právě jeho delegací jako císařova zástupce při 

svatebních slavnostech Anny z Hradce a Oldřicha Felixe z Lobkovic. 1" 

v. 
Závěr 

Renesanční aristokratická slavnost, nesoucí - pro zaalpské a středo
evropské poměry příznačně - ve své turnajové části archaický rys 
přežívající tradice rytířského středověku, nebyla v námi sledovaném 
případě pouze nákladným reprezentačním počinem odpovídajícím 
duchu a mentalitě doby. Byla počinem pozoruhodným tím, že jej - snad 
poprvé - před náročným publikem panovnického dvora a stavovské 
elity přímo v srdci hlavního města státu samostatně podnikl "řadový" 
a dokonce ve stavovské společenské špičce dosud neetablovaný vel
mož. Stala se, 7:ievně záměrně a vědomě, nástrojem či prostředkem 

k upevnění společenského postavení a k vytvoření východiska pro 
budoucí politický vzestup svého pořadatele. Tento aspekt události j e 
z hlediska historiografického zkoumání stejně důležitý jako její strán
ka kulturněhistorická a fakt, že byla sama o sobě jedinečným pozo
ruhodným projevem životního stylu české renesanční šlechty. 

H lavní město Praha, přesněji Staré Město pražské, v tomto případě 
splnilo v podstatě pouze pasivní ú lohu dějiště a společenské ku lisy 
analyzované události. Bylo k ní ovšem předurčeno svou rolí a význa
mem metropole - rezidenčního, správního, společenského a kultur
ního centra země a státu. 

* 
Formy a ceremoniální zvyklosti aristokratických slavností epochy 

renesance v českých zemích, jejich dobový význam a společenská 

funkce, stejně jako okruh a sociální zařazení jejich aktivních (pří

mých) i pasivních (diváckých) účastníků, organizátorů a obslužného 
personálu , a také volba míst j ejich konání, úprava, výzdoba a vl:1bec 
spolupúsobení těchto dějišť při výsledném vyznění festivit, to vše ve 
vývoj ových proměnách ocl 14. clo 17. stole tí, n ení pro naše prostředí 
dosud zkoumáno v rozsahu, jaký by si tento důležitý sociokulturní 
fenomém zasluhoval. Platí to jmenovitě též o slavnostech svatebních, 
jejichž význam byl ve středověku i v období renesance z řady clúvodl:1 

I!> Srv . .J. PANEK, Posi.l:dní Rožrnlwdwvr!. Velmoži {es/"! Tenesaru:e. Prah a I 989, s. 19R. 
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bezesporu podstatně větší nez Je tomu dnes, na sklonku 20. století. 
Města jako prostředí a dějiště slavností (vedle aristokratických sídel 
i v souvztažnosti k nim) představují pak další speciální problém 
daného okruhu. Ani jemu n e byla dosud u nás věnována prakticky 
žádná badatelská pozornost. Inspirací pro vyvolání žádoucího zájmu 
sp ecialistú o opomfjenou tematiku by měla být nej en konference 
pražského městského archivu zasvěcená festivitám, ale též výzkumné 
projekt)', které byly v poslední době na tomto poli zahájeny v zahra
nič í. Především konfrontace či komparace našich vlastních poznatkú 
s prvními publikova nými výsledky těchto sond, zaměřených na vyspě
lé francouzské a italské prostředí, slibuj e být velmi přínosnou a pod
nětnou. I(; 

lťi Viz např. B. GROI-IS, l tatíenisr:he H()(;hzeilen. Die Vermahlung der Erzherzoginnen Barbara 
und .Johanna von Habslntrg im .falml 1565, in : MIÓG 96, č . 3-4, 1988, s. 33 1-381; 
R. STRONC, Fesle der Renai.uance 1450- 1650. Kunst unrl fnslntmenl der Mru;h.l. Wúrzburg 
1991. 
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JAROSLAV DoušA 

SLAVNOSTI, KTERÉ PRAŽANÉ NEVIDĚLI 
(TURNAJ ROKU 1555 A POBYT RUDOLFA II. 

V PLZNI V LETECH 1599-1600) 

Do výčtu festivit hlavního města patří i ty, které se zde měly konat, 
ale z rihných důvodů se nekonaly nebo se odehrály v jiných měs
tech. 

V září 1554 uprchli zemští úředníci z Prahy do Plzně před morem 
a z krajského města vykonávali své funkce. Plzei'í se stala dočasným 
sídlem zemské správy a od listopadu 1554 zde pobýval i místodržící 
arcikníže Ferdinand Tyrolský se svou milenkou Filipínou Weiserovou. 
Na počest arciknížete se v Plzni konaly různé turnaje a mumraje. 
O masopustním úterý 1555 byl zde uspořádán mytologický vodní 
balet, který do krajského města přinesl slavnost v renesančním stylu 
s vlašskými tanci. Čtyři masky, mezi nimi i arcikníže, představovaly 
bohyně, druhé čtyři vodní muže. 

Do Prahy se arcikníže vrátil v březnu 1555. 1 

O turnaji a mumraji z 24.- 26. února 1555 v Plzni se kupodivu 
nezmínil ve svých pamětech M. Šimon Plachý z Třebnice. 2 Slavnosti 
však dosti podrobně popsal Václav Březan v Životech posledních 
Rožmberků. 3 Nešlo o jediný okamžik v dějinách Plzně, kdy obyvatelé 
byli svědky slavnostní podívané, která by za jiných okolností proběhla 
v hlavním městě - sem můžeme snad zahrnout i kratší pobyt Zik
munda Lucemburského v Plzni počátkem r. 1421.4 Plzei'í často hostila 

1 M. BĚLOHLÁVEK A KOL., Di!jiny Plzni! !. PlzCI'i 1965, s. 135. 
M. Šimona Pladu!ho z Ti-tdmice Pami!li fJlzeňshé. Vyd. J. STRNAD. Plzcú 1883, s. 164. 

3 V Březan, Živoly j){)s/edních Rožmbt:rhtl. Vyd . .J. PANEK. Praha 1985. I. díl , s. 112- 11 8, 
II. díl , s. 691. 
4 .J. HEJNIC - M. PoLfvKA, Plzeň v hus-ilshé revolw:i. Praha, Ústav čs. a svčt. dčjin ČSAV 
1987, s. 279. Monographia historica Bohcmica, sv. 3; A. SKÝBOVÁ, (},_\'/u! lmilovsluf 
koru.novat:ní kltm.oly. Praha 1982, s. 37. 
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ve svých hradbách panovníka nebo členy jeho rodiny, útraty s tím 
spojené šly ovšem na účet města. Zvláště to platilo o pobytu Rudolfa 
II. i jeho dvora v Plzni od září 1599 do 4. června 1600, kdy císař 

z hlavního města opět uprchl před morem. A Plzeňané opě t měli 

"velkou podívanou" - za císařem přijížděla do krajského města posel
stva, která by jinak pobývala v Praze - patnáct týdnů zde bylo 
poselstvo moskevského knížete, poselstvo polské, papežský legát Filip 
Spinelli. Plzeň byla přeplněna členy císařského dvora, šlechtou i vo
jáky.5 

I slavnosti, které se odehrály v Plzni místo v Praze, svědčí o význa
mu západočeské metropole. 

!\ Dr!jiny Plzně I, s. 140-141; c.d. v pozn. 2, s. 214-222. 

116 



ZDENĚK HOJDA 

REPREZENTAČNÍ VÝDAJE A SMRT. 
BAROKNÍ "POMPA FUNEBRIS" V PRAZE 

Když začínal Zikmund Winter před více než sto lety psát svou 
historickou causerii Jak drahá byla smrt pro časopis Lumír, omlouval 
se nejprve za ponurost svého tématu, ospravedlnitelnou prý pouze 
všudypřítomnou bombastickou reklamou pohřebních ústavů . 1 My v této 
situaci nejsme a omlouvat se nemusíme. Vždyť téma smrti patří už 
dávno k legitimním historickým otázkám. Domnívám se navíc, že 
malá sonda do pražských funerálií právem patří právě na konferenci 
o festivitách. Když projížděl r. 1699 Frankfurte m nad Mohanem 
francouzský cestovatel du Mont, zapsal si do svého deníku: "pohřby 

jsou zde konány s nemenší slavnostností než svatby a křty a způsobují 
nikoli menší výdaje". 2 Ačkoli nemůžeme posloužit podobným svědec
tvím pro Prahu, zdá se vše ukazovat, že tomu zde nebylo jinak. 
Smělost k podobnému předpokladu dodávají účty pohřebních výdajů, 
jež se místy objevt~í v pražských knihách pozůstalostních inventářů.3 

Zřejmě další podobné účty možno očekávat například v knihách 
dlužních úpis-li nebo v poručenských vyúčtováních sirotčích majetků . 

Také k pozť1stalostním inventářť1m byly zřejmě častěji připojeny jako 
allegata a pn přepisu do knih na ně bylo vzpomenuto již jen 
formulí: "dle přiložené specificatí co se na funus vynaložilo"4 apod. 

1 Z. WINTER, Jalt dmJui byla smrt, in: Výbor ze spisů Zikmunda Wintra , sv. 9., Prah a 
1930, s. 32 1-346. (Poprvé otištčno v Lumíru 1886). 
2 Cit. podle F. LERNER, Franltfurter Leichrm.frmdigten a/s Quellrm. der Stadl- ttnd Ku Lturg"
schir;hte des 16. bis 19 . .fahrhunderls, in: Le ich e npredigten als Quell e historischer 
Wissenschaften , 13d. 1. Hg. R. Lenz. Kóln - Wien 1975, s. 235. 
3 K tomuto účelu cxcerpov<íny kn ihy pozůstalostních inventářů Starého Mčsta z let 
1664-1742. AMP, rkp. 1176-1184. 
4 Cit. z pozůstalostního inventáře .J ana Benedikta č;ernohorského. AMP, rkp. 1 177, 
ť. 110a. 
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Naštěstí mnohé účty do knih přece j en přepsány byly, a to zejména 
jako součást vyúčtování pozůstalých peněžních hotovostí. Nechtěla-li 

se vdova nebo pozůstalí vystavit podezření z protiprávních machinací 
se svěřeným majetkem, bylo v j ejich zájmu takovou specifikaci provést 
a právě této okolnosti vděčíme za dosti plastickou představu o po
sledním rozloučení se zesnulými Pražany, jež n ej ednou bohatstvím 
své výpovědi předčí grafické listy s vyobrazeními a rétorickými výklady 
pohřebních exekvií šlechtických. 

Etnografové si povšimli už dávno, že teprve konec 18. stol. přináší 
zintimnění rodinných obřadú , j ejich omezení na okruh rodiny a n ej
bližších příbuzných. !\ V 17. a 18. stol. měly naopak pohřební ceremo
nie j eště plně veřejný ch arakter, tak j ak j e tomu například na 
venkově leckdy dodnes. A byl to právě nejen slavnostní a obřadný 
ráz pohřbů, ale zejména účast velkého okruhu sousedů a spoluměš

ťanů na nich, která j e řadí mezi městské fes tivity svého druhu. 
"Instituce" pohřebního konduktu dávala navíc příležitost ke korpora
tivnímu a tím okázalejšímu vystoupen í v rámci cechť1, sodalit, literát
ských bratrstev. Ajak dosvědčt~í účty, právě na tuto veřejnou , ostentativn í 
část funerálního obřadu, se obracela velká část výdajtL 

Zastavme se nejprve u celkových výdajú na pohřby. Rozdíly jsou 
přirozeně značné, platí však, že cen a skromnějšího, řekněme řemesl

nického pohřbu, se pohybovala v druhé polovině 17. stol. m ezi 50 
a 200 zl. \ cen a patricijského pohřbu m ezi 300 a 600 zl. V první púli 
18. stol. se již výdaj e častěji blížily výše psan é horní hranici a obj evují 
se i řemeslnické funusy, n a něž bylo vydáno více než 300 zl. 7 Další 

!\ Srv. H . B AUSINGER, Anmerkungen zum. V!rrhallnis von Ďffentlidwr und jJrivallťr l•i,sllw.lluT, 
in : Óffentliche Festkultur. Politisch e Feste in Deu tschl and von der Au f·k flirung bis 
zum ersten Weltkrieg. Hg. D. Di.iding, P. Fried emann , Paul Mi.in ch . Re inbe k 1988, 
s. 390-404. 
!i Me nší byly samozřejmě výd aje za dětské poh řby, př i vysoké dě tsk é úmrtnosti tak 
časté . .J akou tragi ku v sobě obsahuj e třeba f~lkt, že Anna .Jaronová, posléz Min ychová , 
zmi iíuje ve vyúčtování svéh o poručenství z r. 1681 .,funusy čtyř sirotků", celkem za !)6 
zl. 19 kr. a přece patřil i takový úd<~,j ke každodennosti 17. sto l. ; (s rv. AM P, rkp. 1178, 
f. 111 b) . Pochopite l ně ještě skromně jší byly urychle n é pohřby v době epide mií, j ó. 
musely proběhnout bez vší okázalosti co n e jrychleji , j ako patnácti zlatkový pohřeb 
d cery soustružníka Abrah ama Paula Le itnera v době velkého moru 1680-8 1 (A MP, 
rkp. 1178, f. 291a). 
7 Omezován í nádhery pohřbů přinesla teprve te reziánská doba patenty z 2 1. 4. 1747 
a 9. 1 . 1768. Srv. A. NovoTNÝ, O Praze mládí F. L. Věka. Prah a 1940, s. 33-35 a týž, 
SlarojmLi.ský ceremonie/ smrti, in : Bludištěm minulosti. Praha 1947, s. 129. 
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náklady zpťtsobovaly - to v případě předcházející nemoci - dluhy 
nebožtíka v apatyce8, okolo 100 zl. činily výd aj e n a publikaci a stvr
zení testamentu _'! Zdroj em potřebných peněz bývala většinou kšaftov
ní hotovost, pokud nestačila , pak nezřídka i částky stržené za prodej 
piva10 a vína po zesnulém, u obchodníků prodej pozůstalého zboží. 
Tak čteme například v r. 1676 při pohřbu radního Daniela Jaroměř

ského ze Štramberku , že "n a pohřeb vyzvednuto od žida Berla zboží 
za 133 fl . a na to paní ( ... ) prodala se svolením magistrátu dva sudy 
červeného a j eden sud bílého vína"", ve vyúčtování po obchodníku 
Janu Odhájovi r. 1678 se zase dozvíme, že pan Pizini12 přijal šest 
celých kartonů barevnéh o h edvábí za 90 zl., z nichž se uhradí, co 
bylo vypůjčeno na pohřeb , jmenovitě 40 zl. od Piziniho samotného. ' ~ 

Nákladnost pohřbu někdy udivuje ve srovnání s celkovou hodnotou 
pozůstalého majetku. Tak třeba celý majetek pekaře Augustina Múhl
frieda včetně nově přestavěného domu v Perlové ulici činil r. 1710 
2 833 zl. , pohřeb si vyžád al 134 zl., což bylo více n ež ce na všeho 
šatstva, peřin , ložního prádla, nábytku a náčiní v pekárně dohro
mady.14 

Základní položkou byly samozřejmě platy za církevní obřady, to je 
za velkou m ši knězi a pomocníkům, za doprovod nebožtíka, často 

H N apř. po Ma rtinu .J aronovi z Roscnštejn a bylo !". 1675 zap laceno do apa tyky "za 
medicam enta" I 00 zl. (AMP, rkp. 1177, ť. 452a) , po apelačním radovi Petru .Jind řichu 
H roch ovi z Pešic zaplaceno za pohřeb, plačky [.,Kl ag"?] a do apotéky celkem 340 zl. 
(AM P, rkp . 11 78, ť. 72a). 
\I U mydl áře .J ana Kulich a vyd áno r. 1664 "od publicování kšaftu" I 00 zl. (AM P, rkp . 
I 176, f. 6 17b) ; u Martina .J arona z Rosenšte jna zaplacen o za publikaci a stvrzení 
kšaftu 45 zl. , servusům 2 zl. , rychtúř i za odpeče tění 3 zl. , příteli právnímu za "práci 
requita ncí" 25 zl. (AMP, rkp. 11 77, f. 452a); u ná kJadníka Zikmunda Karla Danh e li a 
r. 1686 dáno od publi kace kšaťtu 75 zl. , servusům 4 zl. , od potvrzení kšaftu 37 zl. 
30 kr. a od vepsání d o knih 3 zl. a 30 kr. (AM P, rkp . 11 78, ť. 348b ) . 
10 a po h řeb n ák ladníka Václava Vokou n a z Vokounštejna r. 1668, n a nějž vynaloženo 
420 zl. a 5'1 kr.! , byl použit příjem ze svaření třech váre k piva (AM P, rkp. 1177 , 
L 124a). 
11 AMP, rk p. I 177, f. 422a. 
12 .J an (Giovann i) Pizin (Pizzini) z Turm be1·ku (t l 686) pocháze l ze severoita lského 
Rovereta. Byl radou apelačníh o soudu, ma ji tel tří domů v Praze, z nichž o b)'Va l bývalý 
Nerho fs ký dům "U pěti korun " v Me l antrichově ulici a j edním z n ejvětš ích pražských 
obchodníků látkami. .Jako dodavate l se objevuje i při pohřbu .Jind ř i c h a Stie ra , jeho/. 
vyúčtování j e o tiště no v příloze . 
13 AMP, rkp . 11 77, f. 548b. 
14 AMP, rkp. 11 80, f. 343b. 
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duchovním z několika farností, zvoníkům a pulsantť1m za vyzvanem, 
muzikantům, kalkantovi za šlapání měchů, sakristánť1m za smuteční 
přikrytí oltářů a přípravu "castra" v kostele. Při menších pohřbech 
činily platy církevním institucím přes polovinu všech nákladú. U oká
zalejších funusú byl podíl výdajť1 na církev relativně nižší a pohyboval 
se mezi 40- 50 %, absolutní náklady zde však pochopitelně rostly, 
zejména za zvyšování lesku pohřebního prúvodu a prodlužování jeho 
trasy doprovodem farářú z jiných kostelťt a za sloužení desíte k 
zádušních mší. Například při pohřbu staroměstského radního Ferdi
nanda Čermáka bylo r. 1705 placeno za mše, zvonění a prtlVocl faráře 
devíti pražským kostelům, svatého Jakuba, kde nebožtíka pochovali, 
nepočítaje. 15 Ve farním kostele nebo tam, kde byl zesnulý pohřbíván, 
zvonilo se i několik hodin, tak u zmíněného Čermáka slyšíme o pě
tihodinovém vyzvánění. Některým řádům, které nechtěly brát hotové 
peníze, bylo za úkony při pohřbech placeno pivem. 16 

Z domu do kostela a pak ještě z kostela na hřbitov nebo na místo 
konečného spočinutí byl nebožtík nesen v konduktu, jehož se, jak už 
řečeno, někteří přátelé a sousedé zúčastnili korporativně. Pravidelně 
jsou v účtech položky poslúm a "zváčť1m" "od obsílky pořádkú" či "ocl 
zvaní přátelstva". Cech zesnulého půjčoval vyšívaný či krumplovaný 
příkrov na rakev17

, někdy fakule a svíčky a zejména malované či 
plechové štíty na rakev s cechovními znaky, jež jsou poměrně často 
k vidění v našich muzeích. 18 Poplatky za pť~čování tohoto inventáře 
byly pravidelně velmi nízké. 19 Spolumistři nebožtíka se konduktu 
účastnili povinně, ve smutečních pláštích, jež byly majetkem cechu 
a okázalost účasti "pořádkú" byla taková, že kvúli cechovnímu po
hřbu vstupovali do cechú i měšťané neřemeslníci. Dále se prúvodu 
zúčastňovali sociálové z bratrstev, jichž byl zemřelý členem. Rovněž 

15 AMP, rkp. llflO, ť. 87b-88a. 
16 Tak čteme u vyúčtování pohřbu .Jana .J áchyma Štrabocha: "capucím1m ocl sv . 
.Josefťa, poněvadž nech tě li penčz vzít, dal se jim jeden sud bílého piva za !'i ll. 45 x." 
(AMP, rkp. 1177, ť. 52a) . 
17 Pro staroměstské malíře měl r. 1627 udělat krumplíř Arnošt Wagner erb na 
příkrov, srv. R. KuciiYNKA, Manudl fmtislu!lw fHrř<idlm malíi)·kélw z le.l 1600-1656, in: 
Památky archeologické 27, 191 5. 
18 Srv. například o pohřebních štítech ve sbírkách pražského muzea J. D IVIŠ, Pražské 
t:e.chy (Acta Musei Pragensis 91-92). Praha 1992. 
19 U staroměstských mal ířů stanovena například r. 1602 sazba za použití příkrovu 
a svěcí na 20 grošů míš. a jednu libru vosku, srv. R. Kuchynka, c.d. 
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jejich přítomnost byla obligatorním společenským aktem a zároveú 
pověstnou barokní přípravou na smrt již na tomto světě, mementem 
mori. Cvičení v umění dobré smrti, šířeném už od středověku litera
turou typu "ars bene moriendz''211

, bylo vlastním účelem mnohých soda
lit - vzpomeúme třeba svatobarborské bratrstvo za šťastnou hodinku 
smrti u sv. Jindřicha nebo bratrstvo sv. Šebestiána, patrona šťastné 
smrti, u sv. Tomáše. 21 Členové bratrstva někdy nesli rakev, j ako 
například sodálové Očišťování Panny Marie při pohřbu pekaře Muhl
frieda. Krom bratrstev a cechú byly k prúvodu najímá ny i kúrové 
literátské sbory, zvláště nejpřednější staroměstský kúr, kantoři od 
Matky Boží před Týnem. 

Příbuzní a přátelé mrtvého se objevovali v prúvodu ve velkém 
smutečním lesku. Svědčí o tom položky za smuteční šaty, látky, 
střevíce , punčochy, knoflíky a další smuteční náležitosti, jež se vyrov
nají částkám, placeným do kostelú. Ruce pozústalých bývaly zdobeny 
černým šmelcem, jednou slyšíme dokonce o černých "ohrhanklích". 22 

Služebnictvu byly rozdělovány alespoú černé pentle a flór, muži'un na 
klobouky a děvčatúm na čepce a fěrtochy nebo černé plátno na 
přetažení šněrovaček - k tomu se při pohřbu Jana Jáchyma Štrabo
cha ze Straubinsbachu spotřebovalo 1 500 špendlíkú. Při témž po
hřbu činily ostatně jen náklady na smuteční šat-y a látky 266 zl. , tj. 
dvě třetiny všech pohřebních výdajú . Intimnější charakter mívala 
zřejmě hostina či "traktací" pro společnost přátel, i zde však byly 
výjimky - u zmíněných Štrabochú bylo zaplaceno kuchaři tolik jako 
předtím rakváři a hrobníkovi dohromady. 

Skladba pohřebního prúvodu púsobila nepochybně svou teatrální 
výpravou, divadelní prvky nepostrádala ani ostentace středobodu ce
lého dění - truhly s ostatky zesnulého. Samy rakve bývaly v měšťan

ském prostředí poměrně skromné, jen někdy obijené cínovým plech em. 
O nošení nebožtíkú v otevřených rakvích, jež zakazuje policejní řád 

20 Srv. R. CttARTIER, !.~Js arts d• rnott?'ir, 1450-1600, in: Annalcs E.S.C . ~ 1. 1976, s. 51-
75 a O. Roc m:, " La Mf.moim r].,, La !V/ort": recherch• sur La fJLru;~J des arts de m.our'i-r rla.n.1 
La Librai-riB et La liu;tur• •n f>'mnw aux XI! ' d XVJ/1' siixú1s. Tamtéž, s. 76-1 19; novč ji 

M. WLODARSKI, AT.I' mor'imdi w Literalttrzfl fJoúkiej XV i XVI w. Kraków 1987. 
21 Starofmtžský ceremonid smrti. IX. výstava Musea hl. m. Prah y, únor-kvčte n 1936. Sest. 
A. NovoTN)'. Zde tisky pohřebních bratrstev pod č. kat. 105, 109-11 !'i. 
22 U Ferdinanda č:crmáka vydán za .. ~ páry černých ohrhanklů" I zl. ~ kr. (AMP, rkp. 
1180, f. 87b) . 

121 



Documenta Pragensia XII (1995) 

z r. 1598 publikovaný Winterem 2\ n emáme v 17. stol. už zpráv. 
U nobilitovaných měšťant"1 bývala rakev ozdobena malovanými erby. 24 

Z Polska či Uher známý portrét, určený k zavěšení na rakev, se u nás 
sice neužíval, zato lze občas doložit posmrtné portréty, zejména 
dětské. 25 Poněkud možná překvapí zmínky o castrech doloris, na n ichž 
byly rakve vystavovány v kostelích a j ež jsme si zvykli spojovat spíše 
s vyššímj stavy. V měšťanských účtech jsem narazil na zmínku o cas
trech dvakrát, při pohřbu pekaře Múhlfrieda a při poměrně okáza
lém dt''lstojnickém pohřbu Jindřicha Stiera. Z faktu, že za castrum 
bylo u Múhlfrieda placeno zvoníkovi, můžeme soudit, že šlo o prostá 
lešení bez kašírované výzdoby a pochopitelně bez složitých emblema
tických programů, zdobená j e n černým suknem a snad křížem, jenž 
byl předtím, ovinutý rozmarýnem, nesen v prúvodu. J akékoli srovnání 
s n árocnymi castry doloris, jež byla n avrhována předními umělci 

a jaká známe z katedrály26, nepřichází tu přirozeně v úvahu. Slavnost
ní atmosféru umocóovala také bohatá iluminace. Jen na svíce bylo 
někdy vydáno přes 50 zlY Po obřadech v kostele byla ozdobená 
rakev spuště na do "sklípku" nebo uložena na hřbitově, symbolem 
kontinuity těchto úkont"1 bylo, že poplatek za pohřební místo byl 
počítán ještě začátkem 18. stol. v kopách míšei'íských. 

Téma pohřebního ceremoniálu , j en ž j e zde chápán j ako specifický 
proj ev barokní m enta li ty, jen jedním z aspektú problémového okru
hu " člověk a smrt", který patří v evropské historiografii k velmi 
sledovaným přinejmenším od r. 1976, kdy bylo vydáno speciální číslo 

23 Z. W1 NTER, c.d. , s. !'1 28. "Funcrální taxy" z AMP, rkp. !'140, pag. 56, n a výstavč 

Sta:ropmžský amrmonid sm-rti, č. kat. 94. 
24 Za "erby velký i malý" dáno při pohr·bu Štrabochovč např. 12 zl. , což je pomčrnč 
dost, uvážím e-li , že podle Opočenským vydaných účtů k pohřbu Sylvie markrabčnky 
bádenské z r. I (i(i4 ((:asopis Společnosti přátel starožitn ostí 19, 19 1 I , s. I 9) bylo 
vydáno za malované e rby této n ebožky z knížecího ř íšského domu n ecelýc h 2!'i zl. 
2" V in ventářích dom ;kích obrazáre n na jde me například "conterťect umrlého dítč tc" 
u Anny Myn ich ové (AMP, rkp. 11 78, ť. 109b}, "zwei ki nder todt abgemahle t" u On
dřeje Kristiána Wierla (AM P, rkp. I 178, ť. 177b) a "con trťcct aneb obraz umrl ýho 
dítčtc " u Davida Vendelína (AMP, rkp . 1179 , f. 89a), vše z let 168 1- l (i!:)()_ Srv. té ž 
Z. WI NT[R, c.d ., s. !'\29. 
21i Tak například Škrétou navržené castrum doloris Ferdinanda TV. z r. 16!'i4 stálo 
1672 zl. Srv. Stamjrražský cemmoniel smTti, s. 9- 13 a zej m én a ). 1-IEJ.FEltrOVÁ, Cast·m r/.olmi 1· 
doby !Jamka v Čechrich, in : Umční 22, 1974, s. 290-307. 
27 Zajímavostí _je, že u pohřbu Jindřich a Stiera byl dodava tele m svčc voskař Daniel 
Jed li čka, jenž dodával svíce i k cxckviím za Ferdinanda TV. 
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časopisu Annales n a téma Autour de Za mort a v roce následujícím byl 
zhruba třicetiletý výzkum P. Ariese završen j e ho klasickým dílem 
L'homme devant Za mort.28 Ještě daleko dříve se k tématu vyslovilo 
umělecké dějepisectví, zejména E. Panofsky svým klasickým díl em 
o náhrobní plastice z r. 1964.29 Od té doby byla zejména ve Francii 
zp racována řada studií, v nichž j sou asp ekty pohřebníh o rituálu 
interpretován y v souvislostech náboženských , sociálních i kulturních , 
od počátku osmdesátých let se objevil zájem o tuto problematiku 
v historiografii německé , nizozemské, britské i jinde.~0 Domnívám se 
proto, že j e na čase navázat na dávné výzkumy Z. Wintera a A. No
votného s novou m etodickou výzbrojí i u nás. 

PŘÍLOHA: Účty za pohřeb Jindřicha Stie ra / Štira/ , zapsané pn 
jeho pozústalostním inventáři , vloženém do knihy inventářtl Sta ré
ho Města pražské ho 5. 8. 1677. AMP, rkp. 1177, f. 460b-463a. 
Poznámka: Jindřich Stier byl v Praze zavražděn, zřejmě při h ádce 
nebo v souboj i, jakýmsi kvartýrmistrem (srv. též např. pozť1stalostní 

inventář zavražděn ého rytmistra Viléma z Khunau, majitele domu 
na Novém Městě, z let 1644-1646, v SÚA, SM K 480 / 1 !). Stierť1v 
pohřeb patřil k n ejokázalejším, kromě mimořádných výd<Yú souvi
sejících s j e ho n ásilnou smrtí tu zat~me oj edinělá zmínka o pol
ních trubačích, kte ří byli atributem vojenského pohřbu. 

28 Současnč s Ariescm , který svůj výkl ad staví na inte'lJre taci j edin ečných textů, 
symbol ů a iko n ografických památek (srv. fmaglis de l'lwmnw rlevant la mm·t. Paris 1 98~) 

vznikl o n čkolik dnes už klasickýc h p1·ací, založených spíše na kvantitativní analýze 
pramenů (M. VovELLE, i\1/o-uriT tLtl.lmfíJis. AUitude.1· r;oller:tivlis devant la ·mo·rl rtn )(\fff " l'l 

XV/ff ' si(Jt;/es. Paris 1974; P. C IIAUNU, La morl a Pwú. XVI ', XVff ', XVffl' s'iiu:les. Paris 
1978. Zde se při a nalýze testam e n tů týká _jedna skupina o tázek výlučn č pohřbu), 

případnč n a jakési kombinaci metody Ariesovy a postupů kvantitativních (F. LE!lRUN, 
Les Hommlis el la mort en Anjou rw. 17" et 18 ' sii!des. Paris - den 1-1 aag 197 1; A. CROIX, 
La f3,·etagne aux 16 ' et 17' siiH:les. Ln vili, ta mort, te .fíli. Paris 1981 ). Vyv rcho le ní této 
"vlny" představ'-!j e pak pr>tce M. VovEl.I.A, J.a mort rll l'Occir.limt de 1300 rl. nos jrrun. Paris 
1983. 
29 Tinn!J Sl:-ulfilttre: fls Changing Asfu~t:ls _f;-om Ancirmt E:ffjJil to 8ernini. New York 1964 . 
30 Zde je možno vzpomenout jen výbčrovč řadu sborníků Leichenfln<digten all Qwdte 
historisr:lu« Wissenschafi!in, vyd ávanou od r. 1975 m arburským R. Lenzem , o d té hož 
au to ra shrnutí dosavadních výs l edků výzkumu pohřebních k<ízání De mm·tuis nit nisi 
/ume? Sigmaringen I 990, d ále sborník Studien zur Tlwmo.tik rliis Todes im / 6 . .fahrlmndert, 
vyd aný r. 1983 ve Wolfenbůttelu P. R. Blume m , mj . s pozoruhodnou stud ií M. LI NDE
MAN N, Armen- und E\etbegrrilmú -in der euroflii.i.w:hen J•hihneuzeit, eine Metlwrle .wzirder 
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Folia: 

460b Vydání na pohřeb neb. dobré paměti Pana Jindřicha Štira, 
bejvalýho vzáctného regimentu Capprarovskýho cappitana leytte
nanta. 

Předně byvše mrtvé tělo k Matce Boží v Novém Městě Pražském do 
sklípku položeno, od téhož místa vykonaného prúvodu, requiem, 
druhé mše svaté spívané, vyzdviženého Castrum, též třech hodin 
zvonění, a přitom mající svau práci , dle klášterské kvitancí na 
hotově zaplaceno 

N. 1 75 fl. 
2 od týchž PántlV Pat[ erťtv] slaužených 50 mss. svatých d le klášter. 

quittancí dáno 25 fl. 
3 Pánťtm Pat. August. S[vatéh]o Tomáše od slaužených 50 mší 

svatých 
46la d le jej ich dáno kvittancí 25 fl . 

4 Pánu Pat. Převoru kláštera S [ vatéh] o Havla za vykonaný prťtvod, 
dle podepsané a spečetěné quittancí dáno 24 fl . 15 x. 

5 k svatýmu Jiljí, d le kvittance dáno a zaplaceno 9 fl. 
6 Pánťrm Pat. Paulinťrm od šesti mší S [ vatý] ch dle quittancí dáno 3 fl . 
7 P[ánů]m Pat[erťt]m S [vatéh]o Michala na Starém Městě 

Pr [ažském] od čtyr mší S [vatý]ch dáno 2 fl. 
8 dále od šesti mší S[vatý]ch P[ánů]m Pat[erli]m S[vatéh]o 

Tomáše v Menším Mě[stě] Praž[ském] dle attestati 3 fl . 
9 za světlo oskové [sic!] od P. Jedl i čky vzatého, dle jeho 

podepsaného auszuku dáno 31 fl . 20 x. 

Kontrolú< (s. 125-139), j ež zdůrazni l a sociá ln í signifikantnost úrovnč pohřbu. Z Nizo
zc iní připo iníná Jn pozoruhodnou stud ii P. P ASTU RE , Dt1 hrnul.ing Legrm.ovt~r Jlerven t!n 
begmven in de ar:hltúm.de etnnu, in: TijclsschJ;ft voor Ccschiedenis C, 1987, s. 19fl-2 17, 
z bJ;t,ké produkce .J. McMANNERS, Dmlh rm.d llw Enlighlemenl. Clwnging AltiltuÚ<s lo 
Dealh arnong Chrislirtns arul Unbelievers in Eightetm.lh-Crm.lury Fmnr.e. Oxford I 9fll. Zvláš t
ní pozornost zaslouží kn iha varšavského h istorika uměn í .J. A. ClmoSCICKI::JIO, Pornpa 
.Júneb·ris. l dziej6w kultury starojJol1ku<j. Warszawa I 974, se zvláštní kapito lou, věnovanou 
vývoji pohřebního obřadu v ranč novovčkém Polsku (s. 43-94). Z hlediska historické
ho demografa uchop il tém a A. E. 1 ~-III OF, An Morien.di. Die Kunst des Sterbens - rdmt u.nrl 
heute. Kóln - Wien 1 99 ·1, spíše sociologický poh led p referoval H. C1 1. E II ALJ ' _jako 
pořadate l sborníku 7rtlm '/{ul. Kultu.ndle 'J.mrl Sozirdt< Asfmkte des Sterben.l". Kóln - Wicn 
1991. 

124 



Z. Hojda, Reprezentační výdaje a smrt 

10 P[ánú]m literátúm Matky Boží před Tejnem od zapújčených plášťúv, 
klobaukLIV, fakulí oskových a dva dni konané práce, dle jejich 
kvittancí a obzvlášU1í podepsané specificati dáno 22 fl. 51 x. 

ll Pánúm musicantt:un od prLIVodu, requiem a druhé mše spívané, 
dle j ejich kvittancí dáno 15 fl. 

12 pěti trubačúm polním ocl prLJVoclu i při dvauch mss. svatých 
konané práce, dl e jejich kvittancí dáno 15 fl. 

461 b žebrákLlffi v kostele skrze P. Elyáše Šobra almužny rozdáno 10 fl . 
13 Panu faráři kostela sv. Martina v St[arém] M[ěstě] Praž[ském] 

od conductu a třech mší S[ vatý] ch, též pro dva duchovní, kteří 
nápodobně v pluviálích mrtvé tělo doprovázeli, dle kvittance 
dáno 12 fl. 

14 K témuž záduší P[ánú]m auřed[lníkúm] od zvonění třech 

hodin a propuštění mrtvého těla k Matce Boží, dle quittancí 
dáno 24 fl. 
zvoníkovi téhož záduší za jeho práci dáno 1 fl. 30 x. 
Pavlovi Tt:Imovi, služ.ebníku bratrstva S [ vatéh] o Škapulíře za 
jeho práci dáno 1 fl. 

15 pacholátkúm od ministrýrování mss. svatých, dle cedulky Pa[na] 
Pat[era] sacristiána dáno 44 x. 
item čtyrem pacholátkt:m1, kteří P[ánú]m Pat[erú]m v komžičkách 
slaužily dáno 12 x. 

16 za zhotovenau dubovau truhlu i s zámečni[c]kým dílem dle 
kvittancí dáno 14 fl. 

17 malíři od malování erbúv dle jeho kvittancí dáno 9 fl . 28 x. 
hrobníkovi, který mrtvé tělo s pomocníky svými do sklípku 
spauštěl dáno 2 fl. 

18 za flóry od Pana Pizina pro rozličné Pány, též Pány raddní 
462a vzaté , dle jeho auszuku dáno 55 íl. 6 x. 

19 za sprostější flóry od žida vzaté dáno 20 fl. 40 x. 
od prepusu [sic!] u S[vatéh]o Havla zvon ěného dáno 18 x. 
od már, na kterých n eb[ožtík] ležel dáno 15 x. 

20 item dle jednoho shotovenéh o poznamenání rozličně za vše!Uaké 
potřeby vydáno 23 fl. 49 x. 
almužny do špitálúv a rozličných domův chudým lidem za 
tractati, též za víno i pivo toliko počítajíc nic více než 30 fl . 

21 krejčímu od shotoveného smutku dle jeho auBzuku dáno 44 fl. 
22 pánl!m balvířům třem, kteří mrtvé tělo odtvírali a ránu učiněnau 

spatřovali discreti dáno dle j ejich attestati a kvittancí 9 fl. 
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od prvního bantu balvíři dáno 1 fl . 30 x. 
učedlníkovi balvířskýmu od zase slože ní a neb zašívání 

462b mrtvého těla 30 x. 
23 Valentinovi Šimlovi jakožto dědu sirotka za smutek dáno 

9 fl. 20 X. 

item za klobauk 
za punčochy 
za obojky 
za střevíce 

42 X. 

36 X. 

18 X. 

24 item na vychování koně po neb[ožtíkovi] do 
na Novém Městě Praž[ském] vzatého 

1 fl. 30 X. 

obecného dvoru 
8 fl. 36 X. 

více na vychování téhož za oves, řezanku, seno, slámu a od 
marštale co u mně Ztlstává od 29 Juni do 7 Aug. za pět neděl 
a 4 dni 6 fl . 30 x. 

25 Panu Černohorskýmu na Novým Městě co neb[ožtík] s pacholky 
a koií.mi protrávil dle attestati dáno 10 fl. 28 x. 
dále co u mně jeden pacholík hned po smrti neb. , poněvadž 
nohu zlámal a jeho v ničemž potřebovati jsem nemohl, za 
stravu dosti málo počítaje, užil totiž denně jen 9 x. , j ežto 

463a v hospodě 12 x. každodenně mu hospodář jen za jídlo mimo 
pití počítal, od 23 Majus až do 7 Aug. za ll týhodntlV 

ll fl. 32 X. 

Panu Secretáři a Expediti Král. Mistodržické kanceláře České 
v příčině rozdílných a rozličných, na mnoze strany sirotka, též. 
arrestýrování toho quartýrmistra, který neb [ ožtíka) zabil, 
expedírovaných věcí a při tom mající velké práce 33 fL 
Od rozličných vidimus (ačkolivby se více počítati mělo) , však 
co se mně kvúli učinilo, to j edině pokládám, totiž 3 fl. r. 
od přepisování rozličných spisúv a allegátúv 6 fl. 

Summa všeho vydání činí 621 fL 1 X. 3 ť}, 

Actum v Star[ém] M[ěstě] Praž[ském] 5. Aug. 1677 

Jindřich Kryštof Kluss 
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ZDEŇKA KoKošKOVÁ 

NĚKOLIK POZNÁMEK KE KORUNOVAČNÍM 
SLAVNOSTEM V PRAZE V ROCE 1656 

Bělohorská tragédie poznamenala významnou měrou veškerý život 
tehdejší české feudální společnosti. Zásadním způsobem bylo posíle
no především panovníkovo postavení v zemi, jehož nové právní 
zásady zakotvilo v r. 1627 Obnovené zřízení zemské. Přestože se 
o korunovaci panovníka tento nový zákoník zmi!l.oval pouze v souvi
slosti s královskou přísahou, celkový obsah korunovačního aktu do
znal podstatných změn. Především v dúsledku zavedení dědičné sukcese 
přestalo být korunování nezbytnou podmínkou výkonu královských 
práv. Z této nové skutečnosti pak nutně vycházel vlastní postup 
nastolování nového panovníka, počínaje korunovačním sněmem a konče 
dědičným přiznáváním stavů ke koruně, který ve srovnání s předbě
lohorským obdobím 1 postupně prošel řadou dílčích úprav. I když 
korunovace si pochopitelně i poté zachovávaly svl:~ nesporný, byť 

značně omezený právní význam, zejména ve smyslu potvrzení svrcho
vanosti krále a jeho slibu zachovávání zemských a stavovských práv, 
v praktickém ohledu se stávaly čím dál tím více okázalou veřejnou 
oficiální slavností, bezprostředně doprovázející dědické uvedení pa
novníka na trůn a manifestt~ící jeho moc. 2 

Korunovace Leopolda 1., ke které došlo 14. září 1656, byla 

1 Do vydání Obnoveného zřízení zemského platil u nás s minim~tlními úpravami 
korunovační řád Karla IV. , jímž se podrobně zabývá .J. C IBULKA, Český řrid lwrunovatní 
a jeho fntvod. Praha 1934. Z n ových prací srv. A. SKÝBOVÁ, České krrilovsM lwnmovatní 
klenoty. Praha 1982, s. 12-16. 
2 Srv . .J. VÁLKA - M. ŠTĚDROŇ, Svri.tky a slavnosti v di!jinri.ch kultury, in : Opus musicum 
1985, s. 293, kde se uvádí, že korunovacc Leopolda !. a Karla Vl. byly v barokní době 
jedněmi z největších korunovačních slavností v Evropě. 
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v pořadí již třetí pobělohorskou krá lovskou korunovací. ~ Za poby
tu císařskéh o dvora v Praze byla také korunována třetí manželka 
Ferdinanda III. Marie Eleonora Mantovská. 4 Pro korunovační slav
nosti byl zvole n tradiční podzimní termín, kdy po sklizni bylo 
snadnější zajistit dostatečné množství viktuálií pro zásobování vel
ké h o počtu účastníkťL Termín pro Leopoldovu korunovaci byl 
vybrán d le církevního kalendáře na svátek Povýšení sv. Kříže, 

který měl dodávat obřadu patři čný lesk a také v budoucnu připo
mínat šťastný začátek p anování. 

V pn"tběhu příprav se značná pozornost věnovala programu koru
novačních oslav a sestavení vlastního obřadního ceremonielu. Ji ž 
9. srpna 1656 byla k tomuto ú čelu vytvořena v Praze z císařova 

rozhodnutí zvláštní komise\ v níž byl vedle předních úředníkt"t české

ho místodržitelství zastoupen rovněž arcibiskup Arnošt Harrach.li Vzhle
dem k tomu, že podle Ferdinandova úvodního reskriptu z 29. července 
měl být prt"tběh oslav i vlastní korunovace stejný j ako v letech 1627 
a 1646, o m ezovala se práce komise téměř výhradně n a otázky spoje
né s organizačním zajištěním korunovačních slavností a s materiál
ním zabezpečením pobytu císařského dvora v Praze . 

Zajištění okázalého prt"1běhu korunovačních oslav n aráželo přede

vším na nedostatek finančních prostředkú. 24. srpna 1656 sice kon
či la splatnost čtvrté splátky zem ské berně povole n é českým i stavy 

~ Popis předbčlohorských knílovských korunovací srv. např. W. W. Tow:K, Dějt~fJú 
mi!sta J>m.hy Xll. Praha 1901; zde Maxmil ián ll. , s. 119-1 21, Rudo lf ll. , s. 2!) 1-252. 
O korunovaci Maxmil iána ll. d á le .J. PANEK, Aristokratidu! slavnosti f7t~s!u! rrm.llsrmm, in : 
Opus musi cum 1987, s. 295-296. O Ferdin andovi ll . píše K. ADÁMEK v knize Čt~slu! 
lwr·unovru7ní slavnosti, Praha 1890, který se však více zabývá ko run ovace mi J-labsburkl! 
aJ. počínaje Leo poldem ll. N>tvštčvu dvora v r. 1656 st.-učnč popisu jí A. REZEK -
.J. SvATEK, Čt~s!w-momvskri kmnilw. Praha I 895, s. 367-374 a F. KRAst., Am.o.íl hmM 
1-ffl·rrru;h, lwrrliruil sv. t.irkv11 říms/u! fl kníže flnibiskufJ fi·raž.ský. H útoridw-k1'itidu! vyf'·"íní 
nribožemkých fHnněrt"t v Čt~chrich od roku 1623- /667. Praha 1885, s. 549-55 1. 
4 .Ji ž o rok dříve byl Leopold spolu s novou císařovou manželkou korunován 
uherskou královskou koruno u . Š. 1--lm .č [ K, Komnovru7né slrívnosti. Bmtislavfl 1563-1830. 
Bratislava 1986, s. 30. 
" Státn í ústřední a1-chiv (d ále SÚA), Stará manipulace (dále SM) , K 1/ 40, č. kart. 
1054, oznámení česk é kan cel áře prezide ntovi ape l ačního soudu z 29. 8. 16.'>6. 
6 Pražský a rcibiskup byl odpovčdný za prl!bčh všech připravovaných církevních 
obřadl! . .J eho pokyny srv. SÚA, Arch iv pražského a rcibiskupství 1., rkp . l3 18/ 12, Knih a 
dekretl! a občžn íkl! pražskému knčžstvu 165 1- 1670, dok. č. S6 z 2H. fl. lfiS6 Circa 
sa lu tatio nem cuae Maiesta tis a dok . č. S7 z I. 9 . 1656 Decre tum ut pracla ti cl abbates 
in mc tropolitan a ecclaes ia in coron atio n e (. .. ) comparaent. 
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v předchozím roce o celkové výši 100 000 zl. 7
, ale tuto značně 

vysokou částku, určenou na tzv. pražskou cestu, si císař vyhradil zcela 
pro sebe. Česká komora, která zodpovídala za finanční zajištění 
pobytu dvora v Čechách, se pokusila alespoň přenést náklady spojené 
s ražbou korunovační mince na solní dai'l a nápojový tác, avšak 
nakonec musela být tato situace řešena zadlužením komorních radú. 8 

Zlaté a stříbrné korunovační mince se pak razily obdobně jako při 
uherské korunovaci Leopolda v r. 1655 ve třech druzíchY Ve srovná
ní s předchozí pražskou korunovací v r. 1646 stouply náklady za 
pamětní mince z 1 900 zl. na 3 000 zl. a po pozdějších doražbách 
pro dvorskou komoru činila výsledná částka více než 4 000 zl. 10 

V kompetenci komory bylo také dohlížet na přípravu pokojtt a lož
ního prádla pro pražský pobyt dvora, opatřovat dřevo, sukno a další 
předměty k výzdobě Pražského hradu včetně chrámu sv. Víta, zajišťo
vat personál pro různé služby a proplácet veškeré řemeslnické 

práce. 11 

Značná část požadavkú dvora byla přenesena na komorní panství, 
která měla za povinnost zásobovat císařský dvůr potravinami v době 
jeho pobytu v Čechách. Týdenní dodávky viktuálií zajišťovalo postup
ně panství zbirožské, křivoklátské, poděbradské, pardubické a bran
dýské.12 Císařský dvůr požadoval denní dodávku potravin ve výši 16 
skopcú, 6 j ehi'lat, 6 telat, 130 kuřat, 30 holubú, 15 kachen, 46 slepic, 
20 hus, 38 kapountt, 16 krocanú, dále pak značně vysoké dodávky 
ryb, sýra, sádla, vajec a mouky, ale i ovsa, sena a slámy pro krmení 
a ustájení 450 kusů tažných a jezdeckých koní. 13 Vedle toho pro 
uspořádání dvou korunovačních hostin se požadovalo dalších 18 
skopcú, 24 jehi'lat, 36 telat, 600 kuřat, 200 holubt t, 100 kachen, 140 

SÚA , SM, K 1/ 40, č. kart. I 054, nařízení nejvyššího výběrčího daní z 20. 8. 1656. 
8 SÚA, Nová manipulace (dále NM), K 1/ 8, č. kart. 289, korespondence mezi 
dvorskou kanceláří a českou kanceláří, i s nejvyšším mincmistrem , ohledně úhrady 
míkladů za korunovační minci (červenec až srpen 1656) . 
9 Popisy korunovačních mincí srv. V. H ANKA, České lwrunovatní rninw, in : č;čM l l, 
1837, s. 330-331. 
10 SÚA, NM, K 1/ 8, č. kart. 289, korespondence mezi dvorskou komorou a českou 
komorou o výši n ákladů na korunovační min ci a způsobu úhrady. 
11 SÚA, NM , K 1/ 8, č. kart. 289. 
12 SÚA, Komorní knihy, i. č. 356, příslušné nařízení komory všem zmín ěným pan
stvím z 28. 7. 1656. 
13 SÚA, NM, K 1/ 8, č. kart. 289, spisy týkající se dodávek viktuálií ke dvoru (červen ce 
a'l. září 1656). 
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slepic, 100 hus, 220 kapounů, 120 krocani'! a okolo 85 kop vajec 
spolu s příslušným množstvím mouky, sýrů, ryb a omastku, což ovšem 
přesahovalo reálné možnosti komorních hospodářství. Viktuálie proto 
musely být vykupovány od poddaných či zajišťovány ze sousedních 
panství, což dodatečně zvyšovalo výdaje české komory. Vedle toho 
bylo nutné nakoupit od kupctt v Praze drobné pečivo, ri'lzné druhy 
kandovaného ovoce, norimberské a frankfurtské bonbóny, mandle, 
piškoty, ovocnou šťávu a další druhy sladkostí a cukrovinek, které 
císařský dV"ltr vyžadoval ve velkém množství. 14 

Na zajištění pražského pobytu panovnického dvora se významnou 
měrou podílela rovněž pražská města. V první řadě se jednalo 
o zajištění dopravy císařského dvora do Prahy, ke které bylo určeno 
z pražských měst celkem 25 kočárů a stejný počet těžkých povoztt 
s kočími a dvěma sty koií.mi. 1

<; Městské úřady Malé Strany a Hradčan 
navíc ve spolupráci s dvorskými furýry připravily ubytování pro císař
ský dvi'lr v zemskodeskových dom ech včetně kanceláře pro královskou 
českou dvorskou expedici, která byla umístěna v domě Františka 
Mussquona na rohu Zámecké u lice a Malostranského náměstí.!(' 

Malostranští kromě toho zajišťovali j eště pekařského mistra, jehož 
denní dávky pro potřeby dvora měly činit okolo 1 500 bochníkú. 17 

Obdobně bylo povinností Starého Města poskytnout po dobu koru
novace potřebný počet kuchařl':l spolu s 24 osobami pomocného 
personálu a navíc týdně zajišťovat dodávky dvou sudů ryb, včetně 

úhořů. 

Z jiných českých královských měst pak byly zasílány další speciality 
pro hostiny a královský lovčí zodpovídal za dodávky p ernaté zvěře 

z panovníkových lesú. 

Cíhřský průvod vyjel z Vídně na pražskou korunovaci ráno 
17. srpna 1656. 18 Jeho cesta vedla podle připraveného i t inerá-

14 Požadavky dvorské komory ze srpna 1656 se seznamy potravin ke ko.-unovační 
hostin č srv. SÚA, NM, K I / H, č. kart. 2H9. 
15 SÚA, SM, K I / 40, č. kart:. I 054, císařovo nařízení z 22. 7 . 1656. 
16 Srv. SÚA, SM, K 1/ 40, č. kart. I 054, císařova nařízení z ll. 7. 1656 a z 12. 7 . 1656 
a zpráva o provádčných přípravách z 9. H. 1656. 
17 Srv. SÚA, NM, K 1/ 8 , č. kart. 289, nařízení české komory z 27. 7 . 1656 a z 2H. 7. 
16.'í6. 
lB SÚA, SM, K I / 40, č. ka rt. 1 O.'í4 , nedatovaný popis příjezdu císařské ho dvora clo 
Prah y a konmovace císařova syna i manželky. 
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ře 19 po zemské silnici rakouským arcivévodstvím a třetího dne 
odpoledne se objevil ve Znojmě, odkud pokračoval přes Moravské 
Budějovice do Jihlavy. 20 Po bouřlivém přivítání ve městě čekal 

dvůr jednodenní odpočinek. Císař zde oznámil termín přUezdu 
do Brandýsa, kde se chtěl n echat informovat od nejvyššího pur
krabího a nejvyššího zemského hofmistra o provedených přípra
vách na jeho pobyt v Praze. 21 Druhý den ráno prúvod minul 
nedaleko Jihlavy zemskou hranici a byl svěřen do péče čás l avské

mu krajskému hejtmanovi. Po celém území Českého království 
krajští hejtmani císařskou družinu osobně doprovázeli a byli zod
povědní za kvalitu silnic a dodávky viktuálií. 22 Prťwod pokračoval 

přes Německý Brod, Golčlw J eníkov, Kolín a Poděbrady až do 
Brandýsa nad Labem, kam dorazil 27. srpna navečer. Císař byl na 
svém zámku již očekáván n ejvyšš ím purkrabím království Bernar
dem Ignácem Bořitou z Martinic, n ejvyšším hofmistrem Kryštofem 
Ferdinandem Popelem z Lobkovic a dalšími významnými českými 
šlechtici. Na poslední část cesty se dvúr vydal násl edujícího dne 
po obědě, aby dodrže l plánovaný čas příjezdu do Prahy, stanove
ný na šestou hodinu večerní. 2~ 

V čele prúvodu mířícího 28. srpna 1656 k Nové bráně na Novém 
Městě pražském jeli ve vlastních vozech dvorští úředníci, ministři 

a tajní radové, s nimi se pohybovala také skupina bubeníkú a truba
čú. Poté následovaly kočáry arcivévody Leopolda Viléma, Leopolda I. 
a císaře s chotí. Za nimi přijížděli další ministři , hudebníci a dvorní 
dámy. PrtiVod uzavírala skupina pážat a montecuccoliovský regiment. 
Při průjezdu Novou branou se poprvé ozvala salva z děl, která byla 
vyvezena n a městské hradby o několik dní dříve. 24 Poté byl císař 

19 SÚA, NM, K I / 8, č. kart. 289, neda tovan ý návrh itineráře císařského dvora. 
20 Častč ji byla vídd\ským dvorem používána cesta přes Linec, j ako při předchozí 
návštčvč císařova dvora v Praze r. 1652. F. B. MIKOVEC, Ferdinand fff. v Pmu mim 1652, 
in: Lumír 10, 1860, díl 2, s. 734-737. 
2 1 SÚA, SM , K 1/ 40, č. kart. 1054, 22. 8. 1656. 
22 SÚA, SM, K 1/ 40, č. kart. 1054, nařízení místodržitelství krajským hejtmanům 
z 3. 8. 1656. 
2 ~ SÚA, SM , K 1/ 40, č . kart. I 054, n ařízení hejtmanů pražských mčst magistrátům 
seznámit se s průbčhem přivítání z 28. 8. 1656. 
24 Dčla byla vyvezena na Brusku, Petřín a k Nové bránč za pomoci 120 vojáků a mčla 
být použita za obsluhy ce lkem 80 mužů třikrát - při přQezdu a dále při obou 
korunovacích. Srv. SÚA, NM, K 1/ H, č . kart. 289, jednání ve li tele pražské zbro jnice 
s českou komorou o zap lacení provedené práce (srpen až září 1656). 
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uvítán staroměstským rychtářem za asistence všech tří pražských pri
mátorú. Uvítací ceremoniál, jehož jádro tvořilo předání klíčú od 
městských bran, byl vzhledem k prudkému dešti poměrně rychlý. 

U kláštera hybernú se k prúvodu připojili novoměstští jedním 
jezdeckým a šesti pěšími oddíly. Další zastávka byla u pražské mincov
ny, kde císaře přivítali za zvukť1 hudby profesoři a studenti pražské 
univerzity. Na Staroměstském náměstí se pak zařadily oddíly staro
městských. Vstup císařské družiny na Karlúv most ohlásila další salva 
z děl, tentokrát z postavení na Brusce, a po přejezdu na Malou 
Stranu se rozezněly zvony svatovítského dómu. Uvítání pokračovalo 
na Malostranském náměstí, kde již na prúvod čekaly oddíly měšťanú 
malostranských. Na Hradčanském náměstí u arcibiskupského paláce 
pak panovníka pozdravili hradčanští radní. 

Císařúv vjezd do Hradu oznámily další výstřely z děl, tentokráte 
umístěných na protilehlém Petříně. U první zámecké brány přivítal 

panovníka nejvyšší purkrabí, kterého doprovázeli další vysocí zemští 
úředníci a představitelé české šlechty. U druhé brány pak očekával 

císařskou rodinu kardinál Harrach, aby ji doprovodil do metropolit
ního chrámu sv. Víta, kde bylo za účasti prelátú a veškerého pražské
ho farního kléru zpíváno slavnostní Te Deum. Po skončení obřadu 
byli císař se ženou a následníkem trúnu odvezeni do královské 
rezidence a arcivévoda Leopold Vilém do Rožmberského paláce. 
V závěru prvního dne se shromáždily na hradním nádvoří prapory 
lakronovského pěšího pluku, vystřelily zde tři salvy z mušket a poté 
vojensky zajistily město. 

O tom, jak probíhal vlastní pobyt císařské rodiny mimo rámec 
korunovačních slavností, se nepodařilo zjistit mnoho zpráv. Z oficiál
ních událostí je nutné zmínit především konání zemského sněmu 
v Praze, který rokoval v prvé řadě o výši příštích berní. 2

ó 2 . září byla 
za účasti císaře Ferdinanda III. odsouhlasena českými stavy korunova
ce jeho manželky Marie Eleonory a syna Leopolda. Sněm rovněž 
schválil tradiční korunovační daií., která tentokrát dosahovala výše 
dvakrát 12 000 zl. a měla být co nejdříve zajištěna prostřednictvím 
královského berního úřadu. 

2ó O průbčhu zemského snčmu konaného ocl 17. srpna clo 12. září I ()56 srv. SÚA, 
Snčmy české, Snčmovní artikul e , i. č . 6R, č . kart. 3. K výši daní na počátku vlády 
Leopolda I. pak W. W. ToMEK, Snr!my (e.\luf dle olmovrm.rfho ziizrm.í zernsluflw Nmíinanda fl. 
Praha 1 R6R, s. 27-29. 

132 



Z. Kokošková, Několik poznámek ke konmovačním slavnostem 

Slavnostní korunovace císařovny Marie Eleonory se konala ll . září 
v dopoledních hodinách. Byla jakousi předpremiérou korunovačního 
obřadu připravovaného pro následníka českého královského trťmu , 

proto j e třeba ji ve stručnosti připomenout. 
Ve vyzdobeném Svatovítském dómu se nacházelo několik dřevě

ných pódií potažených červenobílým suknem, určených pro trťmy 

a lavice nejvýznamnějších hostů . V centru, před hlavním oltářem, 

stál trtm pro českou královnu. 26 

Po dobu korunovace byly zavřeny městské brány, \jezd do Hradu 
i okolí chrámu střežily městské oddíly s lakronovským regimentem. 27 

Od časného rána se ozývaly ve všech třech pražských městech bubny 
a byla slyšet stře lba z děl. Později se rozezněly zvony vyzývající 
dvorské a zemské úředníky i ostatní stavy ke shromáždění se v hrad
ních sálech a očekávání císařské rodiny. 

Okolo deváté hodiny přicházel slavnostní prtivod do chrámu, kde 
proběhl vlastní korunovační ceremoniál. 28 Císařovna byla korunována 
podle tradice abatyší Jiřského kláštera, církevní obřad zajišťoval kardi
nál Harrach s preláty a pražským klérem. Korunovace byla doplňo

vána salvami z děl a mušket, hudbou trubačú a bubeníkú i zvoněním 
zvonú. Po korunovaci odcházeli hosté do Hradu, kde již byl připra
ven slavnostní banket. 

Následujícího dne bylo za přítomnosti císaře slavnostně ukončeno 

jednání zemského sněmu. 
Korunovaci Leopolda I. bezprostředně předcházel slib dědičné 

věrnosti českých stavť1, vykonaný 13. září podle Obnoveného zřízení 
zemského, j emuž byl Ferdinand III . rovněž přítomen. Zástupci stavť1 

a dvorští úředníci se shromáždili v královské rezidenci v sedm hodin 
ráno a za zvuku zvonú doprovodili Leopolda do metropolitního 
chrámu n a mši čtenou kapitulním děkanem za přítomnosti kardinála 
Harracha. 

Poté se prúvod odebral do Vladislavského sálu, kde císař se svým 
synem usedli na bohatě zdobené trúny umístěné na vyvýšeném pó-

21; Přesné zachycení výzdoby kostela je uved en o v nedatovaných popisech korunovace 
Marie Eleonory. SÚA, SM, K 1/ 40 , č. kart. 1054. 
27 Důvodem obsazení Pražskéh o hradu vo jenskými oddíly v dobé korunovačn íh o 
cerem o niálu bylo udržení podnapi lého lidu v patřičn é vzdálenosti. 
28 Podrobný popis korunovace j e zachycen v nedatovaných zprávách . SÚA, SM , 
K I I 40, č. kart. I 054. 
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diu. Po úvodních projevech nejvyšších zemských úředník{'! o odda
nosti a poslušnosti stavtl novému králi oznámil český a poté i ně

mecký sekretář místodržitelství propozice ke slibu dědičné poddanosti. 
Panovník stavť1m německy poděkoval za projevenou věrnost a nejvyšší 
purkrabí jejich jménem zase vyjádřil dík za udělenou dúvěru a vyzval 
přítomné ke složení dědičného holdování. Text vlastní přísahy pře
četli opětovně sekretáři místodržitelství v obou zemských jazycích 
a potom se vyslovovali česky nebo německy příslušníci jednotlivých 
stavl!. Po vykonání přísahy políbili všichni holdující podle hierarchie 
novému králi ruku a ten pak za jejich doprovodu v če le s n ejvyšším 
maršálkem odešel do své rezidence . Skutečnost, že po vykonaném 
holdu, ještě před korunovací, byl Leopold pokládán za českého 

krále , potvrzt~e i jím toho dne vydaná listina, v níž jako český král 
slibuje, že nebude za života svého otce nijak zasahovat do jeho vlády 
v Čechách. 29 

Nejvýznamnější událostí konanou za pobytu císařského dvora v Praze 
byla bezesporu korunovace císařova syna Leopolda I. na českého 
krále. Došlo k ní 14. září 1656, tedy následt~ícího dne po složení 
slibu dědičné poddanosti českými stavy. 

Již v předvečer slavnosti byl metropolitní kostel k tomuto účelu 
slavnostně vyzdoben. 30 Podlahu v kostele, včetně pěti pódií postave
ných před hlavním oltářem pro trúny a lavice nejvýznamnějších 

hosttl, pokrývalo červenobílé sukno. Na hlavním oltáři stálo ve stup
ňovitém uspořádání celkem dvacet stříbrných svícnú, mezi nimiž byly 
rozloženy relikviáře. Před ním uprostřed byl umístěn bohatě zdobený 
královský trůn se schť1dky a baldachýnem. Za královským trťmem 

vlevo se nacházel trún pro císaře s chotí, po stranách dvě sedátka 
pro asistenty z řad církevních hodnostářt't Vpředu vlevo stál trtm 
Leopoldova strýce arcivévody rakouského, vpravo sedadlo španělské
ho vyslance a slezských vévodi'L Za nimi byly rozmístěny tři dlouhé 
lavice pro významné šlechtice a pro císařské tajné rady, vedle nich 
pak byly připraveny tři lavice pro dvorní dámy a manželky n ejvyšších 
zemských úředníkú. Vyzdoben byl rovněž chór a prostor vyhražený 
moravským a slezským stavť1m. 

Mezi pátou a šestou hodinou ranní byly uzavřeny hradní brány. 

29 SÚA, AČK, i. č. 2436. Listinu pečetil Leopold svou majestá tní uherskou pečetí. 
~o Podrobn ý popis situace v chrámu i s nákresem je zachován v jedné z nčko l ika 
nedatovaných zpráv o korunovaci Leopo lda. SÚA, SM, K 1/ 40, č . kart. 10fí4. 
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Měšťanské oddíly spolu s vojáky lakronovského regimentu zaujaly svá 
stanoviště na hradních nádvořích a v okolí chrámu. Poté se ozvaly 
dělostřelecké salvy z Brusky a z Petřína. Mezi šestou a sedmou 
hodinou se sešli v sálech královské rezidence ministři, zemští úřední
ci, vyslanci, přední šlechtici, dvorní dámy a manželky zemských 
úředníků, aby doprovodili císařskou rodinu do Svatovítského chrámu . 

Kolem deváté hodiny dorazil do chrámu průvod v čele s nejvyšším 
dvorským hofmistrem, španělským vyslancem a sedmi herolty. Násle
dovali nejvyšší zemští úředníci, z nichž nejvyšší písař nesl žezlo, 
nejvyšší rychtář jablko, nejvyšší purkrabí korunu a nejvyšší maršálek 
svatováclavský meč v pouzdře , za nimi nesli dvorští úředníci císařské 
klenoty. Pak přicházel arcivévoda rakouský Leopold Vilém , za ním 
budoucí král spolu s nejvyšším hofmistrem a nejvyšším zemským 
komořím. Následoval císař s tělesnou stráží a císařovna v doprovodu 
dvorních dam a manželek zemských úředníkú. Arcibiskup s preláty 
a ostatními duchovními již očekával příchozí u hlavního o l táře. 

Světské zah<ljení korunovace vystřídal několikahodinový církevní 
ceremoniál, jehož základní osnovu tvořila slavnostní mše. :11 V jeho 
prúběhu volený král odpověděl na kardinálovy otázky ve věci zacho
vání yíry, odříkal přísahu, byl pomazán svěceným olejem a posazen 
s insigniemi na trún. Stavové provedli na česky vyslovenou výzvu 
nejvyššího purkrabího přiznání ke koruně. V další části obřadu 

pasoval Leopold devět mladých šlechticú na svatováclavské rytíře 

a obětoval dva pecny chleba a dva soudky vína zhotoven é ze zlata 
a ze stříbra spolu se dvěma desetidukáty. Modlitby a li tanie se 
v chrámě střídaly se sborovým zpěvem chorálů, včetně slavnostního 
Te Deum. Zvukovou kulisu dokreslovala hudba trubačů a bubeníků, 
zvenčí pak dělostřelecké salvy, střelba z mušket a zvonění zvonl! 
pražských kosteliL 

Po církevním ceremoniálu slavnost pokračovala ve světském duchu 
korunovační hostinou. Byla připravena ve Vladislavském sále, kam se 
odebral císař s novým králem v doprovodu hostí bezprostředně po 
ukončení korunovačního obi'adu. 

U m etropolitního chrámu mezitím pražský lid oslavoval novou 

:l l Celý korunovační cere moniál srv. SÚA, SM, K 1/ 40, č. kart. 1054 . .J e dochováno 
n čkolik opisů dvou základních verzí korunovace Leopolda I. a tisk LeofJIIItli Kijnigs in 
Hungarn K;;niglit;h.t! Cmemmg in /Jotdwim!J. Gedruckt zu Prag, bey Ludmilla Sedlczan
skin von Carlho tť, im .Jahr 1656. Dále též SÚA, APA, C I 04/ 2, č. kart. 20 I O b. 
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korunovaci. Královský rentmistr spolu s inspektorem Pražského hradu 
rozhazovali mezi shromážděné pamětní mince. Na památku koruno
vace si Pražané tradičně dělili červené a bílé sukno z výzdoby 
Svatovítského chrámu. Na velkém náměstí před kostelem pak vytéka
lo z trubek vedoucích z jednoho okna zámku bílé a červené víno 
a ve velkém množství byl mezi shromážděný lid rozhazován chléb. 
Korunovačního banketu se zúčastnilo okolo 270 osob. Ve Vladislav

ském sále bylo k tomuto účelu postaveno vyvýšené pódium, na 
kterém se nacházel st"Ltl pro císaře, císařovnu, nového českého krále, 
arcivévodu rakouského, španělského vyslance a kardinála Harracha. 
V sále se pak nacházelo dalších dvanáct dlouhých stolů nejvyšších 
zemských úředníků a u každého z nich usedlo přibližně po deseti 
hostech. V rohu místnosti bylo vyhrazeno místo pro hudebníky, kteří 
hráli po celou dobu podávání oběda. Strava byla servírována v hoj
ném množství na stříbrném a cínovém nádobí. Jen císařský stt''tl měl 
například k dispozici devadesát rtiZných druhů jídel a čtyřicet mís 
s cukrovinkami a ovocných šťáv. Vedle toho se stolovalo i v Zelené 
světnici, kde zasedali dědiční páni, Světnici říšských radú měly vyhra
zemt manželky nejvyšších zemských úředníkú a konečně komoří 

a šlechtici vykonávající službu u císařské tabule hodovali ve Světnici 
desk zemských. Připraveno bylo i pohoštění pro zástupce pražských 
a dalších královských měst, které se podávalo v místnosti královského 
daňového úřadu. 

Pražský pobyt císařské rodiny trval až do 25. září 1656. Pro vážný 
zdravotní stav Ferdinanda III. však již probíhal v poměrně skrovněj
ších podmínkách. 32 Zpáteční cestu do Vídně císařský dvttr vykonal po 
stejné trase, po jaké do Prahy přijel. 

Vrcholná společenská událost, jakou byla korunovace Leopolda I. 
na českého krále, napomáhala svou okázalostí k upevnění postavení 
panovnické dynastie. Po právní stránce však šlo vlastně jen o formál
ní akt, jehož váhu nemohlo zvýšit ani to , že zápis o korunovaci byl 
vložen podle starých zvyklostí do desk zemských. 

~2 Císař se často včnoval modlitbám a 25. září navštívil s chotí a v doprovodu 
kardinála Harracha staroboleslavský kostel. F. KRAsL, c.d., s. 551. 
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IVANA ČORNEJOVÁ 

PRAŽSKÉ U NIVERZITNÍ SLAVNOSTI 
V 17. STOLETÍ 

V titulu mého referátu je ohlášeno, že se budu zabývat univerzitou 
v 17. stol. Hned v úvodu musím upřesnit, že výklad se bude týkat 
našeho vysokého učení po r. 1622, tedy po převzetí Karlovy akademie 
jezuity. Chci se věnovat jednak slavnostním aktům, které jsou bezpro
středně spjaty s životem univerzity, jednak se hodlám v několika 

poznámkách dotknout i událostí celopražských, na nichž se akade
mická obec aktivně podílela. 

Slavnostní ceremoniály univerzity 17. stol. vycházejí ze středověkých 
tradic, přijímají podněty z humanistických akademií a dodávají pro 
baroko tak typický pevný řád. Řád, který fixuje právní závaznost, ale 
který se zároveň obrací od života pozemského k nadpozemskému. Je 
to ale také řád, který se s menšími obměnami uplatií.oval i na mnoha 
jiných evropských vysokých učeních. V Praze a v dalších univerzitních 
městech podunajské monarchie se tyto zvyklosti uchovaly od poloviny 
17. stol. po příštích sto let, ba dokonce mnohem déle, neboť 

tereziánská éra se formy slavnostních obřadů příliš nedotkla a doba 
josefínská pouze "zesvětštila" jejich charakter. 

Uvedení studenta na vysoké učení se dálo prostřednictvím imatri
kulace , ovšem na rozdíl od současného stavu zápis do matriky zaru
čoval akademikC1m i výlučná práva, nejen účast na vzdělávání, ale 
zejména vynětí ze všech nižších soudú a podřízení jurisdikci univer
zitní.1 Po absolvování předepsaných studijních cyklú směli kandidáti 
přistupovat ke slavnostním disputacím k dosažení učených stupií.ů. 

Už samy disputace nebyly, jak známo, pouhými zkouškami, leč skvě-

1 S tčmito skutečnostmi seznamují např. imatrikulační ohlášky, AUK, sign. A 78 III. 
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lou událostí, při níž se de facto neprezentovaly jen znalosti žáka, ale 
i schopnosti jeho profesora. Po úspěšné disputaci žádali kandidáti 
o udělení gradu, tzn. na nižší úrovni na všech fakultách bez rozdílu 
o bakalaureát, na vyšším stupni o licenciát a stupeií. misterský, nebo, 
jak se v 17. stol. již více užívalo, doktorský. 2 

Vykonání disputace nebylo jedinou podmínkou připuštění k pro
moci (stranou zde ponechávám obhajování tezí a disertací) . Kandidá
ti byli povinni složit předepsané vyznání víry podle usnesení Tridentského 
koncilu spojené s přísahou na Neposkvrněné početí Panny Marie. 
Tato přísaha, nařízená panovníkem v Praze v r. 1650, pak kupř. 

vylučovala z udílení učených gradů tomistické dominikány, kteří ji na 
podkladě učení sv. Tomáše odmítali. 

Poté se mohlo přistoupit k promoci. Hodnosti v zásadě uděloval 

kancléř univerzity - pražský arcibiskup, v jeho nepřítomnosti č i 

v případě sedisvakance rector magnificus. Kandidáty z jejich kolejí 
a seminářú doprovázeli k promocím trubači, k místu samého slav
nostního aktu je vedl pedel s žezlem příslušné fakulty. Při promoci 
udělil promotor uchazečúm patřičné odznaky jejich hodnosti , jeden 
z promovaných pronesl oslavnou řeč, kde děkoval trojjedinému Bohu, 
panovníkovi a almae matris. Nato noví bakaláři, resp. doktoři obha
jovali formálně svá "problemata". Slavnostní fanfáry trubek vyprováze
ly graduované z místa ceremonie. 1 Zde si neodpustím (snad nemístně 
aktualizovanou) připomínku: právě současné promoce n ejvíce ucho
vávají vnější atributy starobylých aktů, změnil se jen adresát děkovné 
řeči, přísaha se nedotýká Boha a Panny Marie a místo trubek znějí 
varhany. 

Podstatně odlišné jsou už jiné slavnostní akty, které byly pro 
univerzitu 17. stol. závazné. Tak se školní rok nezahajuje vzýváním 

2 Univerzitní f-ilozofické disputace a úležitosti spojené s udílením gradů popisuje 
velmi podrobně R. MEISTER, Gesr:hidtle rlr1s Dor:lfrrales der PhilosofJhie an dm· Univflniliil 
Wien. Wicn 1958, s. 21-36. O disputacích u _jezu itů přehledně Z. WINTER, O ž·ivolě na 
vysokýr:h Jkolrí.r:h fmlŽ.Ikýr:h knihy dvoje. Praha 1899, s. 428-432 . 
1 Rád bakalářských a miste rských promocí n a pražské univerzitč pro fllozot1ckou 
faku ltu dochov~lll např. z 23. 1. 1694, AUK, rkp. sign. A 32 III , pag. 37-38, n ebo (cca 
z r. 1680), SÚA, JS, sign. CXVIII/4, č . I , kart. 11 6- zde i taxy faku ltních výdajů za 
promoce: za bakal ářské promoce činil a celková suma 69 zL, z toho se vypláce li 
trubači , platilo se za tisk p1·ogrammat, za vyhotovení seznamů promovan ých , za 
dčkovnou básdi , pedelům a počítal o se i s mimoř<ídnými výd'!ii- Misterská promoce 
stála fakultní pokladnu 121 zL, krom ě výše zmínčných položek přibyla _ j eště suma za 
zvonění a hudbu u Týna a odmčna .,pro 12 chirotecarum"_ 
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Ducha svatého, obřad jmenování nových profesorú se značně vzdálil 
barokní době, stejně tak i instalace akademických hodnostáři'! , kteří 

nyní, a to zcela an achronicky, nejsou vl'1bec voleni. V 17. stol. 
profesory právnické a lékařské fakulty po volbě schvaloval panovník, 
na filozofické a teologické fakultě jen stvrzoval rozhodnutí řádových 
(tedy jezuitských) nadřízených. Pak proběhlo obřadné uvedení d o 
úřadu, j ež se odehrávalo vždy na shromáždění obou fakult, buď 
světských nebo duchovních, příchod profesorú byl oznamován hřmě
ním trub a tympánú. Univerzitní notář přeče tl císařský r eskript 
stvrzující či určující patřičného muže na jeho místě. Rector magnifi
cus a pedelové nesoucí žezla nesměli chybět. 4 

S ještě větší pompou se odehrávala instalace univerzitních hodnos
tářú. Rector magnificus byl uváděn do úřadu za přítomnosti místodr
žících a aktivní účasti všech čtyř fakult. Po slavnostním hymnu Veni 
Sancte spiritus pronesl stávající rektor děkovnou řeč (děkoval Bohu, 
císaři a almae matris) , dále notář četl panovnický reskript, j e n ž 
schvaloval nového rektora a tento pak složil přísahu (tridentské 
vyznání víry a přísahu na Neposkvrněné poče tí Panny Marie). Ocl 
notáře převzal rektorské symboly: epomis, matriku, pečeť a klíč e. Na 
závěr slavnosti zapěli zúčastnění Te Deum laudamus a nový rektor 
s děkany vyprovodil místodržící na Staroměstský rynek. :; 

Ano, na Staroměstský rynek, protože veškeré slavnostní akty univer
zity se měly podle panovníkova ustanovení odehrávat v Týnském 
chrámu.1; Bylo to rozumné ustanovení: pražské vysoké učení totiž, n a 
rozdíl od řady jiných obdobných učilišť, nemělo vlastní akademický 
kostel. Chrámy v Klementinu byly jezuitské a přímo v Karolinu byla 
pouze kaple. Bylo to opravdu rozumné nařízení zeměpána, j enž tak 
hodlal zamezit rúznicím m ezi světskou a duchovní složkou univerzity. 
Hodlal, avšak jeho záměr nebyl přijat s jednoznačně kladn ou ode
zvou. Naopak stal se předmětem vleklých sportl. Jezuité chtěli pořá

dat slavnosti svých fakult výlučně v Klementinu a představitelé světských 
fakult tendovali pochopitelně ke Karolinu. Dokonce za rektora z lé-

4 Ins talace nových profesorů na právn ické a l ékařské fakultč zachycuje zázn a m 
v univerzitní kni ze přísah (veden a od r. 1698, ale ceremoniá l je nepochybn č u óř. 

staršího data) Liber juramentorum alm ae ( ... ) Univcrsitatis Carolo-Ferdinandeae 
Pragensis , AUK, rkp. sign. A 42 c, ť. 47a-b. 
!1 Instalace rektora zazncuncnána tan1též: Obscrvatio novis Rcctoris m agnifici instal
landi , AUK, A 42 c (po ť. 50 nepaginováno). 
c; 2~. I I . 1656, Vídeií, SÚA, .JS, sign. CXV!II / I, č. I O, kart. I I 6. 
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kařské fakulty Mikuláše Franchimonta z Frankenfeldu (magnificem 
byl 1656/ 7 a 1666/ 7) se jezuité dokonce octli v defenzivě. Tento 
muž, potomek žoldnéře přišlého z Nizozemí, jenž za své válečné 

úspěchy obdržel i šlechtický predikát, tedy profesor Franchimont 
nejenže odmítal přísahat na Neposkvrněné početí Panny Marie a sta
věl se clo opozice i vúči panovníkovi, ale veškeré slavnostní akty 
směřoval do Karolina. 7 

V r. 1703 získali jezuité ocl Leopolda I. privilegium promovat 
absolventy ze svého řádu v Klementinu8, ale Týnský kostel zústal 
univerzitě i nadále vyhrazen pro všechny nejslavnostnější okamžiky. 

V násleclt~ící části se zaměřím na účast univerzity jako korporace, 
resp. jejích členú, při veřejných pražských festivitách . Pro nedostatek 
času bohužel jen heslovitě. Už ocl prvních let po uvedení jezuittl do 
Prahy je znám jejich podíl na svěcení svátktl Božího těla. "Pietas 
Eucharistica" se vedle úcty mariánské těšila u TovaryšsLva Ježíšova 
velké oblibě9 V procesí na svátek Božího těla v r. 1567 šlo 46 
jezuitských žákú oblečených jako andělé s planoucími svícemi. Po
dobná divadla se odehrávala i v pozdějších letech a jistě vábila lid. 
Ale např. r. 1611 řádění soldatesky přimělo jezuity, aby oslavy Božího 
těla omezili jen na areál své koleje. Bylo zvykem, že stuclt~ící mládež 
vyráběla při příležitosti Božího těla alegorické obrazy se zbožnými 
náměty, ovšem v r. 1642 si kardinál Harrach stěžoval na pohoršlivou 
světskou náplň těchto v}JevtL 10 Možná, že tato stížnost pramenila více 
z rozporú, které stavěly otce Tovaryšstva proti Harrachovi v době 
sporů o pražskou univerzitu. 

R. 1622 se slavilo svatořečení nových jezuitských světctl - sv. Igná
ce , zakladate le řádu a misionáře sv. Františka Xaverského. A to byla 
také první veřejná slavnost, kterou směli jezuité po Bílé Hoře ve 
městě "zasaženém herezí" uspořádat. Ještě na Boží tělo (26. 5. 1622) 
nepovolil Lichtenštejn Tovaryšstvu veřejný prúvod, aby český nekato
lický lid nebyl pohoršen a drážděn. Ale o necelý měsíc později právě 
na svátek sv. Ignáce a Františka (19. 6.) byla v jezuitské režii vypra-

7 SÚA, .JS, sign. CXV!II / 2, č. 5-7, kart. I I 6. 
8 Tamtéž, č. 13. Zde kopie panovníkova reskriptu z 27. 3. 1703 a místodržitelský 
dekret v téže včci z 3. 4 . 1703. 
9 K tomu srv. A. CORETII, l'idas Ausl?"iru;a. UrsfJrung ttnrl l~nlzuicklung lw.mr:km· h"iim
migll.eil in 61-tt<rmir:h. Wicn 19!'í9, s. 43n . 
1° C. STRAKA, .fak slavilo .m /Joží Tělo v Pmze v XVI. a. XVII. století, in: (:asopis katolického 
duchovenstva !'í7 (82}, 1916, s. 164, 334- 3%. 

140 



I. Čornejová, Pražské universitní slavnosti 

vena dvě skvělá procesí z Malé Strany a ze Starého Města pražského 
za účasti kléru, řádového i světského, měšťanů i šlechty s oslavnými 
projevy a slavnou mší u sv. Klimenta. 11 Prt'JVody byly provázeny 
alegorickými obrazy a vozy, neb jak praví Pavel Skála ze Zhoře: " .. . 
processí, při nichž užili [roz. jezuité] několika nádherných divadel 
neb aufcukův, jako by triumf neb slavnou nějakou pampu komukoliv 
k poctivosti při též processí drželi a prokazovali" .12 

Studenti pražské almae matris se zapojili do velkolepé slavnosti 
přenesení ostatků sv. Norberta z Magdeburku do Prahy r. 1627. 
Navzdory rozepřím, které dělily řeholníky Hory sionské od otel! 
Tovaryšstva Ježíšova, se k této obřadní akci k uctění predestinované
ho patrona Čech připojili jezuité nadmíru iniciativn ě. Akademická 
mládež připravila při translaci ostatků zakladatele premonstrátského 
řádu nádhernou podívanou na lodích houpaných vlnami Vltavy. 
Pražany u chvacovala loď zasvěcená sv. Norbertovi, kterou kormidlova
la symbolická Láska, loctivodem jí byla Opatrnost, o plachtoví pečo
vala Zbožnost, Spravedlnost řídila práce na lodi a Mírnost odváděla 
plavce od scestného vábení Sirén. 1 ~ 

Na loďkách s planoucím světlem uvítali pražští studenti i zázračný 
mariánský staroboleslavský obraz vykoupený po saském vpádu, tento
krát pod mostem mezi Starou Boleslaví a Brandýsem v r. 1638. 14 

V listopadu r. 1648, poté, co se akademičtí občané zasloužili 
o odražení švédského vpádu proslulou obranou Karlova mostu, slavili 
jezuitští patres se svými studenty vítězství slavnými bohoslužbami. 
Potom už se smířlivostí vpravdě ekumenickou zvali své byvší protes
tantské soky na přátelské návštěvy do Klementina a studt~jící poznovu 
na Vltavě skládali v lodicích hold svým svatým patront'1m za pomoc 
při vítězství. 1" 

Dne 4. 3. 1654, na svátek přenesení ostatkú sv. Václava, se konala 
v Týnském chrámu slavnost sjednocení akademie Karlovy a Ferdinan-

11 K Lomu V. LívA, Studie o dob!! f){}bt!/olwrslaf. fl. Rdwtolisru;e, in: SbPDl-1 1P VII , s. 27. 
12 PAVEl. SKÁLA ZE Z110ŘE, Historie l7risluí orl r. /602 do r. 1623. Ed. K. TIEfTRUNK. V, Praha 
1870, s. 22~. 
1 g C. STRAKA, Pf"iine.len.í ostatldi .mati!lw Norberta z MagrldJ'Urku no. Stmlwv ( 1626-1628 ). 
K thstaú1ténm jubilrm mim / 927. Praha 1927, s. 92-93, 11 2- 120; V. 1\ITNAR, PostaV)' 
a fJmbltfrny (r~shi!lw bamku litrmí:rnílw. Praha 19~9. 
14 F. I<RÁS I. , Arno.ft h1: 1-fa·rmch. Pmha 1886, s. !164. 
Jó Oiarium Collcg ii ad S. Clcmcntcm SJ. 1647- 1670, NK ( :R, odcl. rkp . a vzác. tiskt\ 
sign. XXIII O 169, ncpag . (záp isy k r. 1648). 
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davy za účasti místodržících, "staronového" kancléře, pražského me
tropolity, za velké pozornosti obyvatelstva. Zahájení bylo oznámeno 
velkým zvonem od Týna v 9 hodin ráno, načež se ve skvostném 
prúvodu za hlaholu 24 trubačú odebraly všechny čtyři fakulty do 
staroměstského kostela, kde byl veřejně vyhlášen unijní dekret. Zde 
také jednotlivé fakulty oznámily své patrony: teologická sv. Jana 
Evangelistu, právnická sv. Iva, lékařská sv. Kosmu a Damiána a filozo
fická sv. Kateřinu a zavázaly se vespolek světit jejich zasvěcené 

svátky. 16 

Rl'lzných svátkú univerzita slavila ovšem velmi mnoho, takže se 
jejich dodržování stávalo značnou překážkou učebního procesu, jak 
poukazovali především četní reformátoři od počátku 18. stol. Proto 
byly postupně některé z nich rušeny - a to nejen, jak je všeobecn ě 

známo, za Josefa II., ale prúběžně už od panování Karla Vl. 
Vedle církevních slavností se univerzita podílela významně i na 

obřadech světských nebo smíšených, jako byly korunovace českých 

králtl a královen, či na oslavách vítězství křesťanských vojsk nad Turky 
u Vídně r. 1683 a u Budína r. 1686. 

Na závěr mi dovolte ještě malou zmínku dotýkající se podstaty 
barokních slavností i mentality lidí této doby. Vždyť co múže být 
v oboru festivit nosnějšího než slavnosti barokní éry, slavnosti , které 
dokonce v katolické církvi ve španělsko-italských oblastech přežívají 
až doposud. Nám, středoevropským současníkúm, se múže okázalá 
pampa a velkolepá podívaná provázená nezbytnými atributy výtvarný
mi a hudebními jevit mírně řečeno vzdálená a těžko pochopitelná. 
Odtud, pouze ze zřetele racionálního, v podstatě skeptického člověka 
nového věku , jenž nevěří v nadpozemské ideály, jemuž se ostatně 

mnohdy odcizují i jakékoliv vyšší ideály a víra v cokoliv je apriorně 
podrobována materialisticky orientovanému zkoumání a pochybování, 
tedy z takovýchto premis, mohou pramenit kritické výroky některých 
historikú zabývajících se barokním obdobím. A tak nemohu souhlasit 
např. s tvrzením J. Války (aniž bych chtěla snižovat jeho velmi 
záslužnou práci), že: " ... základní vlastností barokního člověka nemá 
být zbožnost, ale předstírání zbožnosti a předstírání zbožnosti není 
jen dekorem barokní religiozity, ale její podstatou, což je dt1sledk.em 

I li Popis unijní slavnosti mj. - Littcrac annuac Collcgii ad S. Clcmcntcm I (i54 , N K 
Č:R , sig-n. XXIII C IO.'í / 1, pag. 84-R5. D:'ilc SÚA, .JS, sign. CXVlll/1 , č. 4, kan. 11() . 
K tomu i K. SPIEGEL, D ú1 fYmger Univrmitiit.mnúm, in: MVGD!3 ()2 , 1924, s. !)-\:l4. 
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jezuitského probabilismu a podřízení náboženství mocenským záj
múm".1 7 Nemohu být ovšem příliš přísná, Válka sám o tém ž problé
mu píše jinde umírněněji, leč přesto v podobném duchu. Nicméně 
se domnívám, že tato a podobná tvrzení nejsou zcela výstižná a snad 
plynou z odlišného výkladu Calderónova dramatu Život j e sen, j ež se 
stává často základním kamenem a východiskem vědctl pokoušejících 
se dobrat barokní mentality. 18 

Jinak však vyznívají např. závěry nyní už klasického bádání kupř. 

R. Alewyna a K. Salzleho a řady dalších. Význačný literární historik 
W. Barner, j enž věnoval velkou pozornost barokní rétorice , dokládá, 
že na závažné otázky po podstatě barokní zbožnosti a jejím významu 
v lidském životě dává adekvátní odpověď sám Pedro Calderón de Ia 
Barca (El gran teatro del mundo): "Bůh j e autor a zároveií. režisér 
i divák, sám j e garantem prttběhu světského divadla." 19 

17 .J. VALKA , Manýrismus · a /;am/w v {es/uf kultui"f! v 17. a I. fJOlovini! !fl. století, in : StCom 
et hist. 19, VII I, 1978, s. 155-213, s. 183. 
18 Až po dops~ltlí referátu j sem poznovu vzala do rukou krásnou ese j A. Nováka 
o barokní Praze (A. NOVÁ K, Praha barokní. 2. vyd . Prah a 192 1, s. 10-11 ), odkud 
n1usín1 ocitovat j ednu pasáž, která vyznívá souh l asnč s 1nýn1 i úvahan1i : ,~ J ak vám , 
ó svůdní a nebezpeční mistři katolické renesance, mčl i odolat lidé sedmnáctého 
vč ku , jimž víra byla rozko.,í a zbožiíování potřebou , když my, skeptikové, opovrhu jící 
vašimi náboženskými předpok l ady, každodennč podléháme vašim úskokftm a smysl
ným lé čkám?" 
19 W. 13ARN ER, Ba.rwhrlutlmik. TObingen 1970, s. 91. 
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VĚRA SMOLOVÁ 

SLAVNOSTNÍ OBNOVY MĚSTSKÝCH RAD 
NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 

VE DRUHÉ POLOVINĚ 17. A ZAČÁTKEM 18. STOLETÍ 

Obnovy rady nejen Starého, ale i Nového a Menšího Města praž
ského zcela ztratily během druhé poloviny 17. a začátkem 18. stol. 
svůj puvodní význam j ako volby nových členť1 nejvyššího městského 
úřadu a staly se pouhým formálním dosazením předem pečlivě 

vybraných a prověřených kandidátu, j ej ichž cesta na radnici n ejed
nou vedla přes kancelář místodržitelství a pokladnu j ak této instituce, 
tak jejích představitelu a zaměstnancu obou českých kanceláří. 19. lis
topadu 1658 např. nařídili purkmistr a rada městskému bernímu 
Janu Matoušovi , aby do expedice české dvorské kanceláře odvedl za 
renovaci 19 tolaru a aby dal panu Ziglovi, kancelistovi téže kanceláře, 
který "takové peníze odvésti věděti bude", b ez kvitance 5 tolaru n a 
pár rukavic. 1 

Při renovacích rady byl stanoven a bez větších změn zachován 
tradiční ceremoniál, j ehož pruběh je znám z podrobného vypsání při 
obnovách r. 1670, 1674, 1678 a 1705, zapsaných do pamětní knihy 
Starého Města. 2 V den o bnovy (8. 1. 1670) se ráno sešli v jezuitském 
kostele sv. Salvátora n a Starém Městě královští h ejtmané, místodržící 
s úředníky české kanceláře, konšelé a celá obec. Všichni se společně 

odebrali na radnici, kde po uved ení na vyhrazená místa byly ,Jej ich 
Milosti" přivítány nejprve zástupcem rady a pak jmén em celé ob ce. 
Vítání začalo poděkováním, že urození páni ,jakkoli v velikém času 

1 AMP, rkp. 1596, f. 8Ib. 
2 AMP, rkp. 329, f. 42a-44a, 68a-70b, 175a-b, 206a-208a, 259a, 41 Ob-414a, 431 a-b. 
Zápisy jsou psány česky až na obnovu r. 1678, z j ejíhož n čmeckého textu vycházel 
K. H ADEK, Čtení o staré Praze. Čes. graf. unie 1948, s. 111- 117. 
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tom to zimním (byla toho dne zima příkrá), nicméně s lavně vzácnou 
přítomností svou dům tento a místo okrášliti ráčili ". Řečník pokračo
val velmi rozvláčně a s použitím výrazů římských klasiki'1 v os lavě 

rakouského arcidomu a vyslovil naději, že pod jeho věčnou vládou 
bude říše vzkvétat ku prospěchu křesťanstva. Za to, že může být 
uskutečněna obnova, vyjadřovala obec svůj vděk: "Pročež za to J eho 
Císařské a Královské Milosti přítomná obec kolen a svá oddaná ukři
vuj íc, nesmrtedlné děkování činí." Již předem slíbila, že všechny nové 
konšely s respektem přijme. 

Po přivítání přeče tl nejvyšší purkrabí královskou rezoluci, jíž se 
oznamovalo obnovení pražských rad, a propustil konšely "z povinnos
ti" . Purkmistr mu odevzdal městskou pečeť n a stříbrném tácu a podal 
mu klíče od městských bra n. Radní ustoupili stranou. Sekretář krá
lovské české kanceláře jme noval nové konšely, kteří byli hlasitě vyvo
láváni služebníkem purkmistrovského úřadu . Radě bylo svěřeno 

vykonávání úřadu a připomenuto , aby se řídila k tomu vydanou 
císařskou instrukcí a dalšími nařízeními . Purkrabí odevzdal pečeť 

a klíče primá torovi , který takto vždy jako první z konšelů přebíral p o 
obnově držení purkmistrovského úřadu . Potom konšelé vykonali před 
celou ob cí přísahu, v níž se zavazovali každ ému pomáhat k pravdě 
a spravedlnosti , zachovávat tajnost rady, "zbraňovat neřádúm proti 
Pánu Bohu a dobrému pořádku", n ebrat úpla tky a nedbat protekce. 
V radniční kapli pak vyznali konšelé svou víru a odtud šli n a mši do 
ch rámu Matky Boží před Týnem, zatímco se místodržící odebrali n a 
Nové a p osléze Menší Město, v nichž ,jednostejným zpúsobem pro
cedírováno bylo". 

O pokračování slavnosti renovace rady se v zápisu z r. 1670 n eříká 
nic, ale německá verze z r. 1678 další podrobnosti zaznamenává. 
Dovídáme se, v jakém pořadí a s kolika spřeženími j el který úředník 
od chrámu sv. Salvá tora na staroměstskou radnici, kde kdo seděl ve 
velkém hořejším radničním sále. Městská pečeť byla tentokrát zaba
lena v černém sametu se zlatou šňúrou, místodržící odjeli na Nové 
Město Železnou ulicí. Následuje dodatek, že po m ši, na niž se ubíra li 
pěšky, odjeli konšelé k panu primátorovi "zur Tractation". Na cestě 
stáli městští trubači a bube níci s instrumenty, městští strážní, měšťané 
se zbrojí i ostatní obyvatelé. Po renovaci na Novém a Menším Městě 
se komisaři (tj. místodržící a jiní hosté) vrátili zpátky ke staroměst

skému primasovi. Zde byli pohoštěni masem, rybami a "lahodným 
vínem". Za j edním stolem seděl císařský rychtář, primas s komisaři, 

146 



V. Smolová, Slavnostní obnovy městských rad 

proti nim za druhým celý magistrát včetně hudebníků. Městští služeb
níci obsluhovali, "a tak všechno dobře skončilo". 

