DOCUMENTA PRAGENSIA XVIII
elektronická PDF verze
© Archiv hl. m. Prahy
Archiv hl. m. Prahy poskytuje přístup k digitalizovaným
svazkům periodika Documenta pragensia pouze pro
nekomerční, vědecké a studijní účely a pouze pro osobní
potřebu uživatele. Texty příspěvků podléhají autorským
právům. Využitím digitální kopie publikace se uživatel
zavazuje dodržovat tyto podmínky využití, které musí být
součástí každé zhotovené kopie. Jakékoli další kopírování
materiálu není možné bez případného písemného svolení
Archivu hl. m. Prahy.
Archiv hl. m. Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
ahmp@praha.eu
V souboru lze vyhledávat fulltextově pomocí Ctrl+F.
Nevyhledává však prokládaný a méně čitelný text.

DOCUMENTA PRAGENSIA

XVIII

DOCUMENTA PRAGENSIA
XVIII

Řídí Václav Ledvinka a Jiří Pešek

Archiv hlavního města Prahy

OD STŘEDOVĚKÝCH BRATRSTEV
K MODERNÍM SPOLKŮM

Sborník referátů a materiálů ze 17. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy,
uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy a Ost- und Siidosteuropa Institut Wien- Auf5enstelle Brno
ve dnech 5. a 6. října 1999 v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1-Staré Město

Sestavili Václav Ledvinka a Jiří Pešek

SCI\lPTOI\lVM
Praha 2000

Odpovědný

redaktor: Václav Ledvinka

© Archiv hlavního města Prahy, 2000
ISBN 80-86197-21-2
ISSN 0231-7443

Obsah
Jiří Pešek,

Od středověkých bratrstev k moderním spolkům.
Úvodní slovo v dvanácti bodech ....... ......... .. .............. ... .......... .... ........ .. 7

Hana Pátková, Pražská bratrstva mezi husitstvím a reformací ..... ........ .... 13
Jerzy Wy rozumski, Korporacje zawodowe i religijne w sredniowiecznym
Krakowie .......... ... .... ................ ... ..... ...... .. ............. .... .... .... ........ .... .. .... 19
Michaela Hrubá, Bratrstva a cechy z pohledu měšťanských testamentů
královských měst severozápadních Čech v raném novověku ........ .. .... 27
Jaroslav Douša, Plzeňské růžencové arcibratrstvo na počátku
17. století .. ........................... .... ........... ..... ... ..... .... .... .... .... ... ......... ... .... 49
Anna Kubíková, České mariánské bratrstvo v Českém Krumlově ...... ... ... 57
Miloš Dvořák, Literátské bratrstvo a městská rada v Českém Brodě
v předbě l ohorské době ... .. ..... ........ .... ......... ......... ........ ..... ... ..... .... ..... .. 77
Jiří Štaif, Dva typy občanského sdružování v době předbřeznové .
Akcionářská jednota

průmyslovou

pro české divadlo a sbírky na českou
školu ....... ... ............. .. .. ....... ..... .... ... .. .... ...... ... .... ......... . 141

Gerald Sprengnagel, "Nation" und "Biirgerlichkeit" im sozio-poetischen
Raum. Bibliotheksbestand und Lektiire im Prostějover Leseverein
1848- 1862 ......... .... .... ... .. .......... .... .... .. ... ... ............. ........ .... .... ....... .... 161
Ivana Dejmková, Měšťanská beseda v Praze v letech 1845- 190 l .. ....... 167
Michaela Freemanová, Jednota umělců hudebních ku podpoře vdov
a sirotků - Tonkiinstler Wittwen-und- Waisen Societat ( 1803- 1903)
a její role v životě Prahy 19. století ........ ..... .. ... ... ....... .... ........ ... .. .. ... . 177
Milena Lenderová, Pražské sa lony a kávové

společnosti

v 19. století .... 199

Vlasta Valešová, Spolek pro pěstování vojenské hudby ( 1850- 1895).
Příspěvek k děj i nám Prahy druhé poloviny 19. století ... .. .... .. ... ... ..... 211
Marie Macková, Spolky ostrostře l ců a jejich postavení ve venkovských
městech druhé po loviny 19. století ... .............. .. ..... ..... .... ..... ............. 221
Stanislav Balík - Martina Homolková, Jednota kandidátů advokacie
v království Českém v letech 1880- 1914 .... .. ..... ... .... ..... .. ......... .... ... 235
Blanka Soukupová, Národněsoc iálni spolky jako nástroje k modelování
mezietnického klimatu. Praha devadesátých let 19. století a prvního
deseti letí 20. století ... ... ...... .. ...... ... ..... ....... .... ..... ... ..... .... .... ............ ... 241

Miloslava Melanová, Spolkový život v Liberci od počátku 19. století
do roku 1914 .. .... .... ... ...... .. .. ... ... .. ... .. ........ ...... ..... ... ........ ........ ...... ..... 259
Miroslav Novotný, Mariánská družina učitelek a kandidátek při kostele
Božského Srdce Páně v Českých Budějovicích. Mariánské družiny
v Českých Budějovicích v první polovině 20. století .. ...... .... .. .. ......... .. 281
Jiří Křesťan,

Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze
v jubilejním roce 1924 ............. .......... ...... ...... .... .... ........ ... .... .. ... ...... . 295

Tomáš Jelínek, Od Sokola k Pionýru. Tělocvičné a skautské hnutí
v městské společnosti a jeho sociální úloha .... ...... ... .. ... .... .......... ..... . 315
Václav Ledvinka, Urania a Vančurův dům. Poznámka k činnosti
německých spolků v Praze v meziválečném období .... ..... ... .... ......... 325
Jan Škoda, Zednáři, salutisté, libertini a jiní za demokracie a totality
aneb velkoměstské internacionální spolky v období 1918- 1954 .... .. 335
Jana Ratajová - Tomáš Rataj, Podoby a proměny spolkového života
v Praze v letech 1918- 1990 ... .......... ............ .... ....... ... ... .... ... .... ......... 351
Olga Fejtová - Václav Ledvinka, Von mittelalterlichen Bruderschaften
zu modemen Vereinen. Zusamrnenfassung .. .... .... ............... ....... ... .. .. 359

JIŘÍ PEšEK

OD STŘEDOVĚKÝCH BRATRSTEV
K MODERNÍM SPOLKŮM
ÚVODNÍ SLOVO V DVANÁCTI BODECH

1) Tématem této konference jsou dějiny struktur sdružování plnoprávných
obyvatel pražských, českých , středoevropských měst. Zajímá nás struktura
vnitřní organizace středověkého a novověkého měšťanstva - vůči městské
správě alternativní - , navazující na institucionalizovanou městskou samosprávu, později postátněnou městskou správu či politickou samosprávu, nebo
s nimi paralelně probíhající.
2) Jde nám o utváření a život měšťanské politické kultury, záložní či alternativní k oficiální městské nebo později komunální politice. Z disparátních
zpráv víme, že zájmové, informační, přátelské struktury, které vznikaly a rozvíjely se na bázi bratrstev, společenství a spolků, byly- od středověku až po
polovinu 20. století- velice pevné a že nejednou zásadním způsobem ovlivňovaly jak samotný život města a chod městské nebo komunální politiky, tak
začasté i život vyšších politických struktur, pouze usedlých v tom kterém městě .
3) V učebnicích dějepisu a v dějepisných syntézách bývají tyto "svévolně
sdružovací" organizační struktury, typické pro měšťany, ale občas přístupné
i osobám bez plnohodnotného městského práva, chápány jako něco nadstandardního, luxusního, nástavbového (sem patří náboženská bratrstva, později
literátské kůry nebo barokní sodality, později také vzdělanecké akademie či
učené společnosti), případně jako svépomocná bratrstva a společenství nebo
korporace primárně ekonomického charakteru - především cechy. Pro nás je
však v kontextu této konference podstatné, že všechny tyto formy sdružování
obyvatel pozdně středověkých nebo novověkých měst, které takto spoluutvářely politické milieu města, hrály mj. roli při konstituování vazeb a sítě neformálního nebo přinejmenším na městské správě nezávisle formalizovaného
společenství, které provozovalo přinejmenším v druhém plánu své činnosti
také "nepraktické", tj. kultovní, slavnostní, sportovní, kulturní nebo přímo
umělecké činnosti. A opět - nejde nám o tyto "koníčky a soukromé zájmy",
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ale o bázi mezilidských vztahů , platformu pro neformální setkávání, rozhovory,
seznamování, o všechno, co na bázi této zdánlivě nepraktické sítě vznikalo
a žilo.
4) S jistou nadsázkou snad můžeme tvrdit, že již od pozdního středověku
nemohl ve městech existovat svého postavení dbalý, svobodný člověk, který
nebyl začleněn do této sítě účastí, podílnictví a aktivit. Ve společenství, které
sice ještě znalo "velikou obec", ale nepoužívalo jí jako běžného fóra a nástroje politického života, musel přece člověk mít nějakou soustavu vazeb, které
mu skýtaly jistotu, oporu a pocit bližší než celoměstské sounáležitosti. Nesmíme jistě zapomínat ani na vnitřní struktury jak městské obce - především
na miliční systém, do něhož byli měšťané rozdělení -, tak i zejména po reformaci na významnou a mnohostrannou roli městských farností s jejich zádušními úřady, se sbory dohlížitelů na městskou školu i s vazbou na literáty farního kůru . Množství a provázanost zájmových sdružení měšťanské veřejnosti
však byly daleko vyšší.
5) Ohromným problémem výzkumu bratrstev, korporací, cechů či sodalit
z hlediska historiografie je většinou nízký stupeň dochování pramenů k výzkumu jejich života, působení a hlavně forem vyšší integrace do oné neformální sféry měšťanského politického života. I tehdy, když se takové vzácné
prameny dochovají, bývá to jen nepatrný zlomek celku. Pozdější městská samospráva nebo státní správa měla totiž málo motivů k archivování písemností,
které nevznikly její vlastní úřední činností , resp. které alespoň v rámci svých
úředních pověření nemusela brát na vědomí nebo stvrzovat. Nejspíše se tedy
zachovala různá statuta a jiné normálie, případně členské knihy či matriky,
méně již prameny k aktivitám a vzájemným vazbám těchto různorodých
a navzájem různě hierarchizovaných sdružení. Teprve moderní, na computerové bázi provozované prosopografické výzkumy dávají perspektivně naději ,
že i z roztroušených zmínek dokážeme časem zrekonstruovat alespoň nárys
tvaru a hustoty této neformální zájmové sítě.
6) Ještě těžší je a bude zkoumání a posouzení, jak se měšťanské aktivity na
této sdružovací rovině projektovaly do vyšší úrovně politiky městského stavu, případně jednotlivých měst. Můžeme samozřejmě vést paralely s účinky
takového neformálního sdružování v rámci šlechty. Ať již se jedná o známé
bratrstvo obruče a kladiva při pražské novoměstské kapli v době předhusitské
nebo o aristokratický řád zlatého rouna, který hrál nemalou politickou roli
v evropské politice 16. a 17. sto letí, můžeme politickou závažnost působení
takové společnosti či světského řádu hodnotit jako mimořádně významnou.
Podobně je třeba oceňovat rosenkruciány od 17. století nebo svobodné zednáře
století následujícího. Konkrétní vymezení vlivu, který tyto spo l ečnosti měly
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na obsazování významných samosprávních nebo statně správních funkcí ve
městě , se však nejspíše vymyká naší kompetenci.
7) 19. století, odtržené sérií reforem a napoleonskými válkami od nemalé
části své historické tradice a kontinuity, stává se pak klasickou dobou spolku.
Spolek ovšem nepovstává spontánně jako vyšší forma sebestrukturace vznikající občanské společnosti. Spolek se v evropské společnosti prosazuje
v souvislosti se "všeobecnou ideou státně občanského užitku", jak říká Ferdinand Seibt, v souvislosti s osvícenskou před s tavou politického obšťastnění
občanů - měšťanů. Spolky tak postupně vytlačují nebo přetvářejí dosavadní
fonny užitkového či ideálního sdružování společnosti , která se postupně stává
stále více nacionální a občanskou , resp. která se takto sama vnímá a vykládá.
Spolek se tak postupně ustavuje jako fonna artikulace měšťansko-občanského
sebevědomí.

8) Až do poloviny sto letí, či přesněji řečeno do revoluce roku 1848, se
spolky utvářely přednostně jako zájmová seskupení městských či zemských
"honorací" - tj. šlechtických a zejména "bildungsburgerovských" elit, a to
i v jejich "prenatální" formě - j ako spolky - korporace, legie, později studentské buršenschafty. Demokratizaci a otevření spolkové báze středostavov
ským městským vrstvám řemeslníků a malých obchodníků trvale přineslo až
politické uvolnění od šedesátých let 19. sto letí. A opět - vědomě tu rezignuji
na výčet nebo popis praktických funkcí nejrůznějších podpůrných nebo před
nostně ekonomicky zaměřených spolků (za všechny jmenujme podpůrné kartounkářské pokladniční spolky) nebo ze starší doby přežívajících sdružení
např. církevní povahy. Jde nám o rovinu působení sdružovacích struktur, která se promitá do městské politiky, do participačních mechanismů a jejich dostupnosti pro jednotlivé sociopolitické vrstvy městské společnosti.
9) Jestliže si urbánni společnost 19. století charakterizujeme jako líheň nebo
dokonce inkubátor občanské společnosti , musíme se zajímat o podmínky účasti
jednotlivých obyvatel měst, velmi dlouho prakticky jen plnoprávně usedlých
měšťanů a č l enstva intelektuálně "nobi litovaných" gymnasiálních nebo akademických honorationes. Německá bádání (Lothar Gall) opakovaně upozornila, že v podmínkách společnosti 19. století mohl být svým okolím za plnohodnotného měšťana považován jen ten obyvatel města, který byl členem
nějakého spolku. Vstup do spolku - provázený zárukami , rituály, případně
i prokázáním ochoty k jistým finančním obětem - byl totiž prakticky "roven"
skutečnému přijetí za plnohodnotného člena měšťanské obce. Kdo v žádném
spolku nebyl, zůstával mimo tuto obec, mimo její komunikaci a neformální
podpůrné struktury. Zde připomeňme ohromný vliv, který spolkové struktury
např. studentských buršenschaftů hrály a v našem německy mluvícím soused-

9

Documenta Pragensia XVIII (2000)

ství dodnes v ohromné míře hrají v pozdějším profesionálním, ekonomickém
a zvláště politickém životě svých bývalých členů. Platí přitom, že alespoň
v jisté míře hrála podobnou roli i společenství neformalizovaná - např.
gymnasiální nebo vysokoškolské třídy a ročníky, a to až do konce 19. století
dokonce i pro studenty, kteří absolvovali jen několik semestrů a školu formálně neukončili.

10) Při vší úctě k rozbíhajícímu se výzkumu dějin žen musím říci , že zatím
známe jen velmi málo o působení podobných neformálních struktur uvnitř
ženské části středověké , raně novověké i novověké společnosti až do vzniku
ženských spolků v druhé polovině 19. století. Je to jistě podmíněno přede
vším vyloučením žen z účasti na politickém životě . Přesto však soudím, že
ostatní úrovně neformální komunikace a vytváření zájmových platforem uvnitř
"ženské lobby" měšťanského stavu existovaly a měly velký význam pro praktické i duchovní momenty života spíše krásnějšího než skutečně slabšího pohlaví. Zde povede výzkum především směrem ke zkoumání ženských církevních družin a kongregací a k objasnění jejich mimocírkevního vlivu a působení.
To je však problematika, kterou v Čechách zatím jen mapujeme. V západní
Evropě se přitom např. pro konec 19. století zdůrazňuje ohromný rozvoj organizované ženské zbožnosti s jasně emancipační rolí. Již před časem charakterizoval Richard Evans pro severní Německo kostelní ženská společenství a farní
družiny jako funkční paralelu k mužským spolkům nebo hospodským štamgastovským společnostem.
ll) Je otázkou, do jaké míry se všechny politicko-komunikační a účelově
zájmové funkce, typické pro měšťanské nebo středostavovské občanské spolky, přenesly do spolků "proletářských " . Mám tu opět na mysli horizont měst
ské komunální politiky nebo - řekněme otevřeně - komunálního politikaření,
bez něhož se ovšem politika v historické praxi nevyskytuje. Přímý vliv děl
nických a nižších zaměstnaneckých vrstev na komunální politiku byl v Praze
a Čechách odsunut až do doby meziválečné. Je otázkou, jak se toto "vakuum"
projevilo ve spolkové činnosti těchto vrstev doby předchozí.
12) Role spolků neklesala ani s rozvojem moderního stranictví. Spolky se
staly jeho doplňkem a nadto nejednou představovaly neutrální půdu k překle
nování mezistranických příkopů tam, kde tyto bránily vnitrostavovské komunikaci a účelové spolupráci. Změnu paradigmatu v tomto ohledu v Evropě
přinesl až mocenský nástup totalitních diktatur.
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úvodních tezích byla ponechána stranou celá řada významných
momentů spolkového života- připomeňme jen národní nebo národně politický motiv či modernizační prvky zdravotní, hygienické a dietické, o speciálně
V

J. Pešek, Od středověkých bratrstev k moderním spolkům
náboženských motivech nemluvě. Úvodní slovo však mělo pouze připome
nout, že konference si kladla za cíl zkoumat a diskutovat především funkci
a působení bratrstev, korporací, společenství a spolků na život města a zejména
na komunální politiku.

ll

HANA PÁTKOVÁ

PRAŽSKÁ BRATRSTVA
MEZI HUSITSTVÍM A REFORMACÍ

Název tohoto příspěvku může působit poněkud konfuzním dojmem . Není
však jeho úkolem řeš i t otázku, nakolik byla reformace německých a švýcarských oblastí Evropy dvacátých let 16. století analogií husitství. Půjde o pražská
bratrstva zhruba v období jednoho století- od dvacátých let 15. do počátku
dvacátých let 16. století. Toto vymezeni není zcela libovolné - husitství bylo
podstatným zásahem do náboženského myšlení velké části obyvatel Čech;
dalším výrazným zásahem do této oblasti byla lutherská reformace šířící se
i v českých zemích.
Bratrstvy se v tomto příspěvku rozumějí sdružení vyvíjející nábožensky
a eventuálně sociálně orientovanou činnost. V tomto smyslu jsou sledovány
i cechy, neboť také ony podobnou činnost vyvíjely, byť vedle velmi výrazného působení v hospodářské oblasti a byť svoje aktivity zaměřovaly především
na příslušníky určité profese.
Jaká tedy byla výchozí situace: V předhusitské době působilo v pražských
městech nejméně šest bratrstev v užším slova smyslu. K tomu lze připočíst
doklady o kultovní činnosti sedm i cechů . 1 Praha měla čtyři bratrstva kněží 
dvě při Svatovítské katedrále 2 , jedno na Vyšehradě 3 a jedno působící minimálně na Starém Městě pražském.4 Na Starém i na Novém Městě pražském
bylo po jednom bratrstvu Božiho Těla. 5 Staroměstská korporace měla přitom
1 Srov. H. Pátková, Bratrstvie ke cti Božie. Poznámky ke kultovní č innos ti bratrstev a cechů ve
s tředověkých Čechách , Praha 2000.
2 H. Pátková, Středověká bratrstva v katedrále sv. Víta v Praze, Sborník archivních památek

47, 1997, s. 3- 73.
V V Tomek, Základy starého místopisu pražského 2, Praha 1870, s. 142, 147 ; týž, Dějepis
m ěsta Prahy 3, 1893(2), s. 76. SÚA, K Vš, li stiny, i. č. 235 , 236, 240, 245, 274, 288, 30 I.
4
I. Hlaváček, Studie k děj inám knihoven v českém státě v době předhusitské 2. Některé knihovny
soukromé, AUC - HUCP 6, 1965, č. 2, s. 68.
5 M. Polívka, K šíření husitství v Praze (Bratrstvo a kaple Božího Těla na Novém Městě pražském
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blízko k měšťanům - ti ovládali správu sdružení. Novoměstské bratrstvo "Těla
a Krve Páně" mělo naopak blízko ke š lechtě z okruhu krále Václava IV. U cechů
převládají údaje ze Starého Města pražského. Zlatníci a malíři však měli tehdy společnou kultovní činnost pro všechna města pražská.6 Také bratrstvo
kupců pravděpodobně nebylo omezeno jen na staroměstské obchodníky. 7 Podstatně užší byl záběr bratrstva "mladších kupců - iuniorum institorum"- to
však již v osmdesátých letech 14. století zaniklo, když jeho členové postupně zemřeli. 8 Pouze ze Starého Města jsou také doklady o činnosti bratrstva
kramářů . 9 Skupinu dotvářejí novoměstští nožíři 10 a spojené sdružení novoměstských krejčích, stolařů a dalších. 11 Činnost bratrstev se- při všech rozdílech a zlomkovitosti dochovaných pramenů - soustředila na dvě situace: křes
ťanský pohřeb člena a bohoslužby (zde byla určitá pestrost). Torzovitý stav
pramenů neumožňuje zcela přesně rozeznat, v jaké míře se různé společenské
vrstvy na činnosti korporací podílely. V předhusitské Praze se vyskytovala
převážně sdružení šlechtická. 12 Působila zde klerická bratrstva 13, lišící se vzájemně podmínkami členství- zatímco bratrstvo svatovítských kanovníků bylo
velmi uzavřenou korporací, do níž v zásadě patřili pouze kanovníci a eventuálně špičky světské hierarchie (králové, knížata, markrabata), bratrstvo služebníků katedrály teoreticky přijímalo za členy kleriky i laiky, muže i ženy.
Dochované údaje o členech a organizaci však dokládají, že katedrální duchovenstvo mělo v rukou správu bratrstva a tvořilo naprostou většinu jeho pří
slušníků, byť několik laiků - včetně žen - ke korporaci příslušelo . I laické
členstvo tohoto sdružení poch?zelo nadto především z okolí katedrály z Pražského hradu, Pohořelce, Malé Strany. Správu staroměstského bratrstva

v předhusitské době), Folia historica Bohem ica 5, 1983, s. 95- 118 ; E. Šittler, Koste l sv. Linharta
a dům "U černého orla" na Starém Městě pražském 2, Zprávy komise pro soupis stavebních,
uměleckých a historických památek král. hlav. mě sta Prahy 9, 1912, s. 109- 113.
6 O nich srov. D. Stehlíková, Pražští zlatníci v letech 1400- 1471 , Staletá Praha 14, 1984, s. 171;
H. Pátková , Pražské malířské sdružení ve 14. a 15 . století, Pražský sborník historický (dále PSH)
25 , 1992, s. 7- 28.
7 Visitační protokol pražského arcijáhenství pražského arcijáhna Pavla z Janovic z let 1379- 1382,
ed. I. Hlaváček - Z. Hledíková, Praha 1973, s. I03.
8 Libri erectionum archidioecesis Pragensis 3, ed. C. Borový, Pragae 1880, s. 283- 284.
9 V V Tomek, Základy starého místopisu pražského l , Praha 1865, s. 60, 194.
10 Z. Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve XIV. a v XV. sto letí , Praha 1906, s. 230.
AMP, rkp. 2075, fol. SOv.
11 V J. Sedlák, Počátky erbů pražských cechů, Praha 1945, s. 15.
12 Srov. pozn. 5.
13 K následujícímu srov. literaturu v pozn. 2.
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Božího Těla 1 4 ovládali staroměstští měšťané. Členů však mělo sdružení údajně tři sta, včetně krále Václava IV. ; aktivně se ovšem na činnosti patrně nepodíleli . Byli zřejmě zapsáni mezi členy sdružení, přispívali nebo přispěli na
jeho aktivity, a za to se podíleli na Boží milosti , již korporace získala. Společensky nejvýše stojící osoby nemusely nutně zastávat přední postavení ve
správě korporací. "Přispívající členství" jim umožnilo získávat duchovní dobra
spolu s bratrstvem, aniž by byli zatěžováni povinnostmi při jeho každodenní
správě a aniž by se pohybovali mimo svoji společenskou vrstvu. Cechy bývaly sice omezeny na příslušníky určité profese, tato příslušnost byla však chápána dosti široce: vztahovala se i na členy rodin a domácností cechovních
mistrů . Nejpozději počátkem druhého desetiletí 15. století již cechy půjčují
pohřební potřeby i nečlenům. 1 5
V letech následujících po husitském hnutí se poměry v Praze změnily.
Z pramenů zmizely zmínky o uvedených bratrstvech. Dokladů o činnosti cechů spíše přibylo. V testamentech, pokud se dochovaly, bylo ke kultovní čin
nosti bratrstev a cechů nalezeno velmi málo, ale zachovala se řada cechovních statut. Zmíněné cechovní artiku ly neustále opakují požadavek, aby byl
uchazeč o č l enství podobojí. Spíše výjimečně se objeví ještě rozšíření: má
nejméně čtyřikrát do roka přijímat Tělo a Krev Páně - tak to požadovali staroměstští jehláři roku 1436 16 - nebo další požadavek, např. člen se má povinně
účastnit bohoslužeb na den sv. Ondřeje v klášteře Panny Marie Sněžné (to byl
požadavek novoměstských kovářů) 1 7 , nejmladší mistr má pečovat o cechovní
svíce (to vyžadovali roku 1481 krejčí na Malé Straně). 1 8 Poněkud jiné požadavky kladla statuta hradčanských kameníků - to byla katolická korporace,
a proto bylo v artikulích podotknuto, že členové musí dodržovat řády římské
církve (1496).' 9 V Praze existují i artikuly, které by bylo možno nazvat "univerzálními" - členové cechu se měli tzv. "srovnat ve víře" s tou městskou
obcí, ve které pracovali (v roce 1488 to vyžadují hrnčíři na Novém Městě
pražském).2 Ke konci 15. a počátkem 16. století se opět vracejí doklady
o bratrstvech, tentokrát o zcela určitém typu bratrstva - o literátských kůrech

°

14

K následujícímu srov. pozn. 5.
Srov. u pražských malířů literaturu v pozn. 6.
16 AMP, PGL, ll-91, i. č. 200. Tato korporace byla roku 1436 patrně ješ tě spo leč ná pro Staré i
Nové Město pražské.
17 V. V. Tom ek, Artikuly cechů pražských z 15. století, Archiv český 14, Praha 1895, s. 450.
18 Z. Winter, Děj in y řemesel a obchodu, s. 717.
19 APH, AMK, cod. VI.8 , fol. 35v- 36v.
20 V. V. Tomek, Artikuly, s. 483 , 485.
15

15

Documenta Pragensia XVIII (2000)

(v roce 1490 u sv. Jindřicha21 , 1512 u Panny Marie před Týnem 22 , 1522
u sv. Petra na Poříčí 23 , u sv. Michala na Starém Městě 24 ). I v tomto období
existuje u korporací praxe "přidružených členů" z vyšších společenských vrstev, než z jakých bylo jádro sdružení. 25
Tento stručný a popisný přehled je nutno doplnit dalšími informacemi. Bratrstva totiž působila ve zcela konkrétní situaci, pokud jde o náboženské smýšlení pražského prostředí. "Oficiálně" byla pražská města utrakvistická. V praxi
ovšem nebyla obydlena podobojími bez výjimky. Na Malé Straně, a zvláště
asi na Hradčanech, bylo pravděpodobně silné katolické osídlení - německý
student Johannes Butzbach si koncem 15. století povšiml, že Malou Stranu
obývají křesťané, pravobřežní osídlení je kacířské .. . 26 I na Novém a Starém
Městě pražském existovaly, byť šlo často asi spíše o živoření, katolické kláštery.27 Korporace však byly oficiálně utrakvistické, eventuálně "obojetné"což při aplikaci na obě města znamenalo opět utrakvistické. Podobná situace
je i v mnoha dalších českých městech. Porovnání měst, jež Mikuláš Klaudyán
označil roku 151 8 ve své mapě 28 symbolem kalicha, ukazuje na značnou shodnost. Také v těchto husitských městech 29 živořil občas klášter, také zde se
v cechovních artikulích, pokud se ze sledovaného období dochovaly, objevují
články o "srovnání ve víře". Koncem 15. a počátkem 16. století je n ěkde doloženo i literátské bratrstvo.
Oficiální proklamace ve statutech a osobní zbožnost obyvatel města jsou
však dvě odlišné věci. Určitou možností, jak zjistit roli korporace v tomto
směru, je sledování testamentů. Sonda provedená v Praze - průzkum testamentů novoměstských obyvatel z let 1436- 1500 - přinesla téměř negativní
zjištění. Pouze jednou pamatoval odkazující - v daném případě žena- na

21

B. Zilynskyj, K starší fázi vývoje literátských bratrstev na Novém M ěstě pražském, Hudební
24, I 987, č. 2, s. I 56. AMP, rkp. 2094, fo I. J 21.
Teige, Základy starého místopisu pražského I ll , Praha 19 I O, s. 480; Staré letopisy české
(Dílo Františka Palackého 2), ed. J. Charvát, Praha I 94 I , s. 279, 363, 364; Z. Winter, Život
církevní v Čechách, Praha I 895, s. 94 I .
23 B. Zily nskyj, K starší fázi, s. I 56, I 60.
24 SLČ , s. 377.
25 Výrazně doloženo statuty kameníků u sv. Benedikta z roku 1496, kde se šlechti čtí č l enové
nemusejí aktivně ú čas tnit činnosti, platí však pří spěvky v jiné výši než ostatní. Srov. pozn. 19.
26 K. Dvořák, Humanistická etnografie Čech. Johannes Butzbach a jeho Hodoporicon, AUC
Phil. et hist. monographia 57, Praha 1975, s. 33 .
27 Souhrnný přehled pro celou zemi srov. Encyk lopedie českých klášterů , Praha I 997, passim.
28 Faksimile v souboru Nejstarší mapy Čech, Moravy a Slezska, Praha 1968.
29 Souhrnný přehled v práci citované v pozn. I.

věda
22 J.
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působení

cechu při bohoslužbách.30 Přitom na zbožné účely se na Novém
Městě odkazovalo poměrně často . Obyvatelé se však obešli bez větší pomoci
korporacP 1 Podobně se chovali i obyvatelé dalších utrakvistických měst32 Stříbra, Kouřimi , Kutné Hory. Všude odkazovali bratrstvům a cechům poměrně zřídka. Ve městech se symbolem zkřížených klíčů (České Budějovice,
Český Krumlov, Kadaň , Krupka, Ústí nad Labem) byla situace trochu jiná33 :
obyvatelé pamatovali na bratrstva velmi čas to . V obou skupinách však existují také lokality s výraznými rozdíly: v utrakvistické Litomyšli se často odkazuje taměj š ím literátům. 34 Mezi katolickými městy se odlišuje právě Plzeň 
až militantně katolická lokalita: bratrstva ve městě existují, ale odkazů pro ně
je málo. 35 Zdá se tedy, že při úvahách o korporacích v českých městech bude
nutno uvažovat nejen o vlivu konfese, ale také o určitých regionálních rozdílech na konfesi nezávislých. Samotné utrakvistické nebo katolické smýšlení
obyvatelstva neni při zpracováni problematiky bratrstev také zcela samozřej
mou kategorií. Koncept určité tolerance z nutnosti byl již dosavadním bádáním rozpracován .36 V pražských bratrstvech je zcela jednoznačně doložitelný
počátkem 16. století, kdy byli do staroměstského malířského cechu - utrakvistického - přijímáni katolíci. 37 Ostatně paralelně fungující katolické autrakvistické cechy se nerozvinuly, což znamená, že k podobnému postupu sahaly asi i ostatní korporace. Vynucená tolerance však nebyla jediným
výsledkem dvojvěří, který ovlivňoval život bratrstev. Již František Šmahel
zaznamenal mezi testamenty novoměstských měšťanů z let 1435- 1495 nejen
pravděpodobné testamenty katolíků - kdy se odkazovalo výhradně katolickým kostelům či klášterům -, ale i několik případů, kdy se odkazovalo kato-

30 Roku 1445 Bětka, vdova po soukeníkovi Bartoši Ji č ínském , odkázala kalich k záduší kostela
sv. Petra na Poří č í. Kalich mají opatrovat pří sežní s oukeníků při témž kostele. AMP, rkp. 2096,
fol. 133r.
31
Srov. H. Pátková, N ovoměsts ká zbožnost - kultovní č innost bratrstev a cec hů na Novém Měs
tě pražském ve středověku , Documenta Pragensia 17, 1998, s. 93- 103, zv l. s. 95 , 98.
32 Srov. práci cit. v pozn. I . Ve Stříbře bylo v letech 1495- 1520 ze 61 odkazů v 51 pamatováno
na zbožné úče ly. Jen jednou však bylo odkázáno cechu - roku 1503 na vosk. SOA Plzeň , kniha
testamentů Stříbro 1495- 1572, odkaz cechu na fol. 24r.
33 Srov. práci cit. v pozn. I .
34 Srov. práci cit. v pozn. l.
35 Srov. práci cit. v pozn . I.
36 Srov. F. Šmahel, Od "svobody slova božího" k tol eranci z nutnosti , Dějiny a současno st l O,
1968, č. 6, s. 5- 9; týž, Idea národa v husitských Čechách , České Budějovice 1971 , s. 135- 136;
týž, Antitéze čes ké kultury pozdního středověku , Ústecký sborník historický 1985 , s. 9- 29.
37 Mal íř Hanuš Efeldar dostal lhůtu pro "srovnání ve víře". K. Chy til, Malířstvo pražské XV.
a XVI. vě ku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490- 1582, Praha 1906, s. 220.
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lickým i utrakvistickým svatyním zároveň. 38 Nešlo ovšem vždy jen o jednotlivce- kdy např. zbožná měšťka vyjádřila svou sympatii k zasvěcenému životu tím, že pamatovala odkazem jak na řeholnice u sv. Kateřiny, tak na "bekyně v Betlémě" 39 ; cech novoměstských kovářů se scházel k cechovním
bohoslužbám v klášterním kostele u Panny Marie Sněžné ... 40 Působení pražských bratrstev bylo tedy ovlivňováno i synkretismem, který se v prostředí
dvojvěří začal přirozeně vytvářet. Dochované zprávy o bratrských a cechovních bohoslužbách a pohřbech dovolují tvrzení, že jejich podoba byla dlouhodobě velmi stabilní. Vytvořila se již v předhusitském období a poté se již
téměř neměnila . Tento stabilní základ, s ilněj ší než konfese, zároveň usnadňo
val kontinuální fungování řemeslnických sdružení bez ohledu na vyznání čle
nů . Pro zbožná bratrstva, pro něž byla nábožensky orientovaná činnost prioritou, však nebyl tento základ dostatečný. V prostředí , kde se prosadil
utrakvismus, původni předhusitská bratrstva zanikala, a to byl i případ pražských korporací. Bratrstva pohusitského období vznikala v Praze nově, bez
kontinuity s předchozím stavem.

38 F Šmahel, Pražské povstání 1483 , PSH 19, 1986, s. 47, pozn. 36.
39 Roku 1439 Regina, dcera Mikuláše písaře , odkazuje pannám ke sv. Kateřině - tedy novoměst

skému klášteru - i bekyním v Bet l émě . AMP, rkp. 2096, fo i. 66v.
40 V. V. Tomek, Artikuly, s. 450. O klášteře J. K. Vyskočil, Šest století kostela a kláštera u Panny
Marie Sněžné, Praha 194 7, s. 120-123. Též AMP, rkp. 2094, fo!. D 25, k roku 1461.
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JERZY WYROZUMSKI

KORPORACJE ZAWODOWE I RELIGIJNE
W SREDNIOWIECZNYM KRAKOWIE

w sredniowiecznym Krakowie - jak w wielu innych miastach - daj<t si((
wyróznié trzy kategorie korporacji: pierwsza to organizacje zawodowe o charakterze przymusowym zwane po polsku, ale z niemiecka cechami (od Zeichen = znak), po lacinie przewaznie contubernia i po niemiecku Innungen;
druga to bractwa czeladnicze, a wil(c zwi<tzki pracowników najemnych, pierwowzór nowozytnych zwi<tzków zawodowych, nazywane po laciniefraternitates, po niemiecku Gesellenschaften; jezeli je tworzono, to za zgod<t mistrzów cechowych lub nawet pod ich kontrol<t; trzecia to bractwa religijne,
fraternitates lub confraternitates, dobrowolne pozazawodowe zrzeszenia, realizuj<tce wspólnie pewne cele dewocyjne i spoleczne.
W :Zyciu krakowskiej gminy miejskiej , zorganizowanej ostatecznie w 1257 r.
(wczesniejszy etap jej organizacji stanowi<tlata dwudzieste XIII w.), podobnie jak w innych miastach, najwazniejsze byly korporacje pierwszej kategorii. Tworzyly sil( one w miarl( rozwoju miasta i wzrostu ilosciowego rozmaitych grup zawodowych; niekiedy - zwlaszcza w miastach malych powstawaly tzw. cechy wielkie czyli wielobranzowe. Najstarsza na ziemiach
polskich wzmianka o korporacji tego typu pochodzi ze Sl<tska i dotyczy Wroclawia. Tam ksi<tZt< Henryk IV Prawy zezwolil miastu w 1273 r. na organizowanie cechów (et id habeant quod inonge dicitur) . W odniesieniu do Krakowa natomiast tylko w sposób posredni mozemy domniemywaé, ze pierwsze
cechy powstaly albo okolo tego samego czasu, albo niewiele póZniej. A mianowicie wiadomo, ze w 1288 r., po smierci ksil(cia Leszka Czamego, gdy
o tron krakowski zabiegal wspomniany juz ksi<tzt< wroclawski Henryk IV
Prawy, wpuscili go do miasta rzeznicy krakowscy (cui civitas per carnifices
traditur) , co z duzym prawdopodobienstwem nalezy tlumaczyé w ten sposób,
ze tworzyli onijuz korporacjl(, której pieczy powierzono jedn<tZ bram miasta.
Oznaczaloby to zarazem, ze inne bramy zostaly powierzone innyrn korporacjom
19
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zawodowym. W kazdym razie mozna by przypuszczaé, ze obok rzezników
zrzeszeni wówczas byli w osobnych korporacjach piekarze i szewcy, tj. te
grupy zawodowe, które wraz z rzeznikami wymieniane Sl! najcz((sciej
w najstarszych przywilejach lokacyjnych miast polskich i najwczesniej pojawiajl! si(( we wzorcu magdeburskim.
Z istoty najstarszych przywilejów miejskich, które dotyczyly glównie wzajemnych relacji mi((dzy wlascicielem miasta i zasadicl! (wójtem lub soltysem) wynika, ze wewn((trzne zycie gminy miejskiej nie lezalo w kr((gu ich
zainteresowania. Dopiero pojawienie si(( ksil!g miejskich i regulacji prawnych dotyczl!cych gminy miejskiej , takichjak wilkierze i statuty, ujawnia istnienie korporacji zawodowych. Zatem wiadomosci o nich Sl! najpierw dosé
przypadkowe, a z reguly znacznie pózniejsze w stosunku do czasu ich powstania. Np. w 1309 r. poswiadczonajest w Krakowie ulica Szewska, ale o istnieniu dwu cechów szewskich w miescie (niernieckiego i polskiego) dowiadujemy si(( dopiero z rejestru starszych cechowych z 1399 r. , a Skl!dinl!d wiadomo,
ze w 1375 r. mial rniejsce w Krakowie strajk 33 znanych imiennie czeladników piekarskich. Czapnicy (kapelusznicy) tworzyli w miescie jeden z cechów
mniejszych, jak na to wskazuje liczba starszych cecbowych (poczynajl!C od
1399 r.), ale juz w 1365 r. poswiadczeni Sl! magistri pileatores, odzwierciedlajl!CY niewl!tpliwie struktur(( cechow'b a z 1377 r. zachowal si(( statut ich
cechu, jeden z dwu najstarszych w miescie. O par(( miesi((cy wczesniej wlasny statut, a wi((c i wlasny cech mieli w Krakowie kusnierze.
Sytuacja jest Wi((C taka, ze najpierw poznajemy z ksil!g miejskich krakowskich (od 1300 r.) pojedynczych przedstawicieli róznych branz rzemieslniczych, w nast((pnej kolejnosci natrafiamy na sporadyczne wzmianki oparu
cechach, a dopiero od 1398 r. poczynajl!c mamy rejestry starszych cechowych,
które pozwalajl! poznaé pelnl! list(( i przyblizonl! liczebnosé cechów. Statuty
cechowe Sl! z reguly pózniejsze, niz same cechy.
Z wymienionych corocznych rejestrów starszycb cechowych wylania si((
nast((pujl!CY obraz: Na poczl!tku XV w. byly w Krakowie 23 cechy rzemieslnicze w branzach produkcyjnych, a pod koniec XV w. 29 cecbów. Nadto
mozemy si(( doliczyé 7 korporacji zawodowych w branzach uslugowych, w tym
tak:ž:e handlowych. Zrzeszaly one okolo 50 wyspecjalizowanych zawodów.
W grupie rzemiosl spozywczych znajdujl! si(( cechy piekarzy, rzezników
i slodowników-piwowarów; wsród rzemi osl odziezowych odr((bne cechy mieli
tkacze-sukiennicy, tkacze-plóciennicy (barchanicy ), kapelusznicy (czapnicy),
krawcy; w branzach skórzanych: szewcy, kusnierze, pasnicy, rymarze, garbarze, bialoskórnicy, kaletnicy, siodlarze i r((kawicznicy; w branzach metalurgicznych- zlotnicy, kowale ze slusarzami, nozownicy, konwisarze, plat-
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nerze z miecznikami, kusznicy, iglarze; w branzy drzewno-metalurgicznej kolodzieje-stelmachy, bednarze i stolarze pozostajllCY w jednym cechu z malarzami, pozlotnikami i szklarzami; w branzy ceramicznej - garncarze i w zakresie przetwarzania tluszczów dia celów przemyslowych istnialy cechy sadelników i mydlarzy ze swiecarzami. W zawodach uslugowych istnialy
korporacje laziebników, balwierzy, karczmarzy, kramarzy, sledziarzy, prasolów
(kupców solnych) i ogólnie rozumianych kupców.
Ta ostatnia kategoria wymaga komentarza. Tylko w rejestrach starszych
cechowych, w 1410 i 1457 r., pojawiajltsittseniores mercatorum. Poniewaz
w 1457 r. wyst((pujll obok nich takže institores (kramarze), nie ulega Wlttpliwosci, ze chodzi o dwie róZne korporacje. Dziwié wszakZe moze, ze
w miescie, które odgrywalo tak waznll roltt w handlu, tak niepozornie przedstawiala sil( korporacja kupiecka. W szczególnosci trudny do wytlumaczenia
jest fakt, ze kupcy-sukiennicy, jedna z najbardziej liczltcych sitt grup zawodowych w miescie, nie miala wlasnej korporacj i. Próbowano to wyjasnié w ten
sposób, ze kupcy na tyle zdominowali samorzlld miejski , ze w gruncie rzeczy
rada miejska reprezentowala ich interesy, a wittc zbttdna mogla byé dia nich
wlasna korporacja zawodowa (S. Kutrzeba) . Mozna do tej wyldadni dodaé,
ze zbttdna dia tej grupy zawodowej byla samopomocowa rola wlasnej korporacji, a funkcje towarzysko-dewocyjne,jakie z reguly spelnialy cechy i bractwa
zawodowe, w odniesieniu do zamoznych kupców przypadly bardzo prestizowemu bractwu religijnemu przy kosciele Najswitttszej Marii Panny. Wszystkie
te okolicznosci zdajll sil( wyjasniaé bardzo anemiczny zywot korporacji kupieckiej w Krakowie, gdy w wielu innych miastach tzw. gildie odgrywaly roltt
wiodllCll w gminie miejskiej . Interesy mniej zamoznych grup zawodowych
zwillzanych z handlem zabezpieczaly wymienione juz korporacje kramarzy,
karczmarzy, prasolów i sledziarzy.
Komentarza wymaga równiez brak w sredniowiecznym Krakowie cechu
lub cechów rzemiosl budowlanych, a wittc murarzy, ciesli, kamieniarzy.
W kazdym razie brak ich przedstawicieli w rejestrach starszych cechowych.
Dopiero w 1512 r. powstaly z osobna cechy murarzy i kamieniarzy oraz ciesli
i "architektów". Tlumaczy sitt to byé moze specyflkll wymienionych zawodów.
Tutaj w malym stopniu zachodzily typowe dia cechów relacje mistrz - czeladnik - ucze!Í . Budownictwo wymagalo duzej liczby pracowników sezonowych, niekoniecznie wysoko kwalifikowanych. Przy wielkich przedsittwzittciach budowlanych, jak np. katedry zachodnioeuropejskie, zatrudniano
nawet setki takich pracowników. Ci murarze (ma9ons) mieli wlasne gospody,
a nierzadko takze wlasne organizacje, cz((sto utajniane . Do nich, przynajmmeJ pod wzglttdem nazwy, nawillzywala nowozytna masoneria. O takich
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organizacjach pracowników budowlanych brak w Krakowie informacji, musialy byé jednak ich gospody, wlasciwe nie tyle dla cechów, ile dla zwiq_zków
czeladniczych, o którycb bttdzie jeszcze mowa.
O liczebnosci poszczególnych cechów krakowskich w latach 1398-1500
pozwalajq_ sitt nam zorientowaé liczby starszycb cechowych wystt(pujq_ce
w dorocznych ich wykazach. Sq_ to liczby od 2 do 9, podlegajq_ce zresztq_zmianom w niektórycb latach. Majq_ wittc one jedynie wartosé wzglttdnq_. Na poczq_tku XV w. za najwittksze cechy uznaé nalezy piekarski i rzezniczy. Pod
koniec XV w. do najwittkszych nalezaly cechy (po 6 starszych): krawiecki,
szewski i rzezniczy; do srednich (po 4 starszych): kowalsko-slusarski, piekarski, kusnierski , bednarski , kaletniczy, bialoskómiczy, czerwonoskómiczy,
mydlarski i nozowniczy; do mniejszych (po 2 starszych) - wszystkie pozostale.
Kraków stanowil od swoich poczq_tków duzq_ i rozrzuconq_ aglomeracjt( osadniczq_. W murach wlasciwej gminy miejskiej krakowskiej zmiescila sitt tylko
jej czttsé. W XIV w. powstaly przy Krakowie dwie nowe gminy na prawach
miejskich: w 1335 r. miasto Kazimierz na wyspie utworzonej przez rozwidlenie koryta Wisly i w 1366 r. miasto przy kosciele sw. Floriana, zwane pierwotnie Florencjq_, a pózniej Kleparzem. Do praw miejskich aspirowaly nadto
inne przykrakowskie osady, jak zwlaszcza podwawelski Okól oraz polozony
mittdzy Wawelem i Kazimierzem Stradom.
W nowycb miastach powstaly odrttbne korporacje zawodowe. Niestety nie
dysponujemy w odniesieniu do nich takim materialem, jak w Krakowie. Dia
Kazimierza mamy rejestr wydatków na uzbrojenie rzemieslników, uszeregowanych w grupy zawodowe, odpowiadajq_ce najprawdopodobniej cechom.
Mielibysmy wittc wówczas w Kazimierzu 9 cecbów: krawców niemieckich,
kraWCÓW nie opatrzonych przymiotnikiem, a Wit(C zapewne polskich, rzezników w dwu grupach, co moze oznaczaé, ze i oni mieli dwa cechy, dalej tkaczy-sukienników, szewców, piekarzy, kaletników i kowali. Z kolei w rejestrze
uzbrojenia z 1388 r. znajdujemy 7 grup zawodowycb, ale róznica po lega tylko
na tym, ze brak dwu grup rzezniczych i dwu krawieckich. Najwittkszy potencjal militamy reprezentowali tu rzeznicy (36 kusz), co odpowiada szczególnej roli Kazimierza w handlu bydlem rzeznym i mittsem, dalej szewcy (14
kusz) i tkacze (8 kusz i 2luki), co ma odpowiednik w nazwach ulic Szewskiej
i Tkackiej w tym miescie. Inne grupy zawodowe dysponowaly juz mniejszym
potencjalem (krawcy 5 kusz i 1 luk, kowale i piekarze po 4 kusze, a kaletników pominittto).
Z Kleparza (Fiorencji) mamy poswiadczone na pewno tylko cechy tkackie:
sukienniczy i plócienniczo-barchaniczy, choé musialy byé i inne. Az 1Ogrup
zawodowych wyszczególniono w 1335 r. na przedmiesciu Okól (kowale,
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krawcy, piekarze, szewcy, tkacze, zlotnicy, bednarze, rymarze, kusnierze,
rzeznicy), W<ttpliwe jednak, czy tworzyly one korporacje typu cechowego, te
bowiem mialy z reguly oparcie w samorz<tdzie miejskim, a Okól praw miejskich trwale nie uzyskal.
Przechodzt< do drugiej kategorii korporacji miejskich, do zwi<tzków czeladniczych. Dzialaly one obok cechów, za ich przyzwoleniem, a niekiedy równiez za przyzwoleniem wladz miejskich. Byly w pewnym sensie przybudówkami organizacji cechowych. Cechy bowiem obejmowaly cal<t struktur(( grupy
zawodowej, tj . mistrzów, czeladników i uczniów. Rol(( wiod<tC'l odgrywali
w nich mistrzowie, którzy tworzyli ich wladze, czuwali nad prestizem zawodu, kontrolowalijakosé produkcji, w pewnym zakresie mieli takZe prawajurysdykcyjne. Czeladnicy, jako pracownicy najernni, byli w pelni podporz<tdkowani zwierzchnosci mistrzowskiej. Uczniowie, jakkolwiek obj((ci struktur<t
cechow<t, podlegali mistrzom na sposób patriarchalny, ale czlonkami cechów
w zasadzie nie byli. Poniewaz cechy realizowaly nie tylko cele zawodowe,
ale takZe samopomocowe, towarzyskie i dewocyjne, ujawniala si(( cz((sto róznica lub nawet kolizja interesów mi((dzy mistrzami i liczniejszymi od nich
czeladnikami. Znany jest przypadek sl<tski z 1329 r., kiedy to czeladnicy rzemiosla pasniczego we Wroclawiu gremialnie porzucili prac(( i zobowútzali
si((, ze przez rok nie podejm<tjej u swoich mistrzów. Na to mistrzowie podjt<li
ze swej strony zobowi<tzanie, ze ich przez rok u siebie nie zatrudni<t. Znamy
z Krakowa strajk czeladników piekarskich z 1375 r. , który zostal zlamany
wyrokiem rady miejskiej , zakazuj<tcym zbuntowanym m. in. zrzeszania si((
poza cechem.
Nie ulega W<ttpliwosci, ze czeladnicy wielokrotnie musieli przejawiaé tendencje do odr((bnych pozacechowych dzialan i ze dzialania takie musialy byé
przez mistrzów cechowych z natury rzeczy zle widziane. W rnniejszych grupach zawodowych kladziono im tam(( zwyklym zakazem, w wi((kszych trzeba
bylo nierzadko szukaé kompromisu. Zwi<Lzki czeladnicze stanowily wi((c efekt
rozwi<Lzania kompromisowego. Mistrzowie godzili si(( na istnienie odr((bnej
korporacji pracowników najernnych, zachowywalijednak z reguly jakis wplyw
wlasny na ni<t, w postaci czy to pewnych srodków kontroli, czy to przez uczestnictwo w jej wladzach, lub przynajmniej w powolywaniu starszych czeladniczych. Zabiegali o jawnosé zebran korporacji, która miala z reguly wlasn'l
gospod((, zapewniaj'lC'ljej odr((bnosé zycia towarzyskiego, przechowywanie
kasy czeladniczej, przyjmowanie czeladników W((drownych itp.
Zwi<Lzki czeladnicze nie rozwin((ly si(( w Polsce sredniowiecznej na du:ž:<L skal((.
Najwczesniejszy zwi<Lzek tego typu znamy z Gdailska pozostaj<Lcego pod wladZ<Lpanstwa zakonnego, z 1365 r. A mianowicie utworzyli go, uzyskuj<Lc wlasny
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statut, czeladnicy mlynarscy. Branza, w której najbardziej si(( upowszechnily,
to rzemiosla wlókiennicze, zarówno sukiennictwo, jak tez plóciennictwo
(barchanictwo ). Sporadycznie powstawaly tez w bran:ly szewskiej . Poza obszararni okupowanymi przez panstwo zakonne, stosunkowo liczne byly na terenie
Malopolski. Z samego Krakowa nie znamy ich wcale, jakkolwiek musialy tu
powstaé w XV w. przynajrnniej w bran:ly tkackiej . Konkretnie wiadomo o takim
zwif!zku czeladników sukienniczych z terenu Kleparza. W ksiť(dze cechu sukienniczego tego miasta, prowadzonej w latach 1427- 1457, zachowaly si(( az
dwa statuty tego zwif!zku. Nie wszystkie ZWÍf!Zki rnialy status sformalizowany
poprzez statuty. W wiť(kszosci zapewne dzialaly na zasadzie cichego przyzwolenia i braku sprzeciwu ze strony mistrzów. Niekiedy mialy tylko postaé
zalf!:lkowf! czeladniczej gospody. Bywaly z jednej strony siedliskiem buntu,
ale jezeli mialy byt formalnie okreslony, stanowily zarazem klap(( bezpieczenstwa i element spolecznego ladu w danej bran:ly rzemieslniczej.
Trzecia kategoria korporacji miejskich to bractwa o charakterze religijnym.
Byly zrzeszeniami dobrowolnymi, nie ograniczajf!cymi si(( ani do jednego
zawodu, ani do jednej warstwy spolecznej . Poniewaz powstawaly przy poszczególnych kosciolach, stf!d w pewnym stopniu odpowiadaly socjotopografii miasta. Najwazniejszy byl tu jednak pewien program dewocyjny,
w ramach którego realizowaly si(( tak:le pewne cele spoleczne, a nawet zasaď
zal si(( na nich prestiz spoleczny czlonków. Podstawf! ich dzialalnosci byly
skladki, które niekiedy stanowily barier(( dia szerokiego w nich udzialu. lstotf!
tych zbiorowosci bylo wspólne uczestnictwo w nabozenstwach i uroczystosciach koscielnych, w odpustach pozyskanych dia nich, a wiť(c w pewnych
laskach dotyCZf!Cych zycia doczesnego i posmiertnego, plynf!Cych ze wspóJnych modlitw i nabozenstw. Korzysci wymierne zwif!zane z przynaleznoscif!
do bractwa religijnego to prawo do pomocy materialnej w razie losowej potrzeby, do opieki i do godziwej ostatniej poslugi w postaci bezplatnego pogrzebu
z udzialem wspólbraci.
W sredniowiecznym Krakowie istnialo siedem bractw religijnych. Najstarsze
powstalo przy glównym kosciele parafialnym pod wezwaniem Najswiť(tszej
Marii Panny. Zachowalo ksiť(gť( brackf!, zalozonf! okolo 1370 r. ; moglo oczywiscie istnieé juz wczesniej. Mialo najbardziej elitamy charakter. Nalezeli do
niego rajcy, zamozni kupcy i starsi najzamozniejszych cechów. Do jego ksiť(gi
zmarlych wpisywano imiona królów, poczynajf!c od Kazimierza Wielkiego
(zrn. 1370). Zapewne pod koniec XIV w. powstalo bractwo sw. Urszuli (ll Tysiť(cy Dziewic) przy kosciele sw. Szczepana, drugim kosciele parafialnym
miasta, polozonym w Sf!siedztwie rynku . W 1404 r. biskup krakowski Piotr
Wysz zalozyl bractwo przy kaplicy cmentamej sw. Barbary kosciola NMP.
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W kaplicy tej odbywaly si(( kazania w j((zyku polskim, gdy w kosciele NMP
kazano po niemiecku. Rzutuje to w jakims stopni u na charakter tego bractwa.
Bardzo interesuj~co przedstawia si(( sprawa bractwa pod wezwaniem
sw. Zofii i sw. Marka. Zalozono je w 1410 r. przy kosciele klasztornym
sw. Marka kanoników regulamych od pokuty reguly sw. Augustyna. Wsród
jego zalozycieli znalezli si(( glównie mieszczanie Kleparza, choé kosciól
i klasztor, a wi((c i bractwo, znajdowaly si(( w Krakowie, co prawda w s~sied
ztwie miasta sw. Floriana. W 1433 r. biskup krakowski Zbigniew Olesnicki
powolal do zycia bractwo ubogich i zebraków przy kosciele parafialnym
Wszystkich Swi((tych. Nie byla to korporacja zebracza w scislym tego slowa
znaczeniu, zrzeszaj~ca zebraków, ale wr((cz przeciwnie ludzi z róznych warstw
spolecznych, którzy realizowali wspólnie idealy ubóstwa, swiadcz~c jalmuzn((
ubogim i potrzebuj~cym pomocy. Nadto bractwa tego typu istnialy w Krakowie juz w XV w. przy kosciele parafialnym sw. Krzyza i przy kaplicy W((gierskiej kosciola 00. Franciszkanów.
W powstalym w 1335 r. blizniaczym miescie Krakowa - Kazimierzu istnialy
w sredniowieczu cztery bractwa religijne. Najstarsze powstalo w 1347 lub
1346 r. przy glównym kosciele parafialnym pod wezwaniem Bozego Ciala.
Sluzylo glównie patrycjatowi, tak jak bractwo NMP w Krakowie, musialo tez
byé naznaczone pi((tnem niemieckosci, bowiem z kolei bractwo przy drugim
waznym kosciele miejskim, nosz~cym wezwanie sw. Katarzyny i zwi~zanym
z klasztorem oo. augustianów, nazywano bractwem Polaków dedykowanym NMP. Znamienne jest to, ze zalozyl je biskup krakowski Piotr Wysz
(1392- 1412), ten sam, który byl twórc~ bractwa przy kaplicy sw. Barbary
w Krakowie, stanowi~cej polsk~ przeciwwag(( patrycjuszowskiego kosciola
NMP. Celem wyznaczonym kazimierskiemu bractwu Polaków przez fundatara byly patriotyczne modly pro pace huius Regni Poloniae.
Dwa pozostale bractwa kazimierskie, to zalozona przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Olesnickiego (1423- 1455) Fraternitas Agricolarum przy
kosciele sw. Michala na Skalce, oraz poswiadczone w 1484 r. bractwo ubogich przy kosciele sw. Jakuba.
W przykrakowskim Kleparzu wlasne bractwo, nosz~ce wezwanie Ubóstwa
Chrystusowego (Paupertatis Christi) , powstalo dopiero w 150 I r. przy kosciele sw. Floriana. Tymczasem - przypomnijmy - zamozniejsi kleparzanie
byli juz od 141 Or. czlonkami bractwa sw. Zofii i sw. Marka przy kosciele sw.
Marka w Krakowie. Tak jak bractwo przy kosciele Wszystkich Swi((tych
w Krakowie i bractwo przy kosciele sw. Jakuba w Kazimierzu, równiez kleparska Fraternitas Paupertatis Christi musiala w sposób szczególny sluzyé
idealom ubóstwa.
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Wlasne bractwa religijne mialy nadto dwa krakowskie przedmiescia przemyslowe: przy kosciele sw. Mikolaja za murami miasta, wzmiankowane
w 1461 r., oraz na Garbarach przy kosciele oo. karmelitów, poswiadczone
dopiero w latach 1502- 1508.
Tak w wielkim skrócie przedstawialo sit< w sredniowieczu zycie korporacyjne krakowskiej aglomeracji osadniczej. Manifestowaly sit( w nim zarówno
podmiotowosé poszczególnych grup zawodowych i z osobna pracowników
najemnych (czeladników), jak tez sluzba pewnym idealom, ksztaltujltcym
mentalnosé spoleczenstwa miejskiego. We wspólnotach korporacyjnych doj rzewalo poczucie odpowiedzialnosci za los nie tylko wlasny i czlonków wspólbraci , ale za callt zbiorowosé miejsklt. W nich formowalo sit( - uzywajltc wspólczesnego jt(zyka - spoleczeÍlstwo obywatelskie.
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BRATRSTVA A CECHY Z POHLEDU MĚŠŤANSKÝCH
TESTAMENTŮ KRÁLOVSKÝCH MĚST
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH V RANÉM NOVOVĚKU 1