Jediná zmínka o pohoštění navozuje otázku, jakým zpť1sobem byly 
zaplaceny náklady na renovaci. Je známo, že "trachtace" byly pořádá

ny při slavnostech Božího těla, při vizitacích libeňského panství, při 
procesích na Prosek a podobně. Bohužel se však pro léta sledova
ných obnov nezachovaly žádné knihy radního hospodářství ani šesti
panského úřadu, který nad tímto hospodářstvím dohlížel, jež mohly 
obsahovat účty za pohoštění při obnově (k jiným hostinám se prame
ny občas objevují). V knihách příkazů (libri certificationum) a v kni
hách dekretací Starého Města3 se podařilo nalézt pro léta 1658, 1661, 
1666, 1670, 1671 a 1674 pouhé příkazy magistrátu, aby městský 

berník, resp. šestipáni odvedli obvyklou taxu za renovaci do expedice 
české dvorské kanceláře a královské kanceláře. Výše taxy se pro 
dvorskou kancelář (viz výše) pohybovala kolem 20 tol. nebo 35 zl., 
pro kancelář královskou činila 20 kop míš. nebo 26 zl. 20 kr." 

Tytéž prameny uvádějí k letům 1661 a 1671 ratifikace účtťt , které 
předložili šestipáni radě. Rada vždy účet schválila, aniž by ovšem byla 
zapsána jeho výše. Proto potěší, že alespoň 27. července 1666 písař 
poznamenal: "Purkmistr a rada ráčí (tento) náklad při nynější reno
vati radní podle specificati předložené, kterýž se na 148 zl. 2 kr. 3 d. 
vztahuje, docela raticifírovati. Pročež budou moci p. ouředníci (šes
tipáni) tuto dekretaci pro pořádnost počtúv svých přiložiti. "" Vzhle
dem k těmto okolnostem je užitečné použít alespoií. pro srovnání 
pramen z r. 1723. Jedná se o soubor účtú za pohoštění k renovaci 
rady, Sbírka listin AMP 1-269/2. Toho roku měli účastníci hostiny 
k dispozici maso hovězí, skopové, telecí, vepřové, jehněčí i divočinu, 
zvěřinu, rťtzné druhy drúbeže, 100 koroptví, uzené a dokonce lososa 
(29 zl.!) zhruba za 437 zl. Upotřebily se nejrúznější druhy koření, 
žampiony, raci, velké množství vajec, smetana, ořechy, mandle, cukro
vinky, nudle, citrony, čokoláda, káva, víno. Objednáno bylo skleněné, 
cínové, majolikové i jiné nádobí, stolní prádlo, květiny, svíce, mýdlo, 
provázek atd. Celkové náklady tehdy přesáhly 1 300 zl. 

Obnovy rady se neobešly bez rúzných kuriózních událostí. Po 
obnově rady r. 1699 došel do staroměstského magistrátu od Jiřího 

3 AMP, rkp . 1596, 1597, IS9R, IS99, 1600, 1603. 
4 AMP, rkp. 1.596, f. l 7 l a; rkp. IS97, ť. 145b atd. 
" AMP, rkp. 1599, f. 23 1a. 
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Brodského spis, v němž žádá, "aby se mu nějaká pomoc učinila 

z příčiny, že při držané renovati skrz střílení ručnic v jeho domečku 
kamna se zbořili (!) ". Jeho prosba byla splněna - šesti páni na příkaz 
purkmistra a rady vydali Jiřímu Brodskému 6 zl. "na jeho škodu při 
renovati trpěnou". 1i 

!i AMP, rkp. 1603, ť. 25b-26a. 
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MAŠKARNÍ PLESY, PŘEDPISY O NICH 
A PRAŽSKÝ PRIMÁTOR V 18. STOLETÍ 

Když v r. 1858 vydal K. J. Erben svoji základní práci o primátorech 
Starého Města pražského, věnoval v ní pozornost i Janu Václavu 
Friedrichovi z Friedenbergu. Tento poslední pražský primátor není 
tedy již dávno neznámou osobností. Stejně tak dobře víme, že její 
pozoruhodný profil byl určen mimo jiné tím, že Jan Václav Friedrich 
se pokoušel podnikat v oblasti, která tehdy ještě podobnou iniciativu 
tolik nepřitahovala jako dnes, totiž na poli veřejné zábavy. Erbenem 
publikované údaje přešly do kmenového fondu pozdější literatury 
o staré Praze a byly hojně využívány dalšími autory (např. K. Hád
kem, A. Novotným aj.). Naskýtá se proto zcela přirozeně otázka, zda 
je možno tento obraz ještě doplnit a v čem? 

Nepochybně ano, především několika biografickými podrobnostmi. 
Jan Václav byl synem Jana Kašpara Friedricha (i když to všechny 
genealogické přehledy jednoznačně neuvádějí), který přišel počátkem 
18. stol. z Vídně do Prahy a zakotvil tu jako principál směnárenského 
závodu. Nebylo to nic neobvyklého. Směnárenská živnost byla u nás 
tehdy sice poměrně nová, nicméně v Praze existovaly již zavedené 
směnárenské domy. Jan Kašpar však takovýto podnik nezaložil. Pokud 
na to pomýšlel, jeho záměry se neuskutečnily a jeho počínání se 
podobalo počínání jiného rakouského peněžníka Tausche, který ve 
druhé polovině 17. stol. přesídlil do českého hlavního města z Inns
brucku. Sotva však lze o starším Friedrichovi tvrdit, že byl neúspěš
ným. Ukazuje to nejen jeho nobilitace, která z něho učinila "pana 
z Friedenbergu", nýbrž zřejmě ještě daleko více kariéra pozdějšího 
primátora, o němž nepochybně platí, že dobré vztahy k púvodnímu 
vídeúskému prostředí, včetně dvorských kruhú, tvořily trvalou složku 
jeho činnosti. Ostatní početné potomstvo friedrichovské rodiny na 
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tom však již tak dobře nebylo; zejména později se probfjelo dosti 
obtížně na podřízených úřednických místech. 

Jan Václav se v pražském společenském životě uvedl jako pořadatel 
vybraných zábav, jakými byly maškarní plesy či reduty - zábav, které 
i jinde symbolizovaly onu druhou, méně vážnou tvář filozofického 
století. Nebyla to náhoda. Byl chotěm Hedviky Vusínové a súatkem 
s ní patrně získal i známý vusínovský dům, označovaný také jako 
redutní v Masné ulici (čp. 620- I). Lze-li věřit dobovým svědec

tvím - a to jistě ano - měl dvě pěkné sálové prostory, kde mohly 
k tanci současně hrát dvě hudby. Pražská společnost byla navyklá sem 
docházet za zábavou, takže dům byl uznávaným a vyhledávaným 
společenským střediskem. O Vusínech je známo, že byli vlivnou 
měšťanskou rodinou vytříbeného uměleckého citu, která svoje estetic
ké sklony využívala jak k vytváření vlastního životního stylu, tak 
v praktické činnosti. Dosvědčt~í to i jejich podobizny náležející k před
ním památkám české barokní portrétní malby. 

Friedrich nebyl jen prost-ým dědicem vusínovské zábavní aktivity; 
jeho plesové pořadatelství mělo ještě jiné vazby. Dostávalo se do 
úzkého vztahu k veřejné moci, zpúsobem, který se zdá být novým 
a který zřejmě vytváří jistý vývojový obrat, třebaže ne hned a ve všem 
dúsledný. Zhruba od poloviny 18. stol., od doby, kdy začíná frieden
bergovské podnikání (Friedrich jako většina nobilitovaných dával 
přednost přídomku před rodinným přfjmením), stává se zábavní 
činnost, alespoň v některých projevech, předmětem souvislé právní 
úpravy. Právo proniká do této oblasti a stanovuje pro ni obecně 
závazné normy, jejichž dodržování má být vynucováno státními orgá
ny. Zábavní činnost se stává trvale obsahem jeho správněprávních 
předpisú. Vytváří se tak ono poněkud zvláštní, i když dnes již dávno 
samozřejmé sepětí výrazně odlehlých jevLI, jakými jsou právo a zába
va. Druhým spíše stabilizt~ícím, ba retardujícím prvkem v tomto 
vývoji, který se tehdy rovněž uplatnil s novou silou, bylo spojení 
s veřejnými financemi a hospodářskou politikou státu. 

Společenská setkání, doprovázená hudbou a tancem, zejména plesy 
konané v masopustě, byla v Praze v prvé polovině 18. stol. obvyklou 
formou zábavy. Její domácí místní tradice je nepochybná, i když 
přesnější poznatky o její h loubce nám zatím asi chybějí. Zcela jistě se 
však již uplatúuje rozdíl mezi domácími plesy pořádanými pro zvané 
v šlechtických palácích nebo jiných domech a mezi plesy veřejnými, 
které se uskutečií.ovaly na podnikatelsko-komerčním principu. Zdá se, 
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že konec čtyřicátých let přinesl v tomto směru patrně s obnovením 
míru jakousi konjunkturální vlnu . Veřejné plesy bylo tehdy možno 
v Praze navštěvovat na několika místech (vedle vusínovského domu 
to byl na Starém Městě samozřejmě Platýz a dť1m U železných dveří, 
na Malé Straně to byl pozdější hotel V lázních, na Novém Městě 
dt':tm U zlatého lva); k pořadatelťtm vedle Vusínťt (Jana Františka 
Vusína a Hedviky Vusínové provdané Friedrichové) náleželi i jiní 
příslušníci pražských měšťanských kruhú, včetně tradičních rodin 
(např. z literatury známý František Ignác Bartels, dále Jan Petr 
Pompe; o právo pořádat maškarní bály se v r. 1748 ucházela i Bar
bora, dcera staroměstského fysika Med. Dr Samuela Globice z Buči
ny). Postup byl obvykle takový, že pořadatel žádal o povolení 
u ústředních zemských orgánú; dúležité slovo přitom měl samozřej
mě městský hejtman některého pražského města. 

Všechny plesy a taneční zábavy nebyly ovšem stejné. Zvláštní přitaž
livost, jak lze snadno uhodnout, měly plesy maškarní. I o nich je 
možno tvrdit, že se v Praze značně rozšířily před polovinou století. 
Proč, není snad tak dúležité. Podíl na tom mohl mít pronikající vliv 
francouzského rokoka, rozhodovat mohly ovšem i jiné podmínky. 
Kulturně historické zřete le doplií.uje ještě jedna skutečnost: plesové 
zábavy, zejména maškarní, jak bylo již uvedeno, se právě v této době 
stávají předmětem nové právní úpravy. 
Ač o Marii Terezii je známo, že tanec milovala a že byla prý 

- alespoií. v mládí - zdatnou tanečnicí, jako panovnice a jako záko
nodárce vystupovala proti plesúm velmi stroze. První, co nová úprava 
přinesla, nebylo nic jiného než prostý zákaz maškarních plesá V r. 1749 
(reskriptem z 29. ll.) bylo dovoleno konání veřejných plesť1, ovšem 
jen bez masek; soukromé maškarády byly sice připuštěny, ale i tady 
mělo být počítáno -jistě dosti absurdně - s úředním dozorem. Od 
tohoto požadavku bylo sice vzápětí (rozhodnutím z 27. 12. téhož 
roku) upuštěno, ale nepříznivý kurs namířený proti maškarám nebyl 
zmírněn. Trval nejméně celý následt~ící rok. Teprve v r. 1751, a to 
až na jeho konci (reskriptem z 29. 12. pro všechny dědičné země) 
panovnice povolila prý na základě četných proseb "svým věrným 

vazalťtm" maškarní plesové radovánky ("die maskirten Ball-Lustbarkei
ten"), ale jen tak, že z maškarád se měla stát exkluzivní aristokratická 
zábava. Na maškarním reji se směly podílet jen nejvyšší spo l ečenské 

kruhy. Přesně, až malicherně se vypočítávalo, kdo měl přístup a jak 
měl být zajištěn pořádek, včetně distribuce vstupenek a placení 

151 



Documenta Pragensia XII (1995) 

vložného k úhradě dalších nákladú. Vedle šlechty, vysokých úředníkú 
a vyšších dústojníkú neměl být púvodně připuštěn nikdo další. Poz
ději (již v lednu 1752) byla dolní hranice snížena tak, že ji tvořili ti, 
jimž bylo propť0čeno dědičné šlechtictví, ovšem s výhradou, že nej
sou v cizích službách a že jejich obživa neplyne z měšťanské živnosti. 
Vane tu zcela jiný duch, než jaký ztělesňovaly např. soudobé proslulé 
benátské karnevaly, u nichž anonymita masek znamenala vždy ales
poií. chvilkové překonání společenských rozdílť1. 

Čím vysvětlit tento j akoby náhle probuzený zájem státu o právní 
úpravu takovýchto projevú lidské emocionality? Není to snadné, 
i když některá vysvětlení se nabízejí jaksi sama. Co je asi nesporné, 
je obecný rámec. Nemúže být pochyb, že jej tvoří současně probíha
jící centralizace státní správy spojená s uplatněním nových adminis
trativních metod, i když zatím ne právě v dokonalé podobě. Ukazt0e 
to povaha nových předpistL Po formální stránce se pohybt0í na 
rozhraní mezi zákonným ustanovením a správním opatřením. Jsou 
tedy jakýmisi normami nižší právní síly, jak to zpravidla vyjadřt0eme. 
Zároveií. je však vydává panovnice jako nejvyšší možný zákonodárce. 
To samo o sobě dobře ukazuje, jak púsobení státní správy a obecné 
legislativy nebylo ještě ustáleno a plně propracováno. 

Obecné rysy nemohou ovšem vysvětlit jejich obsah. A ten je 
naprosto jednoznačný. Vyčíst z něj nechuť, ba odpor k tomuto druhu 
zábavy nedá žádnou n ámahu. Jinou otázkou je ovšem to, čím byl 
motivován. Něco souvisí patrně s osobními stanovisky panovnice, 
o níž je známo, že frivolní sklony jí byly cizí, něco asi vyplývalo 
z potřeby konsolidovat poměry po válce. Ani snahu omezit zbytečný 
luxus, která se pravidelně ozývala v tehdejším zákonodárství, není 
možno odsunout stranou. Byla ostatně pevně spojena s tehdejší 
ekonomickou teorií i s praktickými policejními a populacionistickými 
záměry státu. Odkud však vyplýval onen silný dúraz na společenskou 
exkluzivitu maškarních plesú, který byl zřejmě, jak ukazt0í doklady 
z Prahy, jistým anachronismem (v r. 1753 žádala dústojnická vdova 
von Cremeriusová, aby mohla pořádat maškarní plesy pro úředníky 
a přední měšťany - "fiir die Cantzley-Verwandten und vornehmere 
Burgerstands-Personen"; následujícího roku byla podobně formulová
na žádost Friedrichova - "vor die hohe Noblesse als Burgerschaft")? 
Snad se v něm uplatnil ústupek rodové a stavovské aristokracii, 
kterou tereziánské reformy zbavovaly značné části jejího vlivu. I tak 
to byl ovšem ústupek, který současně vyrovnával rozdíly mezi ní 
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a novou byrokratickou šlechtou. Nakonec však tyto zásahy z počátku 
padesátých let zůsta ly jen epizodou. 

Do popředí se dra ly jiné z~my, mj . snaha hledat v tanečních 

zábavách určitý zdroj pro úhradu veřejných potřeb. Nebyla to myš
lenka nová. V Čechách ji nedlouho předtím uskutečnil Josef I. 
zavedením daně ze zábav s hudbou. Daň - tzv. Musikal-Impost -
stavové později vykoupili. V Praze se kromě toho užívalo výtěžku 

z plesú již v prvé polovině 18. stol. na krytí veřejné chudinské péče, 
později na vydržování nalezince apod. Na tuto tradici zřejmě navázal 
reskript z 9. 12. 1752, kterým bylo povoleno pořádání plesťt s mas
kami i bez nich j e n tehdy, přispějí-li účastníci jistou částkou na 
"zdejší komercie" , tedy na hospodářský rozvoj země, zvláště na výro
bu hedvábí. Šlo o známý plán přetvořit příkopy pražské pevnosti 
v hedvábnickou plantáž. Plesy měly tak vydělávat samy na sebe, 
neboť hedvá bí užívaly ženy i muži. Něco jiného byl však finanční 

požadavek, byť uzákoněný právním předpisem , a něco jiného jeho 
realizace; ta nebyla snadná. 

A právě tady se znovu setkáváme s pražským primátorem. Snad on 
byl otcem myšlenky, která chtěla tyto obtíže řešit. Zcela jistě j e řešila 

tak, že prospěch měl především zmíněný představitel pražské samo
správy. Jan Václav Friedrich získal výsadu opravňt~ící ho k výlučnému 
pořádání všech plesť1 v Praze, n e tedy jen maškarních. Výsada mu 
byla udělena jako tzv. privativní privilegium, což byl obvyklý prostře

dek státní merkantilistické politiky, jímž byli chráněni m anufakturní 
podnikatelé, vynálezci, ale také knihtiskaři a jiné podobně činné 

osoby (privilegium získal zřejmě již v r. 1763, ač literatura uvádí až 
rok 1766). Z Friedricha se stal v Praze na poli zábavy mocný 
a rozhodující muž. Svť~ monopol neměl ovšem zadarmo; privilegium 
získal podle dobového zpúsobu vyjadřování "onerosn ě", tzn. byl po
vinen odvádět část výtěžku na krytí veřejných humanitárních potřeb . 

Ovšem monopol to byl skutečný: každý další pořadatel veřejné zábavy 
neměl jinou možnost, chtěl-li svť~ záměr uskutečnit, než se s Fried
richem nejdříve dohodnout. 

Friedrichúv vzestup znamenal také rozmnožení jeho nepřáte l. Ne
bylo jich málo, jak svědčí žaloby proti němu a jeho hospodaření 

obecním majetkem, jež mu jako primátorovi připadalo . Nepřízni 

dovedl však Friedrich čelit , hlavně asi pro své dobré vztahy ke dvoru. 
Byl však natolik prozíravým, aby n eusiloval o nemožné , zvl áště když 
se jeho privilegia stávala tím , jak narústal počet jeho nepřátel , 
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neudržitelnými. Proto, když na konci sedmdesátých let bylo znovu 
komisionelně jednáno v Praze o úpravě plesového podnikání, byl 
ochoten k ústupkům, ale jen takovým, které si sám stanovil. Díky 
svému vlivu dosáhl i toho. Nejcennější zachoval: právo pořádat maš
karní plesy. Výsada na jejich konání byla spojena s vusínovským 
domem jako radikované privilegium, takže měla prospívat každému 
jeho vlastníku. Znovu se tak utvrdila zábavní tradice této dnes již 
neexistující budovy. 

Po Friedrichově smrti (zemřel 24. 12. 1783) přešla oprávnění na 
jeho dědice, na rodiny jeho tří dcer. Jejich postavení nebylo lehké, 
veřejné mínění se obracelo proti nim. Zřejmé to bylo na počátku 
devadesátých let, když se v Praze chystaly korunovační slavnosti. I šéf 
tehdejší zemské správy, nejvyšší purkrabí hrabě Cavriani, byl proti 
friedrichovskému monopolu. Nervózní atmosféru, která tu vznikala, 
dobře ilustruje vyšetřování potyčky, ke které došlo mezi jedním 
z Friedrichových potomkú (Johannem von Cassati) a pražským vice
purkrnistrem (Josefem Preinhólclerem z Heldenburgu). 

Jak končila sláva frieclrichovských výsad, zatím ale ještě neotřese
ných, dostávala se znovu ke slovu právní regulace zábav. Pokud jde 
o maškarní plesy, byly již v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let 
vydávány rozmanité drobné dílčí pořáclkové předpisy; většinu z nich 
zachytil a parafrázoval A Novotný ve své knize O Praze mládí F. L. 
Věka. Co však stojí za zdttraznění, je ještě jiná okolnost. Na konci 
století je v Praze českým guberniem vydáván po vícleií.ském vzoru 
souhrnný plesový řád, obnovovaný před každoroční sezonou. Je zají
mavý nejen obsahově, nýbrž i formálně. Jde o typickou správní 
normu, kterou vydává příslušný správní orgán, v tomto případě 

nejvyšší správní orgán v zemi, aniž je zapotřebí, jako tomu bylo ještě 
v polovině století, aby se o podobných záležitostech vyjadřoval nejvyš
ší zákonodárce. 
Obnovovaně vydávaný plesový řád předznamenává novou éru pleso

vých zábav, v niž nad aristokratickou výlučností vítězí měšťanský ráz, 
který nakonec této populární formě společenské aktivity vtiskne její 
konečnou podobu. 
Závěrem je třeba připomenout ještě jednu významnou okolnost. 

Pražské české gubernium počíná v této době vystupovat jako orgán 
kompetenčně příslušný v záležitostech plesových a jiných veřejných 
zábav. Správní povolovací řízení o podnicích tohoto druhu náleží 
k jeho pravidelné administrativní agendě . Archiválie, které jsou clo-
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dnes dokladem jeho činnosti, však namnoze ještě ček~jí na svoje 
objevení a využití. Pro svúj bohatý kulturně historický obsah by si to 
jistě zasloužily. 

PŘÍLOHA: 

Ballordnung von dem koniglichen bohmischen Landesgubernium 

Da in dem bevorstehenden Faschinge des Jahre 1796 zur gr613eren 
Ergótzlichkeit des Publikums wieder Bhlle in Masken oder Verkleidungen 
erlaubet sind, so ist es erforderlich, daB man die Ordnung unci 
Vorschriften, welche hiebei zu beobachten sine!, vorlaufig allgemein 
bekannt mache. 

1 stens: Die Erlaubni13 der abzuhaltenden maskirten Balle wird blol3 
auf clen sogenanten wussinischen Saal eingeschrankt; aul3er diesem 
Saale ist nirgencls wecler bei óffentlichen Ballen, noch bei privat 
Faschingslustbarkeiten der Gebrauch der Masken gestattet. 

2 tens: Die maskirten Balle nehmen am ersten Sonntage nach dem 
Tage der Heiligen drei Kónige ihren Anfang; clie Tage aber, an 
welchen sie abgehalten werclen, wircl ein besonderer Anschlagszettel 
anzeigen. 

3 tens: Jeder maskirte Ball wird um 9 Uhr Abencls eróffnet; hievon 
ist jedoch der Ball am Faschingsdienstage ausgenommen, welcher 
nach der bisherigen Beobachtung frúher anfagen wircl, eine halbe 
Stuncle vor Mitternacht aber so, wie die Supeen, zu encligen ist. 

4 tens: Zu den maskirten Ballen wird jede Person, ohne Rúcksicht 
auf den Stand, wenn sie nur ehrbar unci anstanclig maskirt ist, oder 
in gewóhnlicher Kleiclung, jecloch mit einer Larve, erscheint, gegen 
Erlegung clesjenigen Eintrittsgelcles, welches in einer nachfolgenclen 
Ankúncligung bestimmt werclen wird, zugelassen. Nur Bediente in 
der Livree sind von diesen Ballen ausgeschlossen. · 

5 tens: Obschon es einem jeden frei stehet, in clen Saal mit der 
Larve vor dem Gesichte einzutreten, und maskirt durch clie ganze 
Ballzeit zu verbleiben: so sine! cloch alle, clieser Freiheit sich bedienende 
Personen verbunclen, bei Verlassung des Balls, falls ein Komissar sie 
darum angeh t, in clem letzten Zimmer des Ballorts, wo die Kasse 
sich befindet, die Larve vom Gesichte wegzunehmen. Diejenigen 
Personen, welche nach bezahlten Eintrittsgelde bereits in dem Saale 
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gewesen, auf einige Zeit aus d em Saale sich entfernen, unci wieder 
dahin zur(ickkehren wollen, sind verbunden, sowohl bei dem Austritte 
als auch bei dem Riicktritte , sich zu demaskiren, unci bei den 
Kassenkommissarien uber die geleistete Zahlung sich ausweisen. 

6 lens: Allen jenen, die einen maskirten Ball besuchen, wird unte r 
der, in Betrettungsgasse zu erwartenden Abweisung durch die Wache 
verboten, ein Seiten-Feuer- oder sonst ein Gewehr zu sich zu nehme n ; 
gleich wie es auch nicht gestattet werden kann, daf3 jemand mit 
Spornen zu den Stiefeln an einem Orte intrete, wo oft sehr viele 
Menschen zusammenkommen, unci hierdurch sehr leicht jemand 
eine Beschadigung zugefugt werden kann. Den Bedienten wird aber 
nachdriicklich aufgetragen, sich allenthalben ruhig unci bescheiden 
zu benehmen, unci jederman, vorzúglich aber der Wache mit Achtung 
zu begegnen. Ferner sollen sie nicht mit brennenden Facke ln Liber 
die Stiege gehen, in das Zimmer, welches nur zum Eintritte fúr die 
Masken bestimmt ist, sich nicht eindringen, auch den kommenden, 
oder weggehenden Masken nicht im Wege stehen, sondern in dem, 
fúr sie gewidmeten geheitzten Zimmer ihre Herrschaften erwarten, 
wo jeder, auf Verlangen seiner Herrschaft, durcheigends bestellte 
Leute wird vorgeruffen werden. 

7 tens: Die, durch die bestehenden hóchsten Verordnungen 
verbotenen Spiele, sind in den maskirten Ballen so, wie an allen 
andern Orten, auf das scharfeste untersagt; die Kommerzspiele hingegen 
sind daselbst gegen Entrichtung des gewóhlichen Kartengeldes, ohne 
Ausnahme erlaubt. 

8 tens: Die Preise der Soupen werden in den Soupenzimmern, jene 
der Erfrischungen aber in dem zwischen dem grof3en unci kleinen 
Saale befindlichen Zimmer aufgezeichnet sein. 

9 tens: Was die Zu- unci Rúckfahrt betrifft haben alle zu dem Balle 
hinfahrende Masken unci leeren Kutschen bis zur Mitternachtstunde 
ihren Weeg beim Anfange der Zeltnergasse, links durch die Stupartsgasse 
zu nehmen, unci dann die leeren Kutschen den Rúckweeg bei der 
Fleischhackergasse in die Langegasse einanschlagen. Bei der Abholung 
haben die herrschaftlichen Kutschen durch die Langegasse, sodann 
durch das Schlachtbankgaf3chen zu fahren, unci zu Erwartung der 
Herrschaften langst den Fleischbanken sich zu ordnen . Die Fiackerwagen 
aber, fahren bei der Abholung vom Altstadter Ringe durch clie 
Langegasse bis zum golde nen Hechten, unci von cla rechts in clas 
Fleischhackergaf3chen, wo sie in der Ordnung zu warten haben. Die 
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Ruckfahrt der Masken aus dem Balle sowohl mit eigenen Equipagen, 
als auch mit Fiackern, so wie auch d er leeren Wagen nach Mitternacht 
ist wieder durch die Stupartsgasse. Das Theingaf3chen bleibt daher 
ganz allein fi.ir die Fuf3ganger unci Sanftentrager b es timmt. 

Ubrigens haben alle Masken sich sittsam unci vertraglich zu 
benehmen, keine vor d er andern einen Rang sich a nzumassen, 
sondern sich, ohne Rucksicht auf Stancl oder Karakter d e rgestalt 
gleich zu halten, daf3 weder im Tanzen noch im Sitzen eine Unterschiecl 
zur H erabsetzung anclerer gemacht werde . 

Prag den 31ten Dezember 1795 

Franz Kage r Graf von Stampach 

Johann Wenzl Freyhe rr von Margelik 

Kari Freyherr von Ebe n 
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PETR SvoBODNÝ 

JUBILEJNÍ OSlAVY 
VLAŠSKÉ KON GREGACE A ŠPITÁLU 1773 

Špitální kostel sv. Karla Boromejského na Malé Straně , vlašská 
kaple Nanebevzetí Panny Marie na Starém Městě a malostranské 
a staroměstské ulice spojující obě svatyně se staly v polovině 

srpna 1773 jevištěm několikadenních oslav pořádaných Vlašskou 
kongregací. Italská kolonie v Praze, která dosáhla počtem přísluš
níkll i významem jednoho z vrcholl'1 v době panování Rudolfa II ., 
začala v poslední třetin ě 16. stol. organizovat svl'lj n áboženský 
a spo l ečenský život uprostře d národnostn ě i konfesijně cizího 
města . Nejprve kolem jezuitského Klementina, kde pro ni byly 
v šedesátých letech slouženy mše v italštině, od r. 1569 kolem 
vlastní kaple na okraji klementinského areálu (v této době provi
zorní, nová byla vysvěcena r. 1590) a konečně kolem Vlašské 
kongregace, o jejímž zřízení při staroměstské jezuitské ko leji bylo 
rozhodnuto r. 1573. 1 Kongregace měla kromě konfesijní úlohy 
také poslání humanitární, které realizovala zejména po zřízení 

vlastního špitálu na Malé Straně r. 1602. Ten poskytoval podle 
hesla kongregace "Pro Deo et paupe re" a jejích stanov všestranné 
zaopatření potřebným osobám, později především dětem, bez 
rozdílu pohlaví, národnosti i vyznání. 2 Kongregace s titulem Na
n ebevzetí Panny Marie, vzniklá jako první svého druhu, byla 

1 O dčjinách vlašské kongregace: Z. KRJSTEN, Sto-ria dtdla Crm.gregazirnw ito.liana di 
Praga. Praga 1949; .J. RJ GET rJ - .J. C. P ANNIGII , I-Jistm·isdw Nach-rir;ht .wwohl von d"r 
Enir;htung der Wellisr:hen Congmgation untr!r dem Titel Ma-riae 1-fimrnelfáhrt rd1· mu;h dr"' 
daz1L gehórigen HosfJitaú B. V Mmirw rul S. Carolwn Borromaeu:m. Prag 1773. 
2 O dčjinách špitálu: P. SvoBODNÝ, Vla.íský .ífJitril na Malrf Stmnr! a jrdw rn.úto v fJéi:i 
o matku a dítr! do josef!nských rr!fómm, in: OP 7, 1987, s. 113- 134. 
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organizována podle vzoru jezuitských mariánských bratrstev, kte
rých bylo r. 1639 jen v české provincii na padesát. " 

Svátek Nanebevzetí Panny Marie, jemuž byla zasvěcena i staroměst
ská kaple kongregace, se stal ústředním svátečním dnem pražských 
Italt'L V tento den - 15. srpna - probíhaly v tzv. Vlašské kapli 
nejenom obvyklé bohoslužby spojené s oslavou jejího zasvěcení, ale 
také každoroční slavnostní inaugurace nově zvoleného představenstva 
kongregace, špitálu a kaple. Na rok 1773 připadlo 200. výročí založe
ní kongregace, které se stalo popudem k dosud nevídaným oslavám 
svátku pražských Italů v den jejich patronky. O přípravách a prúběhu 
jubilejních oslav v r. I 773 vypovídají dosti podrobně jinak žalostné 
zbytky kongregačního archivu a knihovny, které se rúznými cestami 
dostaly do Archivu hl. m. Prahy.4 

Zhruba jeden měsíc před plánovanými oslavami odeslali představe
ní kongregace přípis pražské arcibiskupské konzistoři datovaný 6. čer

vence se žádostí o povolení třídenních oslav. V žádosti j e j ej ich 
pořad již stručně nastíněn: v den vlastního svátku, který připadl toho 
roku n a neděli, se mělo h lavní událostí stát procesí z malostranského 
špitálu clo Vlašské kaple na Starém Městě, na náslecltuící dva dny 
byla plánována řada bohoslužeb, včetně vystavení Nejsvětější Svátosti, 
zpívání litanií a několika kázání, z nichž jedno mělo být předneseno 
v češtině a jedno v němčině ." O dva dny později byla tato žádost 
vikářem konzistoře a jejím kancléřem postoupena samotnému arcibis
kupovi s doporučením ke konečnému schválení. Žádost byla nově 
formulována, ale pořad oslav odpovídá žádosti půvoclní. 6 

Týden před svátkem Nanebevzetí Panny Marie byly rozšiřovány 

německé a české pozvánky, ve kterých byl již pořad označen přesnou 
hodinou. Podle nich měly být oslavy zahájeny už v předvečer svátku 
v sobotu odpoledne slavnými nešporami a požehnáním a pokračovat 
v neděli, pondělí a úterý pobožnostmi ve stejném pořadí: o 5. hod. 
ranní vystavení Svátosti, poté malé mše, ranní zpívaná mše v 8 hod. 
a po ní v 9. hod. kázání - v neděli italské, v pondělí české a v úterý 
německé, v 10 hod. velká mše. Na všechna tři odpoledne byly 
naplánovány litanie a nešpory, na závěr každého dne večerní požeh-

" Ottti.v slovn:ik naw:ný XIII. Praha 1898, s. 289-292. 
4 AMP, konvolut tisků a rukopisů, sign . C 1335 . 

Tamtéž, sign. G 16/ 141 , Vlašská kongregace -spisy 1650-1823, 6. 7. 1773. 
li Tamtéž, 8. 7. 1773. 
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nání. Všechny bohoslužby se měly konat ve Vlašské kapli. V neděli se 
hlavní událostí vedle procesí ze špitálu do kaple měl stát i odpolední 
prúvod k mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí a celé 
oslavy měly být zakončeny italským kázáním.7 

Podle zachovaného podrobného popisu byl pořad skutečně zacho
ván a oslavy se staly událostí, která po tři dny přitahovala nejenom 
zájem příslušník-ll kongregace, ale i davy Pražan"l1. 8 Sobotní a první 
nedělní pobožnosti proběhly podle plánu , když se o púl osmé ráno 
po slavnostní mši konané ve špitálním kostele vydalo na cestu slavné 
procesí složené z členú kongregace, chovancú špitálu a zvaných 
hostí. V čele procesí šel administrátor špitálního kostela v doprovodu 
nosičl1 dvou korouhví a za zvukú tympántl a trumpet. Za nimi v čele 
s velkou korouhví následoval prúvod nejmenších dětských chovanctl, 
zčásti v náručích pěstounů. Sirotečkové v doprovodu staršího špitální
ho učitele odříkávajícího rúženec a litanie "spínali zbožně své ručky". 
Za nimi kráčely ve dvojicích starší špitální děů, bíle oděné, v dopro
vodu mladšího učitele za zpěvu "krásných a povznášejících písní", 
které byly v průvodu poděleny koláčky na památku. Za dětmi n esli 
dospělí špitálníci, muži i ženy, starý baldachýn používaný kongregací 
při oslavách. Poté byla nesena velká korouhev Malé Strany ověšená 
stříbrnými ozdobami, dvě m e nší korouhve a ústřední bod celého 
procesí - velká stříbrná plasůka představující Nanebevzetí Panny 
Marie, opět v doprovodu hudebníkú s tympány a trumpetami. V cen
tru prúvodu za sochou kráčeli bíle odění představení kongregace. 
Poslední část prúvodu tvořili pozvaní hosté - nejprve v doprovodu 
dvou červených sametových korouhví zlatem zdobených členové laůn
ské mariánské kongregace, dále se dvěma bílými korouhvemi přísluš
níci českého mariánského bratrstva a řada dalších významných osob 
duchovního stavu za zvuku lesních rohl! a pozounú špitální kapely. 
Procesí uzavírali světští hosté v čele s malostranským hejtmanem 
v doprovodu vojáktL 

Celé pestré a hlučné procesí se vydalo od špitálu Vlašskou ulicí, 
přes stejnojmenný rynek na Malostranské náměstí a přes Karlúv most 
ke staroměstskému Klementinu. Pro snazší udržení pořádku a pohod
lí poutníkú byla cesta se svolením malostranského i staroměstského 

7 Tamtéž, sign. C 1335, dva letáky s českou a nčmeckou pozvánkou. 
8 Tamtéž, rukopis o 25 s. (nečíslováno); pokud ne ní uvedeno jinak, _je následující 
popis slavnosti zpracován podle citovaného rukopisu. 
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magistrátu vyložena prkny. Po celou dobu prúchodu procesí Malou 
Stranou vyzváněly zvony kostelů sv. Václava a sv. Tomáše . Při přecho
du mostu začala slavnostní střelba z hmoždířlt umístěných na vltav
ském břehu a na jednom z ostrovú, která trvala do té doby, než celý 
prúvod dosáhl Vlašské kaple. Střelba se opakovala i druhého a třetí

ho dne během hlavních mší a vyvrcholila závěrečného večera, kdy 
byla dokonce zdvojnásobena. Během kratičkého pnkhodu Starým 
Městem udržovali pořádek ve vedlejších uličkách vojáci. Když procesí 
dorazilo do kaple, byla zahájena ranní mše , po ní italské kázán(' 
a konečně h lavní pontifikální mše. Poté byli do úřadu slavnostně 

uvedeni nově zvolení představení kongregace a špitálu za zvukú 
virtuózní hudby tympánú a trubek. 10 Tympány doprovázely také odpo
lední procesí se sochou P. Marie k mariánskému sloupu na Staro
městském náměstí. Při zpáteční cestě byly zpívány vavřinecké litanie. 

Druhého a třetího dne byly v kapli odslouženy další plánované 
mše. V pondělí kázal česky jezuita Jan Voves. Text jeho kázání, které 
je prvním mariánským chvalozpěvem předneseným česky ve Vlašské 
kapli , byl později vytištěn. Vedle chvalořečení Panny Marie a oslav
ných ód na milosrdenství kongregace přináší řadu věcných údajtt 
k dějinám kongregace i špitálu. 11 Text německého kázání z třetího 

dne neprošel cenzurou a nebyl proto vytištěn. 12 Závěrečné italské 
kázání rektora kongregace Prokopa Krause přednesené v úterý večer 
bylo vytištěno. 13 Po tomto kázání, které vedle Matky Boží oslavovalo 
i panovnický rod, následovaly znovu vavřinecké litanie doprovázené 
zvukem tympánú a trubek a vyzváněním zvontt. 

Po celou dobu oslav byly obě svatyně pražských ltaltt bohatě 

vyzdobeny. O výzdobě špitálního kostela nevíme nic bližšího, pouze 
to, že při této příleži tosti došlo k rozšíření jeho chóru .14 Vlašská 
kaple byla nádherně vyzdobena květinami, po večerech bohatě osvět
lována stovkami svící a nad jejím vchodem byl umístě n latinský 

9 Tan1též, tisk italského kázání C . A. de .Janina11i cd .Jangang Discorso pan c~iri co , 
B nečf~. a 16 U~ . s. 
10 Tamtéž, rukopis a dále leták tamtéž, dvou list, na titu ln í stran i' mědiryti na _I. Balzera 
dle kresby .J. Rod lmayera - alegorie péče vlašského špitálu pod dohledem Pann y 
Marie a Karla Boromejského. 
11 Tamtéž, tisk českého káz<ínf .J. Vovese, 'l l s. 
12 Tamtéž, rukopis. 
13 Tamtéž, tisk italského kázáni P. Krause Discorso linalc ... , I B s. (neUsl.). 
14 P. PREISS, Jtal>tí umělá v Praze. Praha 1986, s. '178. 
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a německý nap1s s titulem a datem oslav 200. výročí. Vnitřek kaple 
byl vymalován alegorickými obrazy, které byly ilustracemi k latinským 
veršům velmi výstižně shrnujícím poslání kongregace a jejího špitálu: 

Quos spernit genitrix, hos per sua munera servat, 
enutrit miseros, quodque necesse docet, 
Respirantque senes, aegris medicina paratur, 
postremo tumulu moriuntur habent. 

(Ze svého úřadu opatn~e ty, které zavrhla rodička, 
živí chudé, učí, co je třeba, 
znovu si vydechne stáří, pro nemocné připravuje léky 
a nakonec zde umírající najdou hrob.) I !\ 

Závěr oslav v úterý večer po posledním kázání se stal pompézní 
několikahodinovou podívanou pro tisíce diváků. Kaple a přiléhající 

věž ozdobené bohatě zelenými větvemi byly osvětleny dvěma a pl!! 
tisícem lamp, z terasy lodžie zněly tympány a trubky dlouho přes 

piHnoc a od západu slunce do ll hod. v noci se j ejich zvuk mísil se 
střelbou z hmoždířú. Shluky lidí neodradil ani vítr a déšť, které se 
zdvihly po ptlinoci, a k jejich rozchodu došlo až po zásahu vojenské 
stráže. To vše k větší slávě Boží a Panny Marie, jak zaznamenal autor 
popsání slavnosti. 

K výročí založení kongregace byl vydán v r. 1773 pamětní spis 
členl! jejího představenstva P. Rigettiho aJ. C. Panniche Historische 
Nachricht sowohl von der Errichtung der Wellischen Congregation 
... als a uch des dazu gehórigen Hospitals. Jeho 280 stran je dnes 
jedním z nejcennějších pramen tl k dějinám kongregace a špitá lu. J(; 

Qeden výtisk publikace byl svázán spolu s letáčkem o volbě nového 
představenstva v jubilejním roce, německou a českou pozvánkou 
k oslavám, texty českého a obou italských kázání a rukopisným 
popisem slavnosti do jednoho svazku, který se stal součástí knihovny 
kongregace, odkud se po jejím zrušení r. 1789 dostal neznámo kdy 
do Archivu hl. m . Prahy.) 

Právě vylíčené několikadenní oslavy zdánlivě výlučné pražské socie-

l.ó Za pomoc s překlady z latiny dčkuji ko legyni z Ústavu clčjin l é kařství FVL UK 
PhDr. M. Říhové. 
Hi Viz pozn. I. 
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ty druhé poloviny 18. stol. jsou zajímavé z několika důvodl! . Jednak 
spojením každoročního, víceméně rutinního církevního svátku, i když 
přizpůsobeného potřebám instituce (proklamace zvoleného předsta
venstva) s několikadenními oslavami 200. výročí vzniku této instituce. 
Toto spojení se projevilo i ve formách slavnostních úkon{'!: vedle 
každoročně opakovaných bohoslužeb a církevních procesí se ozvaly 
silné a vědomé historické reminiscence (text pozvánek, obsah kázání, 
vydání pamětního spisu) . Význam oslav spočívá také v jejich šíři od 
interních záležitostí uzavřené komunity (proklamace představenstva, 
připomínky slavné minulosti instituce v kázáních a v publikaci, prl!
vod členů kongregace a chovancl! špitálu) až po spektákl poskytova
ný tisícům spoluobčanl!, a konečně i v jejich bohatosti žánrové od 
vyúZití hudby, divadelních prvků, literatury až po výtvarné a užité 
umění. Tím vším se jubilejní oslavy Vlašské kongregace a špitálu 
v r. 1773 zařadily mezi typické církevní slavnosti doznívajícího baroka. 
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PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRAHY 
V DOBĚ KORUNOVACE LEOPOLDA II. 

Čas od času je celá Praha tzv. "naruby" a nejvíce zdejší bezpečnost
ní složky. Jako příklad bychom mohli uvést oficiální návštěvy zahra
ničních státníků, přičemž připomei'íme alespoi'í dvě , rozsahem 
zabezpečení nejvýznamnější. V prvém případě se jednalo o návštěvu 

papeže Jana Pavla II ., zajišťovanou po všech stránkách téměř 600 000 
strážci zákona, ve druhém pak o návštěvu prezidenta USA George 
Bushe, zabezpečenou více než 200 000 osob. Připočteme-li k těmto 
již tak vysokým číslům ještě jejich vlastní početnou ochranu, dojdeme 
k cifrám vskutku úctyhodným . Přenesme se však nyní o 200 let 
nazpět, do doby korunovace Leopolda II. 

Již více než čtyřicet let uplynulo od korunovace Marie Terezie, 
a tak přípravy konané v souvislosti s nadcházející korunovací 
Leopoldovou byly vskutku velkolepé. Ne tak ale přípravy směřt~ící 
k zajištění pořádku a bezpečnosti v době pobytu nejvyššího dvora. Ty 
byly v mnohém ohledu spíše kuriózní. Zdejší ochránci pořádku si 
příliš starostí a problémů zřejmě nepřipouštěli . Zvláště, uvážíme-li 
neklidnou atmosféru na evropské politické scéně, je tento fakt až 
zarážející. 

Zabezpečení pořádku v pražských ulicích naráželo od samého 
počátku příprav na celou řadu problémů. Naprosto prvořadým se 
však stal absolutní nedostatek osob činných v řadách pražské policejní 
stráže. Její skutečný početní stav činil v této době 149 mužů, z toho 
pro Staré Město 47, Nové Město 60 a Malou Stranu 42. 1 Vzhledem 
k jejich rozmístění na nejrůznějších stanovištích - v káznici, donucovací 
pracovně, na policejním ředitelství a u městských bran, zbývalo na 

1 SÚA, (;G-Publ., per. 1786-1795, Sign . 169/6, č. kat. 3366. 
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každodenní hlídky v ulicích Starého a Nového Města a Malé Strany 
pouze 38 mužů. Potřeba zvýšené denní i noční ostrahy ve 161 ulicích 
a na náměstích města kromě Vyšehradu2 v době pobytu nejvyššího 
dvora však vyžadovala ještě dalších 123 mužů, stejný počet měl být 
k dispozici pro zabezpečení střídání. S žádostí o výpomoc se policejní 
ředitelství obrátilo na vrchní vojenské velitelství. Vzhledem k tomu, 
že z místní vojenské posádky nemohl být uvolněn pro uvedený účel 
takový počet mužů, byly tyto osoby vybrány z řad bezúhonného 
civilního obyvatelstva. K výkonu služby pak měli nastoupit již několik 

dnů před příjezdem dvora, tj. 20. srpna. ~ 

Bylo by ovšem neúplné omezit se pouze na konstatování, že 
odpověď vrchního vojenského velitelství policejnímu ředitelství byla 
výlučně negativní. Naopak vojenské velitelství přišlo zárovei'í s inicia
tivní, i když značně kuriózní nabídkou - výpomoc by mohl zajistit 
podpůrný oddíl v počtu 100 invalidů, vybraných na základě tě l esné 

zdatnosti. Její stupei'í by pak měl osobně posoudit sám policejní 
ředitel. 4 V průběhu jednání mezi policejním ředitelstvím a vojenským 
velitelstvím se však vyjasnilo, že dobrodiní vojenské invalidovny využí
vá právě pouze oněch zmiií.ovaných 100 osob a tyto vzhledem ke své 
tělesné slabosti nemohou být v převážné většině ke službě využity. 
Počet služby schopných tak byl zredukován na pouhých 16 invalidtl. 
Vedle posílení policejních hlídek v pražských ulicích měla být samo
zřejmě zároveií. posílena ostraha městských bran, donucovací pracov
ny a káznice. Právě při zabezpečování městských bran nastal další 
problém. Zde pro zvýšení bezpečnosti a zvláště z dl'lVodu evidence 
cizincl'1 přicházejících do města měli být ke všem devíti městským 

branám ustanoveni již několik dnů před přljezdem dvora příslušní 

úředníci - policejní komisaři. Vzhledem k jejich zaneprázdnění jiný
mi naléhavými úkoly po dobu korunovace bylo na základě souhlasu 
nejvyššího purkrabí využito opět civilistl'1. Denní stráž v donucovací 
pracovně a v káznici byla přenechána již zmiií.ovaným invalidl'1m -
k donucovací pracovně jich bylo přiděleno 10, do káznice 6. Napro
stá důvěra v civilní obyvatelstvo se odrazila i v zajišťování dohledu 
nad pořádkem a bezpečností v nejexponovanějších místech Prahy, 

2 Na Starém Mčstč to bylo 49 uli c, na Novém Městč 63, na Malé Stranč 3H a na 
1-1 raclčancch ll . 
" Denní mzda tčchto osob mčla činit I zl. 
4 SÚA, PC, per. 1786-1795, Slgn. 19b, č. kat. 270 . 
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kde byl tento úkol přenechán spolehlivým a zpúsobilým měšťanúm 
a měšťanským synkLlm, znalým dobře místních poměri'1. " Na každé ze 
tří hlavních policejních strážnic byl pak ustanoven jeden úředník 
jako policejní dozor, jehož h lavní povinnost spočívala v dohledu na 
spory týbJící se mezd kočích a fiakristú , dodržování jízdních pořád
kú apod.1; 

Nedostatečný počet pražských policajtú v době korunovace neměl 

být ovšem kompenzován pouze výpomocí měšťan-li či invalidú, ale 
policejní ředitelství se obrátilo s žádostí o pomoc rovněž přímo do 
Vídně. Žádost byla vyslyšena a pražské policii byl dán počínaje 20. 
srpnem k dispozici malý oddíl v počtu 20 mužú v čele s prvním 
sekretářem vídel'iské policejní kanceláře, zde ve funkci policejního 
komisaře. 7 

Slavnostnímu příjezdu Leopolda a Marie Luisy měl být spolu se 
dvěma policejními komisaři přítomen i sám policejní ředitel v roli 
vrchního strážce pořádku a bezpečnosti. Na základě dekretu prezidia 
gubernia měli k tomuto účelu pro zkvalitnění své služby použít koně, 

ale lze mít za to , že se spíše mělo jednat o dodání zvýšeného lesku 
pražské policii. Naprostou nechuť policejních úředníkú k tomuto 
rozhodnutí se snažil co možná nejpádnějšími argumenty zdi'1vodnit 
sám policejní ředitel. Především upozorl'ioval na možnosti zvýšeného 
nebezpečí nehody zpúsobené koněm ve skrumáži přihlížejících, dále 
na skutečnost, že koně by si museli pi'~čit, neboť ani on, ani 
komisaři je n evlastní a policejní komisaři na koni vlastně ani vi'1bec 
j ezdit neumějí. 8 

Den slavnostního vjezdu Jejich Veličenstev s početným doprovodem 
se rychle blížil. Nejrúznější opatření měla zajistit hladký a ničím 

nerušený prúběh slavnostního prúvodu. Především bylo potřeba pod
niknout náležitá opatření k uvolnění trasy, po níž se měl prúvod 
ubírat a zárovel'i zcela neochromit běžný provoz ve městě , ale pouze 
jej příslušně zredukovat. Úkol to byl nelehký, zvláště vezmeme-li 
v úvahu určitým zpúsobem specifický reliéf Prahy a nedostatečn é 

komunikační spojení mezi pravým a levým vltavským břeh em. Pro 

" .J ednalo se cel kem o 36 osob rozmístěných k hlídk<'tm na vytipovaných místech 
Starého a Nového Mčsta , Malé Strany a Hradčan . 
6 SÚA, ČG-Publ. , per. 1786- 1795, Sign . 169/6, č. kat. 3'166. 
7 SÚA, PC, per. 1786-179.r), Sign . I 9b, č. kat. 270. 
8 Tamtéž. 
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dobu pobytu nejvyššího dvora byla vydána celá řada speciálních 
jízdních pořádků, přesně specifiktuících trasy kočád1, fiakd1 či sel
ských vozů. V mnohém ohledu se však týkaly i pěších. V některých 
ulicích byl zaveden pouze jednosměrný provoz - např. Karlova ulice 
byla vyhrazena pouze pro vozy jedoucí ze Starého Města na Malou 
Stranu. Chodci se pak měli této ulici vyhnout zcela a místo ní se 
vydat náhradní přesně definovanou trasou přes Klementinum. Nejví
ce byl regulován provoz kupeckých a jiných těžkých vozů. Ve všech 
směrech měly přesně určené trasy i dobu průjezdu, některé brány 
i ulice byly pro ně zcela uzavřeny. Zároveň pro cestu z Malé Strany 
na Staré Město byl pro ně zřízen speciální pontonový most v místech 
zhruba dnešního Jiráskova mostu. Na jeho stavbu, která stála 778 zl. 
40 kr., bylo potřeba 30 pontontl, které byly po ukončení korunovač
ních slavností spolu s jeho dalšími součástmi rozebrány a uloženy." 

V den přfjezdu panovníka se uzavřely všechny brány s výjimkou 
Poříčské, která byla uzavřena až s přfjezdem dvora do města. Ke 
znovuotevření bran došlo teprve po odeznění druhé salvy oznamující 
příchod obou Veličenstev s doprovodem do kostela. Zároveň byly 
uzavřeny všechny prúchozí domy na Židovském Městě, Starém Městě 
i Malé Straně s vXiimkou Nového Města a čísla těchto domí1 byla 
oznámena vrchnímu vojenskému velitelství. 111 

Z pohledu člověka konce 20. stol. obeznámeného s širokou škálou 
možností narušení pořádku při akcích takového významu, jakou byla 
i korunovace, nás vpodstatě velmi překvapuje bezstarostnost našich 
předků. Pomineme-li zvýšení počtu policejních hlídek, bylo preventivních 
opatření pražské policie jen zanedbatelně. Jednou z dobových jistot 
bylo prostě i to, že osobnost panovníka je zkrátka nedotknutelná. 

' l SÚA, č;G-Publ. , per. 1786-1795, Sign . 169/ 6, č. kat. 3366. 
lil Tamtéž; zároveň s označením čp. příslušného domu byl uveden jeho majitel. 
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PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ SLAVNOSTI 
V 18. A 19. STOLETÍ 

Slavnosti pražských židli se dají obecně rozdělit na tři zásadní 
skupiny: na slavnosti religiózní, které měly vždy interní charakter 
a z pochopitelných důvodů se navenek příliš neprojevovaly - tj. 
svátky související s židovským kalendářem, dále na slavnosti celoměst
ského či celozemského charakteru (tedy podílu na nich), a nakonec 
na vlastní oslavy veřejné nereligiózního charakteru. Těch posledních 
bylo v dějinách pražského ghetta velmi málo. První skupinou se zde 
nebudu zabývat, protože nejenže nejsem v této problematice odbor
níkem, ale je k ní i velmi málo materiálu, který má značně stereo
typní charakter. Soustředím se proto na dvě další skupiny. Pracovně 
jsem je nazval nereligiózními, nicméně i zde, jak dále uvidíme, 
figurovaly ve větší či menší míře židovské náboženské obřady. 

Po celá staletí žilo pražské ghetto zdánlivě stále stejným, na okolí 
příliš nezávislým životem. Málokdo z obyvatel tehdejších pražských 
měst ale sledoval s takovým zat"Uetím věci veřejné jako právě pražští 
židé. Vždyť události mimo ghetto tak často určovaly jejich bezpro
střední budoucnost a měly za následek četná příkoří - ať už v podo
bě rozvášněného davu v ulicích ghetta nebo v osobě magistrátního 
úředníka, který tlumočil nějaké diskriminující rozhodnutí vládních 
institucí. Zájem o veřejné dění byl zárovei'l potřebou. Včasná infor
movanost umožií.ovala židovské obci projevit příslušnou dávku občan
ského zaujetí, jež by bylo dobře viditelné. Příležitostí k tomu byly 
i veřejné slavnosti. Na nich mohli prokazovat svoji loajálnost, stá
totvornou horlivost a smysl pro zájmy toho mocnějšího. 

Nejrůznější veřejné židovské oslavy, které byly takřka výlučně vždy 
součástí celopražských oslav nějakého panovnického jubilea, máme 
doloženy už od 16. stol. Za zmínku stojí přinejmenším v literatuře 
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často popisovaná účast židú na oslavách císařské korunovace Ferdi
nanda I. v Praze v r. 1558, neúpln é zprávy jsou i o účasti židtt na 
korunovačních slavnostech tohoto krále již v r. 1527. Pro rok 1558 
máme k dispozici podrobný popis slavností z pera Matyáše Kolína 
z Chotěřiny, jež dokonce vyšel dvakrát, jednou v dílně Jiřího Melan
tricha, podruhé u Jana Kantora. 1 Lze předpokládat, že podobně se 
pražští židé zúčastúovali i dalších korunovačních slavností. 120 let po 
oslavě korunovace r. 1558, tedy v r. 1678 provedli pražští židé 
slavnostní prúvod Prahou na počest narození císařského prince, 
budoucího císaře Josefa U 

Jako zvláště významný se zapsal do paměů celé obce prúvod, který 
u příležitosti narození arcivévody Leopolda uspořádalo pražské židov
stvo 18. května 1716.3 Všeobecně se tvrdí, že koncepce celé oslavy 
a prúvodu vznikla v hlavě židovského primase Samuela Sachsela 
poté, co se dozvěděl, že císařovna Alžběta šťastně slehla. 

Sachsel pověřil jednoho z židovských přísežných písařťt (kterých 
bylo v ghettu vždy několik) Wolfa Seeliga a malíře Mayera tím, aby 
dodali v co nejkratší době návrh ("ohne Sparen von Unkosten"), 
tedy něco jako "ideový záměr" celé akce a zárovei'í scénář. Oba 
zpočátku nejistí pověřenci se svého úkolu nakonec zhosůli poměrně 
rychle. Navrhli vytvoření 29 loktťt vysoké čestné brány "von vorneh
mer Tischler- und Bildhauerarbeit" uprostřed tehdejší Židovské ulice. 
Brány plné nápisú a symbolických obrazú oslavťuících císařskou rodí-

Brevil" et su.ccincta d.e.w.1ijJtio fmmJme in lumomm (. .. )Anno 1558. Excusum Pragac apud 
Ccorgium Mdantrichum ab Aventino. K tomu d ále i .fu.rlenaufi.?.t.g, aú Krtiwr KaTi V 
.minen 1\inzu.g in Prag hirdt, in: Hormayr's Archiv ll , 1811 , s. 150-151; E. CARNOI.Y, 
.fú.disdws Au.fzu.g z·u Prag untrrr Kai.wr Kad V. , in: lkn Chananja II , 1859, s. 176; 
E. HEc l rr, 'fidlnarne drcr .fudtm IJ!d K1·iinung,fidtcrlir:hkeitrm (P.rag 1 558), in: Monatsch rift !úr 
Ccschichte und Wisscnschaft des .Judcntums (MCWJ), 1861 , s. 278. 
2 .Jtulaeontm Momlogia, oder .fú.disr:hes A!fim.-SJliel. Das ist: Der jiirl. Gem.áne z. l'm.gt• jJo.uúc 
1.1. seM liicherliclurr Aufzug.. Lcipzig 1678. 
3 Celý průvod je podrobně i s vyobrazením popsán jednak v knize Besdmdln.tng tdntcr 
allr<rttntertluwnigl"lrm Fmurlrms-JJezeigung rutddw ruegen J-lolwr CeiJurth desz (. .. ) 1 .tmjJI)Ldi (. .. ) 
die in !'mg wohnenrle .fudrmsdwffi (. .. ) gelwlten. Alt-Stadt Prag, 1-klm (17 16), a ch'tlc 
i v popisu od .JOII ANNA .J AKOBA Sc JIUDTA, .fiidil·r:ites l'mnckfúrtrrr und Pragto· Flm.ulrm-Nrst 
ruegen dm· h&hst-gliidtliclwn GeiJttrth (. .. ) gelwlten. . Franckťurt a. M. , Andrcac 171 6. 
O průvodu psal i .J. M. ScllorrKY, Drrrfidrrrlú:he .fur.úm.aufi.ug ztt Prag im .foJm, 1716, in: 
!VlonaLKhrift der Ccsdlschaft des vatcrliindischcn Muscums III , 1829, s. 63-76; 
L. WoLF, 1~infeiro·lir;luo·.fudena.ufzug in Pmg irn .fahm 1716, in: Die Ccgcnwart 49, lkrlin 
1867. Nakonec i zmíníme čl ánek Der .firirl'rlir:lur Attfzug de .fudrm. ztt !'mg irn fahm 1716, 
in: Allgcmeinc Zcitung des .Juclcnthums [dále A~Jl, 1880, s. 588. 
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nu a především Její nanejvys šťastně narozenou Osvícenost. Branou 
pak onoho památného 18. května v pozdních odpoledních hodinách 
procházel prúvod, který neměl v dějinách obce obdoby. Pozústával 
z celkem 36 oddílú, z nichž některé měly údajně až stovky účastníkú. 
Bylo zřízeno cosi jako tribuna, odkud mohla sezvaná křesťanská 

úřednická honorace přihlížet loajální exhibici členťt židovské obce. 
Prvních třináct oddílť1 tvořili všelijací šprýmaři, hudebníci apod. 
Doplňovali je nejrúznější maškary a převleky, mezi nimiž zaujali 
především faunové a satyrové, rťtzná cizokrajná zvířata apod. Čtrnáctý 
až osmnáctý oddíl byl vyhrazen pro hodnostáře a představitele komu
nity. Mezi nimi vynikal jak nádherným oblečením, tak dťtstojným 

vzezřením především pražský židovský primas Samuel Sachsel a vedle 
něj tehdejší nestor pražských židovských starších, takřka devadesátile
tý Seelig Josel Libochowitz. V prťtvodu účinkovali židovští starší -
známí obchodníci a mohovití členové obce bratři Abraham a Izák 
Schnurdreherovi, Herschel Todtres a Salomon Sackeles. Po nich 
následovali hudebníci, nejrúznější významné osobnosti ghetta, školní
ci, žáci škol a nakonec příslušníci židovských cechú se svými prapory 
atd. To vše za obrovské asistence zvědavcťt, ale i vojska, které udržo
valo pořádek. U příležitosti oslavy bylo ghetto výjimečně dobře vyčiš
těno, z úzkých ulic zmizely nejrťtznější boudy, přístavby a povozy, 
které jinak komplikovaly beztak již dosti složité dopravní podmínky 
v ghettu. Stovky příslušníkLI obce prošlo branou, na níž se skvělo 

heslo toho dne: 
"Wie dem Jacob Gott gesegnet, also segne auch Oesterreich, DajJ ein Meng 

der Erben ihm regnet und hein Haus ihm seie gleich. Von diesem Joseph bis 
auf Ruben steige Kaiser unser Herr, Wie den Jacob mil Tutzet Buben, nach 
sein Wunsch ihm Gott vermehr . .. " 
Ještě tři dny po oslavě byly synagogy a školy slavnostně iluminovány 

a celá obec dlela na modlitbách a postila se. 
V r. 1723, při Karlově pražské korunovaci byli pražští židé jen 

pasivní součástí jásajících mas a vzhledem k počínající systematické 
antisemitské politice vlády směli projevovat své nadšení až v posled
ních řadách, vzdáleni od ověnčeného královského hradu .4 

Podobný prťtběh a rozsah jako v r. 1716 měly i oslavy spojené 

4 & .w;hreibung des Rinzugs weldum. der Allerdurd!l.mu;htigst-groflrniú;htigvt- unrl un:iiberwindlú;hslfi 
Wimiw;/w Kay.w:r Carolu.1· Dt:r Ser:hst11 (. .. ) in Dt:ro Kiiniglidw r.Lrey Pmgt:r-Slii.tlfl, Den 30. Junii, 
Anno 1723 gehalten. 
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s prúvodem, které se konaly v ghettu o 25 let později. Tehdy 
(r. 1741) slavila židovská obec narození svého budoucího osvobodite
le, příštího císaře Josefa II." Prúvod se skládal z mnoha oddílú, které 
měly právě tak symbolický význam jako v r. 1716. Dominantní roli 
opět hrála čestná brána a přítomnost židovských starších spolu s pri
masem Franklem. 

Zcela jiný charakter měly "pn"tvody", které Pražané viděli vycházet 
z bran ghetta v únoru a v březnu r. 1745. Tehdy došlo k naplnění 
jedné z ideí tzv. "commissio in rebus judaicis" o redukci pražského 
židovstva. Židé byli bez výjimky vypovězeni ze země a odchod této 
podstatné části pražského obyvatelstva vyvolal samozřejmě všeobec
nou pozornost. Zároveň i silný odpor všech židovských obcí Evropy. 
Přes veškeré intervence však museli pražští židé uprostřed zimy město 
opustit s malým množstvím jen nejnutnějších věcí a soupisem křes

ťanských dluhú, z nichž většina již nikdy neměla být vydobyta nazpět. 
Pražský exodus byl komentován v celé EvropěY Po třech letech 

exilu, který řada pražských židú strávila v nedaleké Libni (ignorujíc 
tak verdikt o vypovězení ze země) v nejistotě , ale přece jen v naději, 
změnila Marie Terezie svť~ verdikt. Židé se smě l i do Prahy vrátit na 
přechodnou dobu deseti let. Jejich další existence ve městč však 
nebyla právně fixována a měla být chápána jako mimořádná milost. 
Zredukovaná obec si přesně uvědomovala permanentní hrozbu v po
době možného dalšího vypovězení antisemitsky naladěnou panovnicí. 
Proto také vystupil.ovala své úsilí o to, aby byla takřík<Uíc "vidět". 

Zvláště poté, co v r. 1754 požár zničil podstatnou část ghetta a hro
zilo reálné nebezpečí, že úřady toho využijí k jakési opětovné redukci 
židovského obyvatelstva v Praze. Aby se tomuto nebezpečí vyh nuli, 
postavili pražští židé ghetto pomocí obrovských obětí a pť~ček bě

hem velmi krátké doby znovu. 
Duchovním a organ izačním obnovitelem obce se tehdy stal nový 

vrchní pražský rabín Ezechiel Landau. Je znám svými tištěnými mod-

5 !Jťsr:h.rt!'ilntng 1fl:ner allerun lerlhiinig."tlrrn Frr!1.t.r!J!ns-Beun.tt;l.lng, wtddw Wt!gen lwh.rr Crdn.t.Tl rl1-:s 

dunhúnu:hlíg,len L\rz-Herzogen 11.nd l'rinzrm ( ... ) .JosefJhí (. .. ) díe Pm.ger .fuden.w:lwji. rlen 24. 
Aflril des 1741 (. . . ) gehallrm., s. I. c. a. ( 174 1). 
6 Be.w:hrá bung d11s A uszug.1 drrr siimmtlídum. l'ragr.r:fuderw:lwfí aw · !'-mg rlim. 2 1. i'fdn: untl 
3. MaTLií 1745 (. .. ) bis au{ rlí11se u dl wietlrrrjft.hnm.. Núrnbcrg, Gcycr ( 1745). Drrr "J'lfálige 
Strwl.I-Couriiir, weldurr (. .. ) tline ausfúh.,-Lídw Besdmdlnmg von dem Auszug der .liim.Llú:lum. 
Pmgrrr:fudemdwfi. Franckťurt 1745. 
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litbami a kázáními za vítězství rakouských zbraní v rakousko-pruské 
válce. Přednášel j e n a slavnostních shromážděních obce. Jednou 
z takových památných slavností bylo shromáždění, které se uskutečni
lo v ghettu 29. 6. 1757, tedy nedlouho po bitvě u Kolína. 7 Byla to 
opět j edna velká demonstrace občanské horlivosti za slavnostního 
osvětlení všech synagóg, škol a ulic. Vše se odehrávalo d le již stale
tého tradičního vzoru - po výslovném zdúraznění loajality ce lé obce 
byly předčítány žalmy symbolicky se vážící k vítězství rakouských 
zbraní. Následoval projev o nutnosti skutečné a uvědomělé soudrž
nosti každého souvěrce s císařským domem. Dav údajně nadšeně vítal 
všechny tyto výzvy zažehováním pochodní, spontánními pochody uli
cemi ghetta a slovním adorováním panovnického páru. 
Ještě nestačily být ani vydány všechny smuteční modlitby a kázání 

za zemřelou Marii Terezii, když pražské ghetto prožilo nejvýznamněj
ší okamžik své existence v 18. stol. Josefinský tolerančn í patent byl 
významným předělem v životě židovských obcí. Byl proto náležitě 

oslaven; spontánně projevovan é n adšení vyvolalo nebývalou averzi 
křesťanských sousedtt. Sprška antisemitských brožurek, dokazt~ících 

pochybenost tolerančního patentu otravovala atmosféru nové svobo
dy.s V době všeobecné eufo rie a velkých slavností u příležitosti 

otevření nové německé židovské školy, vrcholily slovní soubqje o opráv
něnosti či neoprávněnosti tolerance pro židy a o j ejich škodlivosti či 

naopak užitečnosti pro celou společnost_'! 
Veřejné zkoušky na výše zmíněné škole se pro celá budoucí léta 

staly příležitostí k oslavám. Zároveií. byly dt1kazem postupujícího 
emancipačního procesu . Zkoušky na josefovské škole a s nimi spoje-

7 Beschrábung r.lereT J)anksagungs-Ce!Jdlm; weldu: rl.ie PTager .fuden.H;/u~fl 1.Vl~gen A lnueidt.ung 
rle.1· l~dndes rl1m 29 . .funi 1757 in 1lirr .\IJ!;fin.(l.nnlen Syna.guge All-Ni,tt-Sd!.ul Vlmichld hab1m. 
8 G. Wolf, lwr Nder des '!IJL!!ranzfHtlenles Kai.l1rr .fosl!f!h ll. AZ j, I R8 1, s. fl I o. 
9 Není zde možno vx jm e novat všechny brožury reagující na to l eran ční patent ve 
vztahu k židům. Zájemce odkazu ji na M UNEI.ESŮV !Jibl-iugmfil:ký f!'řl!hliul žúlo1!.11ui /'Tahy. 
Státní židovské muzeu m v Praze, Praha 1952, č. 300-30<1 na s. R9 a 3 13-33 1 na s. 94. 
Slavnost otevření nové nčmecké >'. idovské školy přib l i žt!jí PJ NKIIS KoLLJ N, 11ul" rtn di" 
venamrnelle .fu.dengemeinrle lwy /0'iiff'n:u:n.g des r.lintlsdwn Sdt7.tlunl!rrril:hls Jii.1' di" j'lldi.lr:lw 
.fugm.rf.. Prag 1782; EZECIIIEI. LAN DAU , /JankgdJd, weldws den 2. May /782 !Hry de·r 
.firyalidum 1\in.mgnung d1rr deutsdwn Sdml1' in r.lirr .fwlensladl (. .. ) von Ezed!.iel Landau (. .. ) 
'11be1:1'11lzl. Prag 1782; MosEs WJENER, R1,de an die versammell1' juedúche .fuwm.r.l und an die 
Vunldurr da l'mgm· .Jtulengemeinde (. .. ) da j'llrlisdum. rleut.1·chm. Sdwli,.. Prag 1782. 
Mate riály k slavnosti otcvl'cní školy jsou fragmcntálnč dochovány i v archi vním londu 
této školy - loncl ŽNO .Josefovské hl av n í školy. 
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né oslavy jsou doloženy nejenom četnými příležitostnými tisky, ale 
i aktovým materiálem uloženým ve spisovně pražského magistrátu. 10 

Další příležitostí k veřejné oslavě se pro pražskou židovskou obec 
stalo dlouho očekávané znovudobytí Bělehradu v r. 1789. Pamětní 
spisky k této události vydal n ejen Ezechiel Landau, ale i jeden 
z členů známé rodiny J eitelestl, významný osvícenský reformátor Ba
ruch Jeiteles. 11 

Řada korunovačních slavností, které obec pořádala a k nimž vychá
zely oslavné tisky, pokračovala v r. 1791 a 1794 (korunovace Leopolda 
ll. a Františka II.). Obou oslav se účastnily i všechny venkovské 
židovské obce nejenom finanční podporou tzv. "korunovačního daru", 
ale i obdobnou formou provedení oslav. 

V r. 1791 se ve všech synagogách a modlitebnách předčítala stejná 
modlitba a i stejná "korunovační píseň", jejímž autorem byl patrně 
opět Ezechiel Landau. Jednotný způsob oslav jak v Praze, tak na 
venkově byl však prosazen na popud tehdejšího zemského židovského 
primase Jáchyma Poppera, šlechtice z Popprů . 1 2 Tento významný 
finančník a podnikatel byl nobilitován jako druhý žid v historii 
rakouského soustátí vděčným panovníkem teprve rok předtím. Pop
per organizoval i inscenování následt~ících korunovačních oslav v ro
ce 1794. Opět se židé podíleli významnou kolektou, opět bylo celé 
ghetto slavnostně osvětleno a byly zaktivizovány židovské protipožární 
hlídky. Stejně tak během oslav znovu platily speciální "Verhaltungsmass
regeln fůr die Juden", které jim nemohly dát zapomenout na to, že 
stále ještě nejsou plnoprávnými občany. 

Plnoprávnými byli židé jen ve věci placení příspěvkú na korunovač
ní dar. O tom, jak se podíleli na této sbírce, nám dává představu 
rukopis uložený dnes ve Státním židovském muzeu v Praze . Dozvídá-

10 fond Stará spisovna magistrátu , skup. C, nejstarší perioda I R40- I 844, kde .ie i řada 
prior z konce 18. stol. 
ll J EIIEZK'EI . ll. JEII UDA LAN DAU IIA-LEVI, Šebah v'fwria a . .. Prag ) 78\:J, oslavná modlitba po 
dobytí 13člehradu. .JEITIH.Es i3ARUK ll . JoNA, Ma 'arlw iR/1. 1-ferzrm .. \·rťrgies.\ung !.l"mrditi.\r:her 
l'alriolen bei Celegenheil der von der jiúlisr:hen Nal'ion wegen Erober-ung Belgmd abgrdudlrm.en 
Frdrťrlir:hkeilrm .. Ucbcrsctzt von M[cier] D [ormitzcr]. Prag 17R9 . 
12 EzECIIIEL LANDAU, Herzensgr.fiihl unrl Gr.bel der siimmllichrm. .furlrmsr:hafi in Pmg an. túnn 
allerjiryerlich..\lrm. KTiinungstage (. .. ) unsms (. .. ) Kaiser Leopold l l. am 6. SefJlranber 1791. 
Prag 1791 . Kriinungslinl unrl Gribet, wrildzes am hiir:hsl begliicklim. Kriinungstage (. .. ) Kaisa 
LrmfJOld des ll. au{ Véranla.\.\ltng rlr~s .foachim 1\dlm· von PofJfHir (. . . ) gehr1lhel rurmlr~n . Prag 
1791. 
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me se z neJ , že celkem dalo "dárek" 425 pražských židii, 22 libei'i
ských židú a 17 rúzných poručníkť1 a tzv. paušalistť1. Celkem věnoval i 

pražští židé takřka 3 300 zl. (přesněj i 3 275 zl. 34 kr.) , libeií.ští cca 
210 zl., ostatní pak asi 610 zl. , celkem asi tedy 4 120 zl. , což byla 
suma nemalá. 13 

První výrazné úspěchy moderního emancipačního procesu ži
dovské obce - založení normální školy, školy pro chlapce sirotky 
a dívč í školy též daly podnět k slavnostem. Výroč í r. 1812 a 1832 
spojená s existencí normální školy v Josefově pomohl os lavit 
talent Mojžíše Izraele Landaua, vnuka Ezechie la Lanclaua, kte rý 

13 Nčkoli k podrobn č j ších poznámek k zastoupení jednotl ivých dárců: z první skupiny 
d al nejvíc Samuel Luka a to 229 zl. 4 kr. , d~tlc Simon Frankcl (pražs ký prim as) I 04 
zl. 15 kr. (dále záznam o výši daru přes lo mící znaménko - zlaté / kre jcary} , lsrac l 
Frankcl d al 79/.~9 . Charlottc, Simon a Aron Ncustatlovi 50/ 34, Abraham 13unzl 58/ 
20, vdova po Samuelu 13orgcsovi 49/ 35, Gabrie l Lówi 52/ 13, J osef Pctschau 5 1/3, 
Salomon Przibram 69/ 40, d ále se částky včtšinou pohybovaly v rozmezí ~-10 zl. , málo 
ji ch bylo o kolo 20-30 zl., n<;jm én č se dávalo 49 kr. - sirotci, vdovy aj. Ze zajím avč jších 

j e možno jmenovat 13ccr J ossc (obchodník a !lnan čník ), který dal 40/ 39, Bccr 
Samuel 13o rgcs 34 / 3; n ám známý člen konsorcia , které mč lo v m\ jmu židovs ko u 
ti sk~trnu Elcasa r Glogau j inak zvaný Susmann (též přek l adate l Pcn tatcuchu) dal po uze 
5/ 7; Enoch Hón ig z Hiinigsbcrgu (známý pražský fra n kista} 33/ 1.~ ; jeho tchán , vťtd cc 
p ražských fran kis tů .Jonas Bcc r Wch le 17/ 46; Gabriel Sch mclkcs (J. idovs ký starší, 
pozdč j i jeden z obecního přcdstavc n stva) 43/ 13; lsack Eph raim Wchle 9, I / 20 (zámož
ný obchodník, též čel n ý frank ista ) ; lsack Jcitelcs (snad totožný se synem dr. J onasc 

.J c itclcsc) 26/ 54; lsrael Landau (syn Ezcchicla Landaua , osvícenec, spisovate l a pře kla
d ate l) j en I / 49; žena Liiwy Wcrtl1c imcra (z rodiny dal ších známých Hnan čníků ) 

Veronika da la 8/ 55; Marcus Oormitzcr (ředitel ;i.idovské Stcuc rgd>illsd irc ktio n , ale 
zárovdi nadaný přek l adatel) jen 4/ R; Moiscs Wcdelcs 14/ 4 1; Simo n Khu c I H/~5 ; 

Moiscs .I crusalcm (budoucí známý podnikatel a majite l kartoun ek) I I / 9; Salomon 
Zc rkowitz (Zcrhowitz) 24/.~5; znamy Abraham Kisch ( l é kař a j eden z přcds tavc nstva 

grémia židovských chirurgů ) 17/ 4 1; Samuel Landau (další syn Ezcchicla La ndaua) 
jen 2 zl. 53 kr. 

Z libciíské obec je třeba zmínit následující osoby: nejvíc dal Wolf Moschclcs 49/ 6; 
Wolf Salomon Riid isch 23/~ I ; Wol ť S io n Frankl 2 1 / 49; Oawid Kh uc I H/ I I ; Eph ra i m 
Wchlc I ~/~3. 

Z ostatn ích dali : dčd i cové po An tsc helovi Wcdclesovi 7~/ I ~; tzv. pau.,ali sté -
manže lé Lazar a Ester Ouschcnsy (pozdčji nobi li tovaná podnikatc lsk;\ rodi na) d ali 
1 5~ zl.; Wolf Zappcrt a joach im Led erer každý 148/ 45; Markus Nathan Wchle 37 I I I ; 

.Jo nas J c itel cs ( l é kař, fi lantrop a osvícence) 15/ 29; Mi chae l Baroch a Jacob Gúntzburg 
po 1/ 14. 

D~tlc z tzv. Pal lctcn 13uch liber dic cinzukassicrcndc Krónungs-Gcldcr wc lchc 
S. AJ icrhiichst K. K. Majcstact Franz dem Zwcitc n vcrabrcicht wordcn si nd. Die 
Landcs J udcnschaťt bctrclfcnd vysvítá, kolik mč ly dát j ed notlivé kraje na koru n ovační 
dar: 
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pro nejrúznější slavnostní příležitosti skládal poetická pásm a i kan
táty.14 

Oslavami v ghettu bylo p rovázeno i konečné vítězství v napoleon
ských válkách. Židé se poprvé jako dobrovolníci účastnili války, cítili 
podíl n a vítězství a stejně jako nacionalističtí Němci tento SvL~ 

úspěch oslavovali. 
Manifestačně proj evovanou přízní byl zahrnován nej en panovník 

a j e ho rodina. Dostalo se i na j ejich zástupce . Např. na arcivévodu 
Štěpána, který tak rychle zvládl napjatou situaci v Praze v r. 1844. 
Tehdy byly dělnické bouře zaměřeny především proti židovským pod
nikateltlm a samotnému ghe ttu hrozilo velké nebezpečí. Proto se 
arcivévodovi dostalo od obce velkých ovací při jeho přfj ezdu do 
Prahy.15 

R. 1847 před odjezdem arcivévody Štěpána z Čech, byla uspořádá-

- Práche1iský 736/ 10 1 
- Litoměři cký 204/ 40 2 
- Čásl avský 11 3/46 3 
- Táborský 220/40 4 

Klatovský 157/57 5 
- 13o leslavský 228/ 4 1 6 
- Rakovnický 155/50 7 
- 13yd 'l.ovský 29 1/59 8 
- Koul·imský 36 1/ 55 9 
- Královéhradecký 195/34 10 
- Berounský 109/ 10 ll 
- 13udčjovický 50/59 12 
- Plzc1iský 541 / 10 13 
- Loke tský 90/33 14 
- Žatecký 80/ 50 15 
- Chrudimský 56/ 00 (?) 16 

Celkem 3 59fi zl. 
Dohromady tedy da li žid é jak pražští tak venkovští 3 59fi a 4 120 zl. , tj . 7 716 zl. , 

co'l. je opravdu vysoký obnos . .Je třeba jcštč podotknout, že předem dohodnut.:t suma 
se v případč pražských židů sešla bez resu't hned , v případč venkovských nebyl tento 
proces tak j ednoznačn ý, ale nakonec ani zde nebylo d louhodobých dl u žníků . 
14 Si~ION H ocK, Beschreibung des .fubiliiwm der Griindung der Schu.le fi.i!· fsnwlilm in flra.g, 
in: Sulamith 1812; IV, I, s. 150- 166. PETER 13EFR, Sldzz.r1 ein1« Gesdtil:hte d«r 1\n.ieh.ung 1.tnd 
d"'s Untenichts bei den f.mtf.litf.n von cil« F-i.ihf.sten Zeit bis au{ dif. G•genwaTt. Prag 1832 . 

.J O IIANN W ANNICZEK, Gesdtidtte der flrag«r HattfJt- 7hvial- und Miirú:hf.nw:hule d"-r f>rrwlillm 
(. .. ) und merkwúrdigen Vorfli/ÚI von ilmrr Orúndung bil au{ gegenwiirtige Zeiten. Prag 1832; 
HERz KLAilER, Bes1:hreibung d"·r mn 30. Mai 1832 gehaltenen fi.infi:igjiihrigen .fu.!Hdfi'J''" d"r 
israd d"uLw:lum Hrwfitsdmle in Pmg.. Prag 1833. 
ló Feierlid!lwiten beim Einzuge bzlwrwg StefJhans, in: Der Orient, 1844--45, s. 45. 
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na velká slavnost, slavnostní loučení, kterého se zúčastnili vedle 
cechú křesťanských i zástupci židovských cechú, a to v dolní části 

Mostecké ulice. Po defilé měšťanské gardy defilovali i zástupci židov
ských cechú se svými prapory, ovšem až za cechy křesťanskými. 

Veřejné slavnosti dále pražská obec pořádala v souvislosti se zruše
ním tzv. židovské daně v r. 1846 a hlavně pak v souvislosti s nastou
pením Františka Josefa I. na trún. Léta 1848 a 1849 jim přinesla 

úplné zrovnoprávnění. 11; 

Ve druhé polovině minulého století, po formálním ukončení eman
cipačního procesu připojením Josefova jako V. čtvrtě k Praze, po 
získání vlastnického práva atd. se pražští židé už neodděleně účastnili 
nejrúznějších holdování. Byli to také oni, kdo nejvíce vzpomínali na 
pražského císaře Ferdinanda V. Nevynechali jedinou příležitost proje
vu oddanosti k jeho osobě. 

Židovští zlatníci, ševci, krejčí a řezníci se neúčastnili jen panovnic
kých oslav, ale rozvijeli své prapory i za příchodu kardinála Schwar
zenberga do Prahy po jeho jmenování pražským arcibiskupem. 

Že byly festivity pro obyvatele ghetta milou povinností, dozvídáme 
se z prezenční listiny, na které museli všichni židovští starší stvrdit 
vlastnoručním podpisem, že se dostavili ke klášteru voršilek již hodi
nu před začátkem uvítání císařského páru v Praze. 17 

Podobně byly provázeny oslavnou pozorností i další císařovy návště
vy města - r. 1868 a 1880, jakož i přijezdy jiných člentt císařské 

rodiny atd . Židovští účastníci uvítacích manifestací se museli vždy 
dostavit na vykázané místo přinejmenším o hodinu dříve, což v pří
padě oslav přijezdu Františka Josefa 1., který byl zvyklý velice brzy 
vstávat, bylo zvláště záslužné. 

cc; [SACK S AU I. KAEMPF, Rede gdudltm (. .. ) /)(li der (. .. ) (dtm. 8. April 1849) irn in: 7hmf11d zu 
Prag slallgti[undtme Feier wegen. der fmliliw:hen Cleichslellung dm· imuditisdum. Otlslrn11it:lurr mil 
ihren t:h.ri.lllit:h.en Slaatsgtm.ossen. Prag 1849; týž, !?et' (. .. ) ftři (. . . ) lwldovní slavnosti 
z fJříiJ.ny dosednutí na tn!n (. .. ) H·anti.ílw J osefa !. Praha 1849. 
17 l'tlitrrlú:hheit !Jei dtir Hochzeit des Kaiwm, in: AZJ, 1854, č . 18, s. 235; L UDWJ(; PoLJ.A J(, 

Fest-Rede o.us A nla.udtrr gliicklidum. Ent!Jindung (. .. ) der Krúserin Elisa!Jeth (. .. ) f!,dwlten am 
10. Miin 1855 in der Neu-Synagoge zu Prag. Prag 18.55. Ve spisku Dit1 .fuden in Biihm.en, 
vydaném anonymně v šedesátých letech 19. stol. v Praze je tato nebývalá aktivita 
charakterizována následujícími slovy: " ... Die judcn in 13ohmcn lidlcn keine Gelegen
heit dazu voriiber gchen, sie zcigtcn dies bci der Rettung S. Majestát am 18. 2. 1853 
aus Miirderhand, sic ze igten dies bei der Ycrmáhlungsfcicrlichkeit Sr. Majestiit am 24. 
Apri l 1854, sic zeigtcn dics bei der Geburt Sr. Kais . Hohcit d es Kronprinzen Ruclolph 
am 21. August 18.58, sie zeigtcn dics auch noch bei vielcn andern Gclegcnhcitcn ... " 
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Židovská obec se podílela i na oslavě 500. výročí University Karlovy, 
kdy se četní hosté na zvláštní žádost akademického senátu mohli 
seznámit s památkami ghetta. 
Podobně se slavilo i 600. výročí trvání rakouské dynastie, kdy byla 

při slavnostech nejen přednesena Kaiserlied dr. ]. H. Hirschfelda 
z Vídně (nach der Melodie de r Volkshymne) 18, ale snad i hi storicko
patrioticko-alegorická skladba složená právě k této události dramatic
kým spisovatelem Josefem Augustem Langem. 

Normálních smrtelníkl1 se týkaly jiné oslavy, jako například oslavy 
sedmdesátin Ludvíka Augusta Frankla (židovského spisovate le a poly
glota, soupumíka Meyerbeera, Humboldta a Schumanna) , které se 
dotkly nejenom obce ve Vídni a v Praze, ale prakticky všech obcí 
v mocnářství. 19 

Představenstvo obce se zúčastií.ovalo i pravidelných slavnostních 
instalací rektora apod. 

Zajímavým asp ektem j e to, j ak byly slaveny židovské nábože nské 
svátky, ale i veřejné svátky židovskými vojáky a židovskými vězni ve 
státních věznicích. K tomu se shodou okolností zachovalo poměrně 
hodně archivního materiálu. 

Účast na bohoslužbách byl a povolována i židovským vojákúm a pří
slušníkúm četnických sborť1 židovského púvodu už od počátku minu
lého století, kdy mohli židé v ozbroj ených silách sloužit. Bylo to 
limitováno určitými nařízeními , které vydávalo vždy příslušné Militar
platzkommando. Židovští vojáci byli zásadně uvolií.ováni na dobu 
hlavních náboženských svátkú (především svátkú novéh o roku, svátku 
jom kippur, sukkot a dalších) ze všech služeb a cvičení. Po určitou 
omezenou dobu směli též tito vojáci opouštět kasárny za účelem 

účasti na bohoslužbách v nejbli žších židovských modlitebn ách. To se 
například v Praze dělo za prostřednictví představenstva židovské ná
boženské obce, které každ.ý rok již na počátku roku intervenovalo 
u ve litelství pražské posádky za židovské vojáky, aby byli o svátcích 
osvobozeni od služeb a povinností. Stejně tak se představenstvo 

podílelo na zprostředkování slavnostní košer stravy pro tyto voj áky. 
Ve spisech nalézáme prakticky pro celé 19. stol. podobné intervence. 

IH .J. H. HIRSCIIFELD, Kaisr~Tlied aus Anla .. u des .mr:hslzurukrtjii.lzrigrm. J ubiliium.\· drrr gltrmdr:lum. 
Dyna .. 1tit~ 1-fabslmrg. Nach túi!· Mrdurlit~ dtrr Vulkshyrn:n.e. Wicn I R82. 
19 MORITZ R APPA POR r , An Ludw[ig] Aug[u.\t] Frankl zum sie!Jzigsten C:elmTtstagtl. Wi cn 
1880. 
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Představenstvo se pokoušelo často vyreklamovat židovské vojáky 
pražské garnizony i na dobu veřejných slavností a oslav, které byly 
v 19. stol. povětšinou spojeny s narozeninami nebo jmeninami členů 
pam~ícího rodu. Zde už bylo výrazně méně úspěšné než v případě 
religiózních svátkll, kde byli velitelé vázání směrnicemi z vyšších 
instancí a vlastně museli židovské vojáky uvolnit. U veřejných slavnos
tí tomu tak nebylo. V takových případech získávali židovští vojáci 
volno zcela výjimečně. Setkal jsem se s případem, kdy velitel pražské 
posádky na konci prvé poloviny minulého století nechtěl uvolnit 
vojáky z cvičení a služeb ani v případě oficiálních náboženských 
svátkú státem uznávaných. Představenstvo ale nelenilo a cestou vyš
ších vojenských složek si povolení, které mělo být vlastně zcela 
automatické, přece jen vydobylo. Na obci byly dokonce vedeny neu
stále doplňované seznamy vojáktl židú, jimž měly být podobné vymo
ženosti zajišťovány a pro které byly skutečně nakonec vymoženy. 
Každoročně se pak po některých význačnějších svátcích, především 
po pesachu a po svátcích nového roku v novinách objevovala veřejná 
poděkování izraelských vojákl! pražské garnizony představenstvu obce 
za jeho laskavé zprostředkování zákonného volna, možnosti účastn i t 

se bohoslužeb a odpovídající rituální stravy ve "vynikající kvalitě". 
Ze zvláštní evidence, kterou přeclstavenstvo ve věcech svátkú vedlo, 

pak velice humorně vystupt~í zprávy správců modliteben (psané 
drtivou většinou velmi těžkou rukou) o příchodech vojákl! clo syna
gog. Ač nechci podcet"lovat náboženskou horlivost židovské části 

pražské garnizony, přece jen z těchto zpráv vyplývá, že boží stánky 
nebyly vojskem příliš navštěvovány (a to platí i o veřejných slavnos
tech). Účast většiny voj ákl! na náboženském životě obce se omezova
la ponejvíce pouze na ono neosobní výše zmíněné poděkování za 
zprostředkování volna v denním tisku . Tato tendence se zjevně pro
hlubovala v prtlběhu druhé poloviny 19. stol. a hlavně na počátku 
století našeho, kdy náboženská vlažnost hlavně mezi židy pocházející
mi z větších měst a z řad liberálních kruhú byla více než zřete l ná . 

Stejně jako v případě vojska starala se židovská náboženská obec 
i o souvěrce , kteří se nešťastnou shodou okolností dostali do rozpo
ru se zákonem a v dúsleclku toho nakonec do některého z náprav
ných zařízení. I těmto lidem se mělo dostat milosrdenství košer 
stravy o religiózních svátcích a slavnostní stravy v době, kdy cosi 
oslavovala celá obec. 

Obvykle bylo v pražských věznicích okolo 30 souvěrců (zločinnost 
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u židli byla vždy velice nízká). Proto nebylo složité vše organizacne 
vyřešit. Bylo-li jakékoli významné výročí, které oslavovala celá obec 
nejenom modlitbami, ale i veřejnými slavnostmi, dalo se předpoklá
dat, že se současně se svými souvěrci v synagogách modlí i dočasní 
chovanci na Pankráci, u zemského soudu, v korekcích a vojenských 
věznicích. 

Všechny zmíněné židovské slavnostní prúvody a oslavy veřejného 
charakteru byly nevídaně masové. Podle očitých svědectví se pnhodl! 
účastnily vskutku tisíce aktértl, každý ve své předem určené roli. 
Vzhledem k tomu, že absolutní počet židovského obyvatelstva Prahy 
se v pojednávaném období pohyboval kolem 10 000 osob (za úplný 
vrchol je považována doba těsně před vypovězením židl! v r. 1745 
s téměř 15 000 osobami), lze předpokládat, že se oslav účastnili 

takřka všichni obyvatelé ghetta. 
Židé se ve své bázlivé loajalitě křečovitě snažili být v plnění všech 

rozkazú a jakýchkoli sebevíce nesmyslných záměrtl při holdování 
císařskému domu vždy první. Obava před tím, že by jim mohl někdo 
něco vytknout, j e vedla často až k absolutní devótnosti. To jim ovšem 
spolu se stále rostoucí ekonomickou mocí a chytře volenými politic
kými kroky pomohlo vytvořit taktiku, jež je poměrně úspěšně přená
šela přes úskalí antisemitismu jejich okolí. 
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EvA RvšAvA 

KRAMÁŘŠTÍ ZPĚVÁCI NA PRAŽSKÝCH 
LIDOVÝCH SIAVNOSTECH 19. STOLETÍ 

V procesu našeho národního obrození sehrály pražské lidové slav
nosti svébytnou roli. Staly se fórem, kde české lidové vrstvy poprvé 
vystoupily jako hlavní složka společenského života a mohly se projevit 
svobodně a nespoutaně, nevázány žádnými předpisy, řídíce se jen 
svými vlastními zvyklostmi a vůlí. Tato jedinečná lidová shromáždění 
- vždyť například prtlměrná návštěvnost Fidlovačky nebo Hvězdy 

v době jejich největšího rozkvětu byla 20 000 lidí - měla svťu původ 

ve starších církevních a cechovních slavnostech. V první polovině 19. 
stol. byl však jejich prvotní význam zaůačen do pozadí a v souladu se 
společenskými změnami doby zde převládla sociální a národní 
stránka. 

Vedoucí osobnosti vlasteneckého hnutí viděly v lidových slavnos
tech obraz národního života - jak napsal ]. K. Tyl ve své básni 
Pražané ve Hvězdě r. 1839: "Dnes nám kyne podívání na živý ples 
národu! - Mravy, jazyk, ctnosti, zvyky, celý národ se nám, jak j est, 
ukáže!" 1 Jaký význam přikládal Tyl lidovým slavnostem v úsilí o pro
buzení národního vědomí, dokládá nejen jeho známá Fidlovačka, ale 
i soustavná pozornost, kterou slavnostem věnoval ve svých článcích 
a povídkách a úmysl napsat ještě další hru z tohoto prostředí, 

tentokrát o svatomarkétské pouti ve Hvězdě. Vlastenci se o lidové 
slavnosti živě zajímali, účastnili se jich a snažili se využít soustředění 
lidových vrstev k podpoře a upevnění národního cítění. Pražské 
poutě se staly vděčným námětem i našim malířům - vzpomei'ime jen 
obrazů Fidlovačky od Josefa a Quida Mánesových, Jana Minaříka 

1 .J. K. TYL, Prai.ané ve Hvězdti, in : Kvčty 6, 1839, č . 30. 
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a Beneše Knupfera nebo Pouť ve Hvězdě od Viktora Barvitia . Lidové 
slavnosti tak znamenaly přímo symbol demokratizace kulturního živo
ta české společnosti a získaly si takovou oblibu, že přetrvaly přes celé 
minulé století až do první třetiny století dvacátého. 

Pro lidové návštěvníky znamenaly tyto slavnosti nejen zábavu a od
počinek na čerstvém vzduchu. Na rozdíl od jiných slavností, při nichž 
hrála lidová složka roli pasivního diváka nebo manipulovaného akté
ra, při těchto příležitostech se lid účastnil aktivně, slavnosti byly jeho 
reprezentací, výrazem lidového sebevědomí, záležitostí, kterou si lid 
vytvářel pro sebe. Účastníci z vyšších společenských vrstev zde naopak 
spíše přihlíželi. 

Pražské poutě plnily i důležitou funkci pro život lidového kolekti
vu, protože poskytovaly příležitost k seznámení. V jedné kramářské 
písni se zpívá: "Pražská děvčata říkají, která se chce vdávati, že prý 
musí všechny poutě kolem Prahy zběhati." 2 Není divu, neboť hlavní 
náplní slavností byl tanec, zpěv, hry a procházky po nejrůznějších 
atrakcích. Nejvýznamnější se konaly na jaře a v létě - zahajovala 
Josefská pouť na dnešním náměstí Republiky, pak následovala o 
velikonočním pondělí Emauzská pouť na Karlově náměstí, v úterý 
Slamník v Bubenči a v Královské oboře a ve středu Fidlovačka 

v Nuselském údolí. Svatojanská pouť v květnu sice přitahovala množ
ství venkovského lidu, ale církevní ráz u ní převažoval nad světským. 
V červenci, první neděli po sv. Prokopu ( 4. 7.) se Pražané vypravili 
na pouť do Prokopského údolí a první neděli po sv. Markétě (13. 7.) 
na markétskou slavnost do Hvězdy. 

Hudbymilovnost českého lidu, obliba tance a zpěvu určovala ráz 
těchto slavností. Velkou část zpěvního repertoáru zabíraly kramářské 
písně, jež zůstávaly v trvalé oblibě lidového publika až clo konce 
století. Pro kramářské zpěváky a kolovrátkáře znamenaly pražské 
slavnosti svým nebývalým soustředěním návštěvníků ojedinělou mož
nost výdělku, a proto se na ně po desítkách scházeli - například 

v jednom roce ve Hvězdě napočítali 35 kolovrátk{i. 3 Zpěvákúm brali 
lidé písně z úst a zpívali je sami i při tanci - například na prokopské 
pouti tančily dívky samy první skočnou a zpívaly přitom starou 

2 Nová písCI'i pod názvem Štrůzok <t Fid l ovačka. Sepsáním a nákladem Václava Šuty. 
Tiskem .Jana Spurného v Praze . B. r. Sg. KNM Kram. písnč K 11 4 g/ I. 
'I V r. 1862 podle písnč F. Haise Kratochvilná píscii pro upomenutí na ples ve 
Hvčzdč roku 1862. 
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kramářskou píseň Lamentaci mám na srdci , to pro mého milého.'' 
Kolovrátek č i flašinet - módní nástroj minulého století - doprovázel 
i tanec, divadelní představení a jízdu na kolotoči. Zpěváci však 
používali i jiné nás troj e, předchť1dce kolovrátku - niněru , harfu 
a housle, později též harmoniku. Nescházely ani obrazové cedule 
znázon1ující děj epických písní, zejména morytátú. Tyto plachty s jed
notlivými obrazovými políčky byly v druhé polovině století již před
mětem parodií a byly chápány spíš humorně5 , ale obecenstvo na 
poutích, vesele naladěné a chtivé zábavy, j e i tehdy rádo přijímalo. 
Kramářští zpěváci a kolovrátkáři přispěli svým dílem k buditelským 

snahám českých vlastenctL Pohotově vkládali do svého repertoáru 
písně oslavující český národ, český jazyk a Slovanstvo a šířili tak jejich 
znalost a ideje v nich obsažené m ezi své lidové posluchače . Víme, že 
za dva roky po premiéře Fidlovačky již na 1. máje zpívali píse11 Kde 
domov mť0 pražští harfeníci.6 Po r. 1848 byla tato píseň zakazována, 
ale r. 1861, kdy se počínal národní život opět obnovovat, psaly již 
noviny o tom, že na Fidlovačce "po cestách hrály kolovrátky Kde 
domov mt0 a H ej Slované na znamení, že nová volná doba písní 
opět nastala". 7 Podle rozboru dobového tisku prováděného v Ústavu 
pro etnografii a folkloristiku ČSAV8 zaměřovali se kramářští zpěváci 
na lidových slavnostech hlavně na písně, které odrážely aktuální 
události a vzbuzovaly tak nejvě tší zájem posluchačú. Byly to přede
vším morytáty a pak písně politické, především s vojenskými náměty. 

Písně časové n epolitické se zabývaly místními poměry a výsměchem 
n ebo kritikou rúzných společenských nešvarú . Oblíbená byla také 
pověrečná témata, jako například pražská senzace sedmdesátých let, 
strašidlo v Podskalí. Nechyběly ani písně triviální, vulgární, jež měly 
zřejmě ohlas u té části návštěvníkú, která byla rozjařená přemírou 
pití, jež se jí nabízelo už od časného rána. Přednes a prod ej 
takových písní byl však policií zakazován. 

Tento výčet témat bychom chtěli doplnit o okruh písní, který 
dokazuj e, jak velké oblibě se pražské lidové slavnosti těšily. Jde 

4 O oblibč této pfsnč svčdčí j ejf n čkolikcré vydání v kramářských tiscích . V Knihovnč 
Národního muzea j e n e jstarší datované vydání z r. 1799. 
5 Viz P. KNEIIJL, C>\·kfi lidová grafika v ilustrw:ír:h novin, letrikt1 a fi í.mitek. Praha 1983. 
Ci Viz zprávu v Kvčtech z r. 1836. 

Na Pirllova(t:e, in: Čas 186 1, č. 8 1. 
H .J. SCI IEUFLEROVÁ, Slamník a Fidlovw:ka v rlobovýr:h zfJrtivrir:h fwriodir:lu!lw tú lw. 2. f)()loviny 
19. století, in : Etnografi e dčlnictva 7. Praha 1976, s. 11 8-271. 

183 



Documenta Pragensia XII (1995) 

o písně s náměty slavností samotných, zejména o pozoruhodný sou
bor sedmi písní o slavnosti ve Hvězdě z let 1855-1862, který je 
obsažen ve sbírce kramářských tisků v Knihovně Národního muzea 
v Praze. Lidové publikum z Prahy a okolních vesnic nejen na poutě 
rádo chodilo, ale rádo i o nich slyšelo, zajímalo se, jak se v jednot
livých letech vydařily, co se na nich dělo. Jde jednak o písně, které 
pojednávají obecně o hlavních pražských slavnostech, jednak o písně 
s námětem jedné nebo několika poutí, a to Fidlovačky, Slamníku 
a Hvězdy. 

Nejstarší obecnou písel'í známe z r. 1830 s názvem J arní písel'í při 
první procházce do kraje. Prodávala se v České expedici v Praze. 
Většinu těchto písní sepsal nejznámější pražský písničkář a flašinetář 
František Hais (1818-1899), který na slavnostech účinkoval každoroč
ně. Haisovo češství se projevtue v tom, že poutě označuje v názvu za 
"národní" a "vlastenecké". Nejvíce se zaměřil na pouť ve Hvězdě , 

která byla po Fidlovačce největší a nejlidovější pražskou slavností. 
Zpřístupněním královské obory a letohrádku Hvězda veřejnosti 

v šedesátých letech 18. stol. se dostalo Pražanům dalšího výletního 
místa. Účast na poutní církevní slavnosti u sv. Markéty v Břevnově 
byla poté spojována s návštěvou Hvězdy, až nakonec v první polovině 
19. stol. zábavná a společenská náphi. tohoto výletu za Prahu převá
žila a z Hvězdy se stala národní slavnost. Lidové obecenstvo z celé 
Prahy nelitovalo dlouhé a namáhavé pěší cesty po prašných silnicích , 
aby si v krásném lesním prostředí, které poskytovalo víc volnosti než 
město, užilo zábavy mezi sebou a podle svých představ. Zvláště si 
přivlastl'íovali tuto slavnost pražští pekaři, mlynáři a sládci. Šlo o pouť 
výrazně českou, s drtivou převahou českého živlu, na níž se německá 
složka obyvatelstva účastnila j e n nevýrazně. Ozdobeni hvězdami na 
kloboucích a šatech, říkali si návštěvníci poutě "hvězdáři". Na dom
cích u obory j e vítaly papírové a skleněné hvězdy, upevněné na 
prostěradlech na plotech. 

Pro tyto věrné "hvězdáře" psal František Hais své písně, jichž se 
dochovalo šest, ale patrně jich bylo více. Hais jako populární pražský 
zpěvák nemohl ve Hvězdě chybět. Uvážíme-li, že v padesátých letech, 
z nichž písně pocházejí, se začala jeho tvorba teprve rozvíJet, lze 
předpokládat, že složil ještě další skladby na tento oblíbený námět. 

Soubor jeho písní o Hvězdě je dokladem živé a silné tradice lidových 
slavností i v nepříznivých poměrech po porážce revoluce, kdy bachov
ský absolutismus dusil všechny projevy národního života a české 
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kultury. Pražské lidové slavnosti v tehdejší době nabyly ještě na 
významu, neboť se staly jednou z mála příležitostí ke shromáždění 
českého lidu a k j eho volnějšímu projevu, čehož bylo také hojně 

využíváno. I když byl zpěv a prodej písní pod policejní kontrolou, 
mohl dát zpěvák svému publiku české písně aspoň humorného tónu, 
dobromyslně žertující o příhodách, které se na slavnostech udály. 
Zvlášť vděčným námětem bylo počasí v den slavnosti a nesnáze, které 
nastaly poutníkům, když začalo pršet. Nevyčerpatelným zdrojem vtipu 
byly tehdy módní krinolíny, jež svým nositelkám překážely v útěku 
před deštěm . Z r. 1858 máme dokonce dvě písně o Hvězdě, jednu 
z pera F. Haise a druhou od Josefa Teisingera. Ten v ní popsal osud 
krinolíny, odhozené za deště svou majitelkou. Pražští kluci vnesl i 
krinolínu se zpěvem jako prapor do města a pověsili ji v jedné 
hospoclěY 

Zajímavé jsou i nápěvy písní o lidových slavnostech. Hais složil tři 

písně o Hvězdě v letech 1855, 1857 a 1859 na nápěv zlidovělé písně 
Sil jsem proso na souvrati. Svědčí to o nesmírné oblibě této skladby 
M. Z. Poláka, která byla vložena i clo Fidlovačky, měla své pevné 
místo v různých variacích na lidové písně a na niž napsal Bedřich 
Smetana svou Fantazii pro housle a klavír. Nedatovaná písei'l Václava 
Šuty Nová písei'l české omladiny aneb Slavnost ve Hvězclě 10 má 
uveden nápěv ,Jako pochod z Prodané nevěst-y". Píseň pochází asi 
z konce sedmdesátých let a dokládá, jak poměrně brzy byly už 
v širokých lidových vrstvách rozšířeny melodie ze Smetanovy opery, 
uvážíme-li, že teprve v r. 1871 vyšel první klavírní výtah z Prodané 
nevěsty a v r. 1874 se konalo její padesáté předst.:'lvení. 

Kramářská píseň plnila už od nejstarších dob úlohu prostředníka 
mezi lidovou tvorbou a ku lturou umělou k prospěchu obou složek. 
V době národního obrození k tomu přistoupila i úloha buditelská, 
kdy se lidové publikum z úst kramářského zpěváka a z drobných 
kramářských tisků dovídalo o aktuální národní a společenské proble
matice. Pražské lidové slavnosti spojovaly národ nejen ke společnému 
veselí, ale i k národní sounáležitosti a sebevědomí. Kramářská tvorba 
jako výraz tohoto cítění měla na tom nemalý podíl. 

9 Osudy hvčzdářů v roce 1858. Sepsal .Josef Tcisingcr. Tisk .Jana Spurného v Praze 
1853. Sign. KNM Kram. písni: L 42/ I. 
111 Nová píseií české omladiny aneb Slavnost ve 1-lvčzdč. Sepsáním a nákladem Václava 
Šuty. Tiskem .Jana Spurného v Praze. 13. r. Sign. KNM Kram. písni: K 17'2/ I . 
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Mn.AN POSPÍŠIL 

KORUNOVAČNÍ OPERA FERDINANDA V. 
GIACOMO MEYERBEER: lL CROCIATO IN EGITTO 

Fasl zu derselben Zeit, als der Entschlujl Seiner Majestat unsen;s innigst 
geliebten Herrn und Kaisers Ferdinand I. bekannt wurde, sich in unserer 
altehrwiirdigen Hauptstadt in Mitte eines getreuen Landes und Vol/ws zum 
Konige, und Ihre Majestat die Kaiserin Maria Anna zur Konigin von 
Bohmen feierlichst kronen zu lassen; verlauteten auch schon Geriichte im 
Publikum, dajl die hochloblichen Herren Stande dieses Konigreiches unter 
andern auch gesonnen waren, ein Theater paré zu veranstalten und eine 
sogenannte Kronungsoper auffiihren zu lassen, die an prachtvoller Aus
stattung und Gelungenheit in der Darstellung, den Bereich des Gewohnlichen 
weit iiberschreiten wiirde. 1 

Podle historika pražského divadla Oscara Teubera se prý stavové 
chtěli předvést púvodní n ovinkou "Lidwina" od místního skladatele 
Josefa Dessauera, avšak n ebylo možné premiéru včas nastudovat. 2 

Jakkoli se zdánlivě jeví pochopitelné, že se pocty mělo dostat domá
címu dílu, údajně ne dost pokročilá příprava se zdá - i vzhledem 
k dlouhodobému plánování korunovačního představení - být pochyb
ným dúvodem zamítnutí opery. Ten by se dal spíše hledat v podstatě 
díla samého, v jeho černé romantice s titulní ženskou postavou, 
která jedná ve spolku s ďáblem. "Lidwina" byla navíc operní prvotina 
svéh o skladatele, a už to s sebou přinášelo prvek n ej istoty. Jan Muk 
tvrdí ve své práci o korunovaci, že se měla púvodně hrát Donizettiho 
"Lucrezia Borgia". Byla však prý z náboženských a morálních dtivodú 

1 P., Thealerbrmchl vorn 2. Sejllernber, in : Bohcmia, 4. 9. 1836, č. 107. 
2 OscA:t TEUilER, Geschir;hlll des Pragr'r Thealrm fff. Prag 1888, s. 255-256. Lidwina, 
opera o 3 jednáních, text Car! Egon Ebcrt, hudba J osef Dcssaucr, mčla premiéru ve 
Stavovském divadle 30. září 1836. 
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ve Vídni zamítnuta a její libreto podle Victora Huga odsouzeno jako 
"hochst verwerflich". 3 Mukovo tvrzení však nem\Ue souhlasit, neboť 
pramen, který cituje (a bohužel nedostatečně určuje), je datován 
19. července 1836. Avšak již 17. června 1836 psalo prezídium králov
ského českého zemského gubernia řediteli Stavovského divadla Jo
hannu Augustu Stogerovi: "Nach dem. Ihnen bereits bekannten Beschluj3e 
s oll zur l'eyer der bevorstehenden a. h. Kronung im. sti.ind. Nationaltheater die 
Oper: Jl Crociato in Egitto aufgefiihrt werden ... " 4 V případě "Lucrezie 
Borgii" šlo proto spíše o sestavení operního repertoáru po dobu 
přítomnosti císařského páru v Praze. Podobně by se pak snad mohla 
vysvětlit i záležitost "Lidwiny", zvláště když se ve zmíněném pokynu 
mezi dalšími operami, které měly být provedeny, objevuje i "SchloB 
Candra", tedy rovněž dílo česko-německého skladatele Josepha Marii 
Wolframa. 5 

Volba Meyerbeerovy opery "II crociato in Egitto" (Křižák v Egyptě) 
byla v každém směru dobře uvážená. Dílo s německým názvem "Der 
Ritter von Rhodus" se těšilo již od svého prvního uvedení v Praze 20. 
března 1828 pozoruhodnému úspěchu u obecenstva i kritiky a repu
tace jejího autora se mezitím j eště zvýšila po pražské premiéře opery 
"Robert Je diable" 24. července 1835. V obnoveném nastudování, 
tentokrát s titulem "Der Kreuzritter in Egypten", se na scénu Stavov
ského divadla vrátila skladba nejproslulejšího operního skladatele té 
doby. "II Crociato" vycházel vstříc slavnostní příležitosti a oslavě 

mocnáře - v postavě tureckého sultána, kterému je uchystán šťastný 
konec, na rozdíl od jeho křesťanských kolegtl v jiných velkých ope
rách, kde je - jako v Auberových "La muette de Portici" nebo 
"Gustave III.", které byly ve Stavovském divadle rovněž k dispozici -
očekává pronásledování a dokonce zastřelení na plese. 

V obsazení korunovační opery se setkáváme v pražském souboru se 
zpěváky, kteří patřili k významným meyerbeerovským interpretúm, 
známým i z jiných divadel Rakouska a Německa a které Meyerbeer 
znal a ocei'ioval. O basistovi Carlu Josephu Poekovi (Aladino) se 
Meyerbeer později pochvalně zmii'loval v souvislosti s uvedením "Les 

3 J AN MuK, Poslední lamtnovru;e {esi<élw /(.T(ile mku 1836. Praha 1936, s. 43. 
4 Nesignovaný koncept, uložen v SÚA Praha, fond Presidium královského českého 
zemského gubernia, sg. PG 1836- 1840, 18/ 9, kart. 1851, i. č. 322, 323. 
5 Tamtéž. 
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H uguenots" v Braunschweigu roku 1840: "Poek als Saint-Bris sehr 
gut" 6 , a na sopranistku Jenny Lutzerovou (Palmide), která měla 

dokonce v titulní úloze opery "Vielka" ve Vídni v r. 1847 alternovat 
s Jenny Lindovou7

, vzpomínal po lé tech lichotivě jako "meine unver
geflliche Isabelle und Margarethe"8 

Meyerbeer věděl o provedení ll crociato jako korunovační opery 
a pokoušel se prostřednictvím bratra Wilhelma ovlivnit obsazení h lav
ní role Armanda d'Orville, jak vyplývá z dopisu jeho ženě Minně: 
"Wilhelm schreibt mir dajJ in Prag wo man zur KronungsJeier den , Crociato' 
giebt es Ihnen bis j etzt an einem guten Subjekt zum Armando Jehle. Jeh habe 
ihnen durch Wilhelm rathen lassen FranC"illa Pixis Jii:r diese Rolle zu 
engagiren. Da diese GelegenheU wo alle illustrationen Ďstemich 's Jur die 
Reputation einer jungen Siingerin sein hann, so mii}Jte das nat'iirl-ich Pixis 
sehr lieb sein, wenn es sich combinirte. Sage ihrn es selbst wenn er in Baden 
isl, und lasse es ihrn durch eine der Schweslern Francilla 's wissen wenn er 
in Karlsruh sein sollte. Es wiire mir lieb dajJ er w'ii}Jte dajJ ich mich J'iir die 
Carriere seiner Francilla interessire, denn er hat rneine Theilnahme clringend 
in Anspruch vor rneiner A breise genornrnen. AujJerdern aber wiire es rnir J'iir 
den ,Crociato ' in Prag lieb wenn ihr Engagernent dazu dort zu Stande hiime, 
und da Pixis dort einen Bruder hat der ProJessor beim Conservatoriurn isl, 
so hann er dort nachheifen lassen um die Sache in Ordnung zu bringen." 9 

Mezzosopranistka Francilla Pixisová byla adoptivní dcera klavírní
ho virtu oza Johanna Petera Pixise , s nímž byl Meye rbeer d lou há lé ta 
spřátelen . Meyerbeer n eváhal s objevy a při obsazování svých oper 
dával před známým jménem přednost schopněj šímu, třeba velmi 
m ladému interpretu. Nemýlil se ani v případě Pixisové, jíž předpo
vídal úspěšnou kariéru už po jejím operním debutu v Karlsruh e , kdy 
nebyla ještě ani osmnáctiletá. Ani v Praze nebyla neznámá, na 
operním jevišti zde poprvé vystoupi la r. 1835 v Rossiniho "La donna 

6 Viz Meye rbee rův dopis Minn ě Meye rbeerové z 16. 4. 1840, in : Ciru;mno /11/eyrrrhrl/11; 
llriefivlir;h.w:L "l.l.nd "lhgehii.durr /fl . Vycl. 1-1. A G. 13Jo:CKER. Berlin 1975 , s. 2.~2. Srv. též 
Meyerbeerovu poznámku v kapesním kalendář i z březn a IH40: "Le id er hat Pi">ck clie 
Roll e des Marcel ni cht, sondern der leclerne Gemahl der Mm Fischer." Tamtéž, 
s. 245. 
7 Viz tamtéž, IV, 1985, s. 597. 
8 Viz Meye rbcertlV dopis Franzi svo bodnému pánu von Dinge lstecltovi z 2H. 6. 1860, 
in: 1-1 . A G. 13ECKER, Giaanno Mryerh11m: /\in f.lihrm. in 13Tiejim. Lcipzig 19H7, s. 247. 
9 Viz Meye rbec n'\v dop is Min ně Meye rbccrové z 10. H. 1836, in: c. cl. v pozn . 6, ll , 
1970, s. 54 1-542. 
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de! lago" a Belliniho "I Capuleti ed i Montecchi". V Praze však 
nedbali Meyerbeerova doporučení a rozhodli se - jak stojí na 
divadelní ceduli - pro Gastdarstellung der honigl. siichsischen Haf 
Opern- und Kammer-Siingerin, Mad. Schroder-Devrient. 10 Pohostinská vy
stoupení Wilhelminy Schróder-Devrientové byla v Praze velmi oblíbe
ná, a také tentokrát využil divadelní ředitel Stóger jejího delšího 
pobytu v Praze, kdy teprve měla studovat roli Armanda, k tomu, aby 
počet jejích zářijových vystoupení v době přítomnosti nejvyššího 
panstva rozšířil o další představení v srpnu, takže Devrientová vystou
pila celkem dvanáctkrát. 11 Meyerbeer ji vysoko ocei'íoval a přál si ji 
p-l!vodně do role Alice v pařížské premiéře opery "Robert Je diable", 
přesto však byl jeho návrh jiného obsazení Armanda nepochybně 
dobře uvážený, jak dokládá Anton Múller, kritik již úvodem citované 
Bohemie: "Mad. Schroder-Devrient gab uns au)Jer ihrem ,Romeo', ,Fidelio ' 
und au)Jer ihrer ,Norma' noch den ,Armand ďOrville' in den ,Kreuzrillern '; 
aber es scheint, als ob diese Parthie nicht zu ihren Lieblingsrollen gehore, 
erstens, weil die Darstellung derselben eine Concertsiingerin forde1"t, und 
zweitens, weil sie zu wenig schauspielerische Glanzmomente enthiilt. (. . . ) Sie 
wiirde in jeder Glucl~ 'schen Oper Furore machen, wiihrend sie als Armand 
hall lii}Jt, ja nicht selten das unangenehme Gejiihl einer sympathisirenden 
Aengstlichheit erwecht." 12 

10 Srv. di vadelní ceduli ze 4. září 1836, NM Praha, divadelní oddělení, sign. P-1-A. 
Cedule korunovačního představení se v tomto fondu nezachovala. Obsazení bylo 
n~tsledující: 

Aladin, Sultan von Egypten 
Palma, seine Tochter 
Annand d 'Orville , Kreuzritter, 

Car) .Joseph Piick 
.Jenny Lutzer 

unter dem Namen Elmiren an Aladins Hofc 
Wilhelmine Schróder-Devrient 

Walther von Montbarry, Groflmeister der Kreuz,;tter auf der Insel Rhodus , scin 
Oheim Friedrich Demmer 
Fclice, scine Vcrwandte, in Walters Gcfolge Cathari na Podhorsky 

Mathias Podhorsky 
Therese Schickaneder 

režie: .Joh a nn August Stógcr a Frey, choreografie: Joh ann 

Os1nin, Vczicr 
Almcide, Palmas Vcrtrautc 
Dirigent: Josef Triebensee, 
Raab. 
Reprízy n~tslcdoval y 4., 6., 7. a 16. září a pak 29. listopadu a 3., 8. a I 7. prosince 
1836. 
11 Viz Stógrův dopis na Priisidium der landst>indischcn Thcatcraufsichts-Commission 
ze 14. 8. 1836, SÚA Praha, fond Zemský výbor 1791 - 1873, sign . 84 120 b, kart . 1250, 
č. spisu 2866/9:1:1. 
12 [Anton Mi.iller], Theaterberidll vorn 21 . Sef!l•rnber, 13ohemia, 2:1. 9. 1836, č. I 15. 
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Samo hudební provedení asi nebylo tím hlavním, co překračovalo 
obvyklé hranice. Od korunovační opery se očekávalo především 

velkolepé divadlo: "Seit meinem Gedenken (und Leute, die s·ich auf noch 
friihere Zeiten erinnern, versichern dasselbe) hat Prag im Fache der Oper 
noch nichts Prachtvolleres gesehen. " 13 Podívaná začínala už před divadlem 
a pokračovala v hledišti: "[Thaliens Tempel], der durch Wachslichter 
brillant beleuchtet war und ein ungem.ein jreundliches Ansehen gewdhrte, das 
die heiterste Stim.m.ung um. so m.ehr hervorbrachte, als ein neuer, vom honigl. 
stdndischen Theaterm.aler MojJner m.eisterhaft gemalter Vorhang sich den 
Blicken darstellt, der in der Gestalt eines grojJen Bildes die Kleinseite unserer 
Hauptstadt m.it der ehrwilrdigen Briiche im Vorgrunde recht treflend wiedeT 
gab. (. .. ) Besonders gldnzend zeigten sich die lwchwblichen H erren Landstdnde, 
die Geber des Festes selbst, in ihren reichgestichten rothen Uniformen. 14 

Zpravodaj líčí příchod císaře a císařovny a pokračtye: Endlich. begann 
die Vorstellung der Oper, und ilberbot in j eder Hinsicht noch weit die 
Erwartungen, die man schon zum. vorhinein von ihr gehegt halte. Solche 
Pracht hat Prag noch nie gesehen ... " 15 Referent pak dále přímo konstatuje 
nadvládu vizuálního působení: "Nehm.e man nun eine Reihe der effehtvollsten 
neuen Delwrationen h.inzu, deren j ede durch prachtvolle Kuppeln und Minarets, 
durch arabische W6lbung und Siiulenordnung, durch Andeutungen egyptischer 
Baualterthilm.er und durch exotische Vegetation interessirt, und man wird 
leicht begreif en, dajJ das A uge fasl mehr zu sehen hat, als dem Ohre durch 
die Musik geboten wird. Die OpeT ist gekilrzt worden, es sind dabei Stiiche 
weggeblieben, deren Abgang den Zusam.m.enhang der Handlung in ein tiefes 
H elldunhel stellt." 16 Kalkulace se ukázala jako prozíravá, n eboť - jak 
Bohemia píše - "Der allerhochste Hoj blieb bis zu Ende der Oper, das 
ungefiihr nach halb 1 O Uhr erjolge, und entfernte sich sodann unter lauten 
Freudebezeigungen der ganzen Versam.m.lung. " 17 

Ředitel Stóger nechal ze stavovských prostředků operu zcela nově 
vypravit, což se v tehdejším d ivadelním provozu dálo jen zřídka. Pro 
osm obraztl "Křižáka" 1 8 namalovali malíři vídeňských dvorních divadel 

1 ~ [A. Mll lkr]. Tlwalerberit:hl vom 5. Sef!ltrm.ber, 13ohemia, 9. 9. 1H'l6, č. 109. 
14 Viz pozn. I . 
15 Viz pozn . 1. 
lri Vi z pozn . I 'l. 
17 Viz pozn . 1. 
IH Tento úda j o místech dčj c obsahu je novč j ší opis li breta: De-r Kmu.z?iller in E"gyfiltm.. 
CmjJe hemist:ht< Ofm· in 2 Aklen nru:h r.Lmn ltalienisd um. von KttfHdwie.wr. Musik von Meyer!Jt<t<r. 
Archiv o p ery ND Praha, sg. HL 20íl/ 1. 
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Philip von Stubenrauch, Anton de Pian a Giuseppe Brioschi deset 
kompletních dekorací, tj. prospekty s oblouky a postranními kulisa
mi, sufity, rtlzné stoj ky, lodi a vodu, celkem 129 kusiL 19 Ve výpravě se 
používalo nejmodernější divadelní techniky, jak vyplývá z popisu 
první dekorace: "Den Hintergrund bildet ein Theil des Hafens von Damas
hus als Versatzung, mil Sonnenuntergang. Hinter dieser Versatzung ein 
dreifacher Horizont von welchen der erste das Dunhel der Nacht mit dem 
Uibergang zur Morgendiimmerung, der zweite die eintretende Morgenrothe 
und der dritte die aufgehende Sonne mil hellem Tageslicht bezeichnet. " 20 

Úplně mimo tehdejší zvyklostí spadá zhotovení nových kostýmť1: 
"Selbst die Singknaben (muhamedanische und christliche Pagen) sind nach 
guten Zeichnungen elegant lwstumirl, und es schien, als ob die geschmackvol
le Kleidung auf die gute Haltung derselben zuriickgewirht hiitte. Sogar das 
Costum der Gefangenen isl in Farbe und Zuschnitt sorgfiiltig gewiihlt und 
durchaus neu. Die tiirkischen Soldaten, besonders aber die Leibgarde mit 
Kocl~er und Bogen, hegelformigen Helmen und Schuppenpanzem., das Corps 
der Kreuzritter mit ihren Herolden und Fahnentriigern, cl-ie Begleiterinnen der 
Palma, das in Atlas gehleidete Ballet und das reiche Costum der Hauptper
sonen - dies Alles ist von iiberraschendem Glanze. " 21 Kostýmy pro sólisty 
byly opatřeny ve Vídni, všechny ostatní se zh otovovaly v Praze podle 
návrhú divadelníh o malíře Franze Maschka. Zachoval se j ej ich inven
tář včetně vzorkť1 látek. Pro ilustraci si uveďme alespoň popis součás
tí kostýmu hlavní role - Armanda: 

1. paar weijJ Atlas weite Hose, 
1. roth Merino Oberhleid, mit Goldslicherei, Goldfranzen u gelben 
Knopfen, u weijJ Atlas Unlerermeln, 
1. hirschrolh Atlas Binde mil Silberjlitter u Silberfranzen, 

19 Srv. l?edm.ung ii/11« au[ Verlangen rl!cr Ho/um. Biihm. 1-ferren. Stiinde irn Monath August 
/836 nw;h Pmg a!Jgeliefáte sei!Jzehn Dewmtionen mit vomtLigegangenern Acaml a Lrdnwmul 
Vérmchnu:n.g, příl ohy k dop isu podepsanému Stuben rauch em, de Pian em a Brioschi m, 
ad resovanému českému zemském u výboru z I O. .'í. 1837, viz pozn. I I, č. spisu 
4536/ 45 1, 1681 / 150. Ačkoli v dekorace (s výjimkou sedm nácté k Nrrrnu'f) v tomto 
pramenu ne jsou výs l ovně nadepsané, odpovídá prvn ích deset objednávce pro Ki'ižrí/1.11, 
č. 11 - 13 pro Nrmnu. Dekorace č . 14-16 patřil y pravděpodobně k Anru! liolfmf!, srv. 
zp rávu od Joh anna Limbeka rytíře von Li lienau o výdajích za výpravu divade lních 
představení ke korunovačním slavnostem z I. 10. 1836, tamtéž, č. spisu ~8'\8/ 1278 , 

a Oer;om.tionm, nedatovanou objednávku , viz pozn. 4, sg. 1836-1840, 18/ 9-9a, kart. 
1852, i. č. I 04, I 0.~. 
20 Der:amtionen. Viz pozn . 19. 
2 1 Viz pozn. 13. 
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1. griin Atlas Binde mil Silberflitter u Silberjranzen, 
1. rothmerino Turban mil weijJ Mousselin, 
1. gelbes Damentuch hurzes Kollet, 
1. weijJ ď' langes Oberhleid mit dem rothen Kreuz, 
1. schwarz Sammt Giirtel mit Goldflitter u einer gelben Schaalle. 22 

Zábavný j e seznam nazvaný Harnische, Schilder und Waffen aller Art, 
který podivuhodně končí 1 weijJ Organtin Brautschleyer. 23 

Seznam kostýmů podává přesnou informaci o účinkt~ících oso
bách . Ještě dnes budí úžas následující výčet: Benennung der Personen. 
Aladin. Palma. Osmin. Walter v. Montbarry. Felice. Armand ďOrville. 

Almeide. 4 Herolde. 14 Kreuzritter-Knappen. 32 christl. Shlaven. 14 Eg;yp
tisch. Soldaten. 14 Leibwache Sultans. 17 Imanen . 32 Kreuzritter. 8 Kreuz
ritter Trompeter. 8 Tiirhisch Trompeter. 20 Emire. 50 Bande. (= Musih-Corps 
des loblichen Id. Infanterie-Regiments Baron Trapp ), 16 Schildtraeger. 8 christl. 
Pagen. 6 Shlaven Sultans. 8 Kleine Knaben. 20 Chordamen. 4 christl. 
Schiffer. 8 Tiirhische Schiffer. 4 Shlaven Aufseher. 2 Knaben zum Abraumen. 
12 Ballet Damen. 12 Ballet Manner. 24 Dohromady je to 320 kostýmú. 
Podle záznamti inspicienta přešlo jevištěm 285 osob25 a kritika uzná
vala, že der Arrangeur der Gruppen und Aufziige zaslouží nejvyšší chválu: 
"A uf unserer, eben nicht sehr breiten und tiefen Biihne bewegten sich 
(wenigstens dem Anscheine nach) menhere hundert Menschen in der schon
sten Ordnung und Priicision. " 26 

Tuto atrakci poskytlo ředitelství publiku ještě osmkrát (počínaje 

čtvrtým představením již bez Devrien tové), jak hlásily cedule: "Mit der 
vollstaendigen Garderobe, den Delwrationen und Requisiten, welche die Hoch
loblichen boehm. Herren Herren Staende, in der Anwesenheit Sr. Majestaet 
des Kaisers und Koenigs v. Boehmen bei Gelegenheit der Kroenungsfeyerlich
keiten zu dieser Oper neu verfertigen liejlen. " 27 

22 Srv. l nventarium ii.ber siimrnllidt w1· Kronung.mjHI:I' die Kreuzrilltrr in t:gyj1ten Vt~Jfátigten 
unrl von dem Sr.lwusfJíel.er H Ferdínrtnd Ernst iibergegebenen Garrlerobesliidw, Tri.mLI·-Prmzer
lumule, SdlUiwn. unrl Stiefiil., 1/tdher und Federn., Hamische, Wa[fim. und Requisiten al.l.er Art. 
Viz pozn. ll , č. spisu 383S/ 127S. 
23 Tamtéž. 
24 Citováno podle Verzách.ní.u der Gan!.erobesli.lci<e, wiil.che zu der Feyer rl11r Krommg 
mtsge.l·talleten OjH« "dú1 Kn1uzrilleT ·in J~'gyj1ten " von Maye,-/mJ· ganz nmt r.mgti.I!Jutffl wurdtm., 
viz pozn. ll , bez č . spisu. 
25 Srv. dopis C. O. Bo lzcho .J. A. Sti>gcrovi z 12. 4. 1837. Viz pozn. ll , č. spisu 
14 11 / 409. 
26 Viz pozn. 13. 
27 Citováno podle divadelní cedule představení 29. ll. 1836, viz pozn. 10. 
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Čeští stavové se reprezentovali před císařem podívanou, dosahova
nou v tomto rozsahu i velkými divadly nepochybně jen výjimečně. 
Jevištní aparát byl vybaven v duchu inscenační praxe operní scény 
světové metropole - Paříže. Příslušník české šlechty a očitý svědek 

korunovačních slavností, hrabě Eugen Czernin, popsal v deníku svťu 
zážitek těmito slovy: "Um 7 Uhr in d. Theater paré im grojJen Uniform. 
(. .. ) Man gab Maierbeer's Crociato mit grojJer Pracht ( auf Unlwsten der 
Stiinde). Sehr schone Costume's u. Decorationen. Marsch v. mehr als 300 
Personen, Waffen Tanz. Es sang Md Devrient-Schroder, Lutzer, Podhorsky, 
H. Poek, Demmer. leh habe sie Alle schon besser singen gehort. Fun:htbare 
Hitze. Das Thealer sehr glanzencl erleuchtet, u. Alles in grojJem Putze. " 28 

Představení se připravovalo zhruba tři měsíce . Daleko déle se táh la 
následující likvidace, z n íž v této souvislosti zmii'luji, že komise 
českého zemského výboru pro dohled nad divadlem se při pokusech 
prodat garderobu obrátila mj . na dvorní divadlo v Drážďanech, 
ostatně bezvýsledně, neboť - jak zdůvodnil intendant August svobod
ný pán von Luttichau: " ... die Garderobe bey dem hiesigen honigl. Hoj 
theater so vollstiindig ausgeriistet, dajJ nur Anhiiufe in einzelnen Fallen 
neuer Vorstellungen sich dann und wann als nothig zeigen j ene Oper aber 
selbst hier schon se'it liingerer Zeit sich mit ausreichenden Costiirnen au[ dem 
Repertoire befindet." 2'1 

Z rubové stránky korunovační opery ještě jedna charakteristická 
příhoda . Stavové vyznamenali účinktuící pamětními mincemi. Dostali j e 
však j en někteří a ne každý stejnou, což se stávalo předmětem stížností, 
jako: "Da der gehorsamst Gefertigte sowohl bey der Vorstellung wie auch bei den 
unziihligen Proben eben so, wo nich mehr, wie mancher andre Schauspieler, dem 
eine Denhmiinze zugedacht wurde, beschiiftigt war und die ihm von der 
Direhtion zugetheilte Aufgabe als Anfiihrer der Templer wirhlich ausgejiihrt hat, 
mujJte es ihn sehr befremden, bey Austheilung der Denkmiinzen gdnzlich 
iibergangen zu seyn. Er bittet dennoch, ihm gleich denen Andern in der 
Kronungsoper beschiiftigt gewesenen Schauspielern, ein derley schiitzungswerthes 
Andenken huldreichst zu vertheilen. Wenzel Schmiller, Schauspieler. " ~ll 

28 Deník Evžena (:ernína, SOA Třeboií , pracoviště Ji ndři chův Hradec, lúnd RA 
(:ern ín , s. 836. 
29 Viz Luttichauův dopis Vincenzi Falkovi z 22. 10. 1836, viz pozn. ll , bez č. spisu . 
~ll Dopis na Hochliibl ichcs Pracsid ium der Landstaendischen Theaterauf,ich t,-Com
mission z 15 . 4. 1837, viz pozn. ll , č. sp isu 14 12/ 10. Žádost vyříd il svobodn ý pán von 
Henniger: " ... tlndet ni cht statt und ist zu rcponiren .. . ", (tamtéž) . 
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M. Pospíšil, Korunovační opera 

Poslední slovo patří Meyerbeerovi. O události, která hýbala Prahou 
a celým českým královstvím, si maestro, který právě pobýval v lázních 
S pa, poznamenal do kapesního kalendáře s chybným datem 1 . . září 
jen: Prag CrociatoY 

~ 1 Viz pozn. 9, s. 548. 
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JAN IIAVRÁNEK 

OSLAVY JAKO ZÁMINKA POLITICKÉHO PROJEVU 

Každá festivita má svůj cíl, který mu ukládají pořadatelé; účastníci 
sledují svou přítomností nejednou cíl odlišný, který však není zpravi
dla se zámyslem pořadatelú v rozporu. Vezměme kupř. studentské 
plesy, o nichž hovořilo několik referentú. Pro pořadatele bylo cílem 
obohatit spolkovou pokladnu, pro účastníky a zvláště účastnice bylo 
cílem poohlédnout se po vhodném ženichovi, případně nevěstě. Jsou 
však také případy, kdy představy o prúběhu festivity mezi jejími 
organizátory se ocitnou v rozporu se státní politikou, jako tomu bylo 
při přípravě oslav pětistého jubilea pražské univerzity r. 1848. 

Ivana Čornejová zde hovořila o univerzitních ceremoniích barok
ních, které sice po postátnění univerzity v době josefinské ztratily 
poněkud na lesku, ale nevymizely zcela. Již od začátku třicátých let 
19. stol. se univerzita chystala na velkolepé oslavy svého púltisíciletí. 
Hovoříme-li o univerzitě, která se chystala k oslavám, máme pocho
pitelně na mysli více fakulty, jejichž členy byli všichni doktoři, než 
školu, která konala přednášky a zkoušky v Klementinu a Karolinu. 
Fakulty, zvláště právnická a lékařská, byly vlastně zájmovými organiza
cemi pražské inteligence. To se projevilo v námětech na zpúsob, jímž 
bylo třeba jubileum oslavit. Sahaly od vydání čtyř svazkl! pramenú 
k dějinám univerzity a stručného, německy psaného jejich přehledu 
z pera Tomkova přes zbudování pomníku Karla IV. na Křižovnickém 
náměstí až po udělení čestných doktorátú význačným učencúm ev
ropským (i několika americkým), mnohdy známým svým liberálním 
smýšlením. Již tyto pocty vzbudily rozpaky u státních úřadl!. Zcela 
zamítavě se však předbřeznové úřady postavily k dvěma dalším námě
túm na oslavení univerzitních narozenin - k myšlence zřízení univer
zitního časopisu a fakultami fundovaných stipendií pro studium na 
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zahraničních univerzitách. Zdálo se, že předbřeznové Rakousko dove
de univerzitu k oslavám, které uspokojí všechny vnějším leskem a tak 
zakryjí jejich vnitřní rozpornost vyvolanou n eochotou úřadl! připustit, 

že posláním univerzity j e rozvoj svobodného myšlení. Ale události 
revolučního roku osmačtyřicátého všechno změnily. Velké slavnosti 
byly odloženy na podzim a po porážce svatodušního povstání za 
V)Jimečného stavu už nebylo třeba hledat jiné dtiVody k tomu, aby se 
od nich zcela upustilo. 

Tak se stalo, že výroční d en oslavili pouze studenti, a to způsobem, 

který byl zcela v rozporu s úmysly státních úřadů . Studentská oslava 
se konala ve výroční den 7. dubna 1848. 
Večer se shromáždili studenti právnické a lékařské fakulty na 

vyzdobeném a pochodněmi ozářeném dvoře Karolina. U průjezdu 

stála vojenská hudba. Po uvítání rektora a profesorl! a po dvou 
písních: "My čeští manové, vlasti ochráncově" a "Gaudeamus igitur" 
byl vypuštěn balón, který se však hned v povětří vzií.al. Po řeči 

studenta Josefa Jirečka o Karlu IV. a političtěj i již zaměřeném projevu 
Uffo Horna byly na hranici upáleny symboly šosáctví: cylindr (byl 
přinesen starý, obnošený, kterého n ebyla škoda), cop a špičatý tvrdý 
límec, charakteristický pro byrokraty. K této symbolické popravě 

vrchnostenské vypínavosti, byrokratické svévole, "filisterství a šlendri
ánu" hrála vojenská kapela smuteční pochod. Toto představení se 
pro veliký úspěch muselo ještě j ednou opakovat na ulici před Karo
linem . Potom uspořádali studenti pochodií.ový průvod po Nových 
alejích (dnes Národní třída) a nábřeží ke Klementinu a na Karlův 
most, odkud se vraceli J esuitskou ulicí, j ejímuž jménu bylo provoláno 
"Pereat! " a bylo změněno na "Karlova ulice" - což zůstalo dodnes. Za 
zpěvu národních písní se studenti vrátili do Karolina, kde je opět 
uvítal rektor, strahovský opat Zeidler, který dal vyvalit pro "pány 
studenty" deset sudů piva a oznámil, že na chudé studenty daruje 
500 zl., k nimž kancléř univerzity, arcibiskup Schenk, přidal 1 000 zl. 
Tak se slavnost, která se svou náplní vymkla z rukou světským 

i církevním autoritám, nakonec změnila v to, co bylo a j e účelem 
mnoha festivit - v causu bibendi. 
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PŘEDÁNÍ PRAPORU JAKO LEGITIMACE SPOLKU 

Předávání spolkového praporu bývalo slavností povýtce formální, 
která zpravidla pouze stvrzovala fakt, že spolek úspěšně prožil první 
období své činnosti, upevnil se a vzkvétá. Někdy však tato slavnost 
znamenala i více, znamenala, že spolek je právoplatným nositelem 
určité tradice, že jeho rodokmen je starší, než jak by vyplývalo z data 
ustavení apod. Tak tomu bylo v případě předání praporu spolku 
Slávie, když se stal ústřední organizací českého studentstva. 

Jak k tomu došlo? Akademický čtenářský spolek, jehož tradice byla 
spjata ještě s revolučním rokem 1848, byl po čtyřicet let uznávaným 
ústředním spolkem českého vysokoškolského studentstva. V r. 1887 se 
jeho vedení ocitlo v rukou mladočechů, což bylo předzvěstí vystřídá
ní staročechů mladočechy ve vedení české politiky na zemském 
sněmu českém i na říšské radě, k němuž došlo za dva, resp . čtyři 

roky, a nakonec, ovšem s velikým časovým odstupem a malou větši
nou mandátů, i na pražské radnici. Starostou spolku se stal JUDr. 
Karel Groš, později v letech 1906-1918 pražský purkmistr, jehož 
chování za první války mu vyneslo obvinění z rakušáctví. (" ... za války 
ztratil hodně své popularity pro opatrné a příliš loajální vystupová
ní- oslavy rak.-uh. vítězství apod." [OSN, Dod. II., s. 948]). Groš 
poslal pozdrav francouzským studentům ke stému výročí Velké fran
couzské revoluce a otevření nové budovy Sorbonny, načež místodrži
telství AČS pro porušení stanov politickým projevem nepoliúckého 
spolku rozpustilo. Mladočeští studenú si vyhlédli Slávii, nepříliš velký 
spolek pro pěstování slovanské kulturní vzájemnosti, za novou ústřed
ní organizaci studentstva a ta již do léta 1890 měla přes sedm set 
členů, v následt.~ícím školním roce její členstvo překročilo o málo 
tisícovku. Vzhledem k tomu, že na pražských vysokých školách studo-
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valo asi 2 500 českých studentů , nebyla to stále j eště většina. Staro
češi, kteří byli na první valné hromadě "Velké Slávie" zcela ignorová
ni a nedostali - na rozdíl od nepočetných realistů - žádné zastoupení 
ve výboru, opustili tuto schúzi a Slávii a obnovili Akademický čtenář

ský spolek. Stalo se to tak, že na rozdíl od mladočechú vyhověli 
požadavkům místodržitelství a předložili mu ke schválení stanovy 
upravené podle jeho připomínek. Hlavní změna byla v tom, že 
absolventi nemohli již zústat členy AČS. Tím však bylo nástupnictví 
Slávie jako ústředního spolku českých studenttl zpochybně n o. Tu 
přišly výboru Slávie na pomoc ženy. Ustavil se výbor pro zhotovení 
a předání spolkového praporu Slávii. Předsedkyní, předurčenou mat
kou praporu, byla Karolina Světlá, místopředsedkyní Sofie Podlipská. 
Čteme-li seznam manželek čelných mužtl české společnosti i žen, 
které vstoupily do české literatury, nemt1žem e přehlédnout, že j e zde 
zastoupena j en mladočeská složka této společnosti. Až na jednom 
z posledních míst j e uvedeno jméno Bohuslavy Sokolové, sestry teh
dejšího předsedy Slávie , pokrokáře Karla Stanislava Sokola. Ta zřejmě 
představovala spiritus movens tohoto výboru. Byla velkou obdivovatel
kou svého bratra a po jeho smrti vydala v obsáhlé knize kvartového 
formátu jeho "Vězeňskou korespondenci". 

Prapor byl dokončen v květnu 1891 a j e v Časopise českého 
studentstva (roč. 3, s. 177) popsán: 

"Prapor Slávie vyšíván j est dle rozkošného návrhu pana prof. Kouly 
Ženským výrobním spolkem v Praze. Na jedné straně n ese jméno 
Slávie v červeném poli, na druhé v bílém poli heslo ,Osvětou k svo
bodě!'. Prapor ozdoben jest vkusnými orname nty slovanskými. .. " 

H eslo "Osvětou k svobodě!" nebylo heslem Slávie, zdobilo však 
prapor Akademického čtenářského spolku - měl si j eho nástupce 
zvolit snad jiné heslo? 

Slavnostní předání praporu bylo uspořádáno tak, aby co n ejvíce 
lidí bylo účastníky této události. Již v předvečer mu bylo věnováno 
představení Hubičky v Národním divadle, které bylo uved eno zvlášt
ním pořadem (ČČSt, roč. 3, s. 172): 

"Prvé místo zaujal nadšený proj ev Elišky Krásnohorské přednesený 
panem J akubem Seifertem, jenž provázen byl skvostnými živými obra
zy uspořádanými panem Kolárem. Prvý představoval založení univer
sity Karlem IV., druhý památný dekret Kutnohorský, třetí zobrazoval 
činnost studentstva na venkově českém v době národního p robuzení, 
poslední byl velkolepou alegorií: odevzdání praporu "Slávii". Živé 
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obrazy provázeny byly neumlkajícími bouřemi pochvaly rozechvěného 
obecenstva, jež napli'lovalo hlediště ve všech prostorách. " 

Po večerním představení přišel následující den, v neděli 24. května 
1891 vrchol slavností (tamtéž, s. 173): 

"Průvod vyšel z budovy české techniky po desáté hodině. V če le 

jela jízdní četa studentů v krojích , následovaná heroldy, kteří troubili 
starodávné fanfáry. Dále kráčely jednotlivé spolky, pokud jim bylo 
dovoleno účastniti se prí1vodu, zvláště četné jednoty sokolské. Násle
dovali opět tři studenti na koních a poté krásný vih dle návrhu 
mistra M. Alše znázon'íující dobu Karla IV. Za ním jeli tři studenti 
a kráčela četa pěších v krojích z doby Rudolfa II., uváděj ící tím 
druhou skupinu představující na skvostně upraveném voze dobu 
Rudolfa II. Návrh k této skupině podal malíř pan Holárek. Na třetím 
voze uspořádal zdařile malíř pan V. Černý výjev z války třicetileté, jak 
studenti r. 1648 h<ljí Prahu. Za tímto vozem následovaly pěší čety 

studentských legií z r. 1740, 1805, 1848 a četa studenti'! s praporem 
bydžovským. Za těmito legionáři sledoval vúz, na němž sličné drtižič
ky ve skvostných krojích slovanských obklopovaly krásnou Čechii 
držící prapor Slávie." 

Průvod, který pochopitelně sledovalo mnoho lidí v ulicích, došel 
ke svému cíli. Tam v žofínském sále proběhla vlastní slavnost za 
účasti Sofie Podlipské, která v zastoupení matky praporu přednesla 
slavnostní projev a pak dámy a po nich pánové zatloukali hřeby 

s příslušnými hesly. Zejména mezi mužskými účastníky slavnosti byli 
pouze mladočeši a ne všichni mladočeši, protože v té době již 
představoval Sokol a jeho přátelé skupinu, která měla v mnohém již 
svou vlastní cestu. A byl to právě on, kdo posléze pron esl jako 
starosta Slávie projev značně radikální, který nemusel být po chuti 
těm, kteří uvažovali o tom, kolik by jim mohla vynést oportunistická 
politika. To však patří již do politických dějin. Vlastní slavnost netře

ba popisovat. Ničím kromě určité velkoleposti se nelišila od těch, 

které zde již byly popisovány. Ukončil ji "Kde domov mi:lj " a odpoled
ne následovala, jako ovšem vždy, všemi tak očekávaná veselice. 

201 





BIANKA SvoBonovA 

SLAVNOST SVĚCENÍ SPOLKOVÉHO PRAPORU 
JAKO PROJEV NÁRODNĚ POLITICKÉ AKTIVITY 
NAPŘELOMU 60. A 70. LET 19. STOLETÍ V PRAZE* 

Vydání zákona o spolkovém a spolčovacím právu (15. ll. 1867) 
uvolnilo další prostor projevúm české občanské aktivity. Bylo přiroze
né, že~mohutný proud národního hnutí vytryskl v srdci našich zemí, 
v Praze. Dospěl však i do dalších českých měst, aby zde rozrušil 
bariéru dosavadní strnulosti. 
Prvořadým projevem národního života, ale i subjektem vytváření 

národního sebevědomí se staly spolky. Společenské aktivity těchto 

"hlavních pák života národního", jak je nazval r. 1869 časopis Děl

ník1, souzněly s dobovými náhledy na českou perspektivu . Myšlenka 
prezentace vlasteneckého živlu se plně promítla i do slavnosti svěcení 
sp olkového praporu. 

Česká měšťanská a nově i dělnická společnost ji vnímala jako 
národně politický akt. Do určité míry slavnost prožívala jako reminis
cenci roku 1848, kdy v revolucí rozechvělé Praze zavlály prapory 
národních gard. Bezprostředně navázala na rok 1862, na svěcení 

praporu Sokola2 a Hlaholu." Ve slavnosti se oživovala dále atmosféra 

* Za podnč tné připomínky k této práci upnmnč děkuji PhDr. Mirijam Moravcové, 
DrSc. a prof. PhDr. Zdeňku Urbanovi, CSc. 
1 Dčlník I , 1869, č . 3, 12. 6., s. 21. 
2 Slavnost se konala I. če rvna v sále "U Apolla". Byla spojena s exhibi čním vystou
pením cvi čenců a odpoledním výletem do Krče . Srv. zvláštč Národní listy (dále NL) 
2, 1862, č . 126, 29. 5. ; NL 2, 1862, č. 129, 2. 6.; Hlas 1, 1862, č. 149, 30. 5. ; Čas 1, 
1862, č. 126, 3. 6. ; Rodinná kronika 1, 1862, č. 10, s. 123. 
3 Slavnost a zábava byla původnč určená na 6. če rven ec (NL 2, 1862, č . 141, 17. 6.; 
Hlas I , 1862, č . 165, 16. 6.; č;as I , 1862, č. 138, 18. 6.). Probčhla 13. červen ce na 
Střeleckém ostrovč . Srv. zvl áštč NL 2, 1862, č . 159, 9. 7.; NL 2, 1862, č. 163, 14. 7.; 
NL 2, 1862, č . 164, 15. 7.; Hlas I, 1862, č . 187, 9. 7. 
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května 1868, tedy cyklu událostí spjatých s položením základních 
kamenl! k Národnímu divadlu. 

Vedle myšlenky české svébytnosti slavnosti přisoudili její nositelé , 
prakticky výhradně z řad řemeslnictva a dělnictva\ ideu národní 
sounáležitosti: " ... jsme synové jednoho národa ( .. . ) jsme synové 
jedné matky ... ", prohlásil praporečník Resler při svěcení praporu 
řezníkú v květnu r. 1869.5 K této myšlence se přimykala i idea 
slovanské vzájemnosti . Resler ji stvrdil dalším výrokem: " .. . jsme bratří 
širší rodiny, ( . .. ) miliony slovanských bratří schovati máme v srdci 
svém."1

; Ve spolcích dělnictva se připojovala myšlenka jednoty národ
nostního a sociálního zápasu. " ... Bojt~eme dvojí boj - v řadách 

národa co věrní synové vlasti a v řadách lidu co synové bídy a nou
ze ... ", vyřkl v souladu s pocity dělnictva t-ypograf Jan Bavorský při 

svěcen í praporu zednických děl níki'1 v září 1870. 7 

V takto navozeném ovzduší vykrystalizovala na konci šedesátých let 
19. stol. struktura slavnosti. Téměř každá sestávala ze tří základních 
programových složek: pocty hlavním aktérúm, matce a kmotrám 
praporu8, formou ranního, později předvečerního pochodi1ového nebo 
lampionového pri'1vodu9 a zastaveníčka 10 , vlastní slavnosti spojené 

4 Údaje o slavnostech svěcení spolkového praporu jsem čerpa l a z českého periodic
kého tisku (NL, Pokroku, Pražského Denníku, čas. Dělník , Dělnických novin [dále 
DN]) a z fondů policejního prezidia SÚA Praha (fond Malostranské děl ni cké besedy, 
Děl ni cké besedy na Smíchově a Oulu). Nelze předpokl ádat, že následu jící tabu lka 
z<ch rnuje všechny slavnosti. Podrobněji viz Příloha I. 
Doložené slavnosti svěcení, příp. odevzdání spolkového praporu z let I H6H - 1871 
v Praze a předměstích : 

Rok Počet slavností 

I H6H 7 
1869 4 

1870 8 
1871 10 

Celkem 29 

5 NL 1869, č . 148, 31. 5. 
6 Tamtéž. 
7 DN I , 1870, č. 7, 7. 10., s. 7 1. 

Dě l nické 

!'i 
I 
6 
7 

19 

Řemesln ické 

I 
~ 

I 
o 
5 

Ostatní 

I 
o 
I 
~ 

-~ 

8 Příp . byla pocta určena i pro starostu (předsedu) nebo místopředsedu spolku. 
9 Např. dne 16. 7. 1870, v předvečer slavnosti svčcení spolkového praporu Řemesl
nické besedy pražské, Zpčvácký spolek pražských typografů přednesl u bytů matek 
p raporu "Hymnu Sl ovan ů" a "Na Moravu" od N . .Javůrka. Hudební sbor provedl 
Stříbrného cavaLinu (Pokrok IH70, č. 191, 17. 7.) . Časovč nebyl tento programový 
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zpravidla se mší, a zábavy. Dopli'lme, že slavnost odevzdání prvního 
praporu pražskému Oulu v březnu 1870 byla koncipována jako mše 
s následovným proslovem kaplana, dále dělníkú a F. L. Chleboráda. 

Oproti scénáři z počátku šedesátých let se v tomto období výrazně 
redukoval počet protagonistú slavnosti. Místo šesti 11 vystupovala jedna 
nebo dvě kmotry praporu a zcela vymizeli kmotři praporu . 

Rámec osobitému typu divadelního představení scénického, v který 
se slavnost vyvinula, zpravidla tvořil prúvod tzv. banderií, družin 
jezdcú na koních, zástupcú rolnického stavu, dále spolkú rúzného 
charakteru činnosti a sociální struktury 12 i aktérťt slavnosti - družiček, 

matky a kmoter praporu. Efektní podívanou dotvářely spolkové stej
nokroje, odznaky a příp. prapory. 

Byl to však v první řadě zájem české Prahy (aktivní i pasivní účast 
divákú 13

, výzdoba domll prapory v národních barvách atd.), jenž 
umožnil ke slavnosti svěcení spolkového praporu připojit přívlastek 

"národní". Na pozadí jejich příprav probíhala i zjevná konfrontace 
české a německé Prahy. Uveďme si příklad. V květnu r. 1869 při 

slavnosti svěcení praporu Spolku vzájemně se podporujících řezníkl1 
pražských projevili němečtí nacionalisté svou nelibost ničením slav
nostní výzdoby. 14 Uzavřená okna se spuštěnými záclonami byla vý
mluvnou odpovědí manifestt~ící Praze. 1

;; 

bod závazně určen . Např. v květnu r. 1870 přesunuli l akýrni čtí dělníci průvod k matce 
praporu do ranních hodin. 
10 V r. 1868, při předání druhého praporu pražskému Oulu, byly proveden y národní 
písně , mužské sbory V. .J. Vcita "Na Prahu" a A. Tovačovského-Forchgotta "Orle , pestrý 
orle" (slovaJ. Vlk), dále písd\ "Kde domov můj" (Dělník 1, 1868, č. 12, l!'í. !'i. , s. 202; 
.J. BAVORSKÝ, Činnosl prvního dt!lnidaflw sfJOl!m " Oul" v Praze) . V r. 18fi9 ve Spolku 
vzájemně se podporujících řezníků pražských pěveckou poctu přednesl Zpěv~tcký 

spolek pražských typografů. Do pochodu hrála oblíbená hornická kape la (Děl ník I , 
1869, č. 3, 12. fi. , s. 21; NL 18fi9, č. 146, 29. 5. ad.) . V témže roce v Dě l nické besedč 

na Smíchově vystoupi l smíchovský Lukes (NL 18fi9, č. 234, 2!'í. 8.). 
11 Šest kmoter a šest kmotrů vystoupilo 13. června 1862 při svěcení praporu Hlaholu. 
12 V poslední době otázka sociální struktury našla své řešitelky např. v O. SKALNlKOVI:: 
a .J. Š·f·AsTNÉ v případě pražského Oulu a Dčlnické besedy v Karlíně (Dva fJTammy 
k f){)znriní shladi!J fJražsk.ého diflniclva. lwnam Jedesrilýt:h lel 19. slolelí. Národopismí knižni
ce ÚEF č;SAV 3!'í , Etnogratlc dělnictva ll, Praha I 978, s. I 56-169). 
13 Např. 30. 5 . 1869 při průvodu Spolku vzájemně se podporujících řezníků pražských 
přihlíželi Pražané z ulic, a le i oken , vikýřů a střech domů (NL 1869, č. 149, I. fi .; 
Dělník I, 1869, č . 3, I 2. fi., s. 21). 
14 NL 1869, č. 149, I. fi. ; Dělník I , 18fi9, č . 3, 12. 6., s. 2 1. 
15 Tamté'l .. 
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Atmosféra vzrušených národních projevú se přenášela i do následu
jících aktú obřadního charakteru: úvodního proslovu celebranta a dal
ších s vyjasněním symboliky praporu, svěcení praporu, zatloukání 
hřebu s pronášením "trefných časových" ("příhodných vlasteneckých") 
hesel náboženského a především národně politického ducha. Vytváře

ní české národní ideologie, k jejímuž šíření slavnost bezesporu při

spě la, se inspirovalo v první řadě historickou zkušeností samostatného 
národního státu. Ústy významných osobností spolkového i veřejného 
života se spolky přihlašovaly k ideji husitství (např. Antoš Pellant při 
svěcení praporu zedníkú v září 1870 heslem "Buďme demokra ty, jak 
nás Žižka učil, a pak nepodlehnem, byť nás kdo chtěl mučit") . 11

; 

Často zaznívalo také heslo Velké francouzské buržoazní revoluce 
) 

"Rovnost, volnost, bratrství". 17 Zamyšlení nad podstatou klíčových 

momentů českých a světových dějin opravňovalo k víře v národní 
perspektivu. Např. Josef Barák ji tlumočil při svěcení praporu Řeme
slnické besedy pražské v červenci 1870 heslem "Národy na věky -
trtmy na čas". 18 Doplňme si, že hesla vyslovená v řemeslnických 

spolcích byla výrazem podpory českému průmyslu . 

Na zatloukání hřebtt navazovalo ověnčení praporu, připnutí stužek 
na prapor, jeho předání matkou praporečníku a závěrečný proslov 
praporečníka se zamyšlením nad významem slavnosti jako demonstra
ce národní jednoty. Poté byl prapor uložen ve spolkových prostorách, 
případně v bytě předsedy. 

V již naznačeném du chu, v souhlasu se zájmy a cítěním lidu, 
koncipoval SvL~ projev i J osef Vlach, praporečník Řemeslnické besedy 
pražské, v červenci 1870: 19 ,Jako vojsko roztříděno jest na prapory, 
tak roztřídilo se mužstvo české na spolky, avšak veškeré spolky tvoří 
jednu velikou, silnou, svornou armádu věrných a uvědomělých syntt 
vlasti a veliká tato armáda spěje za jediným cílem a tím jest ,práva 
koruny svatováclavské'. "20 

11i DN I, 1870, č. 7, 7. 10. 
17 Např. ho pronesla kmotra Hartigová a .Josef Barák 28. 9. 1870 pl·i svěcení praporu 
Spolku dělníků zednických z Prahy a okolí (ON 1, 1870, č . 7, 7. 10.). 
18 .J. Barák vystoup il j mé ne m besed clč l nictva 17. 7. 1870 při svčcení praporu 
IÍ.emeslnické besedy pražské (NL 1870, č . 193, 19. 7.). Stejné heslo vyslovil zástupce 
sokolských jednot na Moravč 28. 9. 1870 při svčcení prapom zedníků (DN I , 1870, 
č . 7, 7. 10.). 
1'

1 NL 1870, č. 193, 19. 7. 
20 Tamtéž. 
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Do naznačeného sledu obřadních aktú pořadatelé relativně volně 
zakomponovávali pěvecké, případně hudební číslo, které se stalo 
ideovou syntézou slavnosti. Myšlenkové poselství předávaly přední 

pěvecké sbory: Hlahol, Zpěvácký spolek pražských typografť1, karlín
ský Slavoj, smíchovský Lukes, libeií.ský Sv. Václav, malostranský Lumír, 
od r. 1870 sbor Oulu, Beseda, od r. 1871 šárecký Boleslav. 

Zvláště hudba písně "Kde domov mt~", píseň "Orodt~ za nás , svatý 
Václave", "Chorál národu českého" od K. Bendla a "Husitská" od 
J. T. Krova souzněly s programem národního života, cílen ým k pro
kázání svébytnosti českého národa s jeho "svatými právy". "Seřaďme 
se pod praporem ( ... ) kdykoliv nás ( ... ) český lev zavolá ( ... ) 
bychom uhájili jeho královské koruny, jejížto lesk vinou naší nikdy 
nesmí zhasnouti .. . "21

, požadoval Resler, praporečník Spolku vz<ijemn ě 

se podporujících řezníktl pražských, v květnu 1869. 
Myšlenka prokázání české svébytnosti se stala na počátku sedmde

sátých let 19. stol. natolik vi'1dčí, že vytěsnila z programu církevní 
obřadní akty. Tato bezesporu nejzávažnější změna v ideovém záměru 
slavnosti se vázala zpravidla na spolky dělnictva pod mladočeským 
vlivem (Jednota dělníktl pozlacovačú a zlatotepcú, Spolek dělníki'l 

zednických z Prahy a okolí). 
Ovzduší prosycené vlastenecky politickým zápalem se přenášelo 

i do závěrečného programového bloku slavnosti svěcení spolkového 
praporu, složky koncipované v duchu dobové vlastenecké pěvecké, 

hudební, deklamatorní a posléze taneční zábavy.22 

Jako kulisa ke slavnostem se zpravidla uplatnila historicky a spole
čensky významná místa Prahy. Jejím výběrem česká společnost ozřej
movala své pojetí smyslu českých dějin . Úvodní prúvod často muel 
staveniště Národního divadla, v českém politickém myšlení, ale i ve 
vědomí širokých lidových vrstev symbol národních perspektiv. Např. 
v květnu r. 1868, při převzetí praporu pražským Oulem od dělníkú 

2 1 NL 1869, č. 148, 'll. 5. 
22 R. 1868, při odevzdání prvního praporu pražskému Oulu, vystoupili přední čeští 
umělci: operní pěvci Elconora z Ehrenbergu se směsí "národních" písní a J ose r 
Paleček s písněmi "Slovensko mladé", "U mlklo stromů šumění" od K. Bend la a "Hu
siL,ká" od .J. T. Krova, herec Jindřich Mošna s deklamacemi a sbormistr, sk ladatel 
František Kavan jako pianista. Dále účinkoval Zpěvácký spolek pražských typografů , 

který p!-eclnesl " Rekův sen ", "PJ-ijcle j aro, př-ijde! " od A. Tovačovského-Fi) rchgotta 

(s lova J Vlk) a Škroupovu "Loveckou" (Dělník I , 1868, č . 9, I. 4., s. 1!)0; J 13AVO RSKÝ, 

c.cl.). 
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pracujících na Letné během obsazení Prahy pruskou armádou v r. 1868, 
zahrála na tomto místě třítisícovému průvodu hudba kladenských 
horníkt':1 píseií "Kde domov m"Lu". 2~ Vlastní slavnost byla buď vázána 
na církevní prostory: kostel N. Trojice2

\ P. Marie před Týnem, sv. 
Petra na Poříčí, sv. Jindřicha a sv. Cyrila a Metoděje (Karlín), nebo 
veřejná prostranství Staroměstského, Malostranského náměstí, Václav
ského náměstí (pomník sv. Václava od J. J. Bendla), vrchu Žižkova 
(Vítkova) a Střeleckého ostrova. 2

" Ve vfjimečných případech se usku
tečnila ve slavnostně upravených spolkových místnostech. 21

; Doprovod
ná zábava se přenesla na Žofín, Letnou, řidčeji ostrov Velké Benátky 
(dnes Štvanice), do Bezovky, na Střelecký ostrov, Přemyslovku či 
do pražského veřejného sálu Konvikt. 27 

Rovněž dobové pojetí výzdoby vyrůstalo z potřeby demonstrace 
české svébytnosti. Svěcené prapory sloučily národní a zemské symboly 
se spolkovými: stříbrného lva s korunou, jehož motiv se opakoval 
často i na žerdi praporu, v červeném poli se zlatým spolkovým 
monogramem v bílém poli. Připnuté stužky národních barev - červe

né a bílé - nebo v barvách slovanské trikolory - červené, modré 
a bílé - nesly zpravidla vlastenecká hesla. 28 Dělnická beseda na 
Smíchově příkladně rozvijela husitskou tradici. Prozatímní prapor 
zasvěcený památce M. Jana Husa nesl na jedné straně kalich a heslo 
"S národem pro národ".2

\
1 Z příkazu policejního prezidia musely být 

ozdoby súaty.311 

Pouze spolek vojenských vysloužilců Radecký promítl na prapor 
národní barvy - červenou a bílou - ve spojení s barvami monarchie 
- černou a žlutou. 31 

Podobně i příležitostně vystavená tribuna (někdy zdobená chvojím) 
poutala pozornost českými heraldickými znaky, symboly odvozenými 

23 Dě l ník I, 18fi8, č . 13, I . fi ., s. 210. 
24 Blíže nelokalizován. 
2" Viz Příloha I. 
21i Tamtéž. 
27 Tamtéž. 
28 Viz Příloha ll. Stužka s ruským n>tpisem , kterou byla nucena Dělnická beseda na 
Smíchově odstranit z praporu, byla zelená (Dčlník 1, 1869, č. I, ll. 9., s. fi9 ; SÚA, 
PP 18fiS-1869, V 4/ S24, 4008, dat. 29. 8. 1869). 
~9 Tamtéž. 
~11 Tamtéž. 
3 J Pokrok 1871 , č. 120, I. 5. 
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z husitské tradice (kalich, zbraně husitů) a z tradice spolkové (spol
kový znak) . 

Shrňme tedy. V šedesátých a na počátku sedmdesátých let 19. stol. 
se vzepjala v Praze, ale nejen v ní, vlna demonstrace české svébytnos
ti. V jarních a letních měsících mohutněla slavnostmi svěcení spolko
vého praporu. Programovou skladbou, volbou prostředí, charakterem 
výzdoby slavnosti prolomily spolkovou bariéru a rozšířily ji o národní 
půdu. Česká společnost si upevi'íovala pochroumané sebevědomí, 
prožívala intenzivně národní minulost, aby hlouběji vnikla do složité
ho organismu národa. Do budoucnosti hleděla s nadějemi. 

Realizátoři sl~vností pocházeli především z vrstev řemeslnictva a ze
jména dělnictva. V některých spolcích stavu (skupiny) dělnictva se 
oprostily od církevního charakteru. Z jejich středu vzešla také kritika 
slavností, které pozvolna začaly být vnímány jako finančně neúnos
né. 32 Řečeno snad trochu nadneseně - období svěcení spolkových 
praporů zákonitě střídalo období zakládání spolkových knihoven. 
Nikoli vnější prezentace spolku, ale široce zaměřená vzdělávací čin
nost měla nadále určovat jeho hlavní cíl. " ... Žerď praporu, ta nás 
nespasí, ta se lehce zlomí, shoří a spráchniví, to ale, co nám kniha 
dává, to neshoří, neboť ( ... ) Prapor má účinek jen chvilkový, knihov
na ale trvalý . . . "3\ napsal v souladu se zájmy pokrokového dělnictva 
anonymní autor v r. 1870 v časopise Dělník . 34 

32 Dě l ník 4, ·1 870, č. I, 1. 10., s. 4-5, čl. Co dříve : Knihovnu či prapor? 
33 Tamtéž, s .. 5. 
34 Tamtéž, s. 4-5. 
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PŘÍLOHA I 

Slavnosti svěcení (příp. odevzdání) spolkovéh o praporu 
v letech 1868- 1871 v Praze a předměstích 

Název sp olku 
Datum 

Místo vlastní slavnosti Místo zábavy 
konání 

pražský O ul 29.3. 1868 kostel N. Trojice (?) Žofín 

Ústřední pokladna 
10.4. 1868 ? ? 

dě lníků strojnických 

Společenstvo stavitelů 
10.5 .1 868 

kostel P. Marie před 
? 

stroj ll v Praze Týne m 

mlynáři 10.5. 1868 
kostel sv. Petra (na 

? 
Poříčí) 

Luk es 10.5.1868 ? ? 

pražský Oul 16.5. 1868 Staroměstské nám. Le tná 

Společenstvo 
15.8. 1868 kostel sv. Ji ndři cha 

hostinec č. I 
pražských mkavičkářů (na Smíchově) 

Spole k vzájemně se 
Velké Benátky 

podporujících řezník ll 29.-30.5. 1869 Václavské nám. 
(Štvan ice) 

pražských 

Řemeslnická beseda 
26.6. 1869 spolkové místnosti 

spolkové 
pražská místnosti 

i{e meslnická j ednota 
1.8. 1869 vrch Žižkov (Vítkov) Bezovka 

vinohradská 
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Název spolku 
Datum 

Místo vlastní slavnosti Místo zábavy 
konání 

Dělnická beseda na 
29.8.1869 spolkové místnosti 

spolkové 
Smíchově místnosti 

Spolek kominických 
kostel sv. Cyrila a 

tovaryšů ku vzájemné 7.-8.5.1870 Stře lecký ostrov 
podpoře 

Metoděje (Karlín) 

Spolek dě lníků 
kostel P. Marie před 

lakýrnických 
8.5.1870 Týnem, Střelecký Střelecký ostrov 

ostrov 

Spolek vzájemně se 
spolkové 

podporujících 8.5.1870 spolkové místnosti 
bednářských dělníků 

místnosti 

Merkur 28.-29.5.1870 Střelecký ostrov Střelecký ostrov 

Řemeslnická beseda 
16.-17.7.1870 Václavské nám. Přemyslovka 

pražská 

J ednota dělníků 
Velké Benátky 

pozlacovačů a 14.-15.81870 Střelecký ostrov 
(Štvanice) 

zlatotepců 

Spolek vzájemně se 
Velké Benátky 

podporujících 3.-4.9.1870 Václavské nám. 
(Štvanice) 

kameníků 

Spolek dě lníků 

zednických z Prahy a 28.9.1870 Střelecký ostrov Střelecký ostrov 
okolí 

Spolek voj enských 
30.4.1871 

kostel sv. Mikuláše 
? 

vysloužilců Radecký (Malá Strana) 

Spolek vzájemně se kostel P. Marie před 
podporujících dělníků 7.5.1871 Týnem, Střele~ký Stře lecký ostrov 
pekařských ostrov 
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Název spolku 
Datum 

Místo vlastní slavnosti Místo zábavy 
konání 

Spolek pražských 
kostel P. Marie před 

posluhťt Přemysl 
14.5.1871 Týnem, Staroměstské ? 

nám. 

Jednota vzájemně se 
podporujících dělníků 14.5.1871 ? ? 
kamnářských 

mlynáři 18.5.1871 Václavské nám. Střelecký ostrov 

Spolek vzájemně se 
podporujících dělníků 21.5.1871 ? ? 
truhlářských 

Spolek vzájemně se 
spolkové 

podporujících dělníků 18.6.1871 spolkové místnosti 
jirchářských 

místnosti 

dělníci továrny na 
9.9.1871 

kostel sv. Gotharda Velké Benátky 
vagony v Bubnech (Bubeneč) (Štvanice ) 

Spolek dělníků 
24.9.1871 

kostel P. Marie před 
Střelecký osu·ov 

zámečnických Týnem 

Jednota ku vzájemné 
podpoře pro případ 1.10.1871 kostel sv. Jindhcha Konvikt 
nemoci a úmrtí 

Pozn.: Názvy spolků jsem převzala z dobového periodického tisku 
(Národních listů, Pokroku, Pražského Denníku, čas. Dělník 

a Dělnických novin). Nelze vyloučit drobnou nepřesnost. 

212 



B. Svobodová, Slavnost svěcení spolkového praporu 

PŘÍLOHA II 

Popisy svěcených (příp. předaných) praporů při slavnostech 
v letech 1868-1871 v Praze a předměstích 

pražský Oul - první prapor 
Červené pole s nápisem "Pokrok", bílé pole se dvěma spojenýma 

rukama ve věnci. 

Společenstvo stavitelů strojů v Praze 
Červené pole s géniem strojnictví, držícím v pravici hořící pocho

deň a v levici štít s regulátorem, bílé pole s českým lvem se zlatou 
korunou (malby J. Mánesa). K praporu připojena bílá stužka se 
zlatým nápisem "H. Eichmann" Uméno matky praporu - poznámka 
BS), červená stužka se stříbrným nápisem "Společenstvo stavitelů 

strojů v Praze" a modrá stužka s německou mutací téhož nápisu. 

mlynáři 

Prapor zhotoven z hedvábí, lemován dvěma řadami zlatých port 
a zlatými střapci. Bílé pole se znakem mlynářů. Žerď sestavena ze tří 
polí: jednoho železného a dvou dřevěných (modrého zdobeného 
stříbrnými květy a bílého), vrchol žerdi z pšeničných pozlacených 
a ječmenových postříbřených klasú. K praporu připojena bílá, červe
ná a modrá stužka. 

Spolek vzájemně se podporujících řezníků pražských 
Prapor zhotoven z hedvábí, lemován zlatým třepením . Červené 

pole se stříbrným českým lvem se zlatou korunou, bílé pole se 
znakem řezníků. K praporu připojeny tři bílé a tři červené stužky. 
Žerď se stříbrnými ozdobami. 

Řemeslnická jednota vinohradská 
Prapor s podobiznou Karla IV. a s cechovními znaky jednotlivých 

řemesel sdružených ve spolku. 

Dělnická beseda na Smíchově 
Prapor se spolkovým znakem (rýč a kleště) a nap1sem "Beseda 

dělnická na Smíchově", druhá strana bez vyšívání. Žerď se stříbrným 
lvem. 
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Spolek dělníků lakýrnických 
Prapor zhotoven z h edvábí. Červené pole se stříbrným monogra

mem spolku, bílé pole s letopočtem 1870 a s názvem spolku. K pra
poru připojeny stužky ve slovanských barvách. 

Řemeslnická beseda pražská - druhý prapor 
Prapor zhotoven z a tlasu. Červené pole se stříbrným českým lvem 

se znakem Prahy, bílé pole s monogramem spolku. K praporu 
připojena bílá stu žka s heslem "Vše pro vlast", červená stužka s hes
lem "Prací k oslavě vlasti" a modrá stužka s h eslem "Řemeslu na 
zdar". Žerď zhotovena z alpaky. 

Jednota dělníků pozlacovačů a zlatotepců 
Prapor zhotoven z a tlasu nebo hedvábí, lemován zlatě . Červené 

pole se stříbrným lvem s korunou, bílé pole se zlatým monogramem 
spolku. K praporu připoj ena bílá stužka s heslem "Prací služ vlasti", 
červená stužka s h eslem "Prací k osvětě, osvětou k svobodě" a modrá 
stužka s h eslem "Pod praporem tímto budiž bratrství a svornost". 

Spolek dělníků zednických z Prahy a okolí 
Prapor zhotoven z h edvábí. Červené pole se spolkovým znakem, 

bílé pole s heslem "Svornost staví, nesvár boří". K praporu připojena 
bílá, červená a modrá stužka. Žerď se stříbrným lvem. 

Spolek vojenských vysloužilců Radecký 
Prapor zhotoven z h edvábí. Bílé pole s červenou obrubou s portré

tem maršála Radeckého sedícího na koni, žluté pole s černou obru
bou s černým orlem a českoněmeckým nápisem "Spolek vysloužilců 

,Radecký"'. K praporu připojeny červenobílé a černožluté stužky. 

dělníci továrny na vagony v Bubnech 
Červené pole s okřídleným kolem uprostřed ohnivých paprsků, 

bílé pole s nápisem "Továrna na vagony v Bubnech" a "Wagonfabrik 
Bubna". K praporu připoj ena bílá a modrá stužka. 
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MIRIJAM MORAVCOVÁ 

MĚŠŤANSKÉ A DĚLNICKÉ SLAVNOSTI 
VE STRUKTUŘE FESTIVIT PRAHY 

DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ 

Prohlížíme-li periodický tisk druhé poloviny 19. stol., nutně nabu
deme předvědčení, že slavnosti a zábavy byly horoucně očekávaným 
přerušením jinak stereotypního běhu života měšťanské i lidové Prahy. 
Výjimečné okamžiky, které Pražan vnímal jako kýžené vytržení z všed
nosti dnť1 sevřených pracovním rytmem, měly však své nezastupitelné 
místo v rozvoji pražské společnosti této doby. Veřejné slavnosti, svátky 
a také okázalé společenské události se staly součástí dynamických 
proměn společenského, kulturního a národního života hlavního města. 
Mnohé byly nejen výrazem těchto procesť1, nýbrž i neopomenutel
ným činitelem při jejich vědomém uskuteči'lování. 

V druhé polovině 19: stol., kdy česká měšťanská, občanská i dělnic
ká Praha prosazovala svou osobitost i společenským životem, napli'lo
valo soubor festivit města osm typť1 veřejných slavností a slavnostně 
pojímaných společenských událostí. Realizovaly se na rozličné bázi 
sociální, organizační, postojové i národní. Současně se navzájem lišily 
skladbou, počtem účastníkú a také jejich sociálními rolemi. Různily 
se i příčinnými souvislostmi své existence, délkou dějinného vývoje 
a kontinuitou tradice. 

V šedesátých letech 19. stol., tedy ve výchozím desetiletí, od něhož 
sledujeme strukturu pražských festivit1

, představovaly významnou skupinu 
slavnosti církevní či svázané s církevním rokem. V prostředí Prahy 
i v pražských předměstích měly široký ohlas především pouti a posvícení, 
přitažlivé pestrým spektrem lidové zábavy. Každoročně Pražané v tisících 
přicházeli na slavnou svatojánskou pouť (16.-17. 5.), ale neméně i na 

1 Stať se opírá o údaje obsažené v denním tisku let 1861-1910. 
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pouť Josefskou na dnešním náměstí Republiky, na pouť emauzskou 
a vyšehradskou, pořádanou na Petra a Pavla. Výletem již byla účast 
na pouti Prokopské v Hlubočepích, Matějské v Šárce, a také na 
rozpustilé pouti Svatomarkétské ve Hvězdě2 , uvědomělými Čechy od 
19. stol. zpochybií.ované. Hlučně probíhala i posvícení. Posvícenské 
zábavy nalézaly široký ohlas zejména v pražských předměstích 

a v příměstských obcích.3 

K stále běžným i ve vnitřní Praze náležely tradiční slavnosti lidové
ho charakteru typu masopustních, mikulášských či novoročních ob
chúzek.4 Z nich především ukončení masopustu se bouřlivě slavilo na 
pražských ulicích i v hostincích." Zapomenuto nebylo ani pálení 
svatojakubských ohií.tl na březích Vltavy a na návrších v pražských 
předměstích. 

Trvalou součástí pražských festivit byly příležitostné i každoročně 
opakované slavnosti institucionální, státní a městské oslavy, vojenské 
slavnosti a také občasné holdy reprezentantúm státní moci , divácky 
nejatraktivnější. 

K neopomenutelným patřily v šedesátých letech stále slavnosti 
svázané s pracovním a společenským životem profesních skupin. Od 
poloviny 19. stol. sice postupně zanikaly slavnosti cechovní i ty, které 
se dotýkaly provozu práce (např. frajšprech, uvádění vrchních svátkú 
do funkce ad.). Po řadu desetiletí se však v plné síle nadále rozvfjely 
zvykově kodifikované profesní festivity obchúzkového a společensko 
zábavného charakteru, jakým byly například obchúzkové zábavy peka-

2 Pouť emauzská se konala na 13oží hod velikonoční. O poutích srv. 1-1. LAU DOVÁ, 
Praislu! tradiční lidové slavnosti a zábavy, in : Etnogratle dělni ctva 7, 1976, s. 67-90; O. 
SKALNfKOVÁ, Sf){)ldenský život dělnir:lva v Prau, in: Stará dělnická Prah a. Praha 1981, s. 
67-68; E . HoRSKÝ, Svatojosefikcí j)()ut' v Praz11 jindy a nyní, in: Český lid 20, 1911 , s. 
329-33 1; A. CIIARVÁT, Ze staré Prahy. Prah a 1926, s. 86-87. 
3 Srv. např. S. 1-1 ELLER, Z minulé doby ruLítdw života ndmdního, ku lturního " f){)litiduiho. 
Díl 2. Praha 1918, s. 179-183; 13. T., Pražl"ll.é fHJsvícení, in: Naše Praha I, 19~<1-25 , s. 
31-32. 
4 č;. ZfllRT, Veselé chvíle v životě lidu čes/uilw. Praha 1950, s. 118-120, 169; Slwlovn.idai 
obyčeje, zdbavy a slavnosti. Praha 191 O, s. 20-25; A. RoBEK, SfHJldenský a mdinný život 
fmd~ltých diilní!tti v fJrvé f)()lovin.ii devaten.ríctélw století, in: Etnogratle dělnictva 4, 1975, s. 
76-90. 
" V některých pražských dělnických čtvrtích oslavy ukončení masopustu o masopust
ním úterý končily až s asanací starých sídelních lokalit. Např. ve starých Holešovi cích 
Na Zátorách se konaly j eště v šedesátých letech 20. stol. 
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ru (vometači či kalíši) 6, anenské zábavy cihlářů7, anenský svátek 
staroměstských trhovkyň8 aj.9 Ve společenském životě Prahy ovšem 
trvale zakotvily především ty, které již v prvé polovině 19. stol. přijaly 
podobu.široce otevřených lidových slavností. K nejvyhlášenějším v li
dové, studentské i měšťanské Praze patřil krejčovský Slamník v Bu
benči a ševcovská Fid lovačka v Nuslích. 10 

Svébytnou skupinou pražských slavností druhé poloviny 19. stol. 
pak byly slavnosti studentské a školské, např. každoroční i jubilejní 
slavnosti univerzitní, majáles, ale také slavnosti opatroven, slavnosti 
provázející ukončení školního roku a další. K nim v posledních 
desetiletích 19. stol. česká spol ečnost připojila početné slavnosti 
matiční a široce propagované slavnosti feriálních osad. 

Svým způsobem v šedesátých letech dosud novou skupinu ve sklad
bě pražských festivit představovaly národní slavnosti, které od čtyřicá
tých let 19. stol. uváděla v život česká politická reprezentace jako 
manifestační akty české národní svébytnosti. Éra českých mší sice již 
pominula, avšak vedle jednorázových tematických oslav, jakými byly 
např. slavnosti na paměť osobností národního života, V. Hanky, 
Š. Hněvkovského, ]. Jungmanna'' nebo slavnost položení základního 
kamene Národního divadla 12

, vydobyly si již své pevné místo každo-

G Srv. např. A. RooEK, c.d. , s. 87-90; .f. Sou KUP, Vrinoční dwztm.í s lwlifem, in: č;eský lid 
19, 1910, s. 113--1 14. 
7 A. ROIIEK, c.cl. , s. I 02 a cl. 
8 Slavnost staromčst,kých trhovky1'í na sv. Annu, jíž se zpravid la z(lčastl'íoval i pražský 
purkmistr-starosta, se ovšem v plné síle rozvinula až koncem 19. stol. Bčžn č se slavila 
ještč koncem tr;cátých let a byla obnovována i po r. 1945 a v letech osmdesátých . 
9 K zábavám profesních skup in v Praze náležely např. l ovccko-rybář'ský "hec" konan ý 
na ostrovč Velké Benátky (Štvanice), trhovecký průvod o slavnosti posledního zajíce 
pořádaný na Zeleném trhu (západní část Havelské u lice) koncem ledna, "várka" 
a hody beránka uprostřed Vltavy Podskal áků-<iř·evařů . .Jejich zánik není prozatím 
datován , zřcjmč však náleží především k trad icím společenského života Prahy v prvé 
pol ov i nč 19. sto l. Srv. H. LAUDOVÁ, c.d., s. 67-90; V. IZEZNÍČEK , No.Je zlaltí malir:lw. Díl .~. 
Praha 1925, s. 133; Díl 6. Praha 192!), s. 38, I 02. 
10 J. Sc 11 EUFLEROVÁ, Slamník a Ndlovru:ka v doiJovýt;h zjJrrívrídi jmi odida!lw tisku drului 
poloviny 19. století, in: Etnografie clč l nictva 7, 1976, s. 130-155; táž, Pmi.s/a! slrwnosli 
a zríiJavy od 2. j){)/. 19. slol. do wčrillm slol. 20., in: EtnograHe clč l nictva 8, 1977, 
s. 84-94; H. LAunOVÁ, c.d ., s. 74-77; A. RoBEK, c.cl. , s. 130-135. 
11 Slavnost Václava Hanky se konala v kvčtnu 1861 na Rohanském ostrovč (č;as 186 1, 
č. 119, 18. 5., s. 3), slavnost Šebastiána Hněvkovského byla uspořádána v červnu 1870 
(Pokrok 2, 1870, č . 170, 26. 6., s. 3), mohutné slavnosti na počest .Josefa .Jungmanna 
při pravi l a česká Praha v červenci 1873 (např. Veleslavín 2, 1873, č. I, 12. 7., s. 3). 
12 Národní slavnost v Praze dne 16. kvčtna. Praha 1869. 
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ročně opakované národní slavnosti typu veřejných zahradních zábav, 
slavnosti Havlíčkovy 1 3 a od konce šedesátých let především oslavy 
Husovy. 14 Ovšem i slavnosti matiční, pořádané ve prospěch českých 
škol a také slavnosti h erecké povýšila česká pražská společnost na 
slavnosti národní. 

Všechny tyto slavnosti byly sociálně otevřené. Účastnili se jich 
Pražané z n'hných sociálních vrstev. Slavnosti svázané s církevním 
rokem a slavnosti lidové již svou podstatou směrovaly k nejširšímu 
obyvatelstvu Prahy. Slavnosti institucionální, státní, městské a vojen
ské, přestože režijně připravené v rámci státního, zemského či měst

ského aparátu, počítaly s diváckou účastí ulice. I při slavnostech 
pořádaných profesními skupinami, n árodní společností či na bázi 
školské účast sice vymezovala příslušnost k profesní skupině, uvědo
mělé češství či vztah ke škole a výchovnému procesu, nerozhodovalo 
však přímočaře sociální zařazení Pražanťt. Navíc některé z těchto 

slavností, nebo alespoií. úseky scénicky situované do veřejných pro
stranství města (prťtvody, noční projížďky po Vltavě a další), byly 
opět diváckou záležitostí; jiné se změnily ve slavnosti lidové (Slamník, 
Fidlovačka). 

Přes sociální otevřenost měly ovšem slavnosti církevní, lidové, insti
tucionální, stavovské, školské a národní svou vnitřní společenskou 

závažnost a hierarchii. Společenské postavení, stejně j ako názorové 
postoje j ednotlivcťt i skupin se odrážely v nestejné intenzitě účasti na 
jednotlivých typech slavností i konkrétních festivitách. Sociální zařaze
ní zpravidla také vymezovalo role účastníktl, nej ednou zvykově a in
stitucionálně kodifikované ve scénářích slavností. Nalézalo prostor 
také v osobité formě účasti : od prestižní přes hereckou a obchodní 
až po diváckou. 

Z hlediska sociální determinace svébytnou skupinu pražských festi
vit druhé poloviny 19. stol. představovaly ty měšťanské slavnosti, 
kterými si měšťanská společnost vytvořila prostor pro svou sebereali
zaci, jimiž okázale projevovala své bytí a jimiž se současně i zavírala 
nižším společenským vrstvám města. V šedesátých letech 19. stol. 
měla již pražská měšťanská společnost vybudovanou relativně širokou 

13 "Národní shtvnost Havlíčkovu " připravovala česká Praha pravidelně v letech šedesá
tých a na počátku sedmdesátých let 19. stol. (Rodinná kronika 1, 1962 , s. ll O; Pokrok 
2, 1970, č. 137, 20. 5., s. 2). 
14 F. KAvKA, 1-fusiLI·fui revolw:ní tradice. Praha 1953 . 
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škálu těchto svých osobitých, sociálně ohraničených festivit. Vytvářela 
si je po desetiletí z podněttl starších tradic slavností městských 

bratrstev, s inspirací komorních slavností šlechtické společnosti a z pří
kladů okázalých, scénických ztvárnění festivit církevních. 

V prvé fázi emancipující se novodobá pražská měšťanská společ
nost kladla důraz na slavnosti, jimiž mohla demonstrovat svou důstoj
nost. Reprezentovala se tradičními slavnostmi korporací a spolků 

(slavnosti ostrostřelecké, střelba do terčů , svěcení praporů , spolková 
výročí), a také vlastními nově utvořenými slavnostmi s okázalou účastí 
církve, jakou byl například pražský majfest. Prestižní charakter měly 
i salonní bálové a hudební slavnosti. Těmito slavnostmi ovšem měš
ťanská společnost ještě nevybočila z pojetí festivit pozdně feudální 
společnosti. • 

Ve druhé fázi reagovala měšťanská společnost svými sociálně uza
vřenými slavnostmi na nové společenské a kulturní proudy, které 
ovlivňovaly život Prahy. Od třicátých let si postupně utvářela své 
slavnosti dobročinné (např. slavnost vánočního stromku poprvé usku
tečnila v r. 183615

) a v druhé polovině 19. stol. pak prosazovala 
i slavnosti výstavní, tělocvičné, slavnosti květin, vysazování stromkú, 
slavnostiJ národc~Jisné a také komorní slavnosti bazarú, abychom 
vzpomněli i slavnosti měšťanských žen. 

Většina slavností, jimiž měšťanská spol ečnost obohatila v průběhu 
19. stol. pražské festivity, Ztlstala pro účastníky sociálně uzavřena a již 
od čtyřicátých let mnohdy i národnostně ohraničena . V této rovině 
oddělovaly festivity českou měšťanskou a posléze i občanskou společ
nost od německé, a to jako cílevědomý akt české měšťanské Prahy na 
cestě národního uvědomění. Pouze některé z měšťanstvu vlastních 
slavností se postupně zbavovaly výchozí sociální a případně i národ
nostní vázanosti, a měnily se ve slavnosti obecně městské, jak se stalo 
například v případě majfestu, slavností vánočních stromkú a někte

rých slavností výstavních. 
V šedesátých letech 19. stol. předstoupily poprvé před společnost 

města svými slavnostmi vysoce kvalifikované skupiny pražského dělnic
tva. ll; Obdobně jako měšťanská - a v té době i měšťansko-občanská 

Jó M. MORAVCOVÁ, Pra.žslu! .\·tavnosti vr1not:nílw stromku (1842 až. 1900), in : Ccský lid 6~, 
1976, s. 65-72. 
l!i M. MoRAVCOVÁ, Di!lnid<t! slavnosti v kultuře m1!.1ta 19. a fJrvi! poloviny 20. století, in : 
Slavnosti rnčsta. Strážnice 1990. 
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společnost -je budovaly jako sociálně uzavřené aktivity. Zprvu logic
ky přejímaly formální model řady dobových měšťanských slavností. 
Převzaté oslavy zůstávaly však nadále ve společnosti měšťanské i děl
nické uzavřenými festivitami. Jejich paralelní pořádání se tak svým 
způsobem stalo veřejným projevem společenského rozvrstvení Prahy. 

Vysoce kvalifikované skupiny pražských dělníků však od samého 
počátku směřovaly k vytvoření vlastních slavností. Jejich uspořádání 
vnímaly jako otázku své společenské prestiže, jako prostředek , jímž 
dosáhnou uznání ve společnosti města. 

V prvé fázi , v době konstituování dělnické společnosti se většina 
slavností, kterými dělníci obohatili skladbu pražských festivit, vázala 
ke vzpomínkovým slavnostem, k pietním akti'1m a k oslavě tvi'1rčí 

osobnosti dělníka. Tohoto rázu byla i prvá ryze dělnická slavnost 
v Praze, uspořádaná v r. 1864 k poctě 50. výročí práce typografické
ho dělníka. 1 7 Vzpomínkovými slavnostmi si dělnictvo posilovalo spole
čei1ské sebevědomí, budovalo své historické tradice i historické vědomí. 

V prúběhu devadesátých let 19. stol., kdy dělníci již získali pevné 
pozice v pražské společnosti, začali uvádět do souboru pražských 
festivit slavnosti odlišného charakteru. Mnohé koncipovali jako oslavu 
určité myšlenky z názorové podstaty nebo organizační taktiky dělnic
kého hnutí. Takto pojaty byly například slavnosti májového stromku, 
pořádané v Praze ve dvou desetiletích kolem zlomu století, nebo 
významné slavnosti družstevní. Z tvúrčích podnětů pražských dělníki'1 

však vznikaly i slavnosti jednoznačně zábavního charakteru. Těmto 
slavnostem, situovaným vesměs do měsíci'1 pozdního jara a časného 
léta, vtiskovali dělníci buď kolorit uzavřených komorních zahradních 
slavností, nebo ráz široce účastnicky otevřených slavností lidových 
s pouťovými atrakcemi, artistickými a kabaretními výstupy, loutkovým 
divadlem a ovšem i satirickou scénou, sborovým zpěvem, prúvody 
tematicky kostýmovaných dětí, tancem (např. typografická pouť v Rož
ďalovicích). Také tyto slavnosti zůstaly sociálně uzavřeny a omezeny 
na dělnickou a lidovou Prahu. Určitým jejich charakteristickým ry
sem, zejména v protikladu k slavnostem měšťanským, se stala záměi
ná bilingvnost, prosazovaná českými pořadateli v případě účasti 

německých dělníkú, v Praze ovšem málo početných. 
Od přelomu 19. a 20. stol. docházelo k významnému posunu ve 

17 M. MORAVCOVÁ, Slavno.1·li velerdmi fmíw. Ke gtmezi a významu lradir.'l' oslav 50. vými:í 
fmír:e lyfJOgrafidtýr:h dělníkti. Český lid 75, 1988, s. 12-22. 
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společenském zázemí dosud sociálně uzavřených slavností dělnických 
i těch, které se vázaly na společenský život středních vrstev města. 
Stmelujícím momentem účasti na slavnostech , které v této době 

připravovaly již vesměs organizace stojící pod vlivem určitých politic
kých seskupení a stran, se stala především n ázorová orientace. Nejen 
při oslavách ryze politického ch arakteru, nýbrž i při řadě dalších 
slavností se začali Pražan é sch ázet podle svých společenských postojů. 