Na prahu 16. století hrála královská města v širším prostoru severozápadních Čech významnou roli. Jejich charakteristiku pochopitelně nelze zcela
zobecnit, neboť každé město procházelo svébytným vývojem, jeho politické
a hospodářské pozice, stejně jako sociální skladbu a náboženskou či národnostní atmosféru, ovlivňovala řada specifických faktorů. Přesto však můžeme
konstatovat, že alespoň na počátku 16. století se většina ze sledovaných měst
ských obcí výrazně projevovala v rámci všeobecné snahy městského stavu
prosadit se na domácí scéně a posílit či udržet svůj vliv. Ve většině z těchto
měst převládala řemeslná výroba a rozvíjející se obchod. Na špici se držely
Litoměřice a Žatec, pak následovala Kadaň, Most, Louny i po husitském období téměř znovuzrozené Ústí nad Labem. Z pohledu náboženské orientace,
která je pro tento příspěvek velmi podstatná, lze jako města s jednoznačně
převažující utrakvistickou většinou jmenovat Litoměřice, Žatec a Louny, jako
města nábožensky rozdělená pak Kadaň, s výraznější převahou protestantů,
a dále Most a Ústí nad Labem - města, jež jsou sice tradičně označována jako
katolická, je v nich ovšem nutné počítat také s částí obyvatelstva utrakvistické
víry, určitě alespoň v Ústí nad Labem.2
1 Tento příspěvek vznikl jako jeden z výstupů grantu Fondu rozvoje MŠMT "Kultura královských měst severozápadních Čech v raném novověku". Na dílčím zpracování pramenného materiálu pro jednotlivá města se podílely studentky P. Hoffmannová, M. Štajnerová a V. Smetanová.
Z níže uvedených důvodů se tento příspěvek věnuje pouze městům Litoměřice, Louny, Žatec
a Ústí nad Labem.
2 Souborn ě pozornost královským městům severozápadních Čech věnována nebyla. Některá
z těchto měst se dočkala v posledních letech reprezentativních monografií, jež shrnují dosavadní
výsledky bádání o jejich vývoji: K. Kaiserová - V. Kaiser (red.), Dějiny města Ústí nad Labem,
Ústí nad Labem 1995 (dále jen Dějiny města Ústí nad Labem); J Smetana a kol. , Dějiny města
Litoměřic, Praha 1997 (dále jen Dějiny města Litoměřic). V porovnání s těmito monografiemi neobstojí
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Velmi podstatným a dynamizujícím prvkem v historii královských měst
severozápadních Čech je jejich "poloha na hranici", v běhu událostí nejen
raně novověkých českých dějin výrazně viditelná, ať už ve smyslu blízkosti
skutečné zemské hranice a s ní souvisejících kontaktů a vlivů ze saského prostředí, nebo pomyslných hranic náboženských a jazykových, jež ovlivňovaly
vývoj celé oblasti. 3
U vědomí všech speciftk i osudových událostí (za jednu z nich lze považovat např. zničující požár Mostu v březnu 1515) je nutné při pohledu na vnitřní
život a mentalitu měst v 16. století, a to nejen ve sledované oblasti, souhlasit
s charakteristikou J. Janáčka , který již před lety konstatoval , že hlavním tvůr
cem mentality ve městech bylo řemeslnictvo a jeho představy,jistoty a frustrace
přejímala v hlavních rysech i celá m ěstská společnost. 4 Je-li tedy pro řemesl
nictvo charakteristická tendence udržovat daný stav, řešit problémy ochranářskými opatřeními a nikoli iniciativními metodami, stavět systém jistot nad
rizika novot a změn, je nutné počítat s těmito momenty i v mentalitě všech
vrstev měšťanského obyvatelstva, jak později konstatoval J. Pešek. 5 Na tyto
skutečnosti musíme brát zřetel zejména tehdy, máme-li posoudit roli různých
"sdružení",jež fungovala v měšťanské společnosti, v podstatě na cechovních
principech. Myšlenku Z. Wintra o tom, že zřízení bratřin j e cechovní a zcela
podle artikulů cechů řemeslnických pořízené, lze víceméně přijmout. 6 Výrazné tendence sdružovat se, vytvářet různé spolky a společenství byly sice konstatovány především pro středověkou společnost, smysl pro korporativnost
a potřebu začlenit se v určité organizované skupině lze však nalézt i ve společnosti raně novověké. 7
nepoměrně stručnější nejnovější d ějin y významného města Žatce: P Holodňák (rec/.), Žatec, Praha
1992. Většinou však souborné zpracováni zůstalo na úrovni dnes již zastaralých prací německých
i českých regionálních historiků : A. Seifert, Geschichte der kiiniglicben Stadt Saaz von liltesten
Zeiten bis in die Gegenwart, Žatec 1894; J. Lippert, Geschichte der Stadt Leitmeritz, Praha 1871 ;
J. Wunš, Děje královského města Loun, Praha 1898;F Štěd1ý, Dějiny královského města Loun, Louny
1930; J. N. Cori, Geschichte der kiiniglichen Stadt Briix bi s zum Jahre 1788, Briix 1889; dílčí
problematika vývoje jednotlivých m ěst v raném novov ěku našla odezvu v řadě jednotlivých studií.
3 Množství dokladů o tomto vzájemném ovlivňování přin áš í z novějš í produkce napl·. sborník
K. Kaiserová (red.), Čechy a Sasko v proměnách děj in , AUP, Pbil. et Hist. I, Slavogennanica ll., 1993.
4 J. Janáček, Řem es lná výroba v českých m ěstec h v 16. století, Praha 196 1, s. 143.
5 J. Pešek, Měšťa n ská vzdělanost a kultura v před bělohorských Čechách 154 7- 1620 (Všední
dny kulturního života), Praha 1993, s. 24.
6 Z. Winter, Život církevní v Čechách. Kulturně-hi s torický obraz z XV. a XVI. století ll, Praha
1896, s. 954.
7 O korporativnosti s tředověké společnosti např.:J Gurevič, Kategorie s tředo věké kultury, Praha 1978, s. 145 . Korporacím v Čechách do roku 1520 se nověji věnovala H. Pátková, Bratrstvie ke
cti Božie. Poznámky ke kultovní č innos ti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách , Praha 2000.
K problematice bratrstev v raném novověku J. Mikulec, Barokní náboženská bratrstva, Praha 2000.
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V dobové terminologii bratrstva, bratřiny či tovaryšstva je možné v rámci
období charakterizovat jako sdružení založená převážně k náboženským a sociálním účelům, jejichž vztah k církevním i dalším autoritám
byl v podstatě volný a pro jejichž vznik i fungování měla podstatný význam
sama iniciativa jejich členů . Velmi podstatné pro existenci a činnost těchto
sdružení byly nejen finanční příspěvky jejich členů, ale zároveň i solidární
donace a dary ostatních obyvatel měst. Velmi často jsou právě pramenné zmínky o darech bratrstvům jediným svědectvím o jejich činnosti. Od přelomu 15.
a 16. století nastal v Čechách zlatý věk především pro bratrstva literátská, jež
byla téměř nedílnou součástí především utrakvistických náboženských obcí
a významným kulturním fenoménem českých renesančních měst. 8 Literátská
bratrstva lze charakterizovat jako sdružení "literátů" - většinou laiků -,jež
pěstovala zpěv při bohoslužbách. Bezpečně jsou tyto zpěvácké sbory doloženy od osmdesátých a devadesátých let 15. století, a to při utrakvistických
i katolických kostelech. 9
Spektrum pramenů, jež registrují existenci a činnost bratrstev, není příliš
rozsáhlé. Většina dosavadních badatelů věnovala dosud pozornost především
dochovaným statutům těchto korporací. V případě bratrstev literátských jsou
potom cenným pramenem především kancionály, významné památky také
z hlediska děj in výtvarného umění a hudební vědy. 10 Významným pramenem
dokládajícím existenci bratrstev jsou testamenty, jejichž rozbor se stal i pramennou základnou tohoto příspěvku. 11 Zejména v poslední době byla testasledov an~ho

Problematice literátských bratrstev se souborně věnují především práce staršího data: A. RyO bývalých společnostech či li kůrech literátských, PA 9, 1876, s. 719- 734; F Tadra , Sborové literátiJv, č ili kůry literátské v Čechách, in: Památník pražského Hlaholu, Praha 1886, s. 1- 72;
K. Konrád, Dějiny posvátného zpěvu staročeskéh o od X'll. věku do zrušení literátských bratrstev l, XV. věk a dějiny literátských bratrstev, Praha 1893; Z. Winter, Život církevní v Čechách II,
s. 944- 990; Český slovník bohovědný II. , Praha 19 16, s. 461-464;2. Nejedlý, Dějiny husitského
zpěvu I, Praha 1954, s. 75- 79, 385- 387; II., Praha 1955, s. 260- 261 ; Hudba v českých dějinách od
středověku do nové doby, Praha 1983, s. 94-95;S. Jareš, Literátská bratrstva z hlediska íkonografických pramenů , Hudební věda 16, 1979, č. 2, s. 165- 175.
9 B. Zilynskyj, K starší fázi vývoje literátských bratrstev na Novém Městě pražském , Hudební
věda 24, I987, č. 2, s. 158 .
10 Z výtvarného hl ed iska lze nalézt souborné zhodnocení zejména: K. Chytil, Vývoj miniaturního malířství za doby králů rodu Jagellonského, Praha 1896;J. Krása, Knižní malířství , in: Pozdně gotické umění v Čechách (1471 - 1526), Praha 1978, s. 387-457;J. Vacková, Závěsné malířství
a knižní malba v letech 1526 až 1620, in: Dějiny českého výtvarného umění III!, Praha 1989,
s. 95- 99. V rámci vývoje hudebni kultury vedle starších prací K. Konráda a Z. Nejedlého: J. Kouba,
Období reformace a humanismu, in: Československá vlasti věda IX, Umění 3 - Hudba, Praha 1971;
J. Černý, Hudba české renesance, Praha 1982.
11 V tomto smysl u byly testamenty využity téměř všemi staršími autory, jejichž poznatky shrnu l
K. Konrád ve výše citovaných Dějinách posvátného zpěvu. Testamenty jako pramen k dějinám
8

bička ,
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mentům věnována pozornost z různých zorných úhlů, byly interpretovány
jako pramen poznání především hmotné a duchovní kultury měšťanstva či
jako materiál, jenž může přispět ke studiu městské diplomatiky a správy. 12
Podstatná hodnota testamentárních zápisů leží především v rovině dějin mentalit. Do testamentárních zápisů, z diplomatického hlediska jednotně strukturovaných, se totiž zejména od poloviny 16. století velmi zřetelně promítají individuální prvky, jež odrážejí postoje, názory a vztahy lidí, kteří bilancují svůj život,
zabezpečují své blízké a rozhodují o majetku, který celý život budovali.

bratrstev stručně zmiňuje i H. Pátková , Bratrstvie ke cti Božie, s. 91 - 92. Odkazy bratrstvů m
a cechům v rámci většího výzkumu pramenů testamentámí povahy sledovali již např.: J Pešek,
Pražské knihy kšaftů a inventářů . Příspěvek k jejich struktuře a vývoji v době předbělohorské ,
Pražský sborník historický (dále PSH) 15, 1982, zejm. s. 75; L. Pašková, Plzeňské knihy kšaftů
konce 15. a v 16. století a možnosti jejich pramennébo využití, diplomová práce FF UK, Praha
1988; J Ratajová, Pražské testamenty ( 1600- 1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur,
PSH 30, 1998, zejm. s. 120- 124. Ze zahraničních studií lze připomenout např.: E. Vránová, Protokol testamentov mesta Bratislavy z rokov 1529- 1558, Zhorník Filozofickej fakulty University
Komenského XXVII., 1976, s. 153- 155; G. Schulz, Testamente des spaten Mittelalters aus dem
Mittelrheingebiet, Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen kirchen Geschichte, Band
27, 1976, s. 92; T Baur, Testament und Biirgerschaft, Alltagsleben und Sachku ltur im spatrnittelalterlichen Konstanz, Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen 31 , 1989, s. 164-165, kde autor
také důkladně shrnuje starší německou literaturu obírající se testamenty.
12 Přehled domácích a zahraničních prací , jež se zabývají studiem testamentů , je velmi rozsáhlý
a na tomto místě ho nelze prezentovat vyčerpávajícím způsobem: J Hásková., Sociální struktura
Litomyšle a peněžní hotovosti jejích obyvatel na pře l omu 15. a 16. století , Sborník Národního
muzea A, sv. 36, č. I, Praha 1982, s. 1-47; S. Holdys, Wit<CY rodzine w ~wiet l e mieszcaó.skich
testamentów w pierwszej polowie XVII wieku, Studia historiczne 29, 1986, s. 347- 358;M. Hradilová,
Soběslavské kšafty z let 1455- 1523, Táborský archiv4, 1992, s. 47- 103;P. Chaunu, LamortitParis.
XVIe,xvue et XVIIIe siecle, Paris 1978; G. Jaritz, Ůsterreichische Biirgertestamente als Quelle zur
Erforschung stadt. Lebensforrnen des Spatrnittelalters, Jahrbuch fur Geschichte des Feudalismus 8,
1984; T Krzenek., Prager Frauentestamente des 15. Jahrhunderts, Documenta Pragensia 13, 1996,
s. 69-79; týž, Bohmische Biirgertestarnente des 15 . Jh. Oas Beispiel der Prager Neustadt, in: Husitství
- Renesance - Humanismus ll., Praha 1994, s. 629-648; týž, Gottesfiirchtung und um das Wohl der
Familie besorgt. Stadtbiirgerinnen in ihren Testamenten des hussitischen Zeitalters, in : Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.- 16. Jahrhundert, Colloquia mediaevala Pragensia I. , Praha 1999, s. 145- 167;
J. Kubák. , Závěti budějovických měšťanů v druhé polovině XVI. století. Jihočeský sborník historický (dále JSH) 34, 1965, s. 96- 103; E. Leminger, Co vypravují staré testamenty. Kutnohorské
příspěvky k dějinám vzdělanosti české, VI. řada, 1931 , s. 5-13; P. Rak, Kadaňské knihy trhů
a testamentů z let 1465- 1603 a testamentární praxe v Kadani od poloviny 15. století do počátku 17.
století, Sborník archivních prací (dále SAP) 48/2, 1998, s. 3-1 06; J Šimek, Ze kšaftů kutnohorských ( 1544-1577), ČL 1925, s. 191 - 195.1. Stejskalová, Kšaftjakopramen pro studium kulturní
úrovně měšťanské domácnosti , Opera historica I, 1991 , s. 74-81; M. Vove/le, Piété baroque et
déchristianisation en Provence au XVIlle siecle. Les attitudes devant Ia mort ďapres les clauses
des testaments, Paris 1973 ; B. Zilynskyj, Kolínsko a Kutnohorsko v prvních dvou knihách kšaftů
Nového Města pražského (1436--1494), Práce muzea v Kolíně 4, 1987, s. 89-104;týž, Podblanicko
v nejstarších knihách kšaftů Nového Města pražského (1436- 1494), Sborník vlastivědných prací
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Cílem tohoto příspěvku není mapování činnosti měšťanských bratrstev, ale
v jaké míře je oceňovali měšťané ve svých odkazech, z jakých společenských vrstev směřovaly donace a jak souvisely s obecným pospolitým
vědomím městských komunit. V testamentech byly proto sledovány vedle
bratrstev i odkazy cechům, jejichž role a principy fungování byly zejména
v rovině sociální podobné, stejně jako bylo přihlédnuto i k odkazům směřují
cím do sociálních oblastí (odkazy "na chudé" či špitály), k odkazům obci jako
celku a klasickým donacím církevním.
O čem tedy vypovídají testamenty v jednotlivých městech ? V Litoměři
cích, stejně jako ve většině měst s utrakvistickou většinou , patrně nenašla ve
sledovaném období místo klasická církevní bratrstva, ač zde fungovala kapitula jako významné centrum katolíků v kraji . Doložen je i život v minoritském a františkánském klášteře . Bratrstvo literátské se zde rozvíjelo patrně
již od přelomu 15. a 16. století. 13 Jeho existenci dokládá roku 1517 vznik
slavného latinského graduálu,jenž patří k nejvýznamnějším památkám svého
druhu. 14 Vzácná je také zpráva o slavné literátské kolaci - slavnosti u příleži
tosti dokončení graduálu, jíž se zúčastnili vedle utrakvistických kněží a před
stavitelů města i katolický děkan od sv. Štěpána a další katolické kněžstvo. 15
Od latinského bratrstva působícího u děkanského kostela Všech svatých se
patrně pod vlivem pronikajících luteránských myšlenek oddělila část členů
a založila české literátské bratrstvo, jehož existenci dokládá opět graduál,
který vznikl v letech 1542- 1544 a je pokládán za nejstarší dochovaný novoutrakvistický graduál. 16 Obě bratrstva patrně fungovala vedle sebe u kostela
Všech svatých; o činnosti "české bratřiny" svědčí ještě třetí dochovaný graduál
z roku 1578. V testamentech je možné najít řadu odkazů směřujících k oběma
zjištění,

"bratřinám" .

Testamenty litoměřických měšťanů se dochovaly kontinuálně od roku 1527,
kdy po velkém požáru, jemuž padla za oběť i většina starších městských knih,
z Podblanicka 25 , 1984, s. 169- 185 ; týž, Zprávy o Táboře a jeho obyvatelích v nejstarších knihách
kšaftů Nového Města pražského (1436- 1494), Táborský archiv I, 1987, s. 61 - 67.
13 Podrobnější informaci o literátech v Litoměřicích lze nalézt v dílech K. Konrád, Dějiny posvátného zpěvu , s. 134- 136; J. Lippert, Geschichte der Stadt Leitmeritz, s. 304, 455 ; G. J. Dlabacz,
Allgemeines historisches Kiinstler-Lexikon fur B6hmen und zum Theil auch fur Miihreo uod
Schlesien I, Praha 1815, s. 70, 228.
14 K tomuto graduálu: F Bernau, Oas Leitmeritzer Gesangbuch MNEC 18, 1895, s. 113- 131;
J. Krása, Kni žní malířství , s. 442-446; K. Stejskal - P Voit, Iluminované rukopisy doby husitské,
Praha 1991 , s. 68- 69.
15 Dějiny města Litoměřic, s. 165 ; tuto událost interpretuje také L. Kocourek, K náboženským
dějinám doby reformační I, Vlastivědný sborník Podřipska 6/ 1, 1996, s. 91.
16 Děj iny města Litoměřic, s. 166.
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byly patrně založeny knihy nové, jež odrážejí již starší testamentární praxi.
Následující rozbor je založen na analýze první tzv. Knihy kšaftovní z let 1527
až 1576 17 , jež obsahuje 706 testamentárních zápisů. Pro představu o reprezentativnosti tohoto vzorku lze uvést, že průměrně je to asi čtrnáct testamentů
ročně. Počet ročních zápisů podstatně narůstá s polovinou 16. století. Z těchto
více než sedmi set kšaftujícícb litoměřických měšťanů jich na bratrstva pamatovalo 37. Do roku 1553 je to osm odkazů" kbratřině" bez bližší identifikace. V roce 1553 se poprvé objevuje odkaz "české bratřině" či řečí testamentů
" bratřině českého zpívání ". Po většinu padesátých a šedesátých let je odkazováno výlučně českému literátskému bratrstvu, od roku 1567 dělí kšaftující
svou přízeň většinou mezi obě bratřiny, tedy českou a latinskou. Odkazy jsou
většinou finanční povahy. Jedná o sumy peněz v rozsahu od 2 do 20 kop grošů
míš. (nejčastější 1Okop). Celková suma darovaná podchycenými kšaftujícími
měšťany v rozmezí sledovaných padesáti let přesáhla 350 kop grošů míš. Dary
většinou nemají určený přesný účel, k němuž mají být využity, je ovšem ně
kolik výjimek. Například roku 1527 odkázala Anna Trubinka 3 kopy grošů
míš. "na vosk pánům z bratřiny" 18 , o třicet let později , roku 1557, darovala
Marta Bezdušovic " na archu do kostela farního 20 kop českým literátům. " 19
Dary nemovitostí , jež jsou jinde doloženy vcelku často, se v Litoměřicích
téměř nevyskytují. Výjimkou je odkaz vinice v Polabí, kterou české bratřině
darovala Anna Brejchová roku 1553 . Z tohoto odkazu mělo však být vydáno
1Okop grošů míš. na opravu zvonu ke sv. Vavřinci. 20 Na těsnou vazbu literátů
k litoměřické škole upozorňuje odkaz Bartoloměje Školského," kantora školního města Litoměřic ". Ten roku 1570 věnoval své knihy částečně knězi Petrovi do fary u Všech svatých, částečně žákům "školastykům ", a pamatoval
také na zpěvácké bratrstvo: " Partes mý všecky dávám a odkazuji suventorům
voboum Simeonovi a Johanesovi, z kterýchžto na památku pánům literátům
latinským aby dali. " 21
17

SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, AM Litoměřice, Kniha kšaftovní, sign. IAfl .
Tamtéž, fol. Ia.
l9 Tamtéž, fol. 88a.
20 Tamtéž, fol. 74b.
21 Tamtéž, fol 189b. Tento testament je velmi zajímavým dokladem o předběloborských knihovnách a zasluhuje pozornost již jen proto, že ve výčtu Bartolomějových knih jsou uvedeny také
n ěkteré, jejichž vlastníky by li jiní měšťané (dokonce žena, Magdalena Kubínka), což dokl ádá
vzájemné výpůjčky knih mezi měšťany. Kni žní kultuře městského prostředí ve světle kšaftů
a po zůsta lostních inventářů v předbělohorské dob ě byla věnována již značná pozornost, např.:
Z. Winter, Měšťanské libráře v XV. a XVI. věku, Časopis Musea Království českého (dále ČČM)
66, 1892, s. 65- 79; J. Vávra , O držbě knih v Berouně 1537- 1619, ČČ M 65, 1891 , s. 89- 94;
L. Hasák, Bibliotéky i va nčických měšťa nů z doby předbělohorské , VVM 1946, s. 144 n. ;
18
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Pro zajímavost lze odkazy "bratřinám" porovnat s dalšími dary, jež směřo
valy do církevních, sociálních či všeobecně prospěšných sfér. 22 Odkazy cechům- většinou pro potřebu chudých mistrů a tovaryšů - jsou podchyceny
pouze ve třinácti testamentech. Odkázáno bylo řezníkům , s ladovníkům, koželuhům, kovářům, pekařům, soukeníkům , šrotýřům a bečvářům. Dary se
pohybují od 2 do 10 kop grošů míš., celková odkázaná suma ve sledovaném
období je 71 kop. V Litoměřicích jsou četné odkazy jednotlivým kostelům
a farnostem. Celkem ve prospěch církve kšaftovalo 105 měšťanů, z nichž nejvíce odkazovalo k farnímu kostelů Všech svatých, ve dvacátých a třicátých
letech směřova ly odkazy i do dvou fungujících klášterů - dominikánského
u sv. Michala a minoritského u sv. Jakuba, dále pak to byly časté odkazy ke
sv. Vavřinci, sv. Vojtěchu na Zásadě či venkovským farnostem v okolí Litoměřic. Pro zajímavost lze uvést, že ve prospěch kapitulního kostela sv. Štěpá
na byly učiněny pouze dva drobné dary, v jeho prospěch nekšaftoval ani zdejší
kaplan, který veškeré jmění odkázal své kuchařce. 23 Velmi časté jsou vrstvené
odkazy několika kostelům současně, výjimku netvoří ani obdarování svatostánků katolických a utrakvistických zároveň. Odkazů, jež lze označit jako dobročinné či v moderní terminologii pro město všeobecně prospěšné , bylo ve sledovaném pramenném materiálu nalezeno 71. Většina byla určena"pro chudé",
ať už na provoz špitálu, topení v lázni, šaty či jídlo, četné odkazy byly směřo
vány obci, zejména ve třicátých letech "na s dělání rathausu" či "na zvon
šturmovský", v šedesátých letech se potom objevily odkazy na nový most
přes Labe a opravu cest, což nepochybně souviselo s velkými povodněmi
v letech 1565, 1566 a 1569. 24 Do rukou purkmistra a radních pánů se dostávaly také dary určené pro místní školu, jež byly časté zejména v padesátých
letech.
Co mají společného výše zmíněné odkazy cechovní, církevní či sociální
A. Kamiš, J<njhovny lounských měšťanů v 16. a na začátku 17. století, LF 85, 1962, s. 297- 307;
V Nešpor, Knihovny měšťanů olomouckých v 16. století , Zprávy vlas ti vědného ústavu v Olomouci 1965, č. 123 , s. 1- 7; P Voit, Kniha a knihtisk u olomouckých měšťanů před Bílou horou,
VVM 32, 1980, č. 3, s. 312- 320; týž, Měšťanské knihovny v Olomouci před Bílou horou, VVM
33, 1981 , č. 2, s. 197- 207; J Pešek, Knihy a knihovny v kšaftech a inventářích pozůstalostí
Nového Města pražského v letech 1576 až 1620, Folia historica Bohemica 2, 1980, s. 247- 282;
O. Fejtová, Lounské měšťanské knihovny v době předbělohorské, Sborník Okresního archivu
v Lounech 4, 1991 , s. 3- 23 ;
22 Ač byly tyto typy odkazů analyzovány podrobně, v tomto příspěvku jsou použity pouze jako
doplňující informace, jež budou podrobněji prezentovány ve zvláštní studii.
23 Kniha kšaftovní, sign. !A fl , fo!. 41 r.
24 O. Kotyza - F Cvrk - V Pažourek, Historické povodně na dolním Labi a Vltavě, Děčín 1995,
s. 66- 68, 102- 105.
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s literátskými bratrstvy ve městě Litoměřicích ? Jednoduše řečeno ve dvou
třetinách podchycených případů osobu kšaftujícího. Měšťané, kteří ve svých
testamentech pamatovali na literátská bratrstva, totiž kromě běžných odkazů
příbuzným a přátelům většinou odkazovali také cechům, polovina z nich zároveň obdarovala i kostel či více kostelů a podpořila chudé či potřeby městské
obce.
Tabulka č . 1
Přehled kombinovaných odkazů litoměřických měšťanů,
kteří obdarovali literátská bratrstva (1527-1575)

Typy odkazů

Pouze bratrstvům
Bratrstvům a církvi
Bratrstvům a cechům
Bratrstvům a na dobročinnost
Bratrstvům, církvi a na dobročinnost
Bratrstvům, církvi, cechům a na dobročinnost

Počet testamentů

1O
4
2
3
16
2

Pro poznání okruhu příznivců literátských bratrstev by byla jistě zajímavá
na otázky související se sociálním a rodinným zázemím dárců. Zařadit však jednotlivé kšaftující měšťany alespoň orientačně do určitých sociálních skupin ve městě je velmi obtížné. Důvodem je především charakter
odkazů , které v mnoha případech nepopisují podrobněji nemovitý a movitý
majetek. Pokud měšťan odkazuje celý svůj majetek, jsou ve většině případů
obvyklé stereotypní formulace, jimiž je odkazován " všechen statek mohovitý
i nemohovitý ", " všechna spravedlnost " atd. Časté jsou také testamenty, v nichž
je odkazována pouze určitá část majetku (např. knihy, dluhy či peníze, které
zůstaly mimo dříve uskutečněné manželské vzdání majetku). U většiny testamentůje také velmi problematické stanovení profese kšaftující osoby. Pokud
je tedy výzkum založen pouze na testamentámích zápisech, je nutné se všemi
těmito omezeními počítat, což platí i pro následující pokus o zjištění sociálního zázemí dárců, kteří ve svých testamentech na literátská bratrstva pamatovali. Pro názornost byly pomocně vytvořeny tři skupiny. Do skupiny A byly
zařazeny osoby sociálně nejslabší bez nemovitého majetku, u nichž bylo prokázáno např . působení ve službě (podruhyně , panský posel). Skupina B zahrnuje všechny měšťany vlastnící dům, popřípadě další nemovitosti, u nichž lze
alespoň částečně doložit provozování řemesla (ve sledovaném vzorku se vyskytují např. řezníci, sladovníci, koželuh, vinaři , vdova po kotláři) . Sociálně
odpověď
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nejsilnější měšťané

jsou řazeni do skupiny C - jedná se o majitele většího
a nemovitostí, kteří odkazují i značné finanční obnosy nad 100
kop grošů míš. Do této skupiny jsou zahrnuty i erbovnické rodiny. U části
donátorů literátských bratrstev nedostatečné informace zařazení z tohoto hlediska neumožnily (tato skupina označena otazníkem). Přehledně je pokus
o sociální identifikaci donátorů literátských bratrstev uveden v následující
tabulce.
počtu domů

Tabulka č . 2

Sociální identifikace donátorů literátských bratrstev v Litoměřicích
(1527-1575)
Sociální zařazení
A
B

c
?

Počet testamentů

2
27
6
2

Většina měšťanů, kteří ve svých testamentech obdarovali litoměřické literáty, pocházela ze středních sociálních vrstev. Až na jedinou výjimku chybí
mezi dárci jména bohatých litoměřických erbovnických rodin, jejichž testamenty ve sledovaném období také vznikly. 25
Vzhledem k charakteru testamentárních zápisů je poměrně jasnější před
stava o rodinném zázemí jednotlivých kšaftujících. Z celkového počtu 37 dárců bratrstvům jich 27 v době sepisování závěti nemělo vlastní rodinu a svůj
majetek odkazovali přátelům či vzdálenějším příbuzným (v této skupině jsou
vdovy, vdovci či lidé, kteří patrně nikdy do partnerského svazku nevstoupili).
Právě v testamentech těchto měšťanů se objevují velmi často výše prezentované kombinované odkazy a výraznější část jejich majetku je tak věnována na
zbožné, dobročinné či pro obec prospěšné účely. Poměr mezi muži a ženami
vyznívá mírnou nadpoloviční převahou pro litoměřické měšťanky (19 : 17).
S velkou pravděpodobností nelze mezi těmito donátory hledat členy literátských bratrstev, která byla většinou společenstvími velmi malými, kolem osmi
až dvanácti osob. 26

25 Touto výjimkou je testament Václava Jelínka z Jelení Hory z roku 1564, Kniha kšaftovní,
sign. lAfl , fo!. 135v. O erbovnických rodinách, jichž žilo v před bělohorském období v Litoměři
cích kolem čtyřiceti, se podrobněji zmínil J. Lippert, Geschichte der Stadt Leitmeritz, s. 395 .
26 O počtu členů v literátských bratrstvech K. Konrád, Dějiny posvátného zpěvu, s. 171.
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Podobná situace jako v Litoměřicích byla zachycena i v utrakvistických
Lounech. Také zde patrně od přelomu 15. a 16. století vyvíjelo činnost latinské literátské bratrstvo, jež je doloženo k roku 1515 ještě u starého kostela
sv. Mikuláše. Kusé zprávy o jeho činnosti přinesl již v 19. století J. Wunš,
jeho existenci na základě městských knih soudních, trhových, pamětních
a počtů , stejně jako sdílných lounských kronik, podchytil již F.. Štědrý. Ději
nám latinského kůru se potom podrobněji věnovala D. Vanišová.27 Vedle latinského bratrstva vzniklo později také bratrstvo čes ké , jež je poprvé připomí
náno roku 1541. Na rozdíl od Litom ěřic je v Lounech doložena velmi výrazná
podpora oběma " bratřinárn" ze strany města , jež např . v roce 1561 darovalo
českým literátům v děkanském kostele kůr či se podílelo na zakoupení kancionálu.28 Dodnes je zachován dvoudílný latinský kancionál z roku 1530 z dílny
Pavla Mělnického a jeden český kancionál z let 1561- 1563 z dílny Jana Táborského z Klokotské hory. 29
Možnosti studia lounských bratrstev z pohledu testamentů jsou omezeny
tím, že v lounské městské kanceláři nebyly s největší pravděpodobností nikdy
založeny sneciální knihy pro zápisy testamentů , jak tomu bylo v jiných měs
tech. Testamenty byly ve starších dobách vkládány do soudních knih , v 16.
století byly v městské kanceláři zakládány v listinné podobě jako aktový materiál a průběžně opatřovány rejstříky. Většina testamentů se z tohoto důvodu
nedochovala, jejich zbytky byly novodobě seřazeny a svázány do knih. Vzorek, který byl v rámci tohoto příspěvku použit, pochází z prvních tří těchto
knih, zahrnuje časové období let 1500- 1659 a postihuje 549listinných poří
zení, k nim bylo volně přiloženo ještě šest testamentů (jež jsou označeny jako
šlechtické, jedná se však většinou o kšafty erbovnických lounských rodin).
Celkem bylo tedy analyzováno 555 testamentů. 30 Jedná se v průměru o tři
testamenty ročně , vzorek je ale velmi málo reprezentativní především pro
první polovinu 16. století; soustavnější dochování testamentů spadá až do
rozmezí sedmdesátých let 16. století a prvního desetiletí 17. století.
V tomto souboru bylo nalezeno celkem třináct odkazů lounským literátským bratrstvům, a to v rozmezí let 1577- 1597, dále v letech 1618 a 1640.
J. Wu nš, Děj e královského města Loun, Praha 1898; F Štědrý, D ějin y královského města
Loun, Louny 1930; D. Vanišová, Literáti latinského kůru v Lounecb před rokem 1620, Sborník
Okresního archi vu v Lounech 1., 198 5, s. 43 ; K. Konrád, D ějin y posvátného z pěvu , s. 137,
368- 370.
28 F Štědrý, D ějin y měs ta Loun, s. 60-6 1.
29 Průvodce po pramenech k dějinám hudby. Fondy a sbirky uložené v Čec h ách , Praha 1969,
s. 137; J. Vacková, Zá věsn é malířství a knižní malba, s. 93- 95.
30 SOkA Louny, AM Louny, Kšafty, sign. ll S l- 3.
27
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Více než polovina těchto odkazů byla pořízena v morovém roce 1582. Charakter odkazů je podobný jako v Litoměřicích ; jedná se především o finanční
dary od 3 do 30 kop grošů míš.,jsou zde však doloženy i dary vinic a polnostP1 Mimořádně veliký je odkaz kameníka Vincence Strašryby, který latinským li terátům věnoval ve svém testamentu 100 kop grošů míš. Mistr Strašryba byl mezi kameníky, kteří působili na konci 16. století v Čechách, osobou
známou a uznávanou.32 Pocházel z kamenické rodiny z Vratislavi, v Loun ech
žil a pracoval patrně od roku 1576 až do své smrti v roce 1582, jejíž příčinou
byla morová nákaza. Strašrybův pozůstalostní spis je velmi cenným svědec 
tvím o kamenických zakázkách, dílně, ale i o životním zázemí obecně . 33 Pouze v jednom případě je uveden konkrétní účel finančního daru: lounská měš
ťanka Mandelina Motlová, která, nemajíc vlastní rodinu, dobročinnými odkazy
nešetř i la, v lednu roku 1582 odkázala " pánům literátům latinského kůru na
knihy 5 kop ". 34 Latinské bratrstvo bylo samostatně obdarováno sedmkrát, české
třikrát, zbylých pět odkazů pamatovalo na bratrstva obě. Celková finanční
suma, jíž v podchycených testamentech Lounští pamatovali na bratrstva, činila
přes 320 kop grošů míš. Polovina z těchto dárců odkázala část svého jmění
zároveň cechům , církvi, na dobročinné účely či pro potřeby města. Obdarován byl cech řemesla ševcovského, kováři , tkalci , krejčí, sladovníci, tkalci
a pekaři , přičemž dárce větš i nou zd ůrazňuje , že peníze mají být užity pro potřeby chudších mistrů či na svíce. V rámci církevních darů , kterých bylo zaregistrováno 67, se n ej častěj i objevuje tzv." velký kostel ", tedy kostel sv. Mikuláše a jeho děkan, rovnoměrně je přízeň věnována i dvěma předměstským
kostel ům - sv. Petra a Matky Boží, stejně jako záduší v Dobroměřicích, ojedi n ě l é jsou potom odkazy kostelům v dalších blízkých vesnicích (Raná, Vtelno)
č i děkanskému kostelu v Mostě . Lounské měšťany - stejně jako litoměřické 31 Kšafty, sign. li S 2, č. 92, testament Magdaleny Strakové, která věnovala literátů m českým
dva kusy luk (vedle odkazu 30 kop grošů míš. literátům latinským) ; sign. fl S 3, č. 166, testament
Miku láše Rožkovského, který věnova l literátům díl gruntu po Jiříkovi Ležákovi " pro rozmnožení
cti a slávy Boží".
32 I. KoPán , Renesanční soch ařství v Čechách a na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného umě 
ní !V l , s. 126.
33 Kšafty, sign. ll S I, volně vložený list . O Vincenci Strašrybovi podrobněji: J. Svoboda , Materiá lie k životu a dílu kameníka Vincence Strašryby, Umění 16, 1968, s. 627- 629; J. KoFán, Sochařství (Uměn í renesance a manýrismu), in: Praha na úsvitu nových dějin , Praha 1988, s. 126;
M. Hrubá, Pozůsta l ostní agenda jako pramen renesančního umění v královských městech severozápadních Čech (Pozi1stalost Mistra Vincenta Strašryby), in: Renesa nční sochařství a m a lířství
v severozápadních Čec h ách, v tisku.
34 Kšafty, sign. ll S 2, č. 22. Knihami lze rozumět kancioná ly, srov. K. Konrád, Děj iny posvátného zpěvu , s. 136.
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asi velmi pálil stav cest, které se zejména po častých povodních stávaly neschůdnými. V rámci darů na dobročinnost a obci, kterých bylo podchyceno
celkem 19, se proto patrně nejčastěji setkáváme s penězi určenými na opravu
cest a mostků, především v Benátkách a směrem na Dobroměřice. Dar přímo
purkmistru a pánům radním měl být dvakrát zužitkován ve prospěch školy,
doložena je např. v polovině sedmdesátých let i finanční podpora stavby nové
kašny, jejímž zbudováním byl pověřen již výše zmíněný Vincenc Strašryba. 35
Odkazy chudým se objevují pouze ve třech testamentech.
Tabulka č. 3
Přehled kombinovaných odkazů lounských měšt'anů,
kteří obdarovali literátská bratrstva (1500-1659)

Typy odkazů

Počet testamentů

Pouze bratrstvům
Bratrstvům a církvi
Bratrstvům a cechům
Bratrstvům a na dobročinnost
Bratrstvům, církvi a na dobročinnost
Bratrstvům, církvi, cechům a na dobročinnost

5
6
1

o

Pokud se vrátíme k těm měšťanům, kteří pamatovali na lounská literátská
bratrstva- pouze jediný dárce, Mikuláš Omphalus, který byl v sedmdesátých
a osmdesátých letech také několikrát v městské radě, je doložen jako člen
latinské "bratřiny". Ostatní jména nenajdeme ani mezi členy městské rady,
nepatřili ani k příslušníkům bohatých lounských rodin, ač jejich členové ve
sledovaném období kšaftovali. Jak ukazuje následující tabulka, mezi donátory
literátských bratrstev v Lounech nalézáme především příslušníky středních
sociálních vrstev - řemeslníky, např. ševce, tesaře či sladovníka.
Tabulka č. 4

Sociální identifikace donátorů literátských bratrstev v Lounech
(1500-1659)
Sociální zařazení
A
B

c
?

38

Počet testamentů

o
9
3
2
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Stejně jako v Litoměřicích je i v lounském prostředí zajímavý pohled na
rodinné zázemí kšaftujících osob. U devíti z celkového počtu třinácti testamentů se jednalo prokazatelně o osoby, které neměly vlastní rodinu a jejich
majetek byl odkazován přátelům či na účely sledované v tomto příspěvku.
Poměr mezi mužským a ženským pohlavím je 8: 6 ve prospěch mužů. Ženy
jsou většinou vdovami.
V nedalekém významném královském městě Žatci byla po celé 16. století
činnost latinského literátského bratrstva spojena se slavnou místní školou
a jejími kantory. 36 Latinské bratrstvo je zde doloženo již v 15. století, později
vedle něj fungovalo i bratrstvo české. Doložena je jak existence skvostných
kancionálů, tak i činnost významných literátů , kteří patřili mezi přední před
stavitele měšťanského humanismu v ČecháchY Možnosti studia měšťanských
odkazů literátskému bratrstvu jsou v Žatci omezeny tím, že se dochovala jediná Kniha testamentů (šestá), která pochází až z let 1599-1693. 38 Jedná se
o velmi zajímavou městskou knihu, jejíž zápisy- alespoň pro předbělohorské
období- vykazují pozůstalostní řízení vedené městskou kanceláří velmi precizně. Do této knihy bylo vepsáno celkem 327 testamentů, to znamená v prů
měru asi tři testamenty ročně. Většina z nich však byla pořízena do konce
roku 1620 (71 %zápisů). Měšťané, jejichž testamenty byly do analyzované
městské knihy vloženy, pouze sedmkrát odkázali finanční obnos (celkem 181
kop grošů míš.), nemovitost či plat literátskému bratrstvu. Na rozdíl od ostatních sledovaných měst však mezi nimi nalezneme i nejbohatší a vážené žatecké měšťany. 39 V prvním testamentu z července 1603 odkazuje literátům 10
kop grošů míš ročního platu žatecký měšťan Jiřík Nekožný. 40 Ten je znám
35 Kšafty, sign. II S l, č . 74, Testament z 19. 10. 1574 Pavla Javůrka, jenž dává,.panu purkmistru
a pánům. na kašnu I O kop míšeňských, a to hned po mé smrti".
36 O žateckých literátech K. Konrád, Dějiny posvátného zpěvu, s. 153- 154, s. 370- 372; řadu
konkrétních dokladů přináší především na zák l adě studia žateckých radních protokolů: FL. Kopecký, Sbory literátů v Žatci, KL 12, 1938, s. 24-28, později tento článek přetištěn vKMŽ4/ l968,
s. 45, 5/1968, s. 57.
37 FL. Kopecký, Sbory literátů, s. 24- 25 .
38 SOkA Louny, AM Žatec, Testamenten Buch sign. 1551.
39 O měšťanské spo l ečnost i v Žatci a jejich významných představitelích naposledy B. Roedl,
Žatecká rodina Hošťálků z Javořice, Studie Regionálního muzea v Žatci IV, 1997.
40 Testamenten Buch sign. 1551 , fo !. 33v- 34r, jednalo se o plat z jeho rodného domu v Sušici,
který měl literátům ročně odvádět jeho bratr Jan Albín. Do Knihy testamentů byla vepsána pouze
část Nekožného poslední vů le, a to dva "artikuly" odkazující knihy škole a již zmíněný plat literátům . Podrobnější představu o j eho rodinném majetku si lze udělat až z testamentu jeho ženy Anny
Nekožné, rozené Vraštilové, která kšaftovalajižjako vdova v listopadu téhož roku. Vzhledem k tomu,
že manželství bylo bezdětné, odkazuje Anna majetek (dům , něko lik chmelnic, tři zahrady a sad)
svým bratrům, nezapomíná však ani na dar záduší sv. Mikuláše a cechu sladovníků , fo!. 37r- v.
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jako bakalář (1595) a prorektor žatecké školy v letech 1596- 1600 a zároveň
jako autor několika latinských humanistických básní. 41 Dalším testamentem
je v literatuře již známá poslední vůle bakaláře Matyáše Pešiny ze Strakonic,
dlouholetého konšela v Žatci, jenž patřil mezi městskou elitu. 42 Byl otcem
kněze Cypriána, humanisty školeného ve Freiberku a Vitenberku, pobělohor
ského emigranta. Matyáš prokázal skutečnou velkorysost tím, že ve svém
testamentu z března 1608 "literátům do bratrstva " odkázal celých 130 kop
grošů míš., vedle toho byl potom ještě více štědrý k žatecké škole, jíž věnoval
1 000 kop grošů míš. na zakoupení domu pro nemocné studenty. Do okruhu
významných dárců žateckým literátům a zároveň do společnosti žateckých
vzdělanců patřil i městský písař Mistr Jeroným Netolický. 43 Roku 1617 krom
bohatého odkazu knih žatecké škole odkázal literátům chmelnici. 44 Ještě alespoň tři odkazy žateckých měšťanů literátům stojí za podrobnější zmínku.
Předně je to testament Alžběty Arpinky, vdovy po Janovi Arpinovi z Domdorfu4S, který byl patrně synem Václava Arpina, odchovance Vitenberské
univerzity, jenž po roce 1542 řídil žateckou školu a později byl dlouhá léta
primasem. 46 Alžbětin kšaft ze září roku 1618 je vzhledem k tomu, že odcházela z tohoto světa jako bezdětná vdova, plný odkazů přátelům a do oblastí,
jež jsou sledovány v tomto příspěvku. Literátům odkazuje roční plat 24 kop 6
grošů míš, vedle bohatých odkazů žateckému žactvu, chudině a obci. 47 Podobného charakteru je i testament bohaté vdovy Reginy Dvorské z roku 1620,

A. Truh/áP - K. Hrdina - J. Hejnic - J. Martínek, Rukověť humanistického básnictví IV, Praha
1973, s. 19 (dále jednotlivé díly cituji zkráceně bez autorů).
42 Testamenten Buch sign. 1551 , fol. 98r- l OOr. Díky své ženě Apoleně , která mu přinesla značný
majetek , byl spřízněn také s žateckou rodinou Vraš tilů . Předmětem odkazuje množství nemovitého majetku (dva domy, dvory, několik chmelnic, vinic, zahrad atd.), honosné oděvy a řada
finančních darů příbu zným a přátelům. Na rozdíl od Nekožného Matyáš Pešín svou manželku
Apolenu přežil zhruba o dva měsíce. Její kšaft se také dochoval (fol. 95v- 97v) a stejně jako
v případě manželova kšaftu svědčí o bohatém materiálním zázemí této rodiny. Apolena na rozdíl
od manžela odkazy mimo rodinu směřovala na opravu kostela a potřeby chudých (150 kop groš ll
míš. !). Chybný údaj o smrti v roce 1591 je uveden v souvislosti s jeho synem Cypriánem: Rukověť humanistického básnictví IV, s. 147.
43 8. Roedl, Žatecká rodina Hošťálků , s. 154.
44 Testamenten Buch sign. 1551 , 185r- 186r.
45 Jan Arpin z Domdorfu zemřel v září 1605, o čemž svědčí dochovaný testament, tamtéž, fo i.
61 v-62v.
46 O něm podrobněji: Rukověť humanistického básnictví 1, Praha 1966, s. 104-105 ; B. Roedl,
Žatecká rodina Hošťálků , s. 20, 143. Hmotné zázemí Václava Arpina se posílilo sňatkem s Kateřinou , dcerou Mikuláše Artemisia-Čemobýla, jenž byl rektorem žatecké školy, členem městské
rady a literárně činným humanistou. Václav Arpinus získal roku 1556 přídomek z Dorndorfu.
47 Testamenten Buch sign . 1551 , fo i. 214r- 219v.
41
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která je ovšem ve věci odkazu literátům konkrétnější: " pánům literátům Tomášovi Dentulinovi, Burianovi Rejnkovi, Janovi Kanfilatrovi, Havlovi Herlíkovi, Šebestianovi Pěnkavovi, Václavovi Zlatýmu, Urbanovi Křepelkovi, těm
sedmi osobám, jednomu každému z nich poroučím po třech kopách míšeň
ských, aby se ochotněji do chrámu Božího scházeli, sp ěvův čtli a chorál Božských, tím pilnější bývali. " 48 Ani jedno z těchto jmen nebylo nalezeno mezi
členy městské rady či na jiných postech v městské správě. Známé je pouze
jméno Tomáše Dentulina původem z Německého Brodu, jenž je uváděn
v letech 1605 a 1607 jako sukcentor a roku 1608 jako " ředitel kůru ".49 Neplnění povinností a laxní přístup ke zpěvu v kostele byl častou příčinou stížností
na literáty i v jiných českých městech. Například slánští literáti byli několi
krát obviněni přímo z "lenosti". 50 Ještě roku 1642 se mezi donátory literátů
objevuje jméno známé žatecké rodiny Černobýlů. 51 Od šedesátých let 17. století se v žateckých testamentech začínají ojediněle objevovat odkazy klasickým církevním bratrstvům - mariánskému a"Velebnému bratrstvu za šťastné
skonání."
V českých městech se v předbělohorském období často objevují i měšťan
ské korporace střelecké, které na rozdíl od starších dob ztratily ráz organizace
výrobně cechovní a staly se spolky pěstujícími střelbu pro zábavu. 52 Střelecké
zábavy a slavnosti, jako byla střelba " ku ptáku" či " ke zdi ", byly velmi oblíbeným rozptýlením měšťanské společnosti. 53 Střelecký spolek se podařilo
podchytit v testamentech žateckých měšťanů. Žatecký cech (či bratrstvo střel
ců) je doložen kšaftem roku 1611, kdy řezník Václav Třtina odkázal "pánům
střelcům do poctivého cechu I O kop. " 54 Podle výzkumů B. Roedla patrně
v této době vznikla za městem střelnice . 55 Činnost tohoto bratrstva dokládá
i testament z roku 1614, jímž byl odkázán pánům střelcům starším i mladším
48

Tamtéž, fo!. 221 r- 225v.
Rukověť humanistického básnictví II , Praha 1966, s. 37- 38. V Žatci však na počátku 17.
století působil ještě Tomáš Dentulius, který pocházel z Pe l hřimova a studoval na zdejší škole.
50 Z. Winter, Život církevní ll , s. 977- 978.
51 Testamenten Buch sign. 1551 , fol. 272r- 273r, Testament Marie Černobý lové , která literátskému bratrstvu odkazuje l O kop grošů míš.
52 Z. Winter, Kulturní obraz českých měst I, Praha 1890, s. 249- 253 .
53 Tamtéž, s. 232- 233 ; Č. Zíbrt , Staročeská zábava střelba ku ptáku, Světo zor 1895, s. 395- 396;
týž, Vyobrazení her a zábav staročeských , Čes ký lid 6, 1897, s. 96; podrobněji o činnosti podobného bratrstva v Brně : F Hoffmann . Brněn s ká statuta střeleckého bratrstva sv. Šebestiána z roku
1499, Brno v minulosti a dnes 7, 1965, s. 119; J. Petráň {red.), Dějin y hmotné kultury II/2, Praha
1997, s. 721.
54 Testamenten Buch sign. 1551 , fo!. l28r- 130r.
55 B. Roedl, Žatecká rodina Hošťálků , s. 26.
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věrtel bílého a červeného vína. 56

Dokladem toho, že ve spolku žateckých střelců
byli angažováni představitelé elitních městských rodin, je již výše zmíněný
testament Alžběty Arpinové. Tato vdova odkazuje: "Pánům střelcům a tomu
pořádku střeleckému též jedno sto kop míšeňských pro památku p. Jana Arpina z Dorndorfu někdy manžela mého dobré paměti, kterýž ten cech, když tu
před lety zase obnoven byl, jsa za staršího volen, podle jiných spravoval
a vzdělal. "Manželovu památku pak chtěla uctít ještě odkazem 600 kop grošů
míš. " k ruce a dobrému obce této žatecké", s podmínkou, že radní páni za tyto
peníze nechají udělat" kus neb dva kusy střelby válečné a na nich dobré pamětip. Jana Arpina z Dorndmfu erb pro památku jeho ... " 57
Žatečtí měšťané pamatovali ve svých testamentech také na cechy (celkem
23 odkazů). Odkazované finanční obnosy se pohybovaly od minimálních čás
tek 2 kopy grošů míš. až po sumy kolem 100 kop, velké obnosy jsou odkazovány především sladovníkům, knapům a řezníkům . Roku 1600 nechal např.
Jan Helm z Chmelic pořídit knapům "příkrov aksamitový na těla mrtvá ". 58
N a podobný účel pro sladovníky přispěla částkou I 00 kop grošů míš. již výše
zmíněná Anna Nekožná. Jiřík Humelius z Prochova pak žatecký cech řeznic
ký obdaroval svou zbrojí. 59 Odkazy směřovaly také do cechů kožešníků, kloboučníků, hrnčířů, bečvářů, uzdařů, koželuhů, kovářů, zámečníků, kotlářů

a ševců . O charakteru pospolitého života kolem cechů svědčí řada podrobněj
ších připomínek či přání kolem odkazů . Kateřina Roubalka, vdova po sladovníkovi, odkázala " 3 kopy starším pánům sladovníkům, aby ji k hrobu provodili a jeden věrtel bíleho piva ". 60 Jeden z žateckých knapů si pak přál, aby po
jeho smrti bylo dáno "pánům knapům do poctivého cechu na věrtel starého
piva žateckého z ačkoli by koupen".61
Velké finanční částky překvapují také v žateckých odkazech "na chudé",
výj imkou nejsou ani sumy mezi 50- 150 kopami grošů míš . Stejně štědří byli
Žatečané vůči městské obci. Bývalý primas Václav Jelínek např. roku 1602
odpustil městu částku 500 kop grošů míš, kterou zapůjčil na zakoupení vesnice Staňkovice . 62 Poměrně časté byly ve sledovaném vzorku také odkazy žatecké škole- k potřebám žáků byly odkazovány platy, jež měly zaručit např.
pravidelný přísun másla, ve čtyřech kšaftech se staly předmětem odkazu pro
Tamtéž, fol. 168r- 170v.
Testamenten Buch sign. 1551 , fol. 218r.
58 Tamtéž, fol. 13v- 14v.
5 9 Tamtéž, fol. 126r.
60 Tamtéž, fol. 58r- 60r.
61 Tamtéž, fol. 28r.
62 Tamtéž, fol. 26v- 27v.
56
57
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školní knihovnu rozsáhlejší celky knih či peníze určené přímo na knihy. Žateckým kostelům odkázalo část svého majetku v daném časovém rozmezí 73
měšťanů . Ze vzorku žateckých testamentů je patrné, že na rozdíl od ostatních
měst se jako velmi štědří donátoři sledovaných oblastí objevují i nejbohatší
měšťané, členové městské rady či vzdělaní kněží a hojností ve svých obdarováních nešetří.
Tabulka

č.

5

Přehled
kteří

kombinovaných odkazů žateckých měšťanů,
obdarovali literátská bratrstva (1599-1693)

Typy odkazů

Počet testamentů

Pouze bratrstvům
Bratrstvům a církvi
Bratrstvům a cechům
Bratrstvům a na dobročinnost
Bratrstvům, církvi a na dobročinnost
Bratrstvům, církvi, cechům a na dobročinnost

O
3
O
2

Nejvýznarnnější dary, jež žatečtí literáti získali, jsou předmětem odkazu
osob, které neměly vlastní rodinu a veškerý majetek tudíž darovaly přátelům
či na dobročinné a zbožné účely. Jedná se o pět ovdovělých osob z nejmajetnějších vrstev. Zbylí dva donátoři v době sepisování kšaftu rodinu měli . Dobrodinci literátů byli tři muži a čtyři ženy.

Tabulka č. 6
Sociální identifikace donátorů literátských bratrstev v Žatci
(1599-1693)
Sociální zařazení

Počet testamentů

A
B

o

c
?

2
5

o

Poněkud jiná situace než v severočeských městech s převládající utrakvistickou většinou, v nichž se v předbělohorském období rozvíjela dle dochovaných pramenů pouze činnost bratrstev literátských, byla např. v převážně katolickém Ústí nad Labem. Zde se již roku 1490 sjednotila starší bratrstva
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(mariánské bratrstvo, bratrstvo sv. Václava, literáti a lukostřelci) v jedno spol ečenství, nazývané pak bratrstvo Božího Těla. I nadále však jednotlivá bratrstva vystupovala též samostatně . Vedle bratrstva Božího Těla je v osmdesátých letech 15. století doloženo v Ústí i bratrstvo růžencové . Všechna zmíněná
bratrstva působila při děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. 63 O čin
nosti těchto bratrstev v průběhu 16. století se dozvídáme z větší části právě
z dochovaných kšaftů . Ústecké testamenty byly zapisovány především do Liber Testamentorum, jež byla vedena v letech 1509- 1585. 64 Celkem bylo do
této knihy vepsáno 496 zápisů; vedle testamentů jsou četně zastoupeny např.
popisy majetku inventární povahy či soupisy dluhtl jednotlivých mě šťanů
a sirotčí podíly. Podrobně byl analyzován vzorek 200 testamentů. Bratrstvům
odkázalo část svého majetku 29 měšťanů. Ještě na počátku 16. století bylo
odkazováno odděleně bratrstvu mariánskému, sv. Václava a řečí testamentů
"růženci", postupně však Ústečtí odkazují pouze " bratři ně panny Marije
a sv. Václava " a" literátům". Naposledy se odkaz "bratři ně " objevuje roku
1552, literátům pak v roce 1579. Samostatné odkazy ústeckému spolku stře 
leckému, jehož existence je doložena také od roku 1490, v testamentech podchyceny nebyly 65 Některé odkazy literátům jsou konkrétní, např. roku 1527
vedle četných darů církvi a špitálu věnovala vdova Ludmila Habartová 2 kopy
grošů míš. na " knihy zpívací ", roku 1579 pak Stanislav Pecelt " všechny party
na kůr ". 66 Na rozdíl od jiných měst se zde často vyskytují věcné dary. Napří
klad roku 1555 dostali literáti od Vondry Hnáta sud piva. 67 Finanční sumy
vynakládané "bratřině" i "literátům" se pohybují kolem 5- 10 kop grošů míš.
V podobných relacích se pohybovaly také odkazy cechúm - řezníkům, soukeníkům, knapům, krejčím, ale i hrnčířům a rybářům. Časté jsou mezi ústeckými měšťany také donace církevní. Na ústecké kostely pamatovalo 47 měš
ťanú. Nejvíce prostředků je odkazováno ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie,
opomíjen není ani kostel sv. Vojtěcha , v pramenech zmiňovaný jako "český",
často se objevují odkazy, které poskytují dary oběma kostelům zároveň. Obecně platí o ústeckých měšťanech totéž, co v městech předcházejících, tedy že

63 Dějiny mě sta

Ústí nad Labem, s. 33, 43; C. Jahne!, Einige Nachrichten uber den Maier Polieren und iiber den Literatenchor zu Aussig, MVGDB 1899, s. 75- 90. V opise ze 17. století se
dochoval text statut sjednoceného bratrstva Božího Tě la z roku 1490: W Hieke - A. Horčička
(edd.), Urkundenbuch der Stadt Aussig bis zum Jahre 1526, Prag 1896, s. 151 - 153.
64 Arch iv města Ústí nad Labem , Liber Testamentorum, sign. MA-AR 1/643 , č. 639.
65 J. Umlauft, Geschichte der deutschen Stadt Aussig, Bayreuth 1960, s. 85- 86.
66 Liber Testamentorum, fo!. 71.
67
Tamtéž, fo!. 247.
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pokud se rozhodli podpořit činnost literátů či "bratřiny", pamatovali
také na chudé a potřebné č i na n ěkterý z městských kostelů.

většinou

Tabulka č. 7
Přehled
kteří

kombinovaných odkazů ústeckých měšt'anů,
obdarovali literáty a bratrstva (1509-1585)

Typy odkazů

Počet testamentů

Pouze bratrstvům
Bratrstvům a církvi
Bratrstvům a na dobročinnost
Bratrstvům , církvi a na dobročinnost
Bratrstvům , církvi, cechům a na dobročinnost

6
13
6
3

Mezi ústeckými donátory bratrstev se nejčastěji objevují měšťané ze střed
ních sociálních vrstev. Ponejvíce řemeslnici , vlastnící jeden dům a další drobné nemovitosti (vinice, zahrady atd.). Necelá polovina z těchto lidí neměla
vlastní rodinu. V této skupině jsou výrazně zastoupeny především vdovy. Ženy
pak tvořily v případě Ústí v řadách donátorů bratrstev asi jednu polovinu (poměr žen a mužů je 14: 15).
Tabulka č . 8

Sociální identifikace donátorů bratrstev v Ústí nad Labem (1509-1585)
Sociální zařazení
A
B

c
?