Závěrem můžeme konstatovat: veřejn é slavnosti byly v životě Prahy 
druhé poloviny 19. stol. nedílnou součástí spo lečenské kultu ry všech 
j ejích vrstev. Ve svém souhrnu se ovšem nikdy nestaly obecně praž
skou záležitostí. Zítstávaly sociálně determinovaným souborem, v němž 
se odráželo kontrastní sociální rozvrstvení Pražanít, jejich národnost
ní složení a také j ej ich světonázorové postoje. Měšťanstvo i dělnictvo 
pak n esporně přispě lo nejen k rozmnožení, ale i k obohacení 
pražských slavností a ke zvýraznění jejich sociální podmíněnosti. 
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Po pádu bachovského neoabsolutismu a po návratu ústavnosti 
v rakouské monarchii počátkem šedesátých let 19. stol. nastalo také 
pro české národně emancipační hnutí období oživení a vzestupu. 
Uvolnily se skryté společenské síly a národní život se ve všech 
složkách začal nadějně vzmáhat. Bylo třeba aktivizovat širokou českou 
veřejnost a jedním z prostředkú se staly národní slavnosti. Sledtueme
-li život v Praze od šedesátých do počátku devadesátých let, zj išťtu e

me, že snad nebylo roku, aby se zde neodehrála nějaká nacionálně 
zaměřená slavnost. Zdá se, že většina událostí, které se tak či onak 
vymykaly z rámce denního života města, byla dúvodem k veřejné 

oslavě. Velmi obecně řečeno převážná část těchto národních festivit 
sloužila proklamacím a podpoře politických ambicí českého hnutí. 
Slavnosti se při svém širším společenském rámci staly současně j ed
nou z forem národní komunikace. 

Do tohoto proudu nacionálních festivit se záhy po svém založení 
v únoru 1862 zapojil také první český tělocvičný spolek "Sokol Praž
ský". Vznik Sokola souvisel s novodobým spolkovým hnutím, které 
spolu s probouzející se národní a občanskou aktivitou přispívalo 

k formování veřejného života a z počátku suplovalo ještě neexisttuící 
politické organizace. Do dobového rámce se Sokol, a to nej en 
v Praze, zapojil nejen účastí svých členl't na většině vlasteneckých 
slavností. Jako spolek, jehož vznik byl současně spjat s nástupem 
tělovýchovy do životního stylu novodobé občanské společnosti, se 
v této oblasti prezentoval svému poslání adekvátními zpl'tsoby. V po
čátcích Sokola Pražského to byly především spolkové výlety. Měly vždy 
slavnostní společenský rámec, měly proto své aktéry a diváky, scénář 
i pečlivou režii. Jako svou náplní specifické slavnosti sloužily kromě 
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jiného propagaci sokolského hnutí, jeho šíření na venkov a tím 
i aktivizaci veřejnosti v národním duchu. 

První samostatný výlet uspořádal Sokol Pražský už ll. května 1862 
na Závist u Zbraslavi . Přibližme si jeho atmosféru podle dobové 
zprávy v "Národních listech". Popisuje, jak se asi 200 krojovaných 
členů jednoty shrom áždilo už v pět hodin ráno v tělocvičně "U Apolla" 
v Ječné ulici a s povděkem přijalo, že jim přes časnou hodinu přiše l 

popřát šťastnou cestu nadšený příznivec Sokola, stařičký prof. Purkyně. 
Po seřazení v čety vyšli Sokolové "stejnokrokem" Žitnou branou 
z města a ubírali se přes Nusle, Pankrác a Hodkovičky ku Zbraslavi. 
"Byl to pěkný pohled n a dlouhou řadu mladých svěžích mužů 

v malebném obleku se sokolími péry a slovanskými kloboučky s vlajícím 
červenobílým praporem", píše zpravodaj a pokračuje: "Stohlasý zpěv 
národních písní rozléhal se vzduchem m:ljového jitra. Udivení pohlíželi 
venkované na tento dav v neznámém obleku, stejnokrokem jejich 
dědinami se ubírající, však zaslechnuvši zvuky české, volali mezi 
sebou: To jsou naši! a dl'tvěrnou přívětivostí usmívali se n a Sokoly .. . " 
Když došli výletníci k závistskému přívozu, uvítala j e z druhého břehu 
hudba a s třelba z hmoždíři:!. Zástupy obyvatel Zbraslavi s místní 
honorací v če le připravili Sokolúm opravdu velkolepé uvítání. U vchodu 
do zahrady místního hostince stála slavobrána ze zelené chvoje , 
okrášlená věnci, prapory a "podobiznami našich výtečníků". Následovaly 
uvítací projev měšťanosty J aroše a odpověď Tyršova, což přítomní 
doprovodili provoláváním slávy n ejen Sokolu a národním vůdcl'tm , 

ale v duchu obecné loajality také "milovan ému králi našemu". 
Po této slavnostní ceremonii část výletníki:t vystoupila až na Závist, 

aby se pokochala výhledem do kraje a následoval společný oběd. Ještě 
neskončil, když byl ohlášen přij ezd Fugnert!V. ,Jako jeden muž vyskočili 

švarní jonáci ( .. . ) V okamžiku stáli v dlouhém šiku na louce před 
zahradou a jakmile se objevila vysoká postava milovaného starosty m ezi 
stromy, zazněl j ásot nadšený a nekonečný ( ... ) zpěváci zpívali krásné 
sbory, načež sestoupili se turnéři na louce, aby se bavili hrou balóny 
a jinými tělocvičnými hrami , z nichž největší vyražení způsobilo divákům 
vyhazování na plachtě . Když však spatřili množství krásných dívek z Pral1y 
a vůkolí, dali se s nimi na louce do tance ... " Rozloučení si pak 
nezadalo s uvítáním. Znovu hřímaly hmoždíře, byl vypálen ohl1ostroj 
a davy lidu na obou březích Vltavy se provoláváním slávy loučily 

s pražskými sokoly. A ti se za zpěvu národních písní ubírali k domovu 
opět radostně zdraveni obyvateli předměstských obcí, kterými procházeli. 
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Dobová zpráva o prvním sokolském výletu dokládá záměrnou režii 
k jeho vyznění v národní slavnost. Nedávno bylo v jiné souvislosti 
ukázáno, že sokolské výlety, zejména v prvních dvou dese tile tích 
existence spolku, měly v podstatě stejný scénář. Krojovaní sokolové 
vytáhli z východiště v šiku, pochodujíce za zpěvu národn ích písní 
a někdy i doprovázeni hudbou. V obcích procházeli špalíry zdravících 
obyvatel. Ve větších místech je vítala místní honorace (a př i d elším 
výletu to byla celá série vítání) s vlastenecky procítěnými p roj evy. 
Kulisu t-vořily slavobrány s prapory, vlasteneckými a sokolskými h esly, 
komparsy družiček a střelba z hmoždířů. Po společném občerstvení 

předvedli pak sokolové ukázková cvičení , která přešla v hry či tan ec 
už za součinnosti obecenstva. A na rozloučenou opět slavnostní 
pozdravy, vlastenecká hesla a nezřídka i ohňostroj . Je až s podivem, 
že při tak náročném společenském programu dokázali účastníci 

sokolských výletů zpravidla urazit i úctyhodné dávky kilometrtL 
Hlavním prostředkem prezentace Sokola se stala veřejná cvičen í. 

Dokud nepřekročila práh tělocvičny, byl jejich dopad navenek citelně 
zúžený. Ale už první veřejné cvičení v plenéru Rohanského ostrova 
19. května 1869 naznačilo možnost dát i podobnému vystoupení ráz 
vlastenecké slavnosti, a tím i širší společenský význam. Veřejná cvičení 

postavila navíc do popředí vlastní poslání Sokola: pěstovat v zájmu 
emancipace národa ve zdravém těle zdravého ducha. To vše se 
uplatnilo při oslavách dvacetiletého výročí založení Sokola Pražského 
uspořádaných v červnu 1882. Po přechodné krizi v sedmdesátých 
letech bylo sokolské hnutí v této době opět na vzestupu. Zapustilo 
hluboké kořeny nejen na českém venkově, ale bylo přij ato i vlaste
necky probudilými představiteli ostatních slovanských národ\:1 Rakous
ka-Uherska a vzmáhalo se rovněž mezi českými vystěhovalci ve Spojených 
státech amerických . Přestože státní úřady bránily snahám sj ednotit 
sokolské jednoty v českých zemích pod ústředním vedením, hrál tuto 
úlohu zcela přirozeně de facto Sokol Pražský. A to také rozhodlo 
o programové náplni oslav jeho výročí jako zakladatelské o rganizace 
hnutí, které mělo od samého počátku celonárodní charakter. 

Miroslav Tyrš j ako hlavní iniciátor a organizátor koncipoval od 
počátku oslavy jako sjezd českých sokolských jednot s přizváním 

delegací zahraničních Sokoltl a s vyvrcholen ím v hromadném veřej

ném cvičení, které mělo mít poprvé charakter masového vys toupení. 
Oslavy dvacetile tého výročí Sokola Pražského měly vyznít j ako velko
lepá celonárod ní slavnost, a to se také díky nezměrnému úsilí pořa-
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datelské jednoty, jejího výboru a cvičitelského sboru v čele s Tyršem 
a pozdějším pražským starostou JUDr. Tomášem Černým, v plné míře 
podařilo. Také úřady, které sokolskému hnutí jinak nepřály, byly 
tentokráte při povolení slavnosti až nepochopiteln ě blahosklonné. 
Do Prahy se v červnu 1882 sjelo na ůsíc člentl ze 76 venkovských 
jednot a s nimi delegace sokoltl z Vídně, Lublaně, Záhřebu a z jed
not amerických. Tak jako každá slavnost, měl také tento první celo
národní sjezd Sokola svi:lj přesný scénář, režii i odpovídající kulisu. 

Prologem byla sobota 18. června. Na pražském nádraží bylo jednot
livým výpravám sokolských j ednot a zahraničním delegacím připrave
no slavnostní a při tom srdečné přivítání. S přátelským přijetím se 
sokolové setkával i i u Pražantl v uli cích města. Sokolovna slou žící 
jako ubytovna uvítala hosty s lavnostn ě vyzdobeným pri:1čelím, kde 
vedle znaktl Čech, Moravy, Slezska, Slovinska a Chorvatska dominoval 
ve lký světelný sokolský monogram z p lynových plamentl. Na dvou 
vysokých stožárech před budovou vlály červenobílé národní vlajky. 
V podvečer se konalo pro účastníky sokolského sjezdu v Novém 
českém divadle (Národní divad lo bylo v této době v rekonstrukci po 
požáru) slavnostní představe ní. Uvítací projev, složený Svatoplukem 
Čechem, přednesl herec V. Slukov oděný v sokolský stejnokroj. Kolá
rovo vlastenecké drama "Žižkova smrt", působící už v době svého 
vzniku r. 1850 poněkud těžkopádně, nemělo patrn ě nikdy tak počet

né a dějem zauj até publikum. A na závěr dn e n ásledoval početně 
navštívený seznamovací večer v Měšťanské besedě. 

Hlavní clen oslav, neděli 19. června, uvedla ráno vzpomínková 
tryzna s kladením věncú u hrobu zakladatele a prvního starosty 
Sokola Pražského Jindřicha Fúgnera n a Olšanských hřbitovech. Mezi
tím se po dlouhotrvajícím deštivém a studeném počasí nad Prahou 
rozzářilo opět slunce. Dopoledne proběhla n a Střeleckém ostrově 

první, ale také poslední zkouška nástupů a veřejného cviče ní, j edin á 
příležitost k secvičen í se sedmi stovek sokoli:1 z několika desítek 
jednot. Dopadla n ad očekávání dobře. 

Po druhé hodině odpoledne vyšel z nádvoří české techniky na 
Karlově náměstí dlouho n evíclaný pri:1vod. Pod 57 spolkovými prapo ry 
vykročilo clo pražských ulic přes 1 600 krojovaných sokol tl, m ezi nimi 
60 starostů, 56 náčelníků a 70 cvičite l ů. Do kroku jim vyhrávaly 
hudba pražských měšťanských ostrostřelctl a Kmochova sokolská ka
pela z Kolína. Celá trasa, kterou prúvod procházel - z Karlova 
náměstí Žitnou a Štěpánskou ulicí, Václavským náměstím a Ferdinan-

226 



J. Novotn.ý, Slavnosti Sokola Pražského 

dovou třídou ke cvičišti na Střeleckém ostrově, byla zaplněna davy 
j ásajících Pražanů a většinu domů zdobily červenobílé prapory. 

Oslavy vyvrcholily prvním hrom adným veřejným vystoupením české
ho Sokolstva. Odpovídající kulisu vytvořila emotivní výzdoba Stře lec

kého ostrova. Průčelí budov a tribuny pokrývaly bílé a červenobílé 

draperie, girlandy z chvojí a květin, sokolské h eslo "Tužme se" a 
pozdrav "Na zdar" vytvořené z červených a bílých papírových rť1ží. 

V oknech prúčelí budovy, kterou se vch ázelo na cvičiště, stála busta 
Fúgnerova obklopená po stranách sochami Čechie a Slavie . Další 
busta prvního starosty Sokola byla umístěna v horní části hlavní 
tribuny ·a kolem jeho hlavy se rozkládaly paprskovitě čepele přiléha
jící k žerdi s velkým národním praporem. Nebyla to jen dal'í době 
a mentalitě tehdejší společnosti (a to n ejen české), která si na 
podobnou kulisu veřej ných slavností potrpěla. Byl v tom i kus upřím
né snahy pořadatelů dát prvn í celonárodní sokolské slavnosti dústoj
né prostředí, vyvolat slavnostní atmosféru a účastníkúm, kteří se do 
Prahy sjeli z celých Čech a Moravy, poskytnout nezapomenutelné 
zážitky. 

V této atmosféře proběhlo i vlastní jádro oslav - hromadné veřej
né vystoupení. Po pť1sobivém nástupu 696 mužtL k prostným pronesl 
Eduard Grégr slavnostní projev a M. Tyrš, autor a náčelník hromad
ného vystoupení, přijal jako poděkování za své zásluhy o rozvoj 
sokolského hnutí ocl cvič ite l l't stříbrný vavřínový věnec, na jehož 
li stech byla uvedena data dosavadních veřejných cvi čení pražské 
j ednoty. Vlastní cvičení, ať již prostná či nářaďová, stejně jako ukáz
kové vystoupení cviči te lú, proběhla podle Tyršovy sokolské soustavy, 
která poprvé v podobném rozsahu prokázala své nesporné hodnoty 
a slavila tak první triumf. Každý obrat cvičenců, každý cvik na nářadí 
doprovázelo hlasité uznání přeplněných tribun a provolávání slávy. 
Více n ež 2 500 clivákl! se na cvičiště nevměstnalo . Lesk velkolepé 
sokolské slavnosti zvýšil a přítomnost místodržitele Alfrecla von Krau
se, pražského starosty, dále pak starého č l ena Sokola E. Skramlika, 
policejního prezidenta Stejskala a řady předních českých politiků 

a veřejných činitelú v če le s F. L. Riegrem a V. V. Tomkem, dva dny 
předtím zvoleným prvním rektorem pražské české univerzity. 

Po skončení veřej ného cvičení pokračovala na Střeleckém ostrově 
dlouho clo noci velká sokolská veselice zakončená tradičním ohl'ío
stroj em. Na druhý clen se většina účastníků rozj ela clo svých clomovú 
plna clojmú a nadšení z dosaženého úspěchu . Sjezd sokolských jed-
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not uspořádaný v Praze v červnu 1882 na oslavu dvacetiletého trvání 
Sokola Pražského, jednoty, která položila celému hnutí základ, měl 

ve všech vrstvách české společnosti mimořádný ohlas. Podnítil rychlý 
vzestup Sokola, který v celém dalším vývoji zůstal největší celonárod
ní organizací, která svým společensko-politickým významem vždy dale
ko přesahovala své tělovýchovné poslání. Sjezd spojený s hromadným 
veřejným cvičením j e právem považován za první všesofolský slet, za 
východisko tradic m asových tělocvičných slavností typicky českého 

celonárodního charakteru a významu. 
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Památník Sokola Pražského, 1862-1882. Praha 1883. 
E. STEHLÍKOVÁ, Obřadní a divadelní prvky v sokolském hnutí, in: Divadlo 
v české kultuře 19. století. Studie a materiály 3. Praha, NG 1985, 
s. 161n. 
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HANA SvATOŠOVÁ 

SLAVNOSTNÍ INSTALACE PRAŽSKÉHO STAROSTY 
V LETECH 1784-1949 

Mezi slavnostními akcemi, které se za poslední dvě staletí v Praze 
odbývaly a jejichž účastníkem, spolupořadatelem či přímo pořadate

lem bylo městské zastupitelstvo, měla instalace starosty (purkmistra, 
primátora') výjimečné postavení. Byla to v té době jediná slavnostní 
událost, která měla svť~ původ v činnosti a organizaci městské správy 
jako instituce a byla s ní nerozlučně spjata. Uvedení prvního muže 
města do úřadu se v Praze po celé devatenácté století a částečně i ve 
století dvacátém konalo mimořádně slavnostním způsobem. 

Tradice těchto instalací sahá hluboko do středověku k slavnostním 
obnovám městských rad. Podle V. Vojtíška bylo jmenování nové rady 
na Starém Městě spojeno se slavností již v dobách před vznikem 
radniční budovy.2 Kolegyně Smolová podala ve zde uvedeném příspěv-

1 Funkce prvního muže mčstské správy nesla v mnou sledovaném období různ é 

označení: v letech 1784-1850 se užíva lo titulu purkmistr, v letech 1850-191 9 starosta, 
i když výhradnč starostou byl nazýván až Tomáš Černý od r. 1882, po převratu 1918 
byl obnoven titul primátor, j ehož se užívalo pro označení nejvyššího představitele 

mčstské správy (zvaného též primas) před vznikem regulovaného magistrátu v r. 1784. 
Do poloviny 19. stol. býval též nazýván mčšťanostou . Německý ekvivalent k titulu 
pukmistr a starosta byl Burgermeister. K tomu též V. VQJTfSEK, O fntvodu a významu 
názv·u "fJrimcilor hlavního města Prahy ", in: Věstník hl. města Prahy 48, 1945 , s. 29-30; 
ke staršímu období J. DouSA, Seznam starornJf_stských fJUrkmistrů z let 1618-1622, in: 
PSH 17, 1984, s. 105-107; V. SMOLOVÁ, Rada Starého Města fm.dského v letech 1650-1715, 
in: PSH 24, 1991, s. 8-9. O starostenském úřadu v sídelním městč monarchi e srv. 
F. CZEI KE, Wien unrl seine Bii.rgermeistm: Wien 1974 a týž, 700 .fahre Wiener Biirgermtdst"r, 
in: Wiener Geschichtsblatter 37, 1982, č . 1, s. 1-42. 
2 V. V()JTfSEK, .fah v Praze dosazovali hlavu města, in : Věstník hl. města Prahy 49, 1946, 
s. 441-444. J e to dosud jediná práce, která se touto problematikou zabývá. Informace 
o období po c 1784 je však nutno v nččem doplnit, v něčem opravit. 

229 



Documenta Prage11sia XII (1995) 

ku popis této události ve druhé polovině 17. stol. a srovnáme-li 
tento, jak ona uvádí, tradiční ceremoniál s instalací starosty v 19. 
stol., najdeme řadu shodných prvki'l. 3 Ještě zajímavější by v daném 
případě bylo srovnání s instalací primátora v období před r. 1784. 
Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jak tato ceremonie probíhala, pouze 
u Erbena jsem nalezla odkaz, že Jiří Jan Reissmann z Riesenbergu 
byl 2. ledna 1685 "mít der herkommlichen Feierlichkeit als Primator 
installirt".4 V. Smolová uvádí, že instalace primasa se na Starém Městě 
konala v letech 1650-1715 vždy mezi obnovami rady a V. Vojtíšek, že 
obsazování míst radních a primasa před r. 1784 začínalo podáním 
žádosti o místo a končilo instalací - ani oni však popis neuvádějí. " 

Předpokládám, že tato slavnost se v zásadě podobala instalaci, tak jak 
ji známe po tomto datu . 

Prameny vypovídají nejvíce o instalaci v období let 1861-1918. 
Tehdy se také podoba obřadu ustálila, na jedné straně přejímajíc 

základní schéma z doby předcházející a na druhé straně sloužíc jako 
východisko, se kterým se musela v negaůvním či pozitivním smyslu 
vyrovnat doba následující. Proto jsem tento zpi'lsob ceremoniálu vzala 
za základ líčení - srovnáme-li jej s ceremoniálem epochy předchozí 
i následné, mi'lžeme dobře sledovat nejen proměnu jeho vnějších 
znakl!, ale i proměnu jeho právní závažnosti . 

Podle příslušných článktl obecního řádu pro město Prahu z r. 1850 
volilo starostu pro tříleté funkční období ze svého středu městské 

zastupitelstvo - sbor obecních starších. Volby se musely zúčastnit nejmé
ně dvě třeůny sboru a starosta při ní musel získat alespoi'l nadpoloviční 
většinu hlasl!. V platnost však volba vstupovala až po jejím schválení 
císařem a nově zvolený starosta přebíral svt~ úřad teprve složením 
služební přísahy do rukou místodržitele jako nejvyššího zástupce státní 
správy v Čechách . Přísahu podle obecního řádu přijímal místodržitel ve 
shromáždění sboru obecních starších. Správou města v mezidobí mezi 
volbou a slavnostní instalací s přísahou i přípravou instalace samotné 
byl pověřen úřadující náměstek, později první náměstek starosty. 

3 Srv. též V. VorrfšEK, tamtéž a K. .J. ERilEN, Die Primaloren der kiin. Altstadt Pmg. Prag 
1858, s. 127-130. 
4 K. .J. ERilEN, c. d ., s. 138. 
5 V. SMOLOVÁ, c. d., s . 9; V. V()JTÍŠEI<, Jak v Prra.11 dosra.ovali hlavu měst(/, s. 443. 
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Program instalacé začal příslušného dne v 9 hodin dopol edne, kdy 
se dva vybraní městští radní vydali dvěma obecními kočáry (opatře

nými novými postroji) k bytu nového starosty a doprovodili jej ke 
Staroměstské radnici. Provázel je jízdní oddíl měšťanských ostrostřel
Ctl. Ve velké zasedací síni Staroměstské radnice se mezitím shromáž
dili všichni členové městského zastupitelstva, úředníci (kromě těch, 

kteří zajišťovali ne přetržitý chod jednotlivých úřadů) a zvaní hosté 
(zástupci významných korporací a osobnosti politického, hospodář

ského, kulturního a církevního života v Praze a o kole) . Ve vestibulu 
radnice pak starosta s náměstkem (náměstky), městskými a magistrát
ními rady očekávali přfj ezd místodržitele. Ve chvíli , kdy kočár s mís
todržitelem dorazil na Karlťtv most, bylo na Střeleckém ostrově 

vypáleno 24 ran z hmoždířú a u Staroměstské mostecké věže se 
k místodržiteli přidal druhý jízdní oddíl měšťanských osu-ostřelcú 

a doprovodil j ej okružní jízdou ke Staroměstské radnici. 
Slavnostní akt zahájil místodržitelský rada tím , že přečetl přípis 

o schválení volby císařem a přísežnou formuli. Poté místodržitel 
přečetl služební přísahu, kterou po něm starosta opakoval přísahaje 
na slavnostní krucifix. V té chvíli zazn ě la před radnicí rakouská 
hymna. Po přísaze pronesl místodržitel ke starostovi slavnostní řeč, 

po níž starosta přednesl svúj nástupní projev. Od r. 1900 byl sta
rostovi mezi první a druhou částí jeho řeči předán dvěma služebně 
nejstaršími čle ny sboru obecních starších slavnostní primátorský řetěz 
zhotovený v r. 1898. Po skončení starostova projevu se všichni zúčast
nění v určeném pořadí (v čele starosta s místodržitelem , za nimi 
hodnostáři a zvaní hosté, pak členové sboru obecních starších, ma
gistrátní úředníci a dústojníci měšťanských sborťt) odebrali za hla
holu zvonťt všech patronáU1ích kostellt a za všeobecného zpěvu 

národní hymny ke slavnostní mši do Týnského chrámu. Tam měli 

r; Zpracováno na základč Fondu AMP, Presidium rady a magistr<\lu, pl"edevším pe
rioda 1896-1900, s i ~n. 13 4/ 2, č . kart. 279 a period <t 1 900- 1 90.~, sign . 13 4/~, č. karL. 
~22 ; dále 18fi1- 18fiS, sign. A 1 /~, č. kart. 1'19; 1871- 1875, sign. 13 4/ S, č . kart. l fi5; 
187fi-1880, sign. 13 4/~ , č. kart. 17fi; 1881- 1885, sign. B 4/ 8, č . kart. 204; 188fi- 1890, 
sign. B 4/ 4, č. kart. 225; ; 190fi- 19 1'l, sign. 9/3, č. kart. 386, a denního tisku z let 
1861-1912. 
7 Koncem století bylo roze·síJáno až I 500 pozvánek s I 800 vstupen ek (pro dámy 
růžových). K instalaci byl též vydán tištěn ý program slavnosti , v nčm/. byl stručn č 

popsán zasedací pol"ádek pl"i mši a pořadí osob v slavnostním průvodu mezi radnicí 
a chrán1cn1. 
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všichni svá vyhrazená místa: místodržitel v křesle v presbyteriu , staros
ta s rodinou, členové městského zastupitelstva a městští úředníci 

v kostelní lodi vpravo, zvaní hosté a ostatní návštěvníci v lavicích 
vlevo. Na náměstí se mezitím měšťanské ozbrojené sbory (ostrostřel

ci, pěchota, granátníci) stojící čelem k radnici postavily čelem k Týn
skému chrámu a sbor hasičú stojící pod balkónem nového křídla 

radnice se přemístil před Kinského palác. Po mši se slavnostní 
prúvod ve stejném pořadí jako do kostela odebral zpět před radnici 
(obvykle opět za zvuku národní hymny), kde starosta s místodržite
lem vykonali přehlídku ozbrojených měšťanských sborť1. Tím byla 
slavnost ukončena. 
Ještě téhož dne starosta protokolárně převzal od úřadujícího ná

městka klíče od korunovačních klenot1':!, trezoru hlavní městské po
kladny, duplikáty klíčů k pokladnám berního úřadu a od kanceláří 
Městské pojišťovny, klíč od psacího stolu v prezídiu a ocl předsíně 

k tajnému archivu . (Stejným zptlsobem je vracel na závěr funkčního 
období.) 

K příležitosti instalace bylo město, zejména centrum, slavnostně 

vyzdobeno. Na obecních a zádušních budovách, věžích a patronát
ních kostelech vlály prapory v městských, národních a státních bar
vách (na konci století pouze v národních barvách), trasa, kterou 
starosta projížděl, byla vysypána bílým pískem. V ulicích se tísnily 
davy lidí a vyhrávala hudba, kterou obvykle zajišťovaly měšťanské 

ozbrojené sbory. Staroměstská radnice - především velká zasedací 
síň - byla slavnostně vyzdobena palmami, květinami , koberci a závěsy. 
Příprava instalace byla vypracována do takových detailú , že příslušné 

místnosti a chodby prošly předtím generálním úklidem a úředníci, 

kteří zajišťovali pořadatelskou službu, byli vybaveni novými světlými 

rukavicemi a bílými nákrčníky, koncem století též červeno-bílými 

odznaky či knoflíky. 
Instalace starosty Václava Vai'lky v r. 1850, tedy první instalace po 

revolučních letech 1848-1849 a po vydání ústavy i pražského obecní
h o řádu , probíhala podle výše naznačeného sch ématu s tou výjim
kou, že slavnostní mše v Týnském chrámu se konala před přísahou 
a starosta vítal místodržitele uprostřed špalíru korporací a národních 
gard před vchodem do chrámu. Již tehdy však byl starostúv prúvod 
z chrámu na radnici doprovázen zpěvem a hraním národní hymny. 8 

8 Podle Pragcr Zcitung, 12. ll. 1850. 
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Jinak se odbývala instalace starosty v letech 1784-1848. Na základě 
dvorských dekretů Josefa II . z le t 1783 a 1784 byla spojena čtyři 
pražská města v jedno a vytvořen jednotný magistrát s purkmistrem 
a dvěma vicepurkmistry v čele. Ti měli být voleni čt:yi~icetičlenným 

měšťanským výborem, tedy zastupitelstvem vzešlým z voleb, pro čtyř

leté funkční období a následně potvrzeni císařem. Avšak ji ž v dvor
ském dekretu z 12. 2. 1784 si císař vymiúoval možnost potvrdit obzvláště 

osvědčeného purkmistra v dalším období bez volby. Za vlády Josefo
vých nástupe1\ především Františka I., byly samosprávné možnosti 
měšťanského výboru stále oklešťovány a rušeny, až byla (v té době již 
víceméně hypotetická) možnost svobodné volby purkmistra zrušena 
a purkmistr byl podle potřeby jmenován guberniem a apelačním 

soudem. Tyto instituce si pak musely vyžádat císařovo schválení svého 
návrhu.9 

Byrokratické a centralistické reformy Josefa II. a j eho nástupců se 
projevily i v aktu uvedení purkmistra do úřadu. Tím, že purkmistr 
skládal přísalm nikoli na radnici, ale v guberniu, byla slavnosU1í insta
lace čistě formální a vnitřní záležitostí magistrátu i měšťanstva a státní 
úředníci se jí zpravidla neúčastnili. Součástí ceremoniálu 10 byla jízda 
purkmistra městem v doprovodu vybraných zástupců magistrátu , špalíry 
a defilé měšťanských gard a cechů na Staroměstském náměstí, hlahol 
zvont1, střílení na Střeleckém ostrově, mše v Týnském chrámu, po níž 
následoval slavnostní průvod do Staroměstské radnice, kde byl v zaseda
cí síni senátu přečten císařův schvalovací dekret a předneseny proj evy 
purkmistra, zástupce měšťanstva a magistrátu, od nějž purkmistr převzal 
magistrát do svých rukou. Pokud byl přítomen zástupce státní správy 
(např. v r. 1826) , představil purkmistra celému shromáždění a před 
projevem purkmistrovým pronesl svou řeč . 

Revoluční události r. 1848 přinesly zásadní změny nej en české 

společnosti, ale i pražskému magistrátu. 11 Na základě výnosu nejvyšší-

~~ K tomu srv. AMP, rkp. č. 322; V. VorríšEK, O sf)()jrmí měst fmli-'ltýdt rollu 1784, in : týl., 
Z minulosti naš í Prahy. Praha 1919, s. 93-102; J č;A REK, Sfmjení mr!.1·t frrrd.,·!týr:h mk-u 
1784, in: PSI-I 1967- 1968, s. 130-140 . 
10 Zpracováno na zák l adč AM P, rkp. č . 322; fo ndu AM P, Prcsidium rady a magistrá tu , 
1819-1825, sign . A/ 1, č. kart. 7; 1826- 1830, sign. A 8/ 130, č. kart. 22; IH36-1 8'10, 
sign . A 1/ 1, č. kart. 52, a Pragc r Obcrpostamtzcitung a Pragc r Zcitung z kL 
1784- 1839. 
11 Srv. M. KRATOCIIVl l., O vývoji mifltslu! sfrrdvy fmli.slu! orl mim 1848. Praha 193G, s. 13-32 
a nčkolik studií E. ŠE BESIY ve Včstníku hl. města Prahy 35, 1928. 
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ho purkrabího hraběte Stadiona z března t.r. byly v Praze obnoveny 
obecní volby a z nich vzešlý měšťanský výbor ze svého středu zvolil 
purkmistra a městskou radu. Purkmistr převzal úřad okamžitě po 
písemném schválení volby purkrabím; což se stalo vzápětí po volbě. 

Potvrzení volby bylo též oznámeno v denním tisku.12 Mezi dubnem 
a řijnem 1848 v Praze proběhly celkem čtyři volby purkmistra, slav
nostně instalován byl snad jen první z nich: V nejbližší neděli po 
volbě se v Týnském chrámu konala děkovná bohoslužba, k níž se 
odebral z radnice slavnostní prl!vod zastupitell! a magistrátních úřecl
níkCl s purkmistrem a náměstky v če l e . Po mši se prl!vod vrátil zpět 

do radnice, kde se ve velké senátní síni konala vlastní instalace. Té 
se zúčastnil i nejvyšší zástupce státní správy, který purkmistra přítom
ným představil. Po jeho krátké řeči přednesl proj ev purkmistr a slav
nost zakonči l svým projevem vicepurkmistr. 13 M!'Ueme předpokládat, 

že v době všeobecné euforie, která tehdy ve městě i v celé spo lečnos

ti vládla a jejímž projevem byly mj. nejrúznější slavnostní akce 
a shromáždění, pochodňové prť1vody s vyhráváním a zpěvem písní 
(včetně budoucí národní hymny), serenády pocl okny oblíbených 
osobností, červeno-bílá výzdoba atd., se také instalace purkmistra 
stala součástí "permanentního karnevalu", při němž Pražané dávali 
pn'khod své radosti z nabyté svobody a který poměrn ě záhy ukončily 

svatocl ušní bouře. 
Obdobně euforicky se projevovali Pražané po převratu v r. 1918, 

avšak státní správa i obecní samospráva, přestože organizace správy 
i zpl!sob úřadování byly pouze s malými úpravami převzaty z období 
předchozího, se ve své čin nosti záměrně snažily potlačit prvky vnější 
pompéznosti, typické pro období monarchie, a naopak kladly dL!raz 
na demokratickou neokázalost. Instalace primátora byla toho zřete l

ným dC1kazem. Obecní řád z r. 1850 se všemi pozdějšími cloplií.ky 
zústal i nadále v platnosti s výjimkou těch pasáží, které neoclpovídaly 
změněné politické situaci. Primátor byl podle zákonú č . 75/ 1919 Sb. 
a 116/ 1920 Sb. volen novým ústředním zastupitelstvem, vzešlým z obec
ních voleb, do osmi dnú od prohlášení voleb za platné (zpravidla 
v první, ustavující schihi). Volbu primátora potvrzoval na návrh vlády 

12 Zpracováno na základč fondu AMP, Prcs idium rad y a magistrátu , 184~1 R4H , sign . 
A 1/ 1, č . kart. 80; 1848- 185 1, sign. A 1/4, č. kart. 87, a denního tisku z r. 1848 
(Národn í noviny, Pragc r Zc itung, Bohcm ia, Pražské novin y). 
1 ~ M. KRATOCI IVÍI., c. cl ., s. 20; Bohcmia, 18. 4. 1848. 
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prezident republiky - pokud by se tak však do měsíce nestalo, nabyla 
by právní moci eo ipso. Slib skládal primátor do rukou prezidenta 
zemské politické správy ve schůzi zastupitelstva (s vXjimkou r. 1919, 
kdy byl - ještě před vydáním zmíněných zákontl - vzat do přísahy 
mimo zasedání zastupitelstva). Délka funkčního období primátora se 
řídila termínem vypsání obecních voleb. 

Instalace primátora Karla Baxy14 se odbývaly civilním způsobem na 
začátku pracovní schůze zastupitelstva, která tím získala slavnostnější 
charakter. Na úvod zazněla slavnostní sborová skladba (obvykle v po
dání pěveckého sboru magistrátních úředníků), poté prezident zem
ské politické správy přečetl potvrzení volby prezidentem republiky 
a oslovil nového primátora. Přítomný vládní rada přečetl přísežnou 

formuli, kterou primátor stvrdil slibem a podáním ruky prezidentu 
zemské politické správy. Následovaly projevy prezidenta zemské poli
tické správy a primátora, po nichž zazněla státní hymna v podání 
pěveckého souboru. Součástí ceremoniálu v té době nebylo předává
ní primátorského řetězu jako symbolu úřadu . ' " Na závěr zasedání 
proběhla volba náměstků a městské rady a byl odeslán pozdravný 
telegram prezidentu republiky. 

Uvedení primátora Petra Zenkla do úřadu v r. 1937 a 1938 se 
vrátilo k tradičnímu slavnostnímu scénáři. Těžko dnes posoudit, od
kud vzešel prvotní podnět návratu k tradici a okázalosti. Památkový 
sbor hl. města Prahy na zasedání v řijnu 1936 projednal návrh svého 
člena ]. Soukupa, aby se instalace konala slavnostním zptisobem za 
přítomnosti prezidenta republiky. Městský archivář V. Vojtíšek na 
žádost sboru vypracoval obsáhlé historické pojednání s návrhy na 
realizaci a Památkový sbor je doporučil městské radě k přijetí. 1 6 

Skutečnost, že by primátorovu přísahu na Staroměstské radnici přijí
mal prezident republiky, by podle Vojtíška znamenala návrat ke 
starobylému zvyku, kdy městskou radu dosazoval král, a utvrzení 
mimořádného postavení Prahy jako hlavního města státu. J eden 

14 Zpracováno na základč fondu AMP, Presidium rady a magistrátu, 1914-19?.7, sign . 
9/ ?.-R, č . kart. 582, sign. 9/ 3-21 , č . kart. 584, a Včstníků hl. mčsta Prahy. 
1" Ptimátor 13axa řetčzu používal pouze ryjimcčnč, např. při oficiálních návštěvách 
v zahraničí apod. 
16 Stanovisko mčstského archiváře k obnovč slavnostní instal ace prim<\tora z r. 1936 
uložené v AMP, Presidium rady a magistrátu, 191 4- 1937, sign. 9/ 3-21 , složka z r. 1937, 
č . kart. 584 , dále Protokoly ze zasedání Památkového sboru hl. mčsta Prahy z 23. I O. 
a 18. 12. 1936, AMP, Pamákový sbor hl. m . Prahy 1919- 1950, č. kart. 1!). 

235 



Documenta Pragensia XII (1995) 

z prezidiálních právníků vypracoval rozklad 17
, v němž poukázal na 

neslučitelnost slavnostní instalace primátora, která není aktem práv
ní, nýbrž pouze slavnostní povahy a jejíž uskutečnění zákon nevyža
duje, se schůzí zastupitelstva k volbě náměstkú, tzn. dvou úplně 

různých projevtt veřejného života v rámci jednoho zasedání jako 
dosud. Na základě zákonných norem vypracoval rámcové schéma 
instalace a samostatné volby náměstkú , podle něhož byl sestaven 
podrobný program slavnosti, který kopíroval instalaci z období před 
r. 1918 s V)jimkou těch prvkl:t, jejichž změnu si vyžádaly nové spole
čensko-politické poměry:-1 8 

Primátor přijel ke slavnosti ze svého bytu primátorským kočárem 
taženým čtyřspřežím bělouštt v doprovodu ředitele politické služby 
magistrátu a čestné eskorty (Národní garda, policejní stráž, jízdní 
oddíl Sokola). Ve vestibulu radnice byl uvítán svými náměstky. Při 

přijezdu zazněl slavnostní pochod nebo fanfáry s věže . Slavnostní 
schůze konaná v zasedací síni pod předsednictvím prvního primáto
rova náměstka byla zahájena fanfárami a sborovým zpěvem (pěvecké 
sdružení Pražských učitelú) . Po nich prezident zemského úřadu pře
četl potvrzení volby prezidentem republiky, přednesl projev a vyzval 
primátora ke složení přísahy. Její text přečetl vládní rada. Po přísaze 
a hudební vložce byl primátoru nejstarším členem zastupitelstva 
odevzdán primátorský řetěz 19 a primátor přednesl svl:~ instalační pro
jev. Na závěr instalace zazněla v podání pěveckého souboru hymna. 
Místo ke slavnostní mši, která byla dalším bodem programu v období 
monarchie, se primátor s doprovodem odebral do radniční kaple , 
kde u hrobu Neznámého vojína položil věnce, a poté - j ako za 
starých častl - vykonal před radnicí přehlídku Národní gardy a hasič

ského sboru, po níž následovalo defilé . Na samý závěr odjel k přijetí 
u prezidenta republiky. K slavnostnosti instalace přispěla n ejen hojná 
účast význaných hostl! (kancléř, předseda senátu, poslanecké sněmov-

17 AMP, Prcsidium rady a magistrát u , 19 1<1-1937, sign. 9/3-21 , sloií.ka 1. r. 1937, 
č . kart. 5H4. 
18 Viz tamtéž, dále Prcsidium rady a magistrátu , 1 93H-1950, sign. 7 I I, složka z r. 193R, 
č . kart. 939, a Včstníky hl. mčsta Prahy. 
1' 1 Byl to týž řetčz z r. I H9H. Pl:tvoclní avers závčsné medaile s podobiznou císař·e 

Františka .Josefa !. byl po r. I 9 I H vyhlazen a přední stranou se tak stal pi:tvodní revers 
se znakem hl. m. Prahy. Spisy týkající se vzniku r·etčzu , včetnč odborné ho dobrozdání 
tehde jšího mčstského archivář-e J č:clakovského, jsou uloženy v AMP, Presidium rad y 
a magistrátu , IH9fi- 1900, sign. B 4/ 33, č. kart. 286. 
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ny, zástupci vlády, vysokých škol, diplomatického sboru, vysokého 
kléru <ů-), ale i vnější znaky jako slavnostní výzdoba radnice, špalíry 
čestných stráží granátník!\ hasičll i "krojovaných obecních zaměst

nanCI':!'' před i uvnitř radnice, fanfáry atd. 
Byla to poslední plnohodnotná slavnostní instalace pražského pri

mátora. 
V letech německé okupace se slavnostní uvádění primátora do 

úřadu z pochopitelných dtivodtl n ekonalo20
, stejně tak i po osvoboze

ní r. 1945 - v právně ne zcela ustále ném období. Na základě 

vládních nařízení č. 4, 44 a 46/1945 Sb. byl zřízen Ústřední národni 
výbor (ÚNV - bylo to označení jak úřadu, tak zastupitelstva) zásadně 
podřízený ministru vnitra. První poválečné ústřední zastupitelstvo, 
primátor, náměstci i rada byli v srpnu jmenováni vládou . .Jmenování 
primátora Zenkla, který ve funkci nahradil Václava Vacka, dosazené
ho 5. května Českou národní radou, podle zákona potvrdil prezident 
republiky, slib však primátor skládal do rukou ministra vnitra mimo 
zasedání zastupitelstva (za přítomnosti předsedy zemského národního 
výboru) a do úřadu nastoupil hned následt~ícího dne. Slavnostním 
zpllsobem se naproti tomu odbývala ustavt~ící schllze zastupitel
stva - za účasti hostl!, se zpěvem slavnostního sboru na úvod, přísa
hou členú zastupitelstva do rukou primátora a zpěvem hymny na 
závěr. Slavnost se konala ve Smetanově síni Obecního domu, protože 
Staroměstská radnice byla v květnových bojích zničena, a byl při ní 
alespoií. jako symbol použit púvodní nábytek ze zasedací síně 

radnice .2 1 

Následujícího roku byl ÚNV podle zákona č. 120/ 1946 Sb. obno
ven na pokladě výsledktl tehdy konaných parlame ntních voleb. Ze 
svého středu potom zastupitelé při ustavující schl!zi zvolili primátora 
Vacka, náměstky i radu. Volbu primátora potvrdil prezident republi
ky, přísahu však primátor skládal, stejně jako v předcházejícím roce, 
do rukou ministra vnitra v budově přeclseclnictva vlády (za přítom

nosti prezidiálního šéfa). Úřad převzal ocl předchozího primátora 
následt~ícího dne a poté byl přijat prezidentem republiky. Instalace 
se konala o tři týdny později sice tradičním zpl!sobem, ale fakticky 
znamenala již jen slavnostní odevzdání primátorského řetězu a zá-

211 K tomu viz AMP, Prcsid ium rady a magistr~ttu, 19'\H- 1950, sign. 7/ l a, č. kart. 9'\9. 
21 Podle Včstníku hl. mčsta Prahy 4H, 1945 , s. 24H-2.55. 
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stupci státní správy se jí účastnili pouze jako přihlížející hosté. O co 
menší význam instalace v poválečné době měla, o to více byla 
pompézní: 22 

Doprovod primátorského kočáru při cestě z bytu do Obecního 
domu tvořily dvě čety jezdci'! Svazu brannosti , dva motorizované 
oddíly Sboru národní bezpečnosti a městské stráže před kočárem 
a za kočárem a automobil s bezpečnostním referentem ÚNV a zá
stupcem Ředitelství národní bezpečnosti. Jako nový prvek byl do 
programu zakomponován špalír obránci'! Staroměstské radnice na 
schodišti Obecního domu. Po odevzdání primátorského řetězu senio
rem zastupitelstva, projevech a státní hymně na závěr slavnosti odjel 
primátor s týmž doprovodem okružní jízdou na Staroměstské náměs
tí, kde vykonal přehlídku jednotek Svazu brannosti, městské stráže, 
požárního sboru a SNB, poté položil věnec ke hrobu Neznámého 
vojína, pozdravil se s obránci Staroměstské radnice a nakonec přihlí
žel slavnostnímu defilé zmíněných ozbrojených sború a požární poli
cie s celou technickou výzbrojí. O celé akci byla ředitelem národní 
bezpečnosti v Praze podána ministerstvu vnitra podrobná zprávaY 

Skutečnost, že primátor již neskládal slib v sedění zastupitelstva, 
ani v sídle městské správy, ani do rukou přednosty zemského správy, 
ale do rukou ministra vnitra v jeho úřadě, a že se instalace stala 
bezobsažnou slavnostní formalitou, připomíná situaci před r. 1848, 
v období okleštěné samosprávy. Faktická degradace samostatné měst
ské správy pokračovala dále v období po r. 1948 a zpi'1sob uvedení 
primátora do úřadu byl pouze jedním z dílčích projevi'1 tohoto 
procesu. 

Podle zákonů č. 76 a 80/1949 Sb. byl zrušen obecní řád z r. 1850 
i výše uvedené zákony z r. 1945. ÚNV, podřízený vládě, se mě l podle 
nich ustavit po volbách a zvolit ze svých čl eni'1 primátora a jeho 
náměstky. Primátor měl být sice na návrh vlády ve funkci potvrzen 
prezidentem republiky, ale v úřadě byl povinen řídit se příkazy 

a pokyny ministra vnitra. První poúnorové volby se konaly až v r. 1954, 
takže celý ÚNV, primátor i náměstci byli v r. 1949 při reorganizaci 
správy ze zákona jmenováni ministrem vnitra (po návrhu Ústředního 
akčního výboru Národní fronty). Na ministerstvu vnitra byl též pro-

22 Podle AMP, Prcsidium rady a magistr~ttu , 1938-1950, sign . 7/ 1, složka z r. 194fi, 
č . kart. 939. 
21 TamtO .. 
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jednán program ustavující schúze s přísahou a rozhodnuto, že od 
slavnostní instalace primátora bude upuštěno. 24 

Schttzi2
" zahájili pozounéři "primátorskou znělkou", po ní zazněla 

Písel'í. práce. Po primátorově úvodu, zprávě o jmenování členú ÚNV 
a projevu ministra vnitra, přijal ministr slib primátora a náměstkú 
(formuli přečetl namísto vládního úředníka, jak tomu bylo až do 
r. 1939, "pouze" přednost.:1. prezidální kanceláře) . Poté ministr ode
vzdal primátorovi řetěz a do primátorových rukou složili slib členové 
zastupitelstva. Dalším bodem programu bylo schválení textú pozdrav
ných telegramú prezidentu Gottwaldovi , přípravnému výboru pro 
světový mír v Paříži a městským správám v Moskvě, Varšavě, Sofii, 
Budapešti, Bukurešti a Tiranč, potom primátor přednesl programové 
prohlášení a byly vyh lášeny dary republice k IX. sjezdu KSČ. Schíhi 
uzavřel závěrečným slovem primátor, slavnostní fanfára a státní hym
na. Slavnosti odbývané v zasedací síni již opravené Staroměstské 

radnice se mohli v omezeném počtu zúčastn i t i hosté jednotlivých 
stranických klubtl. Jedním z mála vnějších projevú dřívější slavnost
nosti, který zttstal zachován, byla výzdoba radnice vlajkami v měst
ských a státních barvách. 

Další uvedení primátora do úřadu se konalo po volbách v r. 1954. 21; 

Stávající primátor Vacek v první scht!Zi nového zastupitelstva, které se 
ani neúčastnil ministr vnitra jako nadřízený, ale ministr školství, přijal 
slib poslancú a poté oznámil, že hodlá odejít clo penze. K j eho přání 
prý prezident republiky vyslovi l souhlas a ústřední výbor KSČ žádosti 
vyhověl, takže plénu navrhl svého - komunistickou stranou předem 
schváleného - nástupce Adolfa Svobodu. Tomu po j ednomyslném 
odhlasování předal primátorský řetěz a vzájemným objetím obou byl 
akt mající v minulosti zásadní správní i spo l ečenský význam ukončen. 

Zpúsob, jakým byla instalace starosty prováděna, jak se její tradiční 
podoba proměl'í.ovala v závislosti na politickém vývoji, je pouze jed
nou stranou sledované problematiky. Instalace byla, především ve 
druhé polovině 19. a počátkem 20. stol., příležitostí reprezentace 
městské správy před veřejností, mnohdy příležitostí k demonstraci 

24 Tamtéž, složka z r. 1949. 
20 Tamtéž a Zápis o I. ustavující plcn<írní schůzi ÚNV hl. 111. Prahy 12. 4. 19'19, AMP, 
tond Zápisy ze schl!zí pléna ÚNV hl. m. Prahy. 
21; Zápis z I. plenárního zasedání ÚNV hl. 111 . Prahy 2 L kvčtna 195'1, ta1111él .. 
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větší či menší opozice české společnosti vůči centrální vládě - pn 
instalaci veřejnost nezřídka dávala hlasitým voláním či j inými hlučný
mi proj evy naj evo nesouhlas s některými akty státní správy vúči české 
společnosů č i Českému království (např. voláním "královská" při zmínce 
o Praze jako zemském hlavním městě v devadesátých letech, kašláním 
a zíváním při předčítání německých pasáží projevu místodržitelského 
viceprezidenta v r. 1909) , n ebo naopak souhlas s některými výroky 
řečníků. V několika případech se instalace stala jevištěm vni troradnič

ních politických sporů (např. při neúčasti zástupcú mladočeské strany 
na instalaci starosty staročeské strany v r. 1890 a 1900). Mohla se 
také stát prostředem nátlaku jedné skupiny na druhou jako v r. 1909, 
kdy staročeši vyhrožovali neúčastí na instalaci, pokud nedojde k urči
té poliůcké dohodě. 27 Také samotná volba starosty nebyla pokaždé 
výsledkem j ednoznačné shody v městském zastupitelstvu, ale často 

kompromisem mezi n'hnými politickými subjekty28 , někdy ústupkem 
panovníkově n evoli schválit zvoleného kandidáta. 29 

J ednou z nejdůl ežitějších součástí instalačního obřadu byly proslovy 
a starostovy instalační projevy. Byly výrazem názorové orientace, stra
nické příslušnosti, někdy i temperamentu řečníka a pochopitelně 

reagovaly na problémy tehdejší společnosti i obce. Zpravidla obsaho
valy přehl ed vykonané práce a nástin činnosů městské správy pro 
nejbližší období. J e zajímavé sledovat, jak u j ednotlivých starostů 

27 Národní li sty, 19 .. ~. 1909. 
28 Dokon ce v r. 1893 obč vůdčí po li tické strany uzavřel y na radni ci poli tický kompro
mis , který se volby starosty _jmenovi tě netýkal, přesto tuto volbu zásadním zpi:1wbem 
ovli v1'10val. Prvním ., ko mpromisním " starostou byl staročech Čenčk Gregor, po něm 
mladočech .Jan Podlipný. Místo ně h o byl sice zvolen staročech Vladimír Srb, který se 
však vo lby vzdal ve prospěch mladočeského kandidáta. Po .J. Podlipném by se měl 

v r. 1900 stát starostou opčt staročech , avšak stoupenci .J. Podlipného nechtěli uznat 
politickou dohodu, a tak se o vo lbu V. Srba strhl a skutečná volební b itva, kterou 
rozhod li až ve tři n áctém kol e v pátém volebním dnu mladočeští poslanci - odpůrci 

.J. Podlipn ého , kteří se posledního ko la nezúčastnili a um ožnili tak Srbovo zvolení. 
O tř i roky pozdč ji byl V. Srb zvolen starostou podruhé takřka _jednohl asně . O poli
ti ckém komprom isu srv. Adrn.ini.l"lnuční zfmíva. krrílov.\luflw hlavního m.t!.lla P.mhy.. w rok 
/ 893 a 1894. Praha IR96, s. 15-17, Admini.\lrruční ztrrriva . .. za mk 1896. Praha IR98, 
s. 19, 24-25 . 
29 Např. v 70. letech, v období - _j ak píše v citované práci 1\1. Kratochvíl (s . 76) -
nekrvavé vá lky pražské samosprávy s n edůtklivou vídd\skou vládou, císař neschválil 
volbu osmačtyřicátníka F. A. 13raunera ( 1870). nepoddajného bývalého starosty V. Běl

ského ( 1873) a předního staročeského poli tika A. O. Zeithammera (1876). 
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v 19. stol. kolísá míra loaj ali ty k rakouskému státu , j ak se v projevech 
posouvá těžiště od dihazu na svobodnou samostatnou obec (1850, 
1861), přes žádosti o účinnou spolupráci a podporu ze strany úřed
nictva i zastupitelstva (sedmd esátá lé ta), k velkolepým programúm 
výstavby moderního velkoměsta na přelomu 19. a 20. stol. Po vzniku 
samostatné republiky vede tematická linie od uspořádání válkou 
rozvráceného hospodářství, sjednocení a stabilizování nově vzniklé 
Velké Prahy za žádané spolú časti vlády (za vzor byl dáván přístup 

rakousko-uherské vlády k hlavnímu městu monarchie Vídni) , přes 
velkorysé sociální programy a zdúrazňování d emokratických zásad 
v období před 2. světovou válkou až k vládě lidu, budova telským 
a pě til e tým plánť1m rozvoje a k plnění úkoll! stanovených progra
mem komunistické strany po r. 1945. 
Některá témata měla pouze omezenou časovou púsobnost (např. 

asanace, vybudování konkrétních staveb či institucí, momentální situ
ace v českém politickém táboře), s některými se setkáváme v odstupu 
několika desetiletí (Praha j ako most m ezi západem a východem 
Evropy - 1887 a 1919, reorganizace obecní správy- 1863, 1903, 1919 
a 1946 atd.). Námětem, který však v rúzných podobách nacházíme 
v instalačních projevech takřka s n eúprosnou pravidelností po dobu 
nejméně sta let a který přežil i změny politického režimu, bylo 
soužití Čechť1 a Němcú v j ednom městě. Bylo to téma, které rezono
valo ve společnosti v rúzné intenzitě od revoluce r. 1848 a zpúsob, 
jakým j e řečníc i (jedno zda starosta či někdo z ostatních účastníkú) 
v slavnostních proslovech zpracovali, j e kromě jinéh o i svědectvím 
emancipačního vývoj e českého živlu v Praze a v Čechách a zaslouží 
si podrobnější pozornost: 

Na rovnoprávnost obou národností ve smyslu obecního řádu a na 
jejich svorné spolužití kladl dúraz při své instalaci v r. 1850 Václav 
Vai'ika~0 , j eho nástupci František Pštross (1861) a Václav Bě l ský (1863) 
se zaměřili n a rovnoprávné užívání obou zemských jazykl1 při úřado
vání, zdúrazňujíce - stejně j ako jejich následovníci - loajalitu české
ho národa vúči panovníkovi.~ 1 Pohyb ve společnosti již signalizují 
proj evy Emiliána Skramlíka, který v r. 1876 doufal, že se za j eho 
úřadování vrátí do hlavního města dřívější shoda obou národností 

~o Prap;cr Zcitung, 12. ll . 1850. 
~ 1 D1ijiny obecní SfJTtivy kuí.l. hla.v. 1n1!.1la Prahy za Mla. 1860- / 880. Díl I . Praha 1903, 
s. 14-16, 22-25. 
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a při druhé instalaci v r. 1879 konstatoval, že k dosažení toh o cíle 
byl učiněn značný pokrok. ~ 2 Slova o "zlaté slovanské Praze", která jistě 
dobře uvážil a při své instalaci v r. 1882 pronesl j eho n ástupce Tomáš 
Černý~3 , však vyvolala bouřlivou reakci v německých kruzích i polemi-

. ku v německém i českém tisku , ale především se stala příčinou 

okamžitého odchodu německých posland'1 z městského zastupite l
stva. 34 Termín "slovanská Praha" pak již zůstal na trvalo ve slovníku 
nastupujících starostů až do r. 1919, aby pak byl zaměněn výrazem 
"česká Praha" . Početní i politickou převahu českého živlu v Praze na 
přelomu 19. a 20. stol. dobře dokumentuj e proj ev představite l e 

nacionálně orientovaného křídla české politiky Jana Podlipnéh o, kte
rý při své instalaci v r. 1897 mj. mluvil o tom, že Praha "hostí a má 
v !tmě svém příslušníky druhého kmen e"3", a pozadu neztlstal ani 
vcelku loaj ální Karel Groš, když např. v r. 1906 viděl v dobudování 
moderního slovanského velkoměsta dovršení boj e českého národa 
o samostatnou existenci. 36 Po převratu 1918 se clo městského zastupi
telstva vrátili zástupci německých stran, to však Karlu Baxovi ne brá
ni lo v prohlášení, že bude sice hájit práva všech m enšin , a le také 
strážit českost města (1919), které je výsledkem tisícileté práce české

ho ducha, českých rukou i českého srdce (1932) . 37 Naproti tomu Petr 
Zenkl, který opakovaně kladl d íu·az na nacionalismus v Masarykově 

cluchu38
, chtěl v politi cky a národnostně rozj itřeném lé tě 1938 přispět 

ke zklidnění situace svým proj evem, v němž prohlásil otázku soužití 
národností pro vzdělané lidi za otázku kulturní a pak teprve politic
kou a město Prahu za součást státu, který právě nyní usiluje o 
spravedlivé řešení národnostního problému. 'fl Naposledy se s čes-

32 Národ ní listy, 4. 8. 187fi a 7. 9. 1879. 
33 Národní listy, 9. 1 O. 1882, od polední vydání. 
34 Na n e jbližším zasedání sboru obecních starších (šest dnů po in stalaci) sta rosta 
přečetl je ji ch abd i kační dopisy. (Zápis ze zasedání sboru obecních starších dne 14. 10. 
1882, AMP, fond Protokoly schůzí sbo ru obecních starších). Posl<:dní nčmecký posla
nec byl člen em zastupite lstva v le tech 188!')- 1888 a ocl té doby až clo vzniku republi ky 
mč l a Praha pouze českou správu . 
35 AMP, Presidium rady a magistrátu, 1896- 1900, sign. B 4/ 2, č . kart. 279. 
31; Adminútm.{ní zjmiva .. . za ltftrL 1905, 1906, 1907. Prah a 19 1 I , s. 3 1. 
37 Včstník hl. mčsta Prahy 26, 1919, s. 223 a Včstník hl. mčsta Prahy 39, 1932, s. 15 1. 
38 "Musím e milovat národ svttj poziti vnč, al<: nemusíme proto n cmívid č t i národy 
jiné." Viz inst<Li ační projev z r. 1937, in : Včstník hl. mčsta Prahy 44 , 1937, s. 4 1 'i. 
:19 Včstník hl. mčsta Prahy 45, 1938, s. 579. 
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ko-německým problémem setkáváme při první poválečné instalaci 
v r. 1946, v době probíhajícího odsunu německého obyvatelstva 
z Prahy: náměstkyně primátora Pelantová (z národně-socialistické strany) 
slavnost zahájila tím, že boj o českost Prahy byl dobojován a že 
dosud zbývá boj proti nemoci, chudobě, nevědomosti, opuštěnosti 

a boj proti sociální n espravedlnosti . 40 

S naznačeným problémem j eště souvisí otázka používání zemských 
jazyků při instalaci. Ve sledovaném období totiž došlo i v této oblasti 
k výrazným posunům. V předbřeznovém období, přinejmenším od 
počátku 19. stol., se hovořilo pravděpodobně pouze německy -
obdobně jako veškeré vnitřní úřadování se vedlo pouze v německém 
jazyce. Přesto tuto domněnku nelze absolutizovat, neboť slavnostní 
projev při první schúzi nového magistrátu v srpnu 1784 přednesl 
senior(?) měšťanského výboru Habřina česky. Z archivních pramen ll 
není zřejmé, zdali se čeština ozvala při instalaci purkmistra v r. 1848. 
Rozhodně však vykonaná volba purkmistra byla občanům shromáždě

ným před radnicí oznámena oběma jazyky. Všichni zvolení zastupitelé 
také museli oba jazyky ovládat. Při instalaci v r. 1850 starosta Vaňka 
svl~ dlouhý projev přednesl nejprve německy a pak jej opakoval 
česky. Při další instalaci v r. 1861 již starosta Pštross , který ostatně 
zavedl češtinu jako vnitřní úřední jazyk, skládal služební přísahu 

česky - po něm pak všichni další starostové. Znamenalo to, že státní 
úředník musel text přísahy předčítat česky. Od této instalace místo
držitel i starosta ve svým proslovech používali oba jazyky, nejdříve 

více němčinu , postupem doby čeština nad němčinou zcela převládla. 
Již od sedmdesátých let se čeština ozývala jako první řeč slavnostní 
instalace, neboť místodržitel oslovoval starostu při zahájení slavnos ti 
n ejp rve česky a pak německy. V německých pasážích se oba, hovoří

ce zejména o národnostních problémech, obraceli především k praž
skému německému obyvatelstvu. J an Podlipný byl prvním starostou, 
který pronesl svl~ projev pouze česky a stejně tak i jeho nástupci. 
Přes snahy pražského magistrátu, aby se při instalaci používala vý
hradně čeština, místodržitel až do konce monarchie pronášel alespoň 

malou část svého projevu německy. Po r. 1918 byly všechny projevy 
pronášeny již jen česky. 

40 Včstník hl. mčsta Prahy 49, 1946, s. 583. 
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PŘÍLOHA: 

Přísežná formule v letech 1861-1918: 41 

Přísahati budete Bohu všemohoucímu a přislíbíte svou ctí a věrnos

tí, že J eho Veličenstvu Františku Josefu I. , z Boží milosti císaři 

rakouskému, králi uherskému a českému, dalma tskému, ( ... ) a po 
Jeho Veličenstvu též dědicům, kteří z Nejvyššího rodu a krve postu
pují, věren a poslušen budete. Přísahati budete, že chcete k ústavě 
(říšské a zemské) neodvratně státi, úřad Vám svěřený starosty (měš

ťanosty) hlavního města (zemského) Prahy (věrně a upřímně) dle 
nejlepšího svého vědomí a svědomí spravovati a povinnosti na Vás 
vznesené jakožto starostu obecním řádem ze dne 27. dubna 1850 a po 
zákonu vůbec vložené v celé obsáhlosti bedlivě a svědomitě plniti. 
Přísaha: 

Co mně bylo právě předčítáno a čemuž jsem náležitě a jasně 
porozuměl, mám a chci věrně zachovávati (tomu chci dostáti). Tak 
pomáhej mně Bůh! 

Přísežná formule v r. 1923 a 1927:42 

Za primátora hlavního města Prahy zvolen a panem prezidentem 
Československé republiky v úřadě tom potvrzen, přísahám a slibt~ i 
na svou čest a svědomí, že Československé republice budu vždy věren 
a její vlády poslušen, že budu státní základní a veškeré jiné platné 
zákony zachovávati, že budu úřad primátora hlavního města Prahy 
mně svěřený věrně a upřímně dle nej lepšího svého vědomí a svědo

mí spravovati a povinnosti na mne jakožto primátora obecním řá

dem, dále zákonem ze 6. února 1920 č. 116 a ostatními zákony 
vt1bec vložené v celém rozsahu bedlivě a svědomitě plniti. 
Přísaha: 

opakování formule. 

Přísežná formule v letech 1932-1938:43 

Budete přísahati a slíbíte na svou čest a svědomí, že budete 

41 Viz pozn. 6 . 
42 Zápis ze zasedání Ústředního zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 15. 1 O. 1923 
a 23. l l . 1927, AMP, tond Protokoly schůzí Ústředního zastupi te lstva hl. m . Pra h y. 
43 Zápis ze zasedání Ústředního zastupi telstva hl. m. Prahy ze dne I. 2. 19'\2 , 
14. !). 1987 a 4. 7. 1938, tamtéž. 

244 



H. Svatošová, Slavnostní instalace pražske110 starosti) 

(Československé) republice (vždy) věren a její vlády poslušen, že 
budete veškeré státní záko ny zachovávati a všechny své úředn í povin
nosti j ako primátor hlavníh o města Prahy dle platných zákonú a na
řízení (bedlivě a svědomitě) plniti. 
Přísaha: 

Přísahám (a slibuji na svou čest a svědomí). 

Přísežná formule zastupitele v r. 1946:44 

Slibt~i na svou čest a svědomí, že budu vždy věren Československé 
republice, že budu zachovávat všechny zákony a nařízení, plniti jako 
člen ÚNV podle n ej lepšího vědomí a svědomí své povinnosti a že se 
budu řídit rozhodnutími národního výboru. Slibuji, že se nikdy 
nezpronevěřím lidu a zásadám demokracie a že budu ve všem svém 
jednání dbát jen prospěchu a zájmu lidu. 
Přísaha: 

Slibt~i. 

Přísežná formule primátora a zastupitele v r. 1949:45 

Slibt~i na svou čest a svědomí, že budu zachovávat věrnost lidu 
a republice a že svou činností budu chránit a posilovat lidově

demokratické zřízení, zachovávat zákony a nařízení a řídit se usnese
ním Ústředního národního výboru hlavního města Prahy. 

Přísežná formule primátora a zastupitele v r. 1954:41
; 

Slibuji, že budu zachovávat věrnost lidu a republice, svou činností 
chránit a posilovat lidově-demokratické zřízení a zachovávat zákony 
a nařízení. 

Přísaha: 

(unisono) To slibt~i. 

* 
Za konzultace pn zpracování tohoto příspěvku děkuji svým kole

gi:Im z Archivu hl. města Prahy. 

44 Zápis o mimořádné plenární schůzi ÚNV hl. 111. Prahy 24. 7 . 1946, AMP, !ond 
Zápisy ze sch ůzí pléna ÚNV hl. 111. Prahy. 
45 Viz pozn. 25. 
•l!i Viz pozn. 26. 
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DANA MORAVCOVÁ 

MAJFEST MÁJOVÁ SLAVNOST HŘBITOVNÍ 
V PRAZE 19. STOLETÍ 

V průběhu 19. a ještě v prvých desetiletích 20. stol. se konala na 
pražských hřbitovech každoročně v pozdním jaru dnes již téměř 

zapomenutá hřbitovní slavnost, nazývaná též slavností májovou, slav
ností vzkříšení, slavností budoucího zmrtvýchvstání a nebo jenom 
prostě majfestem. Z viHe Pražanť1 se stala jarní protiváhou listopado
vých Dušiček . 

Slavnost, která dala vzniknout více než stoleté tradici, se uskuteč
nila v r. 18071 na malostranském hřbitově v Košířích jako pietní akt 
na památku padlých vojínť1 v napoleonských bitvách. Spojovala myš
lenku víry v opětné shledání s obětmi války v den budoucího 
zmrtvýchvstání a hold měšťanských ozbrojených sborť1 hrdinúm. Slav
nost prosadil a také ve scénickém ztvárnění i hudebním aranžmá 
připravil tehdy 22letý regenschori mikulášského kostela na Malé 
Straně Václav František Veleba2

, publicista, hudební skladatel a malíř 
bytostně svázaný s prostředím historické Prahy. 

První vzpomínková slavnost zaujala. Malostranští měšťané ji začali 

připravovat pravidelně na den Nanebevstoupení Páně a pietu postupně 
rozšířili na všechny zemřel é. Její oblíbenost u Pražanů a zároveň 

měšťanská reprezentativnost podnítila staroměstské a novoměstské rad
ní~ uspořádat v r. 1826 obdobnou slavnost na Olšanských hřbitovech4 

1 W. F. Wt:Ll.EilA, Sdwttenrisse inli.ldw 1-Jinfiilliglwit. Prag 1832, s. 13; Pražský ilustrovaný 
kurýr, 1897, č. 176, 27. 6., s. 6. 
2 Václav František Veleba, v nčmcckém tisku uvádčný pod jménem Wcnzc l Franz 
Wilhclm Wcllcba, ži l v letech 1785-1856. 
~ SÚA Praha, APA II , č. kart. 793, sg. N , Elenchus Fasciculi N VI , A 1826, 239/3032. 
4 První slavnost na olšanském hřbitovč se konala 27 . 7. 1826. Pražský ilustrovaný 
kurýr, 1897, č. 176, 27. 6. , s. 6. 
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V následujících třech desetiletích slavili Pražané mcyfest ve dvou termí
nech; čtyřicet dní po velikonocích na malostranském hřbitově v Koší
řích a zpravidla o měsíc později na Olšanech.:; 

Teprve od přelomu padesátých a šedesátých let začal majfest pro
nikat i na hřbitovy pražských předměstí. V r. 1861 se slavil na 
Vyšehraděl\ o dva roky později se konal poprvé na hřbitově v Bub
nech.7 V osmdesátých letech byla oslava budoucího zmrtvýchvstání 
běžná na smíchovském hřbitově na Malvazinkách8, na košířském 

u Kotlářky9 , na břevnovském na Markétě 10 , na vinohradském ve Straš
nicích.1 1 V letech devadesátých ji pořádali již na většině hřbitovů 

Velké Prahy v hranicích z r. 1922; v Bubenči 1 2 , v Libni 1\ v Liboci14, 
na Zlíchově 1 :; , na vojenských hřbitovech v Karlíně 11; a za Strahovskou 
branou. 17 Čas konání pražských májových slavností organizátoři rozlo
žili do šesti týdnů se záměrem zamezit duplicitě. Sérii majfesttl 
zahajovala malostranská oslava, poslední se slavily okolo 29. června. 

Teprve na počátku 20. stol. docházelo k j ej ich kumulování na konec 
června. 

Základní podoba pražského majfestu se utvářela při májových 
oslavách konaných každoročně od r. 1807 na malostranském hřbitově 
v Košířích. Spojovala v sobě představy a záměry tří "tvtlrClY', tří 

aktivních účastníkú majfestu . 
Duchovní otec slavnosti Václav František Veleba, který položil "zá

kladní dějovou kostru" majfestu , pojímal slavnost j ako velký katolický 
svátek. Ve svém ztvárnění vycházel proto z tehdy běžného modelu 
církevních festivit a vypomohl si již osvědčenými a zaběhnutými 

:; Olšanská májová slavnost se "od starodávna na nedč l i před sv . .Janem Křtite l em 
slavívá". Pražské noviny, 1850, č. 148, 25. 6., s. 590. Zjištčné termíny však toto 
konstatování nepotvrzL~Í. 
6 (;as, 1861 , č . 154, 30. 6. , s. 3. 
7 Prager Zeitung, 1864, č. 149 - Abendblat, 25 . 6., s. 2. 
8 Pražský deník, 15, 1880, č. 133, ll. 6. , s. 2. 
9 Pražský deník, 15, 1880, č. 148, 29. 6. , s. 2. 
10 Pražské večerní noviny, 1889, č. 52, 28. 6. , s. 6. 
11 Pražské večerní noviny, 1889, č. 49, 19. 6. , s. 6. 
12 Pra7.ské noviny, 1896, 29. 5., s. 4. 
1 ~ Tamtéž. 
14 Pražský deník, 28, 1893, č. 148, 2. 7. , s. 2. 
l ó Pražský deník, 27, 1892, č. 130, 9. 6. , s. 3. 
16 Bohemja, 69, 1896, č. 169, 20. 6., s. 6. 
17 Pražský deník, 29, 1894, č. 118, 26. 5., s. 3. 
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obřadními výrazovými prvky Božího těla. Na slavnosti tak nechybě la 

kázání pod širým n ebem 18 , mše svatá19
, procesí s monstrancí20

, zasta
vení u oltářů2 1 , náboženský zpěv22 a družičky. 2~ Dobově ustálenému 
schématu katolických slavností pak vtiskl V. F. Veleba příslušný m yš
lenkový obsah. Ve svých rozjímáních, která připravoval a tiskem 
vydával každoročně až do své smrti vždy s podtitulem "Die Auferc 
stehungsjeier oder der Triwnph der Christenheit" 24

, jakož i ve vlastních 
autorských textech písní a hudebních skladbách obracel pozornost 
především na otázky budoucího zmrtvýchvstání zemřelých , nabádal 
ke zbožnosti a zdůrazňoval pomfjivost pozemskéh o života. 

Ve Velebově pojetí diHežitým akté rem májové slavnosti vzkříšení 

byli katoličtí duchovní. Opat Strahovského kláštera, farář koste la 
sv. Mikuláše na Malé Straně i další církevní hodnostáři vykonávali n a 
hřbitově a v kostele církevní obřady, če tli kázání, a to podle dobové 
praxe v českém a německém jazyce. Tedy právě katolická církev, 
která se při obřadech obrace la stejně na českou j ako na německou 
společnost města, vtiskla slavnosti punc dvojjazyčnosti. Prúběh a m yš
lenkový směr však příliš neovlivňovala, nediktovala. Slavnost, j ež n e
vzešla z j ej í iniciativy, n epřijala nikdy za svou a nikdy neusilovala 
využít jí k šíření víry. 

Pasivn í postoj církve ke slavnosti vzniklé z podnětu pražskéh o 
světského občana dal již od počátku velký prostor pro aktivity měš

ťanské společnosti. Od r. 1817 pak měšťanstvo oficiáln ě po řadu 

d esetile tí řídilo přípravy majfestu prostřednictvím spolku "Liebesver
sammlung d es kleinerseitner h eiligen Feldes"25 

- "Spolku lásky". 21
; 

V osnově slavnosti začaly stále výrazněj i vystupovat představy a funkce 
měšťanské oslavy. Vše směřovalo k získání společenské prestiže měš

ťanstva. Okázalou se stala účast měšťanských ozbroj ených sborl:1 , 
j ejich čestné špalíry a salvyY Při pdJVodu hrála klasicistní dech ová 

18 W . F. Wu.LEilA, c.d. , s. I 4. 
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž, Bc ibhittcr zu "Ost und Wcst", 1844, č . 84, 25. 5. , s. 33.5. 
21 W . F. WEI.LEBA, c.d. , s . 15. 
22 Tamtéž. 
2~ Tamtéž. 
24 Viz Příloha. 
25 W . F. WELI .EilA, c.d. , S. I 4. 
26 Bl a hovčst, 12, I 862, č. 14, 5. 5., s. 23 I. 
27 W. F. WELLEilA, c.d. , s. 16. 
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kapela pražských osu-ostřelci"t28 Velebovy doprovodné i oblíbené do
bové skladby. Z vážených měšťanských rodin byly vybírány družičky. 
Pevné místo nalezlo ve scénáři slavnosti vzpom enu tí památky a zásluh 
významných měšťanů. 29 Záměru reprezentovat se podřídila slavnostní 
úprava hřbitova a především bohatá květinová výzdoba hrobi't zesnu
lých členi'• měšťanských rodin. Ze stejného důvodu se z dobrovolných 
peněžních sbírek prováděly i některé stavební úpravy v prostorách 
hřbitova, k nimž náležela například výstavba nového hřbitovního 

kostela v letech 1832-1833.30 Jako jednoznačně společensko-prestižní 
záležitost lze označit i vyd ání paměU1ích m edailí k 25. ročníku 

majfestu na malostranském hřbi tově v Košířích v r. 1831. 3 1 

Obřadní prvky a projevy vycházející z iniciativy měšťanské společ

nosti se staly pro majfest natolik příznačnými, že pro Pražany nabyl 
tento svátek charakteru světské slavnosti. Kázání a mše, provázející 
většinu náboženských a společenských festivit té doby se stala samo
zřejmostí. 

Pevný scénář každoroční slavnosti vzkříšení na malostranském hřbi
tově v Košířích se zřejmě ustálil již ve dvacátých letech 19. stol. Jeho 
podrobný popis z let 1831 a 1832 přinesli V. F. Veleba32 aJ. Zeidler. 33 

V den majfestu byly hřbitov, hroby a tři hřbitovní o l táře bohatě 

vyzdobeny květinami. Vlas trtí slavnost začínala v 9 hodin českým 

kázáním u kostela a německým poblíž hlavního oltáře. Po jejich 
skončení vyšli z kostela katoličtí kněží, aby u oltáře sv. Kříže sloužili 
tichou mši svatou . Poté shromáždění zazpívalo za doprovodu pozou
nů Velebovu píseň o vzkříšení: v lich ém roce "Alle die in Herrn 
entschliefen", v sudém "Weine nicht". Pri'tvod po hřbitově měl tři 

zastavení. U oltáře sv. Kříže vyslechli účastníc i slavnosti Velebi'tv 
čtyřzpěv "Neig Erlóser". Druhé zastavení bylo věnováno vzpomínce 
na zemřelé měšťany. Zde hlavní úlohu přisoudil scénář 24 "bíle 
oděným" družičkám . Za zpěvu písně V. F. Veleby "Die Blumenstreue" 
pokryly květinami dvanáct hrobi't symbolicky navršených u zdi hřbito
va. Památku v daném roce zemřelých měšťanú, kteří darem přispívali 

28 Klasicistní kapela hrála ve složení: kla rinety, fagoty, pozoun y a lesní rohy. 
2'1 W. F. WELLEilfl, c.d., s. l !'í. 
30 Tamtéž, s. 11-12; l3ohemia 9, 1 8~6 , č . 2, 3. 1., s. 1. 
31 W. F. WEJ .LEllfl, c.d., s. 16. 
32 Tamtéž, s. 14-16. 
33 Dr . .Jeroným Ziedlcr byl opatem Strahovského kláštera. Prager Zcitung, 1 8.~3. č. 2 1, 
24. 5., s. ~-
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na výdaje slavnosti, pak připomínaly bílé jmenovky na červeném 
damašku umístěném na hřbitovní zdi. Potřetí směřoval prúvod k ol
táři Panny Marie, kde byl zazpíván druhý Velebttv čtyřzpěv "0 Ma
ria!". Strahovský opat, který vedl procesí po hřbitově, odříkával 

u každého zastavení modlitby opět napsané Velebou k této příležitos
ti. Slavnost na volném prostranství hřbitova končila u hlavníh o oltáře 
požehnáním a písní Te Deum. Katoličtí duchovní se odebrali zpět do 
kostela, kde na závěr jedna z družiček přednesla poděkování opatovi. 
Mešťanský sbor ostrostře l dt, který doprovázel celou slavnost, při 

"vrcholných okamžicích obřadu"~4 vypaloval z krátkých děl čestné 
salvy. ~'i 

Na tradice malostranské májové slavnosti navázal majfest na Olšan
ských hřbitovech, konaný pravidelně od r. 1826. Hlavní záměr inici
átorú oslav, prezentovat měšťanskou společnost Starého a Nového 
Města, potvrdila až demonstrativně okázalá účast purkmistra na první 
slavnosti Vzkříšení.36 Též průběh olšanského majfestu byl připravován 
podle malostranské předlohy. Do organizování svátku se dokonce 
zapojil V. F. Veleba, který připravoval pro olšanskou slavnost zvláštní 
příleži tostný tisk~7 a který nejednou obřady na hřbitově zahajoval. 38 

Odchylky ve scénáři obou oslav, košířské a olšanské, vyplývaly pouze 
z místních podmínek. Na O lšanech se průvod konal ke čtyřem 

oltářúm a měšťanské ozbrojené sbory reprezentovali granátníci. 
Od padesátých let minulého století začal majfest postupně 

opouštět púvodní rámec měšťanské reprezentace. Na organizování 
oslavy v Košířích a na Olšanech i na přípravách nově založených 
majfestú na dalších pražských hřbitovech se sice nadále podílelo 
měšťanstvo prostřednictvím svých spolkú39 a měšťanských ozbroje-

~4 Lze zpřesnit parale lou z olšanského majťcstu ., 0 mši svaté dával sbor mčšťanských 
granátníku salvy". Pražský večerní li st, 1850, č. I 02, 26. 6., s. 699. 
~'i K drobným zmčnám ve scémíři majfcstu na malostranském hřbitovč v Košířích 
došlo jcštč v polov i nč 30. let v souvislosti s dostavbou kostela. Ra nní kázání se 
přesunula na 8 hodinu níno, nčmecké do kostela a české na hřbitovč. Slavnost se 
rozšířila o 111ši svatou, která se začínala sloužit v 9 hodin v chrán1u Pán č. 

36 Pražský ilustrovaný kurýr, 1897, č . 176, 27. 6., s. 6. 
37 W . F. WELLEilA, Der Alt- und Neustiirll!cr GotLmducr. Prag 1837. 
~8 Prager Zcitung, 1851, č. 150, I . 7. , s. 4. 
39 Na smíchovském hřbitov<: na Malvazinkách organizovalo májovou slavnost družstvo 
sv. Václava (Pokrok, 1882, č . 184, 16. 6., s. 2). Na košířském u Kotlářky družstvo 
sv. Petra a Pavla (Pražský deník, 25, 1890, č. 139, 20. 6. , s. 2) . 
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ných sborů40 , zachovával se a přejímal též, i když ne bezezbytku, 
tradiční scénář - kázání na hřbitově, mše svatá a prúvod vedený 
duchovním byly neopominutelné; slavnost se však rozšířila o prv
ky, které tuto výrazně měšťanskou podívanou posunuly do roviny 
výletní lidové zábavy. 

Jak napsal J an Neruda: " ... lidé přicházejí se podívat na hroby, když 
hroby jsou právě "krásny" . Kdo se chce vymodlit a vyplakat, přichází 
as jindy, dnes je jenom návštěva parádní jako první jarní vycházka do 
Stromovky ... " 41 Avšak nejen radost z bohatě ozdobených a osvíce
ných hrobú, jejichž výzdoba pro každou rodinu znamenala otázku 
cti , charakterizovala nové pojetí oslavy. Nejznakovějšími pro majfest 
druhé poloviny minulého století se staly prtJVody. Tato aktivní účast 
na slavn osti Pražany přitahovala. Při procesí na hřbitově se již počet 
družiček neomezoval na pouhých 24, ale závisel n a dobrovolném 
rozhodnutí a samozřejmě možnostech každé dívky a jejích rodičl1. 42 

Široký ohlas o lšanského majfestu si dokonce vynutil opakování divác
ky atraktivního, okázalého prť1vodu v dopoledních i odpoledních 
hodinách . 4~ Vedle procesí kolem hrobť1 se začaly pořádat prúvody na 
hřbitov a hromadné improvizova né odchody.44 Zvláště na menších 
hřbitovech se spo lečné cesty pod spolkovými korouhvemi a prapory 
a za doprovodu dechové hudby staly pravidlem. 4

" Přitažlivost majfestu 
v druhé polovině 19. stol. zvyšovaly krámky s nejrůznějšími druhy 
zboží, které lemovaly silnice vedoucí k hřbitovúm. 

Aktivní účast nejširších vrstev Pražanť1 se promítla i do púvodní 
dvojjazyčnosti máj ové slavnosti. Od počátku padesátých let se česká 

společnost Prahy zasazovala o vyšší podíl češtiny při obřadech. Na 
malostranském hřbitově se začalo konat ve čtyři hodiny odpoledne 
druh é české kázání. 46 Duplicitně německé verzi výročních tiskLI vychá
zela od poloviny padesátých let j ej ich česká podoba, a to nejen 

40 P!·i májové slavnosti na Malvazink<\ch stála ve špalírech mčšťanská pčchota (Pražský 
deník, 18, 1883, č. 126, .5. 6., s. 2), u Kotlářky vys tupoval spolek v~jenských vysloužil d l 
hrabčte Thuna z Hohensteinu (Praž.ský deník , 25, 1890, č. 140, 2 1. 6. , s. 2). 
41 J AN NERUDA, Mým fml'!!rnje dnes tak fJO niirnecku, fejeton z r. 1872, Národní li sty, 1872, 
27. 6. , srv. též Čes/ai sfioldnosl fff, Praha 1960, s. 249. 
4 ~ Pražský deník, 28, 1893, č. 137, 18. 6. , s. 2. 
43 Blahovčsl, 23, 1873, č. 17, 15 . 6. , s. 268. 
44 Pražské noviny, 18.50, č. 148, 25. 6. , s. 590 . 
45 Pražský deník, 25, 1890, č. 137, 18. 6., s. 2. 
4<i Pražské noviny, 1852, 13. 5. , s. 4. 
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s překladem rozjímání, ale i s velmi blízkými převody textL! písní.47 

V r. 1862 usilovala pak česká strana o to, aby velitelé měšťanských 
ozbrojených sborů vydávali při slavnosti povely česky, nikoli němec
ky.48 Slavnosti budoucího vzkříšení, které vznikly v poslední čtvrtině 
19. stol. na pražských předměstských hřbitovech , ve většině případtl 

na tradiční dvojjazyčnost již ani nenavázaly. 
Charakter lidové divácké zábavy v sobě nesl majfest až do svého 

zániku. Právě tato lidovost, všeobecné přij etí, masová účast i pietní 
ráz tradičního setkání na hřbitově dávaly české Praze prostor pro 
aktivity, které přesahovaly rámec původní myšlenky májové slavnosti. 
Zvláště ve vypjatých situacích se stala příležitostí pro V)jádření národ
ních, politických a sociálních postojů. 

Po pádu rakouského neoabsolutismu začaly májovou slavnost prová
zet projevy národní manifestace. Například v r. 1861 zdobili studenti na 
vyšehradském hřbitově hrob V. Hanky49

, o rok později směřoval prlivod 
"spanilomyslných dcer českých smutečně oděných" k hrobu B. Němco
vé."0 Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se stalo kladen í věncú 
ozdobených stuhami v barvě slovanské trikolory především záležitostí 
spolkovou. Korporativní prtlVody ve stejnokrojích a se spolkovými pra
pory a česu1é stráže členú spolku u hrobu "českých výtečníkLI" byly 
chápány jako nedílná součást národně politické aktivity. V nás!edt~ících 
letech povýšila česká Praha tento akt na tradici, kterou respektovaly 
i hřbitovní správy."1 Zejména hroby K. Havlíčka a J. Fúgnera mizely 
v záplavě květl!. K nim směřovaly i deputace spolkLI mimopražských."2 

Vlastenecké výroky na stuhách, zprvu stříbrem vyšitých, v sedmde
sátých letech již tištěných a v devadesátých letech nahrazených ná
rodními navštívenkami, byly nejen výrazem úcty k mrtvým, nýbrž 
a především poselstvím živým Pražanúm. 

Dělníci poprvé využili májovou slavnost k sociálnímu protestu 
v r. 1870, kdy položili věnce na hrob svého druha Josefa Kroše, 
zemřelého v n ovoměstském vězení. ":1 

4 i B.a., Sill"i " žrui, b.d.; srv. W. F. WELI.EIIA, SatLl unci J·.i·nle. Prag 1854. 
48 Hlas, 1862, č. 149, 'lO. 5. , s. 2. 
4'1 č;as , 186 1, č. 1.~4. 30. 6. , s. 3. 
!\n Hlas, 1862, č. 178, 30. 6. , s. 2. 
!\ I Pražský ilustrovaný kurýr, 1894 , č . 18 1-182, 3. 7., s. 10; Pokrok, Ei, 188?., č . 149, 
25. 6., s. 3. 
!l2 Pokrok, 14, 1882, č. 17~ , 26. 6. , s. L 
!\~ Pokrok, 2, 1870, č . 171 , 27. 6. , s. 2. 
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V podstatě však nejbouřlivější demonstrací v prúběhu trvání májo
vé slavnosti bylo vystoupení omladinářú v r. 1894 na Olšanech. 
V prúvodu s hořícími svícemi a s kyticemi rudých rť1ží přišli , aby 
před zraky policie ozdobili pečlivě střežené hroby obětí procesu 
s Omladinou: dělníka Trnky a studenta Dudy. Statečnost svého pro
testu násobili položením adresných národních navštívenek a symbo
lickým zhanobením hrobu Rudolfa Mrvy.!\4 

Společenskou životnost majfestu svým zpúsobem respektovanou 
i církevními úřady, dokresluje i proniknutí některých aktivit spolko
vého života do prúběhu jejího konání. Např. v r. 1882 se na smíchov
ském hřbitově na Malvazinkách konala slavnost svěcení praporu 
občanského spolku sv. Václava.!\5 Běžné byly i sbírky nejen charitativ
ního, ale i národního rázu, které např. v prvém desetiletí 20. stol. 
organizovala každoročně Matice školská. 51

; Účast na májové slavnosti 
byla též zakomponována do osvětové práce řady vzdělávacích spolkú. 
Například v r. 1900 společné návštěvě hrobu Josefa Baráka předchá
zela přednáška o jeho životě a díleY 

Májová slavnost žila v plné síle do začátku první světové války. Ale 
již v této době měla své teoretické odpúrce v řadách volnomyšlenká
řtl , sociálních demokratú a anarchistú. V podstatě však zatuímali 
hluboce rozporné stanovisko. Vyjádřila je jedna z pamětnic: "Pro nás 
to byla flanďácká slavnost, ale hroby jsme zdobili, jak by k tomu 
přišli naši mrtví". !\s 

V meziválečném období se již májová slavnost neobnovila v plném 
lesku. Velkolepost obřadú zanikla, sama slavnost se však v redukované 
podobě udržela až do počátktl okupace. Po r. 1945 v tradici zdobení 
hrobú v termínu májové slavnosti pokračovali ~1 starousedlí Praža
né. Dodnes zejména na hřbitovy bývalých předměStských obcí přichá
zí n ejstarší generace, aby květinami pietně vzpomněla svých mrtvých. 
Červnová setkání na hřbitovech jsou pro ni stále morální a společen
skou povinností. 

Zájem Pražanť1 o májovou slavnost na hřbitovech se v prúběhu j ejí 
existence měnil. Přímo závisel na možnosti, prostoru a touze po 

!\•I Pražský deník, 29, 1894, č. 149, ~. 7., s. ~. 

!\!\ Pokrok, 14, 1882, č .' 164, 16. 6., s. 3. 
!\li Pražské noviny, 2~ 1 , 1910, č . 172, 25. 6., s. 5. 
!\7 Volné slovo pražských předměstí, 1900, č. 27, S. 7., s. 3. 
!\S Informátorka .J N narozená 1907. 
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vyjádření a uplatnění vlastní iniciativy a vyhovění vkusu účastníkú. Se 
ztrátou potřeby národní a společenské prezentace, ale i s odstraně
ním církevních obřadú postupně mizela tato ve své době jedna 
z nejmasovějších pražských slavností. 

Tento příspěvek se soustředil především na podobu a charakter 
majfestu prvé poloviny 19. stol. Jeho přeměna v lidovou slavnost byla 
pouze naznačena. Májové slavnosti jako příležitosti spo l ečenské, ná
rodní a sociální manifestace nejširších lidových vrstev bude věnována 
pozornost na jiném místě. 

PŘÍLOHA: 

Výroční tisky vydávané ku příležitosti m~ové slavnosli na 
malostranském hřbitově v Košířích od W. F. Welleby 

1809 - Die Auferstehungsfeyer oder der Triumph de r Christenheit 
1810- Die Auferstehungsfeye r oder der Triumph d er Christenheit 
1811 - Die Auferstehungsfeyer oder der Triumph der Christenheit 
1814- Zeit und Ewigkeit 
1820 - Die Wiege und der Sarg 
1827 - Stazionsgebete 
1831 - Jubilarfeyer 
1832 - Schattenrisse irdische Hinfalligkeit 
1833- Anfang - Untergang 
1834- Tiefgefiihle zu der Auferstehungsfeier 
1835 - Die Zeitsterne durch unsere Nacht 
1836- Das Leben ein Hauch 
1837 - Das Land ohne Thranen 
1839- Unser Loos 
1840- Geburt, Leben und Tod 
1841 - Zeitwechsel 
1844- Das Leben ein Kampf 
1847- Immortelen ... 
1851 - Denkmal 
1854- Saat und Ernte 
1855 - Glanz, Pracht und Herzlichkeit 
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JITKA LunvovA 

MAIFESTSPIELE V NOVÉM NĚMECKÉM DIVADLE 
V PRAZE 

K zajímavým kapitolám dějin pražského divadla patří operní a či

noherní festivaly, které od r. 1899 pořádal v Novém německém 
divadle v Praze jeho ředitel Angelo Neumann a které se staly první 
novodobou pravidelně se opakující divadelní událostí v Praze. V jis
tém smyslu jsou předchúdci poválečných Pražských jar, která na ně 
navazovala svým umístěním v rámci sezony i některými akcenty v pro
gramu. 

Hudební festival j ako jednorázová slavnostní akce má dlouhou 
historii. Pro rozvoj novodobé evropské občanské festivalové tradice je 
významný rok 1810, kdy bylo ve Frankenhausenu v Sasku provedeno 
Haydnovo oratorium Stvoření světa a řada dalších Haydnových skla
deb pod vedením Louise Spohra. Hrál orchestr o 200 hráčích, 

složený z amatérú i profesionálních hudebníkú, a zpíval početný 

amatérský sbor. Podstatným momentem, který zakládal něco nového, 
zde byl úmysl dát vznik pravidelně se opakujícím hudebním podni
kúm. Festival byl koncipován jako vysloveně národní slavnost a ve 
stejném duchu se nesly následující ročníky v letech 1812, 1815 
a 1829. 

Do poloviny 19. stol. se myšl enka opakovaných slavností rozšířila 

do dalších měst. Už během první poloviny století je možno pozoro
vat určitý vývoj v charakteru festivalú: postupně se ustupovalo od 
biedermeierovské lidovosti a široké účasti amatérů a více se hledělo 

na profesionální kvalitu výkonů. Národní slavnosti se začaly přetvářet 
v reprezentační přehlídky výkonného umění. 

Tuto myšlenku dovedly do nejkonkrétnější podoby Wagnerovy Slav
nostní hry v Bayreuthu, pořádané poprvé r. 1876. Zde dominovala 
koncepce festivalu jako přehlídky díla jednoho autora v mimořád-
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ném provedení. Wagnerovy opery nebyly v sedmdesátých letech už 
žádnými novinkami, ale v Bayreuthu se měly provozovat souborně, 
v ideální podobě a za přímého autorova dohledu. 

Angelo Neumann, ředi tel pražského německého divadla, se na 
přelomu století pokusi l uspořádat "pražský Bayreuth". Tento pokus 
byl logickým vyústěním j eho celoživotního zaměření. Neumann se 
narodil ve Vídni r. 1838, působil u rakouských a německých divadel 
jako tenorista a divadelní řed itel a s Wagnerem byl seznámen, i když 
ne spřáte len. Setkal se s ním vícekrát i jako zpěvák a korespondoval 
s ním. Po r. 1876 pracoval v Lipsku , potom v Brémách , a chtě l 

přenést wagnerovské cykly i na jiné německé scény. Wagner nechtěl 
dát svolení, obávaje se právem Neumannovy nesmírné obchodní 
obratnosti. Neumann se ale nedal snadno odradit a v r. 1878 uvedl 
v Lipsku jako tamní ředitel tetralogii Prsten Nibelungův. V r. 1881 
založil vlastní cesttUící wagnerovské divadlo a uvedl s ním tentýž 
cyklus v Berlíně. V následujících dvou sezonách procestoval s wagne
rovským repertoárem Holandsko, Švýcarsko a dojel až clo Itálie. 

V r. 1883 Wagner zemřel a Neumann přišel 1885 do Prahy clo 
značně zanedbaného Zemského divadla. Wagnerovskou myšlenku 
autorských repertoárových cykl ť1 začal ihned uvádět s velkou dlislecl
ností clo života. R. 1885 uspořádal Schillerův činoherní cyklus , o rok 
později provedl sérii Weberových oper, r. 1887 uvedl Mozarta, 1888 
Shakespeara, na jaře 1890 Wagnerovy opery, na podzim díla Goetho
va, v zimě Grillparzerova v r. 1891 uskutečnil cyklus Meyerbeerových 
oper. V r. 1893 následovali Wagner a Johann Strauss, 1895 Hebbel se 
svými dramaty a opery Wagnerovy, 1896 drama ta Schillerova . 

Všechny tyto cykly procházely ovšem v rámci běžného repertoáru 
a byly prováděny víceméně domácími silami . Hosté se objevovali 
vzácně a jejich kvality nepřesahovaly průměr. Protože však cykly byly 
i v této podobě dobře přijímány, rozhodl se Neumann změnit jejich 
rámec a uspořádat v r. 1899 velký festival , který by založi l novou 
tradici. 