Počet testamentů

3
19
2
5

Zajímavé by bylo nahlédnout do problematiky měšťanských donací bratrv Mostě , kde je také na konci 15. století (1491) doloženo růžencové
bratrstvo a starší literaturou je pak zmiňována i činnost literátů. 68 Bohužel zde
však měšťanské testamenty v ucelené podobě dochovány nejsou . Velmi bohatý
materiál skýtá naopak městský archiv kadaňský. Zdejším knihám trhů
a testamentů z let 1465- 1603 věnuje velmi podrobnou pozornost již dlouhou
stvům

68 Z. Winte1; Život

církevní rl , s. 940, 952 ; K Konrád, D ěj in y posvátného zpě vu II , s. 138.
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řadu let P. Rak, který prozatím zveřejnil alespoň studii týkající se formálního
rozboru těchto písemností. 69 Doufejme, že přikročí i k obsahové analýze kadaňských kšaftů, které tvoří jeden z nejucelenějších souborů v rámci královských měst vůbec. Právě problematika bratrstev v nábožensky rozdělené Kadani, kde je v 16. století známá především činnost mariánského bratrstva,
bude ve světle testamentů jistě zajímavá.7°
Měšťanské testamenty, ač jejich zastoupení v jednotlivých městech není
zcela rovnoměrné - časově ani počtem-, přinesly několik zajímavých postře
hů zejména v souvislosti s odezvou činnosti literátů v měšťanské společnosti.
Především - a to je podstatné - se ukazuje, že pokud měšťané projevují ve
svých testamentech podporu některému literátskému bratrstvu či klasickému
církevnímu bratrstvu v případě Ústí nad Labem, přispívají většinou částí svého majetku i na dobročinné účely či církvi. V jednotlivých městech se toto
konstatování týká jedné poloviny až dvou třetin donátorů literátských bratrstev.
Podstatná část sledovaných donací je obsažena v testamentech měšťanů ze
středních sociálních vrstev - tedy především řemeslníků, kteří měli ve městě
či na předměstí dům. Zaregistrovány byly však také odkazy ze sfér sociálně
nižších. Výjimečná v tomto ohledu je situace v Žatci, kde dárci literátským
bratrstvům pocházeli z rodin, jež patřily majetkově i intelektuálně k městské
honoraci, jejich členové se významně podíleli na městské správě a často patřili i do okruhu univerzitně vzdělaných humanistických tvůrců. Pohled na
rodinnou situaci jednotlivých donátorů přinesl zjištění, že v době sepisování
kšaftu nadpoloviční většina z nich neměla vlastní (nukleární) rodinu. Výrazný podíl mezi těmito lidmi měly osoby ovdovělé, především vdovy. Ženy pak
ve všech sledovaných městech tvořily v podstatě polovinu donátorů . Žádný
doklad o užší účasti žen na činnosti literátských bratrstev však nalezen nebyl,
ač např. v Loun ech je na základě jiných pramenů tato skutečnost zaznamenána.71Dary literátům byly většinou finanční povahy. Výše obnosů se pohybovala od 2 do 130 kop grošů míš. Nejčastější byly dary kolem 10- 20 kop grošů
míš., což odpovídá i situaci v jiných českých městech. 72 Některé finanční dary

69 PRak, Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465- 1603 a testamentámí praxe v Kadani od

poloviny 15 . do počátku 17. století, Sborník archivních prací 48/2, 1998, s. 3- 106.
Z. Winter, Život církevni II , s. 941.
71 Tamtéž, s. 964.
72 Měšťanské testamenty, v nichž jsou podchyceny dary literátům, zmiňuje větš ina starší literatury, např. : K. Konrád, Dějiny posvátného zpěvu, s. 129 (Domažlice), s. 136 (Litomyšl) atd;
F Tadra, Sborové literátův, s. l l (Slaný); některé výjimečné finanční donace zejména v pražských městech zmiňuje Z. Winter, Život církevní fl , s. 950, zde popsán odkaz 7000 kop českým
literátům v sedmi pražských kostelech.
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M. Hrubá, Bratrstva a cechy z pohledu měšťanských

testamentů

jsou přesně určeny, např. na kancionály, na vosk či svíce. Vedle peněz byly
literátům odkazovány i platy, nemovitosti či "občerstvující" nápoje (pivo, víno).
Ve výjimečných případech nejsou odkazy strohé a umožňují získat podrobnější informace o složení či činnosti bratrstev (např. v Žatci v roce 1620 jsou
členové literátského bratrstva vyjmenováni). Zhruba ve stejných finančních
relacích se pohybovaly i odkazy řemeslnickým cechům. Měšťané, kteří je
obdarovávali, většinou pamatovali na podporu chudých mistrů a tovaryšů .
Z odkazů , jež jsou konkrétnější , jasně vyplývá, že cechy hrály v raném novověku důležitou úlohu při pohřbech svých členů.
Vzhledem k tomu, že prameny k dějinám literátských bratrstev, jako jsou
statuta či účty, se obecně dochovaly velmi vzácně a ve sledovaných městech
severozápadních Čech se až na výjimky nedochovaly vůbec, jsou testamenty
jedním z nejvýznamnějších dokladů jejich existence a činnosti .
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JAROSLAV DoušA

PLZEŇSKÉ RŮŽENCOVÉ ARCIBRATRSTVO
NA POČÁTKU 17. STOLETÍ

V letech 1420-1620 zaujímala Plzeň v české společnosti netypické postavení, protože byla jedním z mála královských katolických měst. Dosavadní
literatura řešila různé problémy vývoje přirozeného centra západních Čech
v tomto období, z nichž zásadní význam měla pro krajské město skutečnost,
že od roku 1578 mohli být za měšťany přijímáni pouze katolíci. 1 Až do české
ho stavovského povstání však v Plzni nerušeně žila a pracovala nekatolická menšina, tvořená obyvateli mimo okruh měšťanů. Krajské město vystupovalo navenek vždy jako katolická obec, věrná Habsburkům, a to i v letech 1608-1609,
1611 a 1618- 162 J.2 Katolické přesvědčení většiny Plzeňanů a představitelů
města bylo v Čechách velmi dobře známo; po desetiletí nazývali nekatolíci
západočeskou metropoli ironicky "malým Římem". 3
Politika plzeňské městské rady se od roku 1578 jednoznačně projevovala
i v ryze praktických otázkách, jako bylo přijetí nového, opraveného gregoriánského kalendáře. Zavedl jej papež Řehoř XIII. bulou z 24. února 1582.
Plzeňští začali nový kalendář používat ihned, třebaže nebyl používán ještě ani
na dvoře císaře Rudolfa II. a ani pražský arcibiskup se jím okamžitě neřídil. 4
I dnes zůstávají různá "bílá místa" v poznání předbělohorské doby. Jako
příklad můžeme uvést rok 1582, kdy v červnu navštívil Plzeň papežský nuncius
1
J. Douša, Plzeň za saského vpádu v letech 163 1- 1632. Minulostí západočeského kraje (dále
MZK) 30, 1994, s. 23- 26; týi, Západní Čechy a Plzeň roku 1592 očima anglického cestovatele,
MZK 19, 1983, s. lll - 116;týi, Udě l ení práva nosit biskupské odznaky plzeňským farářům v roce
1534, in: Vindemia. Sborník k 60. narozeninám Ivana Martinovského, Ústí nad Labem 1997,
s. 75-86.
2 J. Douša, Plzeň v letech 1618-1621 , Folia historica Bohemica (dále FHB) 8, 1985, s. 157- 209;
týi, Pl zeň a západní Čechy za pasovského vpádu roku 16 11 , FHB 15, 1991, s. 139- 177.
3 M. Bělohlávek, Plzeň , protireformace a české stavovské povstání, FHB 8, 1985, s. 138.
4
M. Bělohlávek a kol., Dějiny Plzně I, Plzeň 1965, s. 166.
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Giovanni Francesco Bonhomini a"katoličtí měšťané vystrojili na jeho počest
slavnostní oběd a přijali jej vůbec s poctami důstojnými katolického města .
Plzeň byla v Římě dobře zapsána a odměňována papežem za katolickou horlivost."5 Bonhomini vedl s měšťany dlouhé jednání o náboženských záležitostech, protože se však zápisy o jednání plzeňské městské rady a ani knihy
posélací z roku 1582 nedochovaly, nemůžeme si z místních pramenů učinit
o tomto jednání přesnější představu. Podobným "bílým místem" v dějinách
města je i skutečná situace dominikánského řádu a okolnosti vzniku i činnosti
růžencového bratrstva.
Koncem 16. století dominikáni v Plzni obnovili své významné postavení
a vztah městské správy k řádu byl zjevně vřelý, ač neznáme podrobnosti:
"0 letnicích 1593 přišel do Plzně generál dominikánského řádu Ueho před
chůdcové nebyli v Plzni po 130 let) a za přítomnosti primátora pana Jana Klea
mi předal do rukou tyto písemné milosti - na tomto místě se cituje list: Ve
jménu syna Božího sobě milým, nad míru moudrým a prozíravým mužům,
panu primátoru a členům nejjasnější rady katolického města Plzně, nynějším
i budoucím, vyřizuje pozdrav a udílí dokonalé společenství se světci bratr
Hippolyt Maria Beccaria de Monta Regali, profesor svatosvaté teologie a ponížený správce celého dominikánského řádu- pozor, městu Plzni dává podíl
na všech zásluhách řádu. V Plzni 15. června 1593." Tuto zprávu si poznamenal Bohuslav Balbín ve svém krátkém výboru z Plzeňské historie radního
písařeM. Šimona Plachého z Třebnice . 6
Generál dominikánského řádu Beccaria se na své vizitační cestě přesvědčil
o poměrech na různých místech Čech. Prosadil, aby do naší země přicházeli
kvalitní členové řádu z ostatních provincií a s podporou pražského arcibiskupa
a císařského dvora již před rokem 1618 vychovávali domácí řádový dorost. 7
Plzeň byla známa jako důležitý článek habsburské dvorské a katolické strany
a můžeme oprávněně předpokládat, že takto vystupovala i v případě podpory
dominikánského řádu. Nasvědčují tomu i zmínky o růžencovém bratrstvu.
O tomto bratrstvu v Plzni se dochovalo jen několik zpráv. V roce 1602 se
připomíná v presbytáři dominikánského chrámu sv. Markéty oltář P. Marie
Růžencové, "při němž též zvláštní bratrstvo bylo zřízeno." 8 První písemnou

K. Stloukal, Počátky nunciatury v Praze, Český časopis historický 34, 1928, s. 17-18.
J. Hejnic, Bohuslav Balbín a Plzeň, MZK 18, 1982, s. 166.
7 Kolektiv, Pamětní spis k sedmistému výročí založení řádu kazatelského 1216-1916, Praha

1916, s. 62.
J. Strnad, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni. Výroční zpráva českého státního vyššího
gymnasia v Plzni za školní rok 1895- 1896, Plzeň 1896, s. 25- 26.

8

50

J. Douša, Plzeňské růžencové arcibratrstvo na počátku 17. století
zmínku o bratrstvu máme z roku 1602, kdy měšťanka Dorota Mincarová odkázala růžencovému bratrstvu 1Okop grošů míšeňských. Druhá zpráva uvádí ,
že roku 1611 šlo již o růžencové arcibratrstvo a v této chvíli jej vedl jako
převor známýM. Kašpar Ladislav Stehlík z Čeňkova 9 , který zemřel roku 1613.
Vzhledem k nedostatku zpráv můžeme význam arcibratrstva v Plzni přiblížit
alespoň nepřímo díky této osobnosti, o níž existuje starší i novější literatura. 10
Stehlík pocházel z významné plzeňské rodiny, z níž- mimo jiné - ve čty
řech staletích vzešla řada různých městských funkcionářů včetně několika
primátorů . V mládí se věnoval hlavně matematice a astronomii, což ho při
vedlo k tomu, že na krátký čas, v roce 1599, pracoval u slavného hvězdáře
císaře Rudolfa II., dánského astronoma Tychona de Brahe. V letech 1600--1601
pobýval více v Praze než v Plzni. V domovském městě byl v letech 1600,
1607 a 1609 obecním starším, jako člen plzeňské městské rady působil v letech 1604- 1605 a 1611- 1613. Nemáme žádné zprávy o vnitřním Stehlíkově
vývoji. Kromě jiného byl významným autorem a vydavatelem řady tištěných
kalendářů , mincí a pranostik (z let 1596-1611 ), jejichž texty před lety analyzoval plzeňský badatel Zdeněk Pokorný. Svůj Kalendář historický k létu P. 1611
Stehlík dedikoval karlštejnskému purkrabímu Vilému Slavatovi z Chlumu,
takže Plzeňan nejspíše patřil i k zastáncům a přívržencům habsburské katolické strany. 11
Stehlík patřil k váženým osobnostem hned po svém příchodu do Plzně , kdy
byl obecním starším již od roku 1600 12 a členem městské rady již od roku
1604. 13 Ti, kdo vybrali Stehlíka za převora růžencového arcibratrstva, nemohli volit lépe, protože ve městě by vzdělanějšího člověka s větším- krátce
řečeno- evropským rozhledem prostě nenašli.
Vliv na vznik a snad i na činnost růžencového bratrstva měl možná i pobyt
císaře Rudolfa II. a jeho dvora v Plzni v letech 1599- 1600. 14 Do města přijíž
dělo více delegací, množství poslů, koncem října 1599 zde pobyl pražský

9

Tamtéž, s. 26.
M. Bělohlávek a kol., Dějiny Plzn ě I, s. 192- 194; J. Hejnic - J. Martínek, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě I , Praha 1966, s. 30-32.
11 Tamtéž, s. 31; E. Felix, Literární Plzeň v obryse I, Pl zeň 1930, s. 40.
12 Viz pozn. ll.
13 Stehlík se stal členem městské rady dosazené 8. ll . 1611 , tedy po pasovském vpádu. Jistě to
znamenalo i ocenění jeho postoje a autority ve městě v tomto dramatickém roce. J Douša, Měst
ské rady v Plzni a na Starém Městě pražském v letech 1550- 1650, Sborník archivních prací 32,
1982, s. 398.
14 M. Bělohlávek a kol. , Dějiny P l zně I, s. 140;J Strnad, M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti
pl zeňské, Pl zeň 1883, s. 214-221.
10
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arcibiskup a několik týdnů v Plzni strávil i papežský legát. 15 Pro mnoho lidí
z okolí císaře nebo jeho dvora byl Stehlík již tehdy známou osobou. Některé
informace o Stehlíkovi a možná i o bratrstvu jsou snad skryty v jeho zápisníku v Národním muzeu v Praze. 16
Stehlíkova č innost ve funkci převora arcibratrstva dostala další smysl roku
1611 , kdy v únoru za vpádu Pasovských zů s tával v nepřehledné situaci jedinou jistotou Plzeň ských téměř již jen císař Rudolf II. K panovníkovi měly
blízko některé významné osobnosti ve m ě stě, mezi nimi Stehlík, a po císařo
vě abdikaci se kratší dobu velmi vážně uvažovalo, že se jeho rezidencí stane
právě Plzeň. 1 7

1611 byla nakrátko ohrožena samostatnost plzeňské
samosprávy, když zde proti Pasovským najímal a ubytovával své
vojáky stavovský hejtman Šlif a měšt'anům vyhrožovali i členové krajské
hotovosti. 18 Snad také proto, že Plzeňští nepodporovali Pasovské (kteří se
město nepokusili obsadit), zde nikdo ze stavovských vojáků nepleni l františkánský ani dominikánský klášter, takže činnost arcibratrstva u dominikánů
mohla pokračovat. Naproti tomu v polovině února 1611 chasa pleni la různé
kláštery na Starém a Novém Městě pražském. 19 Pokud čeští dominikáni považovali počátkem 17. století za centturn své provincie Prahu, platilo to v únoru
a březnu 1611 asi jen v omezené míře , i když řád zřejm ě m ě l již v této době
klášter sv. Maří Magdalény na Malé Straně, obsazené Pasovskými.20 Pro svou
činnost měli dominikáni v této chví li lepší podmínky určitě v Plzni než
v hlavním městě .
Je zajímavé, že právě roku 1611 nebo krátce před ním bylo plzeňské růžen 
cové bratrstvo povýšeno na arcibratrstvo. Nový název také znamenal , že šlo
o bratrstvo "starobylé a velice zasloužilé", jehož činnost pokračov a l a až do
dobytí P lzně Mansfeldem 21. ll . 1618, kdy po několika dnech vojáci vyplenili dominikánský klášter a "archiv pop l eněn a mnohé listy spáleny". 2 1
Povýšení na arcibratrstvo se tedy podle definice stalo přijeho "starobylosti ",
což v Plzni dochované záznamy nedokládají, pokud doklady nespálili mansfeldští vojáci v listopadu 1618. Zbývá otázka zvláštních "zásluh" bratrstva
před jeho povýšením, o nichž však dnes také doklady nemáme. V této době
V

polo v ině března

městské

15

Tam též, s. 21 5.

l6 M. Běloh lávek, Arch iv měs ta Pl zně. Prů vod ce po fo ndech a sbírkách, P l ze ň 1987, s. 348.
17 M Bělohlávek a kol., Dějin y P l zně 1, s. 142; J. Douša, P l ze ň za pasovského vpádu , s. 162.
18 J. Douša, Plze ň za pasovského vpádu, s. 162.
19 D ějin y Prah y, Praha 1964, s. 320.
20 Vi z pozn. 7.
21

J. Strnad, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni , s. 30.
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J. Douša, Plzet'íské růžencové arcibratrstvo na počátku 17. století
zřejmě pouze jedno arcibratrstvo v diecézi mohlo jistým způsobem ovlivňo
vat jemu do určité míry podřízená bratrstva v j iných místech Čech . Papež
Klement VIII. totiž vydal 7. prosince 1604 konstituci, podle níž mělo být
v jednom místě a zv l áště v jednom chrámu jen jedno bratrstvo jednoho jména
i účelu. Konstituce rovněž obsahovala pokyn, aby se v jednom místě nezakládalo bratrstev mnoho a aby chrámy s bratrstvem téhož účelu a jména byly od
sebe vzdáleny alespoň hodinu cesty. Z těchto pravidel papež vyjmul ta bratrstva, o nichž mínil, že by se měla rozšířit masově; mezi nimi byla i růženco 
vá.22 Zdá se, že v roce 1611 bylo plzeňské růžencové arcibratrstvo nejvýznamnějším svého druhu v západních Čechách, kde ovšem byla asi polovina
míst nekatolických. 23 V Plzni tehdy působil ještě františkánský řád, ale nemáme zprávy, že by v 17. století v jeho rámci působi l o nějaké bratrstvo. 24
V p l zeňském arciděkanském kostele sv. Bartoloměje působila od 16. století
tři bratrstva, všechna byla potvrzena papežem a jejich ředitelem byl vždy
plzeňský arciděkan. Šlo o tato bratrstva: literátské, sv. Barbory a u sv. Rocha
a Šebestiána. Zpráva o nich je z roku 1700 a ani jedno z nich nebylo do té
doby povýšeno na arcibratrstvo. 25 V dominikánském klášteře působi la ještě
bratrstva sv. Jakuba a všech apoštolů i "bratrstvo žen", ale ani o těch se nemluví jako o arcibratrstvech .26 Jak je zřejmé z korespondence, měli Plzeňští
od počátku února 16 11 značné obavy o další osudy svého města , cítili se velmi ohroženi pasovským vpádem. 27
Na situaci ve městě mě l vliv i K. L. Stehlík, také proto, že v jím vedeném
arcibratrstvu působili někteří z n ejvýznamnějších mužů města, zástupci obyvatel, kteří měl i leckdy rozhodující slovo v mnoha sférách života obce. Č le
nové vedli mezi sebou debaty a vyměňovali si informace, z nichž některé jistě
dostávali od dominikánů z jiných částí Čech. Například dominikánský klášter
v Chebu (město také nebylo obsazeno Pasovskými) byl k české provincii při
členěn roku 1608. 28 Informace odtud do P lzně a zpět mohly proudit nerušeně,

J. Tumpach - A. Podlaha (pař.), Český slovník boho vědný I, Praha 1912, s. 597; tamtéž, díl ll,
Praha 1916, s. 456.
23 J. Douša, Plzeií za pasovs kého vpád u, s. 148; J. Vacek, Skladba šlechtické společnosti Plzeň
ského kraje v první po l ovině 17. století. ll. Doba předbě lohorská , MZK 20, 1984, s. 86- 90.
24 J. Strnad, Klášter františkánský v Pl zni, jinak klášter šerý. Spisy ll (strojopis), Pl zeň 1932,
sígn. kn ihovny X ll a 68, s. 78- 89.
25 A. Podlaha, Posvátná místa království českého. Řada I. Arcidiecéze Pražská. Díl ll. Vikariáty
Berounský, B ys třický a Pl zeňský, Praha 1908, s. 239- 247.
26 J. Strnad, Dějiny kláštera dom inikánského v Plzni , s. 25- 26.
2 7 J. Douša, P lzeň za pasovského vpádu, s. 143.
28 Viz pozn. 7.
22
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ale pasovské vojsko se snažilo narušovat výměnu korespondence mezi různý
mijinými městy: spojení s Prahou bylo obtížné, riskantní a vetřelci z Pasova
přerušované. V únoru a březnu 1611 panoval navíc v informacích rozšiřova
ných v hlavním městě a odesílaných odtud do světa zcela mimořádný zmatek. 29
Pokud arcibratrstvo u plzeňských dominikánů bylo skutečně jediné svého
druhu v celé diecézi, mělo zřejmě snahu komunikovat s růžencovými dominikánskými bratrstvy z některých jiných míst a mohlo využít překotné, ale dů
kladné práce plzeňské městské kanceláře, která přijímala a odesílala velké
množství informací o situaci v západní polovině Čech. 30 Plzeňská městská
rada například ll. 2. 1611 psala do Chebu, že pasovský "lid z města Berouna
včerejšího dne se hnul a přímo ku Praze táhne". Jedním z radních písařů byl
tehdy příbuzný K. L. Stehlíka, Bartoloměj mladší Stehlík z Čeňkova. 3 1 K. L.
Stehlík i arcibratrstvo jistě v těchto dnech také pronášeli prosby a modlitby za
mír v Čechách. Stehlík však mezi Plzeňany (ale i jinde) působil také texty
obsaženými v jeho Kalendáři historickém k létuP. 1611. Věta "Když se králové a páni rvou, poddaní nastavte měčsův a vlasův" 3 2 působila již na podzim
161 O, kdy kalendář vyšel z tiskárny, dost aktuálně, protože o ozbrojení a pří
pravách Pasovských se v Čechách dobře vědělo právě už roku 1610.
V další části kalendáře Stehlík varoval také před pokračujícím morálním
úpadkem a jeho následky: "Těmi nezpůsoby toto království ku pádu velice
nakloněno jest." 33
Jeho názory měly v Plzni značný ohlas tím spíše, že byl tehdy jediným
zdejším autorem a vydavatelem tištěných kalendářů, přičemž plzeňská tiskárna neexistovala už téměř osmdesát let.
Vliv růžencového arcibratrstva nemůžeme přesněji postihnout, protože se
nedochovaly písemné prameny. Ani z dochovaných písemností k situaci Plzně
za českého stavovského povstání se o něm nic nedozvíme. Z různých důvodů
byl až do mansfeldského dobytí Plzně roku 1618 uctíván v tomto městě pře
devším apoštol Bartoloměj, jemuž byl zasvěcen farní chrám a pod jehož korouhví také Plzeňané bojovali proti Mansfeldovi do 21. listopadu toho roku.
Během mansfeldské okupace se smýšlení Plzeňanů v důsledku prožitého utr-

29 J. Douša, Plzeň za pasovského vpádu, s. 146.
30

Tamtéž, s. 145.
M. Bělohlávek a kol., Dějiny Plzně I, s. I 63 ; M. Hruška, Kniha pamětní , král. krajského města
Pl zně od roku 775 až I 870, Pl zeň 1883 , s. I I 7.
32 L. Pokorný, Mistr Kašpar Ladislav Stehlík z Čenkova a jeho rod., III. část. VIII. Jeho kalendáře (strojopis), Pl zeň 1964, s. 22. Archiv města Plzně, krabice LP 999, složka 54.
33 J. Douša, Pl zeň za pasovského vpádu, s. 140.
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J. Douša, Plzeňské růžencové arcibratrstvo na počátku 17. století
pení začalo měnit 3 \ což spolu s dalšími důvody a také s mariánskou spiritualitou růžencového arcibratrstva vedlo k důležité změně . Když dali měšťané
roku 1621 na paměť osvobození města z rukou mansfeldských vojáků razit
pamětní medaili, vidíme na ní již obraz Panny Marie s nápisem "Patrona catholicae civitatis Pilsnensis fidelissima". 35

34

J. Hej nic, Mistra Václava Jana Klea "Arcus triumphalis"z roku 162 1, MZK 17, 1981 , s. 99- 124.
Strnad, Dějiny

35 M. Bělohlávek, Plzeň, protireformace a čes ké stavovské povstání, s. 146; J.

kláštera dominikánského v Plzni , s. 30-3 1.
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ANNA

Kusí KovÁ
ČESKÉ MARIÁNSKÉ BRATRSTVO
V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Vznik mariánských bratrstev na území českého státu je těsně spjat s přícho
dem jezuitů , zakládáním jezuitských kolejí a celkovým působením členů řádu
Tovaryšstva Ježíšova. Jejich vliv v tomto směru se projevil také brzy po založení jezuitské koleje v rožmberském rezidenčním městě Českém Krumlově.
Základní kámen ke stavbě tamní koleje byl položen na jaře 1586 a na konci
roku 1590 bylo celé dílo završeno vysvěcením. V roce 1592 vzniklo v Čes
kém Krumlově latinské mariánské bratrstvo Zvěstování P. Marie, jehož prvním představeným byl v letech 1592- 1624 Pavel Corvinus. Z kusých informací o členech a činnosti latinského mariánského bratrstva lze soudit, že jeho
členy byli hlavně světští a řádoví duchovní z Čech a Rakouska, případně svět
ské osoby s vyšším vzdělánim. 1
O třicet let později vzniklo v Českém Krumlově německé mariánské bratrstvo Nanebevzetí P. Marie, v písemných pramenech poprvé doložené k roku
1623. Ve druhé třetině 17. století se v jeho řadách objevují někteří eggenberští
úředníci (např . sekretář Boquet), nejvyšší představitelé cisterciáckých klášterů ve Vyšším Brodě a ve Zlaté Koruně , faráři z oblasti Českokrumlovska,
vojenští důstojníci a dále českokrumlovští a českobudějovičtí měšťané.
K příznivcům bratrstva patřila i knížata z Eggenbergu. V polovině druhého
desetiletí 18. století zastával funkci rektora v této kongregaci eggenberský
vrchní hejtman Jan Šebestián Liebenhaus, na počátku třicátých let 18. století
schwarzenberský vrchní hejtman Jiří Vavřinec Escherich. 2
V lednu 1649 bylo v Českém Krumlově založeno české mariánské bratrstvo
1 Státní oblastní archiv, pobočka Český Krumlov (SOA ČK), Velkostatek Český Kmmlov
(Vs ČK), I 3P 10 /zde není z rukopisu jasné, zda následuj e I či ll, m, n, o. - Z. Winter, Život
církevní v Čechách I , Praha 1895 1, Praha 1896 2
2 SOA ČK, Vs Č K, I 3P 10 h, i, k.
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Narození P. Marie. Vznik české kongregace (vedle latinské a německé) byl
s největší pravděpodobností vyvolán národnostními spory o kostel sv. Víta,
které začaly již ve dvacátých letech 17. století. Německy mluvící českokrum
lovští měšťané usilovali o to, aby se v hlavním městském kostele sv. Víta
kázalo německy a česká kázání byla přenesena do menšího kostela sv. Jošta
v Latránu. Příchod Jiřího Bílka z Bilenberka na Česko krumlovskou faru v roce
1642 znamenal velkou posil u pro tamější česky mluvící a cítící měšťany. Jeho
zásluhou a díky jeho osobním zásahům u pražského arcibiskupa a vysokých
představitelů jezuitského řádu (on sám byl žákem jindřichohradecké jezuitské koleje) zůstal kostel sv. Víta tzv. českým a kostel sv. Jošta tzv. německým,
což přetrvalo až do osmdesátých let 18. století. Stejně jako kázání v českém
jazyce leželo Bílkovi na srdci také vyučování v českém jazyce v českokrum
lovské škole. 3
Při národnostních sporech o kostel a školu v polovině 17. století bylo často
poukazováno na zanedbatelný počet Čechů a převažující počet Němců ve
městě. Německá strana uváděla mnohdy zkreslená čísla a tvrdila, že během
krátké doby nebude ve městě ani jeden Čech. V té době samozřejmě nelze
předpokládat v Českém Krumlově výraznou českou většinu, podstatná část
obyvatelstva však byla schopna komunikovat v obou jazycích. Jako příklad
mohou posloužit mj. tal= knížecí důchodní a komorní účty, vedené až do
přelomu třicátých a čtyřicátých let 17. století v českém jazyce.
Vznik českého mariánského bratrstva nebyl asi zcela bezproblémový. Při
nejmenším musel vyvolat úsměšky či jiné nepříjernnosti z druhé jazykové
strany. V knize "Zlatá ruka, neb summa dobrodincův veleslavného bratrstva
českého v horním městě Krumlově Českém pod titulem Radostného narození
rodičky Boží od prvního začátku, totiž 13. dne měsíce ledna, latině januarii,
tisícího šestistého čtyrydcátého devátého" čteme například, že "slovutný
a mnoho vzácné poctivosti pan Martin Zahořanský, knížetství krumlovského
purgrabě, který příkladnou horlivostí svou a pilným do shromáždění přichá
zením některé pro strach a ostýchání malomyslné, aby české bratrstvo zdržovali, potvrdil", nebo že "obzvláště taky jak prací, tak rozličných věcí vyprošením napomáhal pan Ambrož Chlapeček, kovář, který ouřad sacristana na sebe
vzav, mnohá příkoří pro své posluhování a stálou horlivost snášel". 4
SOA ČK, V s ČK, I 3P 10, c, d, e, f, g.- K. Novotný, Boj o český jazyk v kostele a ve škole
v Českém Krumlově, Časopis Musea Království českého 84, 191 O, s. 40 1-423; H. Gross, Někte
ré zprávy o literátském bratrstvu v Českém Krumlově, Sborník Historického kroužku 15, 1914,
s. 83- 92; J Kadlec, Jiří Bílek z Bilenberka, Časopis Společnosti přátel starožitností 60, 1952,
s. 34-51.
4 SOA ČK, Vs ČK, I 39 10 c.
3
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Mnohé zastánce mělo bratrstvo mezi rektory českokrumlovské jezuitské
koleje, z nichž pocházel také jeden z jeho zakladatelů: "První vzbužovatel
tohoto veleslavného bratrstva českého byl jest dvojctihodný pan pater Felix
Czioka, colleje krumlovské rector a spolu český kazatel farní. Kteréhožto bratrstva první počátek, aby pevně založen byl, mezi jinými napomáhal upřímně." 5
Stejnou náklonnost projevovali bratrstvu českokrumlovští arciděkané, od
roku 1655 infulovaní preláti, z nichž mnozí zastávali funkci rektora českého
bratrstva: Jiří Bílek z Bilenberka (t 1657), Bedřich Dorffel (t 1660), Jan František Chvalenický (t 1671), Bohumír Kapoun ze Svojkova (roku 1699 se stal
biskupem v Hradci Králové), Jan Bukovský (t 1710), Zikmund Augustin
Heubner (t 1739), JosefKulani (t 1745), František Schulbach (t 1761), Jan
František Kfeller ze Sachsengriinu (t 1799).
Z výše citované Zlaté ruky, zaznamenávající příspěvky a záslužné činy sodálů v letech 1649, lze snadno zjistit počet členů kongregace, jejich sociální
zařazení a místo původu. 6 Během prvních 24let existence bratrstva (1649-167 4)
se do jeho řad hlásilo 155 osob obojího pohlaví. Celkový počet byl zřejně
vyšší , neboť kniha obsahuje několik zápisů oznamujících, že určitou sumu
darovalo několik členů , jejichž jména si pisatel již nepamatuje. Velmi zajímavý je záznam z roku 1650: "Šlechetná paní Benygna Kromin, ačkoliv Němky
ně, darovala na hotově 100 zl."
K významným členům patřili např. českokrumlovští arciděkané - preláti
Qejich jména jsou uvedena výše), někteří rektoři tamější jezuitské koleje (Felix
Maxmilián Ciocha, Jan Albrecht), řada eggenberských úředníků (českokrum
lovský účetní Jan Boskovský, chýnovský obroční Filip Dichtel, českokrum
lovský účetní J. J. Eckstein s manželkou, chýnovský hejtman M. F. Haugsperger, helfenburský důchodní J. F. Hynek, plavnický písař Martin Kašparovský,
vimperský hejtman Václav Pelhřimovský, chýnovský důchodní Matyáš Pumerl, prachatický důchodní M. K. Rajka, plavnický písař Jiří Rindl, česko
krumlovský účetní Tomáš Schwarz, účetní J. A. Smaha-Netolický, orlický
hejtman Jan Špinka, vrchní lovčí Vír Ticháček, prachatický písař Jindřich
Vimperský, českokrumlovský purkrabí Martin Zahořanský s manželkou)
a mnozí příslušníci nižší šlechty (Jiří Břeský z Birkenfelsu, Jan Častolar
z Dlouhé Vsi, Oldřich Častolar z Dlouhé Vsi, Matyáš Forko z Forkenova, Jiří
Hultzšporer z Hoštejna, Jonáš Kolffinger-Quolfinger ze Steinbergu, Jindřich
Kolichreiter z Kolichreitu, Leopold Lev Kolichreiter z Kolichreitu, Lev Kolichreiter z Kolichreitu, paní Kolichreiterová, Václav František Kořenský z TereViz pozn. 4. Plné a správné
Vizpozn. 4.

znění

rektorova jména: Felix Maxmilián Ciocha.
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šova, Jiří Jaroslav Kunáš z Machovic, Leopold Václav Kunáš z Machovic,
Václav Lev Jindřich Kunáš z Machovic, Vilém starší Kunáš z Machovic, Jiří
Jaroslav z Machovic, Jan Augustin Milíčovský z Braunberka na Chlumečku ,
Mikuláš Diviš Radkovec, Jan starší Sudek, paní Sudková, Jan Špinka z Halfenthalu, Pavel Špinka z Halfenthalu, paní Špinková, Ondřej Vintíř-karnet, paní
Vratislavová).
Většina členů bratrstva pocházela z Českého Krumlova, někteří z obcí na
Českokrumlovsku nebo z jiných eggenberských panství. Mezi místa uvedená
v abecedním pořádku nezapadá Hradec Králové, odkud pocházela jedna žena,
příbuzná preláta Kapouna ze Svojkova. Místa bydliště sodálů: Besednice,
Boršov nad Vltavou, Černá v Pošumaví , Český Krumlov, Dlouhá Pláně, Domoradice, Helfenburk, Holubov, Horní Třebonín , Hradec Králové, Chlum,
Chlumec, Chýnov, Malčice , Malé Kuchlice, Mirkovice, Netřebice , Opalice,
Orlík, Plavnice, Prachatice, Vimperk, Vyšný, Zahrádka.
V roce 1705 se k českému mariánskému bratrstvu v Českém Krumlově
hlásilo šest osob z Českých Budějovic, tři z Lišova, pět z Drahonic (mj. hejtman
V. A. J. Záhorka s manželkou) , dva lidé z Vodňan (drahonický d1khodní
J. A. Šmíd s manželkou), čtyři z Hluboké nad Vltavou (mj . třeboňský purkrabí V. J. Dvořák s manželkou), čtyři z Týna nad Vltavou, 35 z Netolic (mj.
netolický hejtman Š. Praxi a městský primas J. Moler), sedm z Vimperka (mj .
vimperský hejtman J. K. Zub), 37 z Bavorov a 14 ze Strunkovic (mj. primas
Krbeček s manželkou), dvanáct z Prachatic, čtyři z Orlíka (mj. orlický hejtman
J. J. Praun s manželkou), 23 z Chýnova, jeden z Plavnice (pivní písař Matěj
Reindl), čtyři z Volyně a dva z Křemže. Kromě nich je zapsáno také šest
farářů (Bavorov, Vodňany, Kovářov, Vimperk, Chroboly, Kamenný Újezd)
a tři rytíři (Antonín Obitenský z Obitnic, Adam Humprecht Koc z Dobrše,
František Kunáš na Slatině) . Celkový počet činill72 osob. Jména českokrum
lovských členů nejsou v tomto seznamu zapsána. 7
V roce 1722 se k českému mariánskému bratrstvu v Českém Krumlově
hlásilo devět osob z Týna nad Vltavou, tři z Lišova, jeden člověk z Libějovic ,
šest z Vodňan, čtyři z Hluboké nad Vltavou, jeden z Českých Budějovic, sedmnáct z Netolic, dvanáct z Prachatic, deset z Vimperka, tři z Volyně , jeden ze
Strakonic, 33 z Bavorova, čtyři z Blanice, dva z Protiví na, jeden ze Skočíc,
čtrnáct ze Strunkovic, šestnáct z Orlíka, jeden ze Zvíkova, čtyři ze Slavoňova,
28 z Chýnova, dva z Černov ic, čtyři z Milevska, čtyři z Lažan, dva z Plavnice,
tři z Křemže, devět z Mahouše, tři z Němčic, dva z Hrbova a jeden ze Žitné.
Mimo tyto je zapsáno osm farářů (České Budějovice, Chýnov, Kovářov,
7

SOA ČK, Vs Č K , JO e.
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Záblatí, Brloh, Lišov, Kamenný Újezd, Chřešťovice ). Celkový počet činil 209
osob. Jména českokrumlovských členů nejsou v tomto seznamu zapsána. 8
Jako určitá - velmi nedokonalá - náhražka za chybějící seznamy jmen česko
krumlovských sodálů z 18. století mohou posloužit tištěné výroční zprávy
sledované kongregace, které se zachovaly z let 1714, 1720, l 722, 1730 a 1774
a v nichž jsou uvedena jména "funkcionářů" bratrstva. 9
V roce 1714 zastával funkci rektora českokrumlovský arciděkan Zikmund
Augustin Heubner, prvního asistenta rytíř Jan Petr Dejm ze Stříteže, druhého
asistenta rytíř Václav Bejšovec z Bejšova, vicerektora knížecí účetní v Čes
kém Krumlov ě Jan Pavel Kessl, prvního viceasistenta českokrumlovský purkrabí František Reichardt, druhého viceasistenta českokrumlovský sirotčí správce Jakub Krch, sekretáře Matouš František Vincík. V "radě mariánské neb
konsultorové" zasedali tito muži : někdej š í prelátský hejtman Jan František
Boltram, knížecí registrátor Ambrož Augustin Haláček, prelátský hejtman Jan
Ambrož Putschi:igl, knížecí pokladník Lukáš Leopold Filtzbauer, knížecí
důchodní a solní správce Mikuláš Josef Reichl, knížecí kontribuční správce
Ferdinand Mayer, knížecí obroční správce Urban Friedl, městský důchodní
správce v Českém Krumlově František Khessl, člen českokrurnlovské měst
ské rady Tomáš Mohelnický, knížecí tesař Vít Roch, českokrumlovský stolař
Adam Hofmann, českokrum l ovský bečvář Martin Springinskle. Funkci sakristana zastával českokrumlovský soukeník Václav Jankerle, umbelníka (tj.
nosiče baldachýnu) českokrumlovský tesař Řehoř, funkce praporečníků česko
krumlovští ryb ář i Josefa Antonín, funkci přespolního posla Vít Saks z Křem
že .1 0U osob, jejichž zaměstnání je uvozeno přídomkem knížecí, se rozumí, že
.
žily v Českém Krumlově.
V roce 1774 zastával funkci rektora českokrumlovský arciděkan Jan František Kfeller ze Sachsengriinu, prvního asistenta dvorní rada Jiří Vavřinec
Escherich, druhého asistenta vrchní hejtman všech schwarzenberských panství Gottfried Hartmann, vicerektora a prefekta ředitel českokrumlovského
panství Jan Watzel, prvního viceasistenta ředitel netolického panství Antonín
Lobl, druhého viceasistenta ředitel orlického panství Jan Doležal, sekretáře
s irotčí správce František Ignác Hušák. Mariánskou radu tvořili tito muži: bývalý
ředitel orlického panství Josef Muller, ředitel vimperského panství Jan František Malec, českokrumlovský purkrabí František Scheurer, českokrumlov
ský registrátor Jan Plumenkorn, českokrumlovský důchodní Řehoř Krauser,
8

Viz pozn. 7.

9 SOA ČK, Cs Č K, 10 d.

10

Viz pozn. 9.
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českokrumlovský obroční Jan Václav Friedl, českokrumlovský kontribuční
Pavel Munkowitz, ředitel prelátského panství Jan Tomší, správce pivovaru
v Černé v Pošumaví Ferdinand Neykham, knížecí lékárník Jan Jecho, veřejný
notář a českokrumlovský syndikus Antonín Stejskal, důchodní správce města
Český Krumlov Kryštof Zikmund Fidler. 11
Jako velmi zajímavá se jeví skutečnost, že od počátku existence českého
mariánského bratrstva se mezi jeho členy objevují eggenberští a posléze (od
roku 1719) schwarzenberští úředníci , a to ti nejvyšší. Českokrumlovští, vimperští, chýnovští a orličtí hejtmané, purkrabí a různí písaři a správci zřejmě
považovali za svou čest nebo povinnost podporovat tuto českou náboženskou
kongregaci v sídelním městě své vrchnosti.
Od přelomu 17. a 18. století začali patrně v řadách sodálů převažovat mimokrumlovští členové , hlavně z míst s výrazným českým podílem obyvatelstva
(Netolice, Bavorov, Strunkovice, Prachatice).
O tom, že počet členů bratrstva ať již z Krumlova, nebo z jiných míst
v průběhu času neklesal, svědčí také skutečnost, že několikrát usilovali o rozšíření místa svého setkávání. Od počátku , tj . od roku 1649, se scházeli v kapli
sv. Pavla v budově českokrumlovské Kaplanky, jejíž okna dal ozdobně opravit jeden ze zakladatelů bratrstva Jonáš Kolffinger (Quolfinger) ze Steinsberku.
V roce 1665 chtělo bratrstvo kapli sv. Pavla rozšířit směrem ke kostelu sv. Víta,
což ovšem zamítly církevní i městská správa. V roce 1694 zvažovalo bratrstvo stavbu nové vlastní kaple za kostelem sv. Víta ve směru k řece Vltavě.
Proti tomuto projektu se vzepřeli českokrumlovští soukeníci, poněvadž stavbě by musely ustoupit jejich rámy na svahu pod kostelem. 12
K dokreslení obrazu českého mariánského bratrstva, jeho činnosti a půso
bení může napomoci také skutečnost, že veškeré s ním související dobové
prameny jsou psány česky. Bez zajímavosti není ani pohled do inventárních
soupisů předmětů, jimiž bratrstvo disponovalo . Dva zachované inventáře z let
1708 a 1717 se od sebe téměř neliší. 13 Řada příznivců vybavila bratrstvo korouhvemi, umbelami (nebesy), obrazy, náboženskými obřadními nádobami,
rouchy a sochami. "Českost" kongregace potvrzuje nejvýrazněji soupis knih.
Převažují mezi nimi díla s náboženským obsahem psaná česky. Vedle "dvou
kancionálů českých" je to např. "Rozvázání a bedlivé uvážení velikého kancionálu zapsané od doktora Václava Šturma", životy svatých, P. Marie apod.
Nalezneme zde však také "Kroniku starou českou v archu svázanou" (snad

11
12
13

Viz pozn. 9.
SOA ČK, Sbírka rukopisů, č. 588.
SOA ČK, Vs ČK, I 3P !O f.
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Hájkovu), "Brousím u jazyka pana pátera Drexelia Soc. Jes." a hlavně "Komenius neb knihu zlatou Dveře jazyků v nazvanou", což nemůže být nic jiného nežli Komenského Brána jazyků otevřená.
České mariánské bratrstvo v Českém Krumlově, stejně jako všechna ostatní náboženská bratrstva, zrušily dekrety Josefa II. z let 1783 a 1785. Tímto
momentem padla určitá bariéra, která bránila průraznému pronikání němec
kého jazyka ve sledované oblasti. Česká kongregace plnila totiž v průběhu
svého déle než sto třicet let trvajícího působení roli obranného valu českého
jazyka nejen na Českokrumlovsku, ale i v širším okruhu jižních Čech . V osmdesátých letech 18. století padl v důsledku josefinských reforem také česko
krumlovský symbol českého jazyka - česká kázání v kostele sv. Víta, neboť
byl zrušen tzv. německý kostel sv. Jošta a německá kázání se tedy přenesla do
hlavního kostela sv. Víta.
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PŘÍLOHAČ.1

Abecední seznam členů českého mariánského bratrstva
v Českém Krumlově v letech 1649-1674
Albrecht Jan, rektor jezuitské koleje vČ. Krumlově, 1672
Bárta Vojtěch, mistr v městském pivovaru vČ . Krumlově, 1674
Bílek z Bilenberka Jiří, arciděkan a prelát vč. Krumlově, první rektor českého
mariánského bratrstva, 1650-1657
Boskovský Jan, knížecí účetní vČ . Krumlově, 1653, 1654
Brycha Tomáš, Opalice, 1672
Břeská Anna, první manželka Jiřího Břeského z Č . Krumlova, 1654
Břeská Anna Marie, druhá manželka Jiřího Břeského z Č. Krumlova, 1673
Břeský z Birkenfelsu Jiří, Český Krumlov, 1650- 1674
Bycha Havel, Besednice, 1673
Cassal Caesar, 1667
Ciocha Felix Maxmilián, rektor jezuitské koleje vČ . Krumlově, 1649
Čadek Václav, sluha českokrumlovského preláta, 1674
Častolar z Dlouhé Vsi Jan, rytíř, 1652, 1654
Častolar z Dlouhé Vsi Oldřich, rytíř, 1669
Dichtel Filip, obroční v Chýnově, 1669
Dorffel Bedřich, arciděkan a prelát vč. Krumlově, rektor českého mariánského
bratrstva, 1660
Dušek Václav, hospodář v jezuitském semináři vČ. Krumlově, 1670, 1674
Eckstein Jiří Jan, knížecí účetní vČ . Krumlově, 1663
Ecksteinová Zuzana, manželka J. J. Ecksteina, 1663
Fetting Jan, kotlář vČ. Krumlově, 1657
Filip, knížecí bednář, 1674
Fink Tomáš, barvíř v Č. Krumlově, 1672
Fischer Vít, kaplan vČ. Krumlově, 1671
Fišerová Kateřina, Č. Krumlov, 1653
F orko z F orkenova Matyáš, Č . Krumlov, 1651
Fousek (Pečárek) Vilém, Malé Kuchlice, 1673
Gumpelsbergerová Sabina, barvířka z Č. Krumlova, 1650-1662
Gverman Vít, krejčí vČ. Krumlově, 1669
Hammerschmiedová Alžběta , 1668
Haugsperger Melichar František, hejtman v Chýnově, 1669- 1674
Havel Kristián, 1652, 1644, 1672
Havlová Voršila, někdy Kořínková, 1652- 1662
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Holnsteiner Jiří, pekař v jezuitské koleji vČ. Krumlově, 1672
Homola Jakub, sládek, 1674
Housková (Nygrínová) Marie, Č. Krumlov, 1651
Hříde l Ondřej, Besednice, 1674
Hultzšporer z Hoštejna Jiří, Č. Krumlov, 1663
Hvizda Matěj, Vyšný, 1672
Hynek František, 1650
Hynek Ignác, 1651
Hynek Jan František, důchodní na Helfenburku, 1669- 1674
Hynek Šimon, koželuh, 1674
Chlapeček (Klapeček) Ambrož, kovář v Č. Krumlově, sakristan českého
mariánského bratrstva, 1649-1670
Chvalenický Jan František, arciděkan a prelát vČ. Krumlově, rektor českého
mariánského bratrstva, 1663-1671
Jager Martin, Č . Krumlov, 1665, 1666
Jagerová Anežka, manželka M . Jagera, Č. Krumlov, 1667, 1668
Janoušek Prokop, 1671
Jordan Jiří, vrátný na zámku vČ . Krumlově, 1672
Kadeřávek Matěj , 1674
Kalixt z Opalic, 1672
Kapoun ze Svojkova Gottfried, arc iděkan a prelát vČ . Krumlově, 1672- 1674
Kapounová, Hradec Králové, 1665
Kašparovský Martin, písař v Plavnici, 1669
Kedruta, 1662
Keslerová Dorota, apatykářka, 1659- 1653
Kolfinger (Quolfinger) ze Steinbergu Jonáš, rytíř, 1649- 1674
K iliánová Kateřina, 1661
Kolichreiter z Kolichreitu Jindřich, rytíř, 1653
Kolichreiter z Kolichreitu Leopold Lev, rytíř, 1669, 1670
Kolichreiter z Kolichreitu Lev, rytíř, 1651- 1665
Kolichreiterová, 1667
Kosík Martin, sládek v Chýnově, 1669
Kořenský z Terešova Václav František, rytíř, 1670- 1673
Krom in Benigna (němkyně /?! /), 1650
Kruba Matěj, šafář ve špitále vČ. Krumlově, 1651
Kříž Jiří , Chlumec, 1671
Kukačka Matěj , 1673
Kunáš z Machovic Jiří Jaroslav, rytíř, 1673
Kunáš z Machovic Lev (Leopold) Václav, rytíř, 1669- 1672
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Kunáš z Machovic Václav Lev Jindřich , rytíř, 1673, 1674
Kunáš z Machovic Vilém starší, rytíř, 1652-1655
K vos Jiří, sládek v Prachaticích, 1669
Lysej Řehoř, tovaryš v městském pivovaru vČ . Krumlově, 1665
Madrin Matyáš, řezník v Č. Krumlově, 1651-1671
Madrinová Anna, manželka M. Madrina, Č . Krumlov, 1652
Magdalena, někdejší šafářka v prelátském dvoře , Drahoslavice, 1667
Machalec Řehoř, 1655
z Machovic Jiří Jaroslav, rytíř, 1674
Malý Ambrož, 1650
Marek Ondřej, prelátský kočí vČ. Krumlově, 1674
Mariana, Malčice, 1674
Markovec , kněz , 1650
Miličovský Jan Augustin z Braunberka a na Chlumečku, rytíř, 1673
Mráček Šimon, řezník vČ. Krumlově , 1650-1669
Nechdomů Adam, sládek na Orlíku, 1669
Netolická Ludmila, Č. Krumlov, 1665
Netolický Matouš, Č. Krumlov, 1659
Netolický Tomáš Ignác, důchodní písař vČ . Krumlově, 1661 , 1672
Nyčová Kateřina , 1671
Nygrín Jan, Č . Krumlov, 1654--1659
Nygrínová Kateřina, Č . Krumlov, 1672
Pacovská Helena, manželka V. Pacovského z Č . Krumlova, 1665
Pacovský Václav Michal, puškař vČ. Krumlově, 1670- 1674
Pelhřimovský Václav, hejtman ve Vimperku, 1652
Peška Jan, písař preláta vČ. Krumlově, 1663
Pirner Matyáš, knížecí myslivec, Č . Krumlov, 1650
Pirnerová Kateřina Salomena, dcera M. Pirnera z Č. Krumlova, 1672
Písek Jan, Zahrádka, 1671
Plánský Albert, 1653
Pokorná Justina, Malčice , 1672
Pokorný Matyáš, knížecí kolář, Č. Krumlov, 1656
Pokorný Matěj, Malčice , 1672
Preibiš (Preybisch) Eliáš, řezník vČ. Krumlově, 1650-1672
Přídolský Matěj , 1666
Pumerl Matyáš, důchodní v Chýnově , 1669.1673
Putschogl Bartoloměj, 1655
Putschogl Filip, podstarší v městském pivovaru v Č. Krumlově , 1669
Radkovec Mikuláš Diviš, rytíř, 1650
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Rajka (Rayka) Matyáš Konstantin, důchodní v Prachaticích, 1669-1674
Rindl Jiří, pivovarský písař v Plavnici, 1664
Řehold Jan, Mirkovice, 1671
Řehoušek Havel, sladovník v Č. Krumlově, 1651-1672
Řehoušková Voršila, manželka H. Řehouška z Č. Krumlova, 1672, 1673
Řídka Anna Marie, Č. Krumlov, 1674
Schwarz Tomáš, knížecí účetní vČ. Krumlově, 1671 - 1674
Skokčdomlejna Jiří, 1663
Skorunka Filip, knížecí bednář, Č. Krumlov, 1666
Smaha-Netolický Jan Antonín, knížecí účetní v Č. Krumlově (Vimperku,
Netolicích), 1649-1674
Soukup Vít, latránský rychtář v Č. Krumlově, 1652, 1653
Straka Václav, 1650-1654
Stropek Ondřej, rychtář v Holubově, 1674
Sudek Jan, rytíř, 1652
Sudková Kateřina, 1653- 1656
Suchánek Jiří, sládek v městském pivovaru v Č. Krumlově , 1652- 1654
Syrová Mariana, Horní Třebonín, 1674
Šemrle Ondřej, městský mlynář vČ. Krumlově , 1651
Šimková Eva, 1667
Šlotová Anna Marie, 1673
Špinka z Halfenthalu Jan, rytíř, hejtman na Orlíku a Zvíkově, 1651 , 1674
Špinka z Halfenthalu Pavel, rytíř, 1650- 1654
Špinková, 1663- 1669
Štejbrová Justina, 1674
Štkal Šimon, Domoradice, 1672
Štubinger, 1650
Štucy Matyáš, farář v Boršově , 1669
Šurerová Mariana, Č. Krumlov, 1659
Terwald Ambrož, sládek v Černé v Pošumaví, 1669
TerwaldováDorota, manželka A. Terwalda, 1673
Ticháček Vít, knížecí lovčí, Č. Krumlov, 1669, 1673
Tlašek Ambrož, 1665
Tůma Pavel, Netřebice, 1671
Turkowicer Lorenc, 1669, 167 4
Vavřina Lukáš, Dlouhá Pláně , 1671
Veronika, šmelcířka, 1663
Vimperský Jindřich, pivovarský písař v Prachaticích, 1652, 1655
Vintíř Ondřej , kamet (?), 1650-1669
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Vít, podstarší v městském pivovaru vČ . Krumlově, 1669
Vítek Jiří , Chlum, 1672
Vratislavová, 1650
Vyskočil Pavel, sládek v městském pivovaru v Č. Krumlově , 1669
Weinwurm Kašpar František, Č . Krumlov, 1674
Westhaus Bernard Heřman , 1674
Wimmerová Marie Voršila, 1674
Zahořanská Kateřina, manželka M. Zahořanského , č. Krumlov, 1653- 1672
Zahořansk:ý Martin, purkrabí vč. Krumlově, posléze tamní hospodářský písař,
1649- 1666
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PŘÍLOHAČ.2
Inventář

všelijakých věcí veleslavnému českému bratrstvu
pod titulem narození blahoslavené Panny Marie
v městě Krumlově přináležejících z let 1708 a 1717

Od stříbra:
1 pěkný velký stříbrný kříž pro zelenou umbelu
malý křížek stříbrný a obrázek P. Marie na dřevěném kříži pro černou
um bel u
malý stříbrný křížek na oltář
mariánská kniha zeleným aksamitem obtažená a stříbrem okovaná se
stříbrnými zápony
Od mosazi:
6 velkých svícnů a 6 malých
v kapli měděná pánvička pro svěcenou vodu
Od plechu:
6 malých pěkně malovaných, dobrým zlatem pozlacených štítků pro fakule,
jménem P. Marie v srdci
6 velkých štítků se smrtelnou hlavou pro fakule
6 plechových zeleně malovaných fakul
1 plechová trouba pro dělání voskových svíček
malý kotlíček na způsob pokličky z černého plechu pro děláni svíček
z bílého plechu a z mosazu křížek pro Marii
Od železa a oceli:
I šroub velký pro počet bratrstva spolu s velkou pečetí
2 velké pečeti , jedna na železným, druhá na dřevěným držadle zapnutá
2 závěsný zámky na kapli
též sklípek, v kterým jsou složené věci kongragací [?!], svazek klíčů pro
pokladnice neznámé
Od aksamjtu a dykyty:
2 umbely z aksamitu s francly a střapcemi , jedna zelená a druhá černá
5 velkých korouhví s franclemi a střapci , s velkými obrazy, zelený dvě,
černý dvě , s obrazem sv. Václava pro procesí do Kájova
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3 kasule neb oděvy pro mši, jedna květovaná pro mši měsíčnou za živý,
dvě z černého atlasu
černý antipendium pro oltář
černý příkrov z aksamitu s velkými franclemi pro Marii
2 štoly pro pana rektora z barevnýho brokátu, 1 též z černého atlasu
1 malý polš táří ček pro oltář
několik starých pentliček a mašlí
Od dykytových feldzeuků neb zástěr :
1 zelený dlouhý feldzeuk z brokátu s promíchanými kvítkami
1 z modrý dykyty na svrch oltáře při obrazu sv. Trojice v kapli
1 z floru bílého s promíchanými zlatými a hedvábnými kvítkami
2 zelený ouzký z prostější dykyty
3 malý feldzeuky pomorančový barvy (r. 1708 byly 4 - pozn. autorky)
1 starý ouzký feldzeug (r. 1708 byly 2 - pozn. autorky)
2 zelený starého cindlu (? - od autorky)
1 nový feldzeuk z červeného a žlutého brokátu
1 červený dykytový fěrtuch
Dykytový šátky pro kalich:
1 z květovaného bílého a červeného brokátu
z bílého floru s velkými květy vyšitej
červený dykytový stříbrným drátem a flanidlmi (?-od autorky) prošívaný
modrý dykytový s pěknými kvítky
z brokátu s červenýma a bílýma štráfy, též zlatýma kvítky promíchanej
2 z bílý taušky (?-od autorky) kvítkami po straně prošívaný
1 z bílého plátna s malými kraječky obšitej
2 z červený dykyty pro mši za mrtvé
Bursse a korporály pro mši svatou:
5 burse s korporálmi a špalami pro kalichy (r. 1717 jich bylo 6 - pozn.
autorky)
červený a bílý barvy z brokátu
bílá z jedné a z druhé strany modrá
z bílého atlasu stará
čern á atlasová
černá z jedné a z druhé strany bílá (r. 1717 byly 2- pozn. autorky)
4 dlouhý černý flory (r. 1717 jich bylo 20 - pozn. autorky)
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Věci

6

od sukna:
kabátků španělského způsobu

pro fakulanty z dobrýho zelenýho sukna
se stříbrnými knoflíčky a brokátovými rukávy
6 párů kalhotek z téhož sukna
1 příkrov z černého sukna pro mrtvý
1 velký kus černého sukna s franclemi
4 kusy zeleného sukna pro stolice přikrývání v kostele, když je přijímání
1 kus též černý ho s franciem i, když je mše za mrtvé
6 čistotných červených plášťů pro fakulanty se zelenými prýmy
6 item černých
1 týž červený pro toho, kdo nese štolu (jen r. 1717- pozn. autorky)
13 starých černých p lášťů
2 komže pro umbelanty, 1 zelená z cajku a druhá černá ze sukna
6 černých kabátů pro fakulanty
1 koberec červený a bíle promíchanej s zelenými franclemi - v pokojích
pana patera Praesida
staré zelené a bílé antependium v kapli
2 starý zelený koberečky pro přikrytí schodu u oltáře
Věci

od plátna:
2 ·alby pro pana patera ke mši
4 komžičky z pláten pro umbelanty
3 prostěradla s krajkami pro oltář
5 purifikatoria pro kalichy
4 humeraly
4 ručníčky k oltáři
1 ubrus velký pro večeři k zelenému čtvrtku
1 velký ručník
13 fěrtušků pro umývání noh žebráků
2 větší pleny, jedna s vyšíváním a druhá s vytisknutýma
2 malý šátky s černými tisknutými kvítky
1 starý antipendium květovaný z prostého plátna

černýma

kvítky

Vyřezaný dřevěný

obrazy:
1 velký postříbřený a pozlacený obraz P. Marie, který se nosí při procesí
2 prostřední, jeden větší a druhý menší a postříbřené a malované obrázky
P. Marie, k marám patřící
4 postříbřený velký anděl é s křídlami, v rukách držící malované a pozlacené srdce
2 andělé postříbřený na korouhve
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obraz malovaný sv. Václava a sv. Víta
relikviář pod sklem s černýma sloupky při sakristanu správce kongregace
Obrazy v rámích na plátně malované:
2 obrazy černě pacovaný (?-od autorky) v pozlacených rámích na způsob
oltáříčků P. Marie a sv. Josefa
prostřední obraz sv. Trojice pod sklem
velký obraz narození P. Marie v červeným rámci
obraz sv. Josefa ve velkým rámci
obraz P. Marie vedoucí Ježíška, ve velkým černým rámci
obraz prostřední s večeří Páně v černým rámci
4 prostřední obrazy sv. evangelistů Páně v černých rámcích
1 prostřední obraz sv. Josefa v černým rámci
prostřední obraz Ježíše v černým rámci
obraz P. Marie Pasovské v rámci
obraz sv. Jana Křtitele v rámci
obraz P. Marie Bolestné v rámci
obraz sv. Anýžky v rámci
2 maličký obrázky Ježíše aP. Marie na plátně malovaný v rámečkách
4 obrázky z bílého plechu v dřevěných rámečkách na oltář
2 malý rámečky pod sklem
4 pergamenový obrázky pod sklem v černých rámečkách
1 větší obraz P. Marie v čistotném rámci
8 prostředních obrazů pěkně malovaných pro máry k funusu
Od dřevěných věcí:
4 velký almary, černý tři a jedna zelená pro zachování korouhví, plášťů
aj iných potřeb
1 velká hrobová truhla
1 velká dřevěná nepotřebovaná truhla (jen v r. 1708 - pozn. autorky)
2 almary před kaplí pro věci nepotřebné
všechny ty almary a truhly mají svý zámky a klíče
1 almara zelená, v který někdy jména zapsaný bejvaly pánů sodálů
nový pozlacený a vyřezávaný rámec pod sklem pro bule neb papežský list
šupládek pro obrázky s pláten malovaný pro pohřeb
futrál pro stříbrný kříž
2 krabice velký, jedna z nich okrouhlá
1 nosidla s černě fasovanými sloupky pro relikviář obnášení
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futrál na ležení pro relikviář
stoleček tříhranný k potřebě obnovení magistrátu
malý stoleček okrouhlý malovaný v pokoji pana patera Praesida
2 sesle, jedna tkaná a jedna kožená, pro konvent
5 zelených stoliček , mezi nima dvě malované
item červená stolička (jen r. 1717 - pozn. autorky)
4 truhličky pro rozdávání svíček pánům sodálům
l rámec pozlacený a malovaný pro 4 tabulky, na kterých se zvou páni sodálés
k konventu, k měsíčním mšem a veřejnému přijímání
12 fakul dřevěných , 6 zeleně obarvených, 6 černých
1 malá truhlička pro rozdávání losů pánů asistentů při veřejným volení
13 malých škopečků pro umývání noh
5 holí velkých pro korouhve
Od kvítí :
2 velký kytky ze samejch růží pletený, s rozličnými malými postavky
2 malý kytky z kvítkův
rozličné kvítí, které mají 4 andělé na hlavu
Knihy rozličné:
tyto následující knihy zachovávají se v pokoji u pana patera Praesida, totiž:
1 mariánská hlavní kniha Album nazvaná, zeleným aksamitem svázaná
a stříbrem obitá, s futrálem koženým
kniha dobrodinek v zelený dykytě
direktář neb první kniha veleslavného bratrstva
kniha prázdná z bílého papíru
též menší knížka, nepsaná pro počty
knížka sepsaná starého příjmu a vydání
knížka, v které všecky epištoly neb vejnosy listy hned od začátku bratrstva
svázány jsou
Komenius neb kniha zlatá Dveře jazyků v nazvaná
velká kniha na půl archu svázaná patera Aloisia Navarina o slávě P. Marie
kniha větší na půl archu svázaná Variale nazvaná
obyčeje české kongregace na čtvrt archu tisknuté
Jura et consuetudines congregationes, knížka psaná na čtvrt archu
v obyčejích veleslavného bratrstva
patera pana Baptisty Magera o titulích P. Marie jednaje (jen r. 1708 - pozn.
autorky)
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V kapli:
I kancionál český
knížka bratrstva k modlení pro konvent
brousíma jazyka pana patera Drexelia Soc. Jes.
obraz panenský neb životové slavných panen na čtvrt archu
V sklípku v almaře :
1 kronika stará česká v archu svázaná
1 rozmlouvání sv. Řehoře o životech a zázracích svatých na čtvrt archu
Gen r. 1708 - pozn. autorky)
3 knížky na čtvrt archu svázaný starých kancionálů, Mariánská muzika
nazvaná (r. 1717 jen 2 - pozn. autorky)
rozvázání a bedlivé uvážení velikého kancionálu zapsané od doktora
Václava Šturma, na čtvrt archu svázané
konfese katolická na čtvrt archu Gen r. 1708- pozn. autorky)
duchovní cvičení a nařízení Gen r. 1708 - pozn. autorky)
Theatrum mundi, široký plac neb zrcadlo světa
od Nathaniela na oktávě svázané
ouřad Bohu milý duše patera Jiřího Constatia z tovaryšstva Ježíše na
oktávu
Přemyšlování o dokonalosti křesťanské na oktávu
Zdraví jistě spasitelné rozvážení posledního všech lidí vinše na oktávu
Život svatého otce Ignacia na oktávu
Život Krista Pána aP. Marie na čtvrt archu Gen r. 1708- pozn. autorky)
Oči skleněné Jindřicha Hoffmana na oktávu
Život sv. Františka Xaveria na oktávu
O milování Božím stará knížka
Všeho světa vojna proti tělu a ďáblu na oktávu
Správa křesťanského chování na oktávu
Svatohorská P. Marie na oktávu
Rukověť z rozličných katolických učitelů
Zkušené lékařství proti morovýmu nakažení
Život Krista Pána na čtvrt archu
Rozličné jiné věci,

který se v kongregaci zachovávají:
6 bílých paruk pro fakulanty v obzvláštní truhlici zavěšených
6 oboječků pro fakulanty
6 párů čistotných bílých punčoch
6 párů hedvábných podvazků
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6 párů krajkových taclí pro fakulanty
6 skleněných rozličně mramorových kuliček na podstavcích pro relikviář
1 černý dřevěný kalamář s posýpátkem
3 kladiva železný, dvě k protlučení sekrýtův, jedno velký
l lucerna
15 věnečků pro fakulanty a umbelníka, zelených 8, černých 7
1 malá truhlička s rozličnými spisy p. pátera Praesida
1 pokladnička z plechu u svěcený vody v kapli
4 starý střapce z harasu
4 starý pásky pro kněze ke mši
6 hliněných koflíků pro kněze (r. 1717 jen 2- pozn. autorky)
3 agnuska skleněný, jeden kousek z vosku vyložený
2 věnečky z pentliček
4 maličký relikviářky
1 cínová konvička s šálkem
2 zvonečky malý
26 sklenic, 13 koflíčků hliněných a 13 sklenic pro chudý k večeři
13 párů nožů
13 lžic
9 v kapli dlouhých lavic pro pány sodales
2 rámečky pozlacené z papíru při bule bratrské
1 železo dlouhý pro P. Marii k postavku do nosidla
1 velký dřevěný krucifix
1 papírový krucifix
6 kvadrátů černých pro ministranty
1 černé antipendium
12 černých plášťů
6 malých kabátů černých pro fakulanty
7 černých klobouků
1 papírový pozlacený rámeček , do kterého se zapisují znovu zemřelí
p. sodales
věneček z pentlí na P. Marii
antipendium od velebného pana patera Winterfelda
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MILoš DvoŘÁK

LITERÁTSKÉ BRATRSTVO A MĚSTSKÁ RADA
V ČESKÉM BRODĚ V PŘEDBĚLOHORSKÉ DOBĚ

Kulturní i politický život v českých předbělohorských městech 1 ovlivňovala
pozoruhodným způsobem místní literátská bratrstva2, jejichž význam nebyl
dosud ani dostatečně objasněn ani plně doceněn. Tyto české korporace, sdružující městskou inteligenci a představitele měšťanské elity, vznikaly v čes
kých a moravských městech většinou v průběhu 16. století jako zbožná bratr1
J. Válka, Předbělohorská kultura a společnost (Poznámky k interpretaci a hodnocení), Studia
Comeniana et historica 16/32, Uherský Brod 1986; týž, Česká společnost v 15.- 17. století ll
Bělohorská doba. Společnost a kultura "manýrismu", Praha 1983 . Základní tendence ve vývoji
kultury a vzdělanosti v Čechách nastínili. Pešek, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohor
skýcb Čechách 1547- 1620 (Všední dny kulturního života), Praha 1993 ; týž, Kultura českých
před bělohorských měst (1547- 1620), in: Česká města v 16.- 18. století (uspořádal J. Pánek), Praha 1991 , s. 203-213 ; týž, Měšťanská kultura a vzdělanost v rudolfinské Praze, Folia historica
Bohemica (dále FHB) 5, 1983, s. 173- 193. Ve vědeckém aparátu těchto prací je uvedena další
česká i za hraniční vědecká literatura.
2 H. Pátková, "Bratrstvie k chvále Božie", Praha 2000; L. Hladký, Literátské bratrstvo v Náchodě, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, Rychnov nad Kněžnou 1999,
s. 425-432; Z. Zemanová , Literátské bratrstvo při chrámu sv. Ondřeje v Třebechovicích , in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, Rychnov nad Kněžnou 1999, s. 433-440;
J. Kouba , Chrudimské graduály v dějinách české a evropské hudby, in: Kultumí Chrudim minulosti a současnosti , Chrudim 1999, s. 13- 27; B. Zilynskyj, K starší fázi vývoje literátských bratrstev na Novém Městě pražském, Hudební věda (dále HY) 24, 1987, s. 155- 161 ; D. Vanišová,
Literáti latinského kůru v Lounecb před rokem 1620, Sborník Okresního archivu v Lounech I,
1985 , s. 43-48; J. Bajgar - P Kaňka - M. Kaňková - J. Klimeš- D. Vanišová , Hudební památky
sed lčanského literátského bratrstva, Vlastivědný sborník Podbrdska 15, Sedlčanský sborník 2,
1979, s. 67- 68; S Jareš, Literátská bratrstva z hlediska ikonografických pramenů , HY 16, 1979,
s. 165- 175 ; K. Čermák, Bratřina literácká v Čáslavi, Věstník českoslovanských museí a spolků
archaeologických 2, 1897, s. 54; V J. Nováéek, Řád bratrstva literátského v Sušici r. 1603, Časo 
pis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 5, 1897, s. I 04- 106; Z. Winter, Život církevní
v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století ll, Praha 1896, s. 944-990; K Konrád,
Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev. I. část. XV.
věk a dějiny literátských bratrstev, Praha 1893 ; C. tídek, Literátský sbor v Nové Říši, Obzor 14,
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stva3 , která propagovala a podporovala nejen hudební kulturu, ale postupně
také humanistickou filosofii a etiku, renesanční styl života, vzdělanost, školství, divadlo, český jazyk, latinskou a českou literaturu, výtvarné umění i lásku k vlasti. V Českém Brodě4 , kde literátské bratrstvo rozvíjelo své aktivity
od dvacátých let 16. století, zajišťovala tato organizace kulturní i politické
koncepce městské rady, jejíž zástupci v čele s primátorem byli současně
i představiteli místního literátského bratrstva. Jako městští funkcionáři formulovali pak představitelé tohoto bratrstva na principech humanistické filosofie a etiky pragmatickou městskou politiku, k jejímž hlavním postulátům
náležela v předbělohorské době podpora politiky Starého Města pražského
a tradiční přátelské vztahy k nedaleké Kouřimi.
O archivní výzkum k problematice počátků a vývoje literátského bratrstva
v Českém Brodě v předbělohorské době se už před rokem 1785 pokusil dosud
neznámý regionální badatel Jindřich Antonín HilJS, kaplan a pozdější dlouholetý českobrodský děkan , kouřimský arciděkan, arcibiskupský vikář a konzistoriální rada. Hill prostudoval obě českobrodské knihy testamentů i dvě knihy
zákupů z předbělohorské doby a Registra důchodní za léta 1613 a 1614,
a hlavně archiv literátského bratrstva, který utrpěl při likvidaci bratrstva těž
ké ztráty. Vědecké informace z Billových stručných materiálových prací,
1891 , s. 225- 231; F. Tadra, Sborové literátův čili kůry literátské v Čechách, in : Památník pražského Hlaholu, Praha 1886, s. 1- 72; J Štěpánek, Graduállitomyšlský, in: Výroční zpráva c. k.
Státní školy střední v Litomyšli. Podává ředitel ústavu za školní rok 1887, Litomyšll887, s. 1- 24;
A. Kubeš, Literátský sbor třebický, se zvláštním zřetelem k vývoji a k významu literátských sborů
vůbec , Časopis Matice moravské 12, 1880, s. 131- 156; A. Rybička, O bývalých spo lečnostech
čili kůrech literátských, Památky archeo logické a místopisné 10, 1877, s. 7 19- 734; O původu
bratrstva literátů v Jindřichově Hradci , Ohlas od Nežárky 7, 1877, s. 71 - 72, 87- 88, 95- 96,
11 3- 114, 129- 130, 137- 138; V. Nebovidský, O řádech literáckých na Moravě, Časopis Matice
moravské 6, 1874, s. 119- 140, J Umlauf, Zřízení bratrstva literátův v Českých Budějovicích,
Časopis českého museum 19, 1845, s. 114-122;F. J Sláma , O literátských společenstvech vůbec,
zvláště pak o literátech města Prachatic, Časopis pro katolické duchovenstvo 10, 1837, s. 446-480.
3 Zbožný charakter těchto bratrstev byl prohlubován v pobělohorském období, kdy ovšem stoupal národní význam těchto českých organizací. K tomuJ Mikulec, "Piae confratemitates" v pražské arcidiecesi na sklonku 17. století, FHB 15, 1991 , s. 269- 342; J Klik, Národnostní poměry
v Čechách od válek husitských do bitvy bělohorské, Český časopis historický (dále ČČH) 27,
1921 , s. 334- 337.
4 M. Dvořák, Přehled dějin města Českého Brodu, in: Padesát let Gymnasia v Čes kém Brodě ,
Český Brod 1969, s. 7-42; týž, Český Brod. Stručné dějiny. Umě lecké památky. Pamětihodnosti
na Českobrodsku, Český Brod 1992.
5 A. Podlaha , Posvátná místa Království českého . Řada první : Arcidiecese pražská, díl I, Vikariáty: Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovský a Prosecký, Praha 1907, s. 7;J Rulík, Život
svatého Gotharda, biskupa hildesheimského, královského města Brodu Českého ochránce, Praha
1808, s. 55- 56.
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v nichž překvapují jeho znalosti z oboru pomocných věd historických, zpracoval Jan Bohumír Dlabač ve svém rukopisném díle Commentarius de doctis
Bohemo-Brodensibus v roce 1795. V něm provedl rekonstrukci členů, resp.
starších českobrodského literátského bratrstva, a jejich literární a zpěvácké
kariéry.
Při práci na studii jsem excerpoval všechny českobrodské městské knihy
z předbělohorského období 6 a prostudoval jsem i další prameny k vývoji této
pozoruhodné organizace. Z fondových celků Státního ústředního archivu
v Praze jsem systematicky probádal fondy Náboženská bratrstva, Archiv pražského arcibiskupství, Starou manipulaci, Podkomořský úřad a sbírku přepisů
z různých českých i zahraničních archivů. Důležité autentické prameny k dané
problematice mi poskytly Sachsisches Hauptstaatsarchiv v Drážďanech, Státní oblastní archiv v Praze, pobočka Benešov, Státní oblastní archiv v Plzni,
pobočka Žlutice, Státní okresní archiv v Kutné Hoře, Státní okresní archiv
v Táboře a hlavně Státní okresní archiv v Kolíně , kde je deponován fond Město
Český Brod. Nejcennější vědecké informace obsahuje Strahovská knihovna
kláštera řádu premonstrátů v Praze, kde je uložena rukopisná pozůstalost Jindřicha Antonína Hilla, která je nesprávně označena jako rukopisy strahovského premonstráta Emericha Petříka. 7 V Národní knihovně České republiky
v Praze jsem pak získal cenné prozopografické informace v nejvzácnější umě 
lecké památce českobrodského literátského bratrstva, v bohatě iluminovaném
českobrodském kancionálu z let 1557-1570, který dosud čeká na speciální
muzikologické a uměnovědné zpracování a vyhodnocení.
Dosavadní vědecké bádání věnovalo problematice literátského bratrstva
v Českém Brodě v předbělohorské době jen velmi malou pozornost. Na existenci artikulů tohoto bratrstva z roku 1593 upozornil už v roce 1790 J. B. Dlabač,

6

Státní okresní archiv v Kolíně, fond Město Český Brod, Liber memorialis,judicialis et civilis

1420- 1597, sign. III/I, Liber testamentorum 1444- 1597, sign. lii/2, Liber testamentorum
1579- I 614, s. s. , Liber contractuum domorum 1526- 160 I, sign. III/5, Liber divisionum
1554-1720, sign. III/3, Liber obligationum 1564-1669, sign. Ill/8, Kniha zákupův domových
I 580-1654, sign. lll/6, Kniha zákupův 1591 - 1715, sign. III/58, Kniha smluv svatebních
1614-1836, s. s., Registra půjček peněz sirotčích a zádušních 1586- 1623 , s. s. , fragment knihy
sirotčí c. 1560, Registra důchodní za rok 1613 a 1614, s. s. Pro úplnost je třeba uvést, že ani
v Rakouské národní knihovně ve Vídni nejsou deponovány žádné další prameny k dané tematice.
K tomu K. Schwarzenberg, Katalog der kroatischen, polnischern und tschechischen Handschriften
der ůstereichischen Nationalbibliothek, In Kommission bei Verlag Briider Hollinek, Wien 1971.
7 Strahovská knihovna v Praze, Materialia ad urbis Bohemo-Brodensibus, sign. DG IV 66. K tomu
8. Ryba, Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví v Praze,
díl III., Praha 1979, s. 448-449, č . 1712.
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který je zpřístupnil ve stručném německém překladu . 8 V monotematickém
článku se Jan Miroslav Květ zabýval především jeho vývojem v 18. stoleti. 9
Autor této studie zpracoval vývoj českobrodské městské správy a městské
kanceláře v předbělohorském období a nastínil stručný vývoj místní latinské
školy. Funkcionáři, notáři a pedagogové těchto institucí se významně podíleli
na bohaté činnosti bratrstva. 10
Nejdůležitějším historiografickým pramenem pro zpracování geneze literátského bratrstva v Českém Brodě v předbělohorské době je Matrika aneb
matka bratrstva a jednoty literátské v městě Brodě Českém, o niž odborně
pečuje Strahovská knihovna kláštera řádu premonstrátů v Praze. 11 Jedná se
o rukopis vevázaný do kožené renesanč ní vazby, na jejíž přední straně je vytlačen znak českobrodského primátora Melichara Daníka z Vostrova a z Kačic, donátora knihy, a na její zadní straně císařský znak. Papírový rukopis
s filigránem dvou velkých věží s písmenem 112 neobsahuje pro předbělohor
ské období soupis členů bratrstva, podobně jako např. matrika čáslavského
literátského bratrstva 13, ale pouze jeho velmi narativně a slohově bohaté artikule z roku 1593 a zápisy z jeho konvokací z let 1588- 1613, tedy z období
rozkvětu české měšťanské kultury a vzdělanosti. Jak prokázala paleografická
expertiza, byl autorem těchto textů Jan /Pauli/ Dobruscenus, který jako druhý
českobrodský městský notář sepisoval od roku 1595 v městské kanceláři testamenty a inventáře a pořizoval výpisy z městských knih a vedl korespondenci
také pro místního císařského rychtáře. Za vedení literátských register příjmů
a vydání byl v roce 1601 honorován částkou I kopy grošů míš. Po jeho smrti
8

Einige Nachrichten von den sogenannten Literaten gesellschaften in Bohmen, in: A. Riegger,
Materialien zur alten und neuen Statistik von Bóhmen, X. Heft,. Leipzig und Prag 1790, s. 172- 178.
Další opis si pořídil Jan Jeník z Bratřic . K tomu také Č. Zíbrt, Neuberkův exemplář zápi s ků Jana
Jeníka z Bratřic, nyní v musejní bibliothéce, Časopis musea Království čes kého 81, 1907, s. 77.
9 J. M. Květ, Literátské bratrstvo v Českém Brodě, Vlastivědný sborník Českobrods ka 2, 1959,
s. 38-48. Autor v tomto článku podává podrobný popis strahovského rukopisu , sign . OD ll 9,
který j e vzácnou pí semnou památkou k dějinám čes kého spolkového života v předbě lohorských
Čechách.
10 M. Dvořák, Městská správa v Českém Brodě a její pí semnosti do roku 1623, Sborník archivních prací (dále SAP) 32, 1982, s. 170- 220; týž, Stručný vývoj nižšího ško lství v Českém Brodě,
in: Padesát let Gymnasia v Českém Brodě, Český Brod 1969, s. 42-48 .
11

Strahovská knihovna v Praze, Matrika aneb matka bratrstva a jednoty literátské v městě Brodě

Českém , sign. OD ll 9.
12 G. Piccard, Die Turm-Wasserzeichen. Findbuch III der Wasserzeicbenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Stuttgart 1970, s. 52, č . 199. Filigrán je doložen v Markdorfu a Schaffenhausenu v roce 1593.
13 V. J. Nováček, Matrika kůru literátského v Čás lavi z let 1539- 1659, Věstník Královské české
společnosti nauk, Třída filosoficko-hi storicko-j azykozpytná XXI, 1898, s. 13- 23.
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v roce 1611 vedl pak tato registra českobrodský notář mistr Jan Vokál, starší
literátského bratrstva.
Rozsáhlá a kritická heuristika ve fondech a sbírkách našich bohatých archivů prokázala, že k tématu českobrodského literátského bratrstva z předbělo
horské doby se dochovalo poměrně málo autentických pramenů. Bylo proto
třeba vědecké informace z těchto pramenů zpracovat komplexně, využít komparativních studií a expertiz a při jejich zpracovávání aplikovat všechny historiografické metody, včetně metod pomocněvědných, topografických, sociálně
ekonomických, prozopografických, kodikologických i filigránologických.
Pozoruhodné vědecké poznatky přinesla také konfrontace historických
informací s výsledky paleograficko-diplomatického studia českobrodských
městských knih, s diplomatickou činností městské kanceláře a s rekonstrukcí
českobrodských orgánů městské správy. 14 Studium torzovitě dochovaných
autentických pramenů při využití ojedinělých vědeckých informací z různých
archivů a knihoven, různých proveniencí, potvrdilo, že touto minuciózní metodou je možno získat poměrně plastický obraz kulturního i politického života
v Českém Brodě. Toto město mělo v roce 1554 i se třemi předměstími pouze
149 domů. 1 5
Literátské bratrstvo v Českém Brodě vzniklo pravděpodobně před rokem
1520. Informaci o kancionálu z tohoto roku podává v odborné literatuře jak
J. Schaller 16 , tak i J. B. Dlabač 17 , který se po celý život o českobrodské dějiny
zajímal. Nejstarší písemná zpráva o českobrodském literátském bratrstvu se
dochovala v nejstarší městské knize testamentů z let 1444- 1593 k roku 1522. 18
V autentických pramenech je tato korporace označována latinsky chorus lite-

14 Metodiku studia sociálního složení městských rad aplikoval při analýze politických poměrů
v pražských městech pro předhusitské období J. Meznik, Praha před husitskou revolicí , Praha
1990, i v dal ších českých královských městech ve studii Die Entwicklung der hussitischen Stiidte
vor der hussitischen Revolution, Folia diplomatica I, 1971, s. 227- 238.
15 M. Dvořák, Přehled dějin města Českého Brodu, s. 30.
16 J. SchaUer, Topographie der Konigreichs Bobmen X, Kaurži mer Kreis, Prag und Wien 1788,
s. 332.
17 B. J. Dlabač, Památky starožitného královského města Českého Brodu , in: J. Rulik, Život
svatého Gotharda, biskupa hildesheimského, královského města Brodu Českého ochránce, Praha
1808. K problému autorství B. Ryba, Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního
písemnictví v Praze, díl V, s. 264, č. 3045 (sign. AB V 28/ ll).
18 Duchek Třepený jinak Kluhéčko "2 kopy I O grošů míš ., ty porúčí na knihy ke cti a k chvále
Boží pánuom literátuom", 4. 7. 1522, Státní okresní archiv v Kolíně (dále SOkA Kolín), fond
Město Český Brod, sign. l1V2, fol. C 4, Martin Nevesel, "spolusúsed odkázal na knihy české
pánům literátům českým I O kop grošů míš.", 1545, tamtéž, sign. lll/2, fo!. D 3.
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ratorum 19 a česky jako literátské bratrstvo či jednota 20 , literátský pořádek,
kůr literátský nebo literátský cech 2 1, a jeho členové literáti. Tvořil jej kůr
latinský i český . Měl pevnou a funkční organizační strukturu cechovního typu.
V čele obou kůrů stáli čtyři starší 22 , volení na valných shromážděních bratrstva na tzv. konvokacích, které se konaly většinou po dvou nebo třech letech
na sv. Ondřeje (30. listopadu) střídavě na faře (dnes čp . 84), nebo v domech
císařského rychtáře či primátora, anebo také v obecní kanceláři, v objektu
stojícím západně od radnice čp. 1.23 K povinnostem starších literátského bratrstva náležela nejen agenda všech správních a soudních záležitostí bratrstva,
ale také vedení register příjmů a vydání a register " na poznamenání světel ";
jeden z nich měl také klíče od literátské truhlice.
V letech 1588-1613, pro něž máme dochovanou úřední knihu bratrstva, se
ve funkci starších latinského kůru vystřídalo- jak prokázala sociálně -ekono
mická expertiza - celkem 13 osob 24 , převážně z řad místní inteligence 25 , a ve
funkci starších českého kůru celkem 17 osob 26 , větš inou z řad příslušníků
19

Strahovská knihovna, sign. OD 115, fol. 27 .

20 Ve smyslu kanonického práva - tak, jak jej formuloval tridentský koncil ( 1546-1563) - bylo

bratrstvo církevní autoritou potvrzené sdružení věřících s náboženskými cíli , které plně podléhalo církevní jurisdikci . K tomu H. Pátková, Středověká bratrstva v katedrále sv. Víta v Praze,
Sborník archivních prací (dá le SAP) 47, 1997, s. 4.
21 SOkA Kolín, fond M ěsto Český Brod, Liber testamentorum 1579- 1614, fo!. A 7, N 2, Strahovská knihovna, sign. DG IV 66, fo!. 86v, I 00, "na pány starší i všechen pořádek a bratrstvo
obojího kůru literátského", 1594, Gruntovní kniha vesnice Liblice, fo!. 67
22 J. M. Květ, Literátské bratrstvo v Českém Brodě, s. 40.
23 M. Dvořák - L. Dvořák, Historická topografie města Českého Brodu, Práce muzea v Kolíně 2,
1982, s. 55- 57.
24 Ve funkci starších latinského kůru se od roku 1588 vystřídali tito literáti: Melichar Daník
z Vostrova a z Kočic (baka l ář) , mistr Jan Auterinus, Jan Kří ž z Vostrova z Kočic, bakalář Adam
Aglasínus, Jan Guttenus, Václav Diblík z Votína, Šimon Poličský , Jan Vimberský, mistr Josef
Heliades, mistr Jan Vokál , Václav Priamus Pelhřimovský , mistr Jan Šonovský z Šonova a bakalář
Sixt Jamský. V roce 1558 přijímal za literátské bratrstvo gruntovní peníze bakalář JosefFeytl,
SOkA Kolín, fond Měs to Český Brod, sign . lil/ 2, fo!. F 4v, F 20.
25 Biogramy českobrodských literátů obsahují hlavně Strahovská knihovna, sign. DB IV 41 , DB
IV 42, DB IV 43, DD II 5, DG IV 66 atd ., aJ. Hejnic- J. Martínek, Rukověť humanistického
bástnictví v Čechách a na Moravě od konce 15. do začátku 17. století, 1- 5, Praha 1966-1982
(dále Rukověť) . Informace o studiích doplňuje Manuál rektora University Karlovy 1- 11. K vydání
připravil K. Beránek, Praha 1981 , atd.
26 Ve funkci starších českého kůru se od roku 1588 vystřída li tito českobrodš tí literáti: Jan starší
Vlašimský, Václav Váha řezník, Karel Křeček kantor, Jan Malechovský, Felix Brandejský, Jan
Brodský z Větčína, Václav Hyl s z Goldperka, Jan Guttenus, Mikuláš Valerius Hlivický, Zikmund
Vyskočil , Václav Záruba, bakalář Jan Vokál , Jeroným Koutský, Jiřík Hauser, Zikmund Bělský,
Jan Žlutický, Viktorýn Rozvoda Horažďovský. Strahovská knihovna, sign. DD II 9, fo!. V letech
1554 a 1557 přijímal za literátské bratrstvo guntovní peníze Jan Ledecký, SOkA Kolín, fond
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místní měšťanské elity, jejichž zdrojem bohatství byl velkoobchod s uherským dobytkem a velkoobchod s uherským a rakouským vínem, případně
i obchod s kupeckým zbožím nebo i pivem.Z 7 Od roku 1600 si latinský kůr
volil také superintendenta a od roku 1604 měli pak nad oběma kůry dohled
dva superintendenti. Po celé analyzované období, tedy do roku 1613,jimi byli
císařský rychtář Václav Hyls z Goldperka 28 , zástupce státní moci ve městě,
a primátor Melichar Daník z Vostrova a z Kočic 2 9 , zástupce českobrodské
městské správy.
Literátské bratrstvo se v Českém Brodě těšilo velké vážnosti a úctě. 3 0 Jak
potvrzují dochované prameny, sdružovalo nejen představitele měšťanské elity a městskou inteligenci, ale i zájemce ze širokého okolí (z Chlumce nad
Cidlinou, Kostelce nad Černými lesy, Nové Vsi, Škvorce) 3 1, takže toto bratrstvo mělo charakter regionální kulturní organizace. Č lenskou základnu tvořili
zpěváci i nezpěváci , muži i ženy, neboť účelem bratrstva bylo prohlubování
úcty k Bohu, šíření ctností, zušlechťování dobrých mravů, svornosti a lásky
mezi lidmi. Bratrstvo usilovalo o lepší mezilidské vztahy v duchu humanistické filosofie a morálky.
Po projednání aktuálních problémů bratrstva, po schválení celoroční účetní
bilance a po volbě starších obou kůrů pořádali literáti při každé konvokaci
tzv. kolaci, hostinu. Velkou hostinu uspořádali v roce 1601 v domě císařského
rychtáře "a svačina při konvokaci stála 12 kop 19 grošů 5 denárů, za víno
15 kop 53 grošů 6 denárů míš." O rek později zaplatili " při konvokaci v domě
Město Český Brod, sign. Ull 2, fo!. D 3, D 12, E 12v. K roku 1591 jsou v městské knize zmiňováni
ještě Matouš Borovský a Bartoloměj Šlechta z Kyršfeldu, tamtéž, Liber testamentorum 1579- 1614,

fol. D 13- 18.
27 M Dvořák, Odbytové problémy městské ekonomiky v 16. století: Český Brod kutnohorská
hornická oblast, Hospodářské dějiny - Economic History 4, 1979, s. 205- 248.
28 Strahovská knihovna, sign. DB IV 44, fol. 157. F Roubík, Královští rychtáři v pražských
i jiných českých městech v letech 1547- 1783, Sbornik příspěvků k dějinám hlav. města Prahy 6,
1930, s. 339.
29 M Dvořák, Českobrodský primátor Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, Českobrodský zpravodaj 35, 1995, únor, s. 3-4.
30 Na literátské bratrstvo pamatovala ve svých testamentech celá řada českobrodských měšťanů,
měštek i místních obyvatel. V roce 1557 to byla např. Káča podruhyně, která odkázala "pánům
literátům na pomoc na knihy 1 kopu rníš.", SOkA Kolín, fond Město Český Brod, sign. III/ 2,
fol. E 18.
31 Z náhodných zmínek se dovídáme, že v roce 1610 byli od českobrodských literátů přijati do
bratrstva za nové členy tito místní měšťané : mistr Jiří Horacius, Václav Priamus Pelhřimovský,
Jan Žlutický, bakalář Mikuláš Valerius Hlivický, školní kollega a l ékař, a v roce 1613 bakalář Sixt
Jamský, Jan Brozánek a také Jan Florián z Nejdorfu, úředník na Škvorci, Strahovská knihovna,
sign. DD ll 9, fol. 145, 154.
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mistra Josefa Heliadesa za jídlo, pivo a víno 3 kopy 50 grošů míš." a v roce
1604 " za snídani po konvokaci " výjimečně jen 58 grošů 1 denár míš. Při konvokaci v roce 1605, která se odbývala na faře, bylo " vynaloženo na jídlo a k tomu
potřeby při svačině 2 kopy 59 groHt míš. " 32
Bohaté aktivity literátského bratrstva v Českém Brodě v předbělohorské
době limitovaly dohledy, případně zásahy státních, městských, církevních
i školských orgánů a významně je determinoval také objem finančních prostředků , které bratrstvo získávalo ze sbírek, z nemovitého majetku (polností),
obligací 33 a také z odkazů , často i od místních žen. 34 Finanční příjmy se ve
studovaném období pohybovaly od 32 kop 2 grošů míš. (1588) do 310 kop
17 grošů 2 denárů míš. ( 1600). Když ovšem v roce 1597 pořizovalo bratrstvo
nové varhany pro místní chrám sv. Gotharda, dosáhla příjmová částka rozpočtu výše 594 kop 55 grošů 2 denáry míš. 35 Činnost bratrstva i při tak poměr
ně omezených finančních zdrojích zasahovala přímo nebo zprostředkovaně
do všech sfér každodenního života města Českého Brodu. Vědecký výzkum
prokázal, že kulturní život v Českém Brodě byl svou úrovní do značné míry
srovnatelný s kvalitou a intenzitou kulturního života v našich velkých měs
tech, jakými byla Olomouc nebo Staré Město pražské 36 , s nímž Český Brod
udržoval vždy těsné všestranné styky. Přátelské kontakty mělo město také
s Kutnou Horou , kam vyváželo pivo, a s Kouřimí.
Českobrodští intelektuálové a představitelé měšťanské elity založili literátské bratrstvo - jak zdůrazňují artikule z roku 1593 - "pro samého Pána Boha
vos lovení, jeho cti a chvály zvelebení, duší našich nasycení a k věčnému nebeskému životu přihotovení" Y Prostředkem k dosažení tohoto zbožného cíle
jim byl chrámový zpěv, a to podle latinského hesla Qui canit, bis orat (Kdo
zpívá, dvojnás obn ě se modlí) . I liturgický zpěv v místním chrámu sv. Gotharda, který byl v rudolfinské době ze stavebně historického hlediska velkou
gotickou bazilikou se dvěma mohutnými věžemi v průčelí , měl dobrou orgaJ. M. Květ, Literátské bratrstvo v Čes kém Brodě, s. 42; Strahovská knihovna, sign. DD ll 9,
fol. 89, 101 , 108. V roce 1608 "starší propili 10 pint vína če rveného po 6 h. , dáno 3 kopy 25
gro š ů 5 den. míš.", tamtéž, sign. DD 1!9, fol. 129.
33 V roce 1610 koupilo bratrstvo obligaci na 280 kop za 141 kop groš ů míš., SOkA Kolin, fond
Mě sto Český Brod, Kniha zákupů v m ěs ta Českého Brodu, si gn. Ul/ 6, fo!. R 6v.
34 B. J. Dlabač, Pamětihodnosti starožitného m ěs ta hálovského Česk ého Brodu, s. 50- 51.
O literátských polnostech S. Hradecký, Z dě kanské pa mětní knihy česko brod s ké. O sboru literátském, Česk o brodské listy 5, 1889, č . 2, s. 2-3 .
35 Strahovská knihovna, sign. DD U 9, fo!. 80-8 1, 83.
36 J. Pešek, Ke srovnání kulturního vývoje Olomouce a Prahy před Bílou Horou, Hi storická
Ol omouc a její souča s n é probl émy 4, 1983, s. 293-3 03.
37 Strahovská knihovna, sign. DD 11 9, fol. 17.
32
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nizaci a pevný řád . O zpěváckém repertoáru i o dalších literátských aktivitách
v chrámu rozhodoval českobrodský děkan , kterého do duchovní správy dosazovala podle patronátního práva městská rada a potvrzovala utrakvistická
konsistoř. V duchovní správě v Českém Brodě působili v předbělohorské době
vesměs vzdělaní humanisté, kteří se aktivně podíleli na vytváření kulturního
prostředí ve městě .
Podle prozopografické rekonstrukce byl v Českém Brodě v roce 1551 farářem kněz Jan 38 a v roce 1558 děkanem Jiří Agricola39 , luteránsky orientovaný
kněz , který byl v roce 1562 vyslýchán pro zavádění nových církevních obřa
dů.40 Jeho syn Šebestián Agricola (t 1589), žák místní latinské školy, byl
známým humanistou. Od roku 1564, kdy Jiří Agricola odešel do Hradce Králové, zastával v Českém Brodě úřad místního děkana kněz Havel Horský
(Montanus, Guttebergenus, Guttenus), "kterýž tu služebníkem církevním byl
dvametcítma let a několik dní víc". 41 Své dílo Carmen mu věnoval v roce
1576 bakalář Jan Auterinus a vzpomněl si na něho ve svých verších i mistr
Josef Heliades, oba starší českobrodského literátského bratrstva. Po Havlu
Horském (t 1587) vykonával děkanský úřad v Českém Brodě kněz Jan Facilis
Boleslavský, graduovaný bakalář, a to jen do roku 1590, kdy zapsal do misálu
Registřík platů v panu děkanovi města Českého Brodu náležejících. Když se
o tom členové městské rady po mnoha letech dozvěděli, "dali to zamalovati
a na to místo kalich vymalovati".42 Na uvolněné děkanské místo po Janu Facilisovi dosedl kněz Jiří Syrus Hořický , ale již v roce 1594 ho vystřídal Jiřík
Tesák Mošovský, syn Martina Králíka ze slovenských Mošovců 4 3, vzdělaný
kněz, vynikající kazatel , překladatel z němčiny a majitel velké knihovny
s hudebninami. Tesák byl autorem celé řady náboženských spisů a také drobné skladby Mnemosy non, věnované" bohatým i nejchudším sousedům města
Českého Brodu ", v níž vyzdvihl jejich pěkné mezilidské vztahy i zbožnost,
38 K. Borový, Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické I, Praha 1868, s. 302.
39 SOkA Kolln, fond Město Čes ký Brod, sign. III/ I, fol. 180; Rukověť I , s. 57; A. Podlaha,
Posvátná místa I, s. 5; Z. Winter, Život církevní v Čechách I, Praha 1895, s. 133 .
40 V Chaloupedý, Pře kněžská z r. 1562 . Pří spěvek k náboženské politice Ferdinanda I. v Če

chách, Věstník Královské české spo lečnost nauk, Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, Praha
1925, s. 12 1- 122, 147.
41 Rukověť 3, s. 375- 276; A. Sedláček, Paměti Jiřího Tesáka Mošovského a jeho syna, Časopis
Musea Království českého 83 , 1909, s. 60 (Havel Horský ze mřel 16. ledna 1587).
42 J. Miškovs!.ý, D ěkanské starosti, Naše hlasy 20, 1900, č. 44, s. 2; týž, Děkanské platy před 300.
lety, Naše hlasy 17, 1897, č. 7, s. 1- 2; týž, Ze starého děkanství , Naše hlasy 21, 190 l, č. 46, s. 2.
43 SOkA Kolín , fond Město Čes ký Brod, sign. lli/ 8, fo!. C 9- C 9v , K 2- K 3. J. Jireček, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku 2, Praha 1876, s. 286-287; Rukověť 5,
s. 344; Jiřík Tesák Mošovský, Naše hlasy l O, 1890, č . 5.
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která byla v Českém Brodě - podle jeho mínění- větší než ve velkých měs
tech.44 Asi v roce 1601 vystřídal Jiříka Tesáka Mošovského ve funkci Česko
brodského děkana vzdělaný kněz Jeremiáš Denhart45 , přítel mnoha humanistických spisovatelů a výtečný kazatel, jehož důvěrným přítelem byl mistr Josef
Heliades. Od roku 1613 byl českobrodským děkanem kněz Ondřej Jacobides,
zeť Jiříka Tesáka Mošovského a přítel mistra Josefa Heliadesa, mistra Jana
Šonovského z Šonova a bakaláře Lukáše Cibulovského, starších literátského
bratrstva. Kněz Ondřej Jacobides byl v Českém Brodě děkanem do roku 162046 ,
kdy byl povolán do Hradce Králové. A konečně do roku 1624 vykonával úřad
místního děkana Martin Mládek47 , majitel velké knihovny.
O vlastní zpěváckou činnost českobrodského literátského bratrstva na místní
dřevěné kruchtě v chrámu sv. Gotharda pečoval po dohodě s děkanem a s kompetentním starším bratrstva místní školní kantor nebo jeho zástupce sukcentor (kollega). Z místních kantorů, kteří měli ve studovaném období zvláštní
zájem o zpěv a hudbu, vynikli zejména kantor Václav Sklepka (t 1583), kantor Karel Křeček, starší bratrstva (1588-1600), a především školní kollega
bakalář Lukáš Cibulovský ( t 1617), který složil pro místní bratrstvo několik
graduálů a ofertorií.
O instrumentální hudbu se v chrámu sv. Gotharda staral varhaník. Na staré
varhany zde 17. září 1606 koncertoval při bohoslužbě vynikající český varhaník Václav Rychnovský, syn hudebního skladatele Jiřího Rychnovského
a varhaník u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském. 48 V roce 1613 postavil
za finanční prostředky literátů dvorský varhanář Pavel de Vinde z Prahy nové
varhany. 49 V letech 1613-16 15 na ně hrál místní varhaník Daniel.

Z. Tobolka- F Horák, Knihopis českých a slovenských ti sků od doby nejstarší až do konce
XVIII. století (dále Knihopis), díl II, část VIII, Praha 1965, s. 263, č. 16 100; Z. Winter, Život
církevní v Čechách 2, 1896, s. 526.
45 Rukověť I, s. 359.
46 F Hrejsa, Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny, Rozpravy ČAV, Třída I, č. 46, Praha
1912, s. 474.
47 Státní ústřední archiv v Praze (dále SÚA), Sbírka přepisů , Archiv pražského arcibiskupství
24.12. 1624, Strahovská knihovna, sign. DG IV 66, fo!. 102 (1588) .
48 Rukověť 4, s. 386; A. Rybička , České kancionály králohradské, Památky archaeologické
a místopisné 2, 1857, s. 184 (chybný letopočet 1607); Z. Winter, Řemeslnictvo a živnosti XVI.
věku v Čechách (1526- 1620), Praha 1909, s. 708 (chybný letopočet 1599).
49 SOkA Kolín, fond Město Český Brod, Registra příjmů a vydání za rok 1613, fo!. 9v, 52 v, 54 v
(1613).0 dvorském varhaníku či varhanáři Pavlu de Vinde z Prahy Z. Winter, Řemeslnictvo
a živnosti XVI. věku, s. 707; V Němec, Pražské varhany, Praha 1944, s. 62; B. J Dlabač, Allgemeines historisches Kiinstler-Lexikon flir Biihmen und zum Theil flir Miihren II, Prag 1815,
s. 431.
44
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Předbělohorský chrámový zpěv v Českém Brodě navazoval na bohaté
a slavné tradice husitského a utrakvistického zpěvu, který v místním chrámu
pěstovali na vysoké úrovni místní kantoři se svými žáky. Ve čtyřicátých letech
16. století zde jako rektor místní školy působil Vít Fayt ze Žitavy (t 1551),
kterého slavný český humanista Tomáš Mitis z Limuz označil ve své básni
Epicedion ho nesti et solertis viri Viti Zitaviensis za největšího soudobého zpě
váka a hudebního znalce. Českobrodskému kůru popřál, "by nad zpěv skonávající labutě sladčeji uměl pěti a rozmanitěji nad slavíka". 5 Chrámovému
zpěvu se věnovali českobrodští literátští zpěváci - podobně jako i literáti
v jiných českých městech- figurální nebo chorální. Ve sváteční dny a o nedě
lích provozovali figurální zpěv, zatímco ve všední dny zpívali tzv. matury ranní zpěvy - a rorátní mešní zpěvy. 51
Českobrodští literáti měli na repertoáru zpěvácky náročné skladby a jejich
úsilím bylo neustále je doplňovat o nové písňové texty. Osmihlasé officiurn
Subtulerit Dominum meum měli literátští zpěváci na programu v roce 1607.52
Anna, vdova po neb. Šebestiánu Raušarovi, odkázala v roce 1610 na zakoupení Písní chval Božích 1Okop grošů míš. 53 Českou premiéru měla v Česko
brodském chrámu sv. Gotharda v roce 1614 dvě česká officiaDe incarnatione
et nativitate do mini nostri lesu Christi, která zkomponoval pro místní literátské bratrstvo za 6 kop grošů míš. vynikající renesanční skladatel Pavel Spongopeus Jistebnický (t1619), působící v této době jako kantor v Kutné Hoře. 54
Knihu žalmů zaslal českobrodským literátům z Bělé pod Bezdězem v roce
1612 Václav Svoboda Českobrodský. 55 K dispozici měli rovněž kancionál
českých bratří , který obsahoval české písňové texty.56 Liturgické zpěvy obo-

°

Z. Winter, Život a učení na školách partikulárních, Praha 1901 , s. 395; Rukověť 3, s. 342;
Domovem hudby, Praha 1988, s. 296.
51 J. Černý a kol. , Hudba v českých dějinách ; J. Racek, Česká hudba. Od nejstarších dob do
počátku 19. století, Praha 1958, s. 69-71; J. Pešek, Postavení hudebního života v měšťanské
kultuře předbě l ohorských Čech, HV 24, 1987, s. 147- 153; týž, Z pražské hudební kultury měš
ťanského soukromí před Bílou horou, HY 20, 1983, s. 242-256.
52 J. M. Květ, Literátské bratrstvo v Českém Brodě, s. 42.
53 SOkA Kolín, fond Město Český Brod, Kniha testamentů 1579- 1614, fo !. N 6.
54 "Panu Pavlovi Spongopeovi za 2 officia česká De incarnatione et nativitate Domin i nostri Jesu
Christi kůru připsaná 6 kop grošů míš." (1614), Strahovská knihovna, sign. DD II 9, fol. !55;
O. Hejnic, Listinář k dějinám školství kutnohorského . Doplňky z let 1594 až 1623, Historický
archiv č. 25, I. třída ČAVU , č. 25, Praha 1905 (podle indexu); Rukověť 5, s. 152- 153. Jeho
památku uctil v roce 1619 také českobrodský literát Jan Šonovský z Šonova, tamtéž, s. 287.
55 Strahovská knihovna, sign. DD II 9, fo!. 152.
56 SOkA Kolín, fond Město Český Brod, sign. III/ 3, fol. C 20v- D I. B. Hrejsa, Kancionály
v Jednotě bratrské, Reformační sborník4, 1931 , s. 11 -43.
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hacovala také nová moteta. Českobrodští literáti je získávali výměnou s literátskými bratrstvy v Čáslavi , konkrétně jim je zasílal rnistní koll ega Zikmund
Draxlerus Vimperský 57 , dále také v Praze a jednu píseň obdrželi až z Prostějo
va.58 Obstarávali si i tištěné hudebniny.59 Základní zpěvácký repertoár poskytovali českobrodským literátům ovšem staré i nové rukopisné zpěvníky, zejména kancionály.
Vědeckovýzkumná rekonstrukce prokázala, že literátské bratrstvo v Čes
kém Brodě mělo v předbělohorské době k dispozici celkem tři kancionály.
Podle předávacího protokolu, podepsaného bibliotekářem Karlem Rafaelem
Ungarem, odevzdalo je zrušené bratrstvo v roce 1784 do Univerzitní knihovny v Praze. 60 V této knihovně byl ovšem už v 19. století předkládán ke studiu
pouze kancionál z roku 1557. Pátrání po obou dalších bylo vždy bezvýsledné.61 Naštěstí se dochoval jejich podrobný popis, který pořídil J. A. Hi ll ještě
v době, kdy byly tyto vzácné české muzikologické a umělecké památky deponovány v archivu literátského bratrstva.62
Nejstarším známým českobrodským rukopisným zpěvníkem byllatinskočeský utrakvistický kancionál, který dokončil - podle Hillových excerpt 18. února 1520 významný staroměstský malíř a iluminátor Pavel Mělnický,
tvůrce plzeňského katolického antifonáře a lounského utrakvistického kancionálu.63 Českobrodský pergamenový kancionál byl velký foliant o rozměrech
88,3 x 58,3 cm, měl4181istů, ale už před rokem 1785 mu chyběla folia A 2- B 9.
Zdobily jej různé erby. Podle heraldické expertizy lze dedukovat, že se na
financování této vzácné památky podíleli nej vyšší mincmistr Vilém Kostka

K. Čermák, Bratřina literácká v Čás lavi, s. 54.
Strahovskáknihovna,sign. DDII9 , fol.ll5- 11 7, 121 , 149,153.
59 Tamtéž, sign. DD ll 9, fo!. 26. Podle českobrodských artikulů z roku 1593 měly být všechny
tyto hudebniny inventarizovány a jejich inventář mě l být uložen v obecní truhle, tamtéž, fo!. 27.
60 K. Konrád, Dějiny posvátného zpěvu staročeskéh o I, s. 456.
61 A. Rybička , O bývalých společnostech č ili kůrech literátských, s. 730, uvádí, že v Univerzitní
knihovně v Praze je uložen ještě jeden českobrodský graduál, a to pod sign. XVII A 30. Jedná se
však o omyl. Pod touto signaturou je deponován Kancionál řezníků Nového Měs ta pražského
z roku 1569. K tomu J Truhlář, Katalog českých rukopisů C. k. veřej n é a univerzitní knihovny
v Praze, Praha 1906, s. 28-29
62 Strahovská knihovna, sign. DD 1!5, fo!. 15- 27. V Českém Brodě je obdivoval i Franti šek Jan
Vavák. K tomu Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického. Vydává Jindřich Skopec. Kniha čtvrtá (1802- 1806), s. 13. V in ventáři českobrodského literátského bratrstva z roku
1750 jsou evidovány tyto knihy: "2 officia velký, I rorátní kniha, I figurální kniha, 2 kancionály",
Strahovská knihovna, sign. DO fl 9, fo!. 347.
63 J Vacková , Závěsné malířství a knižní malba v letech 1526 až 1620, in: Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka IV I, Praha 1989, s. 93 .
57
58
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z Postupic Ct 1521), majitel panství Chlumec nad Cidlinou64 , dále Vilém z Blanice a Jiřík Strachota z Hoštic65 , oba členové českobrodské městské rady, místní
cech krejčovský a cech řeznický, který si zde dal vyobrazit porážku vola.
Byly v ní zapsány také staročeská velikonoční píseň Buoh Všemohúcí , katolická zlidovělá píseň asi z první poloviny 14. století, a slavný český hymnus
Svatý Václave, vévodo země české. 66
V pořadí druhým rukopisným zpěvníkem českobrodských literátů, dodnes
dochovaným v Národní knihovně České republiky v Praze, je nádherný český
kancionál z let 1557-1570 o rozměrech 54 x 34,5 cm, který obsahuje 553
pergamenových listů. 67 Tuto znamenitou uměleckou památku vytvořil pražský iluminátor a kaligraf Jan Táborský z Klokotské Hory, z jehož dílny vyšla
taková díla jako překrásný žlutický kancionál a řada dalších. Uměleckou výzdobu českobrodského kancionálu provedl podle uměleckohistorické expertizy pravděpodobně Fabián Puléř v letech 1555- 1557 68 a podle monogramu
IS novoměstský malíř Jan Sádovský ze Sochařova v roce 1570.69 Zdobí jej
malované a zlacené iniciály, erby, arabesky a především miniaturní obrazy
jeho donátorů , z jejichž finančních prostředků byl pořízen. Patřili k nim Jan
Chotouňský z Chotouně, důchodní písař panství Kostelec nad Černými lesy 70,
Duchek Kopiník sladovník, Mareš vinopal 71, Jan Vilém z Šonova, Jan Košťál, Matěj Brodský z Větčína se svými syny Janem a Adamem ( 1570), Česko
brodští měšťané , a mezi dalšími také Kuba, rychtář z Nové Vsi , vyobrazený
s pluhem 72 , který bývá často reprodukován, stejně jako technologicky dokoA. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království če s kéh o 5, Praha 1887, s. 28 5; J. Macek, Jage llonský vě k v če s kých zemích ( 1471 - 1526). 2. Šlechta, Praha 1994, s. I 00.
65 A. Sedláček, Čes komorav s ká heraldika II, Praha 1925 , s. 130.
66 J. Jireček, Dějiny církevního básnictví českého až do XVIII. století , in: Hymnologia bohemica,
Praha 1878, s. 76.
67 Národní knihovna České republiky, sign. MS XV11 B 20;J. Truhlál', Katalog čes kých ruk opi sů
C. k. veřejn é a uni versitní knihovny pražské, s. 27- 23 8, č. 67; E. Urbánková, Rukopisy a vzácné
tisky Pražské univerzitní knihovny, Praha 1957, s. 25, č . 103.
68 J. Vacková, Závěsné malířství a knižní malba v letech 1526 až 1620, s. 95; táž, Podoba a pří čin y
anachronjsmu (České utrakvistické kancionály druhé po loviny 16. století), Um ě ní 16, 1968, s. 38 1,
391 (chybný l etopočet 1552).
69 Z. Win ter, Čes ký průmys l a obchod v XVI. věku , Praha 1913, s. 503.
70 SOkA Kolín , fond M ěs to Český Brod, sign . lil/ 2, fo i. G 5.
71 Martin jinak Mareš vinopal byl majitelem domu na českobrodském kouřimském předměstí
a jeho testament j e z roku 1561. Jeho syn byl v této dob ě "po školách", SOkA Kolín, fond m ěs to
Český Brod, si gn. lil/ 2, fo i. F 16v.
72
Jakub, rychtář z Nové Vsi (t před rokem 1578), vlastnil v Nové Vsi u Českého Brodu dědi č
nou rychtu a výsadní krčmu , Státní oblastní archiv v Praze, pobočka Benešov, Pozemková kniha,
o. s. Kostelec n. Č. J. , sign. 1, fol. I 7.
64

89

Documenta Pragensia XVIII (2000)

nalé scény z práce vinopalníků, řezníků, kožešníků a mečířů. 73 Jak poznamenal J. A. Hi!F4 , v tomto kancionálu je zapsána i jedna trojhlasá píseň pro
diskant, tenor a bas. Vysoké polohy diskantu svědčí o účasti chlapeckých hlasů75, tedy školního sboru, který se už tradičně zúčastňoval liturgických zpěvů
v místním chrámu sv. Gotharda. O jeho repertoáru nás částečně informuje
testament císařského rychtáře Jana Viléma z Šonova z roku 1574 76 , který odkázal místní latinské škole polnosti: "A žáci na památku toho, aby každý pátek, když }se poledne zvoní, v kostele vo Umučení Pána Jesu Krista zpívali
a obzvláště antifonu česky Když Pan Kristus na kříži vise sedm slov propově
děl. Item Když Stvořitel svět, item Temnosti staly jsou }se etc. "
Ze tří známých českobrodských kancionálů byl nejmenším český zpěvník
adventních písní o rozměrech 47,4 x 31 ,6 cm, který dokončil 13. prosince
1575 iluminátor Jan Kantor z Nového Města pražského. 77 Kancionál měl350
papírových folií a zdobila jej řada erbů a znamení českobrodských měšťanů,
které vytvořil neznámý umělec v letech 1577-1578. Knižní vazbu financoval
v roce 1578 císařský rychtář Matěj Brodský z Větčína, starší literátského bratrstva. Vedle jeho erbu byly ve foliantu ztvárněny ještě erby nebo znamení
českobrodského primátora Petra Hnojíka sladovníka, Václava Hylse z Goldperka, Václava Diblíka z Votína, Jana staršího Brodského z Větčína, Jiříka
Hynka Uhlíře z Budíkova a místního řezníka Václava Váhy, z nichž většina je
doložena ve funkci starších místního literátského bratrstva. Z dalších donátorů
se zde prezentoval Řehoř Prunar z Chebu, zřejmě člen známé velkoobchodnické rodiny ze Starého Města pražského .7 8
Bohatý liturgický repertoár, který měli českobrodští literáti k dispozici,
vyžadoval, aby disponovali také kvalitními praeceptory, tedy kantory a také
kvalitními zpěváky z vlastních řad i z místní latinské školy, kde se vyučovala
také teorie hudby.
Na rozdíl od artikulů literátských bratrstev v Prachaticích z roku 156979,

73 V. Husa -

J. Petráň - A. Šubrtová, Horno faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních,
Praha 1967, č. 72, I 02, I 09.
74 Strahovská knihovna, sign. DD II 9, fol. 15- 19.
75 J. i ižková, Rukopisné zpěvníky jako doklad hudební aktivity teplických měšťanů z 2. poloviny
16. století, Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích 20, 1995, s. 37.
76 J. Miškovský, Šlechtické rody na Českobrodsku (V), Šonovský z Šonova, Naše hlasy 20, 1900,
č. 16, s. 2.
77 Strahovská kn ihovna, sign. DD Il9, fo l. 25-27; tamtéž, sign. DG IV 66, fol. 43.
78 J. Janáček, Dějiny obchodu v předbě l ohorské Praze, Praha 1955, s. 358, 367.
79 F J. Sláma , O literátských spo l ečenstvech vůbec, zv l áště pak o literátech města Prachatic,
s. 463 .
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v Humpolci z roku 1575 80 , v Sušici z roku 1603 8 1, v Českých Budějovicích
z roku 1615 82 atd. obsahují artikule literátského bratrstva v Českém Brodě
z roku 1593 závažné pasáže o místní školé 3 , kterou měli ve velké vážnosti 84 :
"A poněvadž "- uvádí se v artikulech -" také školy jsou obecní poklad, dobrý
církve Buoží i obcí, v nichžto pobožnosti, pravé znalosti Pána Buoha našeho
i vůle jeho svaté, umění počestnému liternímu i všem chvalitebným ctnostem,
mládež se vyučuje", měli starší literátského bratrstva provádět ve škole pravidelné kontroly pedagogického sboru a každého "půl léta examen obecní v škole
držeti, jaký řád, pilnost a z toho prospěch pro mládežjest ". 85 Podobné povinnosti měli ovšem i školští inspektoři, odpovědní městské radě, jimiž ovšem
byli opět členové literátského bratrstva. 86 Pedagogický sbor, který tvořili rektor,
conrector, kantor, sukcentor a učitel dívek, byl pod jurisdikcí pražské univerzity, jejíž rektor sem vysílal na principu rotace nové pedagogy, kteří vyučovali
podle unifikovaného školského řádu. 87 Českobrodská latinská škola byla pě
titřídní a její pedagogové na ní učili podle řádu Petra Kodicilla z Tulechova
vedle latiny a náboženství také řečtinu, prozódii, logiku i základy vyšších