Festival začínal 7. května, ale novinová propagace začala už hlubo
ko v dubnu. 22. dubna uveřej nila Bohemia obsáhlý článek o záměru 
festivalu. Návaznost na Bayreuth j e tady výslovně proklamována. Měla 
být nejen ideová a repertoárová, ale i formální. Nové divadlo s čás
tečně uzavřeným orchestřištěm poskytovalo podobné prostředí a teh
dejší velká divadelní zahrada s protilehlým parkem umožií.ovala zachovat 
celkovou režii: publikum se mohlo procházet v přilehlém parku 
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obdobně jako v Bayreuthu. Tato zdánlivá formalita nebyla jenom 
vnější; v Bayreuthu patřila k originálním nápadúm a k celkovému 
charakteru Slavnostních her. · 
Během měsíce uvedl Netlmann dvanáct představení, včetně opráše

né Wagnerovy opery Die Feen, na kterou už v r. 1893 koupil 
provozovací práva a která se zatím hrála jen v Mnichově a v Praze. 
Aby oslavil i další generaci Wagnerú, nastudoval na závěr cyklu operu 
Die Barenhauter od Siegfrieda Wagnera-syna. Na 4. června připravil 
provedení Beethovenovy 9. symfonie, díla, k němuž měl Wagner 
velmi intenzivní vztah a které považoval za jeden z vých ozích bodú 
svéh o umění. V první polovině koncertu zazněly úryvky z Wagn erovy 
opery Parsifal, v druhé polovině dirigoval Beethovenovu symfonii 
Gustav Mahler. 
Úspěch celého cyklu založil Neumann na pěveckých hvězdách, 

jichž přijelo velmi mnoho. Návštěvnický ohlas byl obrovský a do 
pražského divadla se sjížděli diváci ze všech německy mluvících 
oblastí Čech. Z provozního hlediska považoval Neumann za zvláště 
výhodné, že festival oživil právě konec sezony, kdy v jiných letech 
pozornost publika už opadala a divadlo mívalo problémy. Maifestspie
le se staly inspirací i pro zahraniční scény a všeobecný přínos byl 
takový, že Neumann pokračoval ve stejném duchu dále. 

Využíval všech svých obchodních spojení z minulých let, aby pub
liku přivedl skutečně kvalitní herecké a pěvecké síly. V r. 1900 tak 
nabídl mezi 2. a 15. květnem sedm mozartovských představení, na 
které navazovalo několik slavnostně vypravených činoher. V r. 1901 
následovala italská stagiona souboru, j ehož vedoucím byl Arturo 
Vigna. Mezi 5. a 16. květnem provedli v Praze poprvé italsky díla 
Giuseppe Verdiho. Podnikatelské ambice prokázal Neumann v r. 1902, 
kdy v květnu organizoval dokonce dvoje slavnostní hry. Spojil podni
katelsky pražský a berlínský program. Italský soubor poslal do Berlí
na, mezi tím uvedl v Praze několik wagnerovských představení, a italský 
soubor zařadil v Praze na konec slavnostních her, kdy se vracel 
z berlínských pohostinských vystoupení. 

V r. 1903 kombinoval Neumann činoherní cyklus rakouských dra
mat s hudebním cyklem, který nazval "Historický". Přijely lipské 
pěvecké sbory s klasickým německým repertoárem a opera provedla 
Wagnerovy Mistry pěvce n orimberské a celou sérii děl Beethoveno
vých: operu Fidelio, Missu solemnis a 9. symfonii. Záhy bylo patrno, 
že festivaly se neřídí nějakým cílevědomým dramaturgickým plánem, 
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ale vycházejí v termínech i v repertoáru vstříc žádaným sólistúm. 
Nejpatrnější to bylo na festivalu 1904, který neměl žádnou repertoá
rovou osu a snažil se hlavně soustředit slavné herce a pěvce (včetně 
krátké italské stagiony). V dalších letech Neumann rozšířil okruh 
svého púsobení a už nezval jenom jednotlivce, ale celé soubory. 
V r. 1905 se tak uskutečnil Schillerúv cyklus za účasti zahraničních 
scén, i se závěrečnou Beethovenovou 9. symfonií. Celé soubory 
hostovaly opět v letech 1906 a 1908 (především činoherní), zatímco 
v r. 1907 se opět dostal na scénu v novém obsazení a s mnoha hosty 
Richard Wagner. 

Neumann zemřel r. 1910. Už předtím omezovala těžká nemoc jeho 
akceschopnost a po jeho smrti velkorysá festivalová tradice začala 

slábnout. Udržela se ale do první světové války, kdy jí válečná nouze 
učinila konec, stejně jako jinému nákladnému kulturnímu podnikání. 
V r. 1927 se vedení Nového německého divadla pokusilo hry obnovit 
a pozvalo k hostování italský soubor vedený E. Tangem, ale vnější 

okolnosti nebyly příznivé. Divadlo bylo bez prostředkú a starý skvělý 
rámec se nedal obnovit. Praktické problémy nejlapidárněji shrnul 
kamen tář šifry V. P. v časopise Der Auftakt: "lm Theater sind die 
angekundigten Maifestspiele nunmehr herangebrochen. Altere Theaterbesucher 
erinnen sich der Maifestspiele aus der Ara Neumann; mit diesen haben die 
gegenwiirtigen Vorstellungen nun den Namen gemein. Die auf dem Umweg 
uber Berlin aus Italien zu uns gelwmmenen Siinger und Siingerinnen waren 
zum grossten Teile nur mittelmiissig und auf italienisches Feuer und sinnlichen 
Glanz musste man im Allgemeinen verzichten. Neben den Italienern zieht 
noc/z ein Wagnerzyklus einher, der mehr den Zweck verfolgt, Debutanten Jur 
die erledigten Fiicher Gelegenheit zu Anstellungsgastspielen zu bieten, als 
mustergilltige Wagnervorstellung auf die Buhne zu bringen. " 

Už se nikdy nepodařilo obnovit Maifestspiele jako celek a zústala 
pouze tradice zvaní významnějších hostí pro jednotlivá představení 
na konci sezony. 

Celá myšlenka pražských slavnostních her měla dva aspekty, na 
které ostatně upozornil už Richard Rosenheim v r. 1938. Na jedné 
straně festival poskytoval možnost slyšet a vidět skutečně prvotřídní 
hvězdy, na druhé straně už pouhým výjimečným rámcem a oslavová
ním hostí automaticky snižoval respekt publika k výkonúm domácího 
souboru a stavěl do nevýhodné pozice všechny, kdo chtěli domácí 
soubor cílevědomě a trpělivě budovat. Snad i tento rozpor přispěl 
k veliké fluktuaci uměleckého personálu pražského německého diva-
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dia, která je pro začátek století charakterisůcká. Pozitivní výsledky 
ovšem převažovaly. Festival otvíral okna úzkého domácího prostředí, 
vnášel do divadla prvek konkurence a skutečně dobrým výkonúm na 
domácím jevišti pomáhal získat sebevědomí. 
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STANISLAV BALíK 

PRÁVNICKÝ PLES ROKU 1889 

Jaký byl ples českých právníktl před sto let-y? 
Vzhledem k tomu, že odpověď na tuto otázku by zájemce v sou

hrnných zpracováních dějin našeho právnictví1 hledal zatím marně, 

nezbývá, n ež se za informacemi vydat po obdobných stopách jako 
v případě plesť1 medických. Právní historik je přitom proti historikovi 
l ékařství do jisté míry handicapován tím, že písemnosti Spolku čes

kých právníkl1 Všehrd, tj . pořadatele plesu, jsou ve fondu Všestudent
ský archiv v Archivu UK pro období druhé poloviny 19. stol. značně 
torzovité, takže za nejdůležitější pramen lze považovat spíše dobový 
tisk~, doplií.ovaný střípky posbíranými v archivních materiálech a me
moárové literatuře. Přejděme s jejich pomocí k samotnému plesu, 
který nepochybně patřil k významným událostem taneční sezony 
r. 1889. 

V masopustním období zmíněného roku, trvajícím od 16. ledn a do 
4. března, započatém plesem českých medikl1 a ukončeném plesem 
českých technikť13 , n ebyly sály Žofína zdaleka tak využity jako v letech 
předchozích a následujících. Sami právníci měli v tomto směru 

v r. 1889 do jisté míry štěstí, neboť hned další den po jejich plese se 
odpolední Prahou roznesla zpráva o úmrtí korunního prince Rudol
fa, a tak již večerní taneční program Merkuru byl ze smutečních 

1 Srv. V. VAN f:éEK, D1!jiny {eslu!lw Jrrtívnil:tví za lwJrital innu. Praha 1953. 
2 Srv. napi·. zprávy v Národních listech (dále NL) 1889, č. 30, 30. 1. , Hlase národa 
(dále HN) 1889, č. 30, 30. 1. , atd. Odborný časopis Právník se o kon ání a průbčhu 
plesu an i v r. 1889 ani v jiných letech nezmii'iuje. 
3 Srv. HN 1889, č. 15, 15. 1. ; tamtéž, č. 55, 24. 2. (příl. ) . 
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důvodú zrušen.4 Stejně tak se nekonaly po celou prvou polovinu 
února 1889 ani další plesové zábavy. 5 

Ten, kdo dal v úterý 29. ledna 1889 večer přednost plesu Všehrdu 
před "Evženem Oněginem" ve shodném pěveckém obsazení j-ako při 
n edávn é pražské premiéře 6. prosince 18886 s Bohumilem Benonim, 
Bertou Foersterovou-Lautererovou a Vladislavem Florjanským v Ná
rodním divadle či před recitálem slavného německého houslisty 
Josefa Joachima (1831- 1907) s klavíristou Jindřichem Barthou v Ru
dolfinu7, jistě n emusel litovat. Podle denního tisku "návštěva přes to, 
že konalo se letos již několik velkých plestt, byla velká".8 Možná, že 
mladým juristům ani n evadilo, že "četní hodnostové se omluvili"9

, 

hlavně však, že "zúčastnil se zejména též venkov četnými zástupkyně
mi, kterým zajisté Praha jak náleží se líbila". 10 

Za svitu elektrického osvětlení, j ež tehdy nebylo j eště běžnou 

záležitostí, takže dokonce v d en konání plesu byla teprve prováděna 
zkouška s elektrickým osvětlením zasedací síně ve vídeňské sněmovně 
poslancú 11

, mohli studenti práv ukázat svým dívkám, snoubenkám 
a snad i manželkám m ezi čestnými hosty protektora plesu, hvězdu 
právnického nebe, civilistu evropského formátu , c.k. dvorního radu 
profesora Antonína Randu (1834-1914), vyznamenaného krátce předtím 
doktorátem honoris causa university v Bologni 12

, pražského starostu 
advokáta dr. Jindřicha Šolce (1841-1916), přísedícího zemského výbo
ru, intendanta Národního divadla a mj. jednoho ze zakladatelů 

časopisu Právník dr. Jana Jeřábka (1831- 1894), děkana právnické 
fakulty profesora Jiřího Pražáka (1846-1905), pokládaného za jedno
ho z nejlepších znalcú veřejného práva n a rakouských univerzitách 13

, 

4 Srv. tamtéž, č. 3 1, 31. 1. 
5 Např. samotný p les českých tech niků , původnč stanovený na 13. émora, ples 
Československé obchodnické besedy, plánovaný na 6. února a td . Srv. HN I RR9 , č . 44, 
13. 2. (pří!. ); tamtéž, č. 33, 2. 2. (pří!. ). 

li Srv . .J - WENJG, Prahou za hudlmu. 7!ntlky, zastavení, zamyšlení. Praha 1972, s. 12 I _ 
7 Program viz H N 1889, č . 29, 29. I. 
s Srv. NL 1RR9, č . 30, 30. 1. 
9 Srv. 1--IN 1RR9, č. 30, 30. I. 
10 Srv. NL 1889, č . 30, 30. I. 
11 Srv. HN 1889, č . 30, 30. I. 
12 Srv. M. NAVRÁTJL, Almo.no.ch (eskoslovenských fmívníktl. Prah a 1930, s. 365. Z důvodu 
úspornosti nebude tato práce u biografických údajů jmenovaných právníkú zvl áštč 

citována. 
13 Srv. též Archiv ČSAV, Pozústalost univ. prof. dr. Emila Otta. Dopis Ji říh o Hoctzla 
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rektora matematika Františka Josefa Studničku (1836-1903) a další 
"přední zástupce právnického světa našeho" .14 

Kdo se kromě zmíněných osobností a člen-L1 plesového výboru 1
" 

zúčastnil plesu, lze stěží konkrétně říci. Uvážíme-li, že na české 

právnické fakultě bylo na začátku le tního semestru školního roku 
1888- 1889 zapsáno 1 016 řádných posluchačl1 11; a že pořádající spo
lek Všehrd měl ve správním roce 1888-1889 370 člen-l1 1 7 , bylo v úva
hu připadajících tanečníkL1 i z řad stude n tl! d ostatek. Velmi 
pravděpodobně návštěvu plesu n evynechali kandidáti práv Ladislav 
Koubek a Ladislav Wachsmann, kteří plesu věnovali vlastní skladby -
kvapík a čtverylku 18, vhodnou formou oslavy po doktorské promoci 
konané 28. ledna 1889 by byl ples i pro jindřichohradeckého Jana 
Masopusta. 19 

Zcela určitě se zúčastnil kompletní plesový výbor. Tvořilo jej 10 
čestných člen-L1 a 32 členové činní. Počet činných členú se tedy proti 
púvodnímu návrhu, předloženému dvaadvacetiletým Richardem šlech
ticem Česaným v prvé polovině řijna 1888 výboru Všehrdu20

, zredu
koval o pouhé dvě osoby, přičemž také jméno pozdějšího j ednatele, 
studenta sedmého semestru čtyřiadvaceti letého Heřman a Zemana 
zprvu kdosi přeškrtl, což Česaný 17. řijna 1888 kome ntoval přípisem , 
že "on (tj. Zeman) chudák myslí, že si o něm slavný výbor myslí, že 
něco vyved!"21 Za činné členy plesového výboru byli vybráni studenti 
počínaje těmi , kteří ukončili první semestr (Emanuel Greif, J an 
Chlumecký, Ladislav Špaček) , a konče těmi , kteří stáli na prahu 
osmého semestru. Věkové rozpětí činných členů bylo 19-26 let, 
místem narození Praha, český venkov i Slovensko (Jan Leopold 

prof. dr. Em ilu Ottovi z 20. 2. 1909. Srv. S. 13ALfK ml., Osobní lwre.l'fJOnlúmw f1'roj: 11-t: 
Emila Olla - fnamen ft rlějinrim l'esla!ho fmivn ir:tví za lw.fJitalismu, in: Práce z clčjin ČSAV 
2, 1987, s. 242. 
14 Srv. b líže 1-1 N 18S9, č. 30, 30. I. 
ló .Jména čl e n ů plesového výboru uvádí mj . NL 1889, č. 30, 30. 1.; a 1-IN IH89, č. 30, 
30. I. 
16 Srv. Archi v U K, Právníci řádní letní bčh 18S9. Katalog. 
17 Srv. A. 13ASCII, Di!jiny V.felmltt, in : Památník spolku českých právník!"! Všehrd (dále 
Památník). Praha 19 18, s. 279. 
IS Srv. NL 1889, č. 30, 30 . I. 
1\l Srv. Právník 1889, s. 538. 
20 Srv. Arch iv UK, Všestuclentský archi v. Arch iv spolku českých právníkli Vše hrd. 
Korespon de n čn í kniha výboru ocl března 18S8 do řU n a 1890. Kart. č. 13 2 13. 
2 1 Srv. tamtéž. 
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Brokeš se narodil v Malém Komárně), sociálním původem se j ednalo 
o syny podnikateltl , živnostníkl1, statkářl1, rolníků a představitelů 

inteligence. Za zmínku stojí, že poručníkem Jana Chlumeckého (19 
le t) byl karlínský advokát JUDr. Vavřinec Svátek, otcem Antonína 
Poura (20 let) c.k. okresní soudce v Nymburce Antonín Pour, Ema
nuela Krouské ho (22 let) JUDr. Václav Krouský, advokát tamtéž 
a otcem Jaroslava Pavlouska (21 let) mladoboleslavský advokáL Adolf 
Pavlousek. 22 O tom, že finanční stránka věci hrála při výběru č l enť1 

roli, svědčí n epřímo i fakt, že otec Pavlousek věnoval Všehrclu právě 
v lednu 1889 5 zlatých. 23 

Procházíme-li seznam činných členť1 výboru a sledujeme-li přitom, 
zela se v dalších letech života zapsali clo dějin právnicLví jako vědci, 
organizátoři, prakůčtí právníci či univerzitní učite l é, pak nemť1žeme 

nepřemýšlet o slovech Antonína Basche, jenž charakterizoval tehdejší 
právnickou líhel'í. slovy, že "studenti se okázale representt~í, nechybí 
na žádné slavnosti, účastní se svými deputacemi všech pohřbť1 a kde 
jakých jubileí, okázale vlastenčí". 24 Z 32 činných členú plesového 
výboru jsou v Almanachu českosl ovenských právníkú Michala Navráti
la z r. 1930 jmenováni pouze Emanuel Greif, Jaroslav Pavlo usek 
a pozdější doce n t na Vysoké škole ch emicko-technologického inže
nýrství v Praze Jan Leopold Brokeš, což by tento názor podporovalo. 
Mezi posluchači tehdejší právnické fakulty však byli naopak zapsáni 
i takoví, kteří sice n ebyli organizátory tanečních zábav, ale jejich 
profesionální kariéra byla mnohem úspěšnější, např. pozdější děkan 
faku lLy a ministr J osef Gruber (1865- 1925) či kancléř prezidenta 
republiky Přemysl Šámal (1867- 1 942). Snad jen náhodou tedy nebyla 
analogická situace jako nedávno předtím za studií pozdějšího prvého 
ministerského předsedy ČSR Karla Kramáře (1860-1937) , který ještě 
v r. 1917 vzpomínal, že "byl velmi horlivým a nadšeným č l enem 

plesového výboru Všehrdu a jako jeho předseda rozloučil se s tan
cem a tanečním sálem ... ". 2'i 

Zatímco činní čl enové výboru byli vybrán i z řad studenttl , čestný 

22 Srv. Archiv UK, Právníci řádní letní bčh 1889. Odtud _jsou če rp á ny /.ivotop isné 
úda je. Včk je brán dle údaje v katalogu pro letní semestr s ohledem na lednové 
datum plesu. 
23 Srv. Národní poli tika 1889, č. 25, 25. I. (odpo lední vydání) ; NL 1889, č. 2!), 2!1. I . 
24 Srv. A. i3ASC II, c.d., s. 2fi2. 
2" Srv. K . KRA~ IÁ it, VzfHmlínlw na Vfelml, in : Památník, s. 242. 
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výbor tvořili z valné části mladí absolventi. Právní praktikant při c.k. 
zemském soudu Vojtěch Fišera si např. mohl před jméno připisovat 
doktorát obojího práva teprve pátý den. 21

' Ve skupině čestných členťt 
bylo zastoupení osobností, jež se později prosadily, daleko vyšší než 
mezi činnými členy. Připomei'íme např. pozdější advokáty Karla Čer
nohorského, Antonína Justa, Jaroslava Pospíšila, justičního pracovní
ka Josefa Rúžičku či pěstitele česko-francouzských St)'klt Ladislava 
Pinkase. 

Dosti ale who was who. Rozhlédněm e se raději po Žofíně slovy 
dobových novinových článkt1:27 

"Průčelí jeho jest proměněno v malý háj tropických rostlin, v jehož 
zeleni skryta jest Themis, co zatím na druhém konci zřízena jest 
ozdobná estrada, oplývající rovněž zelení, vyčalouněná bohatě v bar
vě světle žlu té a modré ... " 

"Okna krášlily modré draperie se stříbrnými okraji a těžké bílé 
záclony ... " 

Za doprovodu vojenské hudby, řízené kapelníkem p. Nováčkem, 
prováděli pánové tanečnice , v jejichž "toiletách převládaly barvy svět
lé s tmavšími ozdobami a střih volný". 

"Taneční pořádek z osvědčené dílny pana Justa - štítek plyšový se 
zrcadlem, nad ním ve zlatě odznaky právnické - byly držány v bar
vách, jež pěkně hodily se k toiletám." 

Ples tedy zřejmě dopadl dobře. Alespo!l. kritikové jej hodnotili 
v superlativech. "Kdyby bylo obyčejem, aby dámy vydávaly jednotli
vým plesíim___písemné vysvědčení, včerejší byl by z<Uisté jako prúměr
nou známku dostal výborně", napsaly Národní listy J e pravděpodobné, 
že nedošlo k žádné větší ostudě, alespoi'í v novinách o ní není 
zmínka. Jisté je, že někteří návštěvníci plesu na tom byli podobně 
jako student práv Jan Karban , který v korespondenční knize výboru 
Všehrdu dne 31. ledna 1889 omlouval svoji nepřítomnost na schúzi 
týdenní tím, že odjíždí domú "pecuniae causa". 28 Již před dalším 
plesem vznikl spor o to, zda volný vstup budou mít i nově zapsaní 

26 Srv. NL 1889, č . 24, 24. 1.; Právník 1889, s. 538. 
27 Srv. NL 1889, č. 30, 30. 1.; HN 1889, č. 30, 30. 1. 
28 Srv. Arch iv UK, Všcstudcntský arch iv. Arch iv spolku českých právníkL! Všehrd. 
Koresponden ční kniha výboru 1888-1890. Kart. č. B 213. 
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členové Všehrdu. 29 V této souvislosti je argumentováno kromě stanov 
plesovým řádem z r. 1885, který se však patrně nedochoval. 

Lze tedy shrnout, že i v r. 1889 navázal Všehrd na tradici, založe
nou již v r. 187030

, a pořádal právnický ples. Přípravou byl pověřen 
plesový výbor, který vynaložil značné úsilí včetně inzerce v novinách31

, 

aby ples "dostál svému úkolu ( . . . ) a ( . . . ) stal se ( ... ) representačním 
plesem studentstva českého ( ... )jenž každoročně shromažďtue výkvět 
naší společnosti" . Z dochovaných pramenů plyne, že večer 29. ledna 
1889 se skutečně zdařil. Pro historika právnictví je tento fakt d1Hežitý 
proto, aby mohl pro druhou polovinu 19. stol. vyvracet tvrzení, že 
"právníci jsou lidé suchých paragrafů"32 a aby mohl dokumentovat, že 
naši právničtí předchúdci se dovedli bavitjako všichni ostatní. S ohledem 
na to, že v oficiální části prvé následtuící týdenní schúze Všehrdu 
dne l. února 188933 nebyla o plese již ani zmínka, je na druhou 
stranu třeba dodat, že z hlediska další činnosti soudobých právníků 
a člentt spolku, zaměřeného hlavně na stránku odbornou, nebyl ples 
událostí mimořádného významu. 

29 Tamtéž, voln č vložený list b. cl. 
30 Nčkcly bývá uváclčn i rok 1871. Srv. A. !3ASCI I, c.cl., s. 261. Dochovala se však 
i vstupenka na první zábavu Spolku českých právníků Všehrd dne 16. 3. 1870 na 
Žofín č. 
3 1 Srv. napr·. NL 1889, č. 13, 13. 1.; tamtéž, č . 19, 19. I. apod. 
32 Srv. např. Archiv UK, Všestuclentský archiv. Archiv Spolku českých mediků. Zápisník 
plesového výboru Spolku českých mediků 1919-1932. Schůze užšího plesového výboru 
7. I. 1930. Za tento úcl<tj clčkuji dr. L. Hlaváčkové , CSc. 
33 Srv. HN 1889, č . 32, 1. 2. (pří!.). 
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PLESY SPOLKU ČESKÝCH AKADEMIKŮ ŽIDŮ 

"Naše zábavy, ať již taneční nebo jiné, nesmí se zaměniti s podobnými 
jiných spolhťt, neboť účel jejich jest vyšší: sdružiti na něholih chvil výhvět 
inteligence naší, posíliti jej v jeho snahách a dáti mu příležitost, aby dal 
výraz svému smýšlení. " 

(Spolek českých akademiků židú [SČAŽ], 1894) 

Slavnosti mohou být různé a n'hné také může být nazírání na ně. 
Nejen v tom, že to, co někdo cítí jako obyčejné, běžné, všední, múže 
být pro druhého slavnosmí a sváteční. Ale také samotné nazírání na 
to, co je (a není) slavnostní, je vždy nějak dobově determinováno. 
To, co pro jednu generaci představuje slavnostní akt, nemusí pro 
generaci následt~ící mít ten samý význam a další generace nemusí 
téže skutečnosti přikládat stejnou dúležitost. A ovšem naopak. 

Ve Spolku českých akademiků židť1 se zhruba do první světové 
války zdúrazňovaly a veřejně prezentovaly tiskem nejen všechny osla
vy, které spolek pořádal, ale i ty, kterých se jako korporace účastnil. 
Patřila sem blahopřání významným osobnostem k jejich rúzným výro
čím a slavnostním životním událostem, přes věnování věncú k bene
ficím slavných hercú, z nichž mnozí ve spolku účinkovali, až po 
květinové dary, kterými se akademici zúčastňovali pohřbú, ať už svých 
aktivních členť1, či významných představitelú českožidovské společnos
ti nebo významných literátú, politikť1 a osobností českého národního 
života. Po válce se tyto skutečnosti postupně přestávaly publikovat, 
nekladl se na ně takový dúraz a od třicátých let se ani o českožidov
ských akademických plesech neuvádí nic jiného, než že se konaly, 
přestože stále byly jednou z dúležitých součástí spolkového života 
a j edním z podstatných přijmú spolku. V té době totiž byly tyto plesy 
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organicky zač leněny do celého kulturního děn í v Praze a nadále 
nebyla pociťována potřeba zdťtrazi'iovat jejich jedinečnost a neopako
vatelnost. 

Slavnostní bylo ovšem již samo zakládání a ustavení spolku . Dove
deme si představit, jak se hrstka osmi akademiktt div n e spiklenecky 
scházela v bytě Adolfa Stránského a dlouhé hodiny j ednala o založe
ní spolku. O něco později se o tomto tématu rokovalo v širším plénu 
asi dvaceti osob v pražských hospodách, až konečně po schválení 
stanov místodržitelstvím se sešli v sobotu 4. 3. 1876, aby na slavnostní 
zakládající schůzi zvolili svůj první výbor a sesedli se "v užší kruh 
a za volné, přátelské zábavy a při elektrizujících zvucích našeho 
věčně krásného Kde domov mťtj, dali jsme si nadšený slib, že 
myšlenky své neopustíme, dokud nevymře v nás poslední d ech" 
(J. Scharf, 1886). Konec kond t vfjimečnou důležitost této slavnostní 
chvíl e potvrztue i ten fakt, že se konala v sobotu! 

Ve stanovách nově ustaveného spolku bylo uvedeno, že účelem 

spolku j e pěstovat vzájemnost mezi členy a nezámožné hmotně 

podporovati. Účelu toho dosahtue spolek mimo jiné pěstováním 
zábavy ve společných schllzích a toto ustanovení se po celou dobu 
existence spolku nezměnilo. 

Zpočátku byly představy o pořádání zábav rllzné, většinou se uva
žovalo o pořádání přátelských schůzí, kde by se příslušníci spolku 
"volnou zábavou a hovorem bavili". Ale to posléze nestači lo a akade
mici hledali nové cest)' k pořádání zábav a slavností, a to z n ěkolika 

dúvodů. V prvé řadě, což nebylo zdťtrazi'iováno, byli mladí a ch těli se 
bavit. Dále poti"ebovali prezentovat svťu spolek široké veřej n osti, a to 
j ak m ezi svými souvěrci, tak i ve společnosti české. Tretí, neméně 

závažný dúvod byl, že potřeboval i p eníze, a to značné množství, aby 
mohli vyplácet podpory nemaj etným. Ji ž r. 1877 učinili v Konviktě 
první pokus o uspořádání taneční zábavy v Praze, která vynesla 42 zl. 
Větší štěstí měli v prvních dobách existence spolku s pořádáním 
tanečních zábav na venkově. Tam ovšem pořádání zábav sloužilo 
především k propagaci spolku a českožidovských idej í, a v tomto byli 
akademici poměrně úspěšní. Mnozí členové spolku ovšem proti pořá
dání zábav tohoto druhu protestovali v domnění, že to poškodí 
spolkovou prestiž, že to neodpovídá náplni práce ve spolku tohoto 
druhu, a že v případě značného počtu pořádaných zábav by měl být 
spolek spíše spolkem zábavním. Z těchto dťtvodťt docházelo k názo
rovým třenicím a sporům, které se táhly hluboko clo poloviny deva-
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desátých let. A ještě po mnoha dalších letech na ně vzpomínal velký 
odpi'irce zábav Lev Winter: "Zavrhoval jsem zábavy, zejména plesy. 
Přehlížel jsem význam plesú pro podpťhné akce spolkové, přehlížel 

jsem, že ples měl tenkrát ještě funkci národně probuzeneckou - ples 
mi byl zlem kat exochen. Proto jsem vystoupil velmi vehementně 
proti pořádání plesu. Několik naivních fanatikú se ke mně připojilo. 
Byli jsme ovšem přehlasováni - ples se pořádal." Přes tyto názorové 
diference se v Praze každý rok pořádala alespol'í jedna spolková 
taneční zábava, která vynesla poclpúrnému fondu n ějaký obnos, i když 
zpočátku poměrně malý. Tyto zábavy se uskuteč!'íovaly v Konviktě 
a až na počátku r. 1884 se konal první skutečně reprezentační ples 
na Žofíně. V letech 1885-1887 byl pořádán ples v Konviktě a r. 1888 
znovu na Žofíně, protože konviktské prostory velkému zájmu o účast 
na plese již nestačily. R. 1889 bylo ocl plesu upuštěno "z bolu nad 
strátou, jež stihla slavnou panovnickou rodinu úmrtím jeho císařské 
a královské Výsosti Nejjasnějšího korunního prince Rudolfa". Jako 
náhradu za ples však akademici uspořádali v březnu velkou taneční 
zábavu, a to opět v Konviktě. Ocl R. 1891 se ples pravidelně konal ve 
všech sálech Žofína a až před válkou, r. 1914, se poprvé odbýval 
v Obecním domě. Následt.Uící ples, který se konal až po pěti letech, 
byl uspořádán opět na Žofíně, ale všechny násleclt.Uící plesy se konaly 
v Obecním domě, s výjimkou posledního předválečného a vúbec 
posledního plesu spolku, který se odbýval v prostorách Au to klubu 
ČSR. 

Spolu se stoupající úrovní plesťt, o níž mťlŽeme soudit nejen podle 
nadšených zpráv jednateltt spolku , ale i z každoročně uveřejl"wvaných 
úclajťt o čistém zisku, který byl převáděn Jubilejnímu fondu na 
podporu nem~etných student1:1, se v prttběhu doby rozšiřovaly, dalo 
by se říci, paralelní taneční akce. Zhruba do první světové války byl 
spolek výlučně záležitostí mužskou, jeho činným i č l eny byli pouze 
muži. Přesto ženy clo spol ečných schťtzí a zábav přicházely (upřímně 
řečeno, muži si takto vlastenecky vychovávali své potencionální budoucí 
manželky) a postupem doby se ve spolku vytvořil tzv. Dámský odbor, 
který pořádal dámské večírky, převážně v restauraci u Choclěrú. Na 
prvním z nich r. 1890 se střídaly zpěv, sólové výstupy a přípitky. 

Zlatým hřebem večera byla přednáška J. Scharfa "0 ženě v životě 

spolkovém a společenském", která sklidila bouřlivé ovace. Brzy na to, 
r. 1894, uspořádal dámský odbor taneční věneček, a tyto věnečky, 
někdy i několikrát clo roka odbývané, se pořádaly až clo první světové 
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války. Aby českožidovské plesy byly skutečně elitní a na vysoké úrovni, 
pořádali akademici od přelomu století taneční hodiny, ,Jichž k udržování 
a rozkvětu naší společnosti jest nám nutně potřebí" , a které byly 
zpočátku poměrně slušně navštěvovány. Později účast akademikú na 
nich slábla a spolek neustále vyzýval své příslušníky, aby do hodin 
docházeli. R. 1908 výbor na své členy apeloval těmito slovy: "Posláním 
tanečních hodin j est získání ženy, této dúležité složky života vť1bec, 
životu českému - žel jen, že kolegové tento význam podce!l.ujíce, 
taneční hodiny takřka nápadně ignorují." Vážným dť1vodem k těmto 
apelúm bylo i to, že také výtěžek z tanečních hodin byl odváděn 
Jubilejnímu fondu, tedy na podpory. Proto od r. 1909 pro zvýšení 
přitažlivosti tanečních hodin byly pořádány prodloužené hodiny 
a mikulášské večírky. Zřejmě to pomohlo, neboť později si výbory 
spolku pochvalovaly, že taneční hodiny jsou hojně navštěvovány. 

O konkrétní podobě plesť1 toho mnoho nevíme. Kromě nadše
ných chvalozpěvú na to, že letošní ples byl z morálního a finanč
ního hlediska úspěšnější než předcházející (a pokud zrovna nebyl 
finančně výnosn ější než předcházející, morální dopad měl větší). 
O náplni plesu, o tom, jak ples probíhal, v podstatě nic nevíme 
kromě toho, že se striktně vyžadovalo a dodržovalo, aby se na 
plese mluvilo pouze česky. V tom byli akademici nesmiřitelní 

a pravděpodobně byly plesy českých akademikú židú jedinými 
plesy své doby, na kterých se muselo mluvit výhradně česky. 

Nevíme nic o tancích, neboť se nedochovaly taneční pořádky, 

které by nám poskytly základní informace o tomto tématu. Víme 
jenom, že až po válce, r. 1925, bylo j ako novinka na plesech 
zavedeno předtančení. Není ani známé, jaké orchestry na plesech 
hrály. Jediná zmínka j e z r. 1888: "Zábava byla vskutku ve lmi čilá 
a srdečná, a četná společnost oživovala, při rozkošných zvucích 
vojenské hudby, taneční síně žofínské dlouho přes púlnoc. " Ani 
o slavnostní výzdobě sál ť1 nelze mnoho zjistit. Podrobněji se jí 
věnuje pouze výroční zpráva z r. 1898: "Na estrádě, v jejímž 
popředí vyhlíželo z kruhu exotické zeleně sádrové poprsí mistra 
Jaroslava Vrchlického, zře li jsme vzácné hosty, kteří přítomností 

svou ples poctili." Později, před válkou, nalézáme zmínky o tom, 
že výzdoba byla několikrát provedena podle návrhu kolegy Asche
ra, s dodatkem, že ta letošní byla mnohem lepší než minulé. 
Tanečním pořádkúm věnovali akademici zřejmě velkou pozornost, 
neboť návrhy na ně vytvoři li mj. Kysela, Hlavín a jiní a návrhy na 
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taneční pořádky byly vybírány zvláštní komisí, kterou tvořili pro
fesoři z akademie - v r. 1904 např. prof. Kotěra, Hoffbauer 
a Hudeček. 

Postupem doby se ustálila i společenská podoba plesu. V jeho čele 
stál protektor, kterým byl vždy někdo významný z řad českožidovských 
- Zucker, Stein, Bondy, Morawetz, Waldes apod. Dále čestný předse
da plesu, za nějž byl zpočátku vybírán někdo z hodnostářlt českých 
vysokých škol, později byli čestní předsedové tři - všichni rektoři 

českých vysokých škol. Předsednictvo, kterému předsedal, resp. před
sedali, se skládalo z předních českožidovských osobností a děkanů 
a profesorů vysokých škol. 

Ovšem samotnou agendu kolem plesu a jeho řízení (včetně strou
hání svíček na parket) měl na starost zábavní výbor, který býval 
obvykle volen na jarní valné hromadě celým plénem. Tento plesový 
výbor se po prázdninách horlivě ujal svého úkolu. Mladší členové 
tohoto výboru měli za úkol subskribovat, čili osobně na ples zvát. 
Každý subskribující obdržel bílé rukavice a jezdil ve fiakru, aby mohl 
navštívit více míst v kratší době, a když tři krát subskriboval, obdržel 
na další jízdy opět nové rukavice. Přesto tato činnost, na první 
pohled přijemná, měla své stinné stránky, zvláště nebylo přijemné 
zvaní u pražských židů, často Němců, kde musel akademik místo 
peněžního obnosu vzít zavděk vyhazovem, leckdy i fyzickým. Ale 
přesto se k této činnosti váže nejvíce vzpomínek členů . 

Vzpomínali, jak např. v zemském sněmu, kde také pravidelně 

každoročně subskribovali, vlastně tuto činnost za ně přebíral E. En
gel, který od nich převzal subskribční listinu, sám obešel poslance, 
vybral od nich peníze a ty odvedl v plesové kanceláři. Jednou však 
Engel peníze nevybral a poslal. poslance ven k subskribujícímu páru. 
Mezi těmito poslanci byl i Březnovský, který netušil, kdo na něho 
čeká. Po zdvořilém pozvání na českožidovský ples se zarazil a prohlá
sil: "Víte, pánové, že ze zásadního hlediska nemohu pozvání vašeho 
přijmouti, vynahradím vám to však jinak." A poslal jako náhradu za 
sebe pět poslanců, aby se zúčastnili subskribce místo něho. Subskri
bovat se jezdilo i k místodržícímu, který sice obnos zaplatil, ale účast 
na plese omlouval, k zemskému maršálkovi a svého času také k pří

sedícímu zemského výboru Schonbornovi. S ním, resp. s jeho jmé
nem, je spjata také jedna historka. Subskribt~ící obvykle obdrželi 
jména, kam mají jet subskribovat, a tak jednou s cedulkou Schon
born odjeli na Hradčany k pražskému arcibiskupovi, "který nikdy 
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dříve na ples zván n ebyl, a který snad pozvánkou tou velmi potěšen, 
subskribce se zúčastnil". 

V předválečných letech, kdy byla jednateli spolku ve výročních 

zprávách věnována plesť1m poměrně velká pozornost, vždy v rámci 
těchto zpráv hlavně vypočítávalo, kdo z pražské honorace se plesu 
zúčastnil. Většinou to byli starostové Prahy nebo j ej ich náměstci, 

hodnostáři vysokých škol, byli jmenováni magistrátní radové, zemští 
a říští poslanci a profesoři vysokých škol. Plesy byly také obesílány 
spřátelenými studentskými spolky. Ale hlavně se na ně sjížděla česko
židovská společnost nejen z Prahy, ale z celých Čech, a tyto plesy se 
nakonec staly n ejen vrcholným českožidovským slavnostním podni
kem, ale také jedním z nejelitnějších pražských plesú vúbec, a to 
nejen díky organizačnímu zajištění, ale i díky širokému zázemí, které 
plesy doprovázelo. 

"Byly to pocity smíšené z radosti a hrdosti, jež prochvívaly nás při pohledu 
na to impozantní množství milých nás hostí, jež dostavili se, aby projevili 
souhlas svůj s ideou naší. Společnost vybraná a elegantní najJlnila záhy 
všechny prostory bohatě zdobeného sálu. Kolotavý rej střídal se se zábavou 
nenucenou až do pozdní doby." (SČAŽ, 1890) 

Věřme, že tomu tak bylo a přejme akademikť1m jejich úspěchy při 
pořádání elitních pražských plesú. Vždyť mnozí z nich, při vzpomínce 
na slavnostní chvíle, které ve spolku v mládi zažili, se snažili učinit 
na prahu smrti nejen pro mladou českožidovskou generaci, ale i pro 
sebe (např. v Terezíně) některé okamžiky slavnostními. I když to 
zrovna nebyly plesy. 
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SPOLEČENSKÉ PLESY A ZAHRANIČNÍ KONZULOVÉ 
V PRAZE KOLEM ROKU 1900 

Plesová sezona patřila v Praze 19. stol. k vrcholům společenské 
aktivity. Většina pražských deníků, německých i českých, uveřeji'íovala 
plesové kalendáře, jako zvláštní rubrika se objevovala "plesová kronika" 
(Ballchronik). V případě velké části reprezentačních plesť1 ustupoval 
zábavní účel do pozadí. Šlo o to blýsknout se na veřejnosti novými 
toaletami a šperky, vyši'íořenými kočáry při přfjezdu a odjezdu, často 
také dospívajícími dcerami a jejich předpokládaným věnem. Čím více 
se však blížil konec 19. stol., tím silněji se i do pražské plesové 
sezóny promítal vliv politického a národnostního rozrůznění pražské 
honorace. Nebylo vť1bec myslitelné, aby známí představitelé pražské 
německé společnosti přišli na český ples, případně naopak. Zůstal jen 
velice omezený okruh osob spjatých s rakouskou státní správou, pro 
něž bylo v podstatě služební povinností dostavit se pokud možno 
v rovnováze na konzervativní honorační plesy německé i české. Byli 
to hlavně pražský místodržitel a pražský policejní ředitel se svym1 
spolupracovníky, kdežto u rakouských vojenských špiček v Praze se 
projevovala zřetelná zaujatost proti české společnosti. 

Do těchto pražských poměrů vstoupil nový činitel během devíti 
měsícť1 od června 1897 do března 1898, kdy rakousko-uherské minis
terstvo zahraničních věcí ve Vídni v dohodě s předlitavským minister
stvem vnitra ukončilo svť~ dlouholetý odpor proti zřizování nových 
konzulárních úřadť1 v Praze, odůvodií.ovaný především obavami z po
sílení snah české společnosti o samostatné mezinárodní styky. 1 

1 Podrobn ěji srv . .J. KoŘALKA, Konwlaty zagraniczne w Prarke przed rokiem 1914. Przyczy
nek do brula'li. nad .l'to.l'unkami m.i~d.zynarorlowymi .l'f>olecze'IÍstwa czeskiego fJrzed fHJUJ.I'taniem 
f>a'IÍstwa czeclzoslowackiego, in: Studia z dziejów ZSRR i Europy Srodkowcj 15. Warszawa 
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V Praze sice působil již předtím skoro třicet let, od května 1869, 
konzulát Spojených států amerických, ale ten se s v)Jimkou skoro 
tříletého púsobení českého krajana Karla Jonáše ve funkci pražského 
konzula koncem osmdesátých let2 nijak nezajímal o politický vývoj 
v Čechách a zabýval se převážně jen hospodářskými a vystěhovalecký
mi otázkami. Mimořádné obavy rakouských úřadú však vzbuzovala 
možnost zřízení francouzského a ruského konzulátu v Praze, jak to 
několikrát požadovala Obchodní a živnostenská komora v Praze a jak 
to také probíral český tisk téměř po celá devadesátá léta 19. stol. 
Pražský policejní ředitel Dorfl i místodržitel hrabě Kar! Coudenhove 
odúvodňovali svůj odpor argumentem, že české politické kruhy spat
řovaly v možnosti zřízení zahraničních konzulátú v Praze ,jen další 
krok v úsilí o politickou a hospodářskou samostatnost Českého krá
lovství, a proto by bez ohledu na skutečnou potřebu uvítaly s největ
ším zadostiučiněním, kdyby tato vytoužená samostaU1ost byla do jisté 
míry uznána zahraničím tím, že by byli vysláni ne-li diplomatičtí, tedy 
aspoň obchodtú zástupci". 3 

Bez ohledu na tento nesouhlas byla ve Vídni stanovena zásada, že 
se zahraničním konzulem v Praze múže stát úředník cizího státu, tj. 
konzul z povolání, nebo jako honorární konzul cizí státní příslušník, 

většinou obchodník nebo prúmyslník, usedlý a činný na rakouském 
území. Jako druhá v řadě (po USA) přišla Francouzská republika, 
jejíž konzul Alfred Méroux de Valois byl jmenován 26. dubna 1897, 
exequatur od císaře Františka Josefa dostal 18. června 18974 a do 
Prahy přijel 5. září 1897. Následovaly honorární konzuláty Švýcarska 
a Velké Británie a teprve jako pátý stát v pořadí zřídila svúj konzulát 
v Praze také sousední Německá říše, hlavní politický a vojenský 
spojenec Rakousko-Uherska od r. 1879. Polooficiální deník Nord-

1979, s. 39-67; týž, Ďsterreil:hische Rehiirden und die Errir:htung mw1ii.ndisc/u;r Komttlale in 
Biihmen um die .fahrhurulertwrm.dfl, in: Politik und Gescllschaft im altcn und neuen 
Ostcrrcich. Fcst,chriťt ťúr Rudolf Ncck zum 60. Gcburtstag, cd. lsabclla Ackcrl , 
Walter Hummclbcrgcr und Hans Mommsen. Wicn 1981 , s. 167- 188. 
2 Srv. P. HORSKÁ - .J. KoitAI.KA - .J. PoušENSKÝ, 7.ahranir7ní lwnzulrf.ty v Čer:luir:h do ·roku 
1918 (P.řísfJěvrdt k výzkumu bohernik v zahranir7nír:h arr:hiver:h), in: Sborník archivních prací 
37, 1987, s. 375-474, zvl. s. 378-379, 394-399; L. NESVADBfK - .J. Po u šENSKÝ, První Č:er:h 
v Amerir:t. Karel Jmuli, 1840-1896. Sborník Národního muzea, řada C - literární 
historie, sv. 32, 1987, č. 2, s. 1-57. 
~ SÚA Praha, PM 1891- 1900, 1/2/9, 6259/ 1897, policejní ředitel 28. 4. 1897 
prezidiu místodržitelství. 
4 Tamtéž, 9759/ 1897, ministerstvo vn itra 9. 7. 1897 prczidiu místodržitelství. 
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deutsche Allgemeine Zeitung uveřejnil zprávu o nadcházejícím zříze
ní říšskoněmeckého konzulátu v Praze ll. ledna 1898", o tři měsíce 

později, 10. dubna 1898, přijel do Prahy nově jmenovaný konzul 
Edwin Freiherr von Seckendorfťi, a teprve o šestnáct měsícú později, 
v srpnu 1899 mu bylo vystaveno potřebné císařské exequatur.7 Velký 
spojenec nemusel tak přísně dbát na diplomatické zvyklosů mezi 
dvěma svrchovanými státy; žádný jiný stát o zahájení konzulární 
činnosů v Praze bez formálního souhlasu rakouského císaře ani 
neuvažoval. 

Pro pražskou honoraci, českou i německou, tak vznikla dříve nevída
ná příležitost ozdobit se zahraničním leskem. Všichni zahraniční konzu
lové v Praze ovšem nebyli na stejné úrovni. Švýcarský továrník, podobně 
jako od počátku r. 1907 belgický továrník, usedlý ve Slaném, se k tomu
to účelu příliš nehodili. Američtí konzulové a vicekonzulové byli sice 
placenými úředníky své země, ale na reprezentaci příliš n edbali. Zvlášt
ní postavení měl britský honorární vicekonzul, od února 1899 konzul 
A. W. W. Forbes, syn britského generála a bývalý kapitán britské 
koloniální armády, který púsobil v Praze od r. 1889 jako nepříliš 

úspěšný podnikatel, ale po úpadku své firmy se dokázal nově etablovat8; 

na rozdíl od amerických konzulú nebo od honorárních konzulú Švýcar
ska a Belgie projevoval Forbes velký zájem o společenské styky a rád se 
dával v Praze vidět ve své slavnostní uniformě dústojníka koloniální 
armády. Ještě větší pozornost však budili francouzský šlechůc a říšskoně
mecký baron, zdttrazií.ující svúj púvod ze starého středofranckého rodu 
svobodných pánú. Až od r. 1910 obohaůli pražský diplomaůcký "mini
parket" také italský markýz a ruský kníže. Na přelomu 19. a 20. stol. 
byli tedy hlavně francouzský, německý a britský konzul v Praze vítanými 
účastníky otevírání nemocnic a sirotčincú, veřejných sbírek na chudé 
a jiných dobročinných akcíY 

5 Politisches Archiv des Auswartigen Amtes Bonn (dále PA Bonn), Ósterreich 70, Bel . 
32, A 1105/ 1898 . 
li SÚA Praha, PM 1891 - 1900, 1/ 2/ 9, 6169/ 1898. Místodržite lství oznám ilo přUezcl 
n čmcckého konzula všem okrcsnírn ht;jtmanstvím , magistrálů ln v Praze a Liberci , 
obchodním a živnostenským komorám , vojenským, soudním a finančním úřadům . 
7 Tamtéž, ll 639/ 1899. 
8 SÚA Praha, PMV / R, 3/ 1, 278/ 1900. 
9 "S výj imkou nčmecko-radikál ních podniků jsem přijímal všechna pozva111 na n č
mecké akce (v Praze), která jsem dostal, i když s tím byly pro mne spojeny často 
velké občti zdravotní a penčžní", stčžoval si konzul Seckendorfť 20. 3. 1900. PA Bonn , 
Ósterrcich lOl , Bel. ll, ad A 3692/ 1900. 
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Zahraniční konzulové proto neměli chybět ani na vrcholných ak
cích pražské plesové sezony. Pro francouzského a britského konzula 
v Praze to bylo naprostou samozřejmostí, ale říšskoněmecký konzul 
Seckendorff s tím měl nemalé politické obtíže. Podobně jako v pří
padě četných dobročinných akcí, dával vždy přednost pražským ně
meckým plesům. Na osobní naléhání místodržitele hraběte Karla 
Coudenhova však Seckendorff neodmítl pozvání na staročeský elitní 
ples, který se pod názvem Národní beseda konal 26. ledna 1899 
v Praze na Žofíně ve prospěch Ústřední matice školské, a z tohoto 
důvodu se stal terčem nevybíravých útoků pražského německého, 

vídeňského i říšskoněmeckého tisku. Nic nepomohlo jeho vysvětlová

ní, že francouzský a britský konzul byli na plese C:Íd samého počátku, 
kdežto on, Seckendorff, přišel až po skončení programu, že se plesu 
zúčastnili nejvyšší zemští úředníci a představitelé aristokracie, že 
výtěžek plesu byl určen ve prospěch škol, což nebylo nic horšího než 
řada podobných německých akcí v Čechách, jichž se samozřejmě 
zúčastnil. 1 0 Útoky vídeňského radikálního deníku Ostdeutsche Post, 
v němž hlavní slovo měl německý nacionál ze severních Čech Kár! 
Hermann Wolf, přebírala řada vlivných listú v Německu, a jen 
liberální deník Kolnische Zeitung nesměle připomínal, že konzul 
Německé říše nebyl do Prahy vyslán jen pro pražské Němce . Němec

ký velvyslanec ve Vídni hrabě Philipp Eulenburg uzavřel aféru dopo
ručením státnímu tajemníku zahraničí Bernhardu Bulowovi: 

"V každém případě by bylo žádoucí, kdyby se pan von Seckendorff 
vzhledem k tak obtížné politické situaci více držel v ústraní. Chápu 
jeho přání po společenském styku, ale mám za to , že za daných 
okolností je konzul v Praze ještě méně než na jiných místech 
povolán k tomu, aby hrál společenskou úlohu." 11 

Uplynul rok a výchozí situace se opakovala. Podobně jako ostatní 
zahraniční konzulové v Praze, kteří většinou pozvání přijali , dostal 
také německý konzul Seckendorff znovu pozvání na elitní Národní 
besedu, doporučené místodržitelem Coudenhovem. Nechtěl přímo 
odmítnout a omluvil se naléhavými služebními povinnostmi. Na do
tvrzení této naléhavosti odjel ve středu 23. ledna 1900, den před 

10 PA 13onn, Osterre ich 10 I , 13d . H, ad A 1420/ 1899, konzul Seckcndorfť ~ I. I. 1899 
říšskému kancléři Hohcnlohc-Schillingsf(irstovi. 
11 Tamtéž, A 1420/ 1899, velvyslanec Eulenburg v komentáři ke zprávč konzula 
Scckcndorffa. 
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konáním plesu, na německé velvyslanectví do Vídně a až v noci na 
25. ledna 1900 se vrátil do Prahy. Ve zprávě státnímu t.:~emníku 

Bulowovi se konzul Seckendorff neopomenul pochválit a připome
nout, že česká vysoká aristokracie mu jeho zdrženlivý postoj zazlíva
la.12 Bernhard von Búlow však využil této příležitosti k obecně 

formulované instrukci pro německého konzula v Praze: 
"Vaše laskavá zpráva č. 16 z 31. předešlého měsíce mi poskytt~e 

příležitost, abych Vašemu Blahorodí pro Váš postoj vttči sporným 
česko-německým otázkám objasnil hlediska, která by Vám i nadále 
měla sloužit jako směrnice. Nejprve bych chtěl poznamenat, že jsem 
pokládal ·za samozřejmý příkaz politického taktu, abyste se - a to 
v co nejméně demonstrativní formě - zdržel opětovné účasti na 
letošní slavnosti Národní besedy. Vysloveně národně politicky agitační 
ráz tohoto českého sdružení a použití čistého výtěžku plesu pro účely 
slovanského školského spolku, namířeného proti němectví, by musely 
dát vyniknout Vaší opětné účasti jako urážejícímu nedbání zájmtt 
a citů našich ohrožovaných soukmenovců (Stammesbruder) v Ra
kousku. Jakkoli zasluhuje uznání Vaše snaha, abyste se taktní zdržen
livostí co nejúzkostlivěji vyvaroval dojmu, jako by se konzulární 
představitel Německé říše chtě l vměšovat do vnitřních politických 
zmatků monarchie nebo se dokonce chtěl ztotožnit s jistými panger
mánskými snahami, je třeba na druhé straně se vyhnout všemu, co 
by mohlo vzbudit pohoršení u Rakušanú německé národnosti nebo 
co by mohlo být vykládáno jako shovívavost vttči slovanským snahám. 

Právě v Praze jsou poměry zvlášť obtížné a je nemožné udílet 
obecné pokyny, které by vyčerpávaly všechny případy, jež by se mohly 
stát. Je spíše nutné přenechat Vaší soudnosti a Vašemu politickému 
taktu, abyste v souladu s určitými obecnými zásadami chování učinil 
v jednotlivých případech správná rozhodnutí. Rád uvěřím , že vzhle
dem k poměrům nebude vždy možné, abyste se zavděčil všem. 
Nemllže však být žádných pochyb o tom, že se při alternativě mezi 

· ohledem na pocity našich přátel nebo našich protivníktt musíte 
rozhodnout pro naše přátele . 

Při Vašem úsilí, které jste od samého př\]ezdu do Prahy projevoval 
s velkou horlivostí a ke spokojenosti nejvyšších míst, abyste podle 
možností získal informace o politických a hospodářských poměrech 

12 PA llonn, Osterrcich I O I, llcl. ll , ad 1520/ 1900, konzul Scckcndortf 'l l . I . 1900 
říšskému kancléři. 
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území, v němž p"l1sobíte, a při Vašem přání udržovat osobní styk 
s rozhodt~ícími kruhy země se Vám může jevit jako politováníhodné, 
jestliže někteří význační příslušníci feudální šlechty nebo autonom
ních korporací Vás při nedávných společenských akcích ponechali 
bez povšimnutí. Myslím, že bych Vám měl poradit, abyste takovým 
projevům společenské nevlídnosti nevěnoval pozornost a pokud mož
no je úplně ignoroval. V žádném případě se však nesmíte dát jimi 
ovlivnit ve svém chování, které - jak výše naznačeno - musí ne-li 
aktivně, tedy aspoň pasivně počítat se vznětlivostí německých stran, 
a dokonce extrémních směr\:1. Také by Vaše letošní neúčast na české 
slavnosti nebyla na straně protivníka tak povšimnuta a zdúrazněna, 
kdyby Vaše Blahorodí svou loňskou přítomností na této slavnosti 
nebylo vzbudilo pohoršení u německých stran, které -jak jsem se 
spolehlivě dozvěděl - nezůstalo bez vlivu dokonce ani v kruzích 
ústavověrného velkostatku." 1 ~ 

Na přelomu 19. a 20. stol. nemohla tedy účast oficiálního předsta
vitele zahraničního státu na společenském plesu v Praze zt1stat sou
kromou záležitostí, izolovanou od širokých mocenskopolitických 
souvislostí. Jen o několik týdn"l1 později se postavení konzula Němec
ké říše v Praze znovu dostalo na přetřes poté, co se konzul Secken
dorff společně s americkým, francouzským a britským konzulem 
zúčastnil 17. března 1900 slavnostní instalace nového pražského sta
rosty Vladimíra Srba. 14 Oficiální říšskoněmecká politika zásadně ne
souhlasila s ničím, co by mohlo být považováno za uznání nebo 
i posílení snah o českou státoprávní samostatnost a znovu připomí
nala nutnost ohledu na německé radikální nacionalisty v Čechách , ve 
Vídni i doma v Německu. Tak se stalo, že konzulové Německé říše 

v Praze - Edwin von Seckendorff stejně jako jeho nástupci, hrabě 

Gustav Hardenberg a Friedrich von Gebsattel - se na rozdíl od 
konzulárních představitelů ostatních velmocí v hlavním městě Čech 
neúčastnili žádné oficiální nebo společenské akce, která měla převáž
ně nebo výlučně český ráz. Jen návštěvy císaře a člen"l1 panovnické 
rodiny, příp. některých vysokých činitelů vídel1ské vlády, byly příleži

tostí také pro německého konzula v Praze, aby se ukázal na veřej

nosti. 

!3 Tamtéž, A 1520/ 1900, státní tajemník 13ulow 8. 2. 1900 konzulu Seckcndorffovi. 
14 Podrobněji P. HORSKA - j. KOŘALKA - .J. PouSENSKÝ, c.d, s. 429-430, 4fi3-4fi5. 
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Celá miniaféra kolem účasti oficiáln ího představite le Německé říše 

na dvou převážně českých spo l ečenských akcích v letech 1899-1900 
měla ovšem nejen politické, nýbrž i obecně kulturní a lidské aspekty. 
Honorační plesy měly úplně jiný charakter než lidové zábavy a slav
nosti. Je jisté, že účast člentt pražského konzulárního sboru dodávala 
vrcholným akcím plesové sezony včtší lesk, ale není možné přehléd

nout, že zájem projevovali také samotní konzulové. Edwin von Secken
dorff přijel do Prahy po zkušenostech z konzulárního pttsobení 
v čínském Tien-cinu a v bosenském Sar<0evu, kde mč l tém ěř neome
zené možnosti společenské aktivity v uzavře ných salonech a soukro
mých palácích, kde ho skoro vúbec nemusela z<0ímat reakce veřej nost i 

a tisku. Seckendorffovi dě lal o neobyčejně dobře, že se mohl na 
úrovni stýkat s místodržitelem Království českého hrabětem Couden
hovem, s nejvyšším zemským maršálkem knížetem Ji řím Lobkovicem, 
s knížetem Karlem Schwarzenbergem a dalšími představite li vysoké 
české aristokracie, s nimiž by se jinak jako pouhý svobodný pán stěží 
seznámil. Patnáct let se v Praze v nejvyšších kruzích honorační 

společnosti pohyboval britský konzul Forbes, který sám o sobě mno
hem raději připomínal vojenskou h od nost kapitána než málo úspěš
nou podnikatelskou minulost. Nčkterým zahraničním konzul tun 
spo l ečenská aktivita v Praze vyhovovala, jiným spíše vadila. Secken
dorffl'tv nás tupce jako německý konzul v Praze, hrabě Gustav Har
denberg, si v dubnu 1905 postčžova l , že zahraniční konzul v Praze je 
až příliš často využíván ,Jako d ekorační figura pro veřejn é a soukro
mé slavnosti", přičemž j eho plat zdaleka n eodpovídá nárokl'tm na 
něho v Praze kladeným. 1

;; Není však pochyb o tom , že přítomnost 

oficiálních konzulárních představitell't hlavních velmocí v Praze v mnoha 
případech zvýšila lesk a přitažlivost pražského spo l ečenského života. 

I !\ PA 13onn , Óstcrrc ich 101 , !3d. 20, A fi676/ 190!i, konwl Hardcnbcrg 17. 4. 190:) 
l·íšskému kanclél'i 13Cdowovi. 
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jAN HÁJEK 

NOVOSLOVANSKÝ SJEZD A SPOLEČENSKÉ AKCE 
V PRAZE V LÉTĚ ROKU 1908 

V předpokládaném příspěvku se chci blíže podívat na některé 

možná méně známé stránky prt1běhu tzv. novoslovanského sjezdu 
v Praze v červenci 1908, resp. na to, jak se tato bezesporu významná 
politická událost promítla - anebo také nepromítla - do pražského 
společenského života zmíněného roku, chci stručně a tedy pochopi
telně bez nároku na vyčerpávající komplexnost svého prúřezu nazna
čit, čím vlastně žila Praha v létě r. 1908. Víceméně stranou proto 
úmyslně ponechávám nepochybně zajímavou politickou stránku jed
nání zmíněného sjezdu, jeho předpoklady i dozvuky na naší i zahra
niční politické scéně. Tato problematika je, domnívám se, v naší 
literatuře naznačena dosti podrobně. 1 

Na druhé straně si současně nečiním nárok na to, že by muJ 
příspěvek vyústil v nějaký obecný, všepostihující závěr ohledně hlavní
ho tématu našeho letošního, v pořadí již 7. zasedání pořádaného 
Archivem hl. města Prahy, věnovaného pražským festivitám. Pokud 
k určitému shrnutí na konci tohoto referátu dojde, bude to pocho
pitelně jen závěr dílčí, pouze jeden, dovolte mi ten příměr, stavební 
kamínek v mozaice dvoudenního úsilí našeho zasedání o komplexní 

1 Vedle četných reminiscencí roztroušených v mnoha pracích K. KRAMA11E se novoslo
vanské otázce i konkrétně novoslovanskému sjezdu podrobně věnuje např. E. BENEš, 
Úvahy o slovanství. Praha 1947 (2. vyd.), s. 134-198. Z jiného pohledu pak K. H ERMAN, 
Novoslovamlví a i:eskri buržoazie. Kafiiloly z dějin vzájemných vztalnl nrirodtt CS/1 a SSSR. I. 
Praha 1958, s. 235-312. Poměrně rozsáhlé pasáže této problematice věnuje i C. NE
čAs, Balkán a 17esluí. fJolililw. Brno 1972, s. 43-57. Ze zahra.ničních prací bývá citován 
P. VvšNÝ, NetrSlavil"m and the Czechs 1898-1914. Cambridge 1977 (tuto monografii jsem 
dosud ncměl k dispozici) . 
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pohled na proměny fenoménu slavnostní mimořádnosti v dějinách 
Prahy, pouze drobný příspěvek k našemu společnému pokusu o roz
poznání pokud možno obecnější podoby a příp. i podstaty tohoto 
jevu. 

Podnětem k uspořádání novoslovanského sjezdu v Praze byla roz
sáhle koncipovaná anketa pražského beletristického týdeníku Máj 
z r. 1906, v níž se představitelé rakouských Slovantl V)jadřovali k mož
nosti uspořádat o letnicích 1908 při příležitosti jubilea prvního 
slovanského sjezdu z r. 1848 velké setkání zástupcú slovanských 
národ{L 2 Pod dojmem z výsledkú této dotazníkové akce se redakční 
kruhy zmíněného časopisu obrátily na Národní radu českou. Ta 
o návrhu jednala údajně již 1. července 1907 a po poradě s přední
mi českými znalci Slovanstva dne 13. řljna 1907 se k němu vyslovila 
kladně. Vytvořený přípravný výbor v čele s mladočeským předákem 
dr. Josefem Heroldem rozeslal pak koncem listopadu 1907 dopis 
v sedmi slovanských jazycích, v jehož úvodu rekapituluje svoj i činnost 
těmito slovy: "Národní rada česká v péči svojí o veškeré národní 
zájmy, rokovala o návrhu, nebylo-li by na čase svolati sjezd zástupctl 
osvětné práce slovanské, na kterém by bylo pojednáno o společných 
potřebách a naléhavých otázkách doby a po případě učiněna byla 
vhodná usnesení ve prospěch společných zájmú slovanských."~ Pří

pravnému výboru prý proto bylo uloženo, aby tento plán zevrubně 
zvážil a "kdyby podmínky zdaru ukázaly se příznivy", aby vykonal 
potřebné přípravy ke sjezdu. Proto se rozhodl "vyžádati sobě přede
vším dobrozdání kruhú, na kterých by záleželo a obracíme se za tím 
účelem o poradné slovo do všech středisk slovanských". 4 Pro lepší 
informovanost dotazovaných osobností slovanského světa a j ako do
klad rozsáhlosti a pokročilosti celého projektu bylo k dopistlm zpra
vidla přiloženo několik výtiskú brožury se stručným výtahem 
z dotazníkové akce Máje." 
Téměř současně s tímto dopisem začali o zmíněném návrhu jednat 

ve Vídni slovanští parlamentní poslanci, kteří posléze myšlenku rov-

2 .Jednotlivé odpovčdi jsou publikovány ve zmíněném časopise Máj 4, 1906, č. 2R-42. 
~ Státní ústřední archív (dále SÚA), fond Národní rada česká (NRČ; ), Zahraniční 
odbor 1900-1918 (Z), i. č . 151, kart. '\19, sl. I. 
4 Tamtéž. Citovaný dopis, a to jak ve strojopisném podkladu, tak i ve všech vytištč
ných scdmijazyčných mutacích , j e datován dnem 26. listopadu. Nikoliv, jak uúdí 
K. f-IERMAN (c.d. , s. 272) , až 28. ll . 
" Anketa o slovanském fioslufnt. Praha 1907. 
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něž podpořili a utvořili výbor, jehož úkolem bylo usilovat o svolání 
sjezdu. Předsedou tohoto výboru se stal Karel Kramář.6 

Následující jednání o přípravě plánovaného sjezdu byla věcí dosti 
delikátní. Vzhledem k některým dlouholetým otevřeným politickým 
sporť1m mezi slovanskými národy, zejména rozepři rusko-polské, byli 
v tomto ohledu jako všemi stranami akceptovatelný integrující činitel 
nejvhodnější - díky své poměrné neutralitě - právě zástupci české 

politiky. Pro novoslovanskou myšlenku zvlášť zanícený ruský generál 
Volodimirov se vyslovil přímo v tomto smyslu: "Podnět, rozumí se, 
musí vycházet od většího mohutného celku, jenž, nem~e žádného 
určitého zabarvení, dovedl by vzbudit dť1věru rúzných směrť1. Vám 
Čechť1m , kteří jevíte tolik nadšení pro slovanskou věc, vším právem 
patří právo podnětu. Snad město Praha by se mělo věci t~mout -
doufám, že by to byl nejšťastnější začátek. "7 

Poslední dúležitou akcí směřt~ící k uskutečnění slovanského sjezdu 
byla cesta č l enť1 výboru slovanských poslancť1 na říšské radě do 
Petrohradu a Varšavy v květnu 1908. Čl eny delegace byli vedle 
K Kramáře (předseda zmíněného výqoru) ještě slovinský liberál I. Hri
bar (místopředseda) a haličský starorusín M. Glibovickij (druhý ta
jemník). Všechny rozhovory a porady uskutečněné při této misi 
dopadly nanejvýš uspokojivě8 a tak konání tzv. novoslovanského, 
anebo správněji "prvního přípravného slovanského (resp. všeslovan
ského) sjezdu v Praze" nestálo již nic v cestě. 

Již při prvních poradách o plánovaném setkání zástupcť1 slovan
ských národť1 bylo dohodnuto, že to bude nepolitický sjezd, tedy že 
z něj budou vyloučeny všechny otázky politického rázu. Tento poža
davek měl být zárukou bezkonfliktního prúběhu zasedání. "Ruští 
i neruští slovanofilové praktikovali v té věci pštrosí politiku . .. " kriti
zt~e takový přístup náš tehdejší přední znalec Slovanstva A. Černý. '' 
Takřka výlučným předmětem jednání sjezdu tak mě ly být některé 
otázky kulturní a hospodářské spolupráce, např. projekt velké slovan-

li K. 1-l ERMAN-Z. SLÁDEK, Slovanslui jJIJlitiha Karla Kmmáře. Praha 197 1, s. 27. 
7 V. ŠVIIIOVSKÝ, Slovanské .1jezdy, Našc doba 16, 1908/ 9, scš. 2, listopad 190R, s. I O I . 
Nčktcré materiály z důležité Vo1odimirovy návštčvy Prahy v dubnu 1908 se dochovaly 
v SÚA, NRČ/Z, i. č. 156, kart. ~24 , sl. ~- Viz též č:as 1908, č . 94, 4. 4 ., s. 4-5 . 
8 A. ČERNÝ, Po slovanských 1lnet:h v l'etrohmdi! a ve Var.\avi!, in: Slovanský př·chlcd I O, 
·1907 / 8, č . I O, července 1908, s. 4~7-446. 
9 A. Ó :RNÝ, Slovanské sjezdy ~ 1908. l'oznám.hy a úvahy, in: Slovanský pl-chlcd I I , 
1908/ 9 , č . 1, říjen 1908, s. 9. 
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ské výstavy, společné banky, dále návrh na organizaci turistiky ve 
slovanských zemích, vytvoření společného orgánu slovanských noviná
řů, snaha o rozšíření sokolské organizace do všech slovanských zemí 
či pokus o jednotnou organizaci slovanského knižního trhu. 10 Společ

ným rysem všech těchto pláni'1 byla snaha připravit podmínky pro 
velký všeslovanský sjezd, který se měl uskutečnit někdy v budoucnu. 
Značný zájem hlavně českých hospodářských kruhů vzbuzoval zejmé
na projekt Slovanské banky. 11 Tuto skutečnost je nepochybně třeba 

klást do těsné souvislosti s dosud nebývalým rozmachem českého 

peněžnictví právě v letech krátce po přelomu století12 a se stále 
jasněj i tušenou nutností hledat uplatnění pro mohutnějící český 

finanční kapitál na mimočeských trzích. 13 

Počátkem července tedy Praha žila v očekávání přfjezdu slovan
ských hosti'!. K jejich dústojnému přivítání se již dříve při pražské 
radnici ustavilo "uvítací komité" , v jehož čele stanul K. Kramář. 1 4 

10 Výčetjednotlivých projednávanýc h témat přináší např. (;as 1908, č. 190, 12. 7. , s. I. 
11 K. HERM AN, c.d. ; C. NEéAs, c.d. ; Projektem Slovanské banky se zatím nejpodrobněj i 
zabývá C. NE(;As, Ceshý .finaru:n.í lw.fJitril a t!!Siui buržoazní f)()litiha před 1: 1914, in: 
SPFFBU , C 33, 1986, s. 71-77 . Když se C. Nečas ve svých studiích odvolává na 
materiály k novoslovanskému ~jezdu ze SÚA, fond NRČ, důsledně uvádí k<trt. č. 93 
a 305 (viz např. B<tlkán a česká politika, s. 43, 49 <~j . , či v této pozn. cit. studie, s. 77). 
V těchto kartonech se <tlc žádné písemnosti související se slovanským sjezdem nena
cházejí, jejich obsah nemá s touto problematikou nic společného. Srv. O. KODETOVÁ, 
Nrirorlní rada {eskri 1900-1950. lnven.trH, Praha, SÚA 1970, díl 1., s. 14-15, 90, 207. 
Podle tužkou psaných číse l a poznámek, které se čas od času nacháze jí na obálkách 
některých materiálů k novoslovanskému sjezdu, je však zřejmé, že C. Nečas cituje 
podle staršího uspořádání fondu. 
12 Z . .JI ND RA, K rozvoji {esM/w banlwvnílw !wpilri ltt fň'l!d fJrvní svr!lovou vrillwu, in: (;,(; H 
1957, s .. ~06-526. Novčj i .J. HAJEK, l?ozvoj nrírorlnoslni! {eskýdz bank od lwna 19. stollltí do 
rohu 1914. Praha 1986. 
13 K tomu n<:jnověji C. NEčAS, Na ftrahu {es/u! kapitálové expanze. Brno 1987. 
14 Karel Kramář se v květnu a červnu 1908 stal ncpochybně vůdčím duchem snah 
usilujících o uskutečnění novoslovanského sjezdu. Naše dosavadní literatur<~ však tento 
nepopiratelný !~tkt poněkud nepřesnč interpretovala a z j<:jího tvrzení nepřímo 

vyplývalo, že t<tkřka ihned po smrti .J. Herold<t 4. květn<t 1908 stanul Kr<tmář také 
v čele organizačního výboru pro Slov<tnský sjezd Národní rady české. Viz K. 1-lERMAN, 
c.d., s. 277, č i C. NEčAS, llalkrin, s. 44. Ve skutečnosti byl K. Kr<tmář zvolen předsedou 
zmíněného orgánu až doslov<t v předvečer sjezdu dne 10. 7. 1908. Vyplývá to již 
z pozvánky na poradu konanou tohoto dne, na níž je uvedeno, že prvním jednacím 
bodem porady má být "Volba předsedy českého výboru pro Slovanský sjezd při 

Národní radě české za zemřelého p . posl. Herolda". Viz SÚA, NR(;, Slovanský odbor 
/ Sl / , i. č. 217, kart. 401, sl. 4. Exp li citně je to pak vyjádřeno v zápisu z této porady, 
kde se navíc říká, že uvo l něné místo předsedy se doph'\uje "vzhledem k nast>tvající 
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Tento výbor na několika svých poradách koncem června připravil 

podrobný program úvodního přivítání delegátú i celého prúběhu 
konference.15 Podle něj nemělo být srdečné přijetí slovanských hostl! 
pouze záležitostí uvítacího výboru, ale celé pražské veřejnosti. Ta 
proto byla na přfjezd delegátú slovanských národú cílevědomě při

pravována. Noviny takřka obden zmiií.ovaly nadcházející sjezd, upřes
ií.ovaly jeho program, seznamovaly čtenáře se složením jednotlivých 
delegací, zvali veřejnost k pozdravení hosti'! při jejich přfjezdu a 
zejména opětovně vyzývaly, "aby společenské kruhy naše ( ... ) účastni
ly se slavnostního rautu na počest vzácných hostí v pondělí 13. 
července o 8 hod. več. na Žofíně pořádaného. "H; " . . . komité příprav
né očekává, že přední naše kruhy, zejména české naše dámy, účastní 
se v počtu co nejhojnějším, aby bratry slovanské s obvyklou pohostin
ností českou pozdravily. " 17 

První veřejný slavnostní akt sjezdu - uvítání přijíždějících dele
gátLl - nebylo však podle představ organizátorú pouze věcí Praža
nú. Ku přispění ke slavnostní atmosféře byli vyzváni i všichni 
obyvatelé země. V českém tisku byly zveřejněny datum, přibližná 
hodina a železniční tratě, po nichž měli pozvaní hosté přicesto

vat 18, a venkovské obyvatelstvo bylo vybízeno k spontánním uvíta
cím akcím. Noviny slibovaly, že přesnější informace ohledně přfjezdu 

slovanských zástupci'! " ... udány budou v časopisech , jakmile pří

slušn é zprávy telegrafické dojdou. Komitét uvítací upozorií.tye již 
nyní na příjezd vzácných hostí a žádá všechny české obce podél 
zmíněných shora tratí ležící, aby delegátť1m sbratřených národú 
slovanských připravili dústojn é uvítání hned při vstupu j ejich n a 
púdu našeho staroslavného království. . . "1'1 Nakolik a kde se na 

práci až J2Q Slovanské konferenci " (předl ožka je podtržena i v o riginále). Srv. Z>tpis 
o sc hůzi výboru pro Slovanský sjezd dne 1(). července 190R, SÚA, NRC~/SI , tamtéž. 
Zdá se tedy, že naše dosavadní literatura interpretovala . zásluhy o přípravu a organi
zaci slovanského sjezdu pončkud jinak, než jak to chápali sami současníc i . Vyzdviho
vánínl K. Krcunářc byl možná trochu ncoprávnčnč zastínčn význam organizačního 

llsilí J Herolda. 
15 Pozvánka na poradní schůzi uvítacího komitétu dne 26. 6. 190H, SÚA, NRČ; , 
Politický odbor / P/, i. č. 75 , kart. 24, sl. I. 
lG Národní li sty 190R (dále NL), č . IH9, ll. 7. , s. 3. 
17 Tamtéž, č . 187, 9. 7. , s. 3. 
IR " ..• delegáti při_ jedou rychlíky _jednak od Podmokel , j ednak od Č:cské Třebové , 
jihoslované a čeští zástupcm•é drahou Františka .Joseht. ." NL 190R, č. IHH, 10 . 7., s. 4. 
19 Tamtéž. 
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českém venkově tyto výzvy podařilo skutečně realizovat, ZListává 
ovšem zatím otázkou nezodpovězenou. 

"Veliký v pravdě slavnostní den vítá dnes královská Praha. " Tímto 
pro nás již možná trochu patetickým zvoláním uvozují své vydání 
z neděle 12. července 1908 - dne přijezdu zástupd1 Slovanstva do 
Prahy a faktického zahájení slovanského sjezdu - Národní listy. Město 
si uvědomilo výjimečnost chvíle a vystrojilo se do slavnostního šatu. 
"Hybernská ulice od nádraží společnosti rakousko-uherské státní drá
hy až k Příkopu tone v záplavě praporů barev království českého 
a markrabství moravského. Taková dekorace ulic pořádá se jen při 

zcela mimořádných příležitostech a při nejvznešenějších návštěvách. "20 

První čl enové slovanských delegací přibyli do Prahy již den pře

dem, v sobotu odpoledne, téhož dne v půl desáté večer pak přices
tovala kompletní skupina polská. V neděli po obědě dorazili Srbové, 
zbytek Chorvatú a Slovind1, Bulhaři a také nejpočetnější delegace -
Rusové. První přivítání hostť1m připravili zástupci uvítacího výboru, 
jejichž počet i složení se měnilo podle významu jednotlivých delega
cí, zpravidla již na peroně. Poté se všechny zúčastněné osoby přesu
nuly do čekárny první třídy, kde slavnostní proslovy pokračovaly. 

Následoval pak odjezd do hotelll slavnostně vyzdobenými ulicemi. 
"Prapory barev národních jest opatřen také Příkop, jakož i ty ulice, 
kudy slovanští delegáti z nádraží budou se ubírati do svých pražských 
příbytkú. "2 1 Rusové byli ubytováni v hotelu "U černého koně" , Poláci 
v hotelu "de Saxe", jihoslované v hotelu "Paříž" a Bulhaři s Rusíny 
v hotelu "U anglického dvora". 

Další pri:1běh sjezdových akcí se pak odehrával již podle připrave
n ého scénáře. Podrobný návrh programu slovanských hostl! byl pro
jednáván např. na schúzce uvítacího výboru dne 26. června22 a před 
definitivním sestavením jeho uveřejněné podoby byl, stejn ě jako po 
něm, ještě několikrát upravován podle nově nastalých skutečností. 

Program účastníki't přípravného slovanského sjezdu v Praze:2~ 

Neděle 12. července 24 

OdpoJ. - přijezd hostí. V 7 hod. večer slavnostní představení 

20 NL 1908, č. 190, 12. 7. , s. I . 
2 1 Tamtéž. 
22 Viz rukopis ný záznam Porada o slovanském sjezdu na radnici staromčstské 26. fi. 
1908, SÚA, NR<":/ P, 75/ 24/ I. 
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v Městském divadle na Královských Vinohradech. 25 V l / 2 10. hod. 
večer společná večeře spojená s předběžnou poradou v sále hotelu 
"de Saxe". 2

'i 

Pondělí 13. července 

V ll hod. dopol. slavnostní uvítání hostí a proslovy ve velké 
zasedací síni na radnici. Prohlídka památností radničních . Ve 2 hod. 
odpoJ. společný oběd "U černého koně" . Odpoledne volná návštěva 
jubilejní výstavy. V 8 hod. večer slavnostní raut na počest účastník-Ll 
sjezdu na Žofíně. 
Úterý 14. července 

10 hod. dopol. až 3 hod. odpoJ. -jednání sjezdu ve velké zasedací 
síni na radnici (dále j en ,jednání sjezdu"). Buffet. 

5 hod. odpoJ. - 7 hod. večer projížďka Prahou a prohlídka města. 
7 hod. večer společná večeře v sadech na Nebozízku na Petříně . 

St·ředa 15. července 

ll hod. dopol. až 1 hod. odpoJ. -jednání sjezdu. V 1/ 2 2. hod. 
společný oběd na Žofíně . 3 hod. - 5 hod. odpoJ. j ednání sjezdu. 
7 hod. večer návštěva v pražském Sokole. V 8 hod. večer odjezd n a 
výstavu. V 9 hod. spo lečná večeře v Choděrově restauraci na výstavišůY 
Čtvrtek 16. července 

10 hod. dopol. - 1 hod. odpoJ. porady jednotlivých skupin. 

2 ~ Sestaveno podle brožury Program pobytu delegátů slovanských národů při pnprav
né m sjezdu všeslovanském ve dnech 12. až 17. červen ce 1908 v král. hl av. městě Praze 
(SÚA, N Rč;;s i , 217 / 40 1/ 4) a podle dodatečných úprav uveřejfí ovaných v denním 
tisku. 
24 Nedělní program doznal nejvě tších změ n , neboť v původním rozvrhu se poč ítal o 
s příjezdem hostů _již v sobotu ll . Na n eděln í dopoledne tak bylo původně plánovúno 
slavnostní uvítúní na staroměstské radnici , _j ejí prohlídka a ,.Vin cl 'h onn eur, pořúdaný 

obcí Pražskou". Odpoledne měla násl edova t n ávštěva _jubil e jní výstavy. Viz strojopisn ý 
Program pobytu slovanských n árodů p ř i přípravném sjezdu všeslovanském ve dn ech 
I I_ až 18. če rvenec 1908 v král. hl. městě Praze, SÚA, NRČ/P, 75/ 24/ I_ 

25 Návštěva vinohrads ké ho cl ivacl la byla původně plánov;ína na středu. Viz tamtéž. 
26 Ncdě l ní večeře se podle prvních p l án ů měl a uskutečnit na výstavišti. Po přesunu 
návštěvy vinohradského divad la ze středy na neděli byla na tento clen posunuta i na 
představení navazu jící městským a okresním zastupite lstvem vinohradským pořádaná 
večeře , _j ež se mě l a na poče st účastníků sjezdu ko nat v súlech Národního domu n a 
Královských Vinohradech (viz NL 1908, č . 188, 10. 7., s. 4). Na poslední chvíli se však 
zjistilo, že v nedě li _jsou veškeré místnosti Národního domu _ji ž od dubna zadúny pro 
~ezcl mistr-li pekařských ze zem í koruny české , a proto byla zvolena varianta v hotelu 
"cle Saxe" (tamtéž, č . 189, l l _ 7. , s. 3) _ 
27 Púvodně se počítalo s restaurací Vackovou. 

289 



Documenta Pragensia XII (1995) 

V 1/2 2. odpoJ. spol ečný oběd v hotelu "de Saxe". 3 hod. - 5 h od. 
odpoJ. j ednán í sjezdu. 28 V 8 hod. večer banket královského hlavního 
města Prahy na počest hostí na Žofíně. 
Pátek 17. července 

10 hod. dopol. porady národních skupin. ll hod. dopol. - 1 hod. 
od pol. j ednání sjezdu (zakončení). 2 hod. od pol. společný oběd na 
výstavišti v restaurantu pana Filipa. 4 hod. odpoJ. prohlídka jubilejní 
výstavy. 7 hod. večer všeslovanský koncert České filharmonie v kon
certní síni na výstavišti. 
Sobota 18. července 

Odjezd zájemdt na dvoudenní výlet do Tábora a Písku. 29 Odjezd 
delegací domtt. 

J ak je z rozvrhu sjezdových akcí patrné, vlastní jednání sjezdu bylo 
doplněno bohatým spol ečenským programem. Nejen na vlastních 
konferencích, ale také při těchto společenských záležitostech byly 
formulovány mnohé závažné myšlenky a podněty. Povšiml si toho již 
E. Beneš, který konstatoval (a to dokonce "rád"), že proslovy před
nesené při těchto společenských podnicích měly přinejmenším stej ný 
význam jako závěry a resoluce vlastních pracovních porad sjezdu. ~0 

Neméně dúležitým faktem bylo, že tato často neformální a vře lá 

setkání měla bezprostřední vliv na celkové ovzduší sjezdu a bezespo
ru tak přispě la k jeho úspěšnému prť1běhu. Podívejme se nyní ve 
stručném prúřezu na konkrétní podobu několika těchto slavnostních 
momenttt sjezdu a pokusme se nahlédnout právě do oné neopakova
telné atmosfé ry. 

První spol ečenskou , ale současně i vúbec první společnou akcí 
celého slovanského sjezdu v Praze byla návštěva vinohradského diva
dla. Hosté zde byli uvítání představenstvem "družstva divadelního 

28 Plenární zasedání se mě lo konat ji ž dopo ledne a na odpoledne byla p lánována 
projížďka Prahou. K uvedeným změnám došlo až na poslední chvíli , NL 190H, č . 194, 
16. 7., s. 3. 
29 Delegáti mě li původně jet na výlet clo Kutné Ho ry. Zájezd do jižních Cech byl 
zorganizov<ín teprve v průběhu ~jczclu . Podrobn ě j š í rozpis programu této exkurze viz 
NL 1908, č. 196, 17. 7., s. 3 . . 
30 "Rád konstatuji, že neméně clúlcžitým faktem nežli tato konkrétní, jistč vážná 
a cenná usnesení, byly politické projevy jednotlivých del egací n ebo význačných clclc
gátú , pronesené př i rúzných příl ež i tostech během pražského sj ezdu (při zahá jení 
sjezdu, n a banket.č, v závě rečn ém zasedání a tak dále)." E. 13ENEŠ, Úvahy o slovanství, 
s. 147. 
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a artistickou jeho správou" a potom shlédli představení komponova
né z několika částí. Po úvodních fanfárách z Libuše (hosté prý 
"první povstali a bouřlivě aklamovali") vyslechli overturu k Prodané 
nevěstě, kterou "orkestr řízený kapelníkem Čelanským sehrál brilant
ně a v šíleném tempu, které je specialitou tohoto dirigenta".o 1 Poté 
následovala konverzační aktovka Zkouška státníkova a Blodkovova 
opera V studni. Zde si prý slovanské hosty získala svým výkonem 
zejména sl. Vronská. 

Po představení odjeli hosté "sympaticky všude pozdravováni zástupy 
lidu" ke společné večeři v přízemních sálech hotelu U saského dvora . 
Přesto, že večeře měla údajně zcela prostý ráz, hosté se "po tropic
kém vedru, které ( . .. ) po ce lý večer panovalo, ve lmi brzy zotavili" 
a počali ihned navazovat přáte lské kontakty. 32 K. Kramář pak ve svém 
proslovu označil tuto večeři za faktické otevření sjezdových jednání, 
i když ke slavnostnímu zahájení sjezdu mělo dojít až následujícího 
dne na Staroměstské radnici. Takto je to prý podle Kramářova 

bonmotu mnohem lepší, neboť v pondělí je třináctého. Poté byly 
dořešeny některé organizační záležitosti, např. možnost početního 
rozšíření jednotlivých delegací či přítomnost žurnalistů na jednáních . 
"Drakonickým ale prakticky nezbytným zákonem" byla dohoda, že 
jedno diskusní vystoupení nesmí překročit deset minut a k jedné věci 
smí týž řečník hovořit maximálně dvakrát. 
Neobyčejně důstojný průběh mělo druhý den slavnostní přivítání 

hostů na Staroměstské radnici. "Ouvertura slovanských konferencí, 
která se rozehrála včera v tisícihlavém shromáždění na radnici staro
městské, vyzněla tak čistě, silně a mohutně, že nebylo možno si přáti 
zahájení zdařilejšího a šťastnějšího."3:; Velká zasedací síi'l proslavené 
Staroměstské radnice prý byla slavnostně vyzdobena svěží zelení exo
tických rostlin, drahocennými perskými koberci a ozářena elektrický
mi obloukovými lampami i žárovkami. "Na galerii, odkud splývaly 
těžké orientálské koberce, zaujaly místa dámy v nádherných toile
tách." "Před zástupci král. hl. města Prahy a před zástupci všech 
odvětví českého národa byli vřele uvítání na tomto důstojném místě 
delegáti slovanských kmenů . "34 

ol NL 1908, č. 191, 13. 7., s. l. 
02 Tamtéž, s. 2. 
~o TamtO., č. 192, 14. 7. , s. l. 
~4 Tamtéž. 
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Po zdravici starosty Prahy dr. K Groše následovaly slavnostní pro
jevy jednotlivých d elegací. Většinou zdih-aznily potřebu setkání zá
stupcú slovanských národl't, ocenily aktivní úlohu Čechú a svl'u hold 
složily i hlavnímu městu Praze. "Praha j evila se a jeví se slovanským 
ideovým centrem, nositelkou slovanské kultury v jejich nej lepších 
zjevech, přední stráží civilizace slovanské a voditelkou všech slovan
ských větví. .. " říká např. ruský delegát M. V. K.rasovskij. "" A vzápětí 
dodává: "Říká se, že světlo vzchází od východu. Ex oriente Iux." 
Ovšem "v poslední době osvěta šla od západu na východ", přičemž 
"na tomto pochodu Praha stála v kulturním boji na prvém místě". 'l!i 

Po prohlídce radnice a jejích historických památek se slovanští 
delegáti i se svými dámami a v prúvodu českých členú delegace 
i sjezdového výboru odebrali ke společnému diner do hotelu U čer

ného koně. Odpoledne měli individuální program a večer po 8. hod. 
se všichni sjeli ke společnému rautu na Žofíně. "Pri'tběh pyšného 
a skvělého společenského rautu byl tak šumný a povznášející, j akého 
Praha dosud nezažila."'~7 Účast lidí byla neobyčejně hojná - celá 
Praha, pokud ještě dlela v městě, dala si sem prý dostaveníčko -
a byla vyslyšena i výše citovaná výzva pořadatell't, takže " ... zejména 
mnoho dam společnosti pražské bylo přítomno". 38 Všichni účastníci 
obdivovali pestrou dekoraci sálú, provedenou převážně ve slovan
ských barvách, bohatou květinovou výzdobu i bufet zřízený "s umě

leckým a vybraným vkusem". O duchovní potravu se postaral orchestr 
České filharmonie a účinkovalo také několik divadelních umělctt , 
např. paní O. Beníšková či slovanským hostúm již známá sl. Vronská. 
Bylo tedy možné konstatovat, že "všichni delegáti slovanští jsou výbor
né nálady a j ej ich dosavadní dojmy v Praze je napli'íují nesmírným 
uspokojením ( ... ) Ti z nich , kteří dosud neznali Prahy, jsou jí 
nadšení. . .''3'l V závěru citované tiskové zprávy se pak praví, že "celá 
společnost setrvala velmi dlouho pohromadě a teprve pozdě k ránu 
se rozešla". 

Ještě atraktivnější společenský program byl přichystán na následují
cí den, kdy po skončení sjezdových jednání podnikli účastníci konfe-

35 .fedntiní I. jlříjrmvného slovanského sjezdu v Pra:ze 1908. Praha 19 1 O, s. !) . 
3'; Protokol Slovanského sjezdu z r. 1908 , s. 13-14, SÚA, NRč;;sl, 217/ 401 / 4. 
'~7 NL 1908, č . 192, 14. 7. , s. 2. 
38 TamtO .. 
39 TamtO .. 
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rence se svými dámami a v prtivodu pražských přátel projížďku po 
Praze. Kočáry hostů byly slavnostně ozdobeny a kočí j ednotlivých 
povozti byli - jako ostatně v prt1běhu celého sjezdu - opatřeni 

červenobílými páskami s modrými nápisy označt~ícími jednotlivé n á
rody.40 O páté hodině odpolední tak "Imposantní řada třiceti ekypáží 
vyjela od Prašné brány ... "41 

V průběhu projížďky, která klusem trvala asi dvě hodiny, shlédli 
hosté díky důmyslně sestavenému okruhu nejkrásnější a zárovel'í. 
historicky nejvýznamn ější části Prahy. Byli překvapeni a okouzleni 
krásou města a neskrblili prý pochvalou svým průvodcúm. V případě 
některých památek si pak vyžádali jejich podrobnější prohlídku na 
některý z příštích dnů. Exkurze končila "v rozkošných sadech na 
Nebozízku", kdy proběhla společná večeře , při níž hosté mohli 
obdivovat malebné panorama města. "Za překrásného počasí bylo 
v neobyčejně jasném vzduchu letního večera daleko vidě ti a když 
s nastalým temnem začala se rozžehovati v Praze světla, byli slovanští 
hosté uchváceni velikolepým dojmem vyhlídky. Zvlášť nádherně vyjí
malo se osvětlení nového mostu Čechova, odrážející se skvěle ve 
vltavské hladin ě. "42 

Po ukončení středečního dopoledního zasedání čekaly zase před 
Staroměstskou radnicí dva salonní vozy elektrických drah král. hlav. 
města Prahy, aby hosty odvezly ku společnému obědu na Žofíně 
a odtud zpět na radnici.43 Oběd se opět vydařil. "Vínem se nešetři
lo ... ", takže "dobrá nálada, již bylo pozorovati na dopoledním sezení 
ve značné míře stoupla ... "44 Patrně na vrub této skutečnosti je třeba 
přičíst fakt, že odpolední jednání začalo asi o hodinu později, než 
bylo púvodně plánováno. 
Večer pak delegáti navštívili pražského Sokola, kde mj. shlédli 

zvláštní cvičení mužskýc h družstev. "Hosté byli unešeni skvělými výko
ny a nelíčenými slovy tlumočili svůj obdiv."45 Polední výzvu K Kramá
ře, aby se večer dostavili v obyčejném obleku4

\ si poněkud svérázně 
vyložili ruští zástupci, kteří neodolali lákadlu darovaných sokolských 

40 Srv. tištčnou brožuru Program pobytu delegátů . . . , ncstr., SÚA, NRČ:ISI , 2 I 7 I 401 I 4. 
41 NL 1908, č. 193, 15. 7., s. 2. 
42 Tan1tél .. 
43 Program pobytu delegátů ncstr. 
44 Čas 1908, č. 194, 16. 7. , s. 5. 
4

·' Tamtéž. 
4c; Protokol Slovanského sjezdu , s. I I I. 
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stejnokrojů . "Obzvláštní pozorností byli zasypáváni zvláště delegáti 
ruští, kteří dostavili se jako nově přihlášení členové v kroji sokol
ském."47 

Z prostor pražské tělocvičné jednoty hosté odjeli na výstaviště, kde 
pro ně byla ve velkém sále Choděrova restaurantu připravena společ
ná večeře. Všechny přítomné přivítal jménem pražské komory pan 
L. Bondy a po něm - "v dalším průběhu animovaného večera" -
následovala celá řada proslovů a přípitků. Většina z nich se nějakým 
způsobem dotýkala pražské výstavy a z ní zjevně patrného hospodář
ského rozvoje českého národa. M. V. Krasovskij např. t~istil organizá
tory, že všichni "zástupcově slovanští" odnesou si z Prahy krásné 
a vděčné vzpomínky. Skvělá výstava česká dala jim prý nejlépe pozna
ti, "co dokázala přičinlivost země české, malé co do prostranství, ale 
veliké ve svém rozmachu po cestě za vývojem pd1myslovým a osvět

ným". 48 K. Kramář poděkoval zase "českým členům výstavy komorní" 
za to, že pozvali slovanské delegáty na svoji výstavu. "My Češi máme 
všechnu příčinu býti hrdými na vykonanou tady práci" říká pak 
v projevu, v němž jsou obsaženy mnohé zajímavé momenty českého 
hospodářského expanzionismu. Konstatuje , že v době ekonomické 
rozpínavosti jiných národů (má přirozeně na mysli hlavně Němce) je 
třeba "bez ohledu na kohokoli organizovati se hospodářsky" a v zá
věru pak připijí "na budoucí sjednocení Slovanstva na poli hospodář
ské práce" . 4~1 

Stejně slavnostní a nanejvýš reprezentativní ráz měly i všechny další 
společenské podniky pořádané j ako součást novoslovanského ~ezdu. 
O jejich vnějším lesku a okázalosti , ale i neobyčejně srdečné atmosfé
ře snad již není třeba dále se zmiiíovat. Uveďme jen ještě, že např. 
hudební kulisu čtvrtečního banketu na Žofíně tvoři l program o osmi 
koncertních číslech (Smetana, Dvořák, Čajkovskij, Nedbal aj.) a sa
motné menu hostiny pak obsahovalo položek dvojnásobek. 50 

Jak tedy ze všech předchozích údajl'1 vyplývá, město Praha se svého 

47 NL 1908, č. 194, 16. 7., s. 3. S jistou dávkou možná trochu zlomyslné nadsázky je 
možné říci, že ruští delegáti tak položili základ dodnes živé tradici. Oblibu tčlocvič

ného odčvu jako společenského úboru svého druhu lze u rusky mluvících návštčvníků 
Prahy spatlit občas jcštč i dnes . 
48 Tamtéž, č . 19.~. 17. 7., s. 2. 
4<.J Tamtéž. 
!\O Viz dochovanou brožurku Menu hostiny na Žofínč , nestr. SÚA, NR(;; r , 75/ 24/ 1. 
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hostitelského úkolu zhostilo více než dobře. Přítomné delegáty okouzlila 
jak svou bohatou minulostí, tak i svojí pohostinnou moderní tváří 

a většina slovanských hostl:1 si v průběhu sjezdového týdne vytvořila 
k Praze velmi vřelý vztah. "V Praze přivítaly nás Prahy dvě, Praha 
starožitná a Praha nová ... ", říká polský delegát Olizar." 1 A mladý 
moskevský advokát Maklakov, údajně nejlepší řečník 3. dumy, zase 
svoje pocity V)jádřil takto: " . .. já nechci poděkovati městu Praze toliko 
za pohostinství a takt, který nám projevilo. Zde v Praze nedovedu 
činiti rozdílu mezi přítomností a minulostí a rozhraničovati práci 
jednotlivých pokolení, která po sobě následovala, nedovedu děliti na 
části organism živého národa a v osobách nynějších zástupcú Prahy 
[proto] pozdravt~i s láskou celou historii Čech, všechny zásluhy 
zlatého města Prahy.""2 "V tomto městě staré slávy a novodobého 
pokroku cítíme, že nejsme zde cizí, že milujeme matičku Prahu 
s rodinnou hrdostí. (Výborně!)""~ 

J e samozřejmé, že všechny tyto a jim podobné oslavné projevy 
padaly zčásti na vrub diplomatické zdvořilosti vúči hostiteli a odmys
let si je třeba i jistou dávku nám již poněkud cizího dobového 
patetismu, nicméně dojmy slovanských delegátú z pražské pohostin
nosti a celkové společenské úrovně sjezdu byly veskrze pozitivní. 

Tato stránka pražského slovanského sjezdu z r. 1908 vynikne zejmé
na ve srovnání s některými pozdějšími akcemi. Ne vždy se totiž při 
setkání zástupcú slovanského světa podařilo organizátorúm vytvořit 

podobnou dústojnou atmosféru jako v Praze a nejednou kulhala i 
samotná organizace těchto podniků. Např. při slavnostech na počest 
stého výročí narození N. V. Gogola v Moskvě následujícího roku 
panovaly prý značné zmatky. Při závěrečném banketu "bohužel byl 
( ... ) takový nepořádek, jaký panoval první den při odhalení pomníku 
( ... ) Účastníci loií.ského slovanského sjezdu v Praze zvláště vzpomína-
li teskně, jaký tam byl vzorný pořádek od samého počátku, jaké 
všeobecné nadšení, jaká upřímná radost a srdečnost sálala všem jeho 
účastníktim z tváří. A tak vlastně končily slavnosti díky tomuto 
banketu dosti drsnou disonancí. .. ""4 Vážné organizační nedostatky 

51 Jednání I. ftříjmwntího slovansluilw sjezdu, s. 49. 
" 2 Protokol Slovanského sjezdu, s. 269. 
" 3 .fednrí.n:i I. ftlijrravnlilw slovrmskilw sjezdu, s. 48. 
54 J PoL!vKA, Slavnost Go!iolova v Moslw1!. Praha 1909, s. 6. Viz též časop i s Zvon 9, 
1908/ 9, č . 38, 18. 6. 1909, s. 603. 
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byly ještě umocněny chladným nezájmem hostitelů , který tolik kon
trastoval s vřelou a štědrou pohostinností pražskou. " ... kdož majíce 
v paměti loňský pražský sjezd slovanský, očekávali stejně přátelské 

a srdečné uvítání a pohoštění, jaké připravila Praha slovanským hos
tům , byli trpce zklamáni."5

Pi 

Vraťme se však zpátky do Prahy léta 1908. Setkání zástupcť1 slovan
ských národů nebylo ani zdaleka jedinou společenskou událostí, při 
níž se do Prahy sjeli reprezentanti nějakého ideového či profesionál
ního zaměření. Svť1j sjezd v této době v Praze uskutečnila celá řada 
organizací, spolků či institucí. Soudobý tisk tuto skutečnost komento
val: "U nás máme nyní radostnou dobu sjezd tl a kongresť1. .. " A o ně

kolik řádek níže pak pronáší závažnější tvrzení: ,Jedna ( . . . ) myšlenka 
našimi sjezdy a slety slaví skutečné vzkříšení. Je to myšlenka slovan
ská."51i Vyvstává otázka, zda je tento jen jaksi mimochodem nadhoze
ný výrok oprávněný. Pokusme se tedy vysledovat, nakolik se přípravy, 

průběh i doznívání přípravného slovanského sjezdu odrazily i v ji
ných sjezdových akcích té doby, ve spolkových zasedáních, valných 
hromadách apod., jež se v Praze v létě 1908 konaly. Tuto reflexi je 
v podstatě možné sledovat po dvou liniích . 
Poněkud vágní výsledek přinesl pohled na kvantitativní stránku 

zkoumaného problému. Probíráme-li se totiž dobovými materiály, 
zarazí nás bezesporu poměrně značný počet těchto nejrť1znějších 

konferencí a sjezdů. V této souvislosti je tedy možné vyslovit hypoté
zu víceméně pracovního charakteru, že publicita připravovaného 

a veřejností jistě s velkým zájmem očekávaného všeslovanského sjez
du byla jedním z faktorť1, který v pozitivním smyslu ovlivnil uskuteč
nění mnohých podobných akcí tohoto druhu. Nutno podotknout, že 
tento závěr, vycházející hlavně z jakéhosi optického dojmu velké 
četnosti uskutečněných konferencí, může být ovšem současně optic
kým klamem. Chybí nám totiž zatím srovnání s rozsahem sjezdové 
aktivity v jiných letech. Tato otázka by v budoucnu možná stála za 
zpracování. 

Mnohem určitější závěry přináší druhá sledovaná rovina, tzn. zda 
a eventuálně jak se novoslovanská myšlenka promítla do náplně 

a průběhu konání jednotlivých sjezdů . Z tohoto úhlu pohledu lze 

SPi Tamtéž. Uvádí rovněž Slovanský přehled ll , 1908/ 9, č . 7-10, duben-červen 1909, 
pozn . na s. 446. 
51i Fejeton "sjezdový", NL I 90S, č . 225, I ó. S. , s. I. 
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všechny uskutečněné sjezdové podniky rozdělit přibližně do tří sku
pin. První z nich tvoří ty akce , jichž se novoslovanská idea pravděpo
dobně vúbec nedotkla. Tvoří ji na jedné stran ě sjezdy organizací, 
které byly nějakým zpúsobem spjaté s úřední správou či přímo 

s rakouským státem a v clúsledku toho není u nich možné nějaké 

vřelé projevy sympatií k novoslovanství ani očekávat. (Přes proklamo
vaný nepolitický charakter a opakované opatrnické konzultace K. Kra
máře s rakouským ministrem zahrani čí Aehrenthalem byl totiž 
všeslovanský sjezd jenom mlčky trpěnou záležitostí stojící na samé 
hranici tehdejšího oficiálně povoleného dění.) Z organizací s celora
kouskou púsobností zde můžeme zmínit např. sjezd Svazu rakouských 
místních drah z konce června, z akcí mezinárodního charakteru pak 
např. 3. mezinárodní kongres obchodních komor a hospodářských 
svazú v září 1908. 

Na druhé straně do této skupiny patří úzce odborné sj ezdy, jejichž 
pozornost se obracela především do sebe a které tak řešily hlavně své 
vnitřní profesionální problémy. Byl to např. již zmíněný sjezd českých 
misu-ú pekařských z Čech , Moravy a Slezska, jehož konání zabránilo 
městskému a okresnímu zastupitelstvu vinohradskému uspořádat plá
novanou hostinu pro účastníky slovanského sjezdu v Národním domě 

na Královských Vinohradech, dále např. sjezd českého soukromého 
úřadnictva z konce června či sjezd priimyslníkú a keramikl! na konci 
srpna. Z celé řady dalších úzce odborných setkání zde j eště miUeme 
pro zajímavost uvést např. ustanovující hromadu české zemské komi
se pro ochranu dítek a péče o mládež na samém konci června či 

5. sjezd pěstounek českých škol mateřských, uskutečněný v první 
polovině zmíněného měsíce. Pro úplnost je třeba dodat, že clo této 
skupiny z heuristických příčin spadají - možná neoprávněně - i všechny 
ty podniky, u nichž se z dúvodi:t kusosti a ne úplnosti nalezených 
zpráv nepodařilo nějaký vliv novoslovanského sjezdu prokázat. 

Druhou skupinu tvoří ta sjezdová setkání, v jejichž j ednáních se 
vliv slovanského sjezdu sice objevil, ne ovšem jako j edna z hlavních 
či nosných ideí, ale jen zprostředkovaně, sekundárně. Některá tato 
setkání se přitom ke slovanské myšlence přihlási la přímo, slovy 
některého z referentl!. K tomu došlo např. v závěru 4. sjezdu 
českých lékařti a přírodozpytci:t, kdy prof. Heveroch vyzdvihl potřebu 
slovanské spolupráce a vzájemnosti. Končící sjezd měl podle j eho 
slov "radostný ráz národní a slovanský" a stal se tak "cenným 
a krásným ziskem pro praktické pěstování kulturních styktt mezislo-
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vanských"."7 Podobné myšlenky zazněly rovněž např. v jednání valné 
hromady Svazu osvětového přibližně o čtrnáct dní později, ale 
i jinde. 

Jiné sjezdy této skupiny se pak ke slovanským ideím přiklán ěj í jen 
nepřímo, určitým možno říci všeobecným slovanským entuziasmem, 
který se projevoval např. při bouřlivém přijetí projevi't přítomných 
slovanských hostů anebo při manifestačním předčítání pozdravných 
dopisi't a telegramů ze slovanských zemí. Z velkého množstv í tako
výchto akcí lze uvést např. sjezd českých záložen (který se mimocho
dem uskutečnil po sedmnácti letech právě v r. 1908, a to v září), na 
němž např. " ... temperamentní proslov sympatického Poláka provázen 
byl neutuchající bouří potlesku a nadšení". 58 

Zvláštní zmínku si na tomto místě zaslouží 2. sjezd žen českoslo

vanských , který byl ukončen jen n ěkolik dní před přijezdem prvních 
slovanských hostů do Prahy. I na tom to setkání byly vřele přivítány 

zdravice ze slovanských zemí a v závěru byla přijata řada rezolucí, 
mezi nimiž je odsouhlasen - např. vedle návrhu na založení pražské
ho odboru rakouské ligy proti obchodu s děvčaty - mj. i pokus 
o utvoření slovanského svazu ženských spolki'l v Rakousku .59 Kromě 

toho však sjezd žen poslal přípravnému slovanskému sjezdu prostřed
nictvím zvláštní deputace svi'lj pozdrav, který dr. Kramář v závěru 

" 7 Tamté~., č. I 60, I I. 6. , s. 2. Složení deputací, řek l na stejn ém místě prof. I-Ieveroch , 
jež vyslali ke sjezdu českých lékařů tém č ř všichni kmenové slovanští, slovanské 
univerzity i slovanské ústavy vědecké, bylo jak počtem svých členů , tak i skvě lými 

vědeckými jmény svých nositelů tak znamenité a reprezentativní, jako dosud na 
žádném jiném sjezdu pl·edchozím. K jednání vlastního všeslovanského sjezdu i k ná
slednému uskutečfíování nčkterých jeho závěrů pak l ékaři vúbec pr-isp č li pornčrn ě 

významnou měrou , ať již to byli de legáti sjezdu prof. 13e c htěrev a pro!'. Hlava, č i 

pozdější tajemník sjezdem zřízeného Ústředního komitétu slovanských učen cťt dr . .J. Se
merád. 
f>8 Finanční listy .~. I 908, č. 40, s. 1-2. 
59 NL 1908, č. 187, 9. 7. , s. 3. Samotný sjezd žen mě l prý věcný a důst<~jný průběh, 
řada referátů byla věnována pa l čivým otázkám ženského hnutí a sociálního postavení 
ženy. Např. paní Pavla Moudrá hovořila o nebezpečí prostituce. Východisko z nčho 
pak jc.:jí " krásnč, vážnč a mužnč proslavená řeč" nalezla - v mravní scbcvýchovč n1u žl1 
(tamtéž, č. 185, 7 . 7. , s. 3). Přes vysokou společenskou úrovdí se však sjezd neobešel 
bez projevů ženské řevn ivosti. "V t<íboře českých feministek srážejí se ostře dva směry, 

možno-li tu mluviti o skutečných protivných směrech a nikoli o pouhýc h vignetách 
dvou ženských středisk" (tamtéž, č. 186, 8. 7. , s. 3). V závčrečný den pak došlo 
k ostrému vz>uemnému střetu mezi pořadatelkami ~ezdu a opozicí, takže "chvílemi 
vypadalo to jako v táboře amazonek" (tamtéž, č . 187, 9. 7., s. 3). 
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dopoledního jednání ve středu 15. 7. neopomněl slovanským hostíim 
zvlášť tlumočit. 1;11 Však také i proto si později srbský delegát D. Popo
vič nenechal ujít příležitost pochvalně se o českých ženách zmínit. 
"Ke konci dovolte, abych připil českým ženám, které obdivuji proto, 
že jsou krásné a že jsou vlastenkami. Z jejich úst neslyše li jsme 
jiného slova než českého. Vaši Sokolí mají silné paže, Vaše ženy 
Sokolky mají silná srdce. (Výborně!)"6 1 

Poslední třetí skupinu tvoří sjezdy, které se uskutečnily v těsné 
souvislosti s pražskou všeslovanskou konferencí, které její jednání 
doplňovaly nebo rozšiřovaly. Především tato setkání měl na mysli 
soudobý pozorovatel, když zprávu o aktuálním společenském dění 

v létě 1908 uvodil slovy: "Nastala doba slovanských sjezdl't."1;2 Již 
při prvních poradách o přípravě všeslovanského sjezdu na podzim 
r. 1907 totiž zazněla myšlenka, že vedle společného manifestačn ě 
chápaného zasedání by se měla uskutečnit celá řada samostatných 
setkání slovanských zástupců nejrúznějších oború. 1B V průběhu 

diskuse byl pak tento plán postupně transformován do podoby 
alternativního řešení všeslovans~ého setkání. "Schvaluje se též 
návrh p. Hlaváčkův, aby pro pří[\ad, že by nebylo možno uspořá
dat manifestační sjezd slovanský, bylo postaráno o uspořádání 

slovanských sjezdů odborných."1;4 Přes alternativnost této varianty 
došlo v průběhu léta 1908 v Praze k n ěkolika odborným sjezdúm 
s vysloveně novoslovanskou orientací. 

Z časového hlediska prvním z nich byl sjezd slovanského obchod
nictva, který se sešel na začátku června. Diskutovány na něm byly 
především některé otázky slovanské spolupráce v oblasti hospodářské. 
V jeho úvodu předseda sjezdového výboru poslanec L. Čech na 
základě neobyčejně hojné účasti delegátú dovozuje, že "myšlenka 
soustřediti slovanské obchodnictvo v mohutný celek plně byla pocho
pena a oceněna".<ió Je to prý poprvé, co se slovanští obchodníci sešli , 
aby společně porokovali o společných tužbách a společných cílech. 

lili Protokol Slovanského sjezdu, s. ll O. 
li 1 Jednání J. flřífJravného slovanslu!lw .lj"zdu, s. 50. 
li2 Slovanský přehled (dále SP) 10, 1907/ 8, č. 10, červenec 1908, s. 477. 
li~ Tuto představu poprvé nadhodil red. M{~e F. Hovorka. Viz Zápis ~ poradní scht1zi 
o svolání Slovanského ~jezdu v Praze o Letnicích, konané dne I ~ . Hjna I 907, SÚA, 
NRČ/Z, 151 /~ 1 9/ 1. 
64 Shrnutí dr . .J. Herolda, tamtéž. 
lió NL I 908, č . 159, I O. 6. , s. ~. 
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V závěru pak L. Čech přizpúsobtue populární heslo z ideové výzbroje 
ekonomického nacionalismu aktuálním potřebám sjezdu a volá "Slo
van k Slovanu! ". K. Kramář, který zde vystoupil za Národní klub na 
říšské radě, zase označil sjezd obchodníkl'1 za první ~ev praktické 
slovanské vzájemnosti.6'5 "Takový sjezd mi'lže opravdu přinésti praktic
ké výsledky na prospěch slovanské myšlenky. Slovanské sbližování na 
poli pri'1myslu a obchodu nelze dosti doporučovati. . . " hodnotí o ně

co později obchodnický sjezd A. Černý."7 

Snad nejvýznamnějším byl ovšem sjezd pokrokového a svobodomy
slného studentstva slovanského ve dnech 25. 6.- 2. 7. Ten byl již zcela 
prodchnut novoslovanskými idejemi, jeho dvě velké plenární schl'1ze 
byly věnovány všeobecné debatě právě o slovanské vzájemnosti. Sr
dečnou a tolerantní atmosféru sjezdu lze považovat za jakousi přede
hru k přípravnému všeslovanskému sjezdu o dva týdny později. 158 

Rokující studenti tak ukázali , na jakém základě by bylo možné 
dorozumění všech Slovanú. Tohoto sjezdu se - na rozdíl od hlavního 
novoslovanského sjezdu - zúčastnili i zástupci ukrajinských studenti'! , 
" ... a jsme přesvědčeni, že v nejlepší shodě budou spolu pracovati , 
jako se dobře snášejí i doma, na horké púdě, na níž jej ich naciona
lističtí kolegové svádějí zuřivé boje".ii9 

Posledním z této řady byl sjezd slovanského učite lstva, uskutečněný 

na počátku srpna. Již při přípravách tohoto setkání apeloval Slovan
ský výbor Národní rady české na jeho pořadatele, že "bylo by zajisté 
v duchu i zájmu velké myšlenky slovanské, kdyby všechny příští 

Slovanské sjezdy odborové, byť samostatně pořádané, přece jen po
stupovaly dle určitého jednotného plánu" .7° Konkrétní návrhy pak 
byly projednány s učitelem ]. Černým (předsedou Zemské ústřední 
jednoty učitelských spolkl'1) na poradě výboru pro uspořádání slovan
ského sjezdu dne 23. ledna 1908.7 1 

(;(; Tamtéž. 

m SP 10, 1907/ R, č. 10, červenec 190R, s. 477. 
158 Poslanec Radič zde ryjádřil nadčji, že i sjezd po l itiků bude právč tak pokrokový 
jako sjezd slovanského studentstva, a proto si prý studenti i poli tikové mohou podati 
ruce k vzájemné práci, NL 190R, č. 17R, 30. 6. , s. 2. 
15'1 SP 10, 1907/ R, č. 10, červenec 190R, s. 478. 
70 Dopis Národní rady české Zemské ústřední jednotč učitelských spo l ků v král. 
českém ze dne 22. ledna 190R, SÚA, NR(:;z , 15 1/ 319/ 1. 
7 1 Viz Zápis o poradč užší komise o Slovanském sjezdu v Praze 23. ledna 190H, SÚA , 
NRC/ P, 75/ 24/ I. 
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Vlastní učitelský sjezd, jemuž bylo přítomno na šest tisíc delegátl1, 
jeden z řečníklt označil za "první skutečné a d l:tstojné ovoce památ
ného letošního sjezdu všeslovanského ... "72 Již zmíněný J. Černý pak 
zdůraznil, že učitelský sjezd je povolán k tomu, aby uvedl do praxe 
ty ideje, které proklamoval prťtpravný sjezd slovanský. 73 

Někam mezi druhou a třetí skupinu mttžeme klást 3. valný sjezd 
českých knihkupcú a nakladatelů z konce července. Na této konfe
renci se sice sešli pouze zástupci z Čech, Moravy a Slezska, nicméně 
jedním z důležitých bodl! programu bylo projednávání některých 
návrhťt přednesených na slovanském kongresu. Bylo to zejména utvo
ření Svazu všeslovanských knihku pcú a následná postupná integrace 
slovanského knižního trhu. Garantem a organizátorem tohoto proj ek
tu měli být právě čeští kn ihkupci. 74 

Jak je možné vidět ze zde uvedeného programu, významnou sou
částí společenské stránky novoslovanského sjezdu v Praze byly návště
vy pražského výstaviště. 75 V létě 1908 zde probíhala Jubilejní výstava 
pražské obchodní a živnostenské komory a j ej í shlédnutí patřilo 

zpravidla mezi zlaté hřeby programu drtivé většiny v Praze se kona
jících sjezdl!, setkání a schltzí. Přestože výstava byla vzhledem ke 
složení pražské OŽK koncipována jako akce utrakvistická, česko
německá, postupně stále více vystupoval do popředí její převažt~ící 
český charakter. Z přibližně 2 300 vystavovatell1, kteří se výstavy 
aktivně účastnili, bylo asi 2 000 firem českých a zbylých 300 podniklt 
německých. Dvojjazyčný ráz výstavy byl trnem v oku některým českým 
kruhttm j iž v době její přípravy a útoky proti němu probíhaly 
i v době jejího konání_16 Je zajímavé, že svoji roli v tomto více či 

méně skrytém zápasu měl sehrát i plánovaný slovanský sjezd . Již př i 

jednání o jeho přípravě na podzim 1907 zdttvodiíuje redaktor Národ-

72 NL 1908, č. 220, ll. 8., s. I. 
n Tan1též. 
74 Viz návrh slovinského delegáta A. Gabrščeka, Jednání I. přípravného , s. '1'1. Tištčná 
zpráva o výsledcích sjezdu českých knihkupců se dochovala v SÚA, NRc':/ P, 75 / 24 / I . 
75 Účastníci novoslovanského s jezdu obdrželi hned při svém příjezdu odznaky (.,s tří
brná p laquetta s pozlaceným znakem král. hlav. mčsta Prahy a pohledem na Hradča
ny", dopl nčná stužkou bílo-modro-červenou pro delegáty a červeno-bíl ou pro jejich 
prúvodce) , které je opravi'lovaly např. k volné jízdč na elektrických drahách kr. hl. 
mčsta Prahy a také právč k vo lné n ávštčvč jubi lejní výstavy. Viz brožuru Program 
delegát!'! slovanskýc h, SÚA , NR(;; SI, 2 17/401 / 4. 
7'; Viz. např. články v NL 1908, č. 165, 16. 6., s. '1., nebo v č. 18 1, 'l. 7. , s. 2. 
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ních listů]. Pachmayer, že konání zmíněného sjezdu je prý potřebné 
mj . "za účelem paralyzování utrakvistického rázu výstavy".77 Méně 

otevřeně tuto myšlenku vyslovili i jiní účastníci zmíněné přípravné 
porady: "Pořadatelstvu Jubilejní výstavy buďtež však rozhodně dopo
ručovány slovanské sjezdy odborné."78 

O Jubilejní výstavě pražské OŽK by bylo možné hovořit ještě 
dlouho. Kromě naznačeného vztahu ke slovanskému sjezdu je třeba 
se jí na tomto místě dotknout ještě z jednoho důvodu . Zabýváme-li 
se zde totiž pražskými slavnostmi a zábavami, měla by být tato 
rozsáhlá akce rozhodně alespoň zmíněna. Snad bude možné se 
k výstavě podrobněji vrátit za dva roky, kdy vzpomeneme výročí dvou 
zemských výstav. Nesporně zajímavá by mohla být totiž komparace 
výstavy pražské OŽK s výsledky zemské výstavy z r. 1891, neboť právě 
v období mezi těmito dvěma podniky český národ urazil - alespoií 
podle mého soudu - velmi podstatnou část své vývojové cesty na poli 
hospodářské emancipace (a nejen na · něm). 

Pro vlastní téma tohoto příspěvku nicméně podstatným faktem 
zůstává, že Jubilejní výstava pražské OŽK nad jiné zřetelně doku
mentovala vyspělost českého ekonomického života. Učinila zpravi
dla velký dojem i na návštěvníky z relativně vyspělých oblastí. 
O to větší vliv musela mít na delegáty slovanského sjezdu, přichá
zející do Prahy většinou z hospodářsky méně vyspělých slovan
ských kraji'!. Je zde možno říci, že to byly právě zážitky a dojmy 
z výstavy, které pozitivně ovlivnily výsledky sjezdu , z nichž zaznívá 
většinou značný respekt k ekonomické vyspělosti Čech tl a je často 
naznačována a uznávána jejich hegemonie na tomto poli v ce lém 
slovanském světě. Srbský delegát]. Lorkovič ve svém proslovu při 
slavnostním banketu nap ř. ocei'luje u Rusů jejich sílu, u Polákú 
jejich kulturu, u českého národa se pak obdivt0e jeho ve liké 
"hospodářské síle a pokroku'?> Jeden z Poláků zase např. prohlá
sil, že by prý bylo škoda zapomenout na Prahu a její obyvatele, 
byla by škoda se k nim nevracet, ale přímo hříchem by prý bylo 
zapomenout na příklady, které zde delegáti viděli. "My jsme 
povinni s celou energií pracovati k tomu, aby každý slovanský 

77 Zápis o poradní schůzi o svolání Slovanského sjezdu v Praze 1908 o Letnicích , 
konané dne 1 ~ . říjn a 1907, SÚA, NRč;;z, 1 5 1 /~19/ 1. 
78 Vystoupení rcd. Holečka, tamtéž. 
79 .f11dnriní !. fiřífJra.vruílw slovansltého sjezdu, s. 49. 
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národ dosáhl též kultury a téhož rozvoje, jako národ český ... "80 

Závěrem je třeba říci, že přípravný všeslovanský sjezd v Praze 
v r. 1908 se poněkud vymyká z toho pojetí festivit, jaké bylo na 
našem zasedání většinou uplatňováno. Jednání novoslovanského sjez
du i společenské akce pořádané při příležitosti j eho konání se přímo 
dotýkaly zpravidla jen poměrně úzké vrstvy politiků , představitelť1 

hospodářských kruhú a několika zástupců kulturního světa. Chybí 
mu tedy onen charakter velkých veřejných podniků, široké publicity 
a masového prožitku, jak jsme toho byli svědky u většiny jiných zde 
zmiňovaných festivit. Naznačeným kritériím v dané době mnohem 
lép e odpovídá zmiňovaná Jubilejní výstava pražské OŽK. Přesto si 
však dovolím říci, že i první přípravný slovanský sjezd byl svou 
atmosférou a výsledky svého jednání také určitou oslavou, oslavou sui 
generis, a sice dosaženého stupně rozvoje českého národa, především 
pak české hospodářské práce, úspěc hťt, kterých na tomto poli naši 
předkové v uvedené době dosáhli. Plody tohoto vývoje potom mohl 
český národ prostřednictvím samotného sjezdu i jeho výsledklt nabíd
nout - a bylo by asi naivní domnívat se, že zcela nezištně - i ostat
ním ekonomicky méně vyspělým slovanským národúm. 

A zde si dovolím ještě jednu opravdu již poslední poznámku. V mno
ha poválečných historických pracích, zabývajících se ekonomi~kým vývo
jem české společnosti před první světovou válkou, se lze setkat 
s oprávněným poukazováním na snahy české buržoazie o vývoz českého 
kapitálu, na expanzivní charakter rodícího se českého finančního pod
nikání apod. Tento zcela reálně existující rys j e ovšem velmi často 

pejoratizován a nahlížen jako cosi odsouzeníhodného. Osobně se do
mnívám, že je na čase překonat toto více či méně emocionální či spíše 
dobově politické stanovisko a dívat se na celý problém s odstupem, 
samozřejmě bez nekriticky oslavných pajánú, ale také bez znevažujících 
frází. Daný charakter české buržoazie je totiž třeba považovat za přiro
zený odraz dosaženého stupně jejího vývoje. J e nutné si uvědomit, že 
právě tento relativně vysoký stupel'í ekonomického vývoje české společ

nosti přispěl k završení hospodářsko-emancipačních snah českého náro
da (a tedy vlastně k dovršení procesu jeho konstituování v moderní 
novodobý národ) a posléze, pochopitelně v souvislosti s dalšími dějin
nými okolnostmi, i ke vzniku samostatné české státnosti. 

80 Protokol Slovanského sjezdu, s. 274. 
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FILMAŘI NA SLAVNOSTECH- SLAVNOSTI VE FILMU 
(OKOLO ROKU 1900 V PRAZE) 

Od r. 1891 se v rejstříku pražských slavností objevil nový prvek -
výstavy. V historické literatuře se v této souvislosti dokonce mluví 
o výstavním ruchu let devadesátých. Bezesporu nejvýznamnější z nich 
byla velká jubilejní výstava v r. 1891, která se stala vlastně celonárod
ním svátkem; shlédnout ji platilo za povinnost tehdejšího českého 
vlastence. Na její úspěch navázala v r. 1895 výstava národopisná, která 
-jak napovídá její označení - byla orientována na posílení vlastenec
kých nálad v ještě větší míře . I v době mezi těmito velkými akcemi 
bylo výstaviště v Královské oboře významným místem, kde se konala 
řada zábavních a vlasteneckých podnikú a kam zpravidta mířily alego
rické prúvody. 

Třetí z těchto velkých výstav, která však podle mínění pamětníkl1 
(např. V. V. Štecha) už úrovně předcházejících výstav nedosáhla, byla 
uspořádána v červnu r. 1898. Šlo o výstavu inženýrství a architektury, 
která se chtěla pochlubit českým úspěchem na poli technického 
rozvoje. V paměti současníkú se však paradoxně uchovaly spíše vzpo
mínky na doplií.kové atrakce, které s vlastní náplní výstavy přímo 
nesouvisely - na Maroldovo panoráma bitvy u Lipan, zde poprvé 
vystavené, na divadlo Uranie, v němž zahájila svou dráhu subreta 
Mařenka Zieglerová. Také třetí nejčastěji vzpomínaný podnik zařadili 
pořadatelé do skupiny přidružených zábav a atrakcí, přestože s tech
nikou souvisel, a to velice úzce. 

V sousedství umělecké krčmy U nesmysla stála dřevěná bouda 
označená jako Český kinematograf. Zaměstnanci stavebního úřadu 
královského hlavního města Prahy Jan Kříženecký a Josef František 
Pokorný zde předváděli návštěvníkúm "oživlé fotografie" - a co je 
nejdiHežitější, jádro programu tvořily filmy vlastní výroby, které patři-
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ly k prvním filmům vzniklým na území rakousko-uherské monarchie. 
Vzhledem k tématu této konference n echám e stranou několik 

filmů hraných a soustředíme se na ty K.říženeckého !Umy, jež bychom 
dnes označili jako dokumentární. Šlo v nich jednak o zachycení 
každodenního pražského života, jako např. výjevy ze žofínské plovár
ny nebo ruch na\ Purkyňově náměstí, kde dobový tisk obdivoval 
"pravý šum velkoměstského života, kde mezi vagóny elektrické dráhy 
proplétávají se vozy i chodci a plným tryskem ujíždějí cyklisté". Další 
skupina filmú vyhledávala některé zaj ímavěj ší okamžiky, které byly 
s životem města neodmyslitelně spjaty. Zde m áme na mysli například 
"Polední výstře l n a baště sv. Tomáše", "V)Jezd parní stříkačky k ohni" 
apod. Těžiště Kříženeckého produkce ovšem tvořily aktuali ty (,,časo

vosti"), které se logicky soustředily na mimořádné události slavnostní
h o charakteru. J ednalo se především o zachycení nhných akcí přímo 
na výstavišti, jako bylo "Přenesení kolébky Františka Palackéh o z Hod
slavic", "Svatoj ánská pouť v českoslovanské vesnici" nebo "H anácké 
banderium", ale Kříženecký zaznamenal i významné národní slavnosti 
odbývané ve městě. Nafilmoval například "Poklepy na základní ká
men pro pomník Fr. Palackého". Filmování přímo na výs tavišti a v uli
cích města mělo bezpochyby zvýšit atraktivitu Českého kinematografu. 
Kříženecký se snažil přilákat diváky tím, že jim nabízel "oživlé foto
grafie" míst a dějtl , které jim byly důvěrně znám é či bezprostředně 

blízké. Právě tento moment tehdejší tisk také zvláště zdtlraz!'íoval: 
"Představení budou pozoruhodná zvláště tím, že budou předvádět 

živé v)Jevy ze života českého a pražského a jmenovitě i ze života 
výstavního, takže j es t úplně možno, že mnohý návštěvník výstavy uzří 
při nich i sama sebe živého." 

Biograf se od té doby stal p evnou součástí zábavního programu 
i dalších výstavních podnikl'1 - setkáváme se s ním jak n a II . odborné 
výstavě truhlářské v září r. 1905, tak i na jubilejní výstavě Obchodní 
a živnostenské komory konané v r. 1908 a ovocnicko-zahradnické 
výstavě v r. 1910. Konec 19. a počátek 20 . stol. j e rovněž dobou 
kočovných biografú, jejichž poče t spolu s programovou zásobou stále 
vzrt1stal. V těchto letech se biograf stává n epostradatelnou součástí 

poutí a jarmarkú a rtlzných lidových slavností. Pro lidové publikum 
to byla nová , j eště n eokoukan á atrakce, která sice postupně ztrácela 
svou ptlVodní senzačnost, ale stále ještě nezevšedněla. J e možno říci, 

že v Praze se návštěva kinematografického představení stávala pravi
delnou náplní nedělního a vt1bec svátečního programu nejširších 
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vrstev. Dokládá to i vznik prvních "letních" kin, jako byl například 
biograf zahradní restaurace na Klamovce založený v r. 1905, který 
pořádal i zvláštní programy pro účastníky pražských svatojánských 
slavností. . 

Snahu pojímat návštěvu biografu jako vybočení ze všednosti múže
me pak v dalším vývoji sledovat i na příkladu architektury některých 
kin v centru města, která se přepychovými interiéry snažila přiblížit 
velkým reprezentačním prostorám divadel a koncertních sálú . Okáza
lé prostředí mělo v návštěvnících biografu posilovat dojem společen
ské události. Od dvacátých let pak část filmových představení skutečně 
slavnostní charakter měla - premiéry některých domácích i zahranič
ních filmú se konaly nejen za účasti tvúrcú, ale někdy i za přítom
nosti představitelú politické reprezentace včetně hlavy státu . 

Ale vraťme se na počátek století. Až do r. 1910 neexistovala u nás 
žádná stálá filmová výrobna. Filmy pořizovali nadšení jedinci typu 
Kříženeckého nebo majitelé kočovných biografú v Praze hostujících. 
Jako významné zakázkové centrum púsobilo divadlo Varieté, které 
vlastnilo výhradní koncesi na kinematografická představení v Praze. 
Ředitel divadla si těmito zakázkami doplňoval program. Jak se bio
graf stával běžnou součástí života, tak se i přítomnost "mužtl s kli
kou" postupně stávala pravidelným úkazem při takřka každé významnější 
události . Snahu přiblížit širokému publiku slavnostní okamžiky a uchovat 
je pro budoucí generace lze v kinematografii sledovat už od jejích 
počátkú. Již v r. 1896 vyslali Lumierové svého kameramana do Mosk
vy, aby zde natočil korunovaci cara Mikuláše II. Je ovšem nutno 
podotknout, že film začal také ihned své diváky, lačné stát se svědky 
podobných slavnostních událostí, podvádět. Příkladem múže být v Paříži 
inscenovaná londýnská korunovace Eduarda Vll., jejíž filmové zpodo
bení bylo vydáváno za autentický dokument. 

Podívejme se nyní alespoň ve stručném přehledu, které typy slav
nostních okamžikú života Prahy považovali tvť1rci prvních českých 

filmtl za natolik závažné a přitažlivé, že se rozhodli je zvěčnit a před
vádět i mimopražskému publiku. V prvé řadě se jednalo o vlasteJl.ec
ké slavnosti celonárodního významu. Sem patří především sokolské 
slety, z nichž byly od IV. sletu v r. 1901 pravidelně pořizovány někdy 
velice úspěšné filmové záznamy. Dále lze do této skupiny zařadit 

odhalování pomníkú, a to někdy i významu lokálního jako v případě 
pomníku K. H. Borovského na Žižkově v r. 1911. Mezi události 
charakteru celonárodního patří naopak pohřeb F. L. Riegra v r. 1903 
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zaznamenaný čtyřmi kameramany a předvedený hned následt~ícího 
dne v divadle Varieté. 

Dalším typem pravidelně filmovaných slavností byly návštěvy panov
níka. Tak již v r. 1899 vznikl z popudu ředitele pražského Varieté 
snímek zachycující pobyt Františka Josefa I. v Praze. Pochopitelně 
byli filmaři přítomní i při dalších císařových návštěvách v letech 1901 
a 1907. Film tehdy zachytil nejen proslulé události oficiální, jako 
např. procházku na nově otevřeném mostě Františka 1. , ale přiblížil 

i slavnosti méně okázalé, o to však zajímavější. Příkladem může být 
snímek "Žákyně M. Kubelková obdarována ]. V. císařem a králem 
náramkem". 

Součástí veřejného života Prahy na přelomu století byly samozřej

mě i svátky církevní. Film zachytil například procesí Božího těla na 
Hradčanech v r. 1898. Filmaři si také nemohli nechat t~ít takovou 
podívanou, jakou skýtaly vojenské parády staré monarchie. Za všech
ny filmy tohoto druhu uveďme snímek ohlašovaný v reklamách pod 
výmluvným a vskutku vyčerpávajícím názvem ,Jezdecké slavnosti dělo
střeleckého pluku č. 8 dne 3. řljna 1904 konané na oslavu padesáti
letého výročí, kdy císař František Josef I. se stal majitelem tohoto 
pluku". 

Závěrem je na místě položit několik otázek mířících k obecnějším 
a podstatnějším kulturně historickým aspektúm našeho tématu. Co 
vůbec znamenalo setkání festivit s filmem? Co z hlediska vývoje 
společnosti znamená fakt, že slavnosti začaly být zaznamenávány na 
filmový pás? Zajisté nás okamžitě napadne demokratizační rys celé 
věci, tj. že slavnosti dosud přístupné jen omezenému okruhu návštěv
níkú - ať už z dttvodú geografických, či sociálních -jen omezenému 
okruhu návštěvníkú se prostřednictvím filmu staly dostupnými prak
ticky pro kohokoliv. Navíc film divákúm nabízel výhled, jaký řadový 
účastník uprostřed davu sotva mohl mít. 

Nelze však přehlížet ani negativní stránky celé věci. Film totiž 
poskytoval pouhou náhražku autentického prožitku a lidé si na tuto 
náhražku začali zvykat, i když dúsledky tohoto jevu se projevily až 
mnohem později. Náhražkovitost představuje jeden z podstatných 
rysú civilizace 20. stol. a film bezpochyby jednou z těchto náhražek 
je. Účast filmařú na slavnostech tak vlastně ohrožovala samu podstatu 
festivity, tj. onen princip vybočení z každodennosti. Výjimečnost a n e
opakovatelnost slavnostních událostí se při jejich technickém repro-
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dukování mem v opakovatelnost kdykoliv, kdekoliv a před kýmkoliv. 
Vědomí této opakovatelnosti, vědomí masové dostupnosti slavností, 
tedy vlastně vědomí ne-mimořádnosti vážně poznamenalo vztah člově

ka 20. stol. ke slavnostem a svátkům a možná i jeho schopnost vť1bec 
svátečnost niterně prožít. 
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JIŘÍ KUDĚLA 

PRAHA NA POČÁTKU POSLEDNÍHO DESETILETÍ 
18. STOLETÍ 

Všestranný pozorovatel a obdivovatel Prahy Jaroslav SchaUer nikdy 
nezapochyboval, že metropole Čech je nejen jedním z nejkrásnějších, 
ale také jedním z nejdúležitějších a největších měst Evropy. 

200 le t, která uplynula od doby kdy arcibiskupský notář, horlivý 
topograf a místopisec začal sepisovat svá pozorování pro paměť 

budoucích generací, nezměnilo nic podstatného na jeho tvrzeních. 
V druhé polovině 18. stol. prožila Praha populační rúst, který jí 

dopomohl k pozici čtvrtého nejlidnatějšího města rakouského soustá
tí hned po Vídni, Benátkách a Milánu. Takřka 80 000 obyvatel 
pražského souměstí bylo pestrou směsicí jazykl• a typl'1. V úřadech 
a palácích zemského hlavního města převládala němčina (především 
na Malé Straně a Starém Městě), na ulicích spíše čeština. Výjimečná 
nebyla ani italština v té době již slábnoucí, ale stále významné vlašské 
komunity (zčásti již zgermanizované). Současník jistě mohl zaslech
nout i polštinu či francouzštinu - právě v posledním desetiletí 18. 
stol. se stává Praha oblíbeným útočištěm emigrantú všeho druhu, 
především ale z Francie. Formani, obchodníci a další příchozí ze 
širokého zázemí Prahy však ulici jednoznačně dávali český charakter. 
Kolorit města oživovalo takřka 1 O 000 příslušníkl1 pražské židovské 
komunity, v níž se střetávaly tradicionalistické a mystické proudy 
Východu s emancipačními a asimilačními myšlenkami Západu, stejně 
jako se na pražském židovském tandlmarku splétala jidiš s němčinou 
a se specificky chatrnou češtinou. Významná byla i přítomnost vojen
ské posádky, rekrutující se ve svých batalionech pěšího vojska i p ev
nostního dělostřelectva především z českých a moravských oblastí. 

Praha v SchaUerově době , od poloviny osmdesátých let 18. stol., je 
konečně už i formálně jednotným městem. To co nedokázala staletí 
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snah po sjednocení měst pod jednotnou správou, dokázal radikální 
panovník vyřešit legislativn ě během několika let. Díky němu se Praha 
zbavila středověkého systému správy, konečně zmizely poslední zbytky 
anachronických hradeb mezi Starým a Novým Městem a začal skuteč

ný rozvoj manufakturního podnikání ve městě . Jednotný magistrát 
byl nesporně přínosem, ale postupem času se stal vlivem absolutistic
ko-centralistických tendencí Vídně a pražského gubernia hrobařem 
již beztak okleštěné měšťanské samosprávy. To ovšem nic nezměnilo 

na tom, že výsledky josefinské pražské reformy spolu s celostátními 
reformami nedozírného významu v podobě kontribučního a toleranč
ního patentu nesmírně ovlivnily život města na celá další desetiletí. 
Nebýt pozdější recese v reformním procesu po Josefově smrti a pře
devším konzervativních postojů státních úřadť1 za císaře Františka 1. , 
patrně by se město vyvijelo mnohem rychlejším tempem. 

Sjednocená Praha v posledním desetiletí 18. stol. trpě la řadou 

problémtl typických pro tehdejší metropole, v některých aspektech 
přetrvávajících dodnes. Byla sice zemským hlavním městem, lidnatým 
a pro neinformovaného návštěvníka na první pohled zajímavým sou
městím. Byla "hlavou" a "korunou" království, existujícího však už jen 
ve svých formálních atributech, bez faktické moci a většiny práv. Byla 
ale i městem, v němž v posledních záchvěvech odeznívala velká éra 
barokního a rokokového stavitelství, aby přešla do uměřenějších, 

střízlivých forem klasicistních, jakoby se chtěla přizpť1sobit novým 
touhám velkého císaře po prostotě , řádu a uměřenosti. Řád, pořádek 
- to byly mety, o které bylo usilováno velmi důsledně; hráči ferbla 
a biliáru byli po policejní hodině stíhání vskutku urputně. Rozdíl 
v postihu odpovídal přibližně rozdílu v nadmořské výšce, kde bylo 
hráno. Jinak se choval policejní komisař na nábřeží, jinak v uličkách 
vinoucích se ke Hradu. 

Ve stínu nádherných paláců Malé Strany a velkoryse přestavěného 
Hradu zůstává stále více přeplněné Staré Město sužované nejrůzněj
šími problémy. Na předním místě zde jmenujme prakticky neexistu
jící kanalizaci, což spolu s katastrofálně nízkou kvalitou pitné vody 
a všeobecně "středověkými" hygienickými podmínkami přispívalo 

ke snadnému šíření epidemií. Připojíme-li k tomu hluk ze stále více 
se množících manufaktur, nedostatečné dláždění a systém zbavování 
se odpadů dveřmi přímo na ulici (mnohdy i oknem, jak o tom 
svědčí četné stížnosti magistrátu), dokážeme si snad alespoi'l v obry
sech představit, v jakém stavu byla většina Starého Města. Nové 
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Město na tom nebylo o moc lépe, ačkoli se zde výrazněji projevi ly 
snahy zvláštní okrašlovací komise založené císařem s velkou pampou 
již v r. 1781. Zasypání částí hradebních příkoptl a j ejich nahrazení 
veřejnou promenádou s alejí spolu se stále nepoměrně řidší zástav
bou dávaly obyvatellim Nového Města přece jen více vzduch u a mož
nosti dožít se vyššíh o věku. Mortalita pražského obyvatelstva byla 
vcelku velmi hrozivá a n ejvyšší byla v nejstísněnějších regionech 
západní části Starého Města, v oblasti zrušených kláštertl bl. Anežky, 
sv. Anny a Na Františku. Tato část se zvolna proměl'íovala v opravdo
vou "odvrácenou" tvář města. Primát pak drželo pražské gh etto. 
Navzdory veškerým úlevám, které Židé v josefinské době získali , přes 
dobře organizovanou samosprávu i zakořeněný silný pocit povinnosti 
pomáhat svým bližním, bylo Židovské město i přesto, že u ž neslo 
jméno Josefov po svém dobrodinci, jediným velikým bolákem na těle 
Starého Města. Hustota obyvatelstva nuceně se tísnícího v uličkách , 

do nichž jen málokdy dosáhl sluneční paprsek, byla takřka dvakrát 
větší než v ostatních částech Starého Města. Nep omohlo ani částečné 
zrušení starého hřbitova a zastavění získané plochy. Stavby ještě 

vyšších domll v prolukách situaci j en zhoršovaly. Nedostatečná staveb
ní regulace a dozor vedly někdy i ke zřícení celých dom Ll. 

Zde j e dlužno říci, že sice zesílil státní stavební a protipožární 
dozor, ale ani v tomto směru nebyla situace uspokojivá. "Baucom
misare" a "Feu ercommisare" bylo třeba v r. 1791 zásadně vyměnit, j ak 
na to poukazovali někteří měšťan é, protože vzhledem k vysokému 
věku většiny z komisařtl nebyla záruka, že se k případnému požáru či 

stavebnímu n eštěstí vúbec budou schopni dostavit. Vedení města však 
s ohledem na zásluhy tyto funkcionáře, j ejichž věk mnohdy překračo
val sedmdesátku, ponechávalo v j ejich vážených úřadech. Celý pro
blém pak řešilo tím, že jmenovalo "k ruce" vážených komisařli jiné 
pomocné komisaře, mladšího věku, kteří byli schopni k o hi'l tlm 
doběhnout. Jiný aktuální problém, týkající se katastrofálního stavu 
kanalizace, byl tehdy zastíněn malým odbytem piva a kořalky. Snížený 
konzum posledně jmenovaného nápoj e z městských , oprávněných 

zdrojli, byl podle mínění radních zplisoben n ekalou konkurencí 
především venkovských židovských rosolkářLL Řešení neuspokojivé 
hygienické situace ve městě a násl edně vysoké úmrtnosti odsunuly na 
druhou kolej právě v r. 1791 problémy s tím , jak budou vypadat 
uniformy znovuobnovené měšťanské gardy. Přitom n apř. úmrtnost 
v již zmíněném ghettu byla bez nadsázky katastrofální. A přesto i zde 
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kvetl dál nejenom obchod, ale i umění a síla lidského ducha. Vedle 
nich ovšem i zločinnost, korupce a prostituce. Na konci osmdesátých 
let 18. stol. jsou denně z Prahy postrkem, někdy i za použití dťhek 
vyháněni ti, kteří ať už vlastní vinou nebo nezaviněně klesli až na 
dno společnosti. Městská věznice je přeplněná, stejně jako takřka 

rodinné zařízení toh oto typu v autonomním Josefově. Drobná i zá
važnější pouliční zločinnost sužovala tehdy j ako dnes město. Deset 
ran holí či patnáct karabáčem , to je v roce 1791 takřka obvyklá taxa 
pro drobné zloděj íčky a podvodníčky všeho druhu, a několik dnt1 
ve "Špinhauzu" navrch (poměrně běžně jsou zavírání i nedospělí, 
často osmi-, devítiletí "zločinci"). Pro "cizí vagabundy" následtue pak 
obligatorní postrk do rodné obce. Většina z nich se ale stejně po 
krátké době vrací. Ani donucovací pracovny neřeší situaci, místa je 
pořád málo. Jen před korunovací r. 1791 jsou všichni "vagabundi" 
a " notori čtí zloději" sys tematicky schytáváni, aby nerušili nadcházející 
slavnosti. 

Na počátku posledního dese ti letí 18. stol. sílí imigrační příliv do 
Prahy. Město tedy přitahuj e n ejen umělce, méně počestné i počestné 
obchodníky, ale i zchudlé vrstvy svého nejširšího zázemí. Ty posiltuí 
řady vlastní pražské chudiny, tvořící takřka třetinu veškerého obyva
telstva města. Severní část Staréh o Města, prostory okolo Poříčské 

brány i Nuselská silnice spojující město s dosud samostatným Vyše
hradem j sou svědky každodenních excestl od běžných krádeží až po 
vraždy provozované n ejenom organizovanými tlupami, ale i takříkajíc 
amatéry. Oběti i zločinci patří vesměs opět k nejnižším vrstvám. 
I v tomto ohledu je situace v Praze neúnosn á. Stávající chudobince 
a nejrtlznější charitativní ústavy těžko mohou vydržet nápor odlože
ných kojencú, bezprizornýc h dětí, tělesn ě či duševně postižených 
jedinctl, padlých žen a nejrůznějších obětí zločinú a doby. R. 1789 je 
konečně institucionalizována pražská porodnic~ a právě v r. 1790 se 
daří řešit j eden z největších problémtl města - konečně j e otevřena 
všeobecná nemocnice. 

Stavebně, populačně i obchodně přeplněné město n emohlo již 
dlouho vydržet extenzivní formy svého rozvoje. Právě v posledním 
desetiletí 18. stol. začíná n ebývalý rozvoj pražského zázemí i širší 
zájmové sféry města, která dnes prakticky koresponduj e s hranicemi 
Velké Prahy. Epicentrem rozvoj e zázemí, které m á zásadní význam 
pro budoucí rozvoj pražského regionu, především jeho prt1myslu, j e 
pražské patrimoniální feudální panství rozkládající se na východ 
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a severovýchod od Prahy. Právě v Libni , Vysočanech, Holešovicích, 
ale i Braníku nacházíme významné stopy z počátkl1 pražského prů

myslového podnikání. To spolu s nádtstem tohoto podnikání v dal
ších lokalitách obklopujících Prahu (především Smíchov) 
a s odstraněním posledních překážek ztěžujících rozvoj předměstí 

pod hradbami umožií.uje rozmach města, které v době zdejších 
Mozartových pobytů začíná dávat tušit, že bude jednou skutečnou 
metropolí, a to jak co do počtu obyvatel, tak vzhledem ke svému 
významu ekonomickému, kulturnímu, národnímu, evropskému a vlastně 
i světovému. U manželů Duškových se mohl Mozart jistě cítit jako na 
opravdovém venkově, ale hluk stále se rozšiřujících předměstí brzy 
dolehne i do zátiší Bertramky. Až padnou i poslední trosky představ 
o udržení volného prostoru před hradbami pro volný výstřel dělostře
lectva, nic už nezabrání tomu, aby se nově vzniklá předměstí v těchto 
prostorech spojila s již vytvořenou zástavbou v prstenci okolo histori c
kého jádra a dala tak vzniknout modernímu městu se všemi j eh o 
atributy. 

Praha na konci 18. stol. byla městem plným negativních pozústatkú 
starších období, avšak i městem, které přes veškerou zjevnou i skry
tou bídu, politickou odstrčenost i jistou provincionálnost dokázalo na 
čas připoutat pozornost celého rakouského soustátí okázalostí koru
novačních slavností. 

R. 1791 zažila Praha několik hvězdných momentú - vedle již 
zmíněné korunovace hospodářskou výstavu v Klementinu, Mozartovy 
produkce, slavnostní prtlVody. Počátkem hvězdné éry se však tento 
rok nestal. Praze i nadále Ztlstala její ~izvená tvář. 
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ZDENĚK HOJDA 

GENEZE UMĚLECKÝCH VÝSTAV 
V PFU\ZE 1791-1851 

Na začátku r. 1933, onoho roku, v němž byly obrazové sbírky 
soukromé Společnosti vlasteneckých přátel umění (dále SVPU) po 
bezmála 140 letech převedeny do správy státní galerie, vyslovil předseda 
výboru SVPU Jan Krčmář na stránkách Českého slova (3 . 1. 1933) 
domněnku , která nebyla zcela nová a která se v různých obdobách 
stále vrací: zakladatele SVPU inspiroval prý k založení obrazárny 
výstavní podnik v r. 1791. Domnívám se, že jde o neprokazatelnou 
zkratku, a že výs tava v Klementinu tuto roli sehrát nemohla. 

Nejde zdaleka jen o to, že konkrétní úvahy o založení společnosti 

máme doloženy až v lednu r. 1796. 1 Závažnější je nesporně skutečnost, 
že sami zakladatelé vždy zdůrazií.ovali - vedle prvku osvícensky výchov
ného, VY.jádřeného ve snahách o zvýšení estetického cítění publika 
a poskytnutí dobrých vzorů umělcům - hlavně motiv záchrany umělec
kého bohatství, již piH století uplývajícího ze země a počín~e dobou 
josefinskou stále silněji devastovaného.2 Dát české zemi umělecké mu
zeum, které tu chybělo od rozpadu hradní obrazárny, to byla hlavní 
motivace kroužku šlechtických a občanských nadšenců, kteří se ustavili 
v SVPU. O nich jsme tu však slyšeli referát Barbory Bouzkové v r. 1987.3 

1 Srv. 13. BoUZKOVÁ, Činnost Spoldnost·i vlastrm.eckýr:h frřd.tei umi?ní v letru:h 1796-1835. 
Oipl. pn\ce kated ry PYH a arch ivního studia FF UK 1987, s. 56. Bouzková datuje tyto 
úvahy na základč korespondence Františka Šternberka, u ložené v ANM. 
2 Srv. stanovy SYPU, projednané na první sch ůz i výboru SYPU 5. 2. 1796 (ANG, AA 
1506/ 1796) a vytištč n é nákladem A. I. Lobkovice r. 1800 (tisk u ložen v ANG, AA 
992). 
3 B. BoUZKOVÁ, (>skrl šlechta a její fl{)/ms o oživení umr!ledu!lw života v Praxe na ftřelomu 
18. a 19. stollllí, in: OP 9, 1991, s. 269-295. Naposlcdy Z. HOJDA, Potritky o!JmxrJ.rny 
SfHJldnosti vla.slrm.eckýr:h fJřritrd umění v Čer:hd.r:h, in: Artis pictoriac amatores (cd. L. SLA
víčEK). Praha 1993, s. 3 11 -316. 
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Výstava r. 1791, v jejímž 43. oddělení byly vystaveny také "velmi 
jemné práce sochařské"\ byla přece j e n podnikem jiného rodu. 
Zakládala tradici výstav průmyslových, na kterých ovšem byly občas 
prezentovány také produkty umělecké. Bylo tomu tak například na 
výstavě r. 1833, kde vystavoval Novákův obchodní dům oleje historického 
malíře Václava Markovského a kde byl zastoupen též František Tkadlík." 
V Jednotě pro povzbuzení průmyslu v Čechách, díky jejíž iniciativě se 
série pražských pntmyslových výstav dvacátých a třicátých let uskutečnila, 
existoval dokonce později zvláštní výbor pro umění. 6 V něm se 
angažoval v padesátých letech zejména pozlacovač Behr (Beer, Bahr) , 
j enž zřídil v Praze r. 1855 (?) stálou výstavu výrobkú uměleckých 7 ,J e 
tu samý šmejd", psal r. 1857 Emanuel Purkyně svému bratru Ka rlovi. 8 

Jako sbírka sloužící k podpoře dobrého řemesla a propagaci nových 
technologických dovedností prezentovalo se dokonce i Schónfeldovo 
muzeum , otevřené ve Vídni před kongresem r. 1815 - a to bylo, jak 
známo, spíše než kolekcí moderních výrobkú sbírkou českých 

starožitností.9 I to dokazuje módnost a zárove!'í určitou eklektičnost 
těchto výstavních podniků, jež deklarovaly účel ryze praktický a jež 
přitom do určité míry (při nevyhraněném statutu uměleckých řemesel 

tomu ani jinak být nemohlo) zahrnovaly i umělecká díla. Cesta ke 
genezi uměleckých výstav však tudy nevedla. 

Také představitelé SYPU si lámali hlavu, jak efektivně podpořit 

současné umění. Už na třetí schúzi výboru 25. 4. 1796 se objevil 
návrh stanov takzvané Galerie žijících malířlt (dále GŽM) a na schihi 

4 Výstava fml.rnyslová roku 1791 v Pna.e, in: Sto ,let práce, sv. I. Praha l891 , s. lO . 
!\ Srv. M. PosPíSILOVÁ, Výstavní tinnost .Jednoty ku povzbuzení fmtrnyslu v Čer:luir:lt ve 30. 
Ú!tt1ch 19. stoÚ!tí na Pražshérn hradě, in: Průmysl a technika v n ovodobé české ku l tuře. 

Praha 1988, s. 77. 
c; Existence výboru "pro výtvarné umční, pokud se týče živností" byla zakotvena už ve 
stanovách z r. 1842. Srv. 13 . MENDI., (;eský frrůrnysl fJřed sto lety a fHH7r1tky P.ntrnyslovtí 
jednoty, in: Sto le tJednoty k povzbuzení průmyslu v Cechách 1833-1933. Sborník statí 
o vzn iku, vývo ji a působení .Jedno ty prťtmys l ové . Praha 19'14, s. 143 a J KLEPL, 
Pnh nyslovrí. jednota a {es/uf úsilí fJřerJ. březnem. Tamtéž, s. 175. 
7 Srv. Lumír, č . 26, 'l l . 3. 1855. 
8 Nedatovaný dopis otištčn (s j azykový mi úpravami ) v kni ze R. PoKORN J::-PURKVŇOVJ:: , 
Život tří generru:í. Praha 1944, s. 153. . 
9 Srv. např . .J. ScJJEIGER, /Jas von !Wtr.r von Schiin(eld gegriindP.te lechrwlogúr:lw Mu.wmm in 
Wien. Prag 1824. Za hl avní účel svého muzea vyhlásil Schiinfe ld "d en Gewerbstleiss 
all er Kl assen auf allen Wegen zu ermuntcrn", své technologické muzeum označuje za 
"Musterkabinet der verschiedcnsten Produktioncn" . 
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následující (8. 5.) byly schváleny. 10 Mělo tu jít o podnik vzhledem 
k SYPU paralelní, ovšem v režii stejných aktérů. Namísto vysokého 
stozlatkového vstupného do Společnosti postačilo k získání úpisu 
GŽM 45 zl., z výnosu měly být zadány zakázky obrazů, přičemž 
přednost měli mít umělci domácí. 11 Je příznačné, že hned první 
zakázka směřovala na německého, v Římě žijícího malíře Wenzela 
Petera a mnoho se nezměnilo ani v následujících letech. O jméně 
umělce rozhodovali podílníci, a ti nebyli příliš často ochotni spokojit 
se s domácí silou. V r. 1798 dostali sice zakázky Ludvík Kohl 
a Dominik Kindermann, na další zakázku čekali však čeští umělci , 

v tomto případě Josef Bm-de a Karel Postl, dalších deset let. 12 Z ma
lého počtu zakázek navíc jasně vyplývá, že tato iniciativa nemohla být 
základem nejen výstavy českého umění, ale ani jakoukoli sebeméně 
reprezentativní přehlídkou soudobého umění viibec. Vždyť za prv
ních deset let existence Galerie žijících malířl'1 bylo objednáno pouze 
třináct obrazů, do r. 1840 se jich nasbíralo okolo třiceti. 1 ~ Šlo tedy 
o rozsahem poměrně skrovné akvizice současné tvorby, akvizice smě
řt~ící j eště k rozvoji soukromých sbírek, ale prostředkované veřejně 
působící institucí, jejímž prostřednictvím se uplatňoval za sdružené 
peníze jakýsi kolektivní vkus a jež si z~išťovala na stanovenou dobu 
možnost veřejné prezentace těchto akvizic. Obrazy byly dle stanov 
dvanáct až patnáct let vystaveny v obrazárně předtím, než byly podle 
určených pravidel rozděleny mezi podílníky GŽM, zl'1stávaly ale zcela 
na okraji expozice umění převážně 17. a 18. stol. Ani odtud se tedy 
geneze umělecké výstavy v Praze neodvuela. 

Počátky pravidelného vystavování současné tvorby souvisejí praktic
ky v celé Evropě s institucí akademie. 14 Uvedené konstatování platí 
o pařížských salonech, jež sahají svými počátky do doby Ludvíka XIV. 
a pravidelně se konaly od svého znovuotevření r. 1737, také výstavy 
v dalších evropských metropolích byly zprvu prezentací prací žáků 

111 ANG, AA 1.'106/ 1796. 
11 Srv. ANG, AA 151 O a B. BouzwvA, Činnost, s. 82-85. 
12 Srv. tzv. EC-katalog (přírůstkový katalog) obrazárny SYPU (ANG, AA 1223/ I) 
a v nčm i. č . EC 676, 751 , 783, 787, 829, 859, 860, 869, 876, 10.'16, 11 35, 1149 (clo 
dubna 1809) . 
1 ~ Srv. ANG, seznamy obrazú GŽM pocl sign. AA 1487. 
1'1 Srv. zcjm. G. F. Koc11 , Die Kunslm.t.ulellung. fh.re Cesdlidtlt: von dt:n. Anjiingt:n !Jis ztt.m. 
Awgang rlti.l 18 . .fahrhundt:rl. Bcrlin 1967, s. 172. K clčjinám výstav srv. novčji také 
U. WEBER-FEI.IIER - S. HEINISCI I, Ausslt:ltunwm. zuT Ce.l!;hit:hle 11Ínes Mtirliurns, in: Ostcr
rcichischc Zcitschrift fi.ir Gcschit~wisscnschaft 2, H. 4, s. 7-21. 
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akademií. Zůstaneme-li ve středn í Evropě, pak první výstava oceně
ných prací vídeúské akademie, založené r. 1692, se konala r. 1733 
v Althannském paláci ve Vídni. 15 V r. 1764 se uskutečnily první 
výstavy v Lipsku a Drážďanech, 1778 v Kasselu, 1786 v Berlíně . Také 
v Praze byla díky iniciativě SVPU a pod její patronací založena 
r. 1799 kreslířská akademie (císařský výnos 10. 9. 1799, činnost zahá
jila r. 1800 pod vedením z Pasova povolaného J osefa Be rglera) . 11

; Od 
samého počátku byla činnost j ejích žáků hodnocena udílením cen. 17 

J ej ich rozdělování probíhalo každoročně na jaře, nejčastěji v dubnu 18 

- odtud i velikonoční termín pozdějších výročních výstav pražských -
s malou slavností, při které pronesl prezident SVPU slavnostní řeč 19 

a prohlédl si výstavu oceněných prac í. Tyto výstavy žákovských prací 
byly zpřístupněny r. 1821 veřejnosti~11 a trvaly v této podobě clo 
r. 1835. Místo konání se zveřej něním nezměnilo, výstavy zůstaly v míst
nostech Akademie v Klementinu . Ve dvacátých letech se konaly 
každoročně, ve třicátých letech ve dvouletých intervalech. Vystaveno 
bývalo dle vydaných katalogů 150-200 prací2 1

, ve třicátých le tech 
i přes 200. Kromě žáků Akademie bývali stále častěji zastoupeni 
i bývalí žáci, ho toví umělci. Výstavy trvaly čtyři týdny a těši l y se 
překvapivě velkému zájmu publika, ve třicátých le tech přicházelo 

i přes 9 000 návštěvníkť1. 22 I to bylo signálem, že v Praze j e již 
připravena půda pro vznik modernějšího výstavního podniku . 

Ocl počátku třicátých le t se ozývaly stále hlasitěj i požadavky uměl-

1" Tamtéž, s. 222. 
Jh Srv. ANG, AA 1517/ 1-3. K. Ci ln ll ., O založení a fnvnír:h dobrit:h rnalí:řslai alwdmnie 
fmtžslaf, in: Ročenka Kruhu pro pěs tov<Iní děj in um ční 1916, s. 44-47 a A. M ASA RYKOVÁ, 

f>mha a .fo.wl/ Br<rgle>; prvn:í ředit!ll ttmfledai Akademie, in : Umění 27, 1979, s. 77-H I. 
17 Od r. 1800 udílena cen a za kresby dle grafických před l oh , od 1806 za kresby dle 
živého modelu, od 1808 krajin ářská ce na, od 18 14 ceny za samostatné kompozice , až 
od 1827 také sochařská cena. Srv. ne zcela spoleh li vý retrospektivní přehled udč l e

ných cen v příl oze vý roční zprávy SYPU za r. 1875 (ANG, AA 1258) a F. X. _lll1fK, Zt1 
zafHnnemtlýdt kaflilol na.\elw ·umění, in : Kvčty 17, 1895, s. 629. 
18 Al. do r. 1816 ko n ala se slavnost na sam ém začátku kalendářníh o rok11 , ve 
dvacátých letech v dubnu nebo v kvčtnu. 
l!l Srv. soubor pro j evů, ulože ný v ANG pod sg. AA 37. 
20 Té hož roku vyzváni čeští um č l c i k obesílání výstav ve Vídni, kd e se kona ly 
pravide ln é výstavní podniky otevřené vše m "patriotickým" umčlcům od r. I H 13. Srv. 
F. X. _l1 kf1<, c.d., s. 629-630. 
2 1 Srv. soubor kata l ogů v ANG, sg. AA 3097/ 1- 17. 
22 Srv. výroční zprávy SYPU ANG, AA 1 2.~8 a výročn í účty SYPU , ANG, AA 1522. 
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ctt, konfrontovaných na jedné straně s naprosto nedostatečnou spo
lečenskou objednávkou, nedostatkem zakázek, na druhé straně ne
spokojených s poručnictvím SVPU, které neúnosně omezovalo j ejich 
vlastní svépomocné a samosprávné snahy. Umělci nevyslovovali tedy 
jen zájmy spjaté s vyhlídkami na zlepšení svého hmotného postavení, 
ale zformulovali také ideologii sebevědomého "umělectví". J ejich opozice 
souzněla s počínající nespokojeností emancipujícího se měšťanského 
publika. Zajímavým dokladem je vyhlášení Aloise Klara, vydané při 

příležitosti založení nadace pro umělce cestující do Itálie. Klar ostře 
napadl neproduktivnost Akademie těmito slovy: "Ředitel [tj. Bergler] 
( ... ) jevil ( ... ) nejeden aristokratický rys, který jej ( ... ) vzdaloval 
nejen žákúm, ale i měšťanskému stavu. Pod takovými auspiciemi 
zttstávala akademie do sebe uzavřenou akademickou baštou ( ... ) až 
do té doby, než několik studentú odvrhlo akademická pouta a pro
niklo svým uměním do srdce lidu ."n Už r. 1832 uspořádal Klar 
v zahradním domku u svého domu na Kampě "vzdorovýstavu ".~4 

Ze společností umělctt a přátel umění osvícenské epochy25, ze 

2~ Srv. R. Múi.LER, Die Pro/ Dr. Aloys Ktar'sr;he Kii.nstú:rstiflung. Prag 188~ . s. ~-
24 Ausstetlung von Ktt.nst-Werlum zu Pmg im Monate Mii.rz 1832, veranstalllll vmn Pro/ Atoy.1· 
Klar (litografovaný katalog). Bylo zde vystaveno 129 prací českých i zahraničních 

umčlců (Drážďan y, Norimbcrk, Brusel ). Srv. také R. Mút.LER, c.d., s. 16. 
25 "Sozietiit von Gelehrt.en, schónen Geistern, Kunstlern und Kunstgelchrten " v Lip
sku zaL I 763, srv. G. WINKLER, Museum dr:r bild1m.den Kii.n.1te Lllifizig. Leipzig I 979 
(2. vyd. 198 1), s. 8-9 (Zur Geschichte des Museums); Société des Arts v Ženevč zal. 
1776-1787 a Gcse llschaft der Kunstler und Kunstťreunde v Curych u za l. I 787, srv. 
H. U . .Josr, Kii.nstb:rgeselLiclwften und Kunstvereine in der Zeit der Restattmtion. bn RrrisfJiel 
de'/' soziojiOliti.w:hen Funhtion des Vrrrein.11uesens im A ufbau der biirgerlidwn Ďffim.tlir:hludt, in : 
Gesellschaft unci Gescllschaften. Fs. zum 6S. Geburtstag von Profcssor Ulrich lm Hof. 
Hg. Nico la i Bernard unci Quirinus Reichen. Bern, s.d., s. 345. Verein túr Kunstler 
unci Kunstťreunde v NOJ;mbe rku zal. 1792, srv. W. SCIIWEMMER, !Jiederml!im; in: Nurn
berg - Geschichte einer europaisch en Stadt. Hg. G. Pfeiffer, Munchen 197 I (Nach
druck I 982), s. 424; poté n ásledovala r. 1796 pražská SYPU a ke společnostem 

"pražského" typu můžeme přiřadit i vratislavskou Schlcsische Gese llschaft fúr die 
vaterland ische Kultur, zal. r. 18 IR. V r. 1816 dával .Johann Woltgang Goethe pražskou 
spol ečnost za vzo r i svému rodnému Frankfurtu: "Sicht der Deutsche sich um , was zu 
der schlimmste n Zeit an vielcn Orten lobens- und nachahmungswúrdiges e ingerichtet 
worclen , so wird er gewifl den schónen Anstalt gedcnken, welchen die Stadt Prag den 
Bóhmischen Standcn schuldig gewordcn ( ... ) Und warum sol ltc man in Frankfurt 
nicht cin ahnliches, ja cin g lei ches, hoffcn kónnen?"; otištčno v časopise Uber Kunst 
unci Althertum in den Rhein unci Mayn Cegenden,_ H. 1. , 18 16, s. 60n ., cit. dle 
A. SAUER (hg.), 131-irrfiuer:hsel zwisdum .f. W v. Goethe und KasfH!?' Gmj" v. Sternbr:rg 
(1820-1832). Prag 1902, s. XXIll úvodu. 
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sociálního a profesionálního hlediska víceméně výlučných, vyvinul se 
ve středoevropské oblasti - n ejspíše pod vlivem anglických vzortt -
typ měšťanského Kunstvereinu. 2

1i První Kunstvereiny byly založeny 
v Karlsruhe a Darmstadtu r. 1818. Do r. 1835 jich bylo v německy 
mluvící Evropě už j edenadvacet.27 

V r. 1832 se začalo schylovat k založení takového spolku také v Praze 
a počátkem byla právě ona iniciativa mladých umělců , o které se 
zmiňoval ve svém romantickém vyhlášení Klar. Podle výroční správy 
SVPU za r. 183228 byl v důsledku výtek, že se Společnost stará j en 
o výchovu mladých talentů, ale nedbá o podporu a zaměstnání vyško
lených umělců, ustaven zvláštní výbor29

, který předložil (v listopadu) 
guberniu plán akciového slosování k podpoře umění. Tento návrh 
obsahoval v podstatě hlavní zásady příští Krasoumné jednoty (Kunst
verein fúr Bohmen) : za peníze stržené za prodej vydaných akcií měl 

být zakoupen určitý počet uměleckých děl , která by pak byla slosována 
mezi akcionáře. Vinou byrokratických prtttahů Dvorské komory nepo
stoupila však příprava tohoto podniku do počátku r. 1835 ani o krok. ~0 

Umělci však už n emínili déle čekat. Dne 28. února se sešli v praž
ském Konviktu ke schůzi~ 1 a n a konci dubna předložili vlastní ná-

21i Srv. naposledy W. VAUGIIAN, Promol'irm anrl. Ubri'rty: /Jritish Art lnstitutions Fom. Rrrynolrú 
to thli' Pre-llo:fJhrudites a GERT REISING, / 818/ 1848/1889. Zur J<'rii.hgeschir:hte dJruL~r;her Kunstmrri'in11. 
Obč studie ve sborníku z konf-erence konané r. 1989 v Cáchách a včnovan é Kunstve reinům . 

Z novčj š ích monografií k jednot!. spo l kům možno uvést Y. LANGENSI'EIN, Der J\1/iinr;hner 
Kunstverri'in irn. 19 . .fahrhuntiflrt. Mi.inch cn 1983 a 150fa1m K6lnil'dwr Kunstverein. Kiiln 1989. 
27 Tento typ spolku se ovšem n eomezoval na " n čm eckou " střední Evropu . V polské 
části monarchie vznika la Towarzyst:wa przx jaciú l sztuk pi <,: kn ych (Krakov, Lvov) , v ital
ských regionech (Te rstu, Benátkách , Mil án č) Socicte di belle a rti na obdobné m 
zákl acl č . Srv. sbírku statutů cizích Ku nstvereinů a sbírku jeji ch výročních zpráv: ANG, 
AA 993 a AA 1433. 
28 ANG, AA 1258. 
29 Byli v n čm Fried tich Car! Graf Sch ťinborn , .Josef Mathias Graf Thun-1-lohenstc in , 
jednatel SVPU .Joh an n von Rittersberg a ředite l Akademie Franz Waldherr. 
30 Průbčh j ednání o založení Kunstvercinu/ Krasoumné jednoty popsal v jubil ejní 
publikaci V. NovoT~·. Sto let Kms oumné jednoty. Praha 1936, s. 4~ 1 2; ncjpodrobn čji však 
rekonstruoval všechny peripetie spo rtt mezi výborem SVPU a umčlci F. RouBíK, l'or:ritky 
Kmmumné jr.dnoty a fml.Ž.\lí umělci, in: Umční 9, 1936, s. 216-232 (na zák l adč spi sů 

v guberniálním archivu); srv. dále také L NOVÁK, Antonín Machek Pra ha l 962, s. I 09- 11 6 
a V. RvNE.š, Výtva:mí unuilr;i v Kra.mumruf jr.rlnolě a v .Jednotě umiJlr:ú výtvorných. Prah a 1970. 
3t Pozvánka na "Abendunterhaltung" a text písn č (Weihegesang) zpívané př'i této 
příležitosti (slova Car! Preyssn e r, pro čty i-i hlasy zhudebnil kapelník A. E. Titl) se 
dochovaly v LA PNP, fond .J. V. Hell ich. Z devítistrofové písn č, která j e sebevčdom ým 

výrazem vyp jaté ho "umčlcctví", podávám tu na ukázku první a sedmou strofu: 
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vrh~2 , který se od koncepce výboru SVPU takřka neodlišoval kromě 
jednoho podstatného bodu: vedení spolku mělo být v rukou uměldL 
Zároveň zformulovalo novou žádost také vedení SVPU, které tento
krát představilo celou iniciativu jen jako rozšíření své dosavadní 
působnosti. V květnu r. 1835 byl "Plán ke skaupení a zlasování 
uměleckých prací v Čechách" otištěn v pražských novinách. S přispě
ním purkrabího Chotka a za současného zneškodnění největších 

nespokojenců z řad umělců33 - ]. V. Heliích byl poslán na studijní 
cestu do Itálie - byl tak plán akciové společnosti k podpoře umění 
konečně realizován. 

První veřejné slosování se konalo 16. dubna 1836 a zúčastnilo se 
ho celkem 255 akcionářů."4 V dalších dvou letech však nejen nenastal 
rozmach nového spolku, ale zájem o nákup akcií i o výstavu oproti 
očekávání dokonce klesl. Své dětské nemoci překonala Krasoumná 
jednota teprve s nástupem Františka Thun-Hohensteina mladšího do 
funkce jednatele v r. 1839. Thun se zaměřil na vytvoření poměrně 

husté sítě agentur také mimo Prahu a počet členů se rázem několi
kanásobně zvýšil (v době největší konjunktury Krasoumné jednoty 
v padesátých letech nikdy neklesl pod 5 000!). Atraktivita výstav vzrostla 
od r. 1840 připuštěním cizích, v praxi zejména německých uměle-LL 
Ze zatuchlých klementinských sálů se výstavy přestěhovaly do šlechtic-

"So hat dic Kunst zum traulich schoncn Bundc 
Zum schmukcn Kran z aufs Ncuc uns gcsellt, 
Und all cn di c wir an der Taťc l rundc 

Das warmc 1-lcrz, die Manncsbrust gcschwcllt. 

( ... ) 

Sic lcbc hoch! dic Kunst dic uns crwahltc 
Die uns zu ihren Licblinge n erschuť 

Sic lcbc hoch! dic uns so o ft bcsceltc 
Oas sei nun unser crstcr Frcudcnrut1" 

32 Zápisy z předběžných jednání I 0.-27. 4. 1835 ve sbírce B. Du.,ka v ANM, 
i. č. 735/ 1-4. 
33 Další, říjnová petice umč l ců nepostrádala prvky určité nostalgie za cechovním 
zřízením (včctnč každoročních mší u svatolukášského oltáře v Týnu ), ještč _jednou se 
pokusili prosadi t svůj p lán na Vcrein von Kunstlern und Kunstfrcundcn v dubnu 
1836. Srv. F. RoullfK, c.d., s. 225-227. 
34 Podle výroční zprávy SYPU (ANG, AA 1258) za rok 1836, jd obsahuje i seznam 
akcionářů, bylo odebráno ce lkem .~24 akcií. Z 255 akcionářů bylo 79 osob šlechtického 
původu (31 % ) , z mimopraž.ských akcionářů jich bylo nejvíc ve Frýdlant<: [!) a v Liberci. 
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kých palád:t.3
' V místech s větším počtem akcionářú se konaly od 

r. 1842 tzv. dodatečné výstavy.36 Krasoumná jednota se tak vyvinula ve 
slušně prosperující akciový podnik s nízkým "měšťanským" vstupným 
v podobě pětizlatkové akcie. Ta opravňovala k volnému vstupu na 
každoroční výstavu, k odběru j ednoho grafického listu jako prémie 
a k účasti ve slosování, v němž bylo možno získat některý z obrazť1 , 

zakoupených pro akcionáře z výstavy. Vesměs přejal tedy pražský 
spolek systém ostatních Kunstvereim\ přece tu však bylo j edno n e 
zcela obvyklé ustanovení. Podle Thunových stanov oddělovala se 
jedna pětina kapitálu Krasoumné jednoty a tvořila tzv. veřejný fond 
určený k financování veřejných, monumentálních zakázekY 

Praha získala tedy od r. 1840 svúj každoroční umělecký salón, neu
spokojeny však zť1staly aspirace umělcú. Po roztržce části pražských 
umělcť1 s Thunem na konci čtyřicátých let dostalo j ej ich snažení také 
akcent národní. Ve vzrušené atmosféře let 1848- 49 vyvinula se z šesté
ho odboru Slovanské lípy J ednota umělcú výtvorných , spolek, j en ž 
uskutečnil do písmene to, oč umělci usilovali r. 1835, včetně otevření 
stálé výstavy umění. 38 Pro osud nového spolku se ovšem ukázalo fatál
ním, že zpihob j eho vzniku byl v nastupujících padesátých letech 
považován za politicky příliš suspektní. Ukázalo se však i něco jiného: 
jeho sociální zázemí zůstalo zatím příliš slabé.39 Pro dvě umělecké 

výstavy Praha počátku padesátých let j eště nedorostla. 

3!\ Výstava r. I 840 se konala v Coll o redo-Mansfcldském pal<íci - se m byli um čn ím il ov
ní Pražané zvyklí chodit už od r. I 809, kdy zd e Rudolf Coll oredo-Mansfcld zp řístupn il 

svou rodovou, d nes opočenskou obrazárn u - v letech I 841- 1842 se konal y výstavy ve 
vclkopřevorském paláci n a Malé Stran<:: , od r. 1843 se n astč h ova l y na příštíc h deset 
let do Cla m-Gall asova paláce. Srv. výroční zprávy KJ , ANG, AA 1259. 
31i Ve čtyř i cá tých letech v Liberci, poprvé 1842, pak každoročn č do r. 1847; v Karlo
vých Varech r. 1844 a 1845; v .Jind ři ch ov<:: Hradci r. 1847 a 1850. 
37 Ve čtyři cátých le tech to byla socha archand t: la Rafae la od Eman uela Maxe pro 
Ústav sl epců na Klárovč ( 184 1) a na konci d esetil etí zahá jení výmalby Belved e ru 
cyklem his to ri ckých obrazů. Srv. účty veře jn é h o fo ndu v ANG, AA I 184 . K ohlasu na 
veřejný fond srv. pozitivní hod noce ní Prahy při srovnání pražs kého a vídeí1ské ho 
spolku v čl án ku "Zwei KunslrHmdne ·in Oeslerreú:h", in : Recensio ne n unci Mitth e ilungen 
uber b ildende Kunst, roč. 4, Wicn 186!), č. I O, I I. 3. 
38 Navázání na předlohy z r. 1835 j e zcela zřejmé ve zn ční stanov JUV. Srv. R. PRAl lL, 
" Umělectví" a sf)()r o _jeho tnulice: J ednota umifldL výtvrwných, in : Povčdomí tradice v no
vodobé české kultuře. Praha I 988, s. 220-238. 
39 Srv. Z. HqJDA, Sor:itílní uiurní Julnoty výtvrrrných wnt!ldi - mzr:lwd s lnulit:ní zrildo.rl.nm.L 
u:mt!leclu!lw mer:eruLfslví v Čer:lulch?, in : Povčdomí tradice v novodobé české kultuře. 
Praha I 988, s. 355- 358. 
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ToMÁŠ JEúNEK 

ZEMSKÁ VÝSTAVA V KLEMENTINU ROKU 1791 

Když byla na konci minulého století připravována Zemská jubilejní 
výstava, rozpoutaly se urputné spory, zda výstava při příležitosti koru
novace Leopolda II. r. 1791 byla či nebyla první výstavou prtimyslo
vého zboží na kontinentě, ba dokonce zda byla vúbec výstavou. 
J ednotlivé názory sledovaly především momentální politické cíle, a proto 
se dnešní pohled na tuto průmyslovou výstavu neboli kabinet zboží, 
jak zní otrocký překlad dobového termínu, bude určitým zptisobem 
lišit a sledovat především hospodářské předpoklady této jedné z ko
runovačních slavností a její politické pozadí. 
Obecně lze říci, že druhá polovina 18. stol. znamená vyvrcholení 

snah habsburského a posléze habsbursko-lotrinského domu o politic
kou eliminaci stavovských sil v dědičných zemích. Těžká situace, ve 
které se monarchie nacházela po nástupu Marie Terezie na trún, sice 
zpočátku vyžadovala pomoc stavl! jednotlivých zemí, čehož dovedla 
využít především uherská šlechta nezkompromitqvaná bavorsko-fran
couzskou okupací, ale hned po pominutí bezprostředního vojenské
ho ohrožení našly absolutistické tendence sv-l~ výraz v řadě reforem 
upevií.ujících centralistický režim. Ty pak byly završeny za vlády Josefa 
II., kdy byly postupně likvidovány poslední významné stavovské insti
tuce. Úsilí Habsburkú o n astolení absolutní vlády a provedení státní 
centralizace směřovalo proti zájmúm stavl! jednotlivých zemí, a proto 
se nutně setkávalo s odporem.' Po smrti Josefa II. jeho nástupce 
vybídl zemské stavy, aby podaly své návrhy na změny josefinské 

1 F. HEJL, bruin:y .\'fJOlei:tmsluí slTUktu-ry ve slřerln:í a jilwvýdwrlní EvrofH! "· ftrrH;tis fJOI7rilktl. 
.fónnovríní novmlobých nrírodú - národní obrození, in : Hospodářské dčjiny 7, 198 1, s. I 'l . 
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soustavy. Tento krok vyvolal rušnou činnost stavovských zástupců, 

které se svými připomínkami a návrhy zúčastnila i řada měst. Většina 
požadavkl1 byla výrazně konzervativní a vedle tendencí k návratu ke 
starým nevolnickým poměrům a středověkým institucím zde byla 
i snaha o výrazné rozšíření práv šlechty viki panovníkovi především 
v oblasti zákonodárné. Ač většina šlechty stavěla na starých stavovsko
-feudálních právech, je již jasně patrná menšina, která přecházela 
k podnikání zemědělsko-průmyslovému a které tyto konzervativní 
požadavky nevyhovovaly.2 

Vytváření mohutného státního útvaru s postupným odstrai'l.ováním 
ekonomických přežitků a správního partikularismu totiž vytvářelo 

nové možnosti pro rozvoj vnitřního trhu a manufakturního podniká
ní. Podpora hospodářského rozvoje byla důležitou složkou habsbur
ské politiky 18. stol. Její konkrétní formy byly různé, od udělování 
monopolť1, přes poskytování dai'l.ových úlev, bezúročných pťuček a fi
nančních podpor až po celní ochranářskou politiku. Aktuální byla 
tato snaha hlavně po válkách o dědictví rakouské, kdy bylo zapotřebí 
nahradit ztrátu Slezska a hospodářsky se odpoutat od závislosti na 
něm. Nejlepší podmínky pro podnikání měli po celé 18. stol. právě 
šlechtické, příp. církevní kruhy. Kapitálové zázemí, zdroje pracovních 
sil a možnost využití robotních povinností - to byly výhody, proti 
kterým se podnikatelé z řad měšťanstva jen těžko prosazovali. V době 
od poloviny 18. stol. byl jedním z hlavních činitelů v hospodářské 
politice manžel Marie Terezie František Lotrinský. Jeho jméno je 
spjato s řadou velkých hospodářských podniků té doby. 

Jedním z hlavních pomocníků panovnické rodiny a realizátorů její 
politiky byl hrabě Rudolf Chotek. Přes své členství v dvorní deputaci, 
orgánu, který nahradil místodržitelský úřad za okupace Čech bavor
sko-francouzským vojskem, získal důvěru dvora a záhy rychle postupo
val především díky právě Františku Lotrinskému. Byl jmenován 
prezidentem komerčního direktoria, prezidentem ministerial-bankode
putace a od r. 1760 vykonával funkci nejvyššího kancléře.3 Chotek 
hrál po celý život významnou úlohu v hospodářském rozvoji Čech. 
Brzy po svém nástupu odevzdal Marii Terezii spis, ve kterém otevřeně 
prohlásil, že jedině rozvoj zemědělství, průmyslu a obchodu, budová-

2 F. K UT NAR, Přehled dějin Česlwslovenslw v ejJOše f eudalismu N. Praha, SPN 1957, 
s. 62-65. 
3 A. KL.fMA, Manufál<lurní období v č:ecluit:h. Praha, NČSAV 1955, s. 272n. 
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ní komunikací jak vodních, tak i silničních jsou základem povznesení 
státu. Není proto divu, že tento muž byl také iniciátorem výstavy 
pn"1myslového zboží, jejímž prostřednictvím chtěl a mohl panovnické
mu domu a zároveň celému vídei'iskému dvoru ukázat výsledky své 
dosavadní zemské i říšské hospodářské činnosti. 

V létě r. 1754 uskutečnila královna Marie Terezie s císařem Fran
tiškem Lotrinským šestitýdenní návštěvu Českých zemí. Dne 23. srpna 
dorazil panovnický pár do Prahy, kde se shromáždila značná část 

zemské i říšské šlechty. Většinu programu naph1ovaly rúzné pracovní 
či společenské návštěvy. Program obsahoval jediný delší \IÝ.jezd mimo 
Prahu, a to dvoudenní návštěvu Veltrus. Na panství, které Chotkové 
získali koncem 17. stol. a vybudovali zde nevelký zámek obklopený 
umělým i přírodním parkem, byl připraven jakýsi vzorový trh, který 
byl zárovei1 přehlídkou prtlmyslových výrobkú země.4 Události byla 
věnována době přiměřená publicita a zmil1ovaly se o ní jak pražské, 
tak vídei1ské noviny. Údaje o výstavě samotné jsou však značně kusé, 
neboť v soudobém duchu se tisk rozepisoval hlavně o obědech, 

přenocování, účasti stavt1 a dvorních ministrtl apod. Vím e tedy, že 
vladařský pár v pátek 30. srpna dorazil do Veltrus, kde si po připra
veném obědě prohlédl zboží vystavené jednak přímo v zámku, j ednak 
ve stáncích, které byly rozloženy v těsném sousedství a na rozlehlé 
louce v parku před zámkem. Hlavní organizátor komerční rada Otto 
Loscani zde nechal shromáždit výrobky prtlmyslové produkce, tedy 
hlavně textilní zboží, ale zřejmě i sklářské, železářské, papírenské 
a další manufakturní výrobky. Největší pozornost byla věnována údaj
ně vlněnému a lněnému zboží a zvlášť podařené výrobky byly buď 
kupovány nebo odměi1ovány zlatými památnými penězi. " Existt~e 

zmínka o Antonu Salomonovi, rumburském obchodníkovi , od něhož 
Marie Terezie koupila ve Veltrusích plátenické výrobky za 1 200 zl. 
a odměnila ho zlatou medailí. Mimo to ho prý vybídla k založení 
podniku pro obchod s plátnem, což také následujícího roku učinil. 
Zřídil vývozní firmu, na níž se podílel mimo jiné také hrabě Josef 
Kinský, majitel několika manufaktur v severních Čechách. 1; 

Výstava trvala po celou dobu pobytu panovnického páru ve Veltru-

4 Problematikou výstavy ve Vcltrusích r. 1754 se zabývá O. ŠPEC!NGER ve svém č l ánku 
První vzorhový ve.le.t-r!t v Čaluich r. 1754, in: Hospodářské dčjin y 13, 1985 , s. 89-117 . 
. > Tamtéž, s. 94. 
li Tamtéž, s. 97. 
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sích. Jeden z jejích výsledků byl zřejmě i následný rozmach obchod
ních operací podnikatelů, hlavn ě v severních Čechách. Soudobé 
prameny však podrobnější zprávy neposkytují. Mimo již zmíněného 
tisku značná část údajtt pochází z rukopisného deníku knížete Jana 
Khevenhúllera-Metsche, který jako nejvyšší komoří provázel císařský 

pár po dobu celé návštěvy v Čechách. Další prameny se údajně 
nacházejíí v chotkovském archivu. Výstavou se zabýval v minulém 
století historik Herrmann Hallwich, jinak autor řady monografií 
o severočeských městech a dějinách průmyslu. Hallwich r. 1890 pole
mizoval s českou stranou o otázce charakteru této události a proti 
jubileu výstavy r. 1891.7 Snažil se ve prospěch svého tvrzení uvést 
všechny dostupné argumenty, i když sám až do r. 1889 považoval za 
první výstavu akci pořádanou v Klementinu r. 1791. V nedávné době 
se pak touto problematikou zabýval Otakar Špecinger ve svém článku 
"První vzorkový veletrh v Čechách r. 1754". 

K dalšímu rozvoji hospodářského podnikání dochází v sedmdesá
tých a hlavně osmdesátých letech díky řadě opatření jak hospodář
ského, tak politického rázu. Hlavně pak toleranční patent a patent 
o zrušení nevolnictví r. 1781 daly impuls k novému rozmachu prú
myslového podnikání. Tyto reformy výrazně urychlily přeměnu Prahy 
v průmyslové velkoměsto, přičemž nelze pominout návaznost na 
klíčové postavení města ve starších českých dějinách. Manufaktury se 
objevují v Praze již od první poloviny 18. stol., ale jejich · téměř 

výhradně měšťanští majitelé bojovali s řadou nedostatkú a problémů. 8 

Mezi ně patřil nízký odbyt výrobků vyplývající z omezené kupní síly 
městského obyvatelstva, vysoké výrobní náklady, nedostatek levných 
surovin, výrobních a organizačních zkušeností, pracovních sil apod. 
K tomu se družila nechuť k podnikání vlivem přežívající středověké 
mentality hledající spásu v cechovním systému. Většinu manufaktur 
z první poloviny 18. stol. se proto nepodařilo udržet v chodu. Přesto 
však dobrá úroveň některých řemesel, hlavně uměleckých a postupný 
vznik nové vrstvy bohatého patriciátu vytvářely podmínky pro pozdější 
hospodářský rozmach, stejně jako výhodná geografická poloha v cen
tru země a soustředění státní administrativy. Josefinské reformy roz
voj manufakturní výroby v Praze značně zrychlily, a tak v té to době 

I-1. I-IALLWICI I, Die rmte Get.wrbe-Ausstellung. !3ohcmia, 25. 2. 1890. 
8 Viz Z. MfKA, I-fiJ.I'jlorlriřský vývoj Prahy "jose(inské ?P.j!Jrmy, in: OP 4, 1984, s. 267-2R I. 
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roste počet nových podniklt zpracovávajících především bavlnu, dále 
vyrábějících papír a výrobky z něj, hlavně lakovan é a malované dózy 
a tabatěrky z tzv. "papier m ach e".9 Větší rozvoj měšťanského podniká
ní však vázl na nedostatku volného kapitálu . Teprve v období napo
leon ských válek padly bariéry, které omezovaly hranice manufakturní 
ekonomiky a vytvoři ly se podmínky příznivé pro rozvoj nových forem 
podnikání a především pro vznik mohutných kapitál ů, které se pak 
uplatnily v podnikání třicátých a čtyřicátých let 19. stol. 10 

Na konci 18. stol. však byla ekonomická převaha stále ještě na 
straně šlechtických kruhťt , úzce spjatých s vládnoucími úřednickými 
špičkami. Významnou postavou této doby byl nejvyšší purkrabí a pro
tektor Vlastenecko-hospodářské společnosti hrabě Jindřich von Rotten
han. Narodil se r. 1737 v Bamberku, ale zakoupil se v Čechách , kde 
vyvijel intenzivní hospodářskou činnost j ak ve vlastní r ežii , tak z titu
lu svých politických funkcí. V letech 1791-92 zastával úřad n ejvyššíh o 
purkrabí v Čechách, pak dvorního kancléře a prezidenta soudního 
dvora. Zemřel r. 1809 ve Vídni. Oblast j eho zájmú byla široká od 
zlepšování školství, zakládání továren, stavby silnic, podpory železář
skéh o prťtmyslu v Krušných horách a zavádění dřevozpract~ícího 

prúmyslu po textilní tiskárny. Podobně j a ko r. 1754 hrabě Rudolf 
Chotek zorganizoval trh ve Veltrusích, tak r. 1791 stál hrabě Rotten
han u zrodu výs tavy v pražském Klem entinu .11 

Korunovace Leopolda II. byla ústupkem českým stavťtm, kteří si od 
ní mnohé slibovali. Stala se pro ně prestižní záležitostí. V pompézní 
nádheře korunovačních obřadú, stavovského plesu a ostatních koru
novačních slavností zťtstává sama výstava jakoby v pozadí. Zatímco 
pražské Krameriovy noviny se podrobně rozepisují o obřadech, plese, 
slavnostním osvětlení Prahy, vzletu balonu a podobných atrakcích , 
o výstavě v Klementinu se nezmiňt~í. I ostatní popisy korunovace 
tuto záležitost přecházejí stručnou zmínkou , že 14. září císař v do
provodu členťt své rodiny navštívil Klementinum, kde si prohlédl 
sbírku bibliofilií, kabine t kuriozit a kabinet zboží, kde byly vystaveny 
různé výrobky pocházející ze Země české, hlavně textilní a galante r-

9 Tamtéž, s. 275-278. 
10 V. K LAPKA, Rozvoj lw.fJ'italistických .fimm fwdnikr.iní v Cechr.ich za nafwleonskýdt válek, in: 
Hospodářské dčjiny 14, 1986, s. 7-8. 
11 V. NOBACK, Uelie'l" die ente Gt<~veT!Je-AtLulellung anno i 791 ne!Jst einer gtm:h:idttlidwn Skiw' 
deT allgerneinen. Gewer!Je-A u.utellung in JJijh!nen. Prag 1873, 22 s. 

329 



Documenta Pragensia XII (1995) 

ní. Zde Jeho Veličenstvo setrvalo nějakou chvíli, vyslechlo výklad 
komerčního rady Schreyera, položilo několik otázek stran odbytu 
a vývozu vystavených výrobků a pak, podobně jako někteří členové 
jeho dvora, zakoupilo některé vystavené předměty. Tak přibližně 

vypadají dobové zprávy. 12 Ale oficiální žurnalista celé korunovace 
Johan Debrois ve svých Aktenrniissige Kronungsgeschichte des Konigs von 
Bohrnen Leopold des Zweite, vydaných o rok později projevtue o celou 
událost větší zájem. Informuje nejen o její organizaci, ale uvádí 
rovněž celkem podrobný seznam vystavených předmětů i se schema
tickým plánkem. 

Zde se dovídáme, že v létě r. 1791 nejvyšší purkrabí hrabě Rotten
han vyzval majitele manufaktur, aby zaslali do Prahy vzorky svých 
výrobktl. Sestavením scénáře a konečnou instalací zaslaných vzorků 
pověřil komerčního radu Josefa Antonína Schreyera. Byl najmut 
velký refektář pražského Klementina, kde podél stěn a na obdélníku 
stoltl uprostřed bylo vystaveno vybrané zboží. Seznam vystavených 
předměttl byl již několikrát publikován, naposledy v Pražském vlasti
vědném sborníku r. 1963. 1 ~ Obsaht.ue 49 položek převážně luxusního 
textilního zboží. Dále zde najdeme výrobky ze skla hladkého, brou
šeného, řezaného i malovaného, zrcadla velkých i menších rozměrl!, 
dřevěné zboží, české granáty, cínové výrobky i galanterní zboží, zlaté 
a lakované výrobky z "papier mache". Mezi majiteli manufaktur 
vystavujících své výrobky se objevt.uí jména jako hrabě Kinský, hrabě 
Lažanský, Valdštejn a Rottenhan. 

Výstava ovšem měla svůj dozvuk v obvinění zaslaném prezidentu 
dvorské komory Rudolfu Chotkovi známým pražským tiskařem Janem 
Ferdinandem Schonfeldem, ve kterém tvrdil, že některé vystavené 
zboží bylo cizozemského původu. Císař nařídi l vyšetření celé záleži
tosti, Schonfeld svá obvinění odvolal, omluvil se a vše bylo zveřejně
no v tisku. 