K. Konrád, Dějiny posvátného zpěvu staročeského, příloha č. 3.
V. J. Nováček, Řád bratrstva literátského v Sušici v r. 1603, s. 104-106.
82 J. Umlauf, Zřízení bratrstva literátův v Českých Budějovicích, s. 114- 122 .
83 K problematice českého a moravského školství v předbělohorském období z novějších syntetických prací J. Holinková , Městské školy na Moravě v předbělohorské době . Příspěvek ke kulturním dějinám Moravy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica 45,
Historica č . 12, Přerov 1967; táž, Hlavní rysy moravského městského školství v 16. a na počátku
17. stol., in: XI. Mikulovské symposium, Mikulov 1982, s. 122- 124.
84 Strahovská knihovna, sign. DD II 5, fol. 28- 30. Podobně tomu bylo i v Sedlčanech, viz
J. Bajgar- P. Kmíka - M Kaňková - J. Klimeš- D. Vanišová , Hudební památky sedlčanského
literátského bratrstva, s. 67-68.
85 Podle artiku lů literátského bratrstva v Třebíči z r. 1606 měli senioři kůru povinnost vykonávat
spolu s knězem inspekci školních i farních záležitostí, tj. mimo jiné i zkoušet žáky v místní škole
a dohlížet nad jejich výukou. Liturgický zpěv se měl podle artikulů srovnávat s evangelickým
učením podle augšpurské konfese. Zpívat se mělo zásadně pouze česky. R. Fišer - E. Nováčková
- J. Uhlíř, Třebíč. Dějiny města I, Brno 1977, s. 94.
86 V roce 1606 to byli J. Vimperský, mistr J. Heliades, mistr J. Vokál, Šimon Poličský "inspektores školy". F Dvorský, Paměti o školách českých. Listinář školství českého v Čechách a na Moravě od I. 1598 do 1616 s doklady starší i pozdější doby, Praha 1886, s. 278, č . 352. Podobně tomu
bylo i v Prachaticích, viz V. Starý, Z dějin školství v Prachaticích, in: Almanach k 650. výročí
školství v Prachaticích a k 50. výročí založení českého gymnasia v Prachaticích, Prachatice 1970,
s. 21.
87 J. Hanzal, Martin Bacháček z Nauměřic a městské školy ve středních Čechách před Bílou
horou, Středočeský sborník historický 10, 1975 , s. 136- 150; M Novotný, Snahy o reorganizaci
a unifikaci městského školství v Čec h ách v 16. a na počátku 17. století, Pedagogika 36, 1989,
s. 55- 69; Z. Winter, Život a učení na partikulárních ško lách, s. 628- 644.
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matematických věd, fyziku , etiku a muziku. O vysoké padagogicko-didaktické úrovni českobrodské latinské školy, která se v šedesátých letech 16. století
zařadila mezi osmnáct vyšších m ěstských škol v Čechách 88 , vydávají svědec
tví akademické peregrinace a počet českobrodských studentů na pražské univerzitě. V letech 15 86-1620 studovalo na zhořeleckém gymnaziu celkem dvanáct českobrodských žáků. 89 Ke studiu na pražské univerzitě se v letech
1561- 1580 hlásilo dokonce 134 zdejších žáků90 , což bylo více, než kolik při
cházelo k beanii z městských škol v Kouřimi, Kolíně nebo Čáslavi. Mezi nimi
byl i Joachim Těchenický z Těchenic, pozdější prokurátor v Praze, a synové
zámožného českobrodského měšťana Václava Diblíka z Votína, staršího literátského bratrstva. Z jeho synů pak ještě Jiří Diblík studoval v roce 1584 na
univerzitě v Altdorfu u Norimberka. 91 V letech 1586- 1620 promovali na pražské univerzitě z Českého Brodu tři mistři a patnáct bakalářů 92 , zatímco z Kolína dva mistři a sedm bakalářů a z Kouřimi jeden mistr a deset bakaláři':!. Ve
Wittenberku 93 , významném středisku evropské vzdělanosti, dosáhlo v sedmdesátých a osmdesátých letech 16 . století kněžského svěcení šest českobrod
ských žáků 9\ tedy více než žáků např. z Chrudimi, Litoměřic nebo Tábora.
Na českobrodské latinské škole je k dalšímu studiu připravovala celá řada
vynikajících pedagogů. 95 Z rektorů to byli bakalář Vít Fayt ze Žitavy (t 1551),
mistr Tomáš Mi tis (1550- 1554), bakalář Martin (1560), bakalář Jakub (1563),
M. Dvol'ák, Stručný vývoj nižšlbo školství v Českém Brodě, s. 45 .
V roce 159 1 to byl Jiří Diblík z Votína, v roce 1592 Adam Diblík z Votína, Jindřich Hynek,
Václav Cihelný, v roce 1594 Jindřich , syn Melichara Daníka z Vostrova a z Kočic, v roce 1598
Jan Hnojí k (nesprávně Hnojič) , syn Josef a Polentaria, Daniel Kule, nevl. syn Řehoře Plachty,
v roce 1606 Petr Hnojík, Václav Robínek z Věrčina, v roce 1610 Jiří Syrus, v roce 1617 Jakub
Čás lavský, v roce 161 8 Mauritius Daník z Vostrova a z Kočic . Další dvě osoby, uvedené pod
Českým Brodem, pocházely z jiných měst.
90 Z. Winter, Život a učení na školách partikulárních v Čechách , s. 781
9I H. Kunstmann , Die Niirnberger Universita! Altdorf und Biihmen. Beitriige zur Erforschung
des Ostbeziehungen deuscher Universitiiten , Graz 1963, s. 193 .
9Z K. Beránek, Bakaláři a mistři promovaní na filosofické faku l tě University Karlovy ( 1586-1620),
Praha 1989. K tomu takéP Svobodný, Sociální a regionální struktura literárně č inných absolventů Pražské university v letech 1500- 1620, Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis
Caro linae Pragensis, Praha 1986, Tomus XXVI , Fasc. I, s. 7- 36.
93 G. Buchwald, Wittenberger Ordiniertenbuch II: Band ( 1560- 1572), Leipzig 1895 , s. 76, I04,
153 atd .; týž, Beitriige zur Kenntnis der evangelischen Geistlichen und Lehrer Oesterreichs aus
den Wittenberger Ordinie1tenbuch seit den Jahre 1573, in: Jahrbuch der Gesellschaft fůr die Gesch ichte des Protestantismus in Oesterreich 18, Wien - Leipzig 1897, s. 70, 115.
94 F Palacký, Obyvatelstvo českých měst a školní vzdě lání v 16. a na začátku 17. století, Česko
slovenský časopis hi storický I 8, 1970, s. 354; týž, Městská profesionální inteligence v době před
bělohorské, in: Sborník Pedagogické fakulty v Ústín. L. , řada dějepisná, Praha 197 1, s. 5- 60.
9S M. Dvol'ák, Stručný vývoj nižšího školství v Českém Brodě, s. 45--46.
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bakalář Jan Motony ( 1565), bakalář Kristián (1572), bakal ář Jan Cyrillus
(1575), bakalář Jiří Curius (1577), bakalář Václav Balbus (1579- 1581), bakal ář
Samuel Jindřichohradecký (1581 - 1582), mistr Jan Auterinus (1587- 15 88),
baka lář Šimon Gelenius Sušický (1592-1597), který na místní škole přeložil
Logiku a Rétoriku francouzského filosofa Pierra de !a Ramée a Ciceronova
Paradoxa. Dalšími rektory byli mistr JosefHeliades Německobrodský (1600),
bakalář Jan Vokál Pražský (1600- 1602), b aka lář Vavřinec Chudecius Jarom ěřský (1602), bakalář Melichar Haldius z Neuenperka (1603- 1604), bakalář Jan Dikastus (1604), mistr Jan Šonovský z Šonova (1605- 1606), který
studoval také v Annaberku 96 , mistr Ji ří Horacius Chrudimský (1607), bakalář
Jan Mathiades (1608), bakalář Jan Felix Strejc (1611-1613) a mistr Kašpar
Sex ti us (1615). Ve sborníku humani stických básní, vydaných v roce 161 Ona
poče st českobrodského rektora bakal áře Jana Mathiadesa, je zdejší latinská
škola označena dokonce jako gymnasium(" a gymnasia Bohemo-Brodensi "). 97
Z místních kantorů se do dějin českobrodské školy zapsal natrvalo zejména
kantor Václav Sklepka ( 1533- 1583) 98 , který psal svůj testament jako bohatý
a vážený českobrodský měšťan , zbohatlý na obchodu s uherským vínem. Ve
dlouhém testamentu nezapomněl ani na školu: " Item na stavění školy, tu kdež
se mládež ctnostem, mravům, svobodnému umění a předně poznání Pána Boha
všemohúcího vyučuje, poroučím, aby Jan zeť můj vydal pět set kop míš., však
(. ..) když takové stavěn í dokonáno bude, aby nad dveřmi školními epitaphium
mn ě, jakožto té školy fundátora napsáno bylo. " Za to m ě li žáci v místním
chrámu sv. Gotharda každý pátek zpívat Vím, že můj Vykupitel živ jest. Poslední přání kantora Václava Sklepky splnila městská rada v roce 1585, kdy
zakoupila domek před chrámem sv. Gotharda 99 a přestavěla jej na pěknou
renesanční školu. Podle epitafu s verši jeho zetě mistra Jana Auterina pěsto
val kantor Václav Sklepka se zálibou hudbu a práva. Od této doby měl Český
Brod dvě školní budovy. Starší, gotickou školu vybudovala městská rada po
dobytí m ěs ta husitskými Pražany v roce 1421 vedle dnešního objektu čp. 4.
Mistr Martin Bacháček z Nauměřic , rektor pražské univerzity, který věno
val velkou pozornost českému městskému školství, v listu českobrodské měst
ské radě z 29. března 1608 po z itivně ohodnotil její péči o měs tskou latinskou
ško lu. Vyjádřil to slovy: "Na oko spatřuje, že se všelijak o to starati ráčíte,

96

A. Sedláček, Šonovský z Šonova , in: Ottův slovník naučný 24, Praha 1906, s. 697.

Rukověť humanisti ckého básni ctví 3, s. 283.
98 J. Miškovský, Náhrobek starého uč ite l e, Naše hlasy 18, 1898, č. 16.
99 M. Dvol'ák - L. DvoFák, Historická topografie m ěsta Českého Brodu, Práce muzea v Kolíně 2,
97

1982, s. 55 .
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aby mládež Vaše domácí i také přespolní žádného nedostatku při dobrých,
učených a příkladných preceptořích nenesla, a že k takovým preceptorům obzvláštní přívětivost chovati a je všelijak fedrovati ráčíte." 100 Latinskou školu
v Českém Brodě materiálně zabezpečovala v předbělohorské době městská
rada, resp. její hospodářský orgán, šestičlenný sbor obecních starších. Pedagogové měli stálý plat (stans). 101 Podle register důchodních dostával v roce
1612 rektor 7 kop grošů míš. akollegaasukcentorpo 5 kopách grošů míš. Od
vyučování mládeže" mívali svá jistá salaria a platy, také jiné akcidencí odfonusů, z kantací, za koledy a jiné". V roce 1613 dostali školní officiálové 20 kop
grošů míš. za koledy. K českobrodské latinské škole náležely 2 kopy záhonů
žákovských polností, které žákům" k pohodlí a pomoci " odkázal z větší části
v roce 1574 císařský rychtář Jan Vilém z Šonova. Mouka získaná ze sklizeného obilí byla určena na chléb, k němuž žáci dostávali od města kroupy a hrách.
K tomu dostávali ještě 40 grošů míš. týdně na maso. Obědy a večeře měli
zajištěny u místních měšťanů. Měli i jiné akcidencí, jako vánoční koledy. V roce
1615 dostali peněžní odměnu" od kantací, když pan hofrychtéř radu obnovoval".
Českobrodská latinská škola poskytovala v předbělohorské době vyšší vzdě
lání nejen žákům, kteří odcházeli na další studia, ale i těm, kteří odcházeli do
praktického života. Podle ojedinělé zprávy z roku 1588 navštěvoval pekař
Václav Houska čtyři roky místní školu. Petr Hruška, jeho vychovatel, si účto
val za jeho stravování po dobu tří let 24 kop grošů míš. a 1 kopu grošů za
ošacení, obuv a do školy. V praktickém životě uplatňovali českobrodští měš
ťané i prostí obyvatelé města své vzdělání také při psaní osobní i úřední korespondence a při vedení kupeckých, hospodářských i poručnických register.
Nejeden z měšťanů si sepsal sám i testament.
Pro úplnost je třeba upozornit na to, že žáci místní školy se tradičně starali
ve městě o zábavu a organizovali různé slavnosti. Císařský rychtář Jan Vilém
z Šonova jim v roce 1557 odkázal určitou částku "k vejročním slavnostem
o Božím hodu a též u konce masopustu". Na koledy přicházeli do Českého
Brodu i žáci z Kolína a z Kutné Hory. 102
V předbělohorském období měl Český Brod dvě významné kulturní instituce, městskou latinskou školu a městskou kancelář. Působili v nich většinou

100 F. Dvorský, Paměti o školách českých. Listinář školství českého v Čechác h a na Moravě od
I. 1598 do 1616 s doklady starší i pozdější doby, Praha 1886, s. 396- 397, č. 542.
101 SOkA Kolín, fond Město Český Brod, sign. lll/ 2, fol. L 4, Registra di:1chodní za rok 1613
a 1614, fol. 62v, 17av, 18av, 28a, 29a; F. Dvorský, Paměti o ško lách českých, s. 397.
102 O. Hejnic, Listinář k dějinám školství kutnohorského. Doplňky z let 1594-1623 , in: Historický
archiv č . 25 (podle indexu).
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přední čeští humanisté, členové místního literátského bratrstva, z nichž zejména městští notáři zabezpečovali ve službách orgánů městské správy juristické, notářské i diplomatické potřeby a záležitosti města a jeho obyvatel.
Pracovali nezřídka také pro mimo městské žadatele. Pokud se usadili ve městě,
zařadili se mnozí z nich při využití svých intelektuálních schopností i sňatkové
politiky mezi nejbohatší a nejvlivnější měšťany.
Jak prokázalo paleograficko-diplomatické studium českobrodských měst
ských knih i českobrodské diplomatické produkce 103, obsazovala místní měst
ská rada funkci městského písaře ještě v polovině 16. století jedním notářem.104 Od konce první poloviny roku 1542 jím byl bakalář Jan Vilém z Habru,
graduovaný na artistické fakultě v Praze v roce 1534. 105 Od roku 1540 vlastnil
velký pravovárečný dům na Dolním pořadí v hodnotě 650 kop grošů míš. 106
Notářské povinnosti vykonával podle požadavků městské rady do poloviny
roku 1546. V roce 1548 byl jmenován prvním císařským rychtářem v Českém
Brodě a svoji životní kariéru završil získáním predikátu z Šonova. 107 Testament pořídil jako jeden z nejbohatších českobrodských měšťanů 13. března
1574 a o dva dny později zemřel. 108
V průběhu roku 1545 získala městská rada pro úřad městského notáře Jana
Záhrobského 109 , který pak působil v městské kanceláři vedle notáře Jana Viléma z Habru a získával u něho potřebné právní, notářské a diplomatické zkušenosti. Jan Záhrobský, graduovaný v Praze na bakaláře v roce 1543 a na
mistra svobodných umění v roce 1545, byl v Českém Brodě notářsky činný
do roku 1549, kdy dostal místo správce jmění artistické fakulty na pražské
univerzitě. Od roku 1550 byl městským notářem v Klatovech a v roce 1560
získal predikát z Těšína . Klatovské požáry v letech 1579 a 1580 jej inspirovaly

103 PRak, Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465- 1603 a testamentární praxe v Kadani od
poloviny 15. do počátku 17. století, SAP 48, 1998, s. 11 - 19.
104 M. Dvořák, Městská správa v Českém Brodě a její písemnosti do roku 1623, s. 194-201.
K jejich kulturní činnosti ve městechJ. Hejnic, Městští písaři a jejich literární a kulturní činnost,
Acta Universitatis Carolinae, Phi losophica et bistorica I. Z pomocných věd historických X, Praha 1992, s. 32.
105 Monumenta historica Universitatis Carolo-Ferdinandae Pragensis III , Prag 1832, s. 31 O,
313- 314.
106 SOkA Kolín , fond Město Český Brod, sign. III/ 5, fol. F 6.
107 SÚA Praha, Stará manipulace, sign. B 46/ 9, č . 2; J. Miškovský, Šlechtické rodiny na Česko
brodsku (IV), Šonovský z Šonova, Naše hlasy 20, 1900, č . 15, s. 2.
108 SOkA Kolín, fond Město Český Brod, sign. IIV 2, fo!. L 4-L Sv, SÚA Praha, Stará manipulace, sign. B 46/ 12-ll, č. 30.
109 J. Vančura, Dějiny někdejšího král. města Klatov 1/3, Klatovy 1929, s. 925; Knihopis 2, část
IX, 1967, s. 64.
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k sepsání divadelní hry Tra ica hystoria vo knězi neb knížeti Hel i a jeho synech, v níž autor také kritizuje špatné zacházení vrchností s poddanými. Text
hry, doplněný notací pro jednohlasé náboženské písně, vydal autor tiskem
v Praze v roce 1582. 110 V době nemoci si dal mistr Jan Záhrobský z Těšína
pořídit 17. dubna 1590 testament a brzy na to zemřel.
Nástupcem mistra Jana Záhrobského v českobrodské městské kanceláři se
stal asi v dubnu 1549 Jan Lízal, jehož diplomatická čínnost je v městských
knihách paleograficky i stylisticky doložena do poloviny února 1554. Od dubna
1553 získával u něho potřebné juristické a notářské zkušenosti nový městský
notář Jan Kulíšek z Klatov, který studoval v roce 1550 na luteránské univerzitě ve Wittenberku. 111 Jako první z českobrodských městských notářů věnoval
zvýšenou pozornost městskému diplomatickému materiálu a zřejmě z vlastní
iniciativy položil základy k nejstaršímu systematickému, chronologickému
utříděni městského archivu. 112 Pro podezřeni ze zaknihováni nepřesného vkladu
byl asi v roce 1558 uvězněn a později předvolán k trestnimu řízení na Pražský
hrad. 11 3 Diplomatickou činnost v českobrodské městské kanceláři zakončil
definitivně v intabulaci s datací 8. července 1559. V roce 1576 nebyl už mezi
živými.
Nejvýznarnnějším českobrodským městským notářem v předbělohorském
období byl bezesporu bakalář Jan Vlašimský, graduovaný na artistické fakultě na pražské univerzitě v roce 1534. S jeho autografem se setkáváme poprvé
v Knize zákupů v zápise z 8. října 1557. Protože byl notářsky i diplomaticky
činný ve větší míře také pro soukromé žadatele z města a okolí, byl v latinských textech označován též jako notarius publicus. Během své dlouhé pů
sobnosti v českobrodské městské kanceláři založil kolem roku 1560 další
specializované městské knihy, zregestoval starší městské listiny od roku 1539
a zřejmě je i systematicky uspořádal. K jeho nemovitému majetku patřil od
roku 1563 pravovárečný dům na Dolejším pořadí v hodnotě 700 kop grošů
míš., který držel spolu s manželkou Reginou, známou brodskou věřitelkou.
Po roce 1571 přikoupil pivovar a později ještě polnosti , chmelnici, štěpnici
a vinici. Notářskou kariéru v českobrodské kanceláři ukončil bakalář Jan Vlašimský jakopřední notář definitivně v in tabulaci z 18. ledna 1587. 114 Ve funkč110

Dějin y čes kého divad la I. Od počátků do sklonku osmnáctého století, Praha 1968, s. 119, 130.
F Menčík, Studenti z Čech a Moravy ve Vitenberku od roku 1502- 1602, Časo pis Musea Království českého 7 1, 1897, s. 255 .
112 SOkA Kolín , fond Město Český Brod, Sbírka listin , sign. I B 18 (Nejstarší jeho regest je na
li stin ě z roku 1557).
11 3 Tamtéž, fond M ěsto Český Brod, sign. Illl5 , fo i. R 8; Rukověť 3, s. 360.
114
Tamtéž, fond Město Český Brod, sign. III/I , fo i. 207. Diplomaticky činný byl i pro měs to
111
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ním období 1586/87 zasedal v městské radě. Prokazatelně v letech 1588- 1600
byl starším literátského bratrstva, pro něž složil i několik písní. Zemřel v roce
1600. Po sepsání úředního inventáře se zjistilo, že na konci svého života měl
majetek v hodnotě 1505 kop grošů míš.
V období působnosti notáře Jana Vlašimského v českobrodské kanceláři
mu podle potřeby vypomáhali dva výpomocní písaři. Prvním z nich byl Václav Diblik z Votína, paleograficky dokumentovaný v zápisech z let 1558, 1560
až 1562 a 1585. Jsou dochovány i listiny koncipované a psané pro měšťanské
příjemce . V roce 1586 byl krajským výběrčím posudného, ve funkčním období 1590/91 zasedal v městské radě, od 28. srpna 1590 byl císařským rychtářem v Českém Brodě a v letech 1591- 1593 starším literátského bratrstva. Ve
městě vlastnil dům na Prostředním řadě a v roce 1589 držel pravovárečný
dům na Novém Městě pražském. 11 5 K jeho společenskému postavení ve měs
tě mu dopomohl velkoobchod s pivem, vínem a vlnou, kterou podle zprávy
z roku 1581 prodával do Jihlavy. 116 Zemřel na přelomu let 1594 a 1595.
Druhým externím písařem v době notáře Jana Vlašimského byl Matěj Brodský z Větčína (syn kováře Havla). Sepsal městskou listinu z 5. srpna 1574
a dále vklady z let 1583- 1584 do gruntovní knihy vesnice Liblice, kterou sám
3. května 1558 založil pro původního majitele liblického statku. V městské
radě zasedal v letech 1566/67 - 1573/74. Od března 1574 zastával úřad císař
ského rychtáře v Českém Brodě a z titulu této funkce pořídil též několik listin
adresovaných České komoře, které jsou deponovány ve Státním ústředním
archivu v Praze, ve fondu Stará manipulace. Od roku 1554 mu patřil dům na
českobrodském rynku v hodnotě 900 kop grošů míš. Zemře115. května 1590.
Od roku 1579 měl Český Brod také tzv. druhého písaře. Stal se jím syn
Jana Vlašimského, bakalář Adam Aglasinus, graduovaný v Praze na artistické
fakultě v roce 1577. Jeho autograf se objevuje poprvé v zápisu ze 6. května
1579 a v zápisu ze 17. července téhož roku je uváděn už jako písař radní. Od
roku 1582 pokračoval v regestování listinných písemností a zřejmě v listopadu 1587, kdy už působil jako první notář, založil městský kopiář, do něhož
přepsal všechna privilegia i další důležité městské listiny, mandáty a listy. Do
městských knih zapisoval Adam Aglasinus do konce října 1592 a výjimečně
ještě 26. března 1593, načež byl dosazen do městské rady, kde zasedal ve
funkčních obdobích 1593/94 - 1597/98. V letech 1588- 1591 a 1593- 1597
Kouřim,

tamtéž, fond

Město Kouřim,

Racionál purkmistrů města Kouřimi 1560-1566, sign. A lb5 ,

fol. 108.
11 5 Sněmy
116 SOkA

české od léta 1526 až po naši dobu , VII (1586- 1591 ), Praha 1891 , s. 397- 399.
Kolín, fond Město Český Brod, sign. !ll/ I, fo!. 268v.
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byl starším literátského bratrstva. Od roku 1580 vlastnil velký pravovárečný
dům na Dolejším pořadí v hodnotě 1000 kop gro šů míš., dále polnosti v ceně
635 kop grošů míš., zahrady a chmelnice, a m ěl též určitý podíl na těžbě
kutnohorského stříbra . 11 7 Bakalář Adam Aglasinus zemřel po 17. říjnu 1597.
Při soupisu jmění byl jeho majetek odhadnut na 2048 kop grošů míš.
Když se Adam Aglasinus asi v roce 1586 stal prvním radním notářem , zaujal jeho místo tzv. druh ého nebo mladšího písaře dosavadní učitel z kouřim
ské školy, bakalář Šimon (Andreae Prudentis) Poličský, graduovaný v roce
1583 na artistické fakultě v Praze. V českobrodské městské kanceláři působil
do 2. července 1610. V letech 1589- 1610 byl starším literátského bratrstva.
Od roku 1599 vlastnil velký pravovárečný dům na Vladyčí straně v hodnotě
850 kop grošů míš. Dne 15 . srpna 1610 byl už mrtev.
Jako druhý městský písař působil v českobrodské městské kanceláři vedle
bakaláře Šimona Poličského Jan (Pauli) Dobruscenus od června 1595 až do
své smrti. Vedl také korespondenci pro místního císařského rychtáře a od roku
1593 byl ingrosátorem v literátském bratrstvu. Od roku 1595 mu patřil menší
dům poblíž radnice v ceně 103 kop grošů míš. Zemřel počátkem roku 1611.
Jak prozrazuje jeden zápis v českobrodské knize zákupů , přesně 15. srpna
161 O nastoupil do úřadu posledního předbělohorského městského předního
notáře v Českém Brodě Jan Vokál Pražský, který dosáhl bakalářského gradu
na pražské univerzitě v roce 1599. S manželkou Alžbětou vyženil velký pravovárečný dům nad chrámem sv. Gotharda v hodnotě 1330 kop grošů míš.,
dále zahradu a chmelnici. V letech 1602 a 1608-161 Obyl starším literátského
bratrstva a v letech 1605- 1614 jeho ingrosátorem. Ve funkčních obdobích
1605/06 - 1609/ 1Ozasedal v městské radě . V městské kanceláři zapsal nejdří
ve několik nezaknihovaných vkladů a pak vedle běžné agendy pokračoval
v pořádání českobrodských pergamenů a v jejich přepisování do kopiáře.
V roce 1612 byl Jan Vokál graduován na mistra svobodných umění na artistické fakultě v Praze. V městské kanceláři působil pak až do 2. února 1623 .
V roce 1626 opustil Český Brod a uchýlil se na svůj dvorec do nedaleké Při
stoupimě11 8, kde žil ještě v roce 1628. V roce 1636 byl už mrtev.
V době, kdy mistr Jan Vokál působil jako přední městský notář v Českém
Brodě, pracovali v českobrodské městské kanceláři současně ještě dva další
písaři : bakalář Šimon Šonovský z Šonova a blíže neznámý Jeroným.
fond Město Český Brod, sign. IIV 3, fo!. C 16-D Sv, E 4.
Praha, Stará manipulace, sign. C 2 15/ B 16. Státní oblastní archiv v Praze, pobočka
Benešov, fond Velkostatek Kostelec nad Černými lesy, Pozemková kniha, č . 6, nefol. Nesprávné
údaje o jeho emigraci uvádí J. Jireček, Rukověť 2, s. 329.
11 7 Tamtéž,
11 8 SÚA
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Mladší písař Šimon Šonovský z Šonova, který dosáhl bakalářské hodnosti
a později také mistrovského gradu na právnické fakultě v Praze 119, nastoupil
do českobrodské kanceláře nedlouho po smrti Jana Dobruscena před 20. květ
nem 1611, kdy zapsal do městských knih svůj první zápis. I on se podílel na
intabulování nezaknihovaných vkladů do městských knih a na přepisování
listin do kopiáře. V letech 1613-1616 byl členem literátského bratrstva. Od
roku 1615 vlastnil pravovárečný dům na rynku v hodnotě 1000 kop grošů
míš. a dvorec na Pražském předměstí v ceně 600 kop grošů míš., polnosti
a zahradu. Jeho obchodním artiklem bylo víno. Mistr Zikmund Podkostelský,
pocházející z Českého Brodu, jej v latinské básni z roku 1616 označuje termínem pronotarius. Několik veršů mu věnoval v roce 1618 také mistr JosefHeliades.120 V českobrodské městské kanceláři působil mistr Šimon Šonovský
z Šonova prokazatelně ještě 22. února 1621 . Stavovského povstání se zúčast
niljako hejtman města, který " protiJehoMilosti císařské najíma/".12 1 Při násilné rekatolizaci českobrodského obyvatelstva, kterou provedl v roce 1626 kapitán Mikuláš Schober z Hartenbachu s vojáky breinerovského pluku, odmítl
přestoupit na katolickou víru. Kapitán Schober mu proto na čtyři týdny dal do
jeho domu k obživě 30 vojáků- stejně tak jako i dalším obyvatelům města,
kteří nechtěli konvertovat - stanovil mu velkou kontribuci a současně mu
zakázal provozovat jakýkoliv obchod. Protože jej ani tímto nátlakem k pře
stoupení na katolickou víru nedonutil, dal jej ukovat do želez a na šest neděl
a dva dny uvěznit. 12 2 Když jej ani tuhým vězením nezlomil, vypověděl jej
spolu s dalšími českobrodskými nekatolíky 23. května 1626 z města. Po roč
ním putování přišel pak mistr Šimon Šonovský z Šonova s manželkou a dvě
ma dcerami do saské Pimy, kde se usadil. Přestože ovládal německý jazyk,
nepodařilo se mu zde příležitostným vykonáváním notářského povolání zajistit plně materiální potřeby své rodiny. 123 Přesto se v roce 1628 podílel na organizování sbírky pro chudé české exulanty, jimž daroval 1 říšský tolar. Zápis
o tom vyhotovil sám 23. května 1628 k vymalovanému rodovému erbu do
příslušné knihy, tzv. Pimauer Wappenbuch, určené k evidenci peněžních darů ,
kde současně vylíčil i svůj dosavadní exulantský osud. Do této knihy pak
zapisoval peněžní dary od 13. února 1630 do 21. ledna 1631. V roce 1632 mu

119 Strahovská knihovna, sign. DB IV 44, fol. 310.
120 Knihovna Národního muzea v Praze, sign. 59 F 23, pří v. 5, s. 34.
1 1
2 SÚA

Praha, Stará manipulace, sign. B 46/ 8, fo!. 6.

122 Podrobnou zprávu o tom podal českobrodský exulant Daniel Winklár v listě saskému kurfiřtovi
z 25. červ na 1632, Siichsisches Staatsarchiv Dresden, Loc. 10833 Darlehen.
123 Tamtéž, Stadtgericht Pima, Nro 1874, Volumen III, fol. 158- 160v.
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v Pirně zemřely na mor obě dcery. 124 Jak sám mistr Šimon Šonovský z Šonova napsal v listě z 25 . června 1632, byl v této době, kdy o něm náhle mizí
jakékoli zprávy, odkázán už jen na almužny. 125
Písař Jeroným zastával prokazatelně už v roce 1612 funkci písaře při dvorech patřících městu Českému Brodu a v českobrodské městské kanceláři pouze
vypomáhal od konce roku 1616. Mistr Jan Vokál mu svěřoval podle potřeby
opisování smluv do městských knih a přepisování závažných listin do kopiáře.
Dne 13. prosince I 622 zapsal ještě půjčky ze selské truhlice při soudě .
Na sklonku před bělohorské doby měl tedy Český Brod ve svých službách
dva přísežné notáře a jednoho placeného písaře, působícího při městských ,
zádušních a špitálských dvorech . K zásadní personální změně v českobrodské
městské kanceláři došlo na počátku února 1623, kdy byl v rámci politickoadministrativní reformy v Českém Brodě na místo utrakvistů mistra Jana Vokála
a Šimona Šonovského z Šonova dosazen za městského notáře katolík nebo
konvertita Eliáš Hanuš Chenický, prezentující se už v zápise ze 4. února 1623.
Českobrodští městští notáři úřadovali původně na radnici a od roku 1610
v tzv. obecní nebo vejsadní kanceláři, objektu v hodnotě 400 kop grošů míš.,
stojícím před radnicí, který byl zničen při požáru v roce 1628. Do kompetence
předního notáře , vedoucího kanceláře , náleželo především vedení autentických městských knih a stylizování a psaní důležitějších listin a listů a do kompetence druhého notáře zapisování do ostatních městských knih , sepisování
méně významných písemností a pořizování výpisů a extraktů pro různá správní
a soudní řízení. Za úřední práci pro město byli oba notáři odměňováni měst
skou radou stejným ročním platem 60 kop grošů míš. (v roce 1614), četnými
naturáliemi a služebním bytem. Kromě služného měli tito notáři další příjmy
z kancelářských tax.
K základním typologickým produktům městské diplomatické činnosti kancelářské provenience patřily v předbělohorské době v Českém Brodě městské
listiny, městské listy, aktový materiál a městské knihy.
Městské listiny jako starší forma diplomatické fixace právních aktů ze sféry
dědického a obligačního práva si podržely svůj význam i v předbělohorské době. 1 2 6
124 J. Volf, Češ tí ex ulanti v matrikách perenských, Sborník Jednoty starých čes kýc h rodů v Praze,
sv. 7, Praha 1936, s. 19.
125 Sachsisches Staatsarchiv Dresden, Bergmanische Sammlung, sign. III/2, fo i. 443-444, III/ 5,
fol. 570, III/ 14; R. Schmertosch von Riesenthal, Adelige Exulanten in Kursachsen nach Urkunden der Dresdner Hauptstaatsarchi vs, Sonderdruck aus der "Vierteljahrschrift", 1902, Heft I,
s. 130, č. 217.
126 J. R ilŽička, M ěs ts ká správa a její písemnosti v I. 1526 až 1848, in: Čes ká diplomatika do
r. 1848 (kolektiv autorů pod redakcí J. Šebánka, Z. Fialy, Z. Hledíkové), Praha 1971 , s. 229- 305.

100

M. Dvořák, Literáts ké bratrstvo a městská rada v Českém Brodě

S rozvojem městské ekonomiky se měs tské listiny, z li s tiňující také právní
akty cizích smluvních stran a příjemců , staly základním diplomatickým prostředkem pro právní fixace různých smluv m ěsta nebo jeho institucí s jinými
právními nebo fyzickými subjekty. Některé z těchto listin byly vydávány dvojmo pro obě smluvní strany nebo ve formě chirografů (tzv. řezanýc h cedulí).
Městské listy, plnící korespondenční funkci (tzv. misivy), byly i v daném
období diplomatickým prostředkem k intimaci usnesení městské rady a ke
z listiňování poří zení menšího významu . Protože měly pouze časově omezený
význam, dochovaly se dosti sporadicky v archivech svých bývalých příjem
ců . 1 27 K ověřování městských listin a li stů používala městská rada v Českém
Brodě jako jejich vydavatel v období do roku 1623 celkem tři typy městskýc h
pečetí - větší a dvě menší. 128
V nepatmých zbytcích se pro předbělohorské období dochoval aktový
materiál, jehož množstv í narůstalo od druhé poloviny 16. století. V této době
už bylo běžně zvykem, že i různé žádosti místních měšťanů a obyvatel byly
městské radě předkládány v písemné fonn ě .
Z českobrodských městských knih 129 plnila v Českém Brodě v předbělo
horské době své základní diplomatické funkce stará památná kniha, tzv. Liber
memorialis, judicialis et civilis (sign. III/ 1), kterou v roce 15 88 nahradila nová
památná kniha (sign. III/8-II), z níž byly v procesu specializace m ěstského
knihovnictví postupně vyč leňov ány další druhy intabulací do nově zakládaných knih . Velkou skupinu tvořily knihy městské správy. Z knih městského
_ zákonodárství to byl už zmiňovaný kopiář asi z roku 1587, z knih městskýc h
financí deperditní řada berních register (zmínky z let 1561 a 1615, série šosovních register 1550, 1574), Registra důchodní z roku 1564 (III/ 8-I), Registra důchodní za roky 1613 a 1614 (s. s.), nedochovaná registra officiorum
(1529- 1614), Registra půjček peněz sirotčích (1586-1623), Registra stavby
zvonice ( 1578- 1580), deperditní řada register posudného, série solních register atd. , a z knih městské správy v užším slova smyslu pak různé deperditní
manuály a registra, např. registra Jana Dobruscena (1608), registra partikulární Šimona Šonovského z Šonova ( 1616) nebo manuál Šimona Paličského atd.
Ze specializovaných českobrodských knih městského soudnictví měla mě st-

127 Archiv český XVIII , Praha 1900, s. 401 - 6 15, Archi v český XX I, Praha 1903 , s. 1- 185.
128 V Vojtíšek, O pečetěch a erbech m ěst pražských i jiných českýc h , Zprávy Památkového sboru
hl av.

města

Prahy Vll!, 1928, s. III (autor uvádí pouze j eden typ p eče ti ); M. DvoPák, Vývoj erbu

m ěsta Čes ké ho Brodu a j eho ikonografie, Čes kobrod s k ý zpravodaj 1968 , č. 8, s. 17.
129 K č l en ění m ěstských knih menších měst P Mu žík, Měs tská kance l ář, správa a ho spodářské
poměry

v Domažli cích v 16. a na

počátku

17. století, SAP 27, 1977, s. I 00- 103.
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ská rada k dispozici pro agendu soudnictví sporného- pokud lze rekonstruovat - nedochované knihy rychtářské (1620), manuál menší věcí sporných
( 15 58- 1560) a knihu ortelů ( 1549). Specializace městského knihovnictví, probíhající současně s decentralizací městské správy, se nejvíce projevovala
v kategorii knih městského soudnictví nesporného. V městském archivu se
nám dochovaly kniha trhová, tzv. Liber contractuum domorum z let 1526-1579
(sign. III/ 5-I), Kniha zákupův domových z let 1580-1654 (sign. III/ 6), Kniha
zákupův (dvorů a pozemků) z let 1591-1715 (sign. III/ 58), Liber obligationum z let 1526- 1601 (sign. III/ 5-II), Liber testamentorum z let 1444-1597
(sign. III/ 2), Liber testamentorum z let 1579- 1614 (s. s.), kniha dědických
podílů, tzv. Liberdivisionum, z let 1554-1720 (sign. IIV 3) , kniha svatebních
smluv, tzv. Liber niger copule matrimonialis, z let 1614-1836 (s. s.) a dále
deperditní kniha trhová záměstských domů (kolem roku 1544), registra pří
povědí (kolem roku 1536), liber conventionum (1541 - 1569), liber condicionum obligationumque (po roce 15 83 ), Popis sirotčích a vdovských statků (od
roku 1560), registra sirotčí (po roce 1560). Samostatnou kategorii městských
knih tvořily knihy jiných městských správních orgánů. K nim náležela registra kostelní ( 1569), řada register městského špitálu ( 1570) a dále knihy patrimoniálni správy. Z rekonstrukce vyplývá, že to byl urbář z doby před rokem
1579- jeho fragment je deponován ve Státním ústředním archivu v Praze-,
Kniha purkrechtův selských z let 1550- 1627 (s. s.), Gruntovní kniha vesnice
Liblice z let 1558-1622 (s. s.), Registra sirotčí z let 1593- 1614 - dochovaná
v soukromí- a deperditní registra selských berní (1556- 1562), registra selská
(1538, 1603), registra roční soudů selských (1578, 1611), registra purkrechtní
krupská (kolem roku 1589), Gruntovní kniha vesnice Tismice (kolem roku
1613) a registra vesnice Vrátkov (kolem roku 1614) atd.
Českobrodské městské písemnosti diplomatické povahy, určené k trvalému uložení, byly deponovány od poloviny padesátých let 16. století, kdy došlo k jejich pertinenčnímu uspořádání narathouze v}almaře. 130 Od roku 161 O
byly uchovávány v obecní kanceláři. Pro případ akutního nebezpečí byla pro
městský archiv rezervována krypta v chrámu sv. Gotharda.
Rekonstrukce vyspělé diplomatické činnosti v Českém Brodě v předbělo
horské době prokázala, že její úroveň, stimulovaná společensko-ekonomic
kým rozvojem města, byla do značné míry srovnatelná s úrovní městských
kanceláři na Starém či Novém Městě pražském nebo v Kutné Hoře.
130 ,.Takovejch kvitancí všech originálové složeni sou na rathouze v jalmaře, v okrouhlé krabici,
v svazečku s nápisem: Mezi psaními zhostními", 1612 SOkA Kolín, fond Město Český Brod,
sign. !IV 6, fol. C 15.
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S profesionální činností českobrodské latinské školy a městské kanceláře
úzce souvisela také bohatá literární činnost, včetně vydávání speciálních sborníků s příležitostnou latinskou poezií. 131Najejím vydávání se aktivně podíleli
od roku 1550 bakalář Tomáš Mitis, mistr Jan Auterinus a mistr Josef Heliades, který ještě v roce 1639 vydal lyricky laděná epicedia v Trenčíně 132 , kam
odešel do emigrace. Zájem o divadlo dokumentuje překlad německé Komedie z knihy zákona Božího, jenž s love Ruth, který v roce 1603 pořídil místní
děkan Jiřík Tesák Mošovský. 133 Jeho syn Adam, původem z Českého Brodu,
měl hrát v letech 1604-1605 v komedii o Břetislavovi od mistra Jana Campana.134 Ve spojitosti se zájmem o nábožensko-filosofickou literaturu i o nejnovější poznatky tehdejší vědy a techniky byl také zájem o knihy a knihovny.
Pro Český Brod je ovšem studium knih a knihoven značně obtížné, neboť
se nám prakticky nedochovaly městské knihy inventářů, které jsou pro tuto
tematiku hlavním pramenem. V ostatních pramenech, jako v knihách testamentů, v knihách dědických podílů nebo v knihovních fondech našich bohatých knihoven, se informace o českobrodských knihovnách či přímo knihy
objevují pouze ojediněle a náhodně. Bibli po kováři Havlovi zdědil v roce
1564 jeho syn Jan Košťál. 135 Při pozůstalostním řízení po koželuhu Bartošovi
byla v roce 1566 zaevidována také truhla s knihami. 136 Českobrodský měšťan
Vávra mečíř 1 37 odkázal v roce 1571 bibli, kterou koupil za 6 kop grošů míš.
Z knih císařského rychtáře Matěje Brodského z Větčína (t1590) se ve Strahovské knihovně dochoval výtisk Práva a zřízení zemských Království české
ho z roku 1550. 138 Kateřina Mistrová, vdova po neb. mistru Janu Auterinovi,
starším literátského bratrstva 139 , odkázala v roce 1590 svým synům Janovi
a Danielovi Auterinovým knihy po otci s podmínkou, že budou pokračovat
v litemím umění. Před rokem 1599 zapůjčil Jan Brodský z Větčína, starší
místního literátského bratrstva 140 , svému synovi Adamovi do Kolína několik
131 Rukověť 1, s. 118, II, s. 284-286, III, s. 341- 342.
132 J. Mišianik, Bibliografia slovenského písemnictva do konca XIX. stor. (Doplňky k Ríznerovej
bibliografii), Bratislava 1946, s. 85-86.
133 Rukověť 5, s. 345; K.nihopis, č . 16 097. EdiceM Cesnaková-Micha/cová, Juraj Tesák Mošovský, Komedia ... Ruth, Bratislava 1973.
134 Rukověť 5, s. 342.
135 SOkA Kolín, fond Město Český Brod, sign. Ill/3, fo!. A 17v.
I36 Tamtéž, fond Město Český Brod, sign. III/3, fot. A 18.
137 Tamtéž, fond Město Český Brod, sign. III/2, fot. J 19, sign. Ill/3, fot. , 119.
138 B. Ryba, Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví v Praze,
díl V, Praha 1971 , s. 327- 328, č . 3193; Knihopis, č. 14 316
139 SOkA Kolín, fond Město Český Brod, Liber testamentorum 1579- 1613, fot. E 10-E I I.
140 Tamtéž, fond Město Kolín, Sbírka listin, sign. XIX, č. 13.
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knih. Podle inventáře to byly knihy troje, totiž biblí česká, Postila Mistra Jana
z Husince a Kronika česká, zřejmě známé dílo Václava Hájka z Libočan.
Při dědickém řízení po bakaláři Adamu Aglasinovi ( 1597) byl v roce 1602
pořízen inventář knihovny po jeho otci bakaláři Janu starším Vlašimském
(1600), dlouholetém městském notáři a starším literátského bratrstva. 141 Tematická skladba této velké knihovny naznačuje jeho humanistické i náboženskoideologické zájmy. Mezi 84 svazky, pojatými do úředního inventáře , byly zastoupeny zejména antičtí autoři latinští, především Cicero (9 svazků) , Livius,
Vergilius, Ovidius, i řečtí - Sofokles a Aristoteles. Z náboženských knih měl
Vlašimský v knihovně polemické spisy českého jezuitského teologa Václava
Šturma (1533- 1601) Srovnání víry a učení z roku 1582, v němž útočil na
české bratry, dále Krátké ozvání Dra. Vácslava Šturma z roku 1584, ale
i českobratrské tematické dílo Obrana mírná a slušná kancionálu bratrského,
kterýž Šturm nepravě zhaněl z roku 1588. 142 Vlašimský měl ve své velké
knihovně i kancionál bratrský, stejně tak jako KoldínovaPráva městská, a mezi
dalšími knihami rovněž díla zeměpisná a historická a také hudebniny, které
odkázal literátskému bratrstvu k půjčování chudým školním kollegům.
Z knihovny kněze Jiříka Tesáka Mošovského, který byl v letech 1594-160 I
českobrodským děkanem, se dochoval úřední inventář části jeho bohaté knihovny z roku 1617. 143 Inventář je zapsán v knize inventářů Starého Města pražského z let 1615-1627. 144 Mezi 26 evidovanými tituly jsou zastoupeny spisy
luteránských autorů jako Johanna Mathesia a Christophora Fischera a také
dílo polského kalvinisty Gregora z Zarnowce. V Národní knihovně České
republiky je uložen rukopis Rokycanovy Postily pocházející rovněž z Tesákovy knihovny. 145
V roce 1623 obvinil před městskou radou mistr Zikmund Podkostelecký
českobrodského měšťana Jana Radislava Berounského, člena místního literátského bratrstva," v příčině vzetíjemu nějakých žalmův u Veleslavína tlače
ný ch " .146
Českobrodští vzdělanci věnovali určitou pozornost také českým dějinám,
kronikám i kronikářství. Mistr Jan Vokál , českobrodský městský notář a starší
141 Rukověť I , s. 54-55 , V, s. 512.
142 J. Jireček, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku ll , 1876, s.
143 J. Pešek, Knihovny pražských před bělohorských farářů , Documenta Pragensia

173- 278.
IX/2, 1991 ,
s. 417-438. V příloze tohoto člá nku je edice č ásti knihovny Jiříka Tesáka Mošovského, s. 435.
144 Archiv hlavního města Prahy, Kniha inventářů Starého Města pražského z let 1615- 1627,
sign. 11 75, fo l. 7l - 76v.
145 Národní kn ihovna České republiky, Oddělení rukopisů a vzácných tisků , sign. XVII D 40.
14 6SOkA Kolín , fond Město Český Brod, si gn. Ill/8, fol. Z4.
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literátského bratrstva, sestavil sborník pramenů k českým náboženským děj inám v letech 1417- 1609 a soustředil záznamy o tažení arciknížete Matyáše
do Čech v roce 1608. 147 Jakub Brázda, který působil na českobrodské latinské
škole po roce 1614, dokončil asi v roce 1619, kdy už učil v Kutné Hoře, přepis
celé kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína, českého překladu vlastního životopisu císaře Karla fY., výtahů z různých českých kronik a českého překladu
husitské kroniky Vavřince z Březové z Jet 1414-1422. Kněz Jiřík Tesák Mošovský vedl rodinné záznamy do výtisku Veleslavínova Kalendáře z roku 1578,
v nichž v exilu pokračoval jeho syn bakalář Adam Tesák Českobrodský
(Boiemobrodenus, Brodský). Odtud se tato kniha dostala složitými cestami
do Prácheňského muzea v Písku. 149 Rodinné záznamy si vedl v Českém Brodě v letech 1584- 1585 také neznámý sukcentor. 150
Ani výtvarné umění nezůstávalo stranou zájmů českobrodských literátů
a dalších zájemců. Podle svědectví J. Hilla z doby před rokem 1785 tvořily
mobiliář místního chrámu sv. Gotharda také dva renesanční epitafní obrazy,
oba z roku 1604. 151 První z nich byl deskový obraz Křtu Páně v Jordáně 152
podle mědirytiny E. Sadelera podle Chr. Schwarze ( 131 x 96 cm), na jehož
nedochované spodní části byla zpodobena rodina bohatého českobrodského
sladovníka Burjana Dvorského (manželka a devět dětí). Na druhém epitafu
primátora Melichara Daníka z Vostrova a z Kočic a jeho početné rodiny, který
se nedochoval 153 , byl vyobrazen motiv Krista na kříži. Podle dobových zvyklostí si dávali místní zámožní měšťané, ale i další obyvatelé města, zhotovovat kamenné náhrobníky. Výtvarně nejzdařilejší jsou z nich náhrobníky kantora Václava Sklepky z roku 1583, císařského rychtáře Matěje Brodského
z Větčína z roku 1590 a majitele předměstského dvorce Řehoře Nemastila
z roku 1614. 154 Knihařským dílem je renesanční kožená vazba knihy Matrika
aneb matka bratrstva a jednoty literátské z roku 1593. Ikonografický materiál,
147 Strahovská knihovna, sign. DA IV 9.
148 Národní knihovna České republiky, sign.

XIX A 50. K tomu J. Kašpar, Staré letopisy české
dosavadních výzk umů) , in : Ze starých letopisů českýc h , Praha 1980, s. 456-457;
Z. Blechová, K autorství rukopisu M Starých letopi sů českých, Listy filologické 98, 1975,
s. 220- 232.
\
149 Dějiny české literatury I. Starší česká literatura (redaktor svazku J. Hrabák), Praha 1959, s. 395.
150 Publikoval je I. J. Hanuš, Malý výbor ze staročeské literatury, Praha 1863, s. 19- 21.
151 Strahovská knihovna, sign. OD II 5, fol. 77v, 83.
152 J. Vacková, Epitafní obraz v předbě l ohorských Čechách , Umění 17, 1969.
153 E. Poche a kol. , Umělecké památky Čech I (A- J), Praha 1977, s. 210- 211.
154 A. Podlaha , Soupis památek historických a um ě leckých v politickém okresu česko brodském ,
Praha 1907; Renesance na Kolínsku . Společnost a kultura v letech 1530- 1650 (texty Vl. Riš link
a L. Jouza), Kolín 1999, s. 48.
(Pře hled
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zejména kouřimský kancionál s velkým portrétem Václava Diblíka z Votína1 5S, staršího českobrodského literátského bratrstva, z roku 1581 dokumentuje, že i v módě udržovali českobrodští literáti krok s renesančními módními
trendy.
Nejen evropskou módu, ale i základní principy evropské civilizace a její
nábožensko-filosofické ideály mohli českobrodští intelektuálové poznávat při
svých cestách do zahraničí , a to nejen při akademických peregrinacích. Nejrozsáhlejší cesty po Evropě vykonal Jan Kříž z Vostrova a z Kočic 1 56 , zeť
primátora Melichara Daníka z Vostrova a z Kočic a pozdější starší českobrod
ského literátského bratrstva, který studoval na univerzitě v Padově. Jako praeceptor synů štýrského pána Riidengera ze Stahrenberku a Konráda Saurmana
z Jelče navštívil po roce 1577 Benátky, Ferraru, Mantovu, Bolognu, Florencii, Řím, Neapol a okolní města, Vicenzu, Brescii, Cremonu a Milán. Později
absolvoval cestu z Vratislavi do Basileje, ve Francii zhlédl Marseille, Sancerre, Bourges, Amboise, Blois, Nantes, Paříž, z Dieppe se přeplavil do Anglie
a v Greenwiche spatřil královnu Alžbětu .
Artikuly českobrodského literátského bratrstva z roku 1593, proklamující
závažné humanistické zásady, obsahovaly pochopitelně také sociální program.
Když v roce 1610 přestavoval Jan (Pauli) Dobruscenus, autor artikulů , dům
(dnes čp . 4), půjčilo mu bratrstvo 40 kop grošů míš. 157 Bratrstvo poskytovalo
členům běžně příspěvky na pohřby, půjčovalo jim pohřební potřeby, za něž
platili pouze majetní. Drobnými částkami podporovalo i nemocné žáky a pří 
padně i cizí pocestné, zejména z řad studentů. 158
V další části této analytické studie se budu zabývat vztahem literátských
bratrstev k městským radám českých, případně moravských měst se speciálním zřetelem na poměry v Českém Brodě, jehož archivní a kodikologický
materiál tuto expertizu umožnil. Problematice vztahů literátských bratrstev
českých a moravských měst k vrcholným orgánům městské správy, k měst
ským radám, nebyla dosud věnována prakticky žádná badatelská pozomost. 159
155 Barevná reprodukce M.

Dvořák, Městská správa v Českém Brodě a její písemnosti do roku
1623 , mezi s. 176-177, č. I O. K této problematice speciálně S. Jaroš, Literátská bratrstva z hlediska ikonografických pramenů , s. 165- 175.
156
Rukověť 3, s. 109.
157 Strahovská knihovna, sign. DD ll 9, fo!. 134; M. Dvořák - L. Dvořák, Historická topografie
města Čes kého Brodu (ll), Práce muzea v Kolíně 3, 1984, s. 87.
I58J. M. Květ, Literátské bratrstvo v Českém Brodě, s. 42.
159 J. Čelakovský, Obnovování rad v král. městech v Čechách, Časopis Musea Království českého
53, 1879, s. 88- 112, 258- 266; týž, Úřad podkomořský v Čechách, Časopis Musea Království
českého Sl , 1877, s. 3- 31, 239- 271, 437-458, 557- 580, Časopis Musea Království českého 52,
1878, s. 14-43 ; týž, O středověkém radním zřízení v král. městech moravských, Časopis Matice
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Pouze K. Konrád 160 upozornil na to, že v artikulech českobrodského literátského bratrstva z roku 1593 je ustanovení, že "jakož dříve volívali se pp.
rychtář, purkmistr a radní za starší a za ochránce jednoty, tak má i napříště
býti". Poznamenal také, že v Plzni byli v roce 1624 161 podle publikované
listiny čtyři konšelé- Tomáš Selender z Prošovic, Jiří Dejmek, mistr Šimon
Molerus a Jiří Nigrinus- staršími místního literátského bratrstva. Pro úplnost
je třeba ještě dodat, že i ve Florencii 162 se místní náboženská bratrstva, která
ovšem nebyla funkčně plně identická se západoslovanskými literátskými bratrstvy, angažovala v politické praxi.
Speciální analýzy archivních a kodikologických fondů i vědecké historiografické produkce z dějin českých a moravských měst prokázaly, že literátská
bratrstva v českých a moravských městech v předbělohorské době nebyla jen
zbožnými korporacemi, ale také významnými městskými politickými organizacemi, které velmi brzy prosadily své zástupce- starší- do městských rad.
Vnitropolitický boj o moc v českých a snad i moravských městech - s výjimkou Bma 163 - byl v analyzovaném období neobyčejně dynamický a nebyl
moravské 29, 1905, s. 97- 133 ; V Vojtíšek, O vývoji samosprávy pražských měst, Praha 1927;
F Machá ček, Městská rada a městská kancelář v Plzni v XVI. století, in: Sborník k 60. narozeninám dr. J. B. Nováka, Praha 1932, s. 233- 261 ;J. Kux, Verwaltungsgeschichte der Stadt Olmiitz,
Olmiitz 1942; A. Haas, Městské zřízení ve Velvarech před třicetiletou válkou, SSH 3, 1959,
s. 5-41, 4, 1969, s. 1-49; M. Košťál, Město Děčín a jeho správa do 16. století, Z minulosti Děčín
ska I, 1965, s. 77- 105;S. Polák, Vývoj městské správy v Příbrami do roku 1850, in: Vlastivědný
sborník Podbrdska, Příbram 1966, s. 35- 64; Q. Kastner, Kmetský soud v Litoměřicích v druhé
polovině 16. století, SAP 19, 1969, s. 495- 517;L. Mácová, Městská správa v Táboře na počátku
17. století, in: Tábor. Sborník k 550. výročí vzniku města, Tábor 1970, s. 50- 74; K. Veselý,
O obnovování městských rad v Českém Krumlově a způsob jejich volby, Výběr. Z prací členů
Historického kroužku při Krajském muzeu v Českých Budějovicích I O, 1973, s. 82- 84; K. Kře
sadlo, Správa a soudnictví ve Slaném v polovině 16. století, SSH I O, 1975, s. 173- 182; P. Mužík,
Městská kancelář, správa a hospodářské poměry v Domažlicích v 16. a na počátku 17. století,
SAP 27, 1977, s. 53- 109; Q. Kastner, Obnovováni městské rady v Litoměřicích ve40.-80. letech
16. století (Soupis litoměřických purkmistrů), Acta Litomericensia 81, 1981, s. l- 59; V Sekotová, Lanškroun a jeho správa ve 2. polovině 16. století do roku 1631 , Acta Universitatis Carolinae,
Philosophica et historica l. Z pomocných věd historických X, Praha 1992, s. 129- 134;M. Bisingerová, Správa města Kutné Hory v 15. a 16. století a instituce městských písařů (Shrnutí dosavadních poznatků) , tamtéž, s. 47- 51; M. Tošnerová, Městská správa a hospodářství v Berouně
v polovině 16. století, Minulostí Berounska 1, 1998, s. 9-20; Zdeněk Vybíral, Mocenské elity
v táborské obci doby předbělohorské (Prozopografická studie k Táboru raného novověku I.),
Táborský archív 9, 1999, s. 151-184 atd.
160 K. Konrád, Dějiny posvátného zpěvu staročeského I, s. 169
1 1
6 z. Winter, Život církevní v Čechách, s. 951 a 955 .
I62 J. Macek, Jagellonský věk v českých zemích (1471 - 1526). 3. Města, Praha 1998, s. 292 .
l6 3 V Brně neměly osoby s vysokoškolským vzděláním v předbělohorské době zastoupení v orgánech městské správy. K tomu H. Jordánková - L. Sulitková, Možnosti vzdělání v předbělohor-

107

Documenta Pragensia XVIII (2000)

založen na ekonomických 164 , ale politických principech. Zúčastnily se jej vedle
literátských bratrstev místní cechy, které se vrátily do městské politiky po
roce 1547 a udržely se v ní v omezené míře až do Bílé hory, kdy městské rady
zřejmě postupně ovládla místní literátská bratrstva. V pobělohorském období
to už byly katolické korporace, které si ovšem podržely ve svém zpěváckém
repertoáru i staré české utrakvistické písně . Politický vliv na obsazování měst
ských rad a na formování městské politiky měla literátská bratrstva v českých
městech až do josefínské správní reformy, při niž byly instalovány regulované magistráty.
Studium vztahů literátských bratrstev českých i moravských měst k měst
ským radám naráží dnes na poměrně velkou absenci seznamů starších, pří 
padně členů literátských bratrstev. Pro předbělohorské období máme k dispozici autentické seznamy starších literátského bratrstva v Českém Brodě z let
1588- 1613 165 , dále neúplné seznamy členů literátského bratrstva v Čáslavi,
které od roku 1539 rekonstruoval v roce 1645 místní literát Václav Formika
Poděbradský 1 66 , starší obecní a radní písař. K vlastnímu seznamu členů čá
slavského literátského bratrstva, který sestavil ze starých registříků, kriticky
poznamenal, že touto rekonstrukcí "o veliký a mnohý po čet pobožných, uče
ných a vzácných mužův, kteří v tomto bratrstvu byli, přijdeme a se phpravíme ". Z předbělohorského období se dochovaly literátské matriky - pokud je
známo - pro Jaroměř 1 67 , pro Mladou Boleslav 168 , z moravských měst pro Kroměříž169 a pamětní literátská kniha z Prachatic. 170 Další jména starších, pří
padně i č lenů literátských bratrstev jsou obsažena v různých dobových pramenech, např. v radních manuálech, v knihách testamentů , v knihách trhových,
v knihách obligací a kvitancí, v zádušních knihách, v kancionálech graduálech, v básních humanistických autorů atd.
ském Brně , in : Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež vě no va li Prof. Dr. Josefu
Válkovi jeho žáci a přáte l é k sedmdesátinám, Brno 1999, s. 326- 328; tytéž, Brněnská kance l ář
v předbě lohors kém období (prosopografická a diplomatická studi e), SAP 45 , 1995, s. 474.
164 K problematice patriciátu a sociálního složení měs tskýc h radl. Čechura , Patriciát ve struktuře
čes kýc h a moravských m ěst 14.- 16. století, Časopi s Národní ho muzea 157, řada histo rická, Praha 1988, s. 32- 51; L '. Szabó, Sociální skladba olomoucké městs ké rady v letech 1524- 1600,
Olomouc 1983, s. 63- 77; K. Waska , Majetková a s po l ečenská struktura rady poddanského měs
tečk a Úterý v 18. stol etí , in : Západočeský historický sborník, Pl zeň 1996, s. 65- 91.
I65 Strahovská knihovna, sign., DD II 9, fo !. 77- 154.
166 V J. Nováček, Matrika kůru literátského v Čás l avě z let 1539- 1659, s. B - 23.
167A. Knapp, Pam ěti královského věnného města Jarom ěře nad Labem, Jaroměř 1887, s. 68.
!68 K. Konrád, D ějin y posvátného zp ěvu staročes kého , s. 127.
169 F V Peřinka, D ějin y měs ta Kroměří že , dí l I, Kroměříž 1913, s. 208, pozn. 43.
17 F J. Sláma, Obraz minulosti starožitného m ěsta Prachatic. Doplni l a upravil V. Šofferle, Praha
189 1, s. 16.
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Analytické studium pronikání zástupců literátského bratrstva v Českém
Brodě do městské rady umožnily jejich rekonstruované seznamy. 171 Úplné

seznamy městských rad pro česká královská města z let 1603-1614- s výjimkou Starého a Nového Města pražského- se dochovaly v knize renovací orgánů
m ěstské správy, která je deponována ve fondu Zemský podkomořský úřad ve
Státním ústředním archivu v Praze. 172 Oslavnou báseň na obnovu městské
rady v Českém Brodě 27. dubna 1616 napsal a vydal tiskem mistr Zikmund
Podkostelský, českobrodský rodák a rektor školy ve Velvarech. Z městských
knih publikoval pro jednotlivá pražská města seznamy městských rad do roku
1547 V. V. Tomek 173 , pro Staré Město pražské a Plzeň z předbělohorského
období J. Douša 174, pro Nové Město pražské od počátku 17. století J. Mendelová175, pro České Budějovice z let 1484- 1626 J. Kubák 176 , pro Kutnou Horu
z let 1530- 1600 M. Kapavíková 177 , pro Litoměřice z let 1541- 1589 Q. Kastner178, pro Louny ze studovaného období Fr. Štědrý 179 , pro Slaný z celého
analyzovaného období J. Lacina 1 0 , atd.
Protože se na politické moci v českých a zřejmě i moravských městech
v předbělohorské době aktivně podílely také místní cechy, mají pro komplexní
vyhodnocení politických struktur v městských radách základní význam také
seznamy zástupců starších jednotlivých cechů. 181 Po speciálních výzkumech
171Rekonstruované seznamy českobrodských městských rad i seznamy starších jednotlivých cechů
jsou obsaženy v mé disertační práci Městská správa v Českém Brodě a její kancelář do roku 1623.
Přispěvek k správně-diplomatickému vývoj i českých měst, Český Brod 1971 , s. 331 - 361 , deponované na katedře pomocných věd historických Filozofické fakulty UK.
172 SÚA, fond Zemský podkomořský úřad, č. inv. I (stará sign . RKP 2822a).
173 V V Tomek, Dějepis města Prahy XI, Praha 1897, s. 413-425 .
174J. Douša, Seznamy staroměstských konšelů z let 154 7- 1650, Pražský sborník historický (dále
PSH) 14, 1981 , s. 65- 11 9; týž, Městské rady v Plzni a na Starém Městě pražském v letech
1550- 1.650. Sociální složení rad v letech 1560- 1590, SAP 32, 1982, s. 32 1- 418; týž, Seznam
staroměstských purkmistrů z let 1618- 1622, PSH 17, 1984, s. 105- 112; týž, Měšťané z Domažlic
a z Horšovského Týna v městských radách v Plzni a na Starém Městě pražském v letech
1560- 1648, Okresní archív v Domažlicích. III. výroční zpráva, Horšovský Týn 1979, s. 48- 53.
175 J. Mendelová, Rada Nového Města pražského v letech 1600- 1650, PSH 29, 1996, s. 85- 86.
176 J. Kubák, Městská rada Českých Budějovic během XVI. a počátkem XVIJ. století, Jihočeský
sborník historický 27, 1958, s. 81 - 89, I 09- 121.
177 M. Kapavíková , Příspěvek k organi zaci městské správy v Kutné Hoře v 16. století, SSH 16,
1981 , s. 60- 67.
178 Q. Kastner, Obnovování městské rady v Litoměřicích ve 40.- 80. letech 16. století, s. 1- 59.
179 F Štěd1ý, Dějiny města Loun , Louny 1930, s. 66-79
180 J. Lacina, Pamět i královského města Slaného. Díl l, Za svobody i v porobě, Slaný 1885,
s. 327- 338.
18 1J. Janáček, České dějiny. Doba před bělohorská 1526-1547. Kniha l. Díl l, Praha 1968,
s. 86- 93 ; týž, Řemes ln á výroba v českýc h městech v 16. století, Praha 1961 , s. 215- 239.
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se ovšem nepodařilo sestavit jejich úplné řady ani pro Český Brod. Vědecké
informace tohoto typu jsou pro ostatní města k dispozici v kulturněhistoric
kých dílech Z. Wintra 182 a v městských monografiích i specializovaných, pře
vážně správně-diplomatických studiích. Nové autentické informace pro jednotlivé řady starších cechů českých a moravských měst bude možno hledat
v cechovních archivech a v dalších archivních materiálech.
Určité vztahy mezi literátskými bratrstvy a městskými radami lze v materiálech českých měst sledovat už od počátku 16. století. V Hradci Králové,
kde působilo jedno z nejstarších českých literátských bratrstev, financoval
kancionál z roku 1505 místní soukeník Jan Franus 183 , člen městské rady od
roku 1485. Mezi účastníky literátské kolace v Litoměřicích byly v roce 1517 184
významné regionální celebrity, a mezi nimi také místní první purkmistr V áclav z Řepnice, přední politik městského stavu, současný litoměřický purkmistr
Jakub Hron, atd.
Rozsáhlá vědeckovýzkumná analýza 185 prokázala, že v kulturním a nábožensky tolerantním prostředí města Českého Brodu se místní literátské bratrstvo, disponující narůstajícím intelektuálním i majetkovým potenciálem, velmi brzy prosadilo do vrcholného orgánu městské správy, do městské rady.
Rekonstrukce českobrodských městských rad, starších literátského bratrstva
i starších jednotlivých cechů umožňuje dnes sledovat tento důležitý fenomén
českých a snad i moravských měst poměrně detailně. Z rekonstruovaného
materiálu vyplývá, že už ve dvacátých letech 16. století zasedali v městské
radě Jiřík Strachota z Hoštic a Vilém z Šonova, kteří vystupují jako donátoři
v českobrodském kancionálu v roce 1520. O Vilému z Šonova víme, že řídil
místní literátský kůr, zřejmě jako jeho starší. 186 Už v této době zde dlouhodobě
182 z. Winter, Český průmysl a obchod v XVI. věku, Praha 1913 ; týž, Řemeslnictvo a živnosti
XVI. věku v Čechách (1526-1620), Praha 1909;týž, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV.
a v XV. století, Praha 1906; týž, Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku
I- II , Praha 1890-1892, atd.
183 J. Krása , Knižní malířství , in: J. Homolka - J. Krása - V. Mencl- J. Pešina - J. Petráň,
Pozdně gotické umění v Čechách (1471 - 1526), Praha 1985 , s. 437-438; D. Orel, Kancionál
Franusuv, Praha 1922, s. 7- 8.
184
Dějiny města Litoměřic (sestavili O. Kotyza, J. Smetana aJ. Tomas s kolekti'{em autorů) ,
Litoměřice 1997, s. 158, 165 , 412.
185 úplné seznamy českobrodských městských rad se dochovaly - jak už jsem naznačil - pouze
z let 1603- 1614. Ostatní seznamy bylo třeba rekonstruovat rozsáhlým rozpisem městských knih
a dalších pramenů asi 6 000 záznamů. K tomu pozn. č. 171 a 172.
l8 6 A. Sedláček, Šonovský z Šonova, in: Ottův slovník naučný 24, Praha 1906, s. 697. K jeho
osobě podrobněji J. Miškovský, Šlechtické rody na Českobrodsku IV. Šonovský z Šonova, Naše
hlasy 20, 1900 č . 15, s. 2, č. 16, s. 2.
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působil vedle nákladníků piv, organizovaných ve sladovnickém cechu,
a zástupců řemeslnických cechů také kantor Václav a s ním i pekař Ambrož
Homašta, jehož manželka Anna odkázala ve svém testamentu z roku 1558 na
knihy české 5 kop grošů míš. 187 Ve funkčním období 1541/42 se dostal do
městské rady bakalář Jan z Habru a o rok později jej doplnil ještě bakalář
Matěj . Dne 4. května 1545 dosadil podkomoří do funkce českobrodského primase bakaláře Jana z Habru, nepochybně člena, resp . staršího literátského
bratrstva; tím dosáhli zástupci bratrstva v Českém Brodě prvního významného politického úspěchu. Analogický vývoj je možno sledovat také ve Slaném. 188 Od funkčního období 1545/46 působil v městské radě v Českém Brodě Jan Košťál, který pak v roce 1552/53 vykonával zodpovědnou funkci
primase a hospodáře města. Byl jím až do funkčního období 1554/55 a v roce
1557 se se svou rodinou prezentoval jako donátor ve druhém českobrodském
kancionálu . V tomto roce už zasedali v městské radě tři konšelé, kteří měli
určitý vztah k místnímu literátskému bratrstvu. V jejich čele stál primas Jan
Ledecký (tll. 4. 1558), o němž se můžeme právem domnívat, že byl starším
literátského bratrstva, neboť v letech 1554 a 1557 přijímal pro bratrstvo gruntovní peníze. Rekonstrukce politických uskupení v městské radě naznačuje,
že už v této době vážně konkurovali ve vrcholném orgánu městské správy
v Českém Brodě představitelům literátského bratrstva pouze bohatí nákladníci piv, exportéři dobrého českobrodského piva do Kutné Hory. Po řadu let pak
lze ve složení městských rad sledovat jistou rovnováhu politických sil. To je
patrné ještě na konci roku 1575, kdy iluminátor Jan Kantor dokončil výtvarnou práci na třetím českobrodském kancionálu. Tehdy stál v čele města primátor Ondřej Balbín z Vorličné, který v roce 15 82 odkázal" do cechu a bratrstva literátského 1Okop grošů míš ". 189 V radě byli ve funkčním období 1575/76
ještě čtyři konšelé, u nichž lze vysledovat určité vazby na literátské bratrstvo.
Prameny, které jsou k dispozici, dokazují, že literátské bratrstvo v Lounech už
ve funkčním období 15 85/86 190 obsazovalo v městské radě prokazatelně křes
lo primase a dalších šest míst a mělo tak vrcholný orgán městské správy
a veškeré dění ve městě plně pod kontrolou. Poměr politických sil se v měst
ské radě v Českém Brodě začal měnit ve funkčním období 1586/87, a pak
hlavně od počátku devadesátých let 16. století, kdy se českobrodské pivovar-

I 87 SOkA Kolín, fond Město Český Brod, sign. III/2,
188 J. Lacina, Paměti královského města Slaného I, s.

fo!. E l8v.
89 a 331 (Jan Vepře k a Vít sladovník).
189 SOkA Kolín, fond Město Český Brod, sign. III/2, fo l. M 20. O jeho osobě J. Miškovský,
Šlechtické rody na Českobrodsku I. Balbín z Vorličné, Naše hlasy 20, 1900, č. 12, s. l-2.
l90 F Stédrý, Dějiny města Loun , s. 74, 148, !52.
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nictví a zejména jeho exportní produkce dostávaly do stále větších odbytových potíží. 19 1 Ve funkčním období 1590/91 zasedalo pod předsednictvím
primátora, staršího literátského bratrstva a bakaláře Melichara Daníka z Vostrova a z Kočic ve dvanáctičlenné městské radě už celkem sedm starších
literátského bratrstva. Toto politické uskupení , v němž si získali rozhodující
vliv vysokoškolsky vzdělaní představitelé místní inteligence, plně ovládlo jak
českobrodskou radnici, tak i město . Představitelé městské inteligence, kteří
tvořili základní kádr literátských bratrstev, stáli v roce 1603 v čele městských
rad v Čáslavi, v Klatovech, v Plzni, v Táboře 192 , v Ústí nad Labem 193 a v roce
1604 také v Berouně. 194 Nejpočetnější zastoupení měli v Plzni 195 , kde v měst
ské radě v roce 1606 zasedali čtyři mistři a jeden doktor.
Na zemském sněmu v Českých Budějovicích v roce 1613 zastupovali Čes
ký Brod mistr Jan Šonovský z Šonova a mistr Jan Vokál , starší a bývalý starší
místního literátského bratrstva. V českobrodské delegaci městské rady, která
vedla každoročně v Kutné Hoře s představiteli města jednání o cenách Česko 
brodského piva na kutnohorském trhu, byli v roce 1616 196 tři zástupci literátského bratrstva a pouze jeden zástupce sladovnického cechu (Matouš Borovský), jenž ovšem byl také členem literátského bratrstva. Politické pozice si
zástupci literátského bratrstva v tomto personálním složení udrželi až do roku
1623, kdy byli na jejich místa dosazeni orgány státní moci konvertité nebo
katolíci.
Měl jsem možnost prověřit vědecké závěry o pronikání zástupců literátských bratrstev do městských rad na archivním a kodikologickém materiálu
Čáslavi (příloha č. 3) a Loun (příloha č . 4) a na značně torzovitém materiálu
Berouna, Mladé Boleslavi (příloha č. 5), Klatov, Litoměřic , Tábora (příloha
č. 6), Plzně (příloha č. 7), Vodňan, Ústí nad Labem atd. Zvláštní situace byla
zřejmě na Starém a Novém Městě pražském a zčásti i na Menším Městě pražském a v Kutné Hoře , kde existovalo více literátských bratrstev a kde bude
191 M. Dvořák, Odbytové problémy městské ekonomiky v 16. století: Český Brod a kutnohorská
hornická oblast.
192 SÚA Praha, fond Podkomořský úřad (dále PÚ), Knihy, inv. č . 2 (staré RKP 3487), fol. 31 (v
Táboře mistr Jan Chvata lius Kralovický), fo!. 36 (v Klatovech mistr Lukáš Vodňanský) , fo!. 39 (v
Plzni mistr Jan Kleo z Roudné) .
193 Dějin y města Ústí nad Labem (zpracoval kolektiv autorů za redakce K. Kaiserové a V. Kai sera).
Ústí nad Labem 1995 , s. 43 (autor Lenka Bobková).
194 Primátorem Berouna byl v roce 1604 bakalář Jan Písecký, starší literátského bratrstva v roce
1595 . K tomu J. Vávra, Pamět i královského m ěs ta Berouna, Beroun 1899, s. III.
195 SÚA Praha, fond PÚ , Knihy, in v. č. 2, fo!. ll9.
196SOkA Kutná Hora , fond Město Kutná Hora, Memoriál 1616, fol. 44 (5. 2. 1616). Pozů stalost
dr. Jagera, heslo pivo cizí.
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proto třeba počítat s jejich politickou konkurencí a intenzivnějším bojem o moc.
Pro poddanské město Litomyšl jsem měl možnost prověřit si získané vědecké
poznatky na publikovaném materiálu z roku 1563 (příloha č . 8). Že studované
principy vládnutí v českých městech platily i pro komorní města, dokazuje
složení městské rady v městě Žebráku v roce 1700 (příloha č. 9).
Národní význam literátských bratrstev, která existovala asi ve 130 českých
a moravských městech a městečkách 197 , stoupl hlavně po třicetileté válce, kdy ·
se literátská bratrstva v českých a moravských městech stala svým českým
charakterem a propagací starých českých humanistických zpěvů pevnou hrází
proti germanizačním snahám ústředních orgánů státní moci. Tím se také literátská bratrstva natrvalo zapsala do českých dějin.

197 J. Mikulec, "Piae confraternitates" v pražské arcidiecesi na sklonku 17. století, FHB 15, 1991,
s. 269- 342; týž, Zbožná bratrstva při farnostech pražské arcidiecéze a jejich majetkové zázemí
předjosefinskými reformami, FHB 16, 1993 , s. 171- 219;K. Konrád, Literátská bratrstva v době
pobělohorské, in: Sborník Historického kroužku, Praha 1893, s. 28- 35.
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PŘÍLOHAČ.l

Primátor Melichar Daník z Vostrova a z Kočic- biogram
V rudolfinských Čechách se prezentoval jako dlouholetý primátor města
Českého Brodu, prozíravý městský politik i diplomat, úspěšný podnikatel,
mecenáš české a českobrodské kultury a starší, později superintendent místního literátského bratrstva.
Melichar Daník se narodil v Chrudimi asi v roce 1550 v rodině váženého
místního měšťana Jana Daníče (Daníčka) a jeho manželky Johanky. 198 Do roku
1566 navštěvoval latinskou školu u Vysokého kostela v Kutné Hoře. 199 Od roku
1570 byl alurnnem Koleje národa českého200 a 2. září 1573 dosáhl na pražské
akademii hodnosti bakaláře. 20 1 Žil potom v Čáslavi, kde se oženil s vdovou
Dorotou Lečarovou, posléze hospodařil na svém statku v Kouřimi a konečně se
usadil v Českém Brodě . Dne 24. února 1584 jej císař RudolfU. povýšil za zásluhy do vladyckého stavu a udělil mu predikát z Vostrova a z Kočic a erb.
Císařský majestát jej krásnou češtinou popisuje takto: "Štít na dvé napříč
rozdělený, spodní polovice modré a horní bílé barvy, v níž pták papoušek
popelaté barvy od levé k pravé straně obrácený na větvičce sukovité stojící,
zlaté nohy, pysk a řetízek na hrdle s kroužkem mající se vidí. Nad štítem kol čí
helm, na němž přikryvadla modré a bílé barvy z obou stran dolů visí a nad tím
koruna zlatá královská, z níž dvě křídla orličí rozkřídlená, pravého spodní
polovice bílé a svrchní modré, levého svrchní polovice bílé a dolní modré
barvy vynikají, mezi nimiž pak uprostřed papoušek tím vším způsobem jako
v štítu se spatřuje. ··202 Jeho druhou manželkou byla Dorota, dcera Jindřicha
Šady z Kutné Hory, s níž měl pět synů a sedm dcer. Z nich bakalář Mauricius,
studující ve Zhořelci a pak v Praze, byl nadějným básníkem.
V Českém Brodě vlastnil Melichar Daník z Vostrova a z Kočic od roku
1583 jižní část dnešního domu čp. 56, vedle tehdejší královské hospody 203 ,
198 A. Rybička, O erbovních a patricijských rodinách v XV.-XVIJ. století v městě Chrudimi usedlých, Věstník Královské české s poleč nosti nauk 1883, s. 57-58.
199 Manuál rektora Univerzity Karlovy (ed. K. Beránek), Praha 1981 , s. 71, č. 866.
200 Rukověť 2, s. 28- 29.
201 Monumenta historica Universitatis Carolo-Ferdinandae Pragensis, Tomus I, Pars II. Liber decanorum facultatis philosophiae Universistatis Pragensis ab anno Christi 1367 usque ad annum
1585, Pragae 1832, s. 413.
202 SÚA Praha, Saalbuch, sign. 12a, fol. 92v- 93, tamtéž, fond Česká dvorská kancelář, sign.
IV D 1 (kart. 424).
.
203 M. Dvořák, Český Brod. Stručné dějiny. Umě l ecké památky. Pamětihodnosti na Česko brod
sku, Český Brod 1992, s. 31 .

114

M. Dvořák, Literátské bratrstvo a městská rada v Ceském Brodě

který důkladně renesančně přestavěJ.2°4 V domě vařil pivo a vyvážel je do
Kutné Hory nebo je šenkoval ve vlastním šenku. Obchodoval s rakouským
a uherským vínem, které dodával i pro radniční účely20 5 , a také s nemovitostmi.206 Půjčoval velké finanční částky panovníkovi (700 tolarů) , šlechticům
(Trčkům z Lípy 5000 kop grošů míš. v tolarech), městu Českému Brodu (5300
kop grošů míš .) i měšťanům. 207 Na Pražském předměstí vlastnil dvorec, býv.
čp. 153, k němuž patřily polnosti i chmelnice. Po své matce zdědil v Chrudimi
dvůr, který prodal až v roce 1601 za 650 kop grošů míš. 208 Na konci svého
života měl primátor Daník majetek v hodnotě 17 232 kop grošů míš.209 , tedy
sumu ve výši, kterou disponovali v té době pražští velkoobchodníci.
Primátor Melichar Daník byl významným mecenášem české i českobrod
ské kultury. O literárních stycích s humanistickými básníky a o finanční podpoře jejich děl svědčí dedikace v celé řadě básnických sbírek. Kjeho literárním i osobním přátelům patřili mistr Jan Campanus, Melichar Haldius mladší
(zemřel ve věku 97 let), bakalář Jan Mathiades, Jan Felix Streicius, Česko
brodský rodák mistr Zikmund Podkostelský, bakalář Martin Mylius, mistr
Mikuláš Troilus atd. Někteří z nich působili v Praze a jiní v různých částech
Čech. V českobrodském literátském bratrstvu zastával řadu let funkci jeho
staršího, od roku 1601 superintendenta. Byl vynikajícím řečníkem a dobrým
zpěvákem .

Jako prozíravý politik a diplomat se Melichar Daník z Vostrova a z Kočic
osvědčil zejména ve funkci primátora královského města Českého Brodu, je-

hož politické, ekonomické i kulturní zájmy plně hájil a neohroženě prosazoval. Do českobrodské městské rady se dostal už v roce 1586 a od roku 1587
zasedal v primátorském křesle na místní radnici. Když se v polovině devadesátých let 16. století postavil představitel státní moci ve městě císařský rychtář Václav Diblík z Votína, člen literátského bratrstva, proti městským právům, neváhal primátor Daník hájit tato práva, a to i době , kdy se na stranu
204 SOkA Kolín, fond Město český Brod, sign. III/6, fo!. C 13 ( 1583 za I 000 kop grošů míš .
"zaplacených .. . vše zlatými uherskými"), sign. lll/6, fo!. W 16 ( 1616 za 2400 kop grošů míš .).
205 Tamtéž, fond Město Č eský Brod, Registra důchodní za léta 1613 a 1614.
206 Tamtéž, fond Město Č eský Brod, sign. III/6, fo!. I 20 (dům " ležící ve zdech krchova" v roce
1594 koupil za 200 kop grošů míš.), tamtéž, sign. Ill/6, fo!. K 16 (tentýž dům v roce 1597 prodal
za 350 kop grošů míš. , "že na stavění a obnovení jeho nemalý náklad jest učinil") , S 16v, Q ll , V I.
207 Tamtéž, fond Město Český Brod, sign. III/8, fo!. A 2, C 2-3, C 8, O 1- 1v, O 2, O 3-5, O 6- 6v,
P 4v, P 5v- 6, Z 49.
20 8 A. Rybička , Rodiny šlechtické v městě Chrudimi v století XV- XVII. usedlé, Památky archaeologické a místopisné I O, 1874, s. 29.
209 M Dvol'ák, Odbytové problémy městské ekonomiky v 16. století: Český Brod a kutnohorská
hornická oblast, s. 229.
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císařského rychtáře

císař

Rudolf 11. 210 Z dalších politických
a ekonomických problémů města řešil primátor Daník tíživý problém odbytové krize českobrodského piva v kutnohorské hornické oblasti, problém konkurence vrchnostenských pivovarů i surovin pro výrobu místního piva. Velké
problémy vyvolaly nucené státní půjčky na turecké války, investice do nákupů zemskodeskových statků i do oprav městských objektů a s tím spojené
narůstání městských dluhů. Z patronátního práva vyplývala také povinnost
primátora pečovat o farní majetek chrámu sv. Gotharda a vyhledávat jeho
nové duchovní správce, děkany. Vedl též další diplomatická jednání i mimo
město. 211 Ve městě bylo třeba každý den řešit různé sociální a právní problémy, v nichž primátor Daník vystupoval často jako osoba, která vše sporné
řešila smírem. Primátor se zaručoval i za osoby, které pracovaly s městskými
nebo státními financemi. K jeho mnohým povinnostem patřila i péče o měst
ské i poddanské sirotky. 212
Byly to nesporně osobní a charakterové vlastnosti a potřebné charisma,
které umožňovaly primátoru Melicharu Daníkovi z Vostrova a z Kočic setrvat
v primátorském úřadě od funkčního období 1587/89 do 1588/89, 1590 až
1593/94, 1595/96 až 1615116 (naposledy je doložen k 5. červnu 1615). Když
v roce 1616 na tento významný úřad městské samosprávy rezignoval, zaslal
panovníkovi latinskou žádost o uvolnění z funkce, která se dochovala ve Státním ústředním archivu v Praze, ve fondu Stará manipulace. 213 Jak prokazuje
náhrobní kámen, objevený v roce 1909 v konstrukci polního mostku 21 \ primátor Daník zemřel 18. srpna 1616 a byl pohřben v chrámu sv. Gotharda. 21 5
Podle latinských veršů tohoto náhrobníku mu byla Chrudim kolébkou, Český
Brod mu dal úřad a Praha vavřín. Úmrtí primátora Daníka zanesl do svých
Pamětí Mikuláš Dačický z Heslova216 a latinské verše mu věnoval bakalář
Lukáš Cibulovský217 , školní kollega a správce kůru v Českém Brodě. V roce
1617 uctil památku primátora Melichara Daníka z Vostrova a z Kočic a jeho
choti primátorův dlouholetý přítel, spoluradní i starší literátského bratrstva
mistr JosefHeliades zvláštním sborníkem latinských básní, do něhož přispěl
úvodními verši mistr Jan Campanus.
postavil sám

2IOSÚA Praha, fond Stará manipulace, sign. B 46/ 13 .
211 Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 2232, fol. 91 - 92.
212 Pozůstalost Josefa Miškovského, Sirotčí registra českobrodského panství 1593- 1614.
213 SúA Praha, fond Stará manipulace, sign. O 88/3.
2 14
J. Miškovský, Mrtvý pod mostkem, Naše hlasy 29, 1909, č. 14, s. 4.
215 Státní ob lastní archiv v Plzni, pobočka Žlutice, fond Premonstráti Teplá, sign. II B 3.
216 Paměti Mikuláše Dačického z Heslova II (ed . A. Rezek), Praha 1881 , s. 163.
217 Rukověť l, s, 358- 359.
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PŘÍLOHAČ.2

Zastoupení literátského bratrstva v městské radě
v Českém Brodě v letech 1526-1620
Renovace rady: 4. července 15262 18

Hofrychtéř

-

Jan Šalomún z Lochonic
Václav kantor
Jiřík Křeček

Ambrož Homašta pekař
Jiřík Domažlický kovář
Šimon Vavák
Jan Kubík
Vilém z Blanice, donátor kancionálu z roku 1520
Pavel Košťál řezník
Jakub kovář
Havel sladovník
Václav Píček
Renovace rady: ll.

června

1527219

Hofrychtéř

-

Ambrož Homašta pekař
Václav kantor
Václav Ledecký
Jan Cihelný
Vilém z Blanice, donátor kancionálu z roku 1520
Have1kovář

Šimon Vavák
Adam řezník
Jiřík Strachota z Hoštic, donátor kancionálu z roku 1520
Jiřík Křeček řezník

Pavel Košťál
Jan Kubík

řezník

Renovace rady: 13. července 1528 220

-

Podkomoří, hofrychtéř

Jan Šalomún z Lochonic
Kolín, fond Město Český Brod, sign. Ill/5 , fo!. A 4.
fond Město Český Brod, sign. Ill/5, fol. A 6, A7v.
220 Tamtéž, fond Město Český Brod, sign. Ill/5, fol. A I2v
218 SOkA

21 9Tamtéž,
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Václav kantor
Jan Píček
Ambrož Homašta pekař
Jiřík Křeček řezník

Vilém z Blanice, donátor kancionálu z roku 1520
Havel sladovník
Jiřík Domažlický kovář
Havel kovář
Jiřík Chmel
Jiřík Kopáč

Jan Kubík
Renovace rady: 27. června 1541 221
Adam řezník, primas
Ambrož Homašta pekař
Šimon Vavák
Jan Píček
Duchek Kopiník sladovník, starší sladovnického cechu (1554), donátor
kancionálu z roku 1557
Jiřík kramář

Jan z Habru, bakalář
Jiřík Strachota z Hoštic, donátor kancionálu z roku 1520
Jan Havlův Košťál, donátor kancionálu z roku 1557
Vít Poll Žitavský
Jan Kníže jinak Dvorský
Jakub Kopáč
Renovace rady: 4. května 1545 222
Jan z Habru, bakalář (primas)
Ambrož Homašta pekař
Šimon Vavák
Duchek Kopiník sladovník, starší sladovnického cechu (1554), donátor
kancionálu z roku 1557
Jiřík kramář

Adam řezník
renovace městské rady uvádí úřední kniha podkomořského úřadu , SÚA Praha, fond
PÚ, inv. č . I (stará sign. RKP 2822a), fo!. 51 . Městská rada je rekonstruována z datačních formulí
českobrodských městských intabulací.
222 SÚA Praha, PÚ, inv. č . I, fo!. 83. Městská rada je rekonstruována.

22 1 Datum
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Jiřík Strachota z Hoštic, donátor kancionálu z roku 1520
Kašpar Fifka
Jan Ko š ťál , donátor kancionálu z roku 1557
Vavřinec Podkostelský sladovník
Valentýn Machánek
Jan kolář

Renovace rady: 17. května 1546 223
Jan Vilém z Habru, bakalář, primas, hospodář města
Ambrož Homašta pekař
Jiřík Strachota z Hoštic, donátor kancionálu z roku 1520
Šimon Vavák
Duchek Kopiník sladovník, starší sladovnického cechu (1554), donátor
kancionálu z roku 1557
Jiřík kramář

Jakub Kopáč
Kašpar Fifka
Vavřinec Podkostelský sladovník
Matúš Tma kovář
Vít Poll Žitavský
Matěj sladovník
Renovace rady: 31. května 1547224
Ambrož Homašta pekař, primas, hospodář města
Jan Košťál, donátor kancionálu z roku 1557
Šimon Vavák
Duchek Kopiník sladovník, starší sladovnického cechu (1554), donátor
kancionálu z roku 1557
Jiřík kramář

Jan Vilém z Habru, bakalář
Jiřík Strachota z Hoštic, donátor kancionálu z roku 1520
Jan Švik bakalář
Vít Poll Žitavský
Vavřinec Podkostelský sladovník
Jan Kníže jinak Dvorský
Matěj sladovník
223 Tamtéž,
224 Tamtéž,

PÚ, inv. č. I, fo!. 88. Městská rada je rekonstruována.
PÚ , inv. č. I, fol. 92. Městská rada je rekonstruována.
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Renovace rady: 12. května 1552 225
Jan Košťál, primas, hospodář města, donátor kancionálu z roku 1557
Ambrož Homašta pekař
Adam řezník
Jiřík kramář

Kašpar Fifka
Duchek Kopiník sladovník, starší sladovnického cechu (1554), donátor
kancionálu z roku 1557
Duchoslav Křeček, donátor kancionálu z roku 1557
Jakub Kopáč
Vavřinec Podkostelský sladovník
Jiřík Pravec sladovník, starší sladovnického cechu (1554)
Václav Trnka kovář
Bohuslav sladovník
Renovace rady: ca 17. dubna 15 56226
Kašpar Fifka, primas
Adam řezník
Jan Košťál
Duchek Kopiník sladovník, starší sladovnického cechu ( 1554), donátor
kancionálu z roku 1557
Jan Ledecký
Vavřinec Podkostelský sladovník
Pavel Šabák kožešník
Jan Jehňátko
Václav Kule řezník
JosefFeytl bakalář, starší literátského bratrstva
Jan řezník
AdamPíček

Renovace rady: ca 16. dubna 1557
Jan Ledecký, primas
Adam řezník
Jan Košťál
PÚ, inv. č. I, fo!. 168v. Městská rada je rekonstruována.
městské rady a starší jednotlivých řemeslnických cechů z let 1556- 1620 jsou
rekonstruovány. Seznamy starších literátského bratrstva z let 1588- 1613 se dochovaly ve Strahovské knihovn ě, sign. DD II 9, fo!. 77- 156.

225 Tamtéž,

226 Českobrodské
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Duchek Kopiník sladovník, starší sladovnického cechu ( 15 54), donátor
kancionálu z roku 1557
Vařinec Podkostelský sladovník
Václav Kule řezník
Josed Feytl bakalář, starší literátského bratrstva
Matěj bakalář sladovník, starší sladovnického cechu (1554)
Jan řezník
Martin kolář
Jan Táborský krejčí , starší krejčovského cechu
Adam Vítův
Renovace rady: ca 2. července 1574

-

Podkomoří , hofrychtéř

Ondřej

Balbín z Vorličné , primátor
Duchoslav Křeček, donátor kancionálu z roku 1557
Jan Kvarýn
Jan Táborský krejčí, starší krejčovského cechu (1575)
Václav Kule řezník
Václav Podkostelský řezník, starší řeznického cechu (1595)
Šimon Mělnický
Jan Cyrillus bakalář
Jan Strejček sladovník, starší sladovnického cechu
Bartoloměj Šlechta řezník
Michal Cihelný
Jan bakalář sladovník
Renovace rady: ca 28. června 1577
Petr Hnojík sladovník, primátor, starší sladovnického cechu (1578),
donátor kancionálu z roku 1575
Ondřej Balbín z Vorličné
Jan Táborský krejčí , starší krejčovského cechu (1575)
Václav Kule řezník
Václav Podkostelský řezník , starší řeznického cechu (1595)
Šimon Mělnický
Jan Cyrillus bakalář
Jan Strejček sladovník, starší sladovnického cechu
Michal Cihelný
Jan Pravec
Matěj Jičínský sladovník, starší sladovnického cechu (1593)
Václav Sklepka kantor
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Renovace rady: ca 29. května 1579
Petr Hnojík sladovník, primátor, starší sladovnického cechu (1578),
donátor kancionálu z roku 1575
Ondřej Balbín z Vorličné
Jan Táborský krejčí , starší krejčovského cechu (1575)
Václav Kule řezník
Šimon Mělnický
Jan Kvarýn
Michal Cihelný
Jan Pravec
Jan bakalář sladovník
Ondřej Škoda kantor
Václav Hyls z Goldperka, starší literátského bratrstva (1593)
mistr Jan Auterinus, starší literátského bratrstva (1588)
Renovace rady: ca 21. prosince 1590
Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, primátor, starší latinského kůru
Petr Hnojík sladovník, primátor, starší sladovnického cechu (1578),
donátor kancionálu z roku 1575
Bartoloměj Šlechta z Kyršfeldu, řezník, starší řeznického cechu (1594),
člen literátského bratrstva (1591)
Jiřík Hynek Budíkovský, donátor kancionálu z roku 1575
Václav Hyls z Goldperka, starší českého kůru (1593)
Jan Kříž z Vostrova a z Kočic, starší latinského kůru
Bartoloměj Kopřiva sladovník, starší sladovnického cechu (1580)
ian Brodský z Větčína, starší českého kůru (1591)
Jan Kule mladší
Jakub Drahlovský z Drahlovic
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu (1595), starší
literátského bratrstva ( 1591)
Havel řezník
Renovace rady: ca 14. května 1593
Melichar Daník z Vostrova a z Kočic , primátor,

bakalář,

starší latinského

kůru

Petr Hnojík sladovník, primátor, starší sladovnického cechu (1578),
donátor kancionálu z roku 1575
Matěj J i čínský sladovník
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Šimon Mělnický
Jan Kříž z Vostrova a z Kočic, starší latinského kůru
Václav Hyls z Goldperka, starší českého kůru
Jan Brodský z Větčína, starší českého kůru (1591)
Bartoloměj Šlechta z Kyršfeldu, řezník, starší řeznického cechu (1594),
člen literátského bratrstva (1592)
Adam Aglasinus bakalář, starší latinského kůru
Jan Kule mladší
Renovace rady: ca 6.

května

1594

Matěj Jičínský sladovník, primátor, starší sladovnického cechu
Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, bakalář, starší latinského kůru
Petr Hnojík sladovník, primátor, starší sladovnického cechu (1578),
donátor kancionálu z roku 1575
Jakub Drahlovský z Drahlovic
Václav Hyls z Goldperka, starší českého kůru
Jan Kříž z Vostrova a z Kočic, starší latinského kůru
Václav Podkostelský řezník, starší řeznického cechu (1595)
Jan Brodský z Větčína, starší českého kůru
Adam Aglasinus bakalář, starší latinského kůru
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu (1595), starší
literátského bratrstva (1591)
Bartoloměj Kopřiva sladovník, starší sladovnického cechu (1580)
Jan Kule mladší

Renovace rady: ca 17. dubna 1598
Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, primátor,

bakalář,

starší latinského

kůru

Václav Hyls z Goldperka, starší českého kůru
Bartoloměj Šlechta z Kyršfeldu, řezník, starší řeznického cechu, člen
literátského bratrstva (1592)
Matěj Jičínský sladovník, starší sladovnického cechu ( 1601)
Řehoř Plachta
Bartoloměj Kopřiva sladovník, starší sladovnického cechu (1580)
Jan Brodský z Větčína, starší českého kůru
Tomáš kolář
Jiřík Jordánský kožešník
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Josef Fučík
Jan Koza Vimberský 227 , starší latinského kůru
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu (1603)
Renovace rady: ca 28. dubna 1600
Melichar Daník z Vostrova a z Kočic , primátor, bakalář, superintendent
latinského kůru
Václav Hyls z Goldperka, starší českého kůru (1597)
Bartoloměj Šlechta z Kyršfeldu, řezník, starší řeznického cechu, člen
literátského bratrstva ( 1592)
Matěj Jičínský sladovník, starší sladovnického cechu ( 1601)
Tomáš kolář
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu (1603)
Jiřík Jordánský kožešník
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
Řehoř Plachta
Jan Robínek z Větčína
Samuel Podkostelský řezn ík
Renovace rady: ca 18. května 1601
Melichar Daník z Vostrova a z Kočic , primátor, bakalář, superintendent
latinského kůru
Václav Hyls z Goldperka, starší českého kůru (1597)
Bartoloměj Šlechta z Kyršfeldu, řezník, starší řeznického cechu, člen
literátského bratrstva
Matěj Jičínský sladovník, starší sladovnického cechu
Jan Robínek z Větčína
Tomáš kolář
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Řehoř Plachta
Jiřík Jordánský kožešník
Samuel Podkostelský řezník
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu (1603)
roce 1597 si Jan Koza Vimberský koupil v Českém Brodě pravovárečný dům za 700 kop
grošů míš., SOkA Kolín, fond M ěsto Č eský Brod, sign. !II/6, fo!. L l. V Rukověti humanistické-

227 V

ho básnictví je uváděn dvakrát, jako Koza Jan, původem z Vimperku (díl3 , s. 76 - 77) a Vimberský (Vimbergenus, Wimberski) Jan (díl5 , s. 500- 501).
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Renovace rady: ca 19. dubna 1602
Melichar Daník z Vostrova a z Kočic , primátor, bakalář, superintendent
latinského kůru
Bartoloměj Šlechta z Kyršfeldu, řezník, starší řeznického cechu (1601),
člen literátského bratrstva (1592)
Matěj Jičínský sladovník, starší sladovnického cechu
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu (1603)
Jan Robínek
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Tomáš kolář
Jan Brodský z Větčína, starší českého kůru (1591)
Jan Gutten, starší českého kůru
Samuel Podkostelský řezník
Adam Táborský
Renovace rady: 25. dubna 1603

-

Podkomoří , hofrychtéř

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, primátor, bakalář, superintendent
latinského kůru
Bartoloměj Šlechta z Kyršfeldu, řezník, starší řeznického cechu (1601),
člen literátského bratrstva (1592)
Matěj Jičínský sladovník, člen sladovnického cechu (starší 1594)
Tomáš kolář
Řehoř Plachta
JanRobínek
Bartoloměj Kopřiva sladovník
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
Jan Brodský z Větčína, člen literátského bratrstva
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva (1592)
Adam Táborský
Renovace rady: 12. května 1604

-

Podkomoří, hofrychtéř

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, primátor, bakalář, superintendent
literátského bratrstva
Bartoloměj Šlechta z Kyršfeldu, řezník, člen řeznického cechu, člen
literátského bratrstva
Matěj Jičínský sladovník, člen sladovnického cechu (starší 1594)
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Jan Robínek
Jan Koza Vimberský, člen literátského bratrstva
Řehoř Plachta
Bartoloměj Kopřiva sladovník
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Tomáš kolář
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva (1592)
Adam Táborský
Jan Vokál, bakalář, starší českého kůru
Renovace rady: 20. dubna 1605

-

Podkomoří , hofrychtéř

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, primátor, bakalář, superintendent
literátského bratrstva
Matěj Jičínský sladovník, člen sladovnického cechu (starší 1594)
Jan Brodský z Větčína , člen literátského bratrstva (1593)
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
Řehoř Plachta
JanRobínek
Bartoloměj Kopřiva sladovník
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Tomáš kolář
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva (1592)
Adam Táborský
Jan Vokál bakalář, starší českého kůru
Renovace rady: 19. dubna 1606

-

Podkomoří, hofrychtéř

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, primátor, bakalář, superintendent
literátského bratrstva
Matěj Jičínský sladovník, starší sladovnického cechu (1602)
Jan Brodský z Větčína
Jan Robínek z Větčína
Řehoř Plachta
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Matous Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva (1592)

126

M. Dvořák, Literátské bratrstvo a městská rada v Českém Brodě

Adam Táborský
Zikmund Bělský řezník, starší českého kůru, člen řeznického cechu ( 1605)
Tomáš kolář
Renovace rady: 3.

května

1607

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, primátor, bakalář, superintendent
literátského bratrstva
Matěj Jičínský sladovník, starší sladovnického cechu (1602)
Jan Brodský z Větčína, člen literátského bratrstva (1593)
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
Řehoř Plachta
Jan Robínek z Větčína
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva
Jan Vokál bakalář, starší latinského kůru
Zikmund Bělský řezník, člen řeznického cechu (starší 1605), starší českého
kůru

Samuel mladší Podkostelský, člen řeznického cechu (starší 1616)
Jan Krunšpánek bednář
Adam Táborský
Renovace rady: 28. dubna 1608

-

Podkomoří, hofrychtéř

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic , primátor, bakalář, superintendent
literátského bratrstva
Jan Robínek z Větčína
Jan Koza Vimberský, starší latinského bratrstva
Řehoř Plachta
Matěj Jičínský sladovník, starší sladovnického cechu (1602)
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva
Jan Vokál bakalář, starší latinského kůru
Zikmund Bělský řezník , člen řeznického cechu (starší 1611), starší českého
kůru

mistr Jiřík Horatius
Václav Priamus Pelhřimovský
mistr Jan Šonovský z Šonova, starší latinského kůru
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Renovace rady: 13. května 1609

Podkomoří , hofrychtéř

-

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic , primátor, bakalář, superintendent
literátského bratrstva
Matěj Jičínský sladovník, starší sladovnického cechu (1602)
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
Řehoř Plachta
Jan Robínek z Větčína
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva
Jan Vokál bakalář, starší latinského kůru
Zikmund Bělský řezník, člen řeznického cechu, starší českého kůru
mistr Jiřík Horatius, člen literátského bratrstva
Václav Priamus Pelhřimovský, člen literátského bratrstva
mistr Jan Šonovský z Šonova, starší latinského kůru
Renovace rady: ca 14. května 161 O -

Podkomoří, hofrychtéř

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, primátor, bakalář, superintendent
literátského bratrstva
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
Řehoř Plachta
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu ( 1611 ), člen
literátského bratrstva (1592)
Zikmund Bělský řezník, starší českého kůru
mistr Jiřík Horatius, člen literátského bratrstva
mistr Jan Šonovský z Šonova, starší latinského kůru
Václav Priamus Pelhřimovský, starší latinského kůru
Jan Krunšpánek bednář
Matěj Jičínský sladovník, člen sladovnického cechu (starší 1594)
Jan Meloun řezník
Renovace rady: 12. prosince 1611

-

Podkomoří

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, primátor, bakalář, superintendent
literátského bratrstva
Matěj Jičínský sladovník, starší sladovnického cechu ( 1602)
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
Řehoř Plachta
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
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Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva
Zikmund Bělský řezník, starší řeznického cechu, člen literátského bratrstva
Václav Priamus Pelhřimovský , starší latinského kůru
mistr Jan Šonovský z Šonova, starší latinského kůru
Jiřík Chovranský
Jan Meloun řezník
Adam Táborský
Renovace rady: 27.

června

1613

-

Podkomoří

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic , primátor, bakalář, superintendent
literátského bratrstva
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
Řehoř Plachta
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva
Zikmund Bělský řezník, starší řeznického cechu
mistr Jan Šonovský z Šonova, starší latinského kůru
Jan Meloun řezník
Jan Krunšpánek bednář
Matěj Hájek krejčí
Samuel mladší Podkostelský, starší řeznického cechu (1616)
Jan Soběvolný Žlutický
Renovace rady: 20. června 1614

-

Podkomoří, hofrychtéř

Melichar Daník z Vostrova a z Kočic, primátor, bakalář, superintendent
literátského bratrstva
Jan Koza Vimberský, starší latinského kůru
Řehoř Plachta
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva ( 1592)
Daniel Winklár-2 28
mistr Jan Šonovský z Šonova, starší latinského kůru
Jan Meloun řezník
228 Byl velkoobchodníkem. V roce 1625 dlužil2500 kop groš ů míš za víno Matoušovi Holendovi
do Chotěboře, SOkA Kolín, fond Město Český Brod, sign. IIU8, fo!. 21 Ov.

129

Documenta Pragensia XVIII (2000)

Jan Krunšpánek bednář
Samuel mladší Podkostelský řezník, starší řeznického cechu (1616)
Viktorýn Rozvoda Horažďovský , starší českého kůru
Matouš Tichý kožešník
Renovace rady: 27. dubna 1616 229

-

Podkomoří, hofrychtéř

Jan Koza Vimberský, primátor, starší latinského kůru
Řehoř Plachta
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru (1612)
Samuel mladší Podkostelský řezník, starší řeznického cechu
mistr Jan Šonovský z Šonova, starší latinského kůru (1613)
Zikmund Bělský řezník, starší řeznického cechu ( 1617)
Jan Soběvolný Žlutický starší českého kůru (1613)
Jan Krunšpánek bednář
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva (1592)
Viktorýn Rozvoda Horažďovský , starší českého kůru (1613)
Jan Meloun řezník
Jan Hnojík
Renovace rady: 19. dubna 1617 230

-

Podkomoří, hofrychtéř

Jan Koza Vimberský, primátor, starší latinského kůru (1616)
Řehoř Plachta
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru (1612)
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva (1592)
mistr Jan Šonovský z Šonova, starší latinského kůru (1613)
Zikmund Bělský řezník, starší řeznického cechu
Samuel mladší Podkostelský řezník, starší řeznického cechu
Viktorýn Rozvoda Horažďovský, starší českého kůru ( 1613)
Jan Hnojík
Sixt Jamský bakalář, starší latinského kůru (1613)
Adam Kopřiva
Matouš Tichý kožešník
Jan Krunšpánek bednář

229 Rukověť 4, s. 205- 206.
230 Rukověť I, s. 358-359.
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Renovace rady: 9.

května

1618

-

Podkomoří, hofrychtéř

Jan Koza Vimberský, primátor, starší latinského kůru (1616)
Řehoř Plachta
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru (1612)
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva
Zikmund Bělský řezník, starší řeznického cechu ( 1617)
mistr Jan Šonovský z Šonova, starší latinského kůru
Samuel mladší Podkostelský řezník , starší řeznického cechu
Viktorýn Rozvoda Horažďovský, starší českého kůru
Jan Hnojík
Matěj Chotouňský

Jan Meloun řezník
(Sixt Jamský bakalář) (starší latinského kůru , 1613)
Renovace rady: ca 22. března 1619
Jan Koza Vimberský, primátor, starší latinského kůru (1616)
Řehoř Plachta
mistr JosefHeliades, starší latinského kůru (1612)
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva
Zikmund Bělský řezník, starší řeznického cechu ( 1616)
Samuel mladší Podkostelský řezník, starší řeznického cechu (1618)
Viktorýn Rozvoda Horažďovský, starší českého kůru (1613)
Jan Hnojík
Sixt Jamský bakalář, starší latinského kůru (1613)
Jan Soběvolný Žlutický, starší českého kůru (1613)
mistr Jan Šonovský z Šonova, starší latinského kůru (1613)
Jan Meloun řezník
Renovace rady: ca 20. března 1620
Jan Koza Vimberský, primátor, starší latinského kůru (1616)
Řehoř Plachta

mistr JosefHeliades, starší latinského kůru (1612)
Matouš Borovský sladovník, starší sladovnického cechu, člen literátského
bratrstva
Zíkmund Bělský řezník, starší řeznického cechu ( 1616)
Matěj Kopřiva

Jan Soběvolný Žlutický, starší českého kůru (1613)
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Jan Meloun řezník
Václav Záruba Strumborský, starší českého kůru (1613)
Sixt Jamský bakalář, starší latinského kůru ( 1613)
(Jan Hnojík)
(Samuel mladší Podkostelský řezník, starší řeznického cechu [ 1618])
Renovace rady: 17. května 1663 23 1

-

Podkomoří , hofrychtéř

Duchoslav Tintěra, primátor , starší českého kůru
Daniel Malý, starší českého kůru
Jakub Charvát, starší českého kůru
Václav Patočka, starší českého kůru
Jindřich Černý, člen literátského kůru
Jakub Miller, člen literátského kůru
Matěj Kopřiva, člen literátského kůru
Matěj Blahovec, člen literátského kůru
Jiří Ort, člen literátského kůru
Václav Procházka, za mladší kůru
Jiří Vokál z Budíkova, člen literátského kůru
Václav Nicolaides, starší latinského kůru (1664)
232

Renovace rady: 1740233
Leopold Vokál z Budíkova, primátor, člen literátského bratrstva
Václav Řehák, člen literátského bratrstva
Jan Blahovec, úředník literátského bratrstva (početvedoucí)
František Jelínek, inspektor muzikantského kůru
Karel Ignác Šmíd, člen literátského bratrstva
Jan Antonín Šentál z Šentálu a z Kerska, viceinspektor muzikantského kůru
Jan Ouzský, člen literátského bratrstva
Václav Němeček , člen literátského bratrstva
Jan Kukumus, člen literátského bratrstva
Václav Čechura, člen literátského bratrstva

Praha, PÚ, inv. č. 4 (stará sign. 2851), s. f. (1 662).
knihovna, sign. DD ll 9, fo!. 201 - 202, 431-432. Mezi instalovanými radními byli
také Jan Kemetr, Jan Hopf a Matěj Pokorný. V literátské matrice jsou na jejich místech uváděni
Václav Procházka, Jiří Vokál z Budíkova a Václav Nicol aides.
233 Tamtéž, sign. DD II 9, fo!. 309- 310.
231 SÚA

232 Strahovská
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Obecní starší:
Vojtěch Šentál z Šentálu a z Kerska, člen literátského bratrstva
Jindřich Příborský, člen literátského bratrstva
Vojtěch Hájek, člen literátského bratrstva
Starší městský rychtář :
Jan Šentál z Šentálu a z Kerska, člen literátského bratrstva
Renovace rady: 1779234
Jan Hynek Zwieker, primátor, člen literátského bratrstva
Václav Čechura, člen literátského bratrstva
Jan Zákora, člen literátského bratrstva
Antonín Václav Nejedlý, člen literátského bratrstva
Jan Filach, člen literátského bratrstva
Martin Beneš, člen literátského bratrstva
JosefTreubner, člen literátského bratrstva
František Monse, člen literátského bratrstva
Matěj Kubeš, člen literátského bratrstva
JosefVrabec, člen literátského bratrstva
Josef Strnad, člen literátského bratrstva

234 Tamtéž,

sign. OD 119, fol. 406-407.
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PŘÍLOHAČ.3

Zastoupení literátského bratrstva v městské radě v Čáslavi
v letech 1603-1645
Renovace rady: 15. května 1604235
Podkomoří, hofrychtéř
Jakub Sixti ze Zvířetína, primas, bakalář, člen literátského bratrstva 236
Jan starší Jaroměřský 237 , člen literátského bratrstva
Jiřík Přibyslavský

Pavel Tomíček kantor, člen literátského bratrstva
Zachariáš Jemnický, člen literátského bratrstva
Samuel Zárybnický bakalář 238 , člen literátského bratrstva
Simeon Žďárský, člen literátského bratrstva
Martin Textorius Klatovský bakalář 239 , člen literátského bratrstva
Lukáš Procházka
Martin Statius Strakonický kantor, člen literátského bratrstva
Jan Christophorus bakalář 240 , člen literátského bratrstva
Pavel Černý
Renovace rady: 24. června 1614241

Podkomoří, hofrychtéř

Jan Christophorus bakalář, primas, člen literátského bratrstva
mistr Jan Jaroměřský, člen literátského bratrstva
Martin Statius Strakonický kantor, člen literátského bratrstva
Jiřík Boleslavský
Samuel Zárybnický bakalář, člen literátského bratrstva
Mikuláš Jamský, člen literátského bratrstva
Jan Lukášů, č l en literátského bratrstva

235 SÚA

Praha, PÚ, inv. č. 2 (stará sign. RKP 3487), fol. 57.
5, s. I 09- 111 ; V. J. Nováček, Matrika kůru literátského v Čáclavi z let 1539- 1659,

236 Rukověť

s. 15.
Rukověť 2, s. 430; A. Sedláček, Děje města Čás l avi, s. 169. V denunciantském li stě z roku
1593 je označen jako sedmimudřec a denunciant o něm napsal tuto charakteristiku také pro jeho
vysokohledění. SÚA Praha, Stará manjpulace, sign. C 1/ 39.
238 Rukověť 5, s. 562;A. Sedláček, Děje města Čás l avi, s. 191; V. J. Nováček, Matrika kůru literátského v Čáslavi, s. 15.
239
Rukověť 5, s. 351; V. J. Nováček, Matrika kůru literátského v Čás lavi, s. 15.
240
Rukověť 2, s. 399-400; V. J. Nováček, Matrika kůru literátského v éáslavi, s. 15.
24 1 SÚA Praha, PÚ, inv. č. 2, fo!. 213.
237
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Jan Čeledínek, člen literátského bratrstva
mistr Martin Agrikola, člen literátského bratrstva
Jakub Mydlářů, člen literátského bratrstva
Šebestián Jernnický, člen literátského bratrstva
Lukáš Procházka
Renovace rady: 1645 242
Šimon Janůvka, primas, člen literátského bratrstva od roku 1620
Václav Aquinas kantor, člen literátského bratrstva od roku 1620
Samuel starší Jaroměřský bakalář, člen literátského bratrstva od roku 1620
Václav Statius, člen literátského bratrstva od roku 1635
Adam Aquila, člen literátského bratrstva od roku 1635
Pavel Bojan, člen literátského bratrstva od roku 1635
Samuel Přibyslavský, člen literátského bratrstva od roku 1623
Samuel mladší Jaroměřský , člen literátského bratrstva od roku 1645
Martin Jičínský, člen literátského bratrstva od roku 1635
Mikuláš Kopecký, člen literátského bratrstva od roku 1645
Martin Čaban bakalář, člen literátského bratrstva od roku 1635

242

V. J Nováéek, Matrika kůru literátského v Čáslavi, s. 16- 17 a 20.
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PŘÍLOHAČ.4

Zastoupení literátského bratrstva v městské radě v Lounech
v roce 1592 243
Renovace rady: 1592
Jiří Dědek

-

Hofrychtéř

z Vlkové, primas, starší latinského kůru

Jiří

Užidil
Jakub Zákostelský z Bílejova
Jan Šifl z Vosrštejna
Urban Rezler z Lišic
Florián Rokycanský, starší latinského kůru
Jan Tuček
Matyáš Svidnický bakalář, starší latinského kůru
Daniel Rak, starší českého kůru
Jan Dčber
Ondřej Pelhřimovský

Jan Strejc Písecký, starší latinského kůru
PŘÍLOHAČ.S

Zastoupení literátského bratrstva v městské radě
Mladé Boleslavi v roce 1618 244
Renovace rady : 7.

května

1618

-

Hofrychtéř

Mistr Jiří Kezelius Bydžovský, primátor, první starší literátského bratrstva
Kryštof Mimoňský
Mikoláš Milčinský, správce literátského bratrstva
Simeon Trunsa
Václav Strenický
Jakub Hubáček, člen literátského bratrstva
Václav Jacek
Adam Svoboda kosař, člen literátského bratrstva
Adam Vrkoslav mydlář
Jonáš Pelargus Vodňanský, správce předního kůru literátského bratrstva
Jan Kopecký
AdamKayl
243 F. Štědrý, Dějiny města

Loun, s. 75, 149, 152.
mladoboleslavská od Mistra Jiříka Bydžovského sepsaná. Toto vydání upravil ZdeKamper, Mladá Boleslav 1935, s. 111; E. Mikanová, Mladoboleslavský literátský kůr, s. 83.