Že výstava neměla pokračování, se vysvětluje nepnznivou situací 
hospodářskou , měnovou a správní. Až v r. 1827 jednala rada českého 

12 Viz např. 'lhgdJUch dttr Whmisdum. KiinigskTiin:ung. Prag 1791 ; dále AJ.llRECJIT, Krii
nungsjottrnal fi.ir Prag. Praha 1791 ; Fanta.l·i~tn. attj' mnttr Reise nru:h Prag 1791. Dres
den - Lcipzig 1792 a Beschrm!JUng dtrr Nryrlichlteilm. btry cltrr K1iin.ung mne.\' Kiinig' von 
Biihtlim zu Prag. Wien 1791. 
1 ~ .J. DvoRSKÝ, Prvnf firais/ai pnimyslovri výstava, in: Pražský sborník v l astivčclný 1 96~. 
s. 26-29. 
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gubernia o návrhu každoročních výstav českých prúmyslových výrob
kll a výstava sama se konala v září r. 1828. 14 

Závěrem lze říci , že obě výstavy, jak v r. 1754 tak 1791 , byly 
především prezentací hospodářských úspěchú země před očima jejich 
panovníkú. Stály za nimi úzké vrstvy nejvyšší šlechty, a to ty, které se 
aktivně podílely na vídeií.ské hospodářské politice. Ve své době byly 
tyto události víceméně cizorodým j evem, což se projevilo nepochope
ním jejich významu a nezájmem širší veřejnosti o ně. Především 

v městských vrstvách (až na ryj imky) pod vlivem převažtUícího kon
zervativního myšlení nenacházejí zásady prúmyslového a obchodního 
podnikání pochopení. Doba mohutného rozmachu měšťanského ka
pitálu měla teprve přijít. 

14 M. PosPfš1J.OVÁ, Výstavní (inntJJt jednoty ku fJ/Jvzlmzení fmimyslu v Ceduidt v 30. letech 
19. století na pražJkém hradě, in : Průmys l a technika v novod obé české kultul"c. Praha, 
ÚTDU ČSAV 1988, s. 59- 85. 
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JUBILEJNÍ VÝSTAVA 1891 JAKO ZRCADLO 
SLOVANSTVÍ ČESKÉHO MĚŠŤANSTVA 

V červenci r. 1891 otiskla redakce Národních listt't fejeton, jehož 
autor se zadostiučiněním citoval obdivná slova návštěvníka Jubilejní 
výstavy ze Záhřebu: "Vy Čechové jste prostředníci slovanského světa! 
Vydáte heslo a svorně se sjíždíme k vám, bez obavy a podezřívání. 

Jsme u vás doma všichni a zapomínáme na své rt'tznice a žárlivt'tstky. 
Vítáte nás, ať máme co máme mezi sebou, Rusy a Poláky, Srby 
a Chorváty, Bulhary a Srby. Vládnete kouzlem, které nás podrobuje 
všecky." 1 "Pod tvými perutěmi, prapore Slavie, nechť se mocně duch 
Slovanstva rozvije", pronesla srbsky Zorka Hovorková při zatloukání 
hřebt't během odevzdání praporu Literárnímu a řečnickému spolku 
Slavii v květnu téhož roku. 2 

Přiřčené poslání prostředníka ve slovanském světě Čechúm bylo 
totožné s názorovým posunem slovanství českého měšťanstva. Ve 
srovnání s první polovinou 19. stol., s dobou hájení prosté české 

existence, neměly proruské a panslavistické projevy své zdroj e v po
citech a vědomí slabého národa. Nešlo ani o víru v záštitu slovanské
ho, zejména ruského světa, víru, která posilovala české národní 
vědomí od r. 1867, od tzv. moskevské pouti.3 V politické ideologii 
přestalo platit heslo rovnosti slovanských národú, životní krédo Fran
tiška Ladislava Riegra4 a Františka Palackého." Na počátku devadesá-

1 Národní li sty (dále NL) 189 1, č . 205, 28. 7. , fejeton V Praze 27 . července, 

podepsáno šifrou š-
2 Národní politika (dále NP) 1891, č. 142, 25. 5. 
~ J MACŮREK , Slovanshri my.flenka v Úisla!m životě fJOlitidufm, in : Slovanství v českém 
národ ním životi: . Sborník úvah profesorů Masarykovy university. Brno 1947, s. 48. 
4 Tamtéž, s. 52. 
:; Tamtéž, s. !) I a S2. 
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tých let minulého století vývoj myšlenky slovanské vzájemnosti, kterou 
vysvětlil Josef Macúrek jako "tendenci pro vzájemné sblížení"\ určo

valo už sebevědomé češství moderní společnosti s vyspělou ekonomi
kou. Národní buržoazie sklonku 19. stol. této ideji vtiskovala úlohu 
podpory vlastních, především hospodářských cíliL V nové slovanské 
politické spolupráci se přitom snažila na sebe strhnout roli koordiná
tora. 

Jubilejní výstava 1891 poskytla příležitost lákavě nabídnout vlastní 
představu slovanské součinnosti široké slovanské reprezentaci. Dobo
vý tisk byl přeplněn odhodláním pořadatelú výstavy překlenout na 
pražské púdě mezislovanské rozpory, usmířit slovanské národy. "Po
známe se vzájemně, pohovoříme si bez obalu, jako bratři, a je-li kde 
nejasno a jakýsi chlad, není možno, aby nenastalo jasno a nebylo 
tepleji", slibovaly veřejnosti Národní listy. 7 

Tentýž deník přinesl výrok, který lze označit za vyhlašované progra
mové heslo českého slovanství: "Květ kterékoliv ratolesti slovanské 
jest květem celého kmene."8 

O jeho přitažlivosti svědčily četné zprávy o Jubilejní výstavě ve 
slovanském tisku, který ji hodnotil jako zdařenou slavnost slovanské
ho národa, a účast "nejvzácnějších hostl! ( ... ) bratrú Slovanú"9 na 
velkolepém českém podniku. 

Koncem května přivítala Praha účastníky sjezdu slovanského stu
dentstva spojeného s odevzdáním praporu Literárnímu a řečnickému 
spolku Slavii. 10 Přes rozdílnost v posuzování některých otázek (např. 

dělnické , ženské) přijali akademici český program spolupráce rakous
kých Slovanú. 11 "Máme naději. Mladou slovanskou generaci. .. ", hod
notil perspektivy slovanského porozumění časopis Čas. 12 Zároveií. ale 
k vstřícnosti představitelť1 české společnosti měšťanú ke studentstvu 
poznamenal: "Naše společnost měšťanská zavírá se studentstvu na 
sedm zámkú ( ... ),dokud s titulem doktorským nekouká ( ... ) výborná 

r; Tamtéž, s. 20. 
7 NL 1891, pří!. k č . 132, 14. 5., Slovanští naši hosté v dobč výs tavy, podeps~u10 šifrou 
-ll~. 
8 NL 1891 , pří!. k č. 135, 17. 5., Z jubi lejní výs tavy, podepsáno šifrou řčk . 
9 L 1891, č . 68, 10. 3. 
111 Odevzdání praporu připadlo n a 23. a 24. 5. Srv. např. Jubilejní výstava zenttkrí. 
Kuilovslví i:P.s!u!lw. Praha 1894, s. I I I a 765. 
11 Čas .~. 1891, č. 21, 23. 5., s. 329. 
12 Tamtéž, s. 330. 
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partie ."13 A právě tato společenská skupina "vytvořila" Jubilej n í výsta
vu, a tím i ovzduší, ve kterém slovanské návštěvy probíhaly. 

Pouze do července r. 1891 přijely tři výstavní vlaky z Polska. Po 
zástupcích šlechty, historicky spjaté s idej emi a cíli polského národní
ho hnutí, a skupině 45 studentú z rakouských i mimorakouských 
univerzit14 manifestovalo svť\j uvědomělý slovanský postoj asi 80 1

" 

žurnalistú, spisovatelú, duchovních a umělcťt z Krakova.1
" O dtud byl 

vypraven na "nej krásn ějš í a nejzdařilejší" výstavu "v Slovanstvě " 1 7 i tře

tí vlak se 150 účastníky. 1 8 Samostatně se vydaly do Prahy varšavské 
učitelky (červenec) 19 a pěvecký soubor Lutnia (zář í) .~0 Počátkem 

července, deset dnú po početné skupině Chorvatťt a Slovincú~ 1 , 

dospělo do Prahy přes 100 zástupdt vlastenecké inteligence z "uher
ského Slovenska". 22 Skupinu drobného a středního katolického i evan
gelického duchovenstva, advokátťt , u čitelú a živnostníklt23 vedl advokát 
Pavel Mudroií. a Matúš Dula s redaktorem A. Pietorem. ~4 Ve druhé 
pol ovině měsíce proj evovali slovanskou jsoucnost účastí na výstavě 

krajané z Bělehradu2" spolu s posluchač i tamější univerzity, pravoslav
něho semináře a se srbskými řemeslníky.26 Pozornost vzbudili předsta-

1 ~ (;as .~. 189 1, č. 28, ll. 7., s. 454. 
14 (;as !), 1891 , č . 21, 23. 5., s. 329; dál<; srv. E . .J ELíNEK, Bmtřf Poltid a na.fe ttýstav"• 
in: Svčtozor 25, 1891 , č. 29, seš. 15, 12. 6., s. 346. 
15 Národní lis ty uvedly počet 100 (NL 189 1, č. 170, 22. fi., Uvítán í polské výpravy 
z Krakova, podepsáno šifrou -lt~). 
16 .J ejich vlak byl o hl ášen na 2 1. 6. (NL 189 1, č. 166, 18. fi.; dále NL 189 1, č. 170, 
22. fi.; NP 189 1, č. 288, 20. 10. a Pražský deník / dále PO/ 189 1, č. 142, 23. 6.). 
17 Přívl astek dopisovate le j ed noh o z varšavských listů (Svčtozor 25, 189 1, č. 29, 
scš. 15, 12. 6., s. 346). 
18 NL 189 1, č. 200, 23. 7.; PO 189 1, č. 166, 22. 7. ač. 1fi7, 23. 7. 
19 NP 189 1, č . 288, 20. I O. 
211 Tamtéž. 
21 NP 189 1, č. 176, 28. fi. a č . 288, 20. 10. Z ChOt-vaL,ka dospč l y do Prahy tři vlaky 
se 176 cestujícím i (Jubilejní výstava, s. 782). Z Oaruvaru se chystali do Prahy kra jané 
zagitovaní Českou besedou v Záhřebu (PO 1891 , č. 65, 20. 3. a dált: viz NL 189 1, 
č. 21 1, 3. 8.). Nová výprava Slovin cLI dorazi la koncem září (N L 1891, č . 260, 2 1. 9. 
a č. 2fi3, 24. 9.). 
22 Z tzv . .,Sl ovače " (NL 1891, č. 184, 7. 7.). 
2~ NL 1891 , č. 184 , 7. 7. , Příjezd uherských S l ováků do Prahy; PO 1891, č . 152, !). 7. 
a Svčtozor 25, 189 1, č. 35, seš. 18, 2'1. 7., s. 4 17, Slováci v Praze a na výstavč. 
24 Byli uvítáni čl eny mčstského zastupitelstva, výko nn éh o výs tavníh o výboru a deputa
ce mi spolků Slavie a Octvan (Svčtozor 25, 1891, č. %, 24. 7., s. 417). 
25 Vlak zorganizovala tamnčjší česká beseda Lumír (N L 1891, č. 166, 18. 6. ač. 197, 20. 7.). 
2h Tamtéž a NL 1891, č. 197, 20. 7. 
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vite lé rusínské inteligence ze Lvova. 27 I přes nepřjzel'i oficiálních 
politických kruhů se odhodlali k cestě do Prahy bohoslovci z Lužice28 

v čele s Michalem Hórnikem a Mukou .29 Bulharský vlak (1. 8.) čítal 

144 osob30
, z toho 84 učitele, 2 rolníky a výstavní výbor pro bulhar

ské výstavy r. 1891.3 1 Koncem srpna pozdravilo Jubilejní výstavu něko
lik Černohorcú. 32 

Zvláštní úvahu je třeba zasvětit setkání slovanských sokoh"t. Sokol
ské hnutí vyrostlo na národně měšťanské demokratické platformě, 

ale postupně se přelilo za hranice českých zemí a posilovalo si své 
místo ve společnosti ostatních slovanských národú. Bezesporu k tomu 
přispěl i všesokolský slet 26. 6.33 

Z ryze praktických dtlvodii se rozhodli shlédnout Jubilejní výstavu 
slovanští obchodníci (19. 5. z Bulharska) 3

\ cukrovarníci a li hovarníci 
(ll. 6. z Polska, 8. 7. z Haliče) 3" atd. Bylo možno spatřit i kyjevského 
majitele cukrovarú a rafinérií milionáře Lva Ivanoviče Brodského.36 

Výstava změnila Prahu v magnet přitahující slovanské národy. Národ1ú 
listy se radovaly: "Slovanská rodina je pohromadě. ( ... ) Atmosféra 
jakoby prosycena byla radostí a p lesem srdcí slovanských. l~eči nevedou 
se žádné. Srdce mluví tichou a přece zvučnou, plesnou svou řečí. .. ". 37 

"Praha je nyní skutečně střediskem duševního ruchu slovanských 
národů."3R Jeden ze studenttl pražské medicíny srovnal dokonce hlavní 
město Čech s lidským srdcem. ,Jako do tohoto vtékají tepny, tak valí 
se do Prahy proudové veškerého Slovanstva", pokračovai.39 

27 Dne 17. 7. mčl vy jet vlak ze Lvova (NP 1891, č . 185, 8. 7.) ; dále viz PO 1891, 
č . 166, 22. 7. a F. ÍZEIIoli, l?usíni k ruí-ln, in: Světozor 25, I 891, č. 35, seš. IR, 24. 7. , 
s. 417-4 18. 
28 PO IR9 1, č. 166, 22. 7. 
2!1 Tamtéž a NL 1891, č. 198, 21. 7. 
311 .fubilejn·í výstava, s. 782; dále viz c"':as 5, 1891, č . 32, 8. 8., s. 515 ; NL 1891, č . 206, 
29. 7. ; PO 1891, č. 174, 3 1. 7. ač. 176, 2. 8. 
3 1 Čas 5, 1891 , č. 30, 25. 7. 
32 PD 189 1, č. 193, n 8. 
33 Zúčastnilo se ho 18 jednot polských , 2 chorvat~ké a 3 slovinské (jubilejní vý.1·tmm, 
s. 766). 
34 NP 1891 , č . 288, 20. 10. 
!\!'i Ttuntéž. 
31i NL IR9J, č . 2 11 , 3. R. 
" 7 NL 189 1, č. 200, 23. 7. 
38 NL 189 1, č. 204, 27. 7. 
39 NL 189 1, příl. k č. 217, 9. 8. 

336 



B. Soukupová-Svobodová, Jubilejní výstava 1891 

Ani druhá strana nešetřila velkými slovy. Jako balzám působilo na 
českou duši vysoké mínění o českém národu z pera redaktora jedno
ho z rusínských deníků: " . . . po všech útiscích, jichž bylo Čechům 
vytrpěti od německé národnosti, Čechové dosáhli vývoje, jehož jim 
může záviděti každý jiný národ a zejména my Rusíni, kteří si nepře
stáváme bráti Čechy za vzor. Všaktě takové vlastence, jako u nich, 
sotva lze najíti u jiného národa."40 S hřejivým pocitem "dějinné 

satisfakce" zachytil Josef Toužimský větu z úst slovinského hosta: 
"Ó Čechové, u vás je všechno možné, cokoliv podniknete. Od vás se 
budeme učit, jste vůdcové a učitelové naši. "4 1 

Ne již vztah rovnocenného partnerství, ale vzoru a obdivovatele 
(učitele a žáka) měli na mysli Češi tisknoucí ruce slovanským hos
tům. 

Atmosféra všeobecného slovanění dala podnět ke sbírce na cestov
né pro zástupce "slovanského Benjamína"42

, hospodářsky slabé Černé 
Hory. 43 V červenci vyslovily Národní listy politování nad tím, že 
Černohorci nepřijedou do Prahy. 44 Do druhé poloviny srpna se 
shromáždilo 2 000 zl. 45 

Čeští vlastenci neznali ovšem černohorskou mentalitu. Pouze záslu
hou citlivého přístupu Josefa Holečka se podařilo českou horlivost 
s černohorskou národní hrdostí sladit. Černohorci pociťující svou 
účast na výstavě jako závaznou se rozhodli přicestovat na vlastní 
náklady.46 Přesto unáhlené gesto povrchního českého slovanství nevy
znělo naprázdno. J. Holeček navrhl ze shromážděných prostředkú 
založit pražskou nadaci pro černohorské studenty a řemeslníky.47 

Alespoií. v tomto případě byla tedy nová vlna slovanství svedena do 
správného řečiště. 

Dobová česká představa o slovanské vzájemnosti se promítla i do 
okázalého uvítacího ceremoniálu "nejvzácnějších hostú" 48 a do pro
gramu jejich pražského pobytu. Ovace na nádražích pokračovaly 

4° F. ih:uo i\, Rusín i k nrí.m, s. 418. 
41 .J. .J. T oužiM SKÝ, Z výstavního života, in: Zlatá Prah a 8, 1891 , č . 33, s. '\9<1. 
42 Obra t NL 1891 , č . 230 , 22. R. 
4~ NL 1891 , č . 224, 16. 8. a č . 230, 22. 8. 
44 NL 1891, č . 204, 27. 7., Černohorci a naše výstava. 
45 PO 1891 , č. 193, 23 . 8 . 
41; Černohorský ministr přislíbi l příj ezd na počátek října (NL 1891 , č . 249, 1 O. 9. ) . 
47 NL 1891, č . 230, 22 . 8. 
48 Obrat převzat z NL 1891 , č. 69, ll. 3 . 
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v přeplněných ulicích4
'
1
, na výstavišti a na půdě vlasteneckých spolkť1 

(Měšťanské besedy, Literárního a řečnického spolku Slavie) , příp. na 
Staroměstské radnici nebo Žofínském ostrově. Zaznívaly národní hymný0

, 

byly pronášeny proslovy a přípitky vyzdvihuj ící vzájemné kulturní 
svazky."1 

Prahu, "střed království, srdce národa českého""2 , představili pořa

datelé návštěvníkům prostřednictvím monumentú národní historie 
(Staroměstská radnice, Pražský hrad, chrám sv. Víta)!\3 a soudobých 
středisek národního hnutí (nová a stará budova Národního muzea, 
Rudolfinum , Náprstkovo muzeum). Slovanští hosté ji měli opouštět 
s přesvědčením, že je umocněným púdorysem českých děj in, jedné 
z nejdťiležitějších složek historie Slovanů. František Křižík , vedoucí 
stavebníh o výboru výstavy, uvítal bulharskou výpravu "na prahu naší 
staroslavné, zlaté, slovanské matičky Prahy"."4 Národní listy napsaly: 
"My (Češi - pozn. aut. ) se budeme starati, aby každý odnesl si 
z Prahy dojmy trvalé, ( ... ) budeme pečovati, aby n aše zlaté, stověžaté 
a slovanské město bylo každému Slovanu domovem. """ 

Ve slovanském obecném povědomí mělo zakotvit také české umě
ní. Pravidelnou náplní a jedním z vrcholú pražského pobytu se stal 
slavnostní večer v Národním divadle. Po úvodním proslovu patřilo 
vrcholné české j eviště živému obrazu režiséra Kolára Apoteóza Zem
ské jubilejní výstavy. Poté statisté uvolnili scénu pro předvedení opery 
Libuše"c' n ebo Prodaná nevěsta"7 od Bedřicha Smetany. Jen výjimečně 
ztvárnili čeští umělci dílo světové operní scény."8 

49 Např. rusínské hosty j edoucí z nádraží do Měšťanské besedy nadšen č pozdravoval 
dav na ulici (PO 1891, č. 166, 22. 7.). 
!\O Např. člen ové po lskéh o pčvecké ho sboru Lutn ia zazpívali na nádraží českou 
a polskou hymnu (NL 189 1, č. 170, 22. 6.). 
5 1 Císařský rada Richard J ahn zmíni l ve svém proslovu k Bulharům také českou 
e migraci do Bulharska (N P 1891, č. 209, 1 . 8.). 
52 O braty PO 1891 , č. 33, 2. 2. 
5~ lřetí polská výprava si prohlédla také hrad Ka rlštejn (PO 189 1, č. 167, 23. 7.). 
Pol ské hosty provádčl Emanuel Tonner a farář mčstského chudobince Ecke rt (NP 
189 1, č. 200, 23. 7.). 
54 NP 189 1, č. 208, 3 1. 7. 
55 NL 189 1, č. 132, 14. 5. 
56 Libuši shlédli Chorvati a Slovinci (PO 1891, č. 178, 5. 8.) . 
57 Prodaná nevěsta byla zinscenována pro Po láky. Před představením zazn č l a polská 
hymna (NL 1891, č. 225, 17. 8.). 
58 Dn e 23. 9. se dávala na počest S l ovin ců Auberova o pera Nčmá z Porti ci (PO 1891 , 
č. 218, 23. 9.). 
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Na odiv byla stavěna také česká pohostinnost; pro slovanské ná
vštěvníky se připravovalo bohaté pohoštění např. v Petzoldově restau
raci. 

Velkolepá uvítání Slovanú zaranžovala nejen Praha, ale také d alší 
česká a moravská města. Např. tři d esítky Polákú se při svém n ávratu 
do vlasti zastavily v Olomouci. Tamější vlastenci pro ně zorganizovali 
v Národním domě zábavu s přednesem polských, českých a jihoslo
vanských písní.59 Haličtí Rusíni přerušili jízdu na výstavu , aby uctili 
památku padlých na bojišti u Hradce Králové r. 1866. Jako autor 
programu j ejich pobytu ve východních Čechách byl vybrán František 
l~ehoř. Po vítací řeči zařadil píseň H ej Slované.611 První d en si Rusíni 
prohlédli zámek Jana Harracha Hrádek u Nechanic, na druhý den 
sloužil jejich duchovní v Hradci Králové mši.1

;
1 

Determinová ni přijetím základní revize slovanství, u silovali Češi 
o n avození dojmu, že dobře znají osud, povahu i tužby slovanských 
národiL Haličským Rusínúm a Srbť1m62 , stejně j ako Btllharť1m1;3 před

vedli knihovnu v Náprstkově muzeu se sbírkou literatury slovanských 
národú. Pro Rusíny se v pravoslavném kostele sloužila mše.1

;
4 

Přes snahu představit sebe sama jako prostředníka slovanskéh o 
porozumění osvědčovala česká společnost znovu a znovu povrchnost 
svého slovanofilství. 

"Nej bližší Slovany", Slováky česká společnost měla, j ak dosvědčil 

Slovanský kal endář, zafixované jako chudé dráteníky z neúrodné 
Trenčianské stolice živící se drá továním nádob i prodejem drobnéh o 
drátěného zboží. 1;

5 V tomto zjednodušeném úsudku měl své kořeny 
i jakýsi český paternalismus vllči Slovákúm. Československý večer v Měš
ťanské besedě popsal redaktor Světozoru následovně: " .. . dvě ratolesti 
téhož kmene, jedna silná, zelenající se, druhá slabá, osekaná, tulily 
se k sobě .. . "61; 

Haličské Rusíny český tisk zpravidla nazýval haličskými Rusy nebo 

59 NP 189 1, č . 18 1, 4. 7. 
!iO NP 189 1, č . 198, 2 1. 7. 
li l TamtO .. 
1;2 NL 1891 , č . 20 1, 24. 7. ; NP 1891, č . 200, 23. 7. 
li'l NL 189 1, č . 2 12, 4 . 8.; PO 189 1, č. 177, 4. 8. ; Svč tozor 2.'>, 1891 , č . ~9. seš. 20, 
s. 468. 
li4 PO 189 1, č . 167, 23 . 7. 
lió Velký slovanský kalendář (na r. 189 1), s. 40, Obrázky ze Slovenska. 
lili Svčtozor 25, 189 1, č . ~5. seš. 18, 24. 7. , s. 417. 
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pouze Rusy a jen zaznamenal, že ,Jmenováni býti chtějí ,Rusíny'". 67 

Zpěv ukrajinských vlasteneckých písní v Měšťanské besedě1;8 nepodní
til k hlubšímu zamyšlení. Češi zaslzeli nad líčením osudťt polských 
krajanťt v Americé~1 , ale nemínili přitom korigovat mínění o Rusku. 

Ani rusofilské projevy neměly jádro ve vědomí slovanské sounáleži
tosti. Návštěvy z Ruska daly českým obyvatelúm Prahy prostor pro 
manifestaci českosti hlavního města Čech. Mnozí z pražských Němcú, 
představujících jednu šestinu obyvatel Prahy70

, v době přfjezdu výstav
ního vlaku z Ruska město na protest opustili. 7 1 Jubilejní výstava 
posílila j ejich pocit izolace a cizoty. 72 

Kde hledat příčiny povrchnosti slovanství české veřejnosti? Časopis 
Čas je viděl v neutěšeném stavu slavistiky ve středoškolské73 a vysoko
školske4 výuce. Vinu kladl české politické "přeopatrnosti " a "neteč
nosti". Vyburcován stagnací slavistiky ("nyní jsme mezi všemi Slovany 
v ní posledními, i za Poláky") 7" vystoupil s požadavkem zavedení 
vyučování ruštiny v obecních středních školách a přednášek z historie 
slovanských literatur na české univerzitě. 71; "Ukažme žákúm, že jsou 
nejen syny maločíselného, chudého, po věky sužovaného národa 
českého, ale syny mocné, bohaté a nadějné Slavie, potom vytratí se 
národní malomyslnost a odrodilství u mladých i u starých", burcoval 
r. 1890.77 

A ještě dovětek. Jmenovaný časopis poskytl plochu pro vysvětlení 

pojmu slovanství Karlu Kramářovi publikujícímu Návrh programu 
lidového (1890) a Dojmy z Ruska (1891) .78 Dojmy z Ruska vyvolaly 
v život polemiku s odpůrci politiky carismu Edvardem J elínkem 7~\ 

67 NL 1891, č. 200, 23. 7. 
68 Tamtéž. 
lm PO 189 1, č. 142, 23 . 6. 
7° K 30. 12. 1890 žilo v Praze 146 082 č:echů a 27 124 Nčmd1. Od r. 1880 se počet 
Pražanů hlásících se k české národnosti zvýši l o 9 458, zatímco počet Pražanů 

hlásících se k Nčmcům se zredukoval o 'l 784 (Č:as 5, 189 1, č. 15, ll. 4. , s. 24!)). 
71 NL 1891 , č. 207, 30. 7. 
72 K prminčmecké náladč přispč ly N;írodní listy komentáři panslavistických aktů. Srv. 
např. NL 1891 , č. 200, 2'l. 7. 
7~ Čas 4, 1890, č. 4 1, ll. 10, s. 6!)0. 
74 Tamtéž, s. 65 1. 
75 Ta1ntéž. 
76 Tamté'l .. 
77 Tamtéž. 
78 K. Kramář počítal především se spoluprací rakouských Slovanů . 
79 Srv. Čas 5, 1891 , č. 9, 28. 2., s. 139- 142 a č. 10, 7. 3., s. 156-159. 
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Adolfem Černým80 a T. G. Masarykem. 81 Masaryk a kolem něho 
sdružení buržoazně r eformní realisté vykročili ke kritickému zhodno
cení slovanské ideologie. Široká česká veřejnost zůstávala ovšem stát 
a oddávala se slovanění. 

J eh o protiněmecký charakter, obavy z otevřené konfrontace české
ho a německého obyvatelstva zn eklidňovaly pražské policejní ředite l

ství. Masová vítání Slovanů v Praze, pro velkolepost oceněná Srby 
jako "carský doček"82 , se j evila mozkl1m rakouských policejních úřed
níků j ako nebezpečné "panslávské rejdy". Vídei'iský tisk užil termínu 
"panslavistické hody". 8~ Německé centralistické kruhy vynalezly pejora
tivní spojení "orgie panslavismu". 84 

"Když vítáme Poláky haličské - ruští tu vystoupiti nesměj í -je to 
velezrádný panslavism; když vítáme Rusíny, j e to panslavism, když 
vítáme Charváty, panslavism", ozřejmil strach policejního státu před 
rozbouřením stále se chvěj ící hladiny nacionálních citli časopis Čas8" 

Slovanské výstavní vlaky se začaly záměrně přetěžovat a zpožďovat.86 

Do Prahy přijížděly ve večerních hodinách87 , n ebo v pracovní době . 88 

Při návštěvě Rusínů v Hradci Králové ve druhé polovině července 

měly okresní h ej tmanství i tamějš í vojenský útvar pohotovostY' V po
lovin ě srpna vyhlásil pražský policejní ředitel zákaz jakýchkoli uvíta
cích shromáždění a prosloviL90 

Narušitelé klidu a pořádku byli potrestáni. Např. ředitele gymnázia 
v Kxj evě vyhostili z Prahy za to, že v Prúmyslovém paláci zahrál na 
varhany ruskou hymnu.~" 

so Čas 5, 189 1, č. 12, 12. 3 ., s. 189- 190. 
8 1 (;as 5, 1891, č. 14, 4. 4 ., s. 222-226 a č. 15, l l. 4 ., s. 236--240. 
82 NL 189 1, č . 197, 20. 7. 
83 č:as 5, 189 1, č. 3 1, I. R., s. 498. 
84 Tamtéž, s. 499. 
85 Ta rntéž. 
86 Srv. útrapy srbské výpravy (N L IR9 1, č. 197, 20. 7.). 
87 Třetí vlak z Polska dospěl na n>tdraží ve 2 1 hodin 20 minut (NP IR9 1, č. 19R, 
21. 7.). 
88 Bulharský výstavní vlak dojel v púl desáté ráno (NP 189 1, č. 20R, 3 1. 7.; PD IR91 , 
č . 174, 3 1. 7.). 
8'1 NP 189 1, č. 198, 2 1. 7. Hradecký purkmistr se pro "nemoc" omluvil (tamtéž). 
90 V kvčtnu byl pol i cejn ě zakázán sjezd slovanského studentstva (fubilltjní výstava, 
s. 765) . .Již před polovinou srpna zrazoval vládní list Bulhary před slovanským i projevy 
(Čas 5, 1891, č. 32, 8. 8., s. 5 15). 
91 (;as 5, 189 1, č . 34, 22. 8., s. 547. Po to mto politickouměleckém počinu ho d av 
vyzdvihl na ramena (N L 189 1, č . 225, 17. 8.). 

341 



Documenta Pragensia XII (1995) 

Češi se však v "temně dusném a zaleklém" ovzduší policejního 
státu rychle zorientovali. Zákaz oficiálního uvítání asi padesátičlenné 
skupiny z Kyjeva nezabránil davovým projevům sympatie (volání "Slá
va Rusům", "Na zdar"92

, "Ať žijí Rusové", "Urá")Y3 Ruch utichl až 
s příchodem přítomného bezmocného místodržícího Františka Anto
nína Thuna-HohensteinaY4 Čeští vlastenci nenápadně naznačili ve
doucím výpravy, že nemohou být osloveni.9

' 

Ve 156 dnech, po které se konala v Praze Jubilejní výstava, bylo 
doplněno sebevědomí moderní české společnosti o poznání vlastní 
hospodářské vyspělosti. "Nesnesli jsme zázraky, výmysly a vynálezy 
veškerého světa tam do těch utěšených budov na výstavišti, - co tam 
nalezneš a čemu se tam potěšíš neb podivíš, to vše jest naše, vše jsou 
to vymoženosti české země, obou národností zemských. Nač tady 
hrdě a sebevědome ukazuj eme, jest stoletá práce mravenčí, práce 
mozkem i kladivem, práce v útrobách vědy, práce v palácích prlimys
lu ( ... ) Konečně práce ku probuzení sebe, ku povznesení a uvědo
mění sebe", napsal v předvečer zahájení výstavy Pražský deník 
v sebevědomě nazvaném článku Století zírá na nás .'Hi 
Změnu v uvažování a pocitech českých vlastenctl provázelo i po

stupné revidování českého slovanství. Idea slovanské vzájemnosti na
rostla z národního obrození, z jeho myšlenkových potřeb a hl edisek. 
Postuláty českého probuzení pozbyly na své aktuálnosti. Moment 
obrany, Frankem Wollmanem zdůrazněný činitel slovanské vzájemnos
tj\17, proměnil svůj obsah. Nezbytnost trvalého soutěžení s hospodář
sky vyspělejším německým národem, nutnost vyplývající ze samotné 
zeměpisné polohy Čech, zrodila nápad začlenit tradice českého slo
vanství do ekonomického boje s německým konkurentem. Národ, 
který pronikl mezi hospodářsky určt0ící evropské národy, měl mít ve 
slovanské rodině přirozenou autoritu. 

Jubilejní výstava podnítila redakce k otiskování zasvěcených č lánkť1 , 

92 PO 1891, č. 188, 18. 8. 
9 3 NL 1891 , č. 225, 17. 8. 
~•4 PO 1891, č. 188, 18. 8. 
9" NL 1891, č . 225, 17. 8. ZárovCI'\ je požádali , aby sňali pohoršení budící nápadné 
talířové čepice bílé barvy (tamtéž a Čas 5, 1891, č . 34, 22. 8., s. 547). 
<Jr; PD 1891, č. 110, 15. 5 . 
97 F_ Wou.MAN, Český slavismus, jeho minttlosl a jnngram, in: J Macůrck, Slovanská 
myšlenka, s. 228. 
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životopisných nástinů slovanských vůdců, četných kulturních pracov
níků apod. z pera významných českých znalců slovanských národú 
(E. Jelínka, F. Řehoře, ]. Holečka). Dostaly prostor snahy seznámit 
veřejnost s jejich současným stavemY8 Nové injekce slovanskému 
povědomí pozbyly však v této době pro nejširší veřejnost své funkč
nosti. Nacionálně vypjatí měšťané zaměnili v praxi slovanské za 
protiněmecké. Snad lze dokonce vyslovit domněnku , že slovanské 
projevy sloužily jako rámec pro výraz nových cílů české společnosti. 

Nový poměr ke slovanství reprezentovaný kruhem kolem T. G. Masa
ryka pn'iměrného českého měšťana prozatím neovlivnil. Jeho myšlen
kový svět vypli'loval vlastní osud. 

98 Srv. např. A. Ó :RNÝ, Ndvšlríva Budy.íína, in : Velký slovanský kalendář, s. 49-5 L 
V článku A. Černý vyzval k návštěvě Budyšína. Argumentoval osvědčeným způsobem. 
Život lužického národa vklíněného do "Němectva" se mu jevil pro české země 
v mnohém inspirativní (tamtéž, s. 51). 
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jAN NOVOTNÝ 

NÁVŠTĚVNÍCI ZEMSKÉ JUBILEJNÍ VÝSTAVY 
V PRAZE 1891 

"Čím by byla výstava i sebedohona.leji 
pořízená, čím by byla i největší a nej
nádhernější expozice hdyby neměla velké 
návštěvy (. .. ) Pohládá se tedy za úplně 
zdařenou jenom ta výstava, h níž obrovské 
masy lidu putovaly a v níž tedy také 
veliký ruch a šumný život panoval. Nuže: 
Zemshá jubilejní výstava česhá zdařila se 
i v tomto ohledu skvěle, mnohem skvěleji, 
než leckterá výstava světová". 1 

Závěr citátu jistě silně přehání, ale bezmála dva a půl milionu 
platících návštěvníků Zemské jubilejní výstavy v Praze od 15. května 
do 18. řijna překonalo všechna optimistická očekávání pořadatelů, 
počítajících původně nejvýše s 1 milionem. Vždyť podobnou návštěv

ností se nemohla chlubit žádná z početných výstav regionálních, 
pořádaných do té doby hlavně v Německu2 , ale nakonec ani uherská 
zemská výstava v Budapešti r. 1885, s níž byla výstava pražská nejčas
těji srovnávána, nej en pro obdobné zemské param e try, ale i shodné 
nacionálně politické ambice pořadatelů . 3 Přestože budapešťská výsta-

1 .fubilejní výstava zemskrí. Království i:liskélw v Praze 1891. Praha 1894, s. 193. 
2 Od poloviny sedmdesátých let 19. stol. to byly zejm éna výstavy v Drážďanech 
(1875} , v Mnichově (1876) , Berlín ě ( 1879} , Lipsku ( 1879) , Oússeldorfu (1880), 
Stuttgartu (1881 }, orimberku (1882), Budapešti (1885) a ve Vídni ( 1888}, kde se 
r. 1873 konala též výstava světová. 
~ Srv . .fub·il"jní výstava, s. 775. 
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va trvala o 31 dní déle, zastavil se počet jejích návštěvník-ll pouze 
u 1 750 000 osob. Přitom je skutečností, že Zemskou jubilejní výsta
vu shlédlo nejméně o několik desítek, možná i stovek tisíc návštěvní
kLl více, těch, jimž byl umožněn volný vstup a také těch, co si 
zakoupili za 20 zl. tzv. sezonní vstupenku, v podstatě nepřenosnou 
permanentku. 

Sotva odpadly obavy z možného návštěvnického neúspěchu výstavy, 
které - byť opatrně - vyjadřoval český tisk ještě na podzim 1890 
v souvislosti s vyhlášením jejího bojkotu německými podnikateli z čes
kých zemí, přihlásily se obavy jiné, především je-li Praha vtlbec 
připravena předpokládaný příliv návštěvníkú výstavy zvládnout. Počát
kem ledna 1891 upozonl.oval výbor Ústřední jednoty československé
ho pohostinství Hostimil, že město dosud nic neudělalo pro ubytování 
většího počtu návštěvníkú, neboť 2 000 hotelových ll!žek, která jsou 
v Praze k dispozici, "kolikrát nestačí ani na zábavní nebo divadelní 
vlak". 4 Větší obavy Pražanú vzbuzovalo, zda statisíce očekávaných 

návštěvník-ll nevyvolají zásobovací potíže a vzestup cen potravin a zá
kladních životních potřeb.~; Touto otázkou se prúběžně zabývala zvláštní 
komise pražské městské rady a je nutno konstatovat, že po celou 
dobu trvání výstavy a přes její nečekaně vysokou návštěvnost Praha 
a její obyvatelé žádné větší výkyvy v tomto směru nepocítili. Předem 
panovaly obavy z kolapsu hromadné městské dopravy, představované 
tehdy koúkou.ii A ten se také dostavil, když se hned se zahájením 
výstavy ukázala jako zastaralé a potřebám evropské metropole, kterou 
chtěla Praha být, nevyhovující dopravní zařízení. Denní bitky o vozy 
směřující z Josefského náměstí k výstavišti komentoval tisk s tím, že 
"pražská tramway bude jedním z odstrašt~ících výstavních předmět-ll 
města Prahy". 7 

Hned 17. kvěU1a, druhý den po otevření výstavy veřejnosti, přivítala 
42 417 platících návštěvníkú. Podobné výše denní návštěvnosti nedo
sáhla za celou dobu svého trvání j iž zmíněná srovnatelná výstava 
v Budapešti (denní rekord zde byl 38 170 návštěvník-Ll), ani žádná 
z obdobných výstav pořádaných do této doby v evropských velkoměs
tech (kromě výstav světových). Po necelých čtrnácti dnech trvání čini l 

4 Národní listy (dále NL), 16. 1. 1891. 
5 TamtO., l l . 2. a 13. 2. 1891. 
!i Tamtéž, I S. 2. I 891. 
7 Praha. Denní list výstavní (dále Praha), 9. 6. 1891. 
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počet návštěvníků jubilejní výstavy už 200 000 a poprvé byla vyslove
na naděje , že jejich počet m1He dostoupit až 2 000 OOo.s Nejvyšší 
denní návštěvnosti bezmála 82 000 osob bylo dosaženo 27. července, 

kdy se očekával miliontý návštěvník. Tím Zemská jubilejní výstava 
např. přesáhla i denní návštěvnický rekord světové výstavy ve Vídni 
r. 1873. Dalšími rekordními dny výstavy byl 18. řfjen, její závěrečný 
den, se 75 500 návštěvníky a dále první den císařské návštěvy 27. 
září, kdy výstaviště přivítalo 71 000 platících návštěvníků . Naopak 
dnem nejnižší návštěvy s 2 827 osobami byl 5. červen; nikdy poté 
však už denní počet návštěvníktt neklesl pod 4 500. Celkový denní 
průměr návštěvnosti Zemské jubilejní výstavy byl ovšem poměrně 
vysoký, přes 15 000 osob, zatímco u výstavy budapešťské to nebylo ani 
10 000 .9 

Zatímco těsně před zahájením výstavy označil tisk poměry na 
domácích železnicích za "turecké" a upozorňoval, že "cizinci, kteří 

zvyklí jsou na rychlost, přesnost a ochotu svých drah domácích, smějí 
se nám přímo, jak se cos podobného díti může ve státě kulturním" 10

, 

je třeba říci , že zvýšeného náporu na dopravu návštěvníkú na výstavu, 
a to nejen z českých zemí, ale i ostatních zemí monarchie, se c.k. 
železnice zhostila vcelku dobře, a to jak zajištěním zvláštních vlaků, 
tak i uplatněním některých tarifních slev. 

V prťtběhu výstavy přijelo do Prahy celkem 464 zvláštních vlakťt 

s bezmála čtvrt milionem cesttůících. Z toho 263 vlakú se 142 000 
pasažéry bylo vypraveno na objednávku rúzných pořadatelťt zájezdťt 

a 201 zvláštních vlaků s 97 000 cestujícími vypravila ve vlastní režii 
c.k. privilegovaná společnost státní dráhy rakousko-uherské na tratích 
Česká Tiebová-Praha a Podmokly-Praha. Kromě toho podle ne zcela 
spolehlivých údajú železniční správy lze ke čtvrt miliónu cesttůících 
zvláštních vlakť1 připočítat navíc dalších 770 000 osob cesttůících 

normálními spoji, o které se v porovnání s předcházejícím rokem 
zvýšil v době trvání výstavy počet přepravených osob. Vezmeme-li 
zvláštní vlaky vypravené na objednávku, přijelo jich absolutně nejvíce 

8 Tamtéž, 31. 5. 1891. 
9 Srv. závěrečnou tabulku denní návštěvnosti Zemské jubilejní výstavy, tamtéž, 20. I O. 
1891 a podrobnější přehledy v publikacích Sto lel frrrice. ZfJrriva o V'irw/"";ruf zemsiaf 

výslavri v Praze I 89 I. Na oslavu jubi/rw tn·vní fm.lmyslové výstavy roku 179 1 v Praze, I I. 
Praha 1893, s. 285-288; .Jub-ilejní výstava, s. 778-790. 
10 Praha, 15. 5. 1891. 
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z Čech - 211, dále z Moravy - 31 , z Dolních Rakous - ll, společně 
z Chorvatska a Slovinska - 3, z Haliče 2 a po jednom připadá na 
Slezsko, Horní Rakousko, Uhry, Bulharsko a Sasko. Měly celkem 149 
výjezdních stanic, nejvíce z Brna (13 vlakť1), z Vídně (ll), dále 
z Nymburka a Pardubic (po 10). První výstavní vlak byl vypraven 
právě z Nymburka, a to už 17. května 1891. 11 Byly dny, kdy na 
pražská nádraží přijelo i více než 10 výstavních vlakú. Z Týna nad 
Vltavou a okolí se vydalo na návštěvu Zemské jubilejní výstavy 220 
účastníkú zájezdu lodí. Vypravila ji místní učitelská jednota Vinařický 
a po celé trase vítali vyzdobenou loď obyvatelé povltavských obcí, 
většinou hudbou, zpěvem a střelbou z hmoždířú. Za nadšených ovací 
velkého davu Pražantl přistála loď 5. srpna večer na Smíchově. 1 ~ 

Obavy, že návštěvnost výstavy ze zahraničí utrpí díky nepříznivému 
zpravodajství německého tisku (a to nejen pražské Bohemie) , nebyly 
jistě liché, zvláště když tyto dezinformující zprávy hovořící o údajných 
nacionálních výtržnostech na výstavě a jiných nepřístojnostech přejí

mala značná část zahraničních žurnálú, především na západě Evro
py.1 3 Ale i toto úskalí bylo překonáno. S hromadnými výpravami se 
přihlásili především příslušníci slovanských národú, žijících v Rakous
ko-Uhersku. Jako první přibyl do Prahy 22. června zájezd 140 pol
ských kulturně politických činiteli:! z Krakova. Ve stejný den přibyla 
výprava amerických krajantl, která přivezla pro Ústřední matici škol
skou dar 1 700 zl. 14 Koncem června v souvislosti s II. všesokolským 
sletem přibyly na výstavu zvláštní sokolské vlaky z Haliče, Slovinska 
a Chorvatska. Několik hromadných zájezdú pak následovalo i v dal
ších měsících. Zmiúoval-li se ještě koncem května výstavní bulletin , že 
v porovnání s Poláky, kteří "se obírají výstavou naší jako by to byla 
věc jejich" se "naši bratři Rusové chov~jí k nám jako nevlastní" 1\ 
změnila se zakrátko také tato situace. K nejpočetnějším návštěvníkúm 
z Ruska náležely především skupiny majiteltl a řediteltl cukrovarú 
a dalších podnikatelú. Ve skupinách i mezi jednotlivými zahraničními 

11 Slo lel ll, s. 272-274; Jubilejní vý.1lava., s. 782. 
12 Praha, 6. 8. 189 "1 ; též SUJ lel ll, s. 274. 
l 'l V této souvislosti se hovořilo o potřebě samostatné české tiskové kancel~tf-c s vlast
ními zpravodaji v důležitých evropských městech. Srv. Praha, 30. 5 . a 3. fi. I 1>91. 
14 Tato výprava krajanů připlula do Evropy zvláště vypravenou lodí. Od Podmokel do 
Prah y byl vlak, kterým cestovala, vítán slavnostně v kal.dé stanici. Tamtéž, 23. fi. I il9 1. 
15 Tamtéž, 30. 5. 1891. 
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návštěvníky výstavy byli především podnikatelé, obchodníci, živnostní
ci, velkostatkáři, stejně jako politikové, bývalí i stávající státní činitelé, 
poslanci, kulturní činite l é, církevní představitelé, a to témě ř ze všech 
evropských zemí a rovněž ze zámoří, hlavně ze Spojených státťt , ale 
také z Jižní Ameriky. 11

; Z rakousko-uherských oficialit navštívila Zem
skou jubilejní výstavu vedle císaře většina členů panovnického domu 
(tehdejší následník arcivévoda Karel Ludvík výstavu v zastoupení 
císaře zahajoval), někteří ministři 17, jednotliví poslanci říšského sně
mu i jejich skupiny (přičemž největší pozornost vzbudila 17. července 
návštěva 49 poslancťt konzervativního klubu Hohenwartova) IR a další 
světské i církevní celebrity. 

A co Němci, zejména z Čech, vybízení k bojkotu výstavy? Ve druhé 
polovině j ejího trvání poznamenal výstavní deník: "Officielně zde 
nejsou, ale ve skutečnosti je vidíte každou chvíli a konstatL~ete , že 
tváří v tvář tomuto velkému dílu výstavnímu jim vymřel na rtech 
úsměšek i podceií.ující vtip, který se přeci tak usilovně snažila Bohe
mia vštípiti do duší svých věrných". 19 

Nad počáteční radostnou atmosférou výstavní Prahy násobenou 
stoupající návštěvností, se v polovině jejího trvání začala stahovat 
mračna. Okázalé vítání a př~jímání zahraničních hostí a návštěvnic

kých skupin , zvláště ze slovanských zemí, prťtvody účastníků vlakových 
zájezdů pražskými ulicemi s hudbou, národními a spolkovými prapo
ry a někdy i v krojích, měly výrazné politické vyznění. Úřady tento 
ruch bedlivě sledovaly a pražský německý tisk nešetři l provokativními 
invektivami. Poměry v Praze byly i jednou z příčin trojího odložení 
císařské návštěvy na výstavě, k níž mělo pťtvodně dojít už na počátku 
července. Posléze počátkem srpna pražské policejní ředitelst·ví zasáh
lo. Zakázalo vítání zájezdťt a skupin návštěvníků výstavy na nádražích, 
prllvody pražskými ulicemi a zdobení tramvají. Současně byl vysloven 
zákaz nošení národních odznakťt školní mládeží, a to i v prostorách 
výstavy. Poprvé zasáhla policie při zájezdu českých dětí z Liberce, kdy 
vyhnala z nádraží učitele a Pražany připravené k jejich uvítání20 

16 Srv. Slo lel fl, s. 295. 
17 Podle původní zprávy se výstavy mi:la účastnit. s výj imkou ministra E. St.einbacha 
celá rakouská vláda v čele s E. Taafťem. Srv. Praha, 15. 5. 189 1. K této 1í časti však 
nedošlo. 
IH Tamtéž, 18. 7. 189 1. 
19 Tamtéž, 22. 8. 1891. 
2o Tamtéž, 4. R. 1891. 
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a hned nato stejným zpúsobem znemožnila připravené přivítání zvlášt
ního vlaku s návštěvníky z Chorvatska a Slovinska.2 1 Teprve v září byla 
tato opatření, která sice vyvolávala stísněnost, ale samotnou návštěv
nost výstavy nijak neohrozila, odvolána. A výstava se tak konečně 
dočkala i dlouho připravované císařské návštěvy. 

Zvláštní, v tomto případě sociální skupinu návštěvníkl1 Zemské 
jubilejní výstavy představovaly hromadné výpravy dělnictva. Čeští děl
níci , kteří na realizaci výstavy osvědčili jak svoji inteligenci tak tech
nickou vyspělost, chtěli hromadnými návštěvami prokázat také své 
vlastenectví. Značný podíl na organizování těchto návštěv z českého 
venkova měly hlavně rúzné dělnické vzdělávací a podpúrné spolky. 
První návštěvu připravil vzdělávací spolek Budislav v Roudnici n. L., 
když 14. června vypravil do Prahy na výstavu zvláštní dělnický vlak. 
Podobných výprav se v prtlběhu výstavy uskutečnilo několik desítek. 
K největším náležel zájezd dělnické besedy v Plzni s třemi zvláštními 
vlaky a 2 500 dělníky, dále tři početně obsazené dělnické vlaky 
z Vídně (1 500 účastníkú) a několik dalších. Snahám dělnických 

výprav prezentovat svoji přítomnost v Praze podobně jak to činily 

jiné korporace - manifestačními prúvody z nádraží na výstaviště -
úřady nepřály a pražské policejní ředitelství je hned od samého 
počátku výstavy zakázalo. 22 

Jedinou výjimku učinilo až ve druhé fázi Zemské jubilejní výstavy 
v neděli 20. září, kdy organizovaly hromadnou návštěvu pražské 
dělnické spolky. Asi 10 000 pražských dělníkú, hlavně živnostenských, 
se shromáždilo odpoledne na Maninách a odtud s hudbami a spol
kovými prapory řemeslnických tovaryšstev pochodovalo na výstaviště. 
Zde je slavnostně přivítal člen výstavního komitétu ing. Richard Jahn, 
přičemž zdttraznil podíl dělnictva na povznesení českého národa "do 
prvé řady vzdělaných národtt".2~ Za pozornost stojí, že pražští sociální 
demokraté vyhlásili této hromadné dělnické návštěvě na výstavě ote
vřený bojkot, a proto také mezi jejími účastníky chyběli až na výjimky 
tovární dělníci.24 

2 1 Tamtéž, 5. R. 1891. 
22 Sto let ll , s. 2R2. 
2 '1 Praha, 21. 9. I R9 I. 
24 " ... Strana mezinárodní uspoř;tda l a na ncdčli nčkteré schůze, aby tím odvr;tti la své 
přívrženec od této hromadné návštčvy. Proto také n.::jen že se nčktcré spolky dčlnické 
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Ještě větší podíl na hromadných dělnických návštěvách na Zemské 
jubilejní výstavě měli však sami podnikatelé, z nichž řada náležela 
k vystavovateltlm . Příklad dal majitel hutí a železáren v Komárově 
u Hořovic kníže Hanavský, který 7. června vypravil clo Prahy zvláštní 
vlak s tisícem zaměstnanců svých závodů. 2" Značná část podnikateltl , 
a to velkých i malých, uhradila dělníkům, které vyslala na výstavu 
nejen dopravu a vstupné, ale zaplatili jim na výstavě dosti čas to 

i pohoštění. Výstavní deník registroval tyto hromadn é dělnické ná
vštěvy velmi podrobně a zvláště od léta 1891 jejich počet rychle rostl. 
J ednou z největších akcí bylo pět zvláštních dělni ckých vlaktl vyprave
ných postupně na výstavu pro horníky a další zaměstnance České 
montánní společnosti, která převzala veškeré náklady; stejně tomu 
bylo též v plzei'iské Škodovce. Podobně podpořili návštěvy svých 
dělníků a zemědělské če l edi na výstavě m aj itelé řady velkostatků, 

panství, cukrovarů. Příkladem šel majitel konopišťského panství arci
vévoda František Ferdinand d'Este. 21

' Na zakoupení vstupenek pro 
dělníky a na j ejich občerstvení věnovalo poměrně značné prostředky 

i několik mecenáštl, kteří si přáli zústat v anonymitě.27 

Velmi svéráznou akci zorganizoval vinohradský městský lékař dr. Stretti, 
který za prostředky získané sbírkou pozval na výstavu 149 slovenských 
dráteníkú. Navštívili ji 26. července, v den, kdy zde byl uvítán 
milion tý návštěvník. Budili ve lkou pozornost, dostalo se jim hojn ého 
pohoštění a posléze byl mezi ně rozdělen i zbytek pen ěz získaný 
sbírkou. 28 

Ne všude se dělníci setkávali s podobnou přízní zaměstnavatelú . 

Počátkem srpna si např. stěžovali až u c.k. ministerstva orby ve Vídni 
horníci z Příbrami s dělníky příbramské kovohutě a Březových Hor, 

vťlbec n ezúčastn il y této manifestace, ale i ze z(• častnčných spolklt scháze li p •tvrte n c• 
strany mezimírodní ( ... ) Tovární dčlni ctvo rázu více m ezin árodn ího průvodu a hm
madné návš tčvy včere jší se tedy n ezúčastnil o. Kdo z dč lni ctva včera hromadnč na 
výstavu při šli , byli hlavnč dčlníci z menších závodů". Tamtéž. 
25 Tamtéž, R. 6. 1 R9 1. Kníže Hanavský vypravi l pozdčji na výstavu j eštč další vlak s ROO 
zamčstnanci jeho závodů. Srv. Sto lel ll, s. 283. Sám míležcl k předním vystavovatclúm . 

.J eho výstavní pavi lon přenesený na Letnou zdobí Prahu dodn es. 
2" Souhrnn č o dčlni cké návštčvnosti na výstavč srv. tamtéž, s. 2R3n. 
27 Např. týde n přc.:d skon če ním výstavy včn ova l neznámý m ecenáš u přílc/. i tosti Sl'íatku 
své dcery I 000 vstupen ek pro dčlníky a j e jich rod inn é příslušníky a přidal i pen č

žitou podporu. Praha, 14. 10 . IR9 1. 
28 Tamtéž, 27. 7. 1R9 1; též Sto lel ll, s. 279. 
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že jim místní báúské ředitelství odmítá podporu k návštěvě Zemské 
jubilejní výstavy, i když má být vyplacena z jejich vlastní bratrské 
pokladny. Z jejich stížnosti zaznělo neskrývané roztrpčení vyvolané 
pocitem národnostního útlaku.29 

Významný podíl na dělnické návštěvnosti výstavy, i když ne v podo
bě hromadných výprav, měli pražští dělníci. Tak pražští typografové 
zakoupili a mezi sebou rozdělili přes 34 000 vstupenek, mezi dělníky 
podniku Breitfeld a Daněk v Karlíně se rozprodalo rovněž na 30 000 
vstupenek, dělníci státní dráhy jich jen za červenec a srpen odebrali 
více než 14 000 apod. 30 

Zvláštností Zemské jubilejní výstavy byly hromadné návštěvy školní 
mládeže, které nbuzovaly pozornost i u cizinctL Rychle se L~aly 

zvláště na venkově a od června nebylo prakticky dne, kdy by výstavou 
neprošlo i několik školních výprav. Obecní úřady, Ústřední matice 
školská, n'hné dobročinné spolky a četní mecenáši pečovali o to, aby 
na výstavu mohly být vypraveny děti i z té nejchudší obce a z nema
jetných rodin. Všechny větší výpravy byly buď na nádraží nebo na 
výstavišti uvítány, většinou i zdarma pohoštěny a podle potřeby v Pra
ze ubytovány. 3 1 Za přispění Ústřední matice školské o to pečovaly 
opět pražské dobročinné spolky. 

Za zvláště dúležité byly z národního hlediska považovány návštěvy 
českých dětí z národnostně smíšených pohraničních okresi'1 a z jazy
kového rozhraní. V tomto případě náležela hlavní iniciativa Národní 
jednotě severočeské a Národní jednotě pošumavské, současně probí
haly pro tento účel veřejné sbírky a o ubytování těchto dě tí za 
návštěvy výstavy pečovala přímo pražská obec. A tak počín~e 16. 
červencem navštívili výstavu postupně čeští školáci z Duchcova, Posto
loprt, Teplic, z Komenského školy ve Vídni (ti přUeli i s vlastní 
kapelou), z Liberce, Žatce, Trutnova, Chomutova a dalších pohranič
ních míst. Zvláštní vlaky s dětmi byly vítány ve všech stanicích, 
kterými projížděly, a přivítání je čekalo rovněž v Praze. Většina z nich 
byla obdarována českými knihami a vedle jubilejní výstavy si prohléd
ly také pražské památky a navštívili Národní divadlo. Přijezd školáki'1 

29 13. K O PJ(; I<OVÁ , 1-/omiduf nefJo!wje v /Winmni mktt 1892, in: Vlastivědný sborník Poclbrd
ska 32-33/ l 9fl7, s. 204-205 . 
311 Sto let 11, s. 2fl2. 
3 1 .Jen v holešovické škole bylo bčhem prázdnin ubytováno 3 345 účastníků školních 
výprav. Tamtéž, s. 279. 
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z Liberce 3. srpna postihl jako první již zmíněný zákaz policejního 
ředitelství vítat na nádražích účastníky výprav a pořádat jejich průvo
dy Prahou. Malí liberečtí poutníci měli policii doslova v patách po 
celou dobu svého pražského pobytu a nevyhnuli se ani několika 

incidenti:1m.32 

S počátkem školního roku v polovině září nastaly pak hromadné 
návštěvy školních dětí z Prahy, předměstí a sousedících obcí. Vstupné 
pro školní exkurze bylo sníženo na polovinu - 10 kr., a pro nema
jetné školáky poskytovaly pražská městská rada a zastupitelstva pří

městských obcí volné vstupenky. K organizování hromadných návštěv 
školní mládeže na Zemské jubilejní výstavě bylo právem konstatová
no: "Můžeme býti plně spokojeni s úspěchem této myšlenky u nás 
zcela nové, jejíž účinky na národní náš život budou se dozajista jeviti 
i po mnohých, mnohých letech".~ :~ 

Na výstavě se vystřídali posléze i všichni příslušníci početné pražské 
posádky, kteří - s výjimkou šarží - měli při hromadných návštěvách 
vstup volný. Přesto v září mužstvo 2. a 5. setniny 74. pěšího pluku 
zaplatilo plné vstupné z důvodu, aby "brzy dosaženo bylo druhého 
milionu navštěvovatelů".~4 Dvoumiliontého návštěvníka se opravdu 
výstava dočkala, ale v ruchu právě probíhající císařské návštěvy nebyl 
poznán. Pořadatelé si to vynahradili při dvou a čtvrt miliontém náv
štěvníku. Byl jím v neděli ll. řijna Jaroslav Bartoš, obchodní cestující 
a člen Sokola Pražského. Obdržel zlaté kapesní hodinky v ceně asi 
200 zl. a další dárky, sám pak věnoval Ústřední matici školské 25 zP" 

V souboru návštěvníkl1 Zemské jubilejní výstavy nelze zapomenout 
na početné výpravy venkovanú z pražského okolí. Přijížděli každoden
ně, kromě doby žní, vesměs na žebřiňácích a povozech zdobených 
zelení, květinami, fábory a prapory. A tak "vzbuzovaly takové výpravy 
prostých venkovanů na naší výstavě všeobecnou pozornost navštěvova
telů domácích i cizích".% 

Při hodnocení Zemské jubilejní výstavy jejími současníky bylo jistě 
právem konstatováno, že jejímu prtlběhu dodaly "hromadné návštěvy 
přespolních hostí, výstavních vlaktl, dětí školních a dělnictva neoby-

~2 Prah a, 7. 8. 1891. 
3~ Sto Ú!l ll, s. 282. 
~4 Tamtéž, s. 278. 
~" Praha, I~. I O. 1891. 
% Sto let ll, s. 274-27.'>. 
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čejného zevnějšího lesku a n evšední zajímavosti. Bylať naše výstava 
právě více než pouhou výstavou, bylať skvělou manifestací národní 
práce a vlasteneckého nadšení" Y Stejně oprávněné však bylo konsta
tování, že přes velký příliv návštěvníků z domova i zahraničí, na velké 
návštěvnosti výstavy "přece j en největší podíl měla Praha sama; lze asi 
souditi, že připadají na každého obyvatele Prahy a jejích předměstí 3 
až 4, n a každého venkovana a cizince 1-2 návštěvy výstavy". Toto 
zjištění soudobý komentátor uzavře l slovy: "Ovšem byli jsme tam 
mnozí nesčetněkráte, ale zbylo dosti těch, kteří výstavu majíce za 
humny, přece ji nespatřili". 38 

37 Tamtéž, s. 283. 
38 Jubilejní výstava, s. 782. 
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Jrru KoŘALKA 

ROZPORUPLNÝ OBRAZ ČECHŮ 
VE VEŘEJNÉM MÍNĚNÍ NĚMECKA 

KOLEM JUBILEJNÍ VÝSTAVY ROKU 1891 

Poslední desetiletí devatenáctého století má v dějinném vývoji vztahu 
říšských Němců k Čechám a Čechům v mnoha směrech přelomový 
význam. V podstatě již vymizela představa, velice rozšířená v revoluč
ních letech 1848-1849 a z části ještě v šedesátých a sedmdesátých 
letech 19. stol. , že Češi jsou pouhou etnickou skupinou uvnitř Němec-· 
kého národa, případně uvnitř německého životního prostoru, a že j e 
možno tuto skupinu demokratickými metodami získat pro německou 
revoluci a tímto způsobem politicky, posléze i kulturně a jazykově 
poněmčit. 1 Tuto změnu vystihl hlavní teoretik Sociálně demokratické 
strany Německa, pražský rodák Karl Kautsky, když připravoval knižní 
vydání souboru Engelsových anglicky psaných článktt Revoluce a kon
trarevoluce v Rakousku2

, tehdy ještě omxlem připisovaných Karlu Mar
xovi: "Český národ (v originálním textu Nation, nikoli Volk-J.K.) má 
dnes tedy všechny znaky moderního kulturního národa. To však 
znamená, že návrat k postoji, jaký Češi zaujímali roku 1848 a 1849 
a kterého se Marx do budoucna obával, je nemožný a že všechno, 
co o tom tenkrát říkal, je dn es bezpředmětné, jen věcí historických 

1 K tomu J KoRALKA, 'Hchedum im Hahshurgerreich und in EurofHl 1815-1914. Sozialge
schichtliche Zusammenhi.inge der neuzeitlir:hen Nationsb-ildung und der Nationaliti.itenfrage in 
den biihmischen Li.indern. Wicn - Miinchcn 1991, (Schriftenreihc des Ostcrrcichischen 
Ost- und Siidostcuropa-Instituts 18) , s. 39-44; P. BURIAN, Zum reichsrleutschen 7schechen
bild der Mi.irzrevolution 1848/49, in: Wcstmitteleuropa - Ostrnittelcuropa. Vergleichc 
und Beziehungen . Festschrift fúr Ferdinand Scibt zum 65. Geburtstag, cd. W. Ebcr
hard, H . Lemberg, H. D. Heimann u. R. Luft. Miinchen 1992 (Veróftc ntli chungcn 
des Collcgium Caroli nurn 70), s. 229-249. 
2 Česky K. MARX - B. ENGELS, in: Spisy 8, Praha 1960, s. 27-134. Engelsovo autorství 
bylo zjištčno až po uvcřcjnční vzájemné korespondence Marxe a Engelse. 
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vzpomínek. "3 Při zdtJVodnění tohoto názoru, který v tehdejším Ně

mecku rozhodně nebyl běžný, vycházel Kautsky, podobn ě j ako jiní 
sociální d emokraté, z přeceňování hospodářských zájmú a třídního 

boj e: "Mezi Čechy dnes panují tytéž třídní rozdíly jako mezi Němci, 
shoda třídních zájmti začíná rozkládat strnulou národní uzavřenost."4 

Bez ohledu na některé j ednostrannosti teoretickéh o východiska 
převyšoval ovšem postoj německých sociálních demokrattl k jiným 
národtim, v konkrétním případě k Čechúm , svou racionalitou, smíř
livostí a otevřeností všechny ostatnií politické a ideové směry v Ně
mecku na sklonku 19. stol. Ve většině německých novin a časopisú 

byli Češi po r. 18815 líčeni převážně jako násilníci , kteří pražským 
Němcúm rozbijejí hlavy, o českých menšinách v pohraničních oblas
tech Čech se psalo n anejvýš v souvislosti s "nebezpečím čechizace" 
německých území.6 

Naprostou většinu zpráv a komentářú do říšskoněmeckého tisku 
dodávali protičesky zaměření němečtí dopisovatelé z Čech a z Vídně, 
kteří n ebyli ochotni přijmout menšinové postavení NěmcLI v Praze 
a v rámci celých Čech, protože by to podle jejich názoru znamenlo 
podřízeni německé kultury údajnému "slovanskému barbarství". Myš
lenka o n evyhnutelné převaze německého, případně i maďarského 
živlu v habsburské monarchii, má-li Rakousko-Uhersko zústat spoleh
livým spoj encem Německé říše, provázela značnou část úvah a ko
mentářú říšskoněmeckého tisku o vnitřních poměrech v sousední 
mnohonárodní monarchii. Útoky proti českému nacionalismu se pak 
vystupňovaly v prtiběhu r. 1890, když mladočeská opozice proti vídei'í
ským punktacím 7 získávala na síle a znemožnila rozdělení Čech na 
část n ěmeckou a část dvojjazyčnou. 8 

S osudem vídei'íských punktací spojili političtí představitelé Němcú 

~ K. KAUTSKY, Vrm·ede des VIH:rsetzel:~. in : K. Marx, Revolu tion und Ko ntrc-Rcvolution in 
Deutsch land , Stuttgart 1896, c itoV:.no podle nczm čněného 4. vyd. , Stuttgart I 9 I 9, 
s. XXII. 
4 Tamtéž, s. XXIX- XXX. 
5 Důl eži tým podn ětem byla tzv. chuchelská řež (Kuchelbad) 29. června 188 1. Srv. 
O. URllAN, Česlui .\poúi{nost 1848-1918. Praha 1982, s. 357. 
,; Příklady srv. J. KoŘALKA, Nrirodní stereotyjry v čes/u! a nt!JnecM jJOliticM l1arilwtu1'e, in : 
Proudy české umělecké tvo rby 19. století. Smích v umění, cd. M. Ottlová. Prah a I 991, 
s. 63-70. 
7 Srv. T Vorrf:cll , Mladlllc11Ji a boj o f!olitidwu m.oc v Čechrich. Praha 1980, s. 111 - 1.16. 
8 K tomu O. URBAN, Česhri sfJOleí'nost, s. 391-395; J. Kol~LKA, Tw:h.edum. i·rn Ha!J.I'IJ1t1Wit
reich, s. 152-157. 
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v Čechách v druhé polovině r. 1890 svou účast na přípravách zemské 
jubilejní výstavy v Praze . V říšskoněmeckém tisku se objevovaly ko
mentáře, zasílané převážně z německých politických kruhtl v Če
chách, které bojkot výstavy podporovaly, ale německé vyslanectví ve 
Vídni V}jadřovalo pochybnosti o případném "setrvání na stanovisku 
absolutní negace". Německý velvyslanec princ Heinrich Reuss psal 
4. listopadu 1890 říšskému kancléři Caprivimu, že "německý prúmysl 
by však příliš trpěl tím, kdyby se na soutěžení podílel jen jeho beztak 
velice čilý český konkurent", a upozornil na mezinárodní aspekty 
případného německého bojkotu: "Také do zahraničí by čistě slovan
ská výstava v Praze nepúsobila dobrým dojmem, zvláště když je na 
české straně úmysl uspořádat velké poutní výpravy z Ruska a jiných 
slovanských zemí do zlatého města nad Vltavou a oslavit tam sbratře
ní všech slovanských kmenú."9 Když pak bylo učiněno konečné roz
hodnutí o neúčasti Němcú z Čech na jubilejní výstavě, komentoval to 
velvyslanec Reuss 1. prosince 1890: "Postoj Němcú v této otázce je 
proto napadán. Tyto výtky se vztahují jen v menší míře na výzvu 
německému obyvatelstvu v Čechách, aby se neúčastnilo, ale týkají se 
spíše spojování otázky výstavy s uskutečněním vyrovnání, což nebylo 
zapotřebí. Prtunysl v Čechách, který je z velké části v německých 
rukou, utrpí citelně tím, že Němci výstavu neobešlou, a pr-L1myslníci 
i dělníci budou moci předhazovat Vtldcúm strany, že jsou tím vinni. 
Již nyní se ukazuje jistá opozice proti těmto usnesením ... "10 

Demonstrativní neúčast většiny německých podnikatelú z Čech, 
zejména z pohraničních oblastí, tak jen přispěla k tomu, že jubilejní 
výstava mezi květnem a řijnem 1891 podala přesvědčivý dúkaz o hos
podářském a kulturním pokroku české společnosti. Potvrdila to hned 
první zpráva velvyslance Reusse o zahájení pražské výstavy, datovaná 
16. května 1891: "Chtěli-li Němci svou neúčastí sledovat cíl, aby 
přivodili ztroskotání tohoto podniku nebo aspoú oslabili jeho velko
lepost, tak se jim to nepodařilo. Mnoho německých prúmyslníkú 
z království dnes již snad lituj e, že poslechli rady výkonného výboru, 
protože výstava, jak slyším, má být velice zdařilá." 11 Není pochyb 
o tom, že německá politická reprezentace v Čechách značně přece-

9 Politischcs Arch iv des auswi\rtigcn Amtcs (dále PA) Bonn, Óstcrrcich I O I, 13d. 2, 
A ll 818/ 1890. 
10 Tamtéž, A 12 672/ 1890. 
11 Tamtéž, A 44 18/ 1891. 
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nila německý podíl na hospodářském a společenském životě země 

a nedokázala si představit, že by Češi bez její pomoci byli vť1bec 
schopni uspořádat velkou průmyslovou výstavu. Vždyť německé novi
ny v Čechách neustále přesvědčovaly rakouskou i říšskoněmeckou 
veřejnost, že pd1mysl a "inteligence" v českých zemích jsou výlučně 
nebo aspoií. převážně německé, a při svém jednostranném zaměření 
na národnostní boj neviděly nebo odmítaly vidět pronikavý vzestup 
české společnosti v poslednich desetiletích. Jejich pochybovačný po
stoj k pražské jubilejni výstavě, o níž prohlašovali, že bez německé 
části bude jen "Potěmkinovou vesnicí", pouhým "bubenečským jar
markem"12 šířili v Německu hlavně extrémní nacionalisté. "Po ztros
kotání vyrovnání mezi Čechy a Němci neobesílají Němci z Čech 
českou výstavu, tím se z ní stala česká demonstrace zaměřená proti 
Němcům, a za takových okolností musí být pro každého Němce věcí 
povinné sebeúcty a národní hrdosti, aby na takovou výstavu nešel"'\ 
prohlašoval Časopis Všeněmeckého svazu. 

A přece se nezdařil záměr vlivné části německých politiků a pub
licistů z Čech, aby Jubilejní výstava roku 1891 ztratila svůj pťlVodně 
zamýšlený celozemský charakter a stala se eU1icky českým podnikem, 
řečeno německými pojmy, aby dokumentovala odklon od pojetí "bóh
misch" k pojetí "tschechisch". Čeští organizátoři výstavy se úzkostlivě 
snažili o to, aby neposkytli sebemenší záminku těm, kdo nepřáli 

úspěchu výstavy. Postarali se o nápisy a označení v několika jazycích, 
mezi nimiž nikdy nechyběla němčina, rozesílali do světa německé 

plakáty o výstavě, zajistili dostatečný počet německy mluvících infor
mátorů a prťlVodců . 14 Mezi předními vystavovateli byla řada zástupcú 
bohemistické šlechty, v jejíž hospodářské aktivitě stále ještě převažo

vala němčina nad češtinou, na výstavě se podíleli židovští podnikate
lé. Navíc bojkot odmítli také někteří významní němečtí prúmyslníci 
z Prahy, např. textilní magnát a prezident Pražské eskomptní banky 
rytíř Emil Kubinzky, který pak stál v čele Svazu průmyslníkú Prahy 
a okolí, a strojírenský velkopodnikatel baron Franz Ringhoffer, jimž 
liberecký deník Reichenberger Zeitung ještě po devíti letech vytýkal 
účast na Jubilejní výstavě roku 1891 jako porušení německé solidari-

12 Cituje Politik, 15. a 16. kvčtna 1891. 
13 Mitthcilungcn des Allgcmcinen Dcutschen Verbandes, č. 1, 1. června 1891. 
14 K tomu velvyslance Rcuss 31. kvčtna 189], PA Bonn, Ostcrrcich I Ol, 13d. 3, 
A 4862/ 1891 , a četné zprávy pražské Politik. 
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ty. 15 Spíše je na místě hodnocení, že neúčast velké části českých 

Němcť1 na zemské jubilejní výstavě dokládala jejich odklon od širší 
odpovědnosti k etnické uzavřenosti, zatímco celozemské pojetí "boh
misch" mohla ve svi'u prospěch využít česká společnost ve spolupráci 
s národnostně smířlivou šlechtou a s menší částí německých podni
kateli:! z Prahy a okolí. V tomto smyslu také organizátoři výstavy se vší 
rozhodností trvali na tom, aby jubilejní výstava byla v němčině 

označována jako "bohmische Ausstellung". 16 

Většina německých novin v Praze, v severních Čechách a ve Vídni 
naopak netrpělivě čekala na příležitost, aby mohla před veřejností 
dokázat českou "nesnášenlivost" a ospravedlnit tím svůj odpor proti 
jubilejní výstavě. Při zostřování česko-německého konfliktu v Če
chách od poloviny 19. stol. nelze zpravidla svalovat vinu jen na jednu 
nebo druhou stranu, ale málokdy byli čeští Němci tak jednoznačně 
v neprávu jako v případě pražské jubilejní výstavy. Již při zahájení 
výstavy, na němž se podílel arcivévoda Karel Ludvík jako osobní 
zástupce císaře spolu s pěti ministry, rozšířil pražský německý deník 
Bohemia nepravdivou zprávu o protiněmecké demonstraci v Praze, 
kdežto žádné jiné německé noviny ani policejní orgány o mcem 
nevěděly. 17 Před rakouskou i zahraniční veřejností se mělo dokázat, 
že případní němečtí návštěvníci pražské výstavy si nemohli být jisti 
svou osobní bezpečností, že prý se na výstavě nesmí mluvit německy 
atd. Nepatrná výtržnost mezi českým studentem práv, který se pak 
před soudem prohlásil ze "šovinistu", a třemi německými návštěvníky 
před branami výstavy, z nichž jeden byl z Berlína, poskytla dlouho 
hledanou záminku k protičeské kampani, která byla rozvířena i v Ně
mecku. Nic nepomohlo, že ojedinělou výtržnost odsoudil umírněný 
český tisk i rektor české univerzity v Praze. 18 Také pražské místodrži
telství oficiálně popřelo zprávy některých novin, že by na výstavě 

docházelo k národnostním třenicím. 19 

Berlínský výnos z 28. května 1891, který zaslal státní tajemník 

1" Rcichcnbcrger Zcitung, ll. ledna 1900, v článku Einc "industricllc Wirtschaťts
partci". 
16 V širších souvislostech srv . .J. KOŘALKA, '!Jcher;hen irn Habsburger-reú:h, s. 6 1-63. 
17 Politik, 17. kvčtna 1891. 
18 Politik, 22. a 26. kvčtna 1891. Poclobnč velvyslance Rcuss 7. června 189 1, PA 13onn , 
Óstcrrcich 1 Ol , 13d. 3, A 5086/ 185 1. 
19 Pragcr Abcndblatt 29. kvčtna 1891 , citováno podle Politik , 30. kvčtna 1891. 
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zahraničního úřadu Německé nse Adolf Marschall von Bieberstein 
německému velvyslanci ve Vídni Reussovi, byl ve svých formulacích 
i v celkové dikci nedobrým svědectvím toho, do jaké míry pronikla 
zaujatost proti českému národnímu hnutí nejen do veřejnosti, nýbrž 
i do nejvyšších kruhů sousedního Německa: "Nedávné výtržnosti 
v Praze, při nichž byl jeden německý návštěvník postižen nejhrubší
mi nadávkami a krutě ztýrán, společně s profrancouzskými projevy 
českých studentii, kteří nezakrytě poukazovali na společnou nenávist 
k Němcům jako spojovací pouto mezi Čechy a Francouzi, vzbudily 
zde trapnou pozornost a mnoho se o nich hovoří v německém tisku. 
Vskutku se nelze divit tomu, jestliže podobné události, daleko před
stihující nejsilnější výbuchy protiněmecké nenávisti ve Francii, vzrušu
jí zdejší veřejné mínění a napomáhají snahám vycházejícím z určité 
strany, aby byla vzbuzena nedůvěra k našemu rakouskému spojenci." 
Marschall dal velvyslanci na uváženou, aby se ještě před odjezdem na 
dovolenou "ve výše uvedeném smyslu" vyslovil "na patřičném místě. " 20 

Velvyslanec Reuss sice upozornil německý zahraniční úřad, že již 
po prvních zprávách tisku "předpokládal , že události byly ve stranic
kém zájmu zveličeny", a sám "mohl konstatovat jisté přehánění 

v líčení tisku nepřátelském vtlči Čechům", avšak vyhledal rakousko
-uherského m inistra zahraničí hraběte Kálnokyho a sdělil mu stano
visko berlínské vlády. 2 1 Navíc se v oficiózním deníku Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung v průběhu června 1891 dvakrát objevily kritické 
poznámky, že pražskému soudu příliš dlouho trvá projednání výtrž
nosti, při níž je snad "všechno jasné", a že snad je soud "stranický 
v neprospěch říšského Němce". 22 

Kladl-li výnos státního tajemníka Marschalla z 28. května 1891 velký 
důraz na české projevy sympatií k Francii, dostala se tato otázka 
v dalších dnech při posuzování pražské jubilejní výstavy a Čech-Ll 
vůbec zcela do popředí. Komentáři Norddeutsche Allgemeine Zei
tung nevadila v prvé řadě rána holí berlínskému obchodnímu cestu
jícímu, který podle svědectví dvou policejních strážníků urážel "českou 

20 PA 13onn, Ósterrcich 101, 13d. 3, A 4686/ 1891. 
21 Velvyslanec Reuss říšskému kancléři Caprivimu 30. kvčtna 1891, 

tamtéž, A 4805/ 1891. 
22 Citováno podle Politik, 8. a 18. června 1891 . Také vídeňský deník Die Presse 
odsoudil berlínský komentář pro jeho "tendenční j ednostrannost", zejmémt pro 
"ncvídaný výpad proti rakouskému soudcovskému stavu". Politik, 19. června 1891. 
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pakáž", ale hlavní námitky směřovaly proti případné česko-francouz
ské spolupráci: "Čeští výtržníci, kteří se při oslavě účasti, případně při 
odjezdu několika údajných francouzských studentú rozplývali při rúz
ných příležitostech ve sprostých nadávkách proti Německu a Něm
cúm, byli zřejmě ponecháni bez povšimnutí"23

, vytýkal berlínský deník 
rakouským úřadúm a pražské policii. Německý chargé ďaffaires ve 
Vídni princ Ratibor ve zprávě z 1. července 1891 nesouhlasil s názo
rem místodržitele hraběte Františka Thuna, že případné zákazy čes
ko-francouzských akcí by těmto "nijak pozoruhodným událostem" jen 
dodávaly význam, který jim nepřísluší. "Nemohl jsem tento názor 
sdílet", psal princ Ratibor, "a dovolil jsem si při své dnešní návštěvě 
na ministerstvu zahraničí zavést rozhovor s hrabětem Kálnokym na 
pražské události". 24 Deník Hamburger Nachrichten, všeobecně poklá
daný za orgán bývalého říšského kancléře Bismarcka2

", použil komen
táře pražských Národních listú na podporu francouzsko-ruského sblížení 
jako vhodné příležitosti k útoku proti snahám "učinit z hlavního 
města Čech středisko všech slovanských národních snah v Rakousku 
a Uhrách namířených proti německo-rakouskému spojenectví" .2t; 

A přece byla zemská jubilejtú výstava v Praze r. 1891 velkým 
mezinárodním úspěchem české společnosti, který se setkal i v někte
rých kruzích Německé říše s uznáním. Nebyli to jen Češi usedlí 
v rúzných městech Německa, kteří pokládali za svou povinnost na
vštívit pražskou výstavuY Mezi návštěvníky jubilejní výstavy, jejichž 
počet dosáhl 26. července jednoho milionu a 28. září 1891 dvou 
miliontl, stoupal postupně také počet říšskoněmeckých zájemcú. Je 
ovšem nutno předpokládat, že umírněný český tisk, především deník 
Politik vydávaný v němčině, měl zájem na zdúrazňování neúspěchu 
bojkotu výstavy vyhlášeného politickou reprezentací Němci't z Čech . 
Tak oznamovala Politik 6. června 1891, že "počet německých návštěv
níků výstavy roste přímo úměrně tomu, jak je tato výstava pomlouvá
na v německém tisku". O šest dnů později, 12. června 1891, tento 

23 Poli ti k, 8. června l 891. 
24 PA Bonn , Óstcrreich 101, Bd. 3, A 5905/ 1891. 
25 Srv. K. KoszvK, Deulsche Pre.ue im 19 . .fahrhunderl. Berlin 1966, s. 249-253. 
26 Výstřižek v PA Bonn , Ósterreich lOl , Bd. 3, A 6591 / 1891. 
27 Ve výpravč 300 Čechů z Nčmecka byli Češi usedlí v Berlínč, Hannoveru, Hambur
ku, Brémách , Lipsku, Drážďanech, Frankfurtu nad Mohanem, Augsburgu, Norimbcr
ku a v některých dalších městech. Politik, 30. června 1891. 
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deník radostně oznamoval: "Zvlášť silná byla návštěva z Německa. 
Berlín vyslal snad největší procento návštěvníků." Hosty z Frankfurtu 
nad Mohanem a z Mohuče uváděla Politik výslovně 22. července 
1891. Právě redakce Politik věnovala ze všech českých novin největší 
pozornost mezinárodnímu ohlasu pražské jubilejní výstavy a všímala 
si pochopitelně především kladných hlasů o výstavě. 

Největší říšskoněmecké liberální deníky Frankfurter Zeitung a Ber
liner Tageblatt uváděly zprávy o pražské výstavě zpravidla v souvislosti 
s "politováníhodným" národnostním konfliktem mezi Čechy a Němci 
v Čechách a omlouvaly své převážně příznivé hodnocení výstavy tím, 
že se jedná o "čistě hospodářský podnik" s vysokou úrovní expozice 
strojírenského a potravinářského průmyslu a s příkladným řešením 
prostoru výstaviště.28 Ojediněle se však ozvaly i jednoznačně příznivé 
hlasy na obhajobu Čechú a jejich výstavy. Pokud se pochvalná hod
nocení objevila v regionálních časopisech Landbote (v braniborském 
městě Prenzlau) a Rieder Wochenblatt29

, bylo možno namítnout, že 
to nebyly tiskové orgány rozšířené a reprezentativní. Avšak neobyčej
ně vlivný konzervativní deník Neue Preussische Zeitung, známý pod 
jménem Kreuzzeitung, polemizoval proti negativnímu obrazu praž
ských poměrú v oficiózním listu Norddeutsche Allgemeine Zeitung. 
Zastával názor, že neustále připomínaná púlnoční výtržnost proti 
berlínskému obchodnímu cestt~ícímu neměla "s výstavou jako tako
vou ( ... ) nic společného" a že "berlínský list snad ani netuší, kolik 
říšských Němcť1 již výstavu navštívilo a s velkým uspokojením z ní 
odešlo".30 Také liberální Hannoverscher Courier psal v podobném 
duchu: "Víme z vlastní zkušenosti , jakož i ze zpráv četných návštěvní
kú výstavy a různých vystavovatelú německé národnosti, že Němci, 
kteří přijíždějí na návštěvu výstavy do Prahy, jsou přijímáni velmi 
ochotně."3 1 Uváděla se dokonce jména říšskoněmeckých podnikateltl 
a obchodníků, kteří byli pražskou pohostinností a svými kontakty 
s českými firmami nanejvýš spokojeni.32 

Ohlas pražské jubilejní výstavy r. 1891 v Německu se zdá být 

28 Politik, 2., 16. a 26. června 1891. 
29 "Nčmcc, který se nechová provokačnč, je v Praze právč tak ncohrožován jako 
v Paříži ", psalo se v Landbotc. Politik, 16. června 1891. 
3° Citováno podle Politik, 21. června 1891. 
31 Obsáhlý citát v Politik, 12. červenec 1891, .Journa1stimmen liber dic Ausstcllung. 
32 Výroky obchodníků a podn i katelů z Norimbcrka, Magdeburku a Berlína v Politik, 
18. a 20. června, 12. červenec 1891. 
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pnznacny pro závažnou změnu, jaká se v Německu odehrála ve 
vztahu k Čechám a k českému národu v průběhu druhé poloviny 19. 
stol. J en početně malá skupina všeněmců a extrémních nacionalistť1 
byla j eš tě ochotna trvat na tom, že Čechy jsou součástí Německa. 
Zřetelná "slovanská" převaha v Čechách a pokusy o samostatnou 
zahraničně politickou orientaci české společnosti nemohly sice v teh
dejším Německu vzbuzovat sympatie, ale přitom se stále zřetelněji 

prosazovalo poznání, že Češi jsou svébytnou národně politickou 
silou, že se ve své podstatě mění z etnické skupiny (Volk n ebo 
Volksstamm) ve svébytný národ (Nation). Tato změna sice podle 
převažujícícho názoru škodila politickým zájmť1m Německé říše, takže 
nechyběly návrhy, že by bylo třeba tento vývoj zpomalit, zadržet n ebo 
i zvrátit, ale závažné důsledky vzestupu svébytné národní společnosti 
v německém sousedství byly řadě vzdálenějších pozorovatelť1 v Ně
mecku zřejmější než velké části politikl! a publicistť1 z řad českých 
Němcú. Sociálně darwinistické představy o údajně nevyhnutelném 
vzájemném boji národť133 napomáhaly vlastně v konkrétních podmín
kách posledního desetille tí 19. stol. k tomu, aby se národní svébyt
nost Čechú uznávala v mnohem větší míře než předtím. 

33 Srv. H. G. ZMARZLIK, Der Sozialdarwinismus in De11L~chland als ge.w:hir:htlidws Probúm4 in: 
Vicrtcljahrschftc fůr Zcitgcschichtc ll, 1963, s. 246-273. 
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JANA PECHOUŠKOVÁ 

NÁRODNÍ DIVADLO 
A JUBILEJNÍ ZEMSKÁ VÝSTAVA V PRAZE 

Jubilejní zemská výstava v Praze, slavnostně otevřená dne 15. květ
na 1891 arcivévodou Karlem Ludvíkem, "arcivévodou pro výstavy" -
jak sám sebe nazval, bratrem panujícího císaře Františka Josefa 1. , 
který převzal nad výstavou protektorství, a jeho manželkou arcivévod
kyní Marií Terezií, konaná na paměť stého výročí zemské výstavy při 
korunovaci krále Leopolda II. v r. 1791, se díky odvolání spoluúčasti 
německými liberály na sklonku r. 1890 pro český odpor k punkticím 
proměnila v demonstraci české dovednosti a zdatnosti. Této skuteč
nosti d~kázali propagandisticky obratně využít především mladočeši, 
kteří ve stále větší míře získávali pevnější pi1du pod nohama a v dané 
chvíli nesporně představovali přední mluvčí české měšťácké společ

nosti. Mladočeské sebevědomí však neutvrzovaly jen četné vystavené 
exponáty, dokumentující českou podnikavost a dovednost v nejrůz
nějších oblastech lidské činnosti, ale, a to především , také řada 

společenských akcí se zahraniční účastí, jež měla zcela pri1hledné 
politické pozadí. Okázalé vítání a přijímání cizích, především slovan
ských návštěvníků, a to i na pi1dě Národního divadla, bylo mj. 
podnětem k tomu, že se několikrát odložila císařova návštěva, pláno
vaná ptwodně na počátek července a uskutečněná pak až koncem 
září 1891. 

Národní divadlo právě na počátku devadesátých let procházelo 
dosti ostrým dramaturgickým zápasem, který bychom mohli ve zkrat
ce nazvat: zápas o realismus. V letech 1887-1895 bylo na Národním 
divadle vytvořeno několik mezníkových představení, která vyznačt~í 
vývojové směřování činoherní divadelní režie v tomto období. Vývo
jový zlom představovala Šmahova režie Stroupežnického Našich fu
riant-Ll v r. 1887, která byla programovým realistickým představením 
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otvírajícím s vervou cestu dalšímu vývoji. V žánru dramatu nalézáme 
vrcholný projev realistického inscenačního umění ve Chvalovského 
nastudování Maryši bratří Mrštíkú v r. 1894 a ve Šmahově režii 
Jiráskova Otce v témže roce. Dúsledným projevem naturalismu byla 
Seifertova režie Šimáčkova Světa malých lidí v r. 1890, představující 
krajní mez, za niž již inscenátoři nešli. Nedostatečnou připravenost 
souboru pro analytické psychologické inscenace ukázalo Šmahovo 
nastudování Hauptmannových Osamělých duší v r. 1895. Prvním 
jevištním dílem, které naplno V)jádřilo tendence psychologického 
divadla, směřujícího již k tvorbě Jaroslava Kvapila, byla Šubrtova 
inscenace Hilbertovy Viny v r. 1896. 

Dramaturgický zápas a hledání nové, světové cesty se však ve dnech 
konání výstavy na jeviště nepřenesl. František Adolf Šubrt, ředitel 
Národního divadla, zcela právem předpokládal, že značná část ná
vštěvníkll výstavy zavítá i do Zlaté kapličky nad Vltavou - pýchy to 
celého národa. A na tomto předpokladu byl také sestaven "výstavní" 
repertoár. Místo obvyklého "letního" repertoáru, složeného z lehčích 
her a novinek, se nyní dostávaly na jeviště především púvodní české 
hry oslavující český národ a takové, jež již tehdy byly klasickým 
odkazem. Pochopitelně že se nezapomnělo ani na novinky. Své 
premiéry v době konání výstavy měly tyto hry: Vrchlického a Fibichúv 
Smír Tantalúv, balet Rákoš Rákoczy, Sardouovo drama Thermidor 
a pantomima Ztracený syn. 

Slavnostní představení konaná v Národním divadle, a to jak u pří

ležitosti zahájení výstavy či při císařově návštěvě Prahy, tak i při vítání 
zahraničních, především slovanských návštěvníkú, měla zcela jasné 
politické pozadí a dala by se srovnat s oněmi prvními týdny po 
otevření Národního divadla, či s ještě dřívějšími slavnostmi při klade
ní základního kamene k Národnímu divadlu. 

Tato série slavnostních představení byla zahájena 14. května operou 
Alberta Franchettiho Asrael (rež. F. Kolár), konané na počest arcivévody 
Karla Ludvíka, který přijel do Prahy, aby při otevření výstavy zastupoval 
jejího protektora císaře Františka Josefa 1., a arcivévodkyň Marie 
Terezie, choti arcivévody Karla Ludvíka, jejich dcery arcivévodkyně 
Markéty Žofie, abatyše Tereziánského ústavu šlechtičen na Pražském 
hradě a jejich syna arcivévody Ferdinanda. A tak stejně jako před sto 
lety Leopold II. a Marie Ludovika navštívili české představení, Thámova 
Žebravého studenta, v hybernském divadle, tak i arcivévoda Karel 
Ludvík se svojí rodinou a v září pak i sám císař navštívili Národní 
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divadlo. Tomuto prvnímu slavnostnímu představení byli přítomní 

zejména ministři baron Pražák, hrabě Falkenhayn, rytíř Zaleski, markýz 
Bocquehem a svobodný pán Gautsch, místodržitel hrabě F. Thun, 
nejvyšší maršálek kníže ]. Lobkovic, kníže Schwarzenberg st., hrabě 
Clam-Martinic, hrabě Harrach, kníže Ferdinand Lobkovic, hrabata 
Nostic, Ledebur, Pálffy, O. a V. Schónbornové, knížata Adolf 
Schwarzenberg a Windischgratz, hrabě Z. Thun, generálmajor Vojnovič, 
kníže M. Lobkovic, hrabata ]. a Z. Kolovratové, Waldstein , kníže 
Bedřich Schwarzenberg, hrabata F. a W. Chotkové, Buquoy, pražský 
starosta dr. Šolc, policejní ředitel rytíř Stejskal, předseda české akademie 
Hlávka, ředitel zemské banky dr. Mattuš, poslanec Zeithammer, poslanec 
dr. Fanderlík, smíchovský starosta Elhenický, prof. Zucker, intendant 
německého divadla dr. Schlesinger, členové výstavního výkonného 
výboru hrabě Zettwitz, dvorní rada Zabusch, Bondy, císařský rada 
Wohanka a Otto, JUC. Sedlák, vinohradský starosta Friedlander, císařský 
rada Oliva, říští poslanci Dalmácie a Chorvatska, zástupci zemského 
výboru, četné šlechtičny, zástupci předních úřadl! atd. atd . Členové 
panovnického domu byli uvítáni ve vestibulu divadla místodržícím 
hrabětem Františkem Thunem, nejvyšším maršálkem knížetem Jiřím 
z Lobkovic, policejním ředitelem rytířem Stejskalem, intendantem 
divadla Janem Jeřábkem, předsedou družstva hrabětem Eugenem 
Wratislavem, ředitelem ND Šubrtem a členy družstva. Vznešení hosté 
poté vyznamenali zástupce divadla delší rozmluvou, ve které připoměli , 

že mají na Národní divadlo jen ty nejlepší vzpomínky již od té doby, 
kdy prvně před třemi lety Národní divadlo navštívili, a to nejen 
pokud se týče jeho krásné budovy, ale i jeho uměleckého významu. 
O přestávce byl do lóže hostl! pozván ředitel Šubrt s dirigentem 
Angrem. Arcivévoda Karel Ludvík s arcivévodkyní Marií Terezií vyslovili 
oběma zástupcúm divadla své uznání, pochválili jak umělecké výkony, 
tak i režijní i scénické ztvárnění opery Asrael, na kterou, jak oba 
přiznali, se již dlouho těšili, neboť na ni byli upozorněni arcivévodou 
Ludvíkem Viktorem, bratrem Karla Ludvíka. Arcivévoda Karel Ludvík 
projevil živý zájem o poměry v divadle a o odborné školení mladých 
umělctl na pražské konzervatoři. 