244 Kronika
něk
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PŘÍLOHAČ.6

Zastoupení literátského bratrstva v městské radě v Táboře
ve funkčním období 1626/27 245
Renovace rady: 5. května 1626

-

Podkomoří , hofrychtéř

Václav Černý jinak Nigrinus, primátor, přední literátský kůr
Jan Senožatský Karlovický, přední literátský kůr
Pavel Roland šmukýř, druhý literátský kůr
Pavel Šimků Thezaur pekař, druhý literátský kůr
Joachym Nedělka řezník, druhý literátský kůr
Pavel Čáp knap, druhý literátský kůr
Jan Huřecký
Ludvík Hubatý, druhý literátský kůr
Simeon Raušar, přední literátský kůr
Jan Fišar jinak Jadýrko krejčí , druhý literátský kůr
Jonáš Stekkelius Školiastr, druhý literátský kůr
Jan Hradský jinak Komorník
PŘÍLOHAČ.7

Zastoupení inteligence v městské radě v Plzni v roce 1606 246
Renovace rady: 8. května 1606

-

Podkomoří , hofrychtéř

mistr Šimon Plachý z Třebnice , primas
mistr Tomáš starší Selender z Prošovic
Šebestián Pechanovský z Turnštejna a z Palatinu
Job Kotva z Freifeldu
mistr Jan Kleo z Roudné
doktor Jan Scribonius z Horšova
Jan Mincar z Proudníku
Jan Herynk
Daniel Kašpárek z Palatinu
mistr Jan Kolene z Kolna
Jan Andrle
Kašpar Milivský
245 SÚA Praha, PÚ, inv. č. 3, nefol. SOkA Tábor, Sbírka rukopisů, Táborský kancionál I. díl z r. 1587,
sign. 182, fo!. 186v (Seznam č lenů literátského bratrstva z počátku r. 1627). Za tyto vědecké informace děkuji kol. R. Teclovi, řediteli SOkA Tábor. K identifikaci jednotlivých členů táborské měst
ské rady z období 1626/27: K. Thir, Staré domy a rodiny táborské 1- 11, Tábor 1920 (dle indexu).
246 SÚA Praha, PÚ, inv. č . 2, fol. 119; M. Bělohlávek a kol., Dějiny Plzně. I. Od počátků do roku
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PŘÍLOHAČ.8

Zastoupení literátského bratrstva v městské radě
v poddanském městě Litomyšli v roce 1563
Renovace rady: 1563 247
Bartoš Nykodémův, hospodář města
Jan Kosat, člen literátského bratrstva
Alexander Oujezdecký jinak Plzeňský, tiskař
Valentýn vinopal
Václav Mrštichlup, člen literátského bratrstva, donátor kancionálu z roku 1563
Václav Homolka
Portle pekař
Petr Ryšan, člen literátského bratrstva
Jakub Kmocháň
Andrle soukeník
Zych řezník, člen literátského bratrstva, donátor kancionálu z roku 1563
Jakub Cympl jinak Hřídel, člen literátského bratrstva
PŘÍLOHAČ.9

Zastoupení literátského bratrstva v městské radě komorního
města Žebráku v roce 1700
Renovace rady: 1700248
Daniel Wolfgang Evančický, primátor, přední starší literátského bratrstva
Jiří Vorel, člen literátského bratrstva
Nikodém JosefPlichta, člen literátského bratrstva
Jiří Hlava, člen literátského bratrstva
Matěj Šůler, člen literátského bratrstva
Jan František Kříž , člen literátského bratrstva
Matěj Josef Andres, člen literátského bratrstva
Jiří Pistorius, člen literátského bratrstva
Jakub Hruška, člen literátského bratrstva
Pavel Lahoda, člen literátského bratrstva
Václav Rulík, člen literátského bratrstva
1788, Pl zeň 1965 (podle indexu); J. Douša, Městské rady v Plzni a na Starém Měs tě pražském
z let 1550- 1650 a sociální složení rad v letech 1560-1590, SAP 32, 1982, s. 321-418.
247 J. Štěpánek, Graduállitomyšlský, s. 19 a 21 .
24 8 K. Konrád, Děj iny posvátného zp ěvu staročeského I, s. 282.
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PŘÍLOHA Č. 10

Zastoupení literátského bratrstva v městské radě
v Kouřimi v roce 1637 249
Renovace rady: 1. května 1637

Hofrychtéř

Jakub Bukač, primátor, starší latinského kůru 25 0
Václav Zyvalda, člen literátského bratrstva
Tobiáš Chřenek, starší českého kůru
Jakub Miller, člen literátského bratrstva
Jiří Rožmitálský, starší latinského kůru
Jeroným Bukač , člen literátského bratrstva
Daniel Tyrys, kustod literátského bratrstva
Matěj Raban, člen literátského bratrstva
Václav Nuselský, starší českého kůru
Václav Svoboda, člen literátského bratrstva
Adam Smutný, člen literátského bratrstva (od 25. března 1637)
Jakub Polický, člen literátského bratrstva (od 25 . března 1637)

Kolín, fond Archív města Kouřimi , Manuál radní 1636-1639, fo!. 215 . Za tyto vědecké
informace děkují kol. Zuzaně Miškovské, ředitelce SOkA Kolín.
250 V. Oehm, Členové literátského sboru v královském městě Kouřimi v letech 1637- 1712, in :
Časopi s Rodopisné společnosti československé v Praze 3, Praha 1931 , s. ll .
249 SOkA
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JIŘÍ

ŠTAIF

DVA TYPY OBČANSKÉHO SDRUŽOVÁNÍ V DOBĚ
PŘEDBŘEZNOVÉ
AKCIONÁŘSKÁ JEDNOTA PRO ť:ESKÉ DIVADLO

A SBÍRKY NA ť:ESKOU PRŮMYSLOVOU ŠKOLU

Město

Praha získalo během českého národního obrození jednu z dalších
funkcí, stalo se totiž dominantním centrem českého národního
hnutí. Tato společenská funkce Prahy je zvláště patrná od čtyřicátých let 19. století, kdy je již zřejmé, že občanské sdružování se stává nezbytným profilujícím fenoménem moderní doby i u nás v Čechách. Přitom je třeba si uvědomit,
že toto sdružování se odehrává ve společnosti, jež má zcela konkrétní sociální
strukturu, v níž jsou různě- pokud jde o početnost, prestiž i majetek- zastoupeny tradiční elity, místní notáblové, státní i nestátní byrokracie, různě mohovité měšťanstvo, rozdílně vlivná a sebevědomá vrstva inteligence a zejména
pak četní venkovští poddaní a v neposlední řadě též venkovské i městské nižší
a nejnižší vrstvy. Vedle v podstatě již moderního občanského sdružování existovaly v tehdejší pražské společnosti ovšem i takové formy sdružování, jež
měly tradičnější charakter a týkaly se zejména chudinské péče a sociálního
zajištění vdov a sirotků např. po právnících, obchodnících či hudebnících,
anebo zestárlých herců Stavovského divadla.'
Nás však zajímají v tomto případě zejména společenské skupiny spjaté s tou
formou společenské modernizace, již nazýváme českým národním hnutím či
poněkud obecněji českým nacionalismem. Právě tento nový společenský jev
sociálně reprezentují určité sociální vrstvy. Pro čtyřicátá léta 19. století je pak
příznačné, že to jsou čelní představitelé českého národního hnutí, kteří si po
mém soudu právě v této době začínají uvědomovat sami sebe jako novou
společenskou elitu. Neprokrytě totiž projevují svoji ambici "řídit ty ostatní".
Chtějí jim dávat nejen dílčí impulsy, nýbrž i ucelený národní program, jehož
společenských

1 Srov. Dějiny Prahy II., (ed. J. Láník - J. Vlk) , Praha 1998, s. 24n., s K. V. Zap, Průvodce po
Praze, Praha 1848, s. 70-72 aj .
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neodkládají do mlhavé budoucnosti. Začínají se tak vskutku
profilovat jako elita, jež má skrytou ambici být alternativní vůči elitě stávající. 2
Jejich ambice být alternativní elitou se dá historicky velmi dobře studovat
na programu, organizaci a okolnostech vzniku Akcionářské jednoty pro české
divadlo na straně jedné a na sbírkách na českou průmyslovou školu na straně
druhé . Obě tyto akce, jak jsem přesvědčen, profilují nové společenské aktivity českého národního hnutí od poloviny čtyřicátých let 19. století a navíc jsou
nepochybným měřítkem nejen jeho ambicí, nýbrž i reálného společenského
vlivu právě této vznikající alternativní elity.
Na vysvětlenou: touto tematizací nechci vylučovat národní uvědomění čes
kých Němců z moderních českých dějin. Zmíněné dvě akce českého národního hnutí jsem si vybral prostě proto, že měly velký mobilizační význam pro
celou multietnickou společnost v Čechách, ať již se k nim stavěla ve svých
rozdílných sociálnich komponentách v zásadě kladně či záporně. I když její
podstatná část byla stále ještě netečná, žila v atmosféře, kde se začalo dít něco
nového a svým dosahem i společensky převratného. Přitom je třeba vzít v úvahu
výchozí fakt, že tu ve zvolené době podobné akce Němců či židů nenajdeme.
Tato skutečnost by ovšem neměla dnešního historika nikterak determinovat.
Nekladu proto zvláštní důraz na okolnost, že v tomto směru byli iniciativní
právě představitelé českého národního hnutí. Zajímá mě totiž především otázka
reálných vztahů mezi dobrovolným občanským sdružováním jakožto jedním
z profilujících fenoménů utvářející se občanské společnosti v multietnickém
prostředí Čech, modernizačními cíli tohoto sdružování, aliancemi, které je
schopno za dané situace vytvořit, strategiemi takového jednání a společen
skými konflikty, jež vyvolává. Ještě důležitější je pak pro mě otázka, jaký typ
společenské struktury jsou organizátoři zmíněných akcí schopni integrovat,
resp. které segmenty stávající společenské struktury se nechají oslovit novým
společným cílem, který přesahuje nebo se zcela vymyká jejich seberealizaci
v dosavadních více či méně reprezentativních společenských strukturách.
Pro šlechtu to byl tehdy stále český sněm i společenský klub šlechtické
kasino v Praze, pro velkoobchodníky a kupce zase jejich profesní gremia
a kupecké kasino v Praze. Pro pražské měšťany a živnostníky bylo nepochybně stále prestižní postavení tzv. reprezentanta ve správě města a byli i nadále

2

K tomu srov. zejména názory M. Hrocha, V národním zájmu, FF UK 1996, s. 98n. Tato publikace vyšla rovněž roku 1999 v nakladatelství Lidové noviny v knižnici Dějiny a současnost.
Týž, Na prahu národní existence, Praha 1999, s. 224n. a 257n., kde je zvláště patrné, že ke snaze
být společenskou elitou se museli čeští obrozenci těžce propracovávat. Dále viz popularizační
shrnutí - J. Ln ěničková, České země v době předbřeznové 1792- 1848, Praha 1999.
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J. Staif, Dva typy občanského sdružování v době předbřeznové
hrdí na vážnost, které požívali v příslušných ceších či jiných profesních korporacích. Vzdělanci se pak mohli veřejně projevit zejména v Královské české
společnosti nauk a Vlasteneckém muzeu v Praze. Pokud byli přívrženci čes
kého národního hnutí, najdeme je zejména v Matici české . Technická inteligence a hospodářští odborníci pak měli příležitost uplatnit své zájmy spolu
s již uvedenými společenskými skupinami zejména v Jednotě pro povzbuzení
průmyslu v Čechách, která v letech 1842- 1844 podstatně zdemokratizovala
své stanovy. Nové společenské centrum zejména českého měšťanstva v Praze
-Měšťanská beseda- vzniklo až v lednu 1846 jako jistý protějšek šlechtického a kupeckého kasina a bylo též potvrzením rostoucích společenských ambicí
českého národního hnutí, ačkoliv akce Besedy byly původně národně utrakvistické.3
Agitace pro zřízení českého divadla v Praze i sbírky na českou průmyslo
vou školu mají několik společných jmenovatelů . V mentální sféře to bylo
překonání tehdy již neúměrného strachu z represe státních úřadů, jímž se vyznačovala starší generace českých obrozenců typu Josefa Jungmanna, Pavla
Josefa Šafaříka či Josefa Kajetána Tyla. Dále to byla skutečnost, že do české
ho národního hnutí vstoupili mladší lidé se značnými společenskými ambicemi. Ti se vesměs vyznačovali organizačním talentem i přesvědčením, že na
stávající politický systém je třeba vyvinout tak velký tlak, aby bylo možno
dosáhnout nových cílů . Tyto cíle pak byly formulovány v rámci nové kulturní
politiky českého národního hnutí, jež nyní usilovalo o vybudování dosud neexistujících českých "národních" institucí, jež by upevnily i reprezentovaly
jeho rostoucí společenský vliv. Svoji roli tu zřejmě sehrával příklad úspěšného
maďarského národního hnutí v Uhrách i skutečnost, že právě v této skupině
nacházíme mladé právníky, kteří si byli dobře vědomi různých způsobů, jak
vyvíjet tlak na stávající politické orgány, aniž by se nutně dostávali do čelních
konfliktů se zákony.4
Důležitými průvodními fenomény dobové atmosféry byla skutečnost, že
část šlechticů na českém zemském sněmu se v podstatě ve stejné době odhodlala k jistému opozičnímu tlaku proti vládnímu absolutismu a vídeňskému
centralismu. Matice česká zaznamenávala navíc vzrůstající počet svých členů
a neformální stolní společnosti v pražských hostincích a kavárnách signalizo-

K tomu srov. zejména K. V. Zap, Průvodce po Praze, s. 88, 94- 97, 135- 137 a 147, aM. Kratochvíl, O vývoji městské správy v Praze od roku 1848, Praha 1936, s. 11- 13.
4 K tomu viz např. R. Sak, Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku , Semily 1993, s. 65n.,
a K. Kazda , Dr. Alois Pravoslav Trojan, Slánský obzor 36, 1928, s. 13- 19.
3
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valy, že české národní hnutí může počítat s podporou nejen mezi inteligencí
a úřednictvem, nýbrž i mezi pražskými měšťany a živnostníky. 5
Horno novus v českém národním hnutí byl především Jan Perner, jenž si
jako inženýr železničních staveb získal značné společenské uznání. Perner
byl mužem, jenž začal s dosud neobvyklým nadšením a vnitřním odhodláním
prosazovat nový český národní program v Jednotě pro povzbuzení průmyslu
v Čechách. Když v září roku 1845 tragicky zahynul, byly obě akce již odstartovány. Jeho smrtí ztratilo české národní hnutí na dlouhou dobu výraznou
postavu společensky prestižního technického odborníka a zároveň i přesvěd
čivého agitátora mezi technickou inteligencí, jež se stávala mnohem výraznější cílovou skupinou českého nacionálního působení, než jsme dosud tušili. 6
Na druhé straně se ukázalo, že v řadách českého národního hnutí se vskutku již generačně vyhranila zmíněná skupina mladých či alespoň mladších právníků, jež se v soukromí stejně jako na veřejnosti vyznačovala nejen osobní
ctižádostivostí, nýbrž i neskrývaným národním sebevědomím. Těmito vlastnostmi se vyznačoval nejen F. L. Rieger, nýbrž i dnes již méně známý A. P.
Trojan. Za ně se agilností svého veřejného vystupování řadil F. A. Brauner,
provázen o něco mladším a zároveň i opatrnějším Antonínem Strobachem.
Cenné byly v tomto ohledu znalosti a známosti advokáta Josefa Friče, jenž se
však v obou případech neexponoval v popředí. Další novou výraznou osobností v této konstelaci byl též temperamentní novinář Karel Havlíček Borovský, jenž počátkem roku 1845 přibyl do Prahy vyléčen již nadobro z původního
obrozenského rusofilství. 7
Myšlenku vybudovat v Praze stálou divadelní scénu, kde by se dramatické
umění předvádělo pouze v češtině, vnukl agilnímu Riegrovi J. K. Tyl. Při
tom idea národního divadla nebyla v Evropě zdaleka nová a poprvé byla uskutečněna zřejmě v Hamburku roku 1767 skupinou tamních měšťanů a kupců.
V Německu byla nesena cílem emancipovat měšťanskou kulturu od kultury
5 Srov. A. Okáč, Český sněm a vláda před březnem 1848, Praha 1947, passim;R. Melville, Adel
und Revolution in Bohmen, Mainz 1998, s. 77n.;M. Hroch, Die Vorkampfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Volkem Europas, Praha 1968, s. 44n.
6 Viz J. Klepl, Průmyslová jednota a české úsilí před březnem 1848, in: Sto let Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách 1833- 1933, Praha 1934, s. 191 - 208. K tomu srov. sbírky na čes
kou průmyslovou školu mezi českými studenty vídeňské polytechniky a mezi inženýrským personálem na stavbě železniční trati v Pešti a Štýrském Hradci in ANM, fond Česká průmyslová
škola v Praze (1845- 1847), karton č . 2, i. č. 152, 153 a 155. K předrevolučním létům na české
polytechnice viz pozoruhodné vzpomínky E. Bazika, Mé paměti 1., rkp., s. 19n., Archiv NTM,
i. č. 1540
7 Viz K. Kazbunda, Karel Havlíček Borovský v době předbřeznové, Český časopis historický
32, 1926, s. 318n.
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dvorské. V Čechách čtyřicátých let 19. století bylo možno chápat ideu stálého
českého divadla v podstatě v dvojím smyslu. Najedné straně mohla být formulována jako zrovnoprávnění české kultury s německou tím, že i národnostně českému publiku bude poskytnuto kvalitní dramatické umění v jeho mateřštině. Jeho předpokladem byla ovšem existence stálé divadelní scény, která
tvořila v tehdejší aristokratické i měšťanské kultuře velmi účinný prostředek
pro povznášení se k vyšším estetickým hodnotám a tím i k mravní výchově.
Z tohoto kulturního konceptu pak neměla být vylučována velká skupina obyvatelstva země jen proto, že se nemůže seznamovat s vyššími kulturními hodnotami jinak než ve své mateřštině. 8
Tento pohled na věc měl v českých poměrech čtyřicátých let 19. století
stále ještě řadu styčných bodů s českým zemským patriotismem, neboť se
docela dobře snášel s představou, že půjde o české zemské divadlo, kde se
bude hrát pouze českojazyčný repertoár ať již původní, nebo v překladech .
Koncept moderního českého národního divadla ovšem naznačoval něco více
než jen manifestaci českého zemského patriotismu. Zřízení stálé divadelní
scény s vlastní budovou v Praze totiž v tomto případě znamenalo, že česká
kultura se chce i v této sféře emancipovat od německých vlivů jako svébytná
a samostatná součást kultury evropské. Národní divadlo tak nemělo být povýtce jen uměleckou záležitostí, nýbrž nezastupitelnou součástí české národní emancipace a zároveň i zjevným symbolem národního sebevědomí a národní tvořivé síly. 9
Rieger se snažil na rozdíl od Karla Havlíčka Borovského nevyhrocovat
rozpor mezi těmito dvěma divadelními koncepty, a právě tato okolnost vysvětluje značný úspěch jeho divadelní akce i mezi nacionálně nevyhraněnými
šlechtici a pražskými měšťany, které tehdy získal na svoji stranu. Dost dobře
si přitom uvědomoval, že české národní hnutí není zatím schopno dát dohromady značnou sumu ke zřízení českého divadla potřebnou , zvláště pokud by
bylo odkázáno jen na dobrovolné sbírky. V tomto směru zřejmě považoval
sbírky na českou průmyslovou školu, v nichž se rovněž angažoval, za slibnější,
neboť šlo o projekt, jenž nebyl finančně zdaleka tak nákladný jako stavba
a provoz nové divadelní budovy. Otevřenou otázkou pak bylo, jak by se
k případným sbírkám na české divadlo zachovala státní správa, která měla ve
svých rukou nejen jejich povolení, nýbrž i udělení souhlasu ke stavbě nové
divadelní budovy.
R. Sak, Rieger, s. 67n., aF Černý, Idea národního divadla, in: Divadlo v české kultuře 19. století, Praha 1985, s. 17- 25.
9 J. Bartoš, Budování Národního divadla. Legenda a skutečnost, Praha 1934, s. 46-47.
8
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Čeští stavové měli přitom k dispozici nevyužité josefmské privilegium z roku
1787 k provozování scény českého divadla v Praze. Proto se zdálo operativnější požádat právě je o přenechání tohoto privilegia, navíc s nadějí , že by
v rámci jejich uznávání rovnoprávnosti české řeči s německou mohli povolit
podobný příspěvek na české divadlo, jaký ročně poskytovali "německému"
Stavovskému divadlu v Praze. Z navázaných kontaktů pak bylo zřejmé, že
takto chápaného českého divadla se na českém sněmu ujme česká stavovská
opozice, která navíc potřebovala učinit nějaký populární krok, jenž by přesa
hoval politické zájmy její výlučné skupiny a který by s povděkem přijala i širší
veřejnost.

Politický vývoj v Uhrách navíc naznačova l , že by mezi českou stavovskou
opozicí a českým národním hnutím mohlo dojít k mnohem užší spolupráci,
než tomu bylo dosud. Ctižádostivému Riegrovi dělalo kromě toho dobře, že
se v divadelní záležitosti stával hlavním partnerem některým českým aristokratům, jejichž postoje měly stále značný vliv na velkou část vskutku zámožného pražského měšťanstva, jež nebyla vesměs nacionálně vyhraněna a jejímž
běžným komunikačním jazykem zůstávala němčina. Bylo pak zejména Riegrovou zásluhou, že pro žádost k českým stavům o udělení divadelního privilegia z konce ledna roku 1845 nebyli získáni jen ti pražští měšťané, kteří chovali
sympatie k českému národnímu hnutí, nýbrž i tito nenacionální a zároveň
nešlechtičtí čeští zemští patrioté. 10
Český sněm žadatelům schválil již v dubnu 1845 propůjčení příslušného
divadelního privilegia bez velkých průtahů , ale požadavek na subvenci nepatrnou většinou zamítl přesto , že v její prospěch hlasovali i státní byrokrati
typu rytíře Josefa Mullera, jenž tam zastupoval jako purkmistr město Prahu.
Riegrovi a jeho přátelům pak trvalo až do 3. května 1846, než se jim podařilo
svolat ustavující schůzi potenciálních podporovatelů stavby nového českého
divadla. Sám mezitím připravoval prozatímní "Statuty jednoty pro divadlo
české". Jeho návrhy potom korigoval František Palacký, který měl k české
zemské šlechtě jako stavovský historiograf mnohem snazší přístup než kdokoli jiný z českých obrozenců. Příslušná divadelní Jednota se podle nich měla
ustavit v podobě akciové společnosti, jež by byla schopna vzít na sebe vysoké
finanční náklady, které s sebou úspěšné uskutečnění akce logicky neslo.
10

J. Bartoš, Národní divadlo a j eho budovatelé, Praha 1933, s. 49n. Základní dokumenty k této
divadelní akci jsou uloženy v jeho pozůstalosti v ANM v Praze, karton č . 130, fasc . I,
řadu z nich přetiskl F A. Šubert, Národn í divad lo v Praze, Praha 1881 , v nepaginovaných poznámkách ke s. 20 a 25 . Téměř všechny důležité dokumenty vztahující se k českým stavovským
desideriím ze 3. 5. 1847 jsou obsaženy v opisech in ANM, fond Česká průmyslová škola v Praze
( 1845- 1847), karton č. 2, i. č. 159.
Riegerově
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V daném případě mělo jít na rozdíl od Matice české o akciovou společnost
ve vlastním slova smyslu, tj. o sdružení investorů. Členem jednoty se mohl
stát jen akcionář českého divadla, resp. majitel alespoň jedné akcie v nominální hodnotě 100 zl. k. m. Původně se uvažovalo o tzv. čelných členech, kteří
by nakoupili alespoň deset akcií po 100 zl., a řádných členech, tj. majitelích
alespoň jedné akcie, jež se nemohla dělit na menší díly. Akcie byly přitom
chápány jako volně prodejné zboží, avšak jejich držitelé se měli povinně zaregistrovat ve společenské knize divadelní Jednoty, a to zejména po dobu, než
splatí plnou hodnotu upsaných akcií. Na akcie totiž mohli složit jen zálohu
v hodnotě jedné desetiny nominální ceny při vstupu do ustavující schůze této
Jednoty.
Dále se počítalo s tím, že v čele Jednoty bude stát doživotně nějaký šlechtic
jako její protektor, resp. "ochránce". Akcií mělo být vydáno 2000 po 100 zl.
a celá realizace českého divadla v Praze měla začít, když Jednota udá akcie
alespoň za 100 000 zl.. Divadelní budova měla být vystavěna - a případně jen
přestavěna - v místě dnešní kavárny Slavie na prestižním místě vltavského
nábřeží proti Hradčanům. Toto místo totiž vykazovalo značný symbolický
kapitál, neboť navíc prostorově navazovalo na první pražskou moderní třídu
spojenou s promenádou, kde byl v srpnu 1845 položen základní kámen k pomníku císaře Františka 1., jenž ve svém ideovém záměru spojoval rakouskou
dynastickou myšlenku s českým zemským patriotismem. Jednota, totožná
s akciovou společností pro zřízení českého divadla, si rovněž měla zvolit svůj
výbor jako výkonný orgán, jenž měl v budoucnu rozhodovat mj. i o vyplácení
dividend.''
Z projektu Jednoty pro české divadlo je zřejmé, že celá akce byla promýšlena v rámci přesně vymezeného hodnotového rámce, jenž občanské sdružování podřizoval jistému společnému cíli. Tím bylo vybudování českého divadla v Praze, které by bylo svou koncepcí přijatelné nejen pro občanské
stoupence českého národního hnutí, nýbrž i pro zemské patrioty z řad mohovité šlechty, zámožného měšťanstva a dobře situované střední vrstvy. Důležité
přitom bylo, aby se nechali oslovit příslušnou agitací, kterou řídil F. L. Rieger, a byli schopni upsat alespoň 100 zl. akciového kapitálu s nadějí na možný
zisk v budoucnosti. Navíc se očekávalo , že šlechta a lidé mohovití půjdou
v tomto směru ostatním příkladem.
Srov. J. Kořalka, František Palacký ( 1798- 1876). Životopis, Praha 1998, s. 244. Návrhy .,Stapro české divadlo" včetně tzv. .,Rozvrhu akcií" jsou uloženy v přísl. kartonu Riegrovy pozůstalosti a nesou jasné stopy Palackého korektur. Dále viz K. V Zap , Průvodce po Praze,
11

tutů jednoty

s. 103- 104.
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Tyto záměry jsou velmi dobře patrné ze sociální struktury těch, kteří byli
na květnovou schůzku pozváni. Základ pozvaných z pochopitených důvodů
tvořili ti, kdo podepsali Riegrovu žádost k českým stavům o udělení divadelního privilegia, a ti šlechtici, kteří hlasovali na sněmu pro udělení subvence
českému divadlu. Z řad šlechty bylo ovšem pozváno mnohem více osob ve
snaze dodat celé akci společensky i ekonomicky vysoce reprezentativní charakter. Tak vznikla pozoruhodná sociální kompozice čítající na 240 osob. Riegrovi a jeho kolegům dále velmi záleželo na tom, aby na ustavující schůzi byli
přizváni české agitaci více přístupní pražští mlynáři , sládci a pivovarníci spolu s obchodníky s dřívím, jichž bylo dohromady obesláno 60. Spolu s měšťany
a živnostníky tak vytvořili velkou skupinu o více než 100 lidech. Značný zájem
měli organizátoři též na nacionálně více indiferentních občanských velkostatkářích a advokátech. Z hlediska společenského vlivu a majetku byli pak pro ně
klíčoví aristokraté a velkoobchodníci (viz přílohy: Tabulka č. 1).
Sociální struktura zvoleného výboru a jeho náhradníků se od sociální struktury pozvaných ovšem dost podstatně lišila. Navíc se nedomnívám, že by
vznikla zcela náhodně ; volba výboru podléhala podle mého názoru alespoň
z části jisté režii . Jejím cílem nebylo totiž vytvořit orgán, který měl reprezentovat české národní hnutí jako takové, nýbrž shromáždit důvěryhodné osoby,
jež by za daných okolností před veřejností i státem nejlépe reprezentovaly
projektovaný společný cíl a nepochybně šly i příkladem v nákupu akcií. Výbor
přitom volilo 86 účastníků schůze a jejich hlasy obdrželo celkem 190 osob.
Třicetičlenný výbor a jeho dvanáct náhradníků pak tvořili ti, kdo získali
v sestupném pořadí nejvíce hlasů.
Nebylo přitom zřejmě opět náhodou, že nejvíce hlasů při volbě výboru společnosti pro české divadlo (84 z 86) obržel hrabě Josef Matyáš Thun a rytíř
Jan Norbert z Neuberku. První byl totiž prezidentem společnosti Vlasteneckého muzea v Praze a druhý kurátorem Matice české . Za nimi následoval
kníže Karel II. Schwarzenberg se 75 hlasy a velkokupec a bankéř v jedné
osobě šlechtic Leopold Liimmel s 67 hlasy. Až za ním se objevuje vůdčí před
stavitel českého národního hnutí František Palacký s 65 hlasy. V první desítce
se dále umístili hrabě František Thun (syn), občanský velkostatkář Antonín
Veith, F. L. Rieger, obchodník s dřevem Martin Brabec a velkoobchodník,
loďař a stavební podnikatel v jedné osobě Vojtěch Lanna.
Z procentuálního i absolutního hlediska byla ve výboru a mezi jeho náhradníky oproti pozvaným nejvíce - a nepřiměřeně - reprezentována šlechta,
následována velkoobchodníky. Poměrně dobře si v tomto směru vedla i obrozenská inteligence, představovaná zde navíc Pavlem Josefem Šafaříkem
a Josefem Jungmannem, kteří skončili se svým počtem obdržených hlasů (39
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a 38) na 22. a 24 místě . Naopak nepřiměřeně málo zastoupena byla početná
skupina měšťanů, živnostníků a mlynářů , jež musela podle matematické logiky
takových voleb odevzdat své hlasy jiným společenským skupinám nehledíc
na své případné partikulární zájmy. Z mlynářů pak pronikl do zvoleného výboru jen k české národnosti se hlásící Jan Slavík. (Viz přílohy : Tabulka č. 2.)
Po květnové schůzi pak následovala žádost o oficiální povolení k definitivnímu založení divadelní Jednoty, resp. k ustavení příslušné akciové společnosti ,
jež byla ve Vídni uložena ad acta. Tím přišla prozatím vniveč nejen veškerá
námaha a energie, kterou do akce vložil Rieger a jeho druzi, nýbrž rozplynula
se i jedna z nemnohých reálných nadějí na společný postup českého národního hnutí se společensky vlivnými šlechtickými i nešlechtickými zastánci čes
kého zemského patriotismu. 12
Nyní se obraťme k jinému typu dobového společenského sdružování. Začátkem roku 1845 bylo totiž zřejmé, že Jednota pro povzbuzení průmyslu
v Čechách, jež před rokem 1848 vykazovala více než tisíc členů (statisticky je
udáváno 1063 všech členů), se díky demokratizaci svých stanov stane výraznou občanskou zájmovou reprezentací. Nebývale v ní totiž vzrostlo zastoupení tzv. středních vrstev. Jejím přispívajícím členem, jenž měl nyní nově získané právo volit generálního ředitele, se mohl stát každý rakouský občan , který
byl ochoten platit roční příspěvek 1Ozl. k. m. Přispívajících členů bylo tehdy
390, tj. zhruba 37 % veškerého členstva průmyslové Jednoty. Zmíněná finanční oběť se přitom zdá být jedním z orientačních kriterií, jimiž lze vymezit
spodní hranici tehdejší finančně vyjádřené občanské angažovanosti středních
vrstev.
K tomu je třeba pro srovnání uvést, že řádní členové kupeckého kasina
platili roční příspěvek 20 zl. a tzv. zúčastňující se členové 1Ozl. V Měšťanské
besedě to bylo 12 zl. pro tzv. činné členy a 6 zl. pro členy přispívající. Člen
Matice české, jež ovšem byla specifickou akciovou společností, musel postupně či jednorázově složit tzv. úplný základ, jenž činil 50 zl. k. m .. Matice
pak měla před rokem 1848 více než 1900 členů. Na druhé straně je ovšem
otázkou, zda za horní hranici spolkové finanční obětavosti tehdejších střed
ních vrstev můžeme považovat ochotu koupit si alespoň jednu akcii za 100 zl.,
jak tomu bylo v úvaze o financování české divadelní akce. 13
12 Pří s lušné podklady jsou uloženy tamtéž. Celkové výsledky voleb navíc přeti skl J. Rak, Divadlo jako prostředek politické propagandy v první polovině 19. století, in: Divadlo v české kultuře
19. století, Praha 1985 , s. 50- 51.
13 Srov. G. N. Schnabe/, Tafeln zur Statistik, Taf. 16; K. V lap, Průvodce po Praze, s. 94-97,
l35n., 147, a koncept dopisu F. Palackého J. Lubomírskému z 26. ll 1847, LA PNP, poz.
F. Palackého, kde je řada informací o působení Matice české .
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Na přelomu let 1844-1845 vstoupila do průmyslové Jednoty zejména díky
agitaci řada železničních stavebních inženýrů, z nichž ovšem není
možno zdaleka všechny považovat za národně uvědomělé Čechy. Dále tam
vstoupila skupina pražských mlynářů, mezi nimiž nalezneme i nám již známého
Jana Slavíka. Potom to byla skupina architektů a stavebních podnikatelů, mezi
nimiž byla nejvýznamnější z Moravy pocházející rodina Kleinů, kterou rovněž nelze považovat z nacionálního hlediska za českou. Národně nejuvědo
mělejší v této profesní formaci byl pražský architekt Jan Nevole,jenž na podzim 1845 začal stavebně podnikat v Srbsku a z Prahy proto odešel. Nevole byl
zřejmě prvý člen Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách, jenž začal se
spolkem korespondovat česky.
Své další setrvání v Jednotě i po svém odchodu do ciziny podmínil mj. tím,
že bude platit svůj členský příspěvek jen tak dlouho, dokud "slavná jednota
také o české (bohužel že posud ve mnohém ohledu zkrácené krajany mé, kteří
podporu její právě proto tím více potřebují, poněvadž pro jejich přirozené
vzdělání v jazyku mateřském skoro žádných ústavů nestává) pečovati nepře
stane". Z této poměrně lapidární formulace je pak dost dobře patrné, v jakých
termínech se mohl profilovat dobový český nacionalismus v řadách slušně
prosperující střední vrstvy. Z význačnějších osobností české kultury tehdy
vstoupili do průmyslové Jednoty např. J. K. Tyl a nakladatel Jaroslav Pospíšil, z osob známých z revoluce 1848-1849 šlo o Emanuela Arnolda, Viléma
Gautsche/Gauče a sládka Pavla Mňoučka. Karel Havlíček Borovský tak uči
nil až na konci roku 1845. 14
Z Nevoleho formulací vyplývá, že byl dobře obeznámen se skutečností, že
Perner agitoval pro vstup do Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách mj.
i tím, že se tento spolek musí postarat o vzdělání českých řemeslníků, živnostníků a podnikatelů v jejich mateřštině. Tento postoj pak plně korespondoval s představou Palackého, že české národní hnutí musí na svoji stranu získat
etnicky české či jen povrchně poněmčelé střední vrstvy. Perner ovšem navíc
vycházel z dobového národohospodářského názoru, že pro úspěšné podnikání
není důležitý jen kapitál provozní a levný úvěr, nýbrž i kapitál intelektuální.
V daném případě pak šlo o vzdělání v mateřském jazyce, jež by vyrovnalo
šance těch, kteří němčinu neovládali nebo ovládali jen špatně, s těmi, pro
Pernerově

14 J Klepl, Průmyslová jednota, s 17ln., 180n. Celá řada nových přihlášek je uložena v archivu
Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách (JPP), SÚA Praha, kart. č. 3, Havlíčkova přihláška
je v kartonu č. 4, N. E.791 , Nevoleho dopis z 15 . JO. 1845 viz tamtéž N. E. 664. K tomu srov.
M. Myška , Ostravská epizoda v počátcích podnikatelské činnosti bratří Kleinů , Slezský sborník
90, 1992, č . 3--4, s. 189- 20 I.
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které byla běžným komunikačním jazykem. Realizací této výchozí myšlenky
se měla stát česká průmyslová škola, zřízená z důvodů národní rovnoprávnosti
právě Jednotou pro povzbuzení průmyslu v Čechách.
Tento projekt představil Perner spolu s dalšími požadavky v Jednotě počát
kem roku 1845 . Za své si ho vzala 3. sekce spolku, jež se měla zabývat prů
myslovou osvětou . Tuto sekci pak v podstatě ovládli agilní představitelé čes
kého národního hnutí, z nichž nejhorlivější byl Alois Pravoslav Trojan,
sledován Františkem Ladislavem Riegrem, později i Františkem Augustinem
Braunerem a Antonínem Strobachem. Ti na půdě Jednoty hájili nutnost zříze
ní české průmyslové školy i po Pernerově úmrtí tak horlivě, že se z tohoto
odborného spolku spolku začal stávat jakýsi neoficiální parlament, v němž se
ostře polemizovalo a vytvářely se ustálenější či zájmové koalice a kde se
o usneseních rovněž bouřlivě hlasovalo. Jednání Jednoty pak bylo se zájmem
sledováno domácím tiskem a někdy nalezlo i polemický ohlas v zahraničí.
Česká průmyslová škola měla totiž být podle představitelů 3. sekce hlavním
cílem aktivit tohoto spolku, což naráželo z pochopitelných důvodů na nesouhlas těch jeho členů, kteří se s tímto českým požadavkem z nějakých důvodů
neidentifikovali. 15
Nesouhlasné důvody nebyly zdaleka jen konzervativní na straně jedné, či
nacionální na straně druhé. Mohly být totiž stejně tak dobře odborné či finanční, neboť nebylo jasné, zda česká průmyslová škola bude schopna poskytovat v českém jazyce skutečně lepší odborné vzdělání než tehdy běžné hlavní školy. Jako velmi svízelná se přitom jevila otázka jejího financování. Po
řadě jednání se dospělo k názoru, že českou průmyslovou školu by bylo možno nejlépe financovat získáváním nových členů Jednoty, tj . i nových ročních
příspěvků, a zejména pak z dobrovolných sbírek. Podle českých představ mělo
jít o vzorovou průmyslovou školu, jež by byla na jedné straně jakousi nadstavbou nad běžným vzděláním českého řemeslníka a živnostníka a na druhé
straně měla též vychovávat kvalifikované učitele, kteří by potom zvedali úroveň průmyslového vzdělání v jednotlivých regionech. Pro zřízení tohoto vzdě
lávacího ústavu pak česká strana agitovala i mimo Jednotu a stále úspěšněji se
jí dařilo získávat své přívržence také mimo Prahu. 16
Tak se stalo, že jednotliví lidé začali zasílat své dobrovolné příspěvky zprvu Pernerovi, později pak zejména Trojanovi a Pražským novinám, kde pro
věc začal agitovat hned na začátku roku 1846 Karel Havlíček Borovský. Díky
Havlíčkovi a Trojanovi pak získaly sbírky na stránkách českého listu značnou
15
l6

J Klepl, Průmys l ová jednota, s. 206n., a K. Kazda, Dr. Aloi s Pravoslav Trojan, s. 20- 32.
J Klepl, Průmys l ová jednota, s. 212 a 216n.
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publicitu. Pražské noviny a Květy totiž nejenže zveřejňovaly jména dárců,
nýbrž i přímo vyzývaly, aby se v místě sbírek vedly tzv. sbírací archy, v nichž
by byli uváděni jmenovitě dárci a rozlišovány skutečně vybrané peníze od
těch, jež byly jen přislíbeny. Tak měla být zaručena veřejnost a korektnost
této akce, jež díky publicistice přerostla ve skutečnou agitační kampaň. Sbírky, jež ovšem nebyly úředně povoleny, tak měly velký význam pro mobilizaci
české národní společnosti. Havlíček totiž zveřejňoval jméno, povolání a místo
bydliště každého dárce, o němž dostal důvěryhodnou zprávu, byť by daroval
jen 20 či ještě méně krejcarů a byť by šlo např. ,jen" o čeledína, dceru regenschoriho, tovaryše či kupeckého mládence. 17
Akce, o jejímž průběhu a výnosu Trojan informoval členy Jednoty v břez
nu a počátkem prosince 1846, se rozrostla do takových rozměrů, že začala
znepokojovat české gubernium v Praze v čele s arcivévodou Štěpánem . Vedení pn1myslové Jednoty bylo proto nuceno celou věc úředně vysvělit. Učinilo
tak poukazem na skutečnost, že se za sbírky necítí být zodpovědno, neboť
k nim nedalo žádný přímý příkaz, tj. nevyžadovalo je a přijímalo jen dobrovolné dary jednotlivých osob. Bylo to ovšem jen alibistické vyvětlení, které
de facto odmítalo odpovědnost za sbírkovou kampaň 3. sekce Jednoty. Státní
úřady v žádném případě neuspokojilo, a proto byly sbírky na českou prů
myslovou školu začátkem května 1847 úředně zakázány. Vzniklá aféra pak
dala podnět k poměrně prudké výměně názorů na politickou odpovědnost za
uspořádání sbírek na tzv. měsíčním zasedání Jednoty v dubnu 1847. Trojan
přitom tuto odpovědnost odmítal za českou stranu přijmout rovněž s poněkud
alibistickým poukazem na skutečnost, že sbírka je zcela dobrovolná a není
tedy níkým vynucována. 18
Podle Trojanových informací na sbírku přispělo značné množství osob ze
všech vrstev společnosti. Tuto skutečnost též potvrzuje "První přehled pří 
spěvků ku podpoře české vzorní průmyslní školy",jenž zachycoval stav sbírek do února 1847 a který jejich organizátoři nechali vytisknout u knihkupce
Jaroslava Pospíšila v počtu 500 exemplářů. Později se Trojan navíc prokazoval dopisy, jež potvrzovaly, že si příspěvky na českou průmyslovou školu
nevynucoval. Přitom mu šlo nepochybně o zadostiučinění od většiny členů
Jednoty, že nepodnikal nic na vlastní pěst, nýbrž vykonával jen řádně povinnost člena výboru 3. sekce spolku. Po úředním zastavení sbírek pak byl nucen
předat jejich výnos vedení průmyslové Jednoty. Jeho postup měl ovšem jistý
17 Sbírkové archy jsou uloženy včetně sumářů v ANM, fond Česká prúmyslová škola v Praze
( 1845- 1847), karton č . 1 a 2, i. č . 1- 158, k tomu srov. např. Pražské noviny č . 25 z 28. 3. 1847.
l 8 JPP 60 = Podací protokol1847, N. E. l96, 267,285, dále JPP, SÚA, kart. č. 7, N . E. 247/1847.
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háček

ve zvláštní okolnosti, že ze sbírek poskytl

poněkud naivně hypotéční

půjčku svému známému, občanskému velkostatkáři Václavu Červinkovi , jenž

organizování této akce. Značnou část sesbíraných peněz
tedy fyzicky k dispozici.
V dubnu 1847 to bylo 2500 zapůjčených zlatých a koncem června 1847
dalších 3700 zl. Nad těchto 6200 zl. vynesly sbírky dalších 1570 zl., které
Jednota uložila na úrok u pražské spořitelny. Dnes je těžké posuzovat skuteč
né motivy Trojanova jednání, zejména jistou ambivalenci mezi jeho deklarovanými vlasteneckými postoji a snahou vyjít vstříc příteli, jenž půjčku zřej
mě naléhavě potřeboval. Půjčka Červinkovi byla sice řádně zaknihována, avšak
nebyl u ní stanoven termín splatnosti, nýbrž jen udána půlroční výpovědní
lhůta. Úrokové výnosy z ní měly podle Trojanova přání jít na financování
provozu české průmyslové školy. Avšak nasbírané peníze na její zřízení byly
Trojanem nechtěně zablokovány, neboť Červinka nepostupovaljako seriózní
dlužník.
Souběh řady okolností, které se při této příležitosti objevily, pak naznačuje,
jak složitě musel Trojan, který sbírky veřejně propagoval mj. i vzletnými hesly
typu "co národ sám si vystaví ( ... ) to pak snadně ani nezahyne, ani ladem
nezůstane ... ", hledat rovnováhu mezi českými národními cíli, vysokou mobilizací společnosti a osobními tlaky. Navíc ho mohl tísnit pocit, že by ladem
ležící peníze mohly být úředně zabaveny. Hlavní problém celé této úvěrové
akce pak spočíval v tom, že Václav Červinka prostě nesplácel z půjčky úroky,
na nichž dlužil koncem roku 1852 již 930 zl., což Trojana nepochybně kompromitovalo. Vedení průmyslové Jednoty pak bylo nuceno přistoupit k vleklému právnímu sporu s dlužníkem. Ještě trapnější pak byla okolnost, že dlužné
peníze byly splaceny až roku 1871 po Červinkově smrti novým vlastníkem
jeho někdejšího statku Ostředek. 19
Reprezentativní sumář přispěvatelů na českou průmyslovou školu byl zveřejněn na titulní stránce Pražských novin z 28. března 1847; je jich uvedeno
celkem 3726. V tomto počtu jsou ovšem zahrnuty i tzv. kolektivní osoby jako
obce, cechy, školy a ostrostřelecké spolky, jichž bylo 191. Složení individuálních i kolektivních přispěvatelů nám ukazuje na zcela jiný typ sociální reprezentace přívrženců českého národního hnutí, jenž je z pochopitelných důvodů
mnohem demokratičtější než složení potenciálních akcionářů Jednoty pro zříse

rovněž zúčastnil

neměl

SÚA, JPP, kartonč . 7, N. E. 325/1847, a kart. č. 12, 185l,N. E.62, III , 124, 139, kart. č . 13,
1852, N. E. 198,273,278, dále viz ANM, fond Česká průmyslová škola v Praze (1845- 1847),
karton č. 2, i. č . 158, k tomu srov. K. Kazda , Dr. Alois Pravoslav Trojan, cit. s. 26, tamtéž, 38,
1930, s. 3-4.
19
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zení českého divadla v Praze. V daném případě byla totiž měřítkem sociální
reprezentace ochota darovat alespoň několik krejcarů, což byl nebetyčný rozdíl od ochoty, resp. způsobilosti zakoupit si akcii alespoň za I 00 zl. Přitom
horní hranice obětavosti pro společnou věc nebyla v případě české průmyslo
vé školy z pochopitelných důvodů vůbec stanovena. V případě české divadelní akciové společnosti by šlo o absurdní případ, kdyby se našel někdo, kdo by
chtěl nakoupit všechny akcie v hodnotě 200 000 zlatých.
Je přitom příznačné, že na českou průmyslovou školu přispělo jen dvanáct
šlechtických a šest nešlechtických velkostatkářů, což bylo dohromady při
bližně jen 0,5% všech přispěvatelů. Přitom jen vdov po živnostnících a řeme
slnících bylo spolu s dalšími ženami 203, tj. cca 5,5 %. Z pochopitelných
důvodů tu pak byla nejsilnější skupina měšťanů, živnostníků, řemeslníků
a dalších průmyslníků, jež spolu s již uvedenými kolektivními osobami dávala
dohromady 1153 + 181 + 191 = 1525, tj. necelých 41% z počtu všech dárců .
Téměř 30 % dosahovala skupina inteligence a úředníků, v níž byli nejvíce
zastoupeni státní úředníci a katoličtí duchovní. Je zajímavé, že v daném vzorku nalezneme i 432 sedláků a 27 domkářů spolu s nádeníky, což je 12,3 %
z celku, v němž bylo dokonce téměř 7 % dárců z řad studentů, tovaryšů , sluhů, čeledínů a učedníků.
Z kolekce sbírkových archů pak vyplývá, že v ojedinělých případech byli
dárci německé či jiné národnosti. V některých místech, jako byl např. Humpolec či obec Limuzy u Úval u Prahy, najdeme mezi dárci židovské obchodníky či živnostníky. V celé řadě případů pak byli organizátory sbírek katoličtí
duchovní. Někde , jako třeba na kolínském panství, šlo o vrchnostenský úřed
nický aparát, jenž dokonce k organizaci sbírek vydal v souhlase s vrchností,
jíž byl občanský velkostatkář František Václav Veith, zvlášní provolání. Není
proto divu, že mezi dárci je uvedena nejen vrchnost a její úřednický aparát,
nýbrž i značné množství místních rolníků v čele s vesnickými rychtáři. V této
souvislosti se sluší zdůraznit, že do sbírek přispěli nejen mimopražští obyvatelé Čech, ale také 142 individuálních i kolektivních dárců z Moravy, tj . necelá 4 %,. V některých sociálních formacích byli uvedeni i dárci nejen z Vídně,
nýbrž zřejmě i ze Štýrského Hradce, Pešti, Terstu a Lipska. 20
Tuto sociální kompozici je pak užitečné porovnat se složením dvaceti nejštědřejších individuálních a kolektivních dárců , které lze zpracovat podle pří
slušných podkladů k 7. červenci 1847. Mezi nejvýznamnějšími dárci se na
prvních dvou místech uplatnila města na čele s moravskou Olomoucí, jež
darovala 269 zl k. m. Sbírku tu organizoval známý vlastenec Alois Vojtěch
20

Srov. ANM, fond Česká průmyslová škola v Praze (1845- 1847), karton č. I , i. č . 33, 46, 64 aj .
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Šembera. Ve vlastní Olomouci se přitom sesbíralo přes 204 zl. K hlavním
tu patřili katoličtí duchovní spolu s bohoslovci z místního kněžského
semináře, nezanedbatelné částky pak pocházely od olomouckého mlynářské
ho cechu a od místní sekulární inteligence, z níž uveďme alespoň obrozeneckého lékaře Jana Helceleta. Významnější částky, jež byly ještě zahrnuty pod
pojem Olomouc, byly nasbírány v Prostějově a okolí, v Kroměříži , Přerově
a Mírově. Zmíněná topografie pak naznačuje teritorium intenzivnějšího obrozeneckého hnutí na Moravě, kde se ovšem nacionální tendence zjevně opožďovaly za Čechami. 21
Na druhém místě mezi neštědřejšími dárci nacházíme město Čáslav s 216 zl..
Sumy od ostatních osmnácti nejvýznamnějších kolektivních a individuálních
dárců se pohybovaly mezi 200- 90 zl.. Přitom se zdá, že k jejich zvláštní koncentraci docházelo v Polabí na Kolínsku, Pardubicku a Poděbradsku a dále na
geograficky navazujícím Kutnohorsku a Čáslavsku. V Praze byly darované
částky více individualizovány. Za zvláštní zmínku stojí dar fyzikálních a chemických nástrojů a přístrojů v hodnotě 224 zl., které nakoupil výbor Měšťan
ské besedy. Vedle uvedených lokalit je třeba upozornit ještě na sbírky v Liberci,
Terstu, Štýrském Hradci, v obci Svijany u Turnova, v Litoměřicích a Lounech. Z individuálních dárců po 200 zl. věnovali Moravan působící ve Vídni
JUDr. Jan Dvořáček, Pernerův příbuzný železniční inženýr Kazda, občanský
velkostatkář Antonín Veith, majitel liběchovského panství u Mělníka, a podnikatelé na stavbě karlínského viaduktu Vojtěch Klein a Vojtěch Lanna. Dvacet
nejštědřejších dárců přitom poskytlo finanční obnos v hodnotě 2937 zl. k. m.
a jejich sociální kompozice též naznačuje mnohem demokratičtější tendenci
ve srovnání s předpokládanými akcionáři stavby českého divadla v Praze.
Šlechtici se mezi nimi vyskytují jen dva a nepatří mezi největší dárce. (Srov.
přílohy: Tabulka č. 3.)
K demokratickému typu sociální integrace českého národního hnutí skrze
sbírky na českou průmyslovou školu přispěl nepochybně její praktický účel
a míra veřejné i soukromé agitace, jež se pohybovala na hraně dobově chápané
legality. Sbírky na českou průmyslovou školu tak po mém soudu dobře naznačují integrační možnosti české obrozenské elity těsně před revolucí 1848-1849
v tehdejší hierarchické společenské struktuře zejména směrem dolů. Nezahrnují totiž jen vrstvy střední, nýbrž i vrstvy nižší, a navíc se mezi dárci objevují
i ženy a místy dokonce též židé.
dárcům

Viz rukopisný seznam dárců k 7. 7. 1847 a již zmíněný tištěný "První přehled příspěvků
ku podpoře české vzorní průmyslní ško ly" in ANM, fond Česká průmyslová škola v Praze
( 1845- 184 7), karton č. 2, i. č . 158.
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Akciová společnost pro české divadlo naopak ukazuje na maximální rozsah její schopnosti sociálně integrovat směrem nahoru, neboť se jejím organizátorům do značné míry zdařilo oslovit tehdej ší rodovou a majetkovou elitu.
V tomto zjištění pak tkví hlavní výsledek mého výzkumu. Z jeho dalších výsledků chci alespoň upozornit na skutečnost, že se i při této příležitosti potvrdilo, že vnitřní skladba určitého souboru sociální reprezentace závisí úzce
nejen na účelu, ke kterému se tito lidé seskupují, nýbrž i na skutečnosti , jak
zdařile a vytrvale jsou v takovém případě oslovováni. Zejména interakci mezi
schopností elit intenzivně oslovit veřejnost a šťastnou volbou jejich cílů vzhledem k mentalitě i reálným potřebám její potenciální klientely považuji za
klíčovou pro počáteční úspěch obou akcí.
Na druhé straně nelze ovšem přehlédnout , že v obou případech nesplnila
společenská mobilizace plně své cíle, a je otázkou, jak trvalé byly sociální
a nacionální vazby, které tehdy vytvořila . Je však nepochybné, že se jí alespoň na čas dařilo integrovat příslušné participanty novým způsobem ve srovnání s těmi typy sociální integrace, na něž byli dosud zvyklí. Všechny prů
vodní jevy (pozitivní či negativní) takového sdružování pak nepochybně patřily
k důležitým zkušenostem, jejichž sbírání bylo nezbytné k tomu, aby mohla
krystalizovat představa současníků o tom, v čem vlastně občanská angažovanost a občanské sdružování jak organizátorů, tak i participantů za dané situace
spočívá. Jak se společný cíl srovnává s prostředky, jimiž ho má být dosaženo .
Jaké konflikty je třeba přitom podstoupit. Jak se ideální cíle srovnávají s osobními cíli a ambicemi. Jak dlouho může být za daných poměrů vytčený cíl
společný, neboť společnost se dále vyvíjí a co bylo důležité včera, může dnešek či zítřek odsunout do pozadí a vynaložená energie se tak zdá být zcela
promrhána a vložená důvěra veřejnosti zklamána. Otázka podnětů , jež jedny
vedou ke společenské integraci a jiné zůstávají částečně či zcela mimo ni, se
však nicméně nejen historikům stále vrací.
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Tabulka č. 1
Sociální složení osob pozvaných na ustavující schůzi přípravného
výboru akciové společnosti pro zřízení českého divadla 3. 5. 1846•

Pozvaní absolutně

Pozvaní v%

Občanský velkostatkář

47
19

Bankéř/peněžník/velkoobchodník

ll

Stavitel/architekt
Obchodník
Obchodník s dřívím/dřevař
Sládek/pivovarník

Ostatní

7
6
9
24
27
52
4
6
18
6
3

19,7
7,9
4,6
2,9
2,5
3,8
10
11,3
21,8
1,7
2,5
7,5
2,5
1,3

Celkem

239

Sociální, resp. profesní kategorie
Šlechtic

Mlynář

Měšťan/živnostník
Příslušník inteligence
Lékař/lékárník

Právník/advokát
Úředník

Tabulkač .

100

2

Sociální složení osob, zvolených do přípravného výboru
akciové společnosti pro zřízení českého divadla (30)
a jejich náhradníků (12) 3. 5. 1846•

Sociální, resp. profesní kategorie
Šlechtic
Občanský velkostatkář
Bankéř/peněžník/velkoobchodník

StaviteVarchitekt
Obchodník

Pozvaní absolutně

Pozvaní v %

13
3
5

31
7,1
11,9
2,4

o

o
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Sociální, resp. profesní kategorie
Obchodník se dřívím/dřevař
Sládek/pivovarník

Pozvaní

absolutně

Pozvaní v%
2,4
9,5
2,4
7,1
7,1
4,8
9,5

1
4

Mlynář

Měšťan/živnostník
Příslušník inteligence
Lékař/lékárník

Právník/advokát

*

3
3
2
4

Úředník

o

o

Ostatní

2

4,8

Celkem

42

Prameny k tabulce

č.

100

1 a 2 viz poznámky č. 10 a 12.

Tabulka č. 3

Dvacet nejštědřejších dárců příspěvků
na českou průmyslovou školu do 7. 7. 1847*
Pořadí

Dárce

1.
2.
3.-7.

Olomouc

8.
9.
10.
ll.
12.-1 6.
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Složeno zlatých/krejcarů

Čáslav

Moravan z Vídně (JUDr. Dvořáček)
Kazda, p. nadinženýr nyní v Uhrách
Ant. Veith Liběchovský
Nejmenovaný (Vojtěch Lanna)
Nejmenovaný Moravan (Vojtěch Klein)
Panství novodvorské u Kutné Hory
Panství Kolín
Liberec
Pardubice
Hr. Hanuš Kolowrat Krakovský
První sbírka z Kutné Hory
Jar. Pospíšil sbírka Čechoslav z Terstu
Drahotín baron Villani
Ze Štýrského Hradce

269/40
216/25
200
200
200
200
200
194/32
135
133/28
110/50
100
100
100
100
100
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Pořadí

Dárce

17.
18.
19.
20.

Poděbrady

Ves Svijany u Tumova
Litoměřice

Louny
Celkem

*

Složeno zlatých/krejcarů
97/58
95/20
94/ 10
90/16
2 937/39

Poznámka: S výjimkou Prahy, kde jednotlivci a kolektivní osoby věnovali
či jen přislíbili do února 1847 dohromady 916 zl. k. m. a k tomu ještě přes
574 zl. tzv. ročních příspěvků . U dvaceti nejštědřejších dárců jde ovšem
o příspěvky skutečně složené. Prameny k Tabulce č. 3 viz poznámku č. 21.
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GERALD SPRENGNAGEL

"NATION" UND "BŮRGERLICHKEIT"
lM SOZIO-POETISCHEN RAUM
BIBLIOTHEKSBESTAND UND LEKTŮRE
lM PROSTĚJOVER LESEVEREIN 1848-1862

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir eine kurze Vorbemerkung.
Zunachst méichte ich mich entschuldigen, daB ich meinen Vortrag in deutscher
Sprache halte, aber leider ist mein Tschechisch zu schlecht, oder besser gesagt,
es existiert i.iberhaupt nur in passiver Forrn. Zweitens. leh habe lhnen den
Vorabdruck eines Artikels mitgebracht, der in der nachsten Nummer der 6sterreichischen Zeitschrift for Geschichtswissenschaften erscheinen wird. Mein
Vortrag ist eine auf die wesentlichen Thesen geki.irzte Version dieses Artikels.
Wenn Sie keine Kopie mehr bekommen haben, tragen Sie bitte ihren Namen
und lhre Adresse in die Listen ein, die ich herurngehen lasse. leh werde Ihnen
dann eine Kopie per Post zuschicken. Betrachten Sie dieses kleine Service als
Dankeschéin fiir lhre liebenswi.irdige Einladung zu dieser Konferenz.
leh méichte meine Ausfiihrungen mit einem Zitat beginnen. lm September
1862 tritt der Obmann des Prostějover Lesevereins zuri.ick. In einem Brief an
den Vorstand resi.imiert er die ,national-politische' und ,bi.irgerliche' Aufgabe
und Funktion der Vereinigung. lm Leseverein habe sich (ich zitiere) "der Kem
und die Kraft der hiesigen patriotischen Bi.irgerschaft" gesammelt, in ihm keirne
(Zitat) "das zuki.inftige Wohl und der Ruhm der Stadt Prostějov", der Leseverein sei (noch einmal Zitat) "der machtigste und einzige Erwecker und Vermittler sowohl des nationalen als auch des politischen und des bi.irgerlichen
Geistes".
Das ist in mancher Hinsicht, vor allem was die Verkni.ipfung und das Zusammenspiel von ,nationaler Kultur' und ,Bi.irgerlichkeiť betrifft, eine zutreffende Beschreibung. Aber man hat das von den Zeitgenossen und auch
von Seiten der Historiker oft sehr eindimensional gesehen. Man glaubte stets
an einen schnellen Durchbruch und an den linearen Aufstieg nationaler ldentitat. Úbersehen wurde dagegen das Weiterwirken alterer Traditionen, die Ver-
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mischung des ,Alten' mit dem ,Neuen'. Damit geriet ganz aus dem Blick, wie
die Nation gedacht wurde, mit welchen widerspriichlichen Bildem, Vorstellungen und Symbolen sie repriisentiert wurde.
Meine Damen und Herren, meine erste These konnte man so formulieren :
In der Periode ihrer Formation sind die Vorstellungen von der Nation
widerspriichlich und heterogen . leh mochte das mit einigen Wahlspriichen
belegen, mit denen sich Besucher und Vereinsmitglieder im Gedenkbuch des
Lesevereins in Prostějov zwischen dem August 1860 und dem Apríl 1862
eintrugen.
Sie lauten zum Beispiel: "Miihren! Miihren! !"(Moravo! Moravo!!) - "Fiirchte Gott und liebe die Heimat." (Boj se Boha, miluj vlast.) - "Mít Gott fi.ir das
Vaterland!" (S Bohem pro vlast!) - "Studierende! Haltet Euch an die Hanna!"
(Studující! Drž se Hano!) Das reicht also von religiosen Wendungen uber
Beschworungen des Lokal- und Landespatriotismus bis zum naiven Panslawismus, wenn beispielsweise einer (in kyrillischer Schrift und russischer Sprache)
neben seinen Namenszug setzt: "0):(HH Hapo,[(, O,[(HH H3hrK! !" ("Ein Volk, eine
Sprache"). Doch unsere lesenden miihrischen Patrioten versicherten sich des
Vaterlandes auch noch in ganz anderer Weise, etwa so: "Pastva, koně, děvče,
pivo I To hanácké čtverolist." - "Eine Weide, ein Pferd, ein Miidchen, ein
Bier I Das ist das hannakische Kleeblatt!"
Was, so muss man sich jetzt fragen, haben diese hannakischen Patrioten
jahrelang, also seit den Anfangen des Lesevereins im Jahr 1849, eigentlich
gelesen? Woher kommt die eigentiimliche Amalgamierung der miinnlichen
Symbolik von Gott-Vater(land)-Nation mitjener von Dorf-Heimat-Weiblichkeit?
Die einzigartige Akteniiberlieferung des lokalen Vereins erlaubt eine detaillierte Nachzeichnung des ,sozio-poetischen' Raums der kleinen Bibliothek,
welche die Prostějover lesenden ,Patrioten' ab Mai 1849 aufzubauen begannen. Das der Analyse zugrunde liegende Korpus umfal3t etwa dreihundert
Biicher, Broschiiren und Almanache. Wie man leicht feststellen kann, war es
vor allem die Literatur der ,Wiedergeburtsiira', die angekauft und gelesen
wurde. Ein ůberblick iiber die am hiiufigsten in der Bibliothek vertretenen
Autoren liest sich wie ein Who-is-who dieser Epoche. Bezeichnenderweise
waren František Bohumil Tomsa und Jakub Malý mit ihren ůbersetzungen
aus der Weltliteratur die meistgelesenen Autoren der Sammlung.
Aber: Gelesen und vorgelesen, diskutiert und iibrigens natiirlich auch gesungen wurde praktisch ausschliel3lich in tschechischer Sprache. Dariiber
hinaus gibt es keinen einheitlichen Nenner. Es dominieren Erziihlungen und
Novellen mit moralischer Grundtendenz, daneben beherrschen historische
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Werke, Dramatik und Lyrik sowie populiire Aufkliirungswissenschaft das F eld.
Neben politischen Abhandlungen finden sich Miirchensammlungen, Fabeln
und satirische Werke.
Ein priigendes sozio-kulturelles Element bildete in Prostějov und anderen
bohmischen und miihrischen Stiidten des neunzehnten Jahrhunderts zweifellos die Sprachpraxis der deutsch-, tschechisch- oder zweisprachigen Bevolkerung. Solche Sprachmuster verhalten sich jedoch untereinander nie identisch . Sie weisen ganz und gar unterschiedliche Legitimationsgrade auf. In
der ůber- und Unterordnung von Sprachen spiegeln sich die sozialen Hierarchien und die riiumliche Segregation. Das Tschechische war im gesellschaftlichen Gebrauch mit dem Stigma der Minderwertigkeit behaftet. Es wurde
insinuiert, es sei eine unkorrekte, unbedarfte, letztlich veriichtliche Sprache.
Dadurch sollte derjenige, der tschechisch sprach, disqualifiziert und moglicherweise zum Schweigen gebracht werden. lm Moment der Anmeldung zum
"tschechischen" Leseverein kehrte sich dieser Sachverhalt nun radikal um:
Das Tschechische wurde - in einer Welt, in der es bestiindig mit den Kompetenzen des Deutschen konkurrierte- zum besooderen "Schatz", niimlich zu
einer legitimen Sprache.
Die Bemiihungen, Verst6Be gegen die "Sprachrichtigkeit" der grammatikalischen Regeln zu vermeiden, um dem Tschechischen den Rang einer Sprache
des gebildeten Diskurses zukommen zu lassen, haben noch eine zweite, ebenso wichtige, sozialisierende, eine quasi "biirgererzeugende" Funktion. Dies
ist meine zweite These. lm Insistieren auf "gehobene" Umgangsformen geht
es den Vereinsmitgliedem auch um die Erzeugung eines achtbaren, biirgerlichen Individuums. Wiihrend die Verwendung des Tschechischen als Verkehrsund Protokollsprache des Vereins seit seiner Griindung nie zur Diskussion
stand, setzten sich die Norrnen biirgerlichen Anstands erst im Laufe der Zeit
mittels einer strengen Ritualisierung und Reglementierung des Vereinslebens
durch.
Meine dritte These lautet: lm Zentrum der Aneigung stand eine spezielle
Grammatik oder ein spezielles Symbolsystem des Mythos von der tschechischen Nation, ein Mythos, der eine "weibliche" und eine "mannliche" Seite
hat. Mythos ist, so hat Claude Leví-Strauss gesagt, nicht Nacherziihlung, sondem Strukturierung allen Denkens und Sprechens. Mythen sind eine Sprache.
Die Mythen bilden Denkmuster, Wege zur Klassifikation und Organisation
der Wirklichkeit. Dies ist ihr Zweck.
Der nationale Mythos rekurriert einerseits aufHerders Slawenbild aus den
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Als dominantes Charakteristikum der tschechischen Nation erscheint dabei ihre Einfachheit und
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Kleinheit. Nation, das wurde nun gelesen als "kleine" Nation, wobei deren
demokratischer und friedlicher Charakter besonders unterstrichen wurde. Das
Bild findet seine gegensiitzliche Entsprechung im Bild der "reichen" Paliiste,
in deren Mauem der "Unfriede" herrsche.
Doch der Wiedergeburtsmythos, der auf diese Weise als "klein" und "einfach" beschriebenen Nation integriert scheinbar vollig unvereinbare Mythenstriinge, die sowohl "weiblich" und "miitterlich" als auch "miinnlich" und
"kampferisch-heroisch" sein konnen. Eine Analyse der miteinander verwobenen symbolischen Systeme aus den Texten der Bibliothek liiBt zwei Gruppen erkennen. Als "weiblich" erscheinen die Libussa-Sage, die Themen von
Wald, Natur und Geborgenheit, die ldylle der agrarischen Gesellschaft, und
die Apotheose der weiblichen Stiirke: die List. Ebenfalls zum "weiblichen"
Anteil des Mythos gehoren der Nimbus der iiberfallenen Jungfrau, alles in
allem also: die Martyrernation. Sozusagen spiegelbildlich auf der "miinnlichen" Seite finden sich Boři voj und Přemysl , statt Geborgenheit die Ausgesetztheit und die Kalte der modemen Gesellschaft, "miinnlich" ist auch die
Apotheose der Waffen: die Gewalt. Alles in allem gilt di esem Teil des Mythos
der Nimbus des Siegers, mit einem Wort: "miinnlich", das ist die heroische
Nation.
Meine Damen und Herren, ich komme zum Resiimee. National gesinnte
Miinner wie die Mitglieder in unserem Leseverein bereiteten den Durchbruch
eines neuen, umfassenden Nationsverstiindnisses vor. Sie taten dies, indem
sie sich die neue tschechische Literatur in umfassender Weise aneigneten.
Gleichzeitig schufen sie damit die Grundlage fiir die Herausbildung eines
kulturell und politisch eigenstiindigen tschechischen Biirgertums. Von den
tschechisch sprechenden Unterschichten, von der entstehenden industriellen
Arbeiterschaft und vom hiiuslichen Gesinde grenzte sich dieses Biirgertum
auch durch die Teilnahme an der tschechischen Kultur ab. Auf der anderen
Seite wurde mit dem Erfolg der ,Verbiirgerlichung' durch die Aneignung eines
speziellen kulturellen Kapitels tagtiiglich die Konkurrenz zur hegemonialen
deutschen Kultur stiirker. Es entstand eine deutlich sichtbare und spiirbare
Konfliktzone zu "den Deutschen".
Die Lektiire patriotischer Biicher und Joumale war eine erste Form des
,nationalen Denkens', das sich zu einer sozial und emotional gestaltbaren Praxis
entwickelte. Aber diese Praxis blieb vorerst unverbunden neben anderen,
iilteren, anders begriindeten und unterschiedlich strukturierten Praktiken bestehen. Noch war ,das Nationale' liingst nicht einzige Richtschnur des individuellen wie gesellschaftlichen Handelns. Die Analyse der lokalen Wahlen
zeigt, daB bis zur Mitte der 1860er Jahre im Stimrnverhalten tschechischer
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Wahlerund Wahlerinnen kein einheitliches ,nationales' Verhalten zutage trat.
Auch und gerade unter den aktivsten tschechischen ,Patrioten' blieben ,altere'
Muster der Identitatsbildung und Weltdeutung weiter wirksam.
Dámy a pánové, děkuji Vám za Vaši pozornost.

Redakční

poznámka:

Tento text autor přednesl na konferenci pořádané Archivem hlavního města Prahy.
se tématem zabývá ve své práci Nationale Kultur und die Selbsterschaffong des Biirgertums. Am Beispiel der Stadt Prostějov in Miihren, 1848- 1864, publikované v č. I O časopisu Óstemeichische Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaften
v roce 1999, s. 260-291.
Podrobněji
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IVANA DEJMKOVÁ

MĚŠŤANSKÁBESEDA V PRAZE VLETECH 1845-1901

V roce 1952 byl při protispolkovém tažení poúnorového režimu rozpuštěn
mocí pražský spolek s více než stoletou historií- Měšťanská, po roce
1948 Pražská beseda. 1
Tento příspěvek je však zaměřen jen na první půlstoletí působení tohoto
spolku v dějinách města Prahy, a to na léta 1845-1901 , která jsou zároveň
charakterizována jeho postupnou přeměnou z besedy pro měšťany pražské
v besedu de facto občanskou. Snaha neplnoprávných členů- neměšťanů, mezi
nimiž bylo velké množství inteligence, o změnu stanov, které vycházely ještě
z pozdně feudálního pojetí měšťana a měšťanského práva, tento citlivý vnitřní
problém Měšťanské besedy ovlivňoval míru jejího společenského významu
a zpětně dynamické přeměny společnosti druhé poloviny 19. století stavěly
tuto otázku na pořad jednání.
V příspěvku byly použity písemnosti z rozpracovaného fondu Měšťanská
beseda a ze Spolkového katastru v Archivu hlavního města Prahy, a dále
archiválie vztahující se k tématu z fondů Českého gubernia, Presidia policejního ředitelství a Českého místodržitelství Státního ústředního archivu v Praze,
výroční rekapitulace činnosti spolku z let 1896 a 1936 2 a soupisy pro Prahu
platných zákonů a nařízení sebraných a uspořádaných v letech 1911 a 1938
magistrátním komisařem Bohumilem Štědrým. 3
úřední

1 Na základě fondu AMP, Spolkový katastr, Měšťanská beseda, spisy sign. 2 XI/2. Výměr
o rozpuštění spolku byl vydán referátem pro vnitřní věci a bezpečnost Ústředního národního výboru
hlavního města Prahy dne 9. 2. 1952 č . j . 262-107/6-1952-Xl/2.
2 F Schwarz, Památník Besedy měšťanské na oslavu padesátileté činnosti spolku 1845 ( 1846)
až 1895 (1896). Výroční zpráva za rok 1895. Vydáno nákladem Měšťanské besedy v Praze 1896;
A. Stompfe, Devadesát let Besedy Měšťanské v Praze 1846- 1936, Praha 1936.
3 B. Štědrý, Zákony, nařízen í a jiné místní předpisy mimo řád stavební platné pro královské
hlavní město Prahu jakož i některé předpisy týkající se obcí okolních a různých ústavů pražských .
Díl!. , Praha 1911; týž, Sbírka zákonů , nařízení a předpisů platných pro hlavní město Prahu. Díl I. ,
Praha 1938.
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Dědičné měšťanské právo - pozůstatek feudalismu, produkt právního jednání soukromých osob s městskou správou - , písemně stvrzené v právním
aktu udělení měšťanství , které bylo před rokem 1848 podmíněné vlastnictvím
nemovitého majetku nebo vykonáváním cechovního řemesla, obnášelo vojenské a daňové povinnosti, ale i opravňovalo k využívání svobod městského
stavu a podílu na městské samosprávě, přežívalo i ve druhé polovině 19. století v privilegovaném postavení měšťanů mezi příslušníky obce. 4 Od roku
1850 se ovšem volební právo do městské samosprávy začalo kompromisně
rozšiřovat - vedle měšťanů je získali všichni, kteří splňovali kritéria peněžního
daňového cenzu, dále držitelé akademických titulů, vojenských a úředních
hodností a později i duchovní, učitelé a podučitelé . 5
Vedle bohatnoucího měšťanstva se zároveň s přílivem obyvatelstva po roce
1850 rozšířila politicky bezprávná vrstva dělníků a drobných živnostníků, kteří
volební kritéria peněžního daňového cenzu nesplňovali . 6 Městská reprezentace se uzavírala novým žadatelům o měšťanství, k jehož získání bylo ve druhé
polovině 19. století třeba schválení městské rady za stanovený poplatek, trestní
bezúhonost a majetnost žadatele. 7 Zákon, kterým po právní stránce defmitivně zaniklo měšťanské právo, je však datován až 15. dubnem 1920, kdy Národní shromáždění Československé republiky zrušilo ustanovení obecních
zřízení a městské statuty o právu měšťanském, užitky z ústavů , fondů a nadací
pro měšťany určené přešly na orgány obce a podmínka měšťanství byla nahrazena pouhou příslušností k obci. 8
Založení společenského a diskusního klubu pražských měšťanů ve čtyřicá
tých letech 19. století bylo výrazem sebeuvědomění měšťanstva českých zemí,
dožadujícího se větší politické moci a zrovnoprávnění se šlechtou a duchovenstvem. Nástroji nové kulturní a politické aktivity nacionálně a liberálně
orientovaného měšťanstva se staly v pražských poměrech Vlastenecké muzem,

Srov. B. Štědrý, Zákony, nařízení ... , obecní řád pražský- příslu šníci obce, s. 5- 11 , a týž,
Sbírka zákonů , s. 8- 13.
5 Srov. Vyhláška místodržitelství ze dne I. 5. 1850 č. 85 v příčině obecního řádu města Prahy
i působnosti nynějšího sboru obecních starších při prvních volbách, ježto se dle obecního řádu
konati mají, in: Zákoník zemský a Věstník vládní korunní zemi Českou ročník II. , v němž jsou
obsaženy zákony od I. I 1850 do 31. 12. 1850, Praha 1850, s. 124-156. Blíže k jednáním o úpravách
obecního řádu Dějiny obecní správy královského hlavního města Prahy za léta 1860- 1880. Díl I,
Praha 1903 , s. 92 n.
6 Srov. M. Kratochvíl, O vývoji městské správy pražské od roku 1848, Praha 1936, s. 63.
7 AMP, rkp. 5827, seznam mě šťanů pražských 187 1- 1907.
8 Srov. Zákon č. 304 ze dne 15 . 4. 1920, in: Sbírka zákonů a naří zení republiky státu českoslo
venského ročník 1920, Praha 1920, s. 698.
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později Matice česká, Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách a Měš
ťanská beseda.

V Matici české, po úpravě stanov v Jednotě pro povzbuzení průmyslu
v Čechách a v Měšťanské besedě se soustředili ti představitelé měšťanského
liberálního proudu, kteří stáli v roce 1848 s Františkem Palackým v opozici
k německo-frankfurtské a maďarské straně za zesílení rakouského státu ve
formě konstituční a federativní. 9
Měšťanská beseda, která vznikla podle stanov jako nepolitický osvětový
spolek pro zábavu a vzdělávání ducha svých členů, se stala v roce 1848 širokou základnou měšťanského emancipačního hnutí.
V prvním spolkovém výboru zvoleném 12. října 1845 10 na základě povolovacího výnosu českého gubernia z 18. července 1845 11 byly zastoupeny osobnosti působící již v Matici české a v Jednotě pro povzbuzení průmyslu, osobnosti, které reprezentovaly v roce 1848 zájmy národně a liberálně orientovaného
měšťanstva na pražské radnici, ve Svatováclavském a Národním výboru. Vystoupili však do popředí až poté, co byl spolek povolen, a na dvou peticích
z let 1844 a 1845 adresovaných českému gubemiu 12 a organizovaných farářem Janem Arnoldem 13 jejich jména vesměs nefigurovala.
Zemský advokát Josef Frič, první předseda Měšťanské besedy, spravoval
od roku 1842 důchody Matice české. 14 Hostinský Petr Faster se zúčastnil boje
o českou průmyslovou školu vedenou Jednotou pro povzbuzení průmyslu
a taktéž velmi aktivně událostí roku 1848. 15 Rovněž další členové výboru
koželuh František Pštross (starší) 16 a obchodník s dřívím František Dittrich
aktivně vystoupili v roce 1848. 17 Prvním jednatelem besedy byl zvolen právník
K historii spolku Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách nejnověji A. Špirilová , Jednota
pro povzbuzení průmyslu v Čechách, in: Paginae historiae 3, 1995, s. 9- 21 s odkazy na prameny
a literaturu. O Matici české srov. J. Vrchotka , Matice česká a Národní muzeum, in: 150 let Národního muzea v Praze. Sborník příspěvků k jeho dějinám a významu, Praha 1968, s. 83- 1OI.
10 AMP, fond Měšťanská beseda (dále jen MB), kniha protokolů jednání výboru 1845- 1858.
11 SÚA, fond České gubernium (dále je ČG) , VŠ 1841 - 1855, kart. č. 2961 , sign. 37/482/34.
12 Tamtéž.
13 Farář na odpočinku v Praze Jan Arnold, který se na založení Měšťanské besedy významně
podílel, mohl být a byl dle stanov z roku 1845 pouze přispívajícím členem . O jeho stanovisku
k volbám do frankfurtského sněmu, které bylo naprosto odlišné od oficiálního stanoviska a pře
svědčení českých politiků i vedoucích představitelů Měšťanské besedy, z korespondence Národního výboru z roku 1848 více G. Čechová - J. Martín ek, Národní výbor v roce 1848, in: Sborník
archivních prací 4, 1954, č. I, s. 46.
14 Riegrův slovník naučný. Díl III ., Praha 1863, heslo Frič Josef, s. 235.
15 Tamtéž, heslo Faster Petr, s. 34- 35.
16 Tamtéž. Díl Vl. , Praha 1867, heslo Pštross František, s. 1078.
17 Tamtéž. Díl II. , Praha 1862, heslo Dittrich František, s. 203 .
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František August Brauner, odborník na rolnickou otázku a věrný stoupenec
koncepce Františka Palackého za zachování federativního a konstitučního
Rakouska. Dalšími členy výboru byli klenotník Prokop Richter, mlynář Bedřich Francl, stavitelský mistr Jan Rypota, kartář Matěj Mišák, mechanik Jan
Schwertner, mlynář Jan Slavík a usedlý měšťan Kašpar Slavík. Pokladníkem
spolku byl zvolen doktor lékařství Karel Hugo Kašpar.
Ohledy na potřebnou hmotnou podporu celého podniku vedly autory spolkových stanov právníky Františka Ladislava Riegra a Aloise Pravoslava Trojana k položení důrazu na zámožné měšťanské kruhy. To se projevilo konkrétně v kategorizaci členství ve třetím a čtvrtém článku přepracovaných stanov,
schválených českým guberniem 19. prosince 1845. 18
Členové spolku byli rozděleni do tří kategorií. První kategorii tvořili mecenáši spolku, ve stanovách nazývaní zakladatelé, pražští měšťané, kteří jednorázově nejméně padesáti zlatými přispěli do spolkové pokladny a dále se počítali s právy a povinnostmi mezi činné členy. Druhá kategorie sestávala
z činných členů, pouze a jedině pražských měšťanů. Jen činným členům při
náleželo veškeré řízení spolkových záležitostí, právo účastnit se jednání vrcholného orgánu spolku všeobecného sboru, právo volit a být volen do správního
výboru. Jejich členský příspěvek byl vyměřen na 12 zlatých ročně. Do třetí
kategorie přispívajících členů byli zařazeni všichni zájemci o členství, kteří
se nemohli vykázat udělením pražského měšťanství, ti se mohli účastnit pouze rozmluv, čtení, besedních zábav, tak jak stanovy definovaly prostředky ke
vzdělávání ducha svých členů, a jejich členský příspěvek obnášel 6 zlatých
ročně . Přispívajícím členem se dle změn stanov všeobecným sborem z 31 . ledna 1847 mohl stát i pražský měšťan, pokud nemohl platit členské příspěvky
činných členů, avšak neměšťan se činným nebo zakládajícím členem stát nemohl.1 9
Od počátku působení spolku platilo pravidlo, že zápisy z jednání výboru
byly psány česky ; při jednání všeobecného sboru předcházela česká zpráva
německou, i když jednací řeč spolku byla pouze česká až od roku 1870 2 0
I v členské základně se projevilo odchodem části členů oddělení českého
a německého spolkového života v souvislostech účasti Měšťanské besedy
v politickém zápase o pražskou městskou samosprávu, při obraně českých
státoprávních a jazykových požadavků .
SÚA, ČG - VŠ 1841 - 1855, kart. č . 2961 , sign. 37/482/34.
AMP, MB, Kniha památní pro besedu měšťanů Pražských (dále jen Kniha památni), f. 25.
20 SÚA, fond Čes ké místodrži telství (dále jen Č M) , 1856- 1883 , kart. 1263 , fasc. 30/6/87,
ke zm ě nám stanov MB z roku 1870.
18
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Před slavnostním otevřením pronajatých místností v Uršulinské (dnes Voršilské) ulici čp. 140/II v lednu roku 1846 čítal spolek 19 zakladatelů, 193 čin
ných a 120 přispívajících členů. Do konce dubna 1846 vzrostl tento počet
obdivuhodně na 20 zakladatelů, 244 činných a 242 přispívajících členů. 2 1
Mezi prvními zakladateli z období 1845- 1846 najdeme např . jména železničního stavitele a provozovatele železáren na Kladně Alberta Kleina, obchodníky s dřívím Vojtěcha Lannu, Martina Brabce a Františka Dittricha, podnikatele v koželužství Františka Pštrosse, mlynáře Kašpara Slavíka, velkokupce
Karla Antonína Fiedlera, zajímavou podnikatelskou osobnost Emanuela Zdekauera22, majitele statku a zároveň pražské měšťany jako Antonína Veitha,
syna napoleonského zbohatlíka, majitele liběchovského panství a mecenáše
českých vlastenců. Najdeme zde i tři zemské advokáty: Josefa Friče, Jana
Rozkošného a Prokopa Poláka.23
O naplnění hesla Měšťanské besedy o rovnosti a svornosti v propůjčení
účasti přispívajícím členům, mezi nimiž bylo velké množství inteligence, jednal všeobecný sbor činných členů 3l.ledna 1847. Výsledkem bylo, že přispí
vajícím členům byla umožněna pouze účast ve všeobecném sboru bez aktivního i pasivního volebního práva. Zájmy přispívajících členů hájili Josef Fri č
a František August Brauner, kteří navrhovali zastoupení přispívajících členů
ve výboru spolu s přiznáním hlasovacího práva ve všeobecném shromáždění.
Oba poté z výboru Měšťanské besedy odešli a více v něm zastoupení nepřijali.
Velmi podstatnou změnou stanov, která vzešla z této valné hromady, bylo
snížení počtu činných členů určujících platnost závěrů všeobecného sboru,
a to z poloviny všech činných č l enů dle sedmého článku stanov z prosince
roku 1845 na pouhou jednu šestinu. 24 Poměr počtu činných členů ku přispíva
jícím činil v letech 1847, 1870 a 1901, kdy bylo jejich zrovnoprávnění na
pořadu jednání všeobecného sboru, 192 ku 380,244 ku 879 a 165 ku 1483. 25
Nárůst přispívajících členů i přes jejich diskriminující postavení lze vysvětlit
jak sympatiemi s podporou Měšťanské besedy Františku Palackému a Františku Ladislavu Riegrovi, tak snahou přičlenit se k pražské honoraci.

AMP, MB , Kniha památní , f. 9 a 13.
K liberalizaci měšťanstva a k podnikatelské rodině Fiedlerů a Zdekauerů srov. V. Urfus, Prů
myslový liberalismus a české měšťansvo v období národního obrození, in: Právněhistorické studie 10, 1964, s. 5- 32, a týž, Bankéři v předbřeznové Praze, in: Pražský sborník historický (dále
PSH)7, 1972,s.l07- 127 .
23 Srov. AMP, MB, Kniha památní, seznam zakladatelů 1845- 1846, f. 14- 15 .
24 AMP, MB, Kniha památní, zápis z obecného shromáždění konaného dne !. ledna 1847, f. 17- 30.
25 F Schwarz, Památník ... , statistika počtu členů 1845- 1895 s. 229, a Výroční zpráva Besedy
měšťanské za rok 190 I, Praha 1902, s. 6.
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V roce 1848 přesídlila Měšťanská beseda pod předsednictvím Antonína
Veitha do domu U černé růže Na Příkopech . Ještě v předchozím sídle v Uršulinské ulici propůjčovala v červnu roku 1848 své místnosti k přípravným jednáním Slovanského sjezdu. 26 O úloze Měšťanské besedy v českém konstituč
ním hnutí vypovídá mimo jiné zápis v pamětní knize s podpisy českých
poslanců 27 , kteří po odchodu z vídeňského říšského sněmu v říjnu roku 1848
v Praze, v Měšťanské besedě, rokovali o záležitostech říše rakouské. Z pozic
národních liberálů vycházeli její představitelé při pražských obecních volbách v roce 1848 a v srpnu roku 1850. Zápis z jednání výboru ze 4. října
185028, zavazující jeho členy, aby pomlčeli o výtce městského hejtmanství, že
"z příčiny poslední volby městského výboru se co politický spolek konstituovati snažila", a že byla dána výstraha, "aby se budoucně beseda co taková
všeho politického zdržela, anby sice zavržena byla", je počátkem apolitizace
spolkové činnosti, trvající pak až do roku 1860. V tomto neoabsolutistickém
mezidobí byla Měšťanská beseda pod policejním dohledem.
Předzvěstí nové politické aktivity byl vstup Františka Ladislava Riegra v roce
1858 do výboru Měšťanské besedy, ve kterém setrval do roku 1871. 29 V roce
1860 vstoupil do výboru Měšťanské besedy František Pštross (mladší) 30 , od
roku 1861 pražský purkmistr. Volby do městské samosprávy, konané dne
ll. března 1861, které znamenaly ukončení období regulovaného magistrátu
a definitivní přechod městské správy do českých rukou, byly prvotním zájmem Měšťanské besedy. Na schůzi besedního výboru 5. prosince 1860 3 1 byl
jednomyslně přijat návrh Františka Pštrosse, aby se besední místnosti přene
chaly výboru, který sestavoval kandidátní listinu českých liberálů jdoucích
do voleb pod heslem "Pokrok k lepšímu". Nešlo však jen o propůjčování besedních místností, ale o opětné vystoupení představitelů Měšťanské besedy
z roku 1848 v boji o městskou samosprávu, který byl záležitostí politickou.
Po Františku Pštrossovi se v úřadu pražských purkmistrů a starostů vystří
dala řada předsedů Měšťanské besedy: Karel Leopold Klaudy, František Dittrich, JosefHuleš, Emilián Skramlík, Ferdinand Vališ a poslední Jindřich Šolc 32
Srov. V. Žáček, Slovanský sjezd 1848, Praha 1958.
AMP, MB, Kniha památní, f. 52- 53 .
28 AMP, MB , Kniha protokolů jednání výboru 1845- 1858.
29 AMP, MB, Knihy protokolů z jednání výboru 1845- 1858 a 1859- 1872.
30 AMP, MB, Kniha protokolů z jednání výboru 1859- 1872.
31 Tamtéž.
32 K bibliografii těchto pražských purkmistrů a starostů více T. Jelínková, Pražští primátoři
1784--1993, in : PSH 26, 1993, s. ll 0- 118, a V. Ledvinka, Purkmistři , starostové a primátoři Prahy
v letech 1784--1997, in: Mladá fronta Dnes s. 2 ze dnů 24. l. 1997, 7. 2. 1997, 14. 2. 1997,
21 . 2. 1997, 28.2. 1997, 14. 3. 1997, 21.3 .1 997.
26

27
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-pražský starosta do roku 1893. Jeho druhé funkční období však již provázely
vedle nacionálních sporů studentské a dělnické bouře za občanskou rovnost
vyjádřenou všeobecným, rovným a přímým hlasovacím právem.
Jestliže Měšťanská beseda byla schopna ještě v roce 1864 vypomoci půjčkou
10 000 zlatých městu Praze 33 , i když nakonec došlo k zápůjčce pouze 6000
zlatých, úplně jiná byla situace v době, kdy Měšťanská beseda sháněla kapitál
na stavbu vlastního besedního domu. Přecenění finančních možností, koupě
nemovitosti čp. 28111 v dnešní Jungmannově ulici v roce 1866 a stavba besedního domu čp. 1147/II v letech 1868-1871 zcela na dluh měly za následek, že
původně členské půjčky ve výši 73 500 zlatých se musely změnit zcela nebo
částečně v dary 34 a ještě čtvrt století po dokončení stavby bylo hypotekámí
zadlužení nemovitostí Měšťanské besedy do poloviny jejich odhadní hodnoty.35 Besední dům, myšlený jako dům spolků, se stal pro Měšťanskou besedu
břemenem. 36

Ohledy na udržení co nejpočetnější členské základny vzhledem k problematickým finančním poměrům spolku spolu s iniciativou přispívajících členů
byly důvodem ke změně stanov, stvrzené českým místodržitelstvím v červnu
1870. 37 František August Brauner a František Ladislav Rieger si uvědomovali
neudržitelnost nerovného rozdělení členstva v právech a povinnostech, jak
bylo vymezeno stanovami z roku 1845 s doplněním v roce 1847, a přimlouvali
se za smírné řešení a jednání s přispívajícím členy, neboť dle nich se politické
poměry kolem roku 1870 přece jen výrazně odlišovaly od politických poměrů
doby vzniku spolku a původních stanov. 38
Kategorizace členství se ve stanovách z roku 1870 s výjimkou zavedení
čestného členství nezměnila, zakládajícím a činným členem mohl být i nadále

33 AMP, MB, Kniha protokolů zjednání výboru 1859- 1872, zápisy z 31. října 1864 - 3.listopadu 1864.
34
AMP, MB, Kniha protokolů zjednání výboru 1875- 1879, přeměna půjček na zápisné nebo
dary se řeš il a především v roce 1878, viz seznamy dárců k prosinci 1878, jednání o některých
zápůjčkách se protáhlo až do devadesátých let.
35 AMP, MB, podrobněji v knihách účtů Besedy měšťanské 1879- 1916.
36 Spolková zadluženost se patrně promítla i do nepřijatelného návrhu Měšťanské besedy z roku
190 I pražské městské radě , aby buď obec pražská vystavěla spo l ečně s Besedou důstojnou
českou reprezentační budovu, nebo aby poskytla Měšťanské besedě k tomuto účelu podporu
500 000 korun, a později do dalších jednání o pronájmu místností v Obecním domě.
37 Srov. SÚA, ČM, 1856-1883, kart.č . 1263, fasc . 30 /6 I 87.
38 O odporu značné části činných č l enů ke změnám stanov svědčí i ta okolnost, že se dvakrát
nepodaři l o uspořádat valnou hromadu, která by zvo lila nový spolkový výbor podle nových stanov již z částečným zastoupením přispívajících členů , a spolek se konstituoval podle nových
stanov až počátkem roku 1871.
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pouze pražský měšťan, přispívajícím pak každý, kdo byl do spolku přijat výborem. Nové stanovy však připustily účast- byť pouze omezenou - přispíva
jících členů na řízení spolkových záležitostí. Rozhodující vliv činných a zakládajících členů byl pojištěn specifickými podmínkami usnesení valné
hromady. Byly vyčleněny zásadní otázky, jako změny v nemovitém jmění,
koupě nemovitosti, změny stanov, zvýšení nebo snížení členských příspěvků ,
rozpuštění spolku a naložení s jeho jměním , k jejichž projednávání se musela
v nejméně šestině shromážděných členů nalézat jedna třetina všech činných
členů. K platnosti usnesení o těchto otázkách bylo třeba přivolujících hlasů
nadpoloviční většiny, která musela obsahovat dvě třetiny přítomných činných
č l enů. O ostatních, méně závažných otázkách se valná hromada mohla usnášet v desetině všech svých č l enů zahrnující pětinu členů činných. Přispívající
členové měli již své zastoupení ve výboru, i když v menšině, neboť do spolkového výboru mělo být voleno sedm činných a pět přispívajících členů.
Tyto stanovy i přes snahu přispívajících členů o úplné zrovnoprávnění zů
staly v platnosti ještě déle než třicet let, až do valné hromady konané 24. břez
na 1901. "Imposantní účastenství členů přispívajících svědčilo o svorném
nadšení, s jakým změně stanov hledí vstříc , kdežto členové činní v úsudku
svém buď sjednoceni nebyli neb rozhodně byli proti změně stanov. S napětím
sledována snaha výboru, aby počet činných členů odpovídal předpisu starých
stanov, aby se vůbec mohlo jednat o důležité této otázce. Telefonováno mnohým, kteří namnoze slíbili, že přijdou a když již trpělivost členů přispívají
cích v nevoli propuknouti hrozila, dostavil se poslední do počtu chybící člen
činný a jednání o změně stanov mohlo počíti . .." 39
Stanovy z roku 1901 40 nezrušily sice stále ještě dělení členstva na pražské
měšťany a ostatní, ale zásadně změnily práva přispívajících členů. K důleži
tým otázkám, jako bylo jednání o nakládání s nemovitým jměním, změna
stanov, změna výše členských příspěvků či rozpuštění spolku, bylo třeba při
účasti nejméně šestiny všech členů rovnoprávného souhlasu většiny činných
a přispívajících č l enů hlasujících odděleně ve dvou kuriích. Při rozhodování
o ostatních otázkách stačila účast desetiny všech členů bez rozlišování
a rozhodovala nadpolov i ční většina . Sedmý článek stanov z roku 1901 obsahoval též opatření proti obstrukcím v tom znění, že nebude-li první valná

AMP, MB , vý roční zpráva Besedy Měšťanské v Praze za rok 1901 , Praha 1902, s. l. Možno
podotknout, že pod le této výroční zprávy měl spo lek dva čestné, 41 zakládajících, 165 činných
a 1483 přispívajících č l enů.
40 SÚA, Presidium policejního ředitel ství , 1908 - 1910, kart. č . 2464, fasc . V 13/75, stanovy
schválené zemským mistodržitelstvím 20. 3. 1901 pod č . 68 423.
39
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hromada dle výše citovaných podmínek usnášeníschopná, sejde se do týdne
další valná hromada, a nebude-li ani ona usnášeníschopná, ještě týž den rozhodne i o sebezávažnějším problému prostá většina všech členů , ať se dostavili v jakémkoliv počtu. Do jednadvacetičlenného výboru bylo voleno ll členů
zakládajících a činných a 10 přispívajících , zrovnoprávnění činných a přispí
vajících členů ve spolkovém výboru dořešily až stanovy z roku 1910.41 Zakládajícím členem podle stanov z roku 1901 již nemusel být pražský měšťan, ale
mohla jím být jakákoli fyzická či právnická osoba. 42
S rozvojem ústavního života v Rakousku-Uhersku, později se vznikem
politických stran a s rozvojem spolkového života v sociálně širší hladině
a diferencovaně mimo Měšťanskou besedu zužovala se její společenská základna a měnil se i její společenský význam. Jestliže ve svých počátcích a znovu
v šedesátých letech byla Měšťanská beseda základnou české politiky, v roce
1901 byla již jen českým společenským střediskem lépe situovaných pražských městských vrstev, i když i nadále s nesporným kulturním významem.
Svou úlohu nepochybně sehrálo i opuštění staročeské politické orientace, s jejíž
podporou byla beseda spjata. Spolky Sokol a Hlahol, jejichž počátky byly
s Měšťanskou besedou spojovány, měly v této době již vlastní, sociá lně širší
a na besedě nezávislé zázemí. Ze zápisů výboru z přelomu století je zřejmý
těsný vztah k Ústřední matici školské.
Změny stanov Měšťanské besedy z roku 1901 byly důležitým předělem na
cestě k oproštění se od kastovnictví založeného na pražském měšťanství
a k přeměně spolku v besedu občanskou .
Předsedové Měšťanské
Frič Josef 1845- 1846
Richter Prokop 1847
Veith Antonín 1848
Loos Dionys 1849
Mayer Václav 1850- 1855
Dotzauer Josefl856- 1858
Treybal Vincenc 1859
Huleš Josef 1860- 1864, 1866- 1875
Dittrich František 1865

41

besedy 1845-1901
Vališ Ferdinand 1876
Klaudy Karel Leopold 1877
Skramlík Emilián 1878
Škarda Jakub 1879- 1885
Šolc Jindřich 1886
Schmaus Rudolf 1887- 1889
Jahn Richard 1890- 1891
Tereba Rudolf 1892- 1901

Tamtéž.

42 Zrovnoprávnění při spívajících členů zcela pominul a jedině tuto změnu stanov uvedlA . Stompf e,

Devadesát let Besedy Měšťa nské v Praze 1846- 1936, Praha 1936, s. 30.
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JEDNOTA UMĚLCŮ HUDEBNÍCH KU PODPOŘE VDOV
A SIROTKŮ- TONKUNSTLER WITTWEN-UND-W AISEN
SOCIETAT (1803-1903)
A JEJÍ ROLE V ŽIVOTĚ PRAHY 19. STOLETÍ

9. července 1803 byla v Kramériusových císařsko královských vlastenských
novinách otištěna následující zpráva: "Minulý pondělí v zdejším farním chrámu Páně na Strahově Páni audové hudebního umění, a spolu audové nově
zřízeného a ne) milostivěji potvrzeného bratrstva k napomožení vdovám a sirotkům, měli slavnost na poděkování, že toto bratrstvo v chvalitebné svornosti
k svému cíli a konci pošlo [ .. .}" Podobně referoval 1. července i pražský
německý tisk; lipské Allgemeine Musikalische Zeitung o nově založeném
spolku psaly poprvé 21. září. Písemnosti týkající se jeho vzniku jsou uloženy
ve fondu městského hejtmanství a policejního ředitelství ve Státním ústřed
ním archivu v Praze- nejstarší dokument je datován 7. dubna 1803.
Jednota umělců hudebních ku podpoře vdov a sirotků - Tonkiinstler Wittwen-und-Waisen SocieHit byla v Praze roku 1803 založena jako organizace,
jejímž hlavním cílem byla finanční podpora těch členů, kteří pro stáří nebo
nemoc nemohli vykonávat své povolání, dále jejich vdov a sirotků. Prostřed
ky pro penzijní fond, ze kterého se vyplácely podpory, získával spolek z darů
a z pořádání hudebních produkcí. Veřejných i soukromých dobročinných akcí
tohoto druhu se v 19. století v Praze konalo množství- ve prospěch nemajetných studentů, Klárova ústavu slepců, lidí postižených živelními katastrofami, staveb pomníků apod. Ve staroměstském kostele řádu křižovníků s červe
nou hvězdou dávala Jednota sloužit výroční zádušní mše za své protektory
a viceprotektory, ředitele, administrátory a asistenty, aktuáry a pokladníky (" zur
Bezeigung ihrer Dankbarkeitfuer den hohen Schutz der ersten, undfuer die
unentgeldlich geleisteten Dienste eines Vorstehers "). Soupisy spolkového
hudebního archivu dokládají, že nejčastěji bylo při těchto příležitostech prováděno Mozartovo Rekviem, vedle kompozic Luigiho Cherubiniho, rakouských a německých skladatelů Johanna Baptisty Giinsbachera, Sigismunda
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Neukomma, Georga Josepha Voglera a Petera von Winter, Koslovského (snad
v Petrohradě žijící Polák JózefKozlowski?), Brixiho (pravděpodobně se jednalo o svatovítského kapelníka Františka X. Brixiho ), Václava Jana Tomáška
a Jana Augusta Vitáska.
Jednota se těšila přízni dvora, šlechty i měšťanstva. Jejími prvními protektory
byli Jan Václav Špork (1803- 1804), Kristián Filip Clam-Gallas (1804-1805),
Josef Jindřich Šlik (1805- 1806), Bedřich Nostitz-Rhieneck (1807-1820),
Kristián KryštofClam-Gallas ( 1820-1839; viceprotektor 1805- 1819) a Kristián Valdštejn-Vartenberk (1839- 1859). Finanční dary spolku věnovali císař
František I, Josef Lobkovic, Bedřich Nostitz-Rhieneck, kněžna Fiirstenbergová; manželky zástupců českých stavů darovaly obligaci na dva tisíce zlatých, která pomohla zajistit vdovské penze. V čele Jednoty stáli významní
pražští hudebníci - ředitel orchestru několika operních scén v Praze, týnský
a křižovnický regenschori Václav Praupner, varhaník, cembalista a maestro
di capella pražské italské opery Jan Křtitel Kuchař, zpěvák Antonín Ramiš,
houslisté Václav Masantzl, Václav Král st. a Jan Kučera , loretánský regenschori František Strobach, profesoři pražské konzervatoře Václav Farník a Friedrich Wilhelm Pixis, regenschori František Vojtěch Polák, divadelní kapelnící
JosefTriebensee a František Škroup, první ředitel pražské konzervatoře Bedřich Dionys Weber, ředitel varhanické školy Jan Nepomuk Vitásek a Ignaz
Kleinwachter (klavírista a houslista, po Karlu Antonovi Ballabenem ředitel
penzijního spolku pražských obchodníků).
Založení Jednoty umělců hudebních inspiroval příklad obdobných spolků,
které vznikly v roce 1738 v Londýně, 1771 ve Vídni, 1801 v Berlíně a 1802
v Petrohradě. Největší vliv tu měla vídeňská Tonkiinstler-Societat. Jejím prvním protektorem byl " K.k. Hoj- und Kammermusik wie auch Generalspektakeldirektor" hrabě Jan Václav Špork (protektor pražské Jednoty v letech
1803-1804 - viz výše), jenž roku 1771 přednesl Marii Terezii návrh na založení vídeňské Society, ve kterém naznačil náplň její činnosti: "Wirkung des
riimlichen Eyfers einer Gesellschaft der hiesigen Tonkiinstler um einerseits
ihren Wittwen und Waisen in etwas vorzusehen, und anderseits den Staat von
derselben Ernahrung einigermassen zu iibersehen. "Na podobném základě
vzniklo i první sdružení tohoto druhu, Fund for Decay'd Musicians and their
Families, které se roku 1738 ustavilo v Londýně. V roce 1790 bylo přejmeno 
váno na Royal Society ofMusicians of Great Britain; v současné době je jeho
členem skladatel Antonín Tučapský.
Stanovy londýnské, vídeňské i pražské Society zrcadlily dobový umělecký
i společenský život. Londýnský uchazeč o členství musel být starší jedenadvaceti let a musel být hudebníkem z povolání(" served an apprenticeship for
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seven years to music "). Podle stanov přijatých na počátku 19. století byl povinen žít v Londýně či v okruhu pěti mil kolem města alespoň po určitou část
roku, a to souvisle nejméně tři roky (cizinec sedm let). Nesměl sloužit ve
vojsku ani v námořnictvu , nemohl být členem jiné podobné podpůrné organizace. Pokud byl člen spolku zvolen do jakékoliv placené funkce , musel se
účastnit všech jednání (nebo zaplatit tomu, kdo ho na zasedání zastoupil).
K povinnostem členů náleželo řádné placení příspěvků , odstupňovaných podle
věku a počtu nezaopatřených manželských dětí. Dluhy byly trestány pokutami i vyloučením; podobně tomu bylo v případě neúčasti na spolkových hudebních produkcích.
Omezená možnost vstupu byla i ve vídeňské Tonki.instler-Societiit. Od roku
1785 například o přijetí marně žádal Wolfgang Amadeus Mozart - nemohl
totiž předložit křestní list, a jeho vdova a děti tedy neměly možnost pobírat
spolkovou penzi. Jan Vent, jeden z řady ve Vídni působících českých hudebníků, musel čekat na přijetí až do roku 1782, kdy bylo zrušeno nevolnictví do té doby by byl musel k žádosti přiložit zhostný list. Členství bylo vázáno
i na umělecké zásluhy a společenské postavení; hudebníci stojící nízko v hierarchii svého stavu (trompetisté, skladatelé taneční hudby) neměli na členství
naději . Placení příspěvků bylo organizováno podobně jako v Londýně. Polovina příjmů se připisovala ke kapitálu spolku, ze druhé poloviny se vyplácely
penze hudebníkům, jejich pozůstalým manželkám a vlastním dětem. (Pokud
bylo hudebníkovi padesát a více let a jeho manželka byla příliš mladá, mohla
po něm pobírat penzi až od svých třiceti let).
Pražská Jednota umělců hudebních pečovala o penze a pohřby svých členů ,
o jejich sirotky a vdovy stejným způsobem , jako se to dělo v Londýně a Vídni. Na vídeňskou Societu navázala i ve svých prvních stanovách (Satzungen
der zu ihrer eigenen, dann ihrer Wittwen und Waisen Versorgung vereinigten
prager Tonkuenstler-Gesellschaft, welche mit hoechstem Ho/dekrete vom 1sten
Maerz 1803 gnaedigst bestaetigt worden sind, Gottlieb Haase, Praha 181 0).
Žadatel o přijetí musel být profesionálním hudebníkem (učitelem, členem sboru
apod.) - s výjimkou čestných členů z řad šlechty; ti měli na akademiích Jednoty vyhrazena volná místa v lóžích, spolkovou penzi však pobírat nemohli.
Na rozdíl od Londýna a Vídně byli z členství v pražské Jednotě vyloučeni
cizinci - s výjimkou mimořádně zasloužilých skladatelů, kteří byli v případě
přijetí povinni přispívat dvojnásobnou sumou oproti hudebníkům domácím
a za dobu své nepřítomnosti museli spolek odškodnit svou tvorbou. Základní
peněžní vklad činil roku 181 Odeset zlatých; dále se čtvrtletně platilo po třech
zlatých. Jestliže člen požádal o vstup do Jednoty ve věku vyšším než třicet let,
zaplatil dvacet zlatých zápisného; k obvyklé roční sumě připlácel šest zlatých,
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aby jeho rodině vznikl nárok na vdovský a sirotčí důchod, musel zpětně doplatit za tři roky. Bedřich Smetana vstoupil do Jednoty roku 1868; vedle tehdejšího základního vkladu 8 zlatých 40 krejcarů doplatil vzhledem ke svému
věku (narozen 2. 3. 1824) rozdíl třiceti sedmi zlatých šedesáti jednoho a půl
krejcaru za čtrnáct roků , osm měsíců a čtrnáct dní. V sedmdesátých letech
přispíval Smetana Jednotě patnácti zlatými ročně.
Podobně jako vídeňská i pražská Societa bránila spolkové jmění před tím,
aby z něho příliš ubíraly mladé dívky, které se kvůli dědictví vdávaly za podstatně starší muže. Pokud se člen pražské Jednoty, kterému bylo padesát let,
oženil se ženou mladší než š estatřicetiletou , mohla pobírat penzi až od tohoto
věku. Jestliže bylo členovi šedesát a více let, mohla penzi očekávat až jako
čtyřicetiletá . Nárok na vdovskou penzi vznikal manželce teprve tři roky po
svatbě (nikoli tedy sňatkem s umírajícím nebo nevyléčitelně nemocným mužem). Pozůstalá žena, která řádně nevychovávala své děti (narozené z manželství se členem Jednoty), nárok na penzi ztratila; získal ho ten člen Jednoty,
který vzal na sebe péči o její děti . Pokud se člen Jednoty provinil kriminálním
deliktem, měl nárok jen na poloviční penzi; jeho manželka a děti , pokud se na
zločinu nepodílely, mohly získat plnou penzi teprve po jeho smrti. Sirotčí
důchody se vyplácely do osmnácti let, nebo i déle (v tom případě pouze jedna
třetina) , za předpokladu , že se děti člena Jednoty nebyly dosud schopny samostatně živit, nebo byly mentálně či tělesně postižené (v tom případě dostávaly podporu po celý život). Jestliže se člen Jednoty přestěhoval do jiné
z dědičných zemí monarchie, přispíval dvojnásobkem roční sumy, aby vynahradil svou neúčast na akademiích (kde musel vystupovat bezplatně) . Kqo se
nemohl akademie zúčastnit, zaplatil svému zástupci tři zlaté, za vynechanou
zkoušku jeden zlatý třicet krejcarů .
Jednota umělců hudebních hrála v životě Prahy a českých zemí především
roli organizace poskytující finanční podporu hudebníkům , kteří se ocitli v těžké
životní situaci, a jejich rodinám. Téměř po celou dobu své existence však
patřila i k nejvýznamnějším organizátorům pražského hudebního života. Kníže
Josef Lobkovic dal Jednotě do vínku kromě dvou set zlatých ročně také provozovací materiály "neuesten Oratorien und Cantaten ", pořízené ve Vídni.
V průběhu dalších desetiletí Jednota vybudovala rozsáhlou sbírku skladeb
českých i cizích autorů, včetně libret, z níž se dodnes dochoval jen zlomek
v archivech pražské konzervatoře, Hlaholu,, Muzea české hudby, Národní
kníhovny a strahovského kláštera. V šedesátých a sedmdesátých letech byly
tato hudebniny umístěny ve třech skříních, z nichž jedna obsahovala symfonie, ouvertury, libreta a menší světské i duchovní vokální skladby. Ve druhé
a třetí byly uložen nej vlastnější repertoár koncertů Society- oratoria a kantáty.
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Při akademiích Jednoty (původně pouze velikonočních a vánočních) účin
kovaly nejlepší síly pražských divadelních scén (včetně Carla Marii Webera,
kapelníka Stavovského divadla v letech 1813- 1816, Františka Škroupa, Bedřicha Smetany, Adolfa Čecha a Antona Bennewitze), pražské konzervatoře,
od čtyřicátých let a zejména ve druhé polovině století i jiných významných
pražských hudebních spolků, jako byly Cecilská hudební jednota, Žofinská
akademie, Hlahol a pražské německé sbory, na sklonku století i Česká filharmonie. Ve prospěch spolku pohostinsky vystoupili také významní domácí a cizí
umělci, například roku 1841 jeden z největších houslistů 19. století, Nor Ole
Bull. Koncerty se konaly nejprve ve Stavovském divadle, později na Žofině
a v Rudolfinu, v létě v zahradě Valdštejnského paláce a v jeho hlavním sále.
Akustice sálů se věnovala velká pozornost (v roce 1805 byla ve Stavovském
divadle pro vánoční koncert vybudována speciální dřevěná stěna , která měla
zesilovat zvuk - zdá se, že s větším úspěchem než při podobné příležito sti
v roce 1807 ve vídeňském Hoftheater).
Díky Jednotě slyšela Praha řadu významných děl soudobých i starších skladatelů. Pražské spolkové koncerty měly podobně široký záběr jako v prvních
desetiletích existence spolku koncerty vídeňské ; od druhé čtvrtiny 19. století
do stého výročí založení Tonkiinstler-Societat v roce 1871 se však vídeň s ký
repertoár postupně s některými výjimkami (Pergolesi, Bach, Beethoven ad.)
zúžil na Haydna, Handela a Mendelssohna. Programy akademií londýnské
Society tradičně pozůstávaly téměř výlučně z Handelových děl. Nejčastěji se
dával Mesiáš, kterého Royal Society ofMusicians poprvé v Londýně provedla roku 1743 . Pro pražskou Jednotu mohly být zpočátku modelem produkce
vídeňské Tonkiinstler-Societat; výběr kompozic byl však nezávislý. Beethovenův Kristus na Olivetské hoře byl proveden dříve Societou pražskou ( 1813)
než vídeňskou ( 1817). Podobně tomu bylo i s Handelovým Mesiášem (Praha
1804, Vídeň 1830) a Alexandrovou slavností (Alexander's Feast, Praha 181 O,
Vídeň 1815). Jednota jako první uvedla v Praze i jiná Handelova oratoria,
Mendelssohnova Eliáše a Pavla a řadu dalších významných děl 19. století,
včetně Dvořákova Stabat Mater, které jí skladatel věnoval - poprvé zaznělo
na vánočním koncertě Jednoty v roce 1880.
Reakce publika na repertoár Jednoty byly v prvních desetiletích s nečetný
mi výjimkami vesměs pozitivní. V pozdějších letech se díla kdysi neobyčejně
populární (Das Weltgericht Friedricha Schneidera, v Praze poprvé uvedený
1822, naposledy 1895) někdy jevila jako zastaralá. Bez výhrad byli přijímáni
Bach, Beethoven, Haydn, Spo hr, Liszt, Dvořák, Handel a Mendelssohn. Provedení měla různou úroveň. Množství účinkujících (až tři sta) neodpovídal
nízký počet zkoušek (nejčastěji pouze jedna) a mnohdy i nezájem hudebníků
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splnit svou bezplatnou povinnost vůči Jednotě . Starší hudba byla interpretována v závislosti na proměnách dobového vkusu - Handel byl uváděn v úpravách Wolfganga Amadea Mozarta a Ignaze von Mosela (už ve své době přijí
maných kriticky), Zdeněk Fibich přikomponoval varhanní part do Bachova
Vánočního oratoria, a podobně. Posuzovat kvalitu koncertů podle dobových
kritik je nesnadné - zejména ve druhé polovině století, kdy se oratoria začala
provádět střídavě německy a česky a kdy - vzhledem k vyostření dobové
politické situace - čeští referenti podporovali především svou stranu a ně 
meckou mnohdy ironizovali dnes nepřijatelným způsobem.
Na počátku 20. století, kdy existovala řada jiných podobných podpůrných
organizací, ztratila existence Jednoty umělců hudebních smysl. Sto let jejích
koncertních aktivit i dnes představuj e jednu z nejpozoruhodnějších kapitol
historie pražského hudebního dění.
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PŘÍLOHA

Koncerty Jednoty umělců hudebních, 1803-1903
1803
(10. 4.) J. Haydn: Die Schopfung
(4. 7.) děkovná bohoslužba k založení Jednoty (Strahovský klášter)
(25. 12.) J. Haydn: Die Jahreszeiten [?]

1804
(5. 2.) oslava padesáti let umělecké činnosti hornisty Josefa Matějky (Loreta)
(23. 3.) G. F. Hiindel- W.A. Mozart: Messiah

1805
(14. 4.) J. Haydn: Die Schopfung
(25. 12.) program neznámý, v provedení "die herzoglich Lobkowitzischen
Herren Kammervirtuosen"

1806
(25. 12.) A. Cartellieri: Per celebrare ta Festivita de! S. S. Natale

1807
(15. 1.) Requiem za hr. Jos. Schlicka, protektor Jednoty (křižovníci)
(29. 3.) J. Haydn: Die Schopfung
(21. 12.) A. Cartellieri: Per celebrare delta purificazione Maria Virgine

1808
(Velikonoce) I. v. Seyfried: Die Rii.ckkehr des Vaters
(květen) čtyři koncerty v zahradě Valdštejnského paláce
(Vánoce) J. Haydn: Die Jahreszeiten

1809
(2. 4.) F.

Paěr :

ll trionfo delta Chiesa

1810

s

(Velikonoce) G. F. Hiindel - W. A. Mozart: Alexander Feast
(10. 5.)Requiem
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(13., 20., 27. 5., 3. 6.) čtyři koncerty v zahradě Valdštejnského paláce (J. Haydn,
W. A. Mozart, Muller, V. J. Tomášek)
(Vánoce) P. v. Winter: Timotheus oder die Macht der Tone

1811
(Velikonoce) F. H. Himmel: Vater Unser; F. L. A. Kunzen: Halleluja der
Schopfung
(May 13., 20. , 27. 5., 3., 17., 24. 6.) šest koncertů v zahradě Valdštejnského
paláce
(Vánoce?) A. J. Romberg: Das Lied von der Glocke

1812
(Velikonoce) J. Haydn: Die Schopfung

1813
(Velikonoce) L. v. Beethoven: Christus am Oelberge
(9., 16., 20., 29. 5.) čtyři koncerty v zahradě Valdštejnského paláce.

1814
(4. 4.) J. Haydn: Die Jahreszeiten
(?) čtyři koncerty v zahradě Valdštejnského paláce (Vranizky, L. v. Beethoven,
W. Cannabich, Weyse, Schulz, S. Neukomm, J. Haydn)
(Vánoce) G. Meyerbeer: Gott und die Natur

1815
(26. 3.) F. Paěr: Jl trionfo della chiesa
(25. 12.) J. Haydn: Die Jahreszeiten

1816
(Velikonoce) Sauer: Der grofte Tag des Vaterlandes; L. v. Beethoven:
Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vzttoria, Concerto; W. A. Mozart:
Symphony in C (D "Londýnská"?); A. J. Romberg: Symphonie; Winter: Aria;
B. A. Romberg: Overture

1817
(Velikonoce) J. Haydn: Die Schopfung
(25. 12.) P. v. Winter: Timotheus , oder die Macht der Tone; Moses
(I.v. Seyfried?, G. Rossini?)
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1818
(23. 3.) G. F. Handel - I. v. Mosel: Samson

1819
(25. 12.) program neznámý

1820
(Velikonoce) J. Haydn: Die Schopfung
(25. 12.) F. Schneider: Das Weltgericht

1821
(Velikonoce) W. A. Mozart - I. v. Seyfried - J. Triebensee: Davidde penitente;
C. M. Weber: Kampf und Sieg
(srpen) S. Neukomm: Requiem
(Vánoce) M. Stadler: Das befreyte Jerusalem

1822
(8. 2.) benefiční koncert zázračného dítěte Elisabeth Patzeltové ve
Jednoty (J. N. Hummel , F. Ries)
(30. 3.) F. Schneider: Das Weltgericht
(25 . 12.) J. Haydn: Die Schopfung

prospěch

1823
(30. 3.) J. Weigel : Das Leiden Christi
(20. 4.) Requiem za zesnulého pražského primátora
(12. 6.) výroční Requiem (L. Cherubíni)
(25. 12.?) J. Triebensee:Acis und Galathea; [1. v. Seyfried? G. Rossini?] Moses
(předehra), sbor z Abrahama I. v. Seyfrieda; L. v. Beethoven: Wellington s
Si eg oder Die Schlacht bey Vittoria

1824
(19 . 4.) J. Haydn: Die Jahreszeiten
(25. 12.) L. Spohr: Das befreyte Deutschland; J. Haydn: Der Winter z Die
Jahreszeiten

1825
(3. 3.) F. Schneider: Die Siindfluth
(25. 12.) G. F. Handel - I. F. v. Mosel: Jephta .
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1826
(12. 3.) J. Haydn: Die Schopfung
(13. 7.) výroční Requiem (Gotter, S. Neukomm)
(25. 12.) P. J. v. Lindpaintner:Herr Gottdich loben wir; J. Triebensee: Overture;
J. Haydn: Die Jahreszeiten (dva díly)

1827
(Velikonoce) G. F. Handel: Messiah
(?) G. F. Handel: Alexander Feast
(Vánoce?) F. Schneider: Das Weltgericht

s

1828
(6. 4.) L. v. Beethoven: Christus am Oelberge
(?)S. Neukomm: Die Grablegung Christi
(?) J. Haydn: Die Schopfung

1829
(Velikonoce) M. v. Stadler: Das befreyte Jerusalem
(Vánoce) J. Haydn: Die Jahreszeiten

1830
(ll. 4.) F. Schneider: Pharao
(?) J. A. Vitásek: Requiem
(25. 12.) J. Panny: Halleluja

1831
(?) L. Spohr: Vater Unser; L. v. Beethoven: Symfonie č. 6 "Pastorální";
J. N . Hummel: Koncert pro klavír (jedna věta); H. Herz: Variations (klavír);
C. M . Weber: Arie a sbor, W. A. Mozart: Davidde penitente (árie a sbor);
C. W. Gluck: lphigénie en Tauride (předehra)
(22. 5.) L. Spohr: Symphony in D ; Hiittner: Pottpourri pro violoncello;
L. v. Beethoven : Aria, Egmont; F. W. Pixis: Concertino pro housle ;
V. J. Tomášek: Te Deum; T. Labarre: Variations pro harfu; F. L. A. Kunzen:
Halleluja
(Vánoce?) L. Spohr: Vater Unser; L. v. Beethoven: Symphony no. 7; C. W
Gluck: lphigénie en Tauride (předehra); C. Czemy: klavírní skladby; Concerto
pro lesní roh; [Ignazio nebo Pietro?] Raimondi: Aria; G. Rossini : Duett z opery
Semiramide
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1832
(Velikonoce) W. A. Mozart: Symfonie g moll; G. Rossini: Trast und
Erhebung [?]; G. B. Bierey: Das Dasein Gottes; F. W. Pixis [?]: Concertante
pro housle a klavír; L. Spohr: Die vier letzten Dinge
(25. 4.) J. Haydn: Die Schopfung
(Vánoce) J. Haydn: Die Schopfung

1833
(Velikonoce?) [?] Vogel: Demophon (výběr); H. A. B. Chelard: Macbeth
(předehra); L. v. Beethoven: Fantasia ("Choral Fantasy"); F. Ries: Fest
Ouverture, Siegesmarsch
(Vánoce?) J. Haydn: Die Jahreszeiten

1834
(18. 5.) koncert (program neznámý)
(25. 12.) F. Schneider: Das Weltgericht

1835
(2 7. 12.) G. F. Hiindel: M ess i ah (Introdukce); W. A. Mozart: Davidde penítente
(tenorová árie); C. W. Henning: Choir; L. v. Beethoven: Christus am Oelberge

1836
(Velikonoce) L. Spohr: Des Heilands letzte Stunden
(25. 8.) koncert v zahradě Valdštejnského paláce
(22 . 12.) J. Haydn: Die Schopfung

1837
(19. 3.) G. F. Hiindel: Messíah
(3. 4.) J. Haydn: Die Schopfung
(15. 5.) koncert v sále Valdštejnského paláce (L. v. Beethoven: Symfonie č. 9;
L. Cherubini: Ali Baba (předehra); P. v. Winter: Schlachtsymphonie;
C. M. Weber: Euryanthe(sbor)
(?) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus

1838
(25. 3.) G. Rossini: Mosé in Egitto
(22. 7.) koncert v zahradě Valdštejnského paláce: C. W. Gluck: Iphígénie en
Tauride (předehra) ; Alceste (sbor); G. Vogler: Castor und Pollux (sbor);
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'
W. A. Mozart: Davidde penitente (závěrečný sbor); P. v. Winter: Zaira (sbor);

J. Haydn: Die Schopfung (závěrečný sbor); I. v. Seyfried: Faust (předehra) ;
L. Spohr: Psalm; P. J. v. Lindpaintner: Die Macht des Liedes (předehra)
(4. 8.) koncert v zahradě Valdštejnského paláce: F. Mendelssohn-Bartholdy:
Paulus
(8. 9.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus
(28. 10.) Requiem za hrabětě Františka Clam Gallase

1839
(?) L. Spohr: Des Heilands letzte Stunden
(15 . 9.): koncert v zahradě Valdštejnského paláce (K. G. Reissiger:
Der Ahnenschatz (předehra); P. v. Winter: GrosjJer Chor; J. Benedict:
Der Zige14nerin Weissagung (předehra); F. D. Weber: Sextet pro lesní rohy;
G. Spontini: Nurmahal (předehra)
(22. 12.) program neznámý

1840
(12. 4.) program neznámý
(8. 9.) program neznámý
(22. 12.) program neznámý

1841
(14. 2.) Koncert Ole Bulla ve prospěch Jednoty (L. v. Beethoven: Egmont,
O. Bull: Houslový koncert "Erinnerung am Prag"; G. Rossini:
Guillaume Tel!, předehra)
(25. 3.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus
(Duben) P. v. Winter: Timotheus oder die Macht der Tone
(13. 7.) Requiem (L. Cherubini)
(8. 9.) J. Haydn: Die Schopfung

předehra;

1842
(25. 3.) F. Hiller: Die Zerstorung Jerusalems
(24. 7.) koncert v zahradě Valdštejnského paláce (L. Cherubini: Ali Baba,
předehra; F. Mendelssohn-Bartholdy:Die Wasserfahrt; G. Rossini: Guillaume
Tel!, předehra; J. N . Škroup: Jagdchor; L. v. Beethoven: Wellingtons Sieg
oder Die Schlacht bei Vittoria;
(3. 12.) koncert slečny Potelové ve prospěch Jednoty
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1843
(10. 4.) L. Spohr: Des Heilands letzte Stunden
(19. 10.) J. Haydn: Die Jahreszeiten

1844
(1. 4.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus
(23. 12.) L. Spohr: Der Fal! Babylons

1845
(17. 3.) G. F. Hiinde1: Samson
(23. 12.) J. Haydn: Die Schopfung

1846
(6. 4.) A. B. Marx: Mose
(23. 12.) G. F. Hiindel: Messiah

1847
(29. 3.) F. Schneider: Das Weltgericht
(23. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus

1848
( 17. 4.) L. Spohr: Vater Unser (česky); Deutsch [?]Klavírní koncert; W. A. Mozart:
Symfonie in C
(23. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Elias

1849
(?) koncert klavíristy Alexandra Dreyschocka ve prospěch Jednoty
(2. 4. ) F. Mende1ssohn-Bartho1dy: Elias
(23. 12.) J. Haydn: Die Schopfung (česky)

1850
(26. 3.) L. Spohr: Des Heilands letzte Stunden
(23. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus

1851
(15 . 4.) F. Hiller: Die Zerstorung Jerusalems
(23 . 12.) J. Haydn: Die Jahreszeiten
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(?)Koncert G. Alexandera a houslisty R. Dreyschocka ve prospěch Jednoty
v Teplicích

1852
(6. 4.) F. Hiller: Die Zerstorung Jerusalems
(23. 12.) G. F. Hiindel: Samson

1853
(22. 3.) P. J. v. Lindpaintner: Abraham
(23. 12.) J. Haydn: Die Schopfung (k 50.

výročí

založení Jednoty)

1854
(ll. 4.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus
(plánováno na 23. 12.; viz 1855) G. F. Hiindel: Messiah

1855
(5. 1.) G. F. Hiindel : Messiah
(3. 4.) G. F. Hiindel: Israel in Egypt
(23. 12.) J. Haydn: Die Schopfung

1856
(17. 3.) L. Spohr: Des Heilands letzte Stunden
(23. 12.) L. v. Beethoven: Messe in D

1857
(6. 4.) L. v. Beethoven: Messe in D
(23. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Elias

1858
(20. 3.) L. Spohr: Die vier letzten Dinge; V. H. Veit: Messe
(23. 12.) F. Hiller: Die Zerstorung Jerusalems

1859
(18. 4.) G. F. Hiindel: Samson
(23. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus

1860
(2. 4.) J. Haydn: Die Jahreszeiten
(23. 12.) G. F. Hiindel: Israel in Egypt
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1861
(26. 3.) W. A. Mozart:Davidde penitente; G . B. Pergolesi- A. F. Lvov: Stahat
Mater
(23. 12.) M. T. W. Blumner: Abraham

1862
(14. 4.) J. Haydn: Die