Podotýkám, že arcivévodkyně Marie Terezie byla oděna v žlutobí
lých šatech s mírnou vlečkou a arcivévodkyně Markéta Žofie v bílých 
šatech s vlečkou. Účesy obou dam byly nízké a ozdobené čelenkami 
z briliantú. Z týchž drahých kamenl! byly zhotoveny i náhrdelníky, 
které měly na krku. 
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Hned na druhý den se konalo druhé slavnostní představení, 
popravdě řečeno pro český národ mnohem významnější než to 
prvé - na počest zahájení Jubilejní zemské výstavy se dávala 
Smetanova Libuše. Již před piH osmou shromáždili se ve vestibulu 
Národního divadla členové divadelní správy v čele s intendantem 
dr. Jeřábkem; dostavil se též předseda Družstva Národního diva
dla hrabě Eugen Wratislaw, místopředseda dr. Jan Rúžička, ředitel 
divadla F. A. Šubrt, členové správního výboru Družstva pp. Bou
ček, Gottwald, Novák, prof. Neureutter a Schick. Přesně v púl 
osmé se dostavil výkonný komitét Jubilejní zemské výstavy pp. 
Bondy, R. Jahn, J. Otto, Sedlák, Wohanka s hrabětem Zedtwitzem, 
předsedou a Křižíkem, místopředsedou v čele. Kromě toho byli 
přítomni pp. Nekvasil, Šebor, prezident obchodní komory, dr. 
Fořt, tajemník obchodní komory a dvorní rada Zabusch. Přítom
né reprezentanty výstavy uvítal v zastoupení nejvyššího zemského 
maršálka intendant ND dr. Jan Jeřábek. V odpovědi na Jeřábkovo 
uvítání poděkoval předseda výkonného komitétu hr. Zedtwitz a vy
slovil přání, "aby prttběh výstavy dál se za týchž šťastných auspicií, 
za kterých počalo její zahájení", a poznamenal také, "že Národní 
divadlo stojí na vysokém stupni umění" a popřál mu, aby na 
započaté dráze setrvalo a pokračovalo dál. Jménem Družstva Ná
rodního divadla uvítali přítomné jeho předseda hr. Wratislaw 
a místopředseda dr. Jan Rúžička, který pravil: "Správa Národního 
divadla rozrušena jest hlubokou radostí právě tak, jako při otevře
ní Národního divadla. Otevření výstavy svědčí o neúnavné snaze 
a obdivuhodné vytrvalosti celého českého národa. Výkonnému 
komitétu náleží zásluha, že se přípravných prací L~al s bezpříklad
nou horlivostí a umožnil dílo tak velkolepé. Výstavy hodlá se 
účastniti dústojným zpúsobem i Národní divadlo. Dnešní jeho 
představení budiž uctivým projevem vážnosti Družstva k výstavní
mu komitétu." Místopředseda komitétu p. Křižík odmítl pochvalu 
dr. Rúžičky těmito slovy: "výstavní komitét konal jen svou vlaste
neckou povinnost". Jakmile vstoupil výstavní komitét a hosté mís
todržící hrabě Thun s chotí, kněžnou Schwarzenbergovou, nejvyšší 
maršálek království Českého kníže Jiří Lobkovic, starosta králov
ského hlavního města Prahy dr. Šolc, ministr baron Pražák, sta
rostové předměstských obcí a mnohých venkovských měst, starostové 
okresních zastupitelstev a mnozí poslanci zemští i říští z Čech 
i Moravy a ostatní příslušníci české aristokracie do lóží, začala 
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slavnostní předehra B. Smetany, po níž přednesl proslov sepsaný 
Augustinem Eugenem Mužíkem Vojta Slukov. Po proslovu končí
cím slovy: 

" ... nuž k hodům ducha, práce všickni v kruh 
jeť naše přítomnost a budoucnost dá Bůh!" 

následoval živý obraz Apoteóza Zemské jubilejní výstavy, komponova
ný vrchním režisérem Národního divadla Františkem Kolárem . Byla 
to alegorická skupina géniů práce, umění, věd aj. Nad touto skupi
nou bylo umístěno poprsí císaře Františka Josefa I. Pozadí pak 
dotvářel prospekt představující pohled na výstaviště, namalovaný malířem 
Národního divadla Robertem Holzrem. Živý obraz byl doprovázen 
skladbou Zdeňka Fibicha a zakončen českou národní hymnou a pro
voláním slávy císaři Františku Josefu 1., protektorovi výstavy. Teprve 
pak se ve vyprodaném Národním divadle rozezněly slavnostní tóny 
Smetanovy Libuše . 

Jestliže ředitel Národního divadla F. A. Šubrt počítal hned od 
počátku s velkou návštěvností, byl hluboce zklamán. Ačkoli udělal 

téměř vše, co bylo v jeho silách (každoroční letní opravy budovy 
divadla a jeho zařízení byly provedeny již 20.- 28. 3., a většině sólisttl 
byla proplacena dovolená), přesto až do konce května byla návštěv
nost divadla neobyčejně skromná. Dokonce v mnohých večerech 

mnohem menší, než tomu bývalo tou dobou v minulých letech. 
Pražany poutala výstava, nehledě na to, že tatáž představení měli 
možnost shlédnout již dříve či později, a venkovští hosté čekali 

s příchodem na později. Z několika dvojitých představení ( odpoled
ne a večer) plynul pokladně tím menší zisk, protože divadelní správa 
na žádost umělců povolila jim po dobu výstavní vyšší honoráře za 
účinkování ve dvou představeních v jednom dni. Návštěvnost vzrostla 
teprve v červnu a od 22. června do konce srpna se hrálo pravidelně 
již mimo předplatné. 

Dne 18. května bylo uspořádáno slavnostní představení na počest 
otevření České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, sloves
nost a umění. Na programu byly Vrchlického a Fibichovy Námluvy 
Pelopovy (rež. J. Šmaha, výpr. R. Holzer, dir. A. Čech, premiéra 
21. 2. 1890). 
Finančně nejpříznivějším z květnových představení bylo slavnostní 

představení Smetanovy Hubičky, konané na počest odevzdání prapo
ru literárnímu a řečnickému spolku Slavia dne 23. 5., jemuž předchá
zel slavnostní prttvod studentů Prahou a svěcení praporu na Žofíně. 
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Z celé řady červnových slavnostních představení stojí za zmínku 
alespoň dvě: 

- dne 23. 6. Z českých luhtt a hájů, Dwie blizny, Zvíkovský rarášek 
a Chlapi aristokraci konané na počest polských hosttl a uskutečněné za 
spolupráce královského divadla v Krakově, vedené jeho ředitelem Koz
mianem 

- a dne 28. 6. Paní mincmistrová (rež. F. Kolár, prem. 27. 4. 1885) 
na počest II. všesokolského sletu, který se právě v těchto dnech konal 
v Praze. Slavnostní představení bylo zah;ijeno ouverturou Antonína 
Dvořáka Husitská, kterou řídil kapelník M. Anger. Proslov J. V. Sládka 
přednesl v sokolském kroji miláček Sokolstva Vojta Slukov: 
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K sletu sokolskému 

Na přední stráži, jako prahy skalné, 
muž podle muže, podle štítu štít, 
zrak pevně upřen v bouřné vlny kalné 
v prsou lásky žár a v tváři klid, 
k tvé obraně, ó česká vlasti, stojí 
tvých synů pluky pevně sevřeny; 
a nad hlavou, vln hněvném ve příboji, 

jim vlaje prapor bíločervený. 

Za nimi v dál kr<U český leží svatý, 
luh, šírná pole, šumné lesiny, 
vesnice, města, osamělé chaty, 
a na údolí, pláií i výšiny 
se z Boží ruky požehnání snáší -
a přece, jako stesk to doslýcháš: 
"Ty česká země - pročpak nejsi naší?!" 
"Ó jest a bude!" - volá přední stráž. 

Viz, jak se pluky řadí na obranu, 
slyš ze rttt tisícův to hromem hřmít: 
"Co česká ruka sila na tom lánu, 
to česká ruka chce a bude žít!" 
Ať zrno žitné, ať to ducha setba, 
vše bude naše, zejtra jako dnes, 
a nepřátel ať hrozba nebo kletba 
se roztříští jak mrak o skalný tes. 
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Jen prapor vzhihu! K předu jménem Páně! 
a vzejde slunce, volnost z mrákoty, 
když každé na vlast namířené ráně 
se věrná česká prsa nastaví. 
Jen věrně, srdcem k srdci, paží k paži 
stlů v svatém boji českých mužů pluk, 
a ti, kdož padnou dnes na přední stráži, 
vždy žehnat bude vlast a šťastný vnuk. 

Živý obraz, sestavený vrchním režisérem Františkem Kolárem, před
stavující Sokolstvo vzdávající hold Vlasti, tvořilo přes sto sokolů ve 
cvičebních úborech a dle svědectví tisku měl neobyčejný ohlas. Na to 
zapěl mužský operní sbor Národního divadla se sborem Sokolů 

sokolskou hymnu. 
Také červenec se nesl ve znamení slavnostních představení: 
- dne 9. 7. na počest slovenských hostí byla uvedena Bozděchova 

Zkouška státníkova (rež.]. Šmaha) a Marencův Excelsior (rež. F. Ko
lár, dir. M. Anger, prem. 1. 8. 1885) 

- dne 18. 7. na počest říšských poslanců Klubu polského a Hohen
wartova se dávala Smetanova Prodaná nevěsta (rež. F. Hynek, dir. 
M. Anger, prem. 23. ll. 1883). I z tohoto představení si umělci 

odnesli palmu vítězství, neboť poslanci a zvláště hrabě Hohenwart 
vyslovili předsedovi Družstva Národního divadla hraběti Wratislawovi 
a řediteli Národního divadla F. A. Šubrtovi , a to jak na půdě divadla, 
tak i později při soirée u hraběte Sylva-Tarouccy, své uznání a obdiv 
uměleckým výkonům a světové úrovni divadla. Poslanci dokonce 
několikrát připomenuli, že přicházeli do Národního divadla s velkými 
nároky, ale že jejich požadavky byly svěžestí výkonů a uměleckým 
stupněm Národního divadla ještě překonány. 

Zvláštní pozornost si také zasluhuje slavnostní představení dne 
22. 7. konané na počest Rusím\ neboť při tomto představení, kromě 
Blodkovy opery V studni (rež. F. Hynek, dir. M. Anger, prem. 2. 12. 
1883) a posledního obrazu Excelsioru - Ballabile národů -, vystoupil 
rovněž rusínský pěvecký spolek Bojan ze Lvova, který na jevišti 
Národního divadla přednesl maloruské národní písně . 

Jubilejní zemskou výstavu také ,jako jeden muž" navštívili všichni 
členové opery a činohry Národního divadla, dále všichni členové 

sboru a baletu, technického a služebního personálu, a to dne 26. 7. 
pod vedením ředitele Národního divadla F. A. Šubrta. Budovu Ná-
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rodního divadla všichni opusti li v ll hod. dopoledne a 40 kočáry 
a 7 okrášlenými tramvajemi oqjeli na výstaviště, přičemž byli srdečně 
vítáni na Ferdinandově třídě, na Příkopech a na Josefské m náměstí 

(dnes náměstí Republiky) davem lidu. U vstupní brány byli všichni 
uvítáni členy výstavního komitétu s hrabětem Zedtwitzem v čele. 

Ředitel Národního divadla F. A. Šubrt jménem celého p ersonálu 
poděkoval za milé uvítání a ve své další řeči poukázal na prvky 
sjednonuící divadlo a výstavu - obě vznikly "z blahodárné úspěšné 
práce společné celého národa, která je vždy žádoucí, kdy se jedná 
o cíle veliké, kdy rozdíly přesvědčení umlkají a ustupují svornému 
vlasteneckému snažení" (Národní politika, 27. 7. 1891). Po slavnost
ních proj evech se návštěvníci hromadně odebrali k Ústřednímu palá
ci, kde sbor Národního divadla zazpíval Kde domov ml:u a kapelník 
Adolf Čech přednesl na varhany několik skladeb. Tím oficiální část 
návštěvy jubilejní výstavy skon čil a. 

Slavnostní představení pokračovala i v srpnu. Národní listy dne 
7. 8. 1891 napsaly: "V divadle se teď obden slaví a slaví: osvětlení, 
proslov, živý obraz, slavnostní předehra, všechno slavnostní. Dnes na 
počest hostl! z jihu, zejtra od východu, dnes sláva Polákúm, zejtra 
Chorvattlm, Slovind1m a jiným vítaným a milým hostúm. A pořád 
vyprodané domy. To je znamení, ve kterém divadlo nyní bojtue . 
VÍTĚZIT bude také, ale jak doufáme, až na podzim, až kasa bude po 
vrch naplněna a nastanou jiné povinnosů. Prozatím bývá nyní veselo 
ve vestibu lu a u pokladen rvačky. Hned ráno vždy vyprodáno. Ven
kovští hosté jsou ranní ptáci. Vyjdou z hotelu na snídani do kavárny, 
ale dříve opatrně zaskočí do divadla pro lístek. Taková prozřetelnost 
je moudrá a prakůcká v těchto kritických časech . .. " Slavnostní před
stavení stíhalo slavnostní představení. Národní listy zcela přesně 

vystihly danou situaci. Národní divadlo patřilo především hostúm, 
domácím i zahraničním. A uprostřed těchto slavnostních představení 
náhle zazněl umíráček. Lkavý zvuk kamenného srdce zvěstoval Praze 
a celému českému národu, že 22. srpna zemřel J an Neruda, redaktor 
Národních listl!, oblíbený fejetonista, divadelní a literární kriůk, 

novelista a již méně oblíbený básník, který nej en pro svou chorobu 
(chronický zánět žil , zlomená noha v koleně i částečná hluchota) 
nikdy Národní divadlo nenavštívil. Výstavní list Praha, jehož duchov
ním otcem Neruda byl (vymyslel mu jméno), dne 26. 8. 1891 napsal: 
"le tošní jubilejní výstava zahřála choré srdce Nerudovo. Navštívil 
výstavu v dopoledních hodinách a okřál pod povznášejícím jasem 
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jejím". Pohřbu Jana Nerudy 25 . 8. se mimo jiné zúčastnila i Ústřední 
jednota českého herectva v če le s jejím předsedou Vojtou Slukovem 
a sbor Národního divadla spolu s ředitelem F. A. Šubrtem. V čele 
smutečního prúvodu, který Jana Nerudu doprovázel na Vyšehrad, šli 
Sokolíci a tři heroldi ve středověkém kroji nesoucí palmy a odznaky 
Umělecké besedy, pak spolky, poté byly neseny na žerdích názvy 
všech jeho spisú a značka trojúhelníku všem tak milá a drahá, 
o věnce se postarali členové činohry Národního divadla, kteří tak 
vzdali hold svému neúprosnému kritikovi. 

Na 6. září připadlo sté výročí korunovace Leopolda II. českým 

králem. Tehdy, v r. 1791, dávala se v Praze mezi korunovačními 
slavnostmi poprvé i Mozartova opera Titus. Správa Národního divadla 
chtěla tohoto výročí využít a uvést znovu na svou scénu tuto Mozar
tovu operu. Intendance proti tomu nic nenamítala, ale když došlo 
k předběžnému ohlášení opery Titus v novinách na 6. září, zakázala 
intendance, nejprve ústně, poté i písemně, uvésti toho dne Tita na 
jeviště, a to z dúvodú politických. Správní výbor družstva se dne 
3. září ohradil proti tomuto zákazu podrobným rozborem opery, 
uvádějíc dále, že intendance, jíž náleží jen dozor umělecký a hospo
dářský, nemá právo zakazovat Mozartovu operu z politických dttvodů. 
K tomu bylo oprávněno jen policejní ředitelství a to takový zákaz 
vúbec n evydalo. Rozbor Mozartovy opery Titus byl jako odvolání 
podán i na Zemský výbor. Avšak i zde zapť1sobil "byrokratický šiml". 
Námitky a odvolání nikdo nebral na vědomí. Správa Národního 
divadla byla tedy nucena odložit premiéru Mozartova Tita na dobu 
pozdější a politicky příhodnější (rež. F. Kolár, dir. Adolf Čech, prem. 
19. ll. 1891). Jak se později ukázalo, byli intendanti (Jan Jeřábek, 
Karel Skopec a Karel Volinský) v tomto případě, stejně jako v někte
rých dřívějších a především pozdějších, nuceni sloužit jako kleště 

těm, kteří nechtěli vystoupit přímo a otevřeně. Policejní ředitel totiž 
upozornil místodržitele hraběte Františka Thuna, že by v den 6. září 

mohlo dojít v divadle k nějaké národní demonstraci - v souvislosti 
s Leopoldovou korunovací (jak známo, František Josef I. se nedal 
nikdy korunovat českým králem, což Češi pochopitelně těžce nesli , 
neboť by tak musel uznat určité politické a státní požadavky českého 
národa). Hrabě František Thun však nechtěl vydat přímý zákaz před
stavení, a to hlavně z ohledu na svou vlastní osobu. Obrátil se tedy 
na nejvyššího maršálka, knížete Jiřího z Lobkovic, aby on zabránil 
premiéře Tita ve výroční den Leopoldovy korunovace. A nejvyšší 
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maršálek vložil tuto choulostivou záležitost na bedra intendantttm. Ti 
ihned (dr. Jan Jeřábek) představení zakázali, nic nedbajíce na to, že 
tím překračují pro ně platné instrukce. A tak se na jevišti Národního 
divadla 6. září objevila "politicky nezávadná" Vrchlického Noc na 
Karlštejně (nebyla by však ona podnětnějším signálem k demonstra
ci?), a to odpoledne (rež. F. Kolár, prem. 23. 5. 1885) a Faust 
a Markétka večer (rež. F. Hynek, dir. A. Čech, choreogr. Augustin 
Berger, prem. 17. 3. 1889) . 

Koncem září navštívil konečně Jubilejní zemskou výstavu, po jiných 
členech císařské rodiny - arciknížete Albrechta (26. a 27. 5.), arcikní
žete Františka Ferdinanda, arciknížete Reinera, arciknížete Toskán
ského aj. - i její protektor, císař František Josef I. 

František Josef I. nijak neskrýval, že do Prahy přijíždí po dlouhých 
dvanácti letech jen nerad a svou návštěvu Prahy také okamžitě 

kompenzoval krátkou návštěvou Liberce . Český místodržící hrabě 
František Thun považoval přítomnost panovníka na Jubilejní zemské 
výstavě za naprosto nezbytnou a ve svých relací do Vídně dttsledně 
rozlišoval mezi protivládními a protidynastickými náladami. Praha 
však nic nedbala na císařův odpor k návštěvě a připravila mu slav
nostní uvítání, ke kterému svou troškou přispělo i Národní divadlo. 
Dle cestovního plánu, do detailů vypracovaného nejvyšším hofmist
rem , uvedlo Národní divadlo první jednání Dvořákova Jakobína (rež. 
]. Šmaha, dir. A. Čech, choreogr. A. Berger, prem. 12. 2. 1889) 
a druhé jednání Goldmarkova Merlina (rež. F. Kolár, dir. A. Čech, 
choreogr. A. Berger, prem. 23 . 1. 1890). 

Již po 17. hodině se začaly plnit prostory tehdejší Ferdinandovy 
třídy, Divadelní ulice, Ostrovní ulice a Tylova náměstí nejen fiakry 
a ekipážemi, ale především prostými Pražany, kteří se dnes do "své
ho" divadla nedostali. Zde si totiž dala dostaveníčko veškerá šlechta 
meškající právě v Praze. Dámy v přepychových róbách ozdobeny 
diamanty, rubíny, safíry, smaragdy a jinými drahými kameny a páni 
vesměs v parádních uniformách, dekorováni četnými řády. Slavnostní
ho představení se mj. zúčastnili: c.k. tajní radové knížata Jiří Lobko
vic s chotí, Emil Furstenberg, Karel Schwarzenberg s chotí, Ferdinand 
Kinský, hrabata Edmund Clary-Aldringen, Ferdinand Trauttman
sdorf, Jan Harrach s chotí, kníže Karel Paar s chotí, hrabata Ervín 
Nostic, Arnošt Waldstein s chotí, Zikmund Thun-Hohenstein, Jaromír 
Černín s chotí, ministr hrabě dr. B. Schonborn, hrabata Richard 
Clam-Martinic, F. Deym s chotí, Bedřich Karel Kinský s chotí, Filip 
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Grúnne s chotí, místodržící F. Thun s chotí a hrabě Theobald 
Černín s chotí. Dále byli přítomní hrabata F. Colloredo, dr. Vladimír 
Lažanský, Mannsfeld, princově Jan Schwarzenberg, dr. Bedřich Schwar
zenberg s chotí, hrabata Eugen Vratislav Koloděj a Karel Max Zedt
witz. Z ostatní šlechty sluší se uvést: c.k. komořího prince Ferdinanda 
Zdeňka z Lobkovic, knížete Františka z Lobkovic, prince Ferdinanda 
z Lobkovic s chotí a Zdeňka Vincence z Lobkovic s chotí, knížete 
Františka Josefa Auersperga, prince Engelberta Auersperga s chotí, 
knížete Maxe Egona Fúrstenberga s chotí, prince Alexandra Thurn
-Taxise s chotí, prince Hohenlohe s chotí, prince Pavla Metternicha, 
prince A. Rohana s chotí, hrabata Karla Schónborna s chotí, Rudolfa 
Chotka, Josefa Waldsteina, Felixe Deyma s chotí, Eduarda Palffyho 
s chotí, Leopolda Thuna, A. Paara, Zdeňka Kolovrata, F. Clam Galla
se, Emericha Chotka, Filipa Sternberga s chotí, Rudolfa Černína, 
Vojtěcha Schónborna s chotí, Ferdinanda Buquoye s chotí atd . Dále 
byli přítomní pánové: dr. Rieger, Zeithammer, dr. Trojan, předseda 
české akademie Hlávka, prezident obchodní komory Šebor, prezident 
výkonného komitétu Jubilejní zemské výstavy hrabě Max Zedtwitz 
a ostatní členové výboru, prezident zemského soudu Karel Maux, 
baron Helfert, dvorní rada rytíř Klaps... Z generality se dostavili: 
zemský velitel hrabě Grúnne, polní podmaršálek Probst, dále generál
majoři Vojnovič , Klobus, hrabě Osvald Kielmansegg, rytíř Peche, Mo
rawetz, Putti , plukovníci Netušil, rytíř Czibulka, Dúer, Rassl , Ploennies, 
Castaldo, podplukovníci Hassinger, Mórkenstein , Komark, Schróter aj. 

Slavnostně vyzdobená byla nejen celá tehdejší Ferdinandova třída, 
ale především Národní divadlo. Osvětlení stovkami a stovkami žáro
vek bylo, jak na druhý den informoval veškerý český tisk, vskutku 
velkolepé. Klenby loggie divadla i podjezdy byly ozdobeny girlandami 
z chvojí a z nich zářilo ,plno malých elektrických žároviček. Na 
kandelábrech u schodiště do Divadelní ulice a na kandelábrech 
u podjezdu plápolaly velké řecké ohně, oba rohy terasy nad podjez
dem byly vyplněny velkými kyticemi a Ia Makart, z jejichž středu 
vyčnívala oblouková elektrická lampa. Také kytice byly bohatě vyplně
ny květinovými zvonky z barevného skla a v nich opět zářily žárovi č

ky. Rovněž na praporových stožárech podél divadelního nábřeží byly 
umístěny obloukové elektrické lampy, které modře osvětlovaly celé 
divadlo. Podjezd u divadla byl bohatě vyzdoben vavřínem a jinými 
exotickými květinami. 

Už od 19. hodiny se k divadlu sjížděly ekvipáže. Po piH osmé 
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počala se sjížděti šlechta a krátce před 20. hod. přijely tři ekvipáže 
císařské suity. Pět minut po 20. hod. vjel z nábřeží do podjezdu 
purkmistr měst pražských dr. Šolc, v druhé ekvipáži za ním místodr
žitel hrabě František Thun a nakonec předjela ekvipáž císařova. 

U vchodu do Národního divadla očekávali císařův příchod nejvyšší 
zemský maršálek kníže Jiří z Lobkovic s členy zemského výboru, 
předseda divadelního družstva hrabě Wratislaw a členové divadelního 
výboru - Bouček, dr. Eiselt, dr. Fleischmann, dr. Neureutter, Novák 
a Schick. Nejvyšší maršálek kníže Jiří z Lobkovic uvítal císaře Františ
ka Josefa I. a představil mu předsedu divadelního družstva hraběte 
Wratislawa, místopředsedu doktora Růžičku a ředitele Národního 
divadla F. A. Šubrta. František Josef I. se obrátil na doktora Rúžičku 
a oslovil ho česky: "My jsme v Národním divadle poprvé a velice se 
těšíme , že poznáme jak budovu, tak i celý ústav." Doktor Rúžička mu 
poděkoval a zároveií. projevil radost, kterou má družstvo nad jeho 
příchodem do Národního divadla. K řediteli Národního divadla F. A. Šu
brtovi se císař obrátil hned poté a česky pravil: "Vy máte asi velmi 
mnoho práce s řízením celého divadla" , načež F. A. Šubrt skromě 
odvětil, že tak velký ústav jako je Národní divadlo si vyžaduje přiči

nění všech jeho činitelů. 
Na to se císař odebral doprovázen místodržitelem hrabětem Fran

tiškem Thunem a nejvyšším zemským maršálkem knížetem Jiřím 
z Lobkovic do královské lóže, kde darem obdržel program vázaný 
v deskách z bílé kůže. Na vrchní desce byl zlacený císařl"!v mono
gram, nad ním se skvěla česká královská koruna a nahoře i dole 
český heraldický lev. Tím bylo slavnostní uvítání císaře na půdě 
Národního divadla u konce. Orchestr Národního divadla zahrál ještě 
rakouskou národní hymnu a po velkých ovacích následovalo první 
jednání Dvořákovy opery Jakobín. Po tomto prvním jednání císař 

František Josef I. opustil Národní divadlo , když ještě předtím vyslovil 
nejvyššímu maršálkovi neobyčejnou pochvalu a spokojenost s výkony 
jak orchestru, tak i sboru, ale především sólisttl , o nichž pravil, že 
všichni přímo vynikají svými skvělými svěžími hlasy. Předem připrave
né druhé jednání Merlina se již konalo bez účasti císaře . Byla to 
první a zároveií. i poslední císařova návštěva Národního divadla, jenž 
se uskutečnila díky Jubilejní zemské výstavě. Pro nedostatek času však 
nedošlo k prohlídce divadla. Svou návštěvu Národního divadla chápal 
císař František Josef I. čistě oficiálně. Nijak tím nechtěl povzbudit 
Čechy, nijak tím nemínil uznat a věnovat větší pozornost českému 

376 



J. Pechoušková, Národní divadlo a Jubilejní zemská výstava 

umění. Návštěva byla čistě oficiální, do nejmenších podrobností 
vypracovaná dvorním hofmistrem. A co z toho všeho vzešlo Národní
mu divadlu? Kromě finančních nákladi'1 na představení a výzdobu 
divadla a cti, že ve svých zdech hostilo samého císaře, nic. Dokonce 
i čistý výnos za představení byl nižší než u předchozích slavnostních 
představení. 

Slavnostní představení na počest císaře Františka Josefa I. uzavřelo 
celou plejádu slavnostních představení konaných v pri'1běhu Jubilejní 
zemské výstavy. 

Národní divadlo se významně podílelo na pri'1běhu Jubilejní zem
ské výstavy. Právě tak jako výstava demonstrovala český um a doved
nost, tak i Národní divadlo demonstrovalo národní kulturu , umění, 
sounáležitost naší a světové kultury, ale především svoji spjatost 
s tímto národem, s jeho minulostí, přítomností i budoucností. Na 
scéně Národního divadla se vedle světových (např. Ibsen , Nepřítel 
lidu, dále Sardeau, Thermidor, Liszt, Svatá Alžběta aj.) a českých 

novinek (např. Vrchlický - Fibich, Smír Tantali'JV, Janáček, Rákoš 
Rákoczy, Šamberk, Jedenácté přikázání, Jeřábek, Služebník svého 
pána aj.) objevovala a byla vřele přijímána i dramata klasická -
světová (např. Shakespeari'lV Othello, Sen noci svatojánské, Mozartova 
Kouzelná fl étna, VegtlV Sedlák svým pánem aj .) i česká (např. Tyli'1v 
Strakonický dudák, Klicperúv Rohovín Čtverrohý, Kolárova Žižkova 
smrt aj.). Uznání, kterých se Národnímu divadlu dostalo, a to j ak 
sólisti'1m a herci'1m , m ezi kterými byli hvězdy typu Benoniové, Danze
rové, Kubešové, Laudové, Sklenářové, Bittnera, Kolára, Mošny, Sed
láčka, Seiferta a Vojana, tak i samotné budově, která jako jediná na 
světě je vskutku "národní", vybudovaná celým českým národem, mluví 
za všechno. Národní divadlo se stalo veličinou, se kterou se v bu
doucnosti muselo počítat, jak o tom svědčí i účast Národního divadla 
na Mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve Vídni v r. 1892. 

A nakonec trochu čísel. Za celou dobu konání výstavy bylo uvede
no 200 představení, z toho 42 odpoledních a 23 slavnostních. PřDem 
za j ednotlivé měsíce činil : květen - 9 552,70 zl. , červen - 32 637,20 zl., 
červenec - 37 362,90 zl., srpen - 46 374,10 zl., září - 34 365,80 zl. 
a řDen - ll 490,60 zl., což celkem činí 171 783,30 zl. při j ednotlivých 
vstupných: 

za lóži v přízemí a v prvním pořadí 
za lóži v přízemí v druhém pořadí 

- za křeslo v přízemí a na 1. balkoně 

8 zl. 
6 zl. 
2 zl. 50 kr. 
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- za sedadlo uzavřené v přízemí a na 
- za křeslo na druhém balkoně 
- za sedadlo uzavřené na 2. balkoně 
- za křeslo na 1. galerii 
- za sedadlo uzavřené na 1. galerii 
- za sedadlo uzavřené na 2. galerii: 

- se středu odd. A 

- stranou 

odd. B 
odd. C 

1. balkoně 1 zl. 50 
1 zl. 50 
1 zl. 
1 zl. 20 

80 

60 
50 
40 
50 
40 

v první řadě 
v druhé řadě 

- za místo k stání v přízemí 1 zl. 
na první galerii 
na druhé galerii 

- za lístek pro děti 

PŘEDPLATNÉ 
ročně na 300 představení 

-za lóži v přízemí a v prvním pořadí 
-za lóži v druhém pořadí 
- za křeslo v přízemí a na 1. balkoně 
- za sedadlo uzavřené v přízemí a na 1. 
- za křeslo na 2. balkoně 
- za sedadlo uzavřené na 2. balkoně 

- za křeslo na 1. galerii 
- za sedadlo uzavřené na 1. galerii 

PŘÍLOHA: 

balkoně 

Denní repertoár Národního divadla 
od 18. května do 18. ř\]na 1891 

KVĚTEN 

40 
20 
40 

1 200 
900 
360 
216 
225 
150 
180 
120 

kr. 
kr. 

kr. 
kr. 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

kr. 
kr. 
kr. 

zl. 
zl. 
zl. 
zl. 
zl. 
zl. 
zl. 
zl. 

18. mimo odp. Strakonický dudák 1 007,50 zl. 
18. mimo SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest otevření 

České akademie pro slovesnost a umění: 
Námluvy Pelopovy 1 032,50 zl. 
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19. mimo 
20. mimo odp. 
20. 173 

Ďáblovy pilulky 
Ďáblovy pilulky 
Zkouška státníkova 

1 314,60 zl. 
364,70 

Zvíkovský rarášek 215,50 
21. 174 Lejla 320,90 
22. 175 Myška 197,30 
23. mimo SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest odevzdání 

praporu literárnímu a řečnickému spolku Slávia: 
Proslov 
Živé obrazy 
Hubička 

24. mimo odp. Excelsior 
24. 176 Svatá Alžběta 
25. 177 Sen noci svatojánské 
26. 178 Asrael 
27. 179 Nepřítel lidu 
28. Noremní den 
29. 180 Komedie o kupci a jeho 

Rohovín čtverrohý 
Paní mincmistrová 

1 641,40 
315,70 
301,80 
291,-
518,-
164,50 

nevěrné ženě 

256,-
30. mimo SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest sjezdu 

českých a rakousko-uherských cukrovarníkt1: 
Lejla 1 048,40 

31. mimo odp. Nepřítel lidu 122,90 
31. mimo Sedlák kavalír 

ČERVEN 
1. 181 
2. 182 
3. 
4. 
5. 
6. mimo 
6. mimo odp. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Excelsior 

Hubička 

Smír Tantalův 
Jedenácté přikázání 
Othello 
Smír Tantalllv 
Sedm havranů 
Sen noci svatojánské 
Tannhauser 
Othello 
Sedm havrantl 
Dimitrij 

639,50 

640,90 
508,10 
312,40 
835,20 
396,40 

1 525,40 
469,60 
661,10 
621,50 
822,10 
562,10 
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ll . Jedenácté přikázání 331,40 zl. 
12. Asrael 866,50 
13. Libuše 401,20 
14. mimo odp. Sen noci svatojánské 862,90 
14. Sedm havranť1 983,20 
15. Kouzelná flétna 834,-
16. Smír Tantalúv 503,40 
17. Merlin 906,40 
18. mimo Thermidor 736,80 
19. Lej la 493,20 
20. Dimitrij 1 093,40 
21. mimo odp. Strakonický dudák 650,90 
21. Thermidor 633,80 
22. mimo Sedm havranť1 1 870,30 
23. SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ: 

Z českých !uhli a hájú 
Dwie blizny 
Zvíkovský rarášek 
Chlopi aristokraci 1 113,10 

24. Smír Tantalť1v 504,70 
25. mimo Carmen 1 309,-
26. mimo Prodaná nevěsta 1 227,10 
27. mimo odp. Sedm havran tl 937,60 
27. mimo SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ 

na počest slovanských hostí: 
Dalibor 1 451,50 

28. mimo odp. Jakobín 815,40 
28. SLAVNOSTNÍPŘEDSTAVENÍ 

na počest všesokolského sletu: 
Husitská 
Proslov 
Živý obraz 
Hymna sokol ť1 

Paní mincmistrová 1 666,20 
29. mimo Strakonický dudák 1 950,-
30. mimo odp. Sedm havran li 1 658,30 
30. mimo Libuše 1 527,-
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ČERVENEC 
1. mimo odp. Sedm Havranť1 592,80 zl. 
1. mimo Prodaná nevěsta 1 044,40 
2. 201 Thermidor 638,90 
3. mimo Asrael 1 232,50 
4. mimo Ďáblovy pilulky 1 079,30 
5. mimo odp. Sen noci svatojánské 399,50 
5. mimo Carmen 988,90 
6. mimo odp. Ďáblovy pilulky 727,80 
6. 202 Thermidor 607,10 
7. 203 Lejla 848,10 
8. Žižkova smrt 1 065,40 
9. mimo SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ 

na počest hostí slovenských: 
Slavnostní předehra 
Proslov 
Živý obraz 
Zkouška státníkova 
Trojlístek národních písní 
Excelsior 1 453,20 

10. mimo Ďáblovy pilulky 1 543,50 
ll. mimo Eugen Oněgin 1 169,-
12. mimo odp. Strakonický dudák 933,20 
12. mimo Žižkova smrt 1 503,90 
13. mimo odp. Ďáblovy pilulky 798,30 
13. mimo Dalibor 729,50 
14. mimo Prodaná nevěsta 1 389,10 
15. 205 Služebník svého pána 429,60 
16. Othello 839,60 
17. Žižkova smrt 782,70 
18. mimo SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ 

na počest přítomnosti říšských poslancť1 
Klubu polského a Klubu Hohenwartova: 
Slavnostní předehra 
Proslov 
Živý obraz 
Prodaná nevěsta 1 782,70 

19. mimo odp. Doktor Kalous 497,70 
19. mimo Žižkova smrt 1 012,20 
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20. mimo 

21. mimo 
22. mimo 

23. mimo 

24. 208 

SLAVNOSTNÍPŘEDSTAVENÍ 
na počest Srbi'1 a Čechú ze Srbska 
V studni 
Excelsior 1 940,70 zl. 
Excelsior 1 437,70 
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest Rusínú: 
Slavnostní ouventura 
Proslov 
Živý obraz 
Koncert rusínského pěveckého spolku 
Bojan 
V studni 
Excelsior: Ballabile národú 1 445,30 
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest Polákú: 
Živý obraz 
Prodaná nevěsta 1 598,-
Rákoš Rákoczy ( 1) 
Paní mincmistrová 

25. mimo Don Juan 
872,60 
832,90 
295 ,90 
978,-
472,-

26. mimo odp. Žižkova smrt 
26. mimo Sedm havranú 
27. mimo odp. Sedm havrani'1 
27. 209 Sedlák kavalír 

28. mimo 
29. 210 
30. mimo 
31. mimo 

SRPEN 
1. 211 

2. mimo odp. 
2. mimo 

3. mimo 
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Rákoš Rákoczy 
Královna ze Sáby 
Služebník svého pána 
Sedm havranú 
Carmen 

Rákoš Rákoczy 

785,50 
1 297,30 

572,40 
1 279,-

919,90 

Paní mincmistrová 742,30 
Sedm havrani'1 867,40 
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest 
bulharských hostí: 
Proslov 
Živý obraz 
Nevěsta husitská 
Dmitrij 

1 164,70 
1 283,50 



4. mimo 

5. mimo 

6. mimo odp. 
6. mimo 

7. mimo odp. 
7. mimo 
8. mimo odp. 
8. mimo 
9. mimo odp. 

9. mimo 
10. mimo odp. 
10. mimo 
ll. 212 
12. mimo 
13. mimo 
14. mimo 

15. mimo odp. 
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SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ: 
Proslov 
Živý obraz 
Jan Výrava 1 287,90 zl. 
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest 
Chorvatů a Slovinců : 

Slavnostní předehra 
Proslov 
Živý obraz 
Libuše 1 909,60 
Sedm havrantl 1 672,20 
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest 
sjezdu učitelstva českoslovanského: 
Slavnostní předehra 
Proslov 
Živý obraz 
Prodaná nevěsta 
Sedm havrantl 
Žižkova smrt 
Sedm havranů 
Dalibor 
Rákoš Rákoczy 
V studni 
Sen noci svatojánské 
Čest 
Don Juan 
Drahomíra 
Nevěsta husitská 
J. K. Tyl 

1 929,10 
1 492,-
1 595,-
1 096,40 
1 909,40 

717,90 
1 217,80 

299,10 
1 189,90 

658,90 
1 242,40 

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest 
samosprávných úředníků v Království českém: 
Proslov 
Živý obraz 
Lejla 1 703,90 
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest 
vídei'lských hostí: 
Slavnostní ouventura 
Proslov 
Živý obraz 
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Prodaná nevěsta 155,20 zl. 
15. mimo SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest 

sjezdu českoslovanských hasičtl: 

Slavnostní ouventura 
Proslov 
Živý obraz 
Jan Výrava 1 579,60 

16. mimo odp. Drahomíra 1 204,50 
16. mimo SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest 

kola literárního a uměleckého z Krakova a Lvova: 
Slavnostní ouventura 
Proslov 
Živý obraz 
Prodaná nevěsta 

17. mimo odp. Sen noci svatojánské 
17. mimo Asrael 
18. mimo odp. Strakonický dudák 
18. mimo DIVADLO V LESKU 

SLAVNOSTNÍ PŘED STA VENÍ 

1 818,40 
932,20 

1 840,20 
530,30 

na počest narozenin Jeho cís. a král. apoštolského 
Veličenstva císaře a krále: 
Proslov 
Živý obraz 
V studni 
Velké Ballabile 

19. mimo Lejla 
20. mimo Sedm havranú 
21 . mimo Othello 
22. 213 Záhuba rodu Přemyslovcú 
23. mimo odp. Čertova stěna 
23. mimo Sen noci svatojánské 
24. mimo odp. Sedm havranú 
24. mimo Nevěsta husitská 
25. 214 Záhuba rodu Přemyslovcú 
26. 215 Mignon 
27. 216 Thermidor 
28. 217 Tannhauser 
29. 218 Rákoš Rákoczy 

Noc na Karlštejně 
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1 080,40 
1 697,90 
1 834,10 
1 391 ,30 

717,50 
346,10 
671,60 
726,80 
568,30 
558,40 
897,50 
506,50 
791,30 
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30. mimo odp. Záhuba rodu Přemyslovců 318,30 zl. 
30. mimo Sedm havranů 924,90 
31. mimo Asrael 1 253,20 

ZÁŘÍ 
1. 219 Milada 330,60 
2. 220 Nevěsta husitská 617,10 
3. 221 Mam'zelle Nitouche 564,90 
4. 222 Jakobín 489,50 
5. mimo Excelsior 1 474,10 
6. mimo odp. Noc na Karlštejně 467,-
6. mimo Faust a Markétka 1 057,-
7. mimo odp. Excelsior 1 054,20 
7. mimo Rákoš Rákoczy 

Sedlák kavalír 1 790,-
8. mimo odp. Strakonický dudák 764,10 
8. mimo SLAVNOSTNÍ PŘEDSTA VENÍ na počest 

50. narozenin dr. Antonína Dvořáka: 
Dimitrij 1 116,-

9. 223 Křivé cesty 583,40 
10. mimo Kouzelná flétna 1 115,10 
ll . 224 Záhuba rodu Přemyslovců 383,30 
12. mimo Excelsior 1 205,10 
13. mimo odp. Sen noci svatojánské 248,10 
13. mimo Asrael 989,-
14. mimo Koncert lvovského pěveckého spolku 

Lutnia 414,80 
15. mimo Excelsior 1 045,40 
16. 225 Eugenij Oněgin 782,90 
17. 226 Žižkova smrt 493,30 
18. 227 Sedlák kavalír, 

Medvěd námluvčím, 

Ve veřejném životě 676,-
19. 228 Mignon 592,20 
20. mimo odp. Gazdina roba 138,20 
20. mimo Ďáblovy pilulky 1 113,30 
21. 229 Ztracený syn 546,10 
22 . 230 Ztracený syn 321,-
23. mimo Němá z Portici 972,70 
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24. 231 
25. mimo 

26. mimo 

27. m imo odp. 
27. mimo 
28. mimo odp. 
28. mimo 
29. mimo odp. 
29. mimo 

30. mimo 

ŘÍJEN 
1. 232 
2. mimo 
3. 233 
4. mimo odp. 
4. 234 
5. 235 

6. 236 
7. 237 
8. 238 
9. 239 
10. 240 

ll. mimo odp. 
ll. 241 
12. 242 
13. 243 
14. 244 
15. 245 
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Měšťané a studenti 
Ztracený syn 
Rákoš Rákoczy 
DIVADLO V LESKU 

724,30 zl. 

1 274,90 

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ na počest 
nejvyšší přítomnosti Jeho cís. a král. apoštolského 
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.: 
Národní hymna 
Jakobín (1. jednání) 
Merlin (2. jednání) 
Strakonický dudák 
Prodaná nevěsta 
Měšťané a studenti 
Sen noci svatojánské 
Ďáblovy pilulky 
Ztracený syn 
Sedlák kavalír 
Kouzelná flétna 

Měšťané a studenti 
Asrae l 
Thermidor 
Ďáblovy pilu lky 
Popelka 
Ztracený syn 
Sedlák kavalír 
Carmen 
Měšťané a studenti 
Eugenij Oněgin 
Fernanda 
Ztracený syn 
Rákoš Rákoczy 
Excelsior 
Nevěsta husitská 
Fernanda 
Tajemství 
Tannlúuser 
Fernanda 

1 751,90 
1 173,80 
1 549,60 
1 214,20 
1 554,80 
1 412,10 

1 322,-
1 123,80 

459,10 
1 266,50 

579,40 
874,10 
556,30 

758,40 
851 ,60 
361,60 
801 ,60 
489,80 

552,40 
641 ,70 
564,90 
636,40 
584,40 
705,30 
349,60 
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16. 246 Tajemství 457,50 zl. 
17. 247 Flik a Flok 

Zvíkovský rarášek 
18. mimo odp. Měšťané a studenti 255,90 
18. 248 Lejla 414,50 
19. 249 Carmen 651,10 
20. 250 Revisor 378,50 
21. 251 Tannhauser 296,50 
22. 252 Fernanda 191,-
23. 253 Revisor 324,50 
24. 254 Flik a Flok 

Sedlák kavalír 492,80 
25. mimo odp. Ztracený syn 161 ,-
25. mimo Asrael 576,20 
26. 255 Revisor 229,30 
27. 256 Mam'zelle Nitouche 156,60 
28. 257 Flik a Flok 

Medvěd námluvčím 179,70 
29. 258 Strašný dvt'h 515,40 
30. 259 Kouzelná flétna 159,60 
31. 260 Revisor 231,80 

Vysvětlivky: 

- 173-260: poř. č. jednotlivých představení 
- mimo: představení uváděná mimo běžná představe ní, mimo 

předplatné 

- ceny činí výnos za jednotlivá představení 

387 





ZDENĚK MíKA 

PRAŽSKÝ PRŮMYSL 
VE VŠEOBECNÉ ZEMSKÉ VÝSTAVĚ ROKU 1891 

A NA JUBILEJNÍ VÝSTAVĚ PRAŽSKÉ OBCHODNÍ 
A ŽIVNOSTENSKÉ KOMORY ROKU 1908 

O výstavě z r. 1891 již bylo mnohé řečeno jak v souvislosti s JeJlm 
letošním výročím, tak přímo zde na této konferenci, která je jí 
převážně věnována. Výstava byla opravdu skvělou přehlídkou všestran
ného rozvoje a vyspělosti českého národa na sklonku minulého 
století. Bylo by zbytečné zde opakovat všechna obecně známá fakta. 
Co však je pro téma, které jsem zvolil, nejpodstatnější a co výstava 
nejpřesvědčivěji ukázala, byl rozmach průmyslu v Čechách, a to i za 
neúčasti německých nacionalistických průmyslníků . 

Kritériem vyspělosti českého průmyslu pro srovnání se západní 
Evropou a USA bylo především strojírenství a nově vzniklý elektro
technický průmysl: Náš strojírenský prúmysl se na výstavě r. 1891 
představil na velmi dobré úrovni, místy i špičkovými výrobky, jakými 
byly např. parní stroje nebo strojní zařízení pro cukrovary a pivovary 
ze čtyř největších pražských strojíren (Pražská akciová společnost 

strojírny, dříve Ruston a spol., Ringhofferova strojírna, Strojírny akc. 
spol., dříve Breitfeld, Daněk a spol., a První českomoravská strojír
na). Výčet výrobků těchto čtyř strojíren, ale i dalších několika desítek 
menších strojírenských závodů na území pražských předměstí byl 
vpravdě impozantní. Přece však na výstavě nebyly vystaveny spalovací 
motory, vyráběné některými největšími strojírnami před r. 1891 pou
ze pokusně. Chyběly rovněž parní lokomotivy, které se prozatím 
v Čechách vůbec nevyráběly. 

Na srovnatelné evropské úrovni byl i elektrotechnický prť1mysl, na 
výstavě zastoupený karlínským závodem Františka Křižíka. Ing. Křižík, 
ověnčený slávou a úspěchy své zdokonalené obloukové lampy na 
pařížské elektrotechnické výstavě r. 1881, doslova ovládl svým osvětle
ním pražské výstaviště. Nebyly to však j enom jeho obloukové lampy, 

389 



Documen ta Pragensia XII (1995) 

ale také elektromotory a dynama určené k výrobě elektrického prou
du a především světelná fontána a první pražská elektrická tramvaj, 
jež přispěly podstatnou měrou k úspěchu výstavy před sto lety. 

Na vynikající úrovni byl samozřejmě i pražský průmysl potravinář
ský, po strojírenství druhé největší a nejdůležitější odvětví průmyslové 
výroby v Praze, kde se o slovo vedle tradičních obortl cukrovarnictví 
a pivovarnictví hlásily i další nové obory jako např. mlékárenství nebo 
výroba uzenin apod. Souhrnně se dá říci, že bylo jen málo odvětví 
prúmyslové výroby, která by v Praze neexistovala a nebyla tudíž na 
výstavě r. 1891 zastoupena. 

Všeobecná zemská výstava podnítila svým jednoznačným úspěchem 
konání dalších výstav. Chtěl bych v této souvislosti hovořit o Jubilejní 
výstavě pražské obchodní a živnostenské komory v r. 1908, uspořáda
né k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. Ta se konala na 
stejném místě a téměř ve stejnou dobu jako výstava r. 1891, g. od 
15. května do 18. řijna a navštívilo jí téměř 2 460 000 osob, což je 
přibližně stejně jako r. 1891. Zatímco výstava z r. 1891 měla k dispo
zici 25 000 m 2 výstavní plochy, disponovala výstava r. 1908 80 000 m 2 

a na výstavišti proto přibylo 20 nových veřejných budov a pavilontl 
a 112 dalších objekttl soukromých (v této souvislosti není nez<Uíma
vé, že Všeobecná čs. výstava r. 1991 disponovala pouhými 30 000 m 2 

výstavní užitkové plochy). 
Podle soudobého tisku byla pražská výstava r. 1908 největší výsta

vou, která se kdy v Rakousko-Uhersku konala, s výjimkou světové 

výstavy vídeiíské r. 1873. Oprávněně proto konstatoval výstavní časo
pis, vycházející jako příloha Zlaté Prahy (č. 34, s. 383): 

"Historie vzniku letošní výstavy je známá. Jenom komora, která zná 
dokonale svůj obvod a požívá i dt!Věry svých příslušníktl, mohla se 
odvážiti, aby přišla s ideou nové velké výstavy komorního obvodu 
v době, kdy kolem nás a v cizině leckde tak citelně se hlásila jakási 
únava z výstavnické horečky. U n ás se v přípravných pracích výstavních 
na tuto námitku únavy vť1bec nenarazilo. Pouze veliká výstava podává 
možnost, veřejně a po několik měsíd1 každodenně velikému a stále 
kolt~ícímu, stále se měnícímu a střídajícímu okruhu obecenstva se 
representovati co nejúčinněji, totiž přímo svými produkty. Tento 
zpť1sob reklamy jest nejen nejlepší a poměrně laciný, nýbrž také 
prakticky nejúspěšnější a nejvíce pť1sobivý, jakž dokazuje konečně 
každá výstava a příklad celé řady prt1myslníkt1, kteří berou podíl na 
každé výstavě, a jistě by tak nečinili, kdyby z výstav neměli úspěchtl 
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praktických, hmotných. J e známo, že všerakouská jubilejní výstava ve 
Vídni, na letošek projektovaná, ztroskotala z hlavního důvodu proto, 
poněvadž pražský komorní obvod odepřel účast na ní, pojav již dříve 
myšlenku na výstavu vlastní. Kus podstatného a nepodcenitelného 
mravního vítězství je z toho nesporně, vítězství, které dostala pražská 
výstava jaksi již do vínku. Doufejme, že jí přijde jen k duhu!" 

Pražská obchodní a živnostenská komora tedy věděla co podniká 
a je třeba říci, že si počínala stej ně velkoryse jako cíl evědomě . 

Předvedla pri'tmyslovou produkci svého regionu, v němž Praha a ji 
obklopL~ící předměstské obce zastávaly dominantní postavení, v udi
vuj ící šíři , v j aké n ebyla předvedena ani na Všeobecné zemské výstavě 
r. 1891 , kde byl zastoupen pri'tmysl z celých Čech. Největší pozornost 
poutalo strojírenství a elektrotechnický průmysl. Tentokrát nechyběly 
parní lokomotivy - vynikající výrobky První českomoravské strojírny, 
ani spalovací motory, plynové, benzinové a naftové. Vysokou úrovei'l 
pražské strojírenské výroby ovlivi'lovala tzv. "pražská škola" parostrojní 
techniky, spj atá s První českomoravskou strojírnou a pražskou techni
kou, která byla od d evadesátých let známá konstrukcí výkonných 
parních stroji't a turbín o vysokém tlaku a na přehřátou páru. J ejím 
představitelem byl ing. J an Zvoníček, působící později jako profesor 
brněnské a nakonec pražské techniky. 

Dlouhý by byl výčet výrobki't, které na výstavě r. 1908 vystavovaly 
největší pražské strojírny. Pozoruhodný byl ovšem i nástup středních 
a menších závodů a podniků zabývajících se nejen strojírenskou 
výrobou , ale i kovovýrobou vi'tbec. Od osmdesátých let vzniklo v praž
ských předměstích několik desítek m enších specializovaných strojí
ren, závodi't a dílen, j ej ichž produkce představovala úctyhodně 

rozmanitou paletu výrobki't. Počet pracovníki't se v nich pohyboval od 
10 až do 200 osob a vyráběly zařízení pro potravinářský pri'tmysl 
(cukrovary, pivovary, sladovny, lihovary, mlýny, pekárny, mlékárny, 
výrobu uzenin, j atky), zařízení a vybavení velkých kuchyní a cukrář
ských dílen, stroj e n a zátkování a vym ývání lahví, filtrační a stáčecí 

zařízení pro hostinské živnosti , destilační přístroje, zařízení pro che
mickou výrobu , pro prádelny, žehlírny, papírny a celulózky, mandly 
na mechanický poho n , dřevoobráběcí stroj e, stroje n a zpracování 
plechu, čerpad la, pumpy, hydran ty, vodní kola, hasičské stříkačky, 

kompresory, ventilátory, exhaustory, sušárny, topidla a klimatizační 

zařízení (Janka a spol.), kladkostroj e, j eřáby, transmise, výtahy, váhy, 
zemědě lské stroj e a nářadí, velocipedy, že lezniční drezíny a benzino-
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vé motory. Důležitá byla také výroba dírkovaných plechů a kovových 
sít, např. pro potřeby potravinářského prúmyslu, kdy tyto malé pod
niky vystupovaly jako dúležití subdodavatelé velkých strojíren. 

Podniky na výrobu kovových předmětú zásobovaly trh kovovým 
nábytkem určeným především pro nemocnice, zábradlím, mřížemi, 
kandelábry, lustry, svítilnami, sporáky (včetně plynových) , pecemi, 
nádobím, kovovou galanterií, ozdobnými kovovými předměty, lovecký
mi zbraněmi, trezory, plechovými roletami, tělocvičným nářadím a in
stalatérskými potřebami a součástkami. Několik velkých firem vyrábělo 
kočáry a vozy všeho druhu. Zvláště pak stojí za zmínku vršovická 
Waldesova továrna na kovové zboží, především však stiskací knoflíky, 
zaměstnávající před první světovou válkou přes 600 dělníkú, která své 
výrobky vyvážela do celého světa. Nejrúznější fyzikální, astronomické, 
geodetické a jiné laboratorní měřící přístroje vyráběly firmy bratří 

Josefa a Jana Fričú na Vinohradech, dr. Houdek na Letné a více než 
dvacet dalších malých dílen. 

Zmínil jsem se rovněž o pn':tmyslu elektrotechnickém, který v Praze 
reprezentovaly Křižíkúv závod a od r. 1896 také Kolbenova továrna. 
Ta se vyznačovala obzvláště velkou dynamikou rozvoje, čemuž napomohly 
jak zkušenosti zakladatele továrny získané za pobytu v USA u T. A. 
Edisona, tak i akcionování podniku Živnostenskou bankou. Na rozdíl 
od Křižíka, zastánce stejnosměrného proudu, orientoval se progresivní 
Emil Kolben jednoznačně na využití střídavého proudu (viz jejich 
spor o koncepci pražské městské elektrárny v Holešovicích na konci 
19. stol.) . O velkém rozvoji elektrotechniky mezi lety 1891 až 1908 
výmluvně svědčí samotné její využití na obou zmíněných výstavách: 

1891 - použití 226 obloukových lamp a 1 400 žárovek, pohon 
5 elektromoton~1 a výkon 25,5 ks; 1908 - použití 400 obloukových 
lamp a 28 000 žárovek, pohon 136 elektromoton':1 o výkonu 630 ks. 

Politický, společenský a kulturní význam výstavy z r. 1891 byl 
nesrovnatelně vyšší než u výstavy, která následovala r. 1908. První 
výstava obohatila Prahu o mnohé technické vymoženosti jako byla 
např. první elektrická tramvaj , dvě lanové dráhy (na Petřín a Let
nou), rozhledna na Petříně a některé stavby na výstavišti. Výstava 
druhá snad jen o stavbu pro Maroldovo panorama lipanské bitvy, 
které samo však bylo o deset let starší. Přesto však výstava r. 1908 
poskytla přesvědčivý obraz o rozmachu pražského pn':1myslu za po
sledních n ecelých dvacet let. Tento rozmach byl ovšem narušen první 
světovou válkou. 
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HANA SVATOŠOVÁ 

PODÍL ZASTUPITELSTVA MĚSTA PRAHY 
NA JUBILEJNÍ VÝSTAVĚ ROKU 1891 

"Leží na jevu, že by žádná země a žádné město, těšící se prioritě 
rázu podobného, jakouž Praha honosí se vzhledem k ruchu výstavní
mu, neopominuly použít příležitosti k důstojnému oslavení j ejímu se 
naskytující ( ... ) Slavná rado městská, račiž blahosklonně projekt 
jubilejní výstavy pod svou záštitu přijmouti a k uskutečnění jeho jak 
mravně, tak i poskytnutím přiměřené subvence a jinými prostředky 
vhodnými účinně pť1sobiti." Těmito slovy, která výstižně charakteriZL~jí 
následující dění, se 28. listopadu 1889 obrátil na pražskou městskou 
radu výkonný komitét pro uspořádání jubilejní výstavy 1891 v Praze. 1 

Ve druhé polovině osmdesátých let minulého století začaly dochá
zet naplnění úvahy o všeobecné zemské výstavě, jejíž uspořádání již 
v r. 1845 navrhovala Průmyslové jednota. Iniciativy ke zřízení stálého 
výstaviště v Praze a zorganizování všeobecné jubilejní výstavy u příle

žitosti blížícího se stého výročí hospodářské výstavy konané v praž
ském Klementinu r. 1791 se chopila pražská obchodní a živnostenská 
komora. Její představitelé si byli plně vědomi toho, že příprava tak 
rozsáhlé akce, jakou měla plánovaná výstava být, musí nezbytně 

probíhat v úzké součinnosti s pražským městským zastupitelstvem 
a s jeho finanční podporou. 2 Z toho důvodu byl již do první schůze 

1 Přípis Výkonného komitétu pro uspořádání jubilejní výstavy v Praze r. 1891 městské 
radě z 28. ll. 1889 (AMP, Presidium rady a magistrátu, 1886-1890, sign. E 2/ 10, 
č. kart. 242, čj. 3.517 / 1889) . 
2 O jubilejní výstavě 1891 byla vydána celá řada studií. Ze starší produkce citujme 
základní a novějšími badate li dosud velmi využívanou monogram Sto let fmí~:e. Zprriva 
o V!ieobecnt! zemsi<é výstavě v Praze 189 1. Díl 1.-3. Praha 1893-189.5. Z nové produkce 
alespoi\ monografii M. HLAVAČKY, .fubiltqní výstava 1891. Praha 1991 , dále studii 
M. HLAVAČKY a F. Km.Aih:, ČeJi, Němci a fubiiRjní výstava 1891, č;čH 89, 1991 , s. 493-.51 R 
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přípravného komitétu výstavy 28. ll. 1888 přizván náměstek pražské
ho starosty Josef Kandert, který se později stal aktivním členem 

výkonného komitétu výstavy a prostředníkem mezi ním a pražským 
magistrátem, a z téhož důvodu byla v pořadí druhá žádost o poskyt
nutí subvence (první byla zaslána zemskému výboru) adresována 
pražské obci. 

Dostatečné finanční krytí bylo základní podmínkou uspořádání 

výstavy a stanovisko pražského zastupitelstva bylo klíčové. Hlavní 
město mohlo, s výjimkou zemských institucí, poskytnout největší 

finanční podporu a mohlo zároveií. sloužit jako vzor pro ostatní 
česká města. Proto se generální výbor výstavy po své reorganizaci 
způsobené odstoupením německých členťt z výboru obrátil na praž
skou městskou radu s výše zmíněnou žádostí. Této písemné žádosti 
jistě předcházela ústní jednání, neboť na zasedání městské rady 
26. ll. 1889, tedy o den dříve než zasedal generální sněm, starosta 
Jindřich Šolc radu informoval, že byl pozván do schůze komitétu, 
"kde nepřímo jaksi byl tázán, jak asi obec pražská chce se ku zamýš
lené výstavě postavit".3 Městská rada na základě toho zmocnila staros
tu pro příští zasedání komitétu k prohlášení, že pokud zemský sněm 
poskytne výstavě požadovanou subvenci 100 000 zl. a pokud určitou 
částkou přispějí i předměstské obce, také pražská obec poskytne 
finanční příspěvek a výstavy se zúčastní. Zároveií. rozhodla, aby byly 
dokončeny veškeré stavební práce, které byly v posledních letech 
povoleny (mosty, nábřeží, sady, plynárny aj.), a ustavila vlastní výstav
ní komisi. 4 6. prosince schválila předlohu finanční a výstavní komise!\ 
a výkonnému komitétu k jeho žádosti odpověděla, že předloží sboru 

(německá verze in: Bohemia 32, 1991, s. 380-4 '11), knihu P. Aucustv A F. HoNZÁKA, 
Sto let Jubilejní. Praha 199 1 a druhé číslo časopisu Dčjiny včd a techniky, roč. 24, 199 1. 
Praze jako prostředí, kde se výstava odbývala, je v literatuře včn ována včtší či menší 
pozornost, nikoli však z pohl edu mčstské správy. 
3 AMP, Protoko ly schůzí rady mčstské, 26. ll. 1889, ť. 451. 
4 Tamtéž. Cleny výstavní komise byli jmenováni architekti Antonín Wich! a č:enčk 
Gregor (budoucí starosta), stavitelé Gustav Šámal a Ferdin and Víšek, dále František 
Rus a J osef Kopecký. Předsedou byl zvolen C. Gregor a referentem .J. Kopecký. Schůzí 
komise se často účastnili Jindřich Eckcrt, JUDr. Eugcn Eiselt, Josef Mockcr a _jiní 
zainteresovaní č l e nové měst~kého zastupitelstva. K tomu srv. zápisy ze scht'lzí výstavní 
komise (AMP, Magistrát 1881-1890, sign. 13 15/ 1-222 a Magistrát 1891-1900, sign. 
13 15/1-1) . 
. > Zápis ze schůze odboru finančního a výstavní komise 5. 12. 1889 (AM P, Presidium 
rady a magistrátu, 1886- 1890, sign. E 2/ 10, č. kart. 242, čj. 3559/ 1889). 
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obecních starších ke schválení návrh subvence ve výši 60 000 zl. 
a návrh na zřízení vlastního výstavníh o pavilonu města Prahy. Též 
žádala, aby byl do finančního odboru výstavy přizván v zastoupení 
pražské obce městský radní bankéř Adolf Bloch.l' 

O několik dnú později k tomuto V)jádření připojila dodatečný 

návrh, aby výkonný komitét znovu zvážil místo konání výstavy. Podle 
náhledu městské rady by se k výstavnímu účelu dobře hodila Císařská 

(Královská) louka na Smíchově, která je příznivě umístěná u dráhy 
a u Vltavy, zatímco vybudováním rozsáhlého výstaviště ve Stromovce 
by se bubenečská obora a park nenávratně poškodily. 7 Tento návrh 
inicioval městský radní Vojta Náprstek, maje na mysli především 

zájem města - vybudováním výstaviště a stálé výstavní budovy n a 
Císařské louce by totiž pražská obec mohla získat tuto lokali tu pro 
sebe a zabránilo by se tak její hrozící parcelaci.8 Výkonný komitét 
tento návrh jednoznačně odmítl s tím, že plány a rozpočty pro 
výstavu byly již vypracovány pro variantu bubenečskou . Přesunutím 

výstaviště na Smíchov, kde j e pozemek pravidelně ohrožován záplava
mi, a tudíž ke zřízení stálého výstaviště n evhodný, by dosavadní práce 
přišla vniveč a finanční náklady by j eště více vzrostly. Komitét měst
skou radu ujistil , že plány výstaviště jsou dělány ohleduplně, aby 
došlo k co n ej m en šímu poškození bubenečského parku. ~1 

10. dubna příštího roku se sešel sbor obecních starších, aby projednal 
a schválil usnesení městské rady z listopadu a prosince předchozího 
roku. Referent Josef Kopecký ve svém projevu před sborem zdťhaznil 

význam konání výstavy pro morální a materiální prospěch města a jeho 
obyvatel a příležitost k reprezentaci města: "Prospěchtt, j akých výstava 
ve směru jak materiálním, tak morálním poskytuje, stává se v přední 
řadě účastným především ono město, kde výstava pořádána j est. V tomto 
případě j est to královské hlavní město Praha, které následkem výstavy 
státi se má jevištěm, na němž činnost veškeré země předvedena býti 
má, schúzkou veškerého obyvatelstva království českého i cizincú .. . " 10 

fi Mčst,ká rada výkonné mu komitétu 7. 12. 1889 (AMP, Magistr:tt 188 1- 1890, sign . 
13 15/ 1- 222, č. kart. 13 551 , č j . 120770/ 1889) . 
7 Mčstská rada výkonnému komitétu 18. 12. 1889 (tamté/., č j . 122240/ 1889) . 
8 Srv. pozn . 5. 
9 Výkonný komitét mčst,ké r<tdč 'l. I. 1890 (AMP, Magistrát 1881- 1890, sign . B 15/ 1-222, 
č . kart. 13 55 1, č j 938/ 1890). 
10 Přednáška pro sbor (AMP, Magistrát 1881- 1890, sign. 13 15/ 1-222, č . kart. 13 5 .~ I, 
čj . 28377/ 1890). 
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Tyto dúvody vedly sbor k jednohlasnému rozhodnutí, že z běžných 
přfjmú města podpoří výstavu subvencí ve výši 60 000 zl. (splatných ve 
třech ročních splátkách po 20 000 rokem 1890 počínaje), avšak pouze 
za podmínky, že výstava se skutečně bude konat a že výstavní komitét 
osvobodí pražskou obec od poplatku za stavební parcelu pro výstavní 
pavilon města Prahy. Dále rozhodl, že ze stejného zdroje uvolní částku 
20 000 zl. pro postavení výstavního pavilonu a 8 000 zl. na dokumentační 

a technickou přípravu expozice v něm . 11 S podmínkou osvobození od 
poplatku za parcelu výkonný komité t souhlasil, avšak dvakrát žádal 
pražské zastupitelstvo, aby učinilo výplatu subvence 60 000 zl. n ezávislou 
na skutečném konání výstavy, neboť bez příspěvku pražské obce by 
výbor neměl dostatek finančních prostředkú ke krytí úvěru na stavbu 
výstavních budov. V květnu 1890 však již stavba budov na výstavišti 
pokročila natolik, že nebylo pochyb o konání výstavy a sbor obecních 
starších tuto podmínku na návrh městské rady odvolal. 12 

Další aktivitu městského zastupitelstva spjatou s přípravou a koná
ním výstavy múžeme sledovat ve čtyřech oblastech: 

- spolupráce s výstavním výborem a přímá účast starosty a měst

ských poslancú v jednotlivých výstavních odborech, 
- vybudování výstavního pavilonu hlavního města Prahy, 
- zajištění chodu města v těch sférách púsobnosti , které městské-

mu zastÚpitelstvu příslušely, 
- reprezentace města. 

Kromě starosty Jindřicha Šolce, který byl jmenován jedním ze čtyř 
čestných předsedú generálního výboru výstavy, (vedle místodržitele 
Thuna, ministra obchodu Baquehema a zemského maršálka Lobkovi
ce) se řada městských zastupitelú i zaměstnanců městské správy 
aktivně podílela na činnosti rúzných výstavních výboru a odbortl, 
kam byli buď zastupitelstvem vysíláni, nebo se práce v nich účastnili 
dobrovolně. Za všechny múžeme jmenovat Josefa Kanderta ve výkon
ném a stavebním výboru, Adolfa Blocha ve finančním výboru, Čeií.ka 
Gregora, Antonína Wiehla, Františka Thomayera ve stavebním výbo
ru , Josefa Kopeckého, Antonína Stárka, Josefa Stausse, Karla Tichého 

11 Tamtéž a AMP, Protokoly schůzí sboru obecních starších, I O. 4. 1890 
12 Výkonný komitét mčst~ké radč 24. 4 . 1890 (AMP, Magistrát 1881 - 1890, sign. 
13 15/ 1-222, č . kart. 13 551, čj . . ~0089/ 1890), výkonný ko mitét sboru obecních 
starších , 13. 5. 1890 (tamtéž, č j. 5882 1/ 1890). 
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v dopravním výboru, Karla Venduláka v odboru pro prúmysl hospo
dářský, potraviny a požitkoviny, Bedřicha Munzbergera v odboru 
zahradnickém, Václava Březnovského ve výboru skupiny VII, a další. 1 ~ 

Ve výstavním pavilonu hlavního města Prahy si městské zastupitel
stvo předsevzalo podat návštěvníkům "názorný obraz vyvinutí a vzrůs
tu Prahy od doby prvé výstavy, tj. v roce 1791 pořádané, až do roku 
1891 ve všech oborech činnosti její".14 Expozice byla koncipována 
podle návrhu vypracovan ého již v listopadu 1889 stavebním radou 
Bulířem 1 !\a doplněného podle píipomínek architekta Wiehla.l(; V únoru 
1890 obeslala městská rada městskou statistickou kancelář, městský 

archiv, městské muzeum, chudinský ústav, městskou spořitelnu , obec
ní plynárny a městskou pojišťovnu s dotazem, zda a jakým zptlsobem 
se chtějí na výstavě prezentovat. Poslední tři instituce zárovel'í žádala 
o finanční příspěvek na vybudování městského pavilonu: městskou 
spořitelnu a obecní plynárny o 6 000 zl., městskou pojišťovnu 

o 3 000 zl. 17 Městská spořitelna a městská pojišťovna s návrhem sou
hlasily a výstavní akce se zúčastnily jak požadovanou částkou, tak 
aktivní spoluúčastí při při přípravě expozice. 18 Správní rada obecních 
p lynáren se naproti tomu rozhodla, že vzhledem k rozsahu zamýšle
né vlastní expozice a nebezpeč í vzniku p ožáru v ní vybudt~ e samo
statný výstavní pavilon. 1\1 

Městský výstavní pavilon byl postaven náklade m 25 895 zl. 211 podle 
projektu stavebního rady Bulíře. Byl postave n ze dřeva a stavbu 
provedla firma Josefa Rydrych a, která zvítězila v ofertním řízení. 21 

1 ~ K tomu srv. Sto let fmice. Díl I, s. 48-117. 
14 Přednáška .J. Kopeckého pro sbor obecních starších, srv. pozn . I O. 
15 Program výstavy (AM P, Presidium rady a magistrátu, 1886- 1890, sign. E 2/ 10, 
č . kart. 242, sine č j. ) . 
16 Zápis ze schuze technické komise IR. 2. 1890 a zápis ze schuzc komise techni cké 
a výstavn í 24. 2. 1890 (AMP, Magistrá t 1881-1 890, sign . B 15/ 1-222, č. kart. 13 55 1, 
čj . 19268 a 23 138/ 1890). 
17 Tamtéž, čj . 23 138 a 23527/ 1890. 
18 o ta Mčstské spořiteln y z 5. 4. 1890 (tamtéž, čj . 42234 a 47009/ 1890) , Pražská 
mčstsk~l pojištovna mčst,ké radč 28. ll . 1890 (tamtéž, čj . I :18192/ 1890). 
1'1 Příp isy správní rady a ředitelství obccních plynáren (tamtéž, čj. 29859 a 30097/ 1890). 
211 Srv. Adrninistrw7ní zfmí.va krrí.lovsla!lw hlavního rni!sta l'mhy.. za úfta 1891 a 1892. 
Praha I H94, s. 74. P l:IVodnč schválená é<istka 20 000 zl. se uhtzala být nedostatečná, 
proto sbor obccních starších I. 10. 1890 povoliljcjí zvýšení (AMP, Magistrá t 188 1-1 890, 
sign B I 5/ 1-222, č. kart. 13 55 I , č j . 99722/ 1890). 
21 Koncept přípisu mčstské rady z ll. JO . 1890 (tamtéž, čj . 100047/ 1890). 
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Umístěn byl na čestném místě před Průmyslovým palácem na stejné 
úrovni jako pavilon zemského výboru (pavilon obecních plynáren stál 
v sousedství) 22

, ozdoben byl na základě dobrozdání městského archi
váře Jana Emlera prapory a znaky v městských barvách. 2~ V sedmi 
místnostech byly na ploše cca 600 m 2 vystaveny jak předměty historic
ké (plány, grafické pohledy na Prahu, mince, Langweilův model 
Prahy, korunovační baldachýn z r. 1791 aj.), tak jednotlivé expozice 
městských úřadtl, ústavtl a podniků, které prezentovaly především 
jejich současnou činnost. Kromě městské spořitelny a pojišťovny to 
byl městský fyzikát, humanitní ústavy (chudinský ústav, věznice, cho
robinec, sirotčinec, chudobinec), záduší, městské sady, hasičský sbor. 
Rozsáhlou expozici připravily městské vodárny a velká plocha (2 míst
nosti) byla věnována městským školám a vzdělávacím ústavtlm. Vedle 
toho byly dokumentovány v té době největší stavební projekty -
kanalizace, jatka, stavba mostů. Městský archiv se vlastní expozicí 
nezúčastnil, avšak některé vzácné fondy byly součástí tzv. retrospektiv
ní výstavy.24 Pro návštěvníky byl vydán v nákladu 2 500 kusú podrobný 
katalog2\ jehož se část rozdala obecním úředníkúm , redakcím a vý
znamným hostúm a část prodávala po 25 krejcarech přímo na 
výstavišti. 2~> 

Skutečnost, že se výstava odbývala v Praze a že se Praha stane 
cílem statisíctl návštěvníků z venkova i z ciziny, stavě l a městské 

zastupitelstvo před problém, jak tento příval návštěvníktl zvládnout 

22 Původnč měl na jeho místč stát pavilon zemčdčlský (ne tak rozsáh lý a reprezen
tační jako pavilon pražský), proto mčsL,ká rada požádala výkonný komitét o zámčnu 
pozemků obou pavilonů, čemuž výkonný komitét vyhovčl. Srv. přípis mčstské rady 
z 13. 3. 1890 a výkonného komitétu z 10. 4. 1890 (tamtéž, čj. 30320 a 43787/1890). 
23 Rozhodnutí vyzdobit pavi lon v mčstských barvách vyvolalo nclibost radního .Jana 
Podlipného, který se obával, že by si "veřejnost vykládala to způsobem , jakoby se barva 
národní, totiž červeno-bílá chtčl a zatlačili ... Mčstská rada přesto rozhodla ponechat 
barvy mčstské a požádala mčstského archiváře .J. Emlera, aby napsal odbornou stať 

o městských barvách , která bude k uk l idnění veřejnosti publi kována v tisku. Srv. 
koncept přípisu městské rady ze 17. 4. 1891 a zápis ze schůze výstavní komise 28. 4. 
1891 (AMP, Magistrát 1891-1900, sign. 13 15/ 1- 1, č. kart. 13 974, čj. 43422 a 52 113/ 1891). 
24 Rkp. 1869 - Malostranský gradu(tl z r. 1573, rkp . 1864 - kniha práv, rkp. 996 -
v r. 1945 shořelá staroměstská kniha trhová 1400- 1404, pečetid l a (k tomu srv. spisy 
tamtéž, č. kart. 13 975, čj. I 0417, 42 195 a 53946/ 1891). 
25 Výstavní katalog krrilovsluflw hlavního města Prahy. Pavillon tivlo 64. Praha 1891. 
26 Zápis ze schůze výstavní kom ise 24. 7. 1891 (AMP, Magistrát 1891-1900, sign. 13 
15/ l -1, č. kart. 13 974, čj. 87073/19 1), koncept přípisu městské rady ze 7. 7. 1891 
(tamtéž, čj. 78208/ 1891). 
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a jak z města učinit dústojné dějiště výstavní akce. Z velkých staveb
ních akcí to znamenalo v prúběhu pouhého 1,5 roku částečně 

rekonstruovat most císaře Františka Josefa, v jeho sousedství postavit 
provizorní pilotový most, provizorně opravit Karlúv most, jehož střed
ní část byla stržena při povodni r. 1890, vybudovat lanovku od mostu 
císaře Františka Josefa na Letnou, vydláždit a osvětlit27 přístupové 

cesty z města k výstavišti, ve spolupráci s Křižíkovou firmou prodlou
žit tramvajovou linku do Stromovky a postavit novou trať z Letné 
a společně s Družstvem rozhledny na Petříně postavit rozhlednu 
a lanovku k ní. Mezi drobné stavebních práce patřilo např. postavení 
slavnostních stožárú, pylonú, vyvěšení lampiček a lampionú, pořízení 
květinové výzdoby v u licích, sadech a parcích atd. 28 

Jednou z nejdiHežitějších starostí městského zastupitelstva bylo 
zajištění dostatečné ubytovací a stravovací kapacity města. Pro před

stavu, jak velký příval návštěvníkú je město schopno zvládnout, 
požádala městská rada v květnu 1890 policejní ředitelství a ředitelství 
drah o přehled návštěvnosti města o svatojanských svátcích za po
sledních pět let a své okresní dozorce poslala na obhlídku praž
ských hote lť1 a hostind1, aby znala přesný počet pokojú a postelí 

27 Do konkursu na osvčtlení cesty od výstavišti' k .Jose[,kému námčstí se přih l ási l a 
firma F. Křižíka a firma Waldek a Wagne1~ s tím že firma druhá, údajně reprezentujíc í 
výrobky cizích firem , které se na výstavě nevystavt!jí, nabíd la nižší ceny a zakázka by 
jí měl a být zadána. Výstavní komise , která mě la mi'st,ké radě podat návrh n a 
přiděl ení zakázky, se neshodla na tom, zda při dčlit práci firmě české a povzbudit tak 
český průmysl , nebo firmě druh é pod podmín kou, že nezbytné zařízení objedná 
u českých výrobců. ("Pan měst. radní Russ navrh t!je zamítnutí nabídky tinny Waldek 
a Wagne1· a přim louvá se za přijetí nabídky Křižíkovy. K poznámce p. náměstka Dra 
Eise lta, že by pan Kři ž ík z vlastenectví moh l též l acinější ceny ustanovit, dnkl<idá pan 
m . rady [sic) Russ, že i vlastenectví má v jistém ohledu své meze. Pan ob. st.[arší) 
Wich ! má za to, že nák lad na nabídnuté osvčtl ení ncponcse as firma Walde k 
a Wagner sama, ač by to vzhledem ku svému bohatství mohl a uči niti , nýbrž asi firmy 
cizí, které zastupt! jc a j imž jedná se získ;lní reklamy o výstavě, kdežto pan Kl"ižík 
s malými prostředky vlastn í pílí se vyšinul a jemu nc lzc s tou bohatou firmou 
konkurovati. Přim louvá se proLOž, aby, pak li to vůbec možno, přijata byla nabídka 
pana Křižíka.") Mi'st,ká rada rozhod la, aby zakázka byla přiděl e n a firmě Waldek 
a Wagner s podmínkou, že na lamp;\ch a osvětl ovacích zařízeních nesmí být umístěny 
žádné reklamní nápisy. Srv. z<ipis ze schůze výstavní komise 17. 4 . 189 I {tamtéž, čj. 

4696 1/ 189 I). 
28 K tomu srv. Adrninistm{ní zfmiva.. za rok 1890. Praha 1892, Adrninistm{ní ZfJ-ráva . . 

za léta 1891 a 1892, dále sp isy AMP, Magistrát 1881-1890, sign. 13 15/ 1-222, 13 4/ 31 , 
B 18/ 2- 1, 13 27/ 1, 13 27/ 308, B 27/ 401, 13 35/ 8-2, Magistrát 189 1- 1900, sign . 
13 15/ l-1 , 13 31 / 1. 
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v nich. 29 Zároveií. nařídila soukromníkům, kteří hodlali doma ubyto
vávat návštěvníky výstavy, že musí své byty zpřístupnit zdravotní komi
si ke kontrole. 311 Ve spolupráci s policejním ředitelstvím měly být 
stanoveny pevné ceny pokojť1, aby nedocházelo k předražování, a ce
níky měly být vyvěšeny ve všech ubytovacích místnostech~ 1 , stejně tak 
i ceníky jízdních tarifů v drožkách a fiakrech. ~2 Spolu s tím byly 
vytipovány školy a obecní budovy, které měly při hromadných akcích 
v průběhu výstavy, jako např. při sokolském sletu nebo při hromad
ných zájezdech do Prahy sloužit k ubytování, školy byly nadto o prázd
ninách přeměněny v ubytovny pro hromadné výpravy školní mládeže 
z venkova. ~3 Žádosti výkonného komitétu výstavy, aby byly stanoveny 
i maximální ceny potravin, městská rada nevyhověla, protože by to 
odporovalo zákonným směrnicím, že se tak může stát pouze v přípa
dě války, katastrofy či vzbouření; zvýšila však dozor na trzích , vydala 
vyhlášku o zákazu překupnictví a vyhlášku apelující na slušnost a pa
triotismus živnostníkť1. 34 Kvůli rychlému a plynulému zásobování měs
ta potravinami, především masem, se obrátila na ministerstvo obchodu 
se žádostí o dočasné snížení přepravních sazeb na železnici (žádosti 
nebylo vyhověno) a na ředitelství drah se žádostí o rychlý a přednost
ní transport potravin do Prahy (bylo vyhověno). ~'\ 

Pro snadnou orientaci ve městě dala městská rada na nádražích 

29 Srv. spisy AMP, Magistrát 1881-1890, sign. B 15/ 1-222, č . kart. B 551, č j . 55355 
a 87992/ 1890. Podle sumárních zpráv každoročně o svatojánských sl avnostech do 
Prahy přijíždělo v průměru 30 000 návštěvníků, z nichž se v mčstč ubytovalo cca 
1 500-2 200. Stáv~jících postelí v hostin cích a hotelích komise napočítala 2 249 
a tento počet se měl zřízením nových hotelů zvýšit asi o 450. 
30 Tamtéž. 
3 1 Tamtéž. 
32 Nota policejnímu ředitelství 3. 3. 189 1 (AMP, Magistrát 1891-1900, sign. E 108/ 29, 
č. kart. E 1317, čj . 25248/ 1891 ). 
33 AMP, Magistrát 1881-1890, sign. B 15/ 1-222 , č. kart. B 551 , čj . 87992/ 1890, 
Magistrát 1891-1900, sign. B l.~ / 1-1, č . kart. B 974, čj. 69686/ 1891, dále ce lá složka 
v kart. B 975. 
34 Výkonný komitét magistrátu 29. 1. 189 1, zápis ze zasedání zásobovací komise 
21. 2. 1891, koncept odpovědi měst~ké rady z 25 . 2. 1891 (AMP, Magistr>tt 189 1- 1900, 
sign. E 99/ 133, č . kart. E 1156, čj. 12385 a 52089/ 1891). V průběhu výstavy si 
starosta Šolc pozval na radnici starosty přeclstavenstcv hokyn ářů, hostinských , peka
řů , řezníků a uzenářů. Upozornil je, že zvyšování cen potravin se poškozuje dobrou 
pověst města i ce lé výstavy, a žádal , aby se takové závady již ncopakovaly. (Tamtéž, 
~j . 67592/ 1891 ). 
35 Tamtéž, různé spisy. 
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a hlavních ulicích vyvěsit orientační plány, plakáty a orientační tabul
ky v cizích jazycích a obrátila se na knihkupce F. Kytku s pobídkou, 
aby znovu vydal svůj orientační plán města s čísly popisnými. 36 Erár 
i majitele domť1 vyzvala, aby slušně upravili prllčelí domťt , a patro
nátní kostely měly být "vyčištěny a vysmejčeny" . Rozhodla, že po 
dobu výstavy budou hlavní ulice zametat mladší metaři ("starší metaři 

nechť čistí ulice postranní") a metení se mělo dít pouze v noci n ebo 
časně ráno. Pro obveselení návštěvníkú měl být do Prahy pozván 
nějaký cirkus, zvěřinec či panorama a paroplavební společnost byla 
požádána, aby po dobu výstavy pořádala pravidelné plavby do Svato
janských proudťtY 

Další oblastí zájmu městské správy byla snaha o umožnění obeslání 
i návštěvy výstavy co nejširšímu okruhu Pražanú. V dubnu 1891 
městská rada žádala výkonný komitét, aby snížil ceny vstupného 
a zavedl levné permanentky nebo laciné bloky.38 Sám sbor obecních 
starších schválil z rozpočtu obce částku 2 000 zl. , z níž bylo 500 zl. 
věnováno chudým pražským živnostníkúm, kteří se přihlásili prostřed
nictvím svých společenstev a kterým tak bylo umožněno obeslání 
výstavy. Ze zbylé částky 1 500 zl. bylo zakoupeno 7 500 vstupenek na 
výstavu pro chudé řemeslníky a dělníky (příslušníky pražské obce), 
kteří "z návštěvy výstavy mohou míti intellektuelní zisk."39 Dále byly 
z městského rozpočtu zakoupeny za cca 900 zl. vstupenky pro obecní 
úředníky nižší hodnostní třídy (po akcesisty), praktikanty a písaře, 
dělníky na obecních náplavkách, metaře, výběrčí mostného atd. 
(každému 2-3 vstupenky i pro rodinné příslušníky) .40 Levné vstupen
ky byly zajištěny pro školní mládež. 41 Při příležitosti návštěvy dvoumi
liontého návštěvníka výstavy vydal výkonný komitét množství vstupenek 
pro pražské chudé obyvatelstvo, z nichž si městská rada vyžádala 5 000 
kusť1 , které rozdala prostřednictvím tzv. otcú chudých.42 

36 AMP, Magistrát 1891-1900, sign . B 15/ 1-1 , č. kart. B 975, celá složka. 
37 AMP, Magistrát 1881-1890, sign. B 15/ 1-222, č kart. B 551, čj. 30320/ 1890. 
38 AMP, Magistrá t 1891-1900, sign. B 15/1-1, č. kart. B 974, čj. 50428 a53322/ 1891. 
Výkonn ý komitét žádosti měst~ké rady vyhovčl pouze částečně, neboť _jeho snahou bylo 
"nejen výstavu důstojně uspořádati, nýbr7. též o to se starati, aby neskončila deficitem" 
(tamtéž, čj. 55290/ 1891). 
3'1 Tamtéž, čj . 51496, 56458 a 87073/ 1891. 
40 Tamtéž, čj. 68374, 90591, 97113 a 98838/ 1891. 
41 Výkonný výbor mčst~ké radč 9. Hl. 1891 (tamtéž, čj . 11 6946/ 1891). 
42 Tamtéž. 
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Mezi povinnosti zastupitelstva města pořádajícího výstavu patřilo 

i náležité zajištění velkých slavnostních akcí, které s výstavou souvise
ly - slavnostní zahájení za přítomnosti příslušníkl:1 císařské rodiny, 
návštěva císaře, všesokolský slet apod. Město muselo zařídit nejen 
slavnostní výzdobu města, organizovat špalíry a měšťanské ozbrojené 
sbory či přední muže města vysílat do různých delegací, ale také při 
takových akcích zajistit zdravotní službu ve městě a vynaložit značné 
finanční náklady (např. návštěva císaře přišla město na 40 419 zl. 4 ~ ). 

Město také převzalo záruku až do výše 8 000 zl. za případný schodek 
menších slavnostních akcí pořádaných Výborem k pořádání slavností 
v Praze a v předměstích po dobu trvání Zemské jubilejní výstavy.44 

Nezbytnou součástí činnosti městské správy po dobu výstavy byly 
akce spjaté s reprezentací města a jeho zastupitelstva. Velkým vzorem 
pražských radních byla Paříž v době výstavy r. 1889. Snahou obecního 
představenstva bylo, aby "vzácní" hosté odjížděli z Prahy se vzpomínkou 
na pohostinné město a velkorysé přijetí, jehož se jim zde dostalo, 
aby se zabránilo "mnohým nesprávným pověstem, jaké v cizině o Praze 
kolují"4

ó a aby bylo demonstrováno češství a slovanská vzájemnost. Šlo 
zejména o vítání městských delegací z Čech i zahraničí a jiných 
významných osobností, které přijely do Prahy ať už na základě 

oficiálního pozvání, či z pouhého zájmu. Tito hosté měli být uvítáni 
buď na nádraží či ve výstavním pavilonu, nebo přímo na Staroměstské 
radnici, kde jim byly ukázány historické sály a připraveno pohoštění 
s mělnickým vínem a zákusky. V některých případech byly pořádány 
malé bankety na Žofíně . 46 Pro zajištění těchto ceremonií byl z řad 
městských radních a obecních starších sestaven tzv. uvítací komitét 
doplněný několika magistrátními úředníky znalými cizích jazykú. Jeho 
úkolem bylo nejen vítat na radnici nebo ve městě ohlášené host-y 
a dělat jim prl:JVodce ("aby zamezen byl nynější zpúsob provádění 

4 ~ Arlminiltrační zfmiva. . . za léta 1891 n 1892, s. 74. 
44 Udčlení subvence bylo podmíněno tím, že slavnosti se budou konat v intencích 
městské rady a se souhlasem pražského starosty k jednotlivým částem programu. 
Zárovdí byli do výboru vysláni dva zástupci, včetně starostova náměstka dr. Eisclta. 
Srv. žádost Výboru k pořádání. .. z 14. 4. 1891 a zápis ze schůze tinanční komise 
22. 4. 1891 (AMP, Magistrát 1891-1900, sign. B 15/ 1-1, č . kart. B 975, čj. 45919 
a 49210/ 1891) 
4ó Zápis ze schůze výstavní komise 7. a 12. 3. 189 1 (tamtéž, čj. 42 195/ 189 1) . 
41; K tomu srv. pozn . č. 45 a záp isy ze schůzí výstavní komise 17 . 2. a 28. 4. 1891 
(tamtéž, č . kart. B 974, čj. 2455 1, 521 13/ 1891). 
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služby za spropitné"), ale také držet každodenní služby (v počtu 

nejméně tří členú) pro případ nenadálé návštěvy a sledovat zprávy 
v tisku , zda do města nepřijela nějaká významná návštěva, kterou by 
bylo hodno uvítat či pozvat na radnici.47 Městské delegace byly k návštěvě 
výstavy a Prahy zvány podle následujícího klíče: v první skupině byly 
reprezentace krajských měst a měst v Čechách, v nichž sídlí politický 
úřad české národnosti, ve druhé skupině reprezentace stejných měst 
v Čechách, kde sídlí úřady národnosti německé, ve třetí města 
moravská a slezská, ve čtvrté Vídeň a města na jihu Rakouska, v páté 
Pešť a Budín, v šesté Krakov, Lvov aj. 48 

K pokrytí výd~ú na slavnosti a reprezentaci byla v rozpočtu města 
na rok 1891 vyčleněna částka 60 000 zl. V dubnu žádala výstavní 
komise navýšení o dalších 40 000 "ku krytí výloh na uvítání a pohoš
tění hostí pořádáním dýchánkl! na Žofíně" . Tomuto pram však 
finanční odbor nevyhověl.4\1 Celkové náklady byly nižší a činily, s vý
jimkou panovníkovy návštěvy, 39 220 zl.50 

Město jako jeden z h lavních aktérú a také sponzorti celé výstavy 
mělo výsadu udělit čestné ceny j ubilejní výstavy. Na žádost výkonného 
komitétu, aby 10% vystavovateli:! obdrželo cenu hlavního města, městská 
rada rozhodla, že k tomu účelu věnuje 300 cen (ve skutečnosti jich 
bylo o málo více) pro účastníky z řad pražského živnostnictva a prti
myslu, a to 50 stříbrných a 100 bronzových medailí a 150 diplomú. 
Stanovila však podmínku, že zástupci města budou členy poroty pro 
udílení cen a že v pořadí cen budou medaile města Prahy na třetím 
místě - za zlatou a stříbrnou medailí státní.5 1 Druhá podmínka se 
stala příčinou sporu s obchodními komorami, které nárokovaly totéž 
pořadí pro svá ocenění. Při neústupnosti obou stran generální jury, 

47 Zápisy ze schůzí výstavní komise 8. 5. a 10. 5.1891 (tamtéž, č. kart. 13 975, čj. 5591 I 
a 57743/ 189 1). Komitét spolupracoval s reprezentačním odborem Měšťanské besedy 
a informoval ho o tom, jaké delegace navštíví Prahu a zda jejich "vítání a hostění jest 
ve vlasteneckém zájmu obyvatelstva Prahy". Měšťanská beseda mčstské radě JO. 5. 1891 
a koncept odpověd i 12 .. S. 1891 (tamtéž, čj. 57056/1891). 
48 Srv. pozn . č. 45 . Při projednávání bylo poukazováno na to , že při výstavě r. 1873 
ve Vídni nebyla pražská obec oficiál ně pozvána. 
49 Srv. pozn. č . 45 a zápis ze schůze finančního odboru 8 . 4. I 89 I (tamtéž, čj. 
42383/ 1891). 
50 Srv. Adminútra(ní zfmiva ... za liíla 1891 a 1892, s. 74. 
·' 1 Srv. pozn . č . 45 a korespondence m ezi výkon ným kom itétem a městskou radou 
z ledna a ú nora 1891 (tamtéž, č. kart. 13 974, čj . 4584 a 222 10/1891). 
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v níž zasedlo pět zástupdi pražské obce, nakonec rozhodla, že 
nebudou uveřejněny ceny s pořadím, ale pouze abecední soupis 
oceněných vystavovatelů."2 Vedle těchto ocenění město, vyhovujíc prosbě 
výboru Umělecké výstavy, věnovalo 100 dukátů na peněžité odměny 
"snaživým vynikajícím umělcům mladším". 5~ 

Závěrem shn"tme, co jubilejní výstava pro město a jeho výhradně 
české zastupitelstvo znamenala. Především vědomí, že je schopno 
v poměrně krátké době všestranně zajistit tak rozsáhlou a náročnou 
akci. Že je schopno se v tomto ohledu vyrovnat velkým evropským 
městům, kde se podobná výstava konala, a vymanit se alespm"t na 
určitou dobu z pozice provinčního města, jímž svým způsobem bylo. 
Ukázat, že Praha je něco více než pouze město zmítané národnost
ními konflikty, třebaže právě konflikt české a německé společnosti 
v Čechách zapříčinil , že se na výstavě podíleli pouze Češi. 
Úspěch výstavy byl chápán též jako úspěch města. Řada vystavova

telů byla z Prahy a výstava se stala silným impulsem pro další rozvoj 
místní výroby, obdobně zesílená návštěvnost města přispěla k rozvoji 
obchodu a služeb. Konáním výstavy Praha získala stálé výstaviště 

a spolu s ním několik velkých staveb. Pro městské zastupitelstvo byla 
příprava výstavy a akcí s ní souvisejících především prestižní záležitos
tí (nejednou se v archivních materiálech setkáváme s odkazem na 
pařížskou výstavu 1889), jejímž projevem bylo nejen vybudování vlast
ního výstavního pavilonu, velkorysost slavnostních a reprezentačních 
počim':l, ale i schopnost organizovat běžný život města v prť1běhu 
takové mimořádné akce. Nebylo by toho ovšem možno dosáhnout, 
kdyby v těchto otázkách nepanovala v zastupitelstvu politická jednota 
a kdyby česko-německé spory, které zkomplikovaly konání samotné 
výstavy, nebyly na pražské radnici vyřešeny už v průběhu osmdesátých 
let odchodem německých poslanct1. Úspěch Prahy byl českou společ
ností považován za úspěch českého, případně slovanského živlu, a to 
přesto, že k němu přispěly i peníze daňových poplatníkll německé 
národnosti. 

Význam, jaký město výstavě připisovalo, se projevil i v městském 
rozpočtu. Administrační zpráva hl. města Prahy za léta 1891 a 1892 

52 Tamtéž, spisy čj. 101345, 101575, 116559 a 119697/ 1891. 
·' ~ Odmčnčnými byli K. Klusáček , V J ansa, F. Slabý, V Drsck a I. Grcč (tamtéž, spisy 
čj. 80024, 107397 a 143325/ 1891). 
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uvádí, že na pokrytí výdajú město vydalo 177 588 zl."4 V tom jsou 
ovšem zahrnuty j en výdaj e na subvenci výkonnému komitétu, posta
vení pavilonu a vybudování expozice, "výlohy slavnostní" a výdaje 
spojené s návštěvou císaře v Praze. Nejsou v ní zahrnuty mnohé 
drobné výdaje a náklady na velké stavby, které s výstavou přímo č i 

nepřímo souvisely (provizorní most, lanovka, osvětlení některých ulic, 
nové dlažby atd.), takže celková výše nákladú byla výrazně vyšší, 
nejméně dvojnásobná. 5

" I když základní výdaje na výstavu nebyly 
nízké, v celkových vydáních města za rok 1890 a 1891 tvořily jen 
malou část. Kryty byly z obecních přúmú a těžko ml'lžeme dnes určit, 
které položky městského rozpočtu byly kráceny na účet jubilejní 
výstavy. Ze srovnání celkových městských výdaj ťt za léta 1888- 1893 je 
zřejmé, že jubilejní výstava výrazný vliv na výši finančních prostředkťt 
vynaložených městem v on ěch dvou letech neměl a. "c; 

!\4 Arlrninislmt:ní zjmiva.. za lila 1891 a 1892, s. 74. 
55 Provizorní most z Františku k Letné si vyžádal 52 800 zl. - část nákladú se ovšem 
vrátila vybíráním mostného, postavení lanovky na Letnou stálo 53 69R zl. (Tamtéž, 
s. 142 a 145 .) Podle Výkazu náklad ú za příčinou j ubilejní výstavy zemské.. do 
28. 2. JR9 1 vyp lacených, vyp racovaného mčstskou účtárnou 6. 3. IR91, bylo sborem 
obecních starších k tomu datu schvále no 4.') 1 449 1.1. a vypl aceno 217 026 zl. Ne jvyšš í 
nák lady si do té doby vyžádalo vyd l áždčn í l3č l s k ého třídy (53 622 zl. ) a J osefské ho 
nárnčstí spolu s Eli ščin ou třídou (R5 370 zl. ). (AM P, Magistrát I R91-1900, sign. 
13 15/ 1-1 , č . kart. l3 974, č j . 26929/ I R9 1. ) 
!\Ci Celkové výdaje mčsta v r. 18RR čin il y 12 542 16R zl. , v r. IRR9 9 fiOfi 328 zl., 
v r. 1890 R 422 202 zl. , v r. 1891 9 4 14 764 zl. , v r. I S92 R 7 15 %9 zl. a v r. I S93 
1 O 170 062 zl. Srv. Arlrninislrru':n í zjmiva.. za ltfla /887-1889. Praha 189 1, s. 34 , 
Arlminisluu/ní zfJrdva ... za rok 1890, s. 44, Arlrninislm.t:ní zfmiva . .. za Lrfla /89] a 1894. 
Praha JR96, s. fi4, Adrninislrru':ní zjmiva .. za Li la 189/ a /892, s. 54. 
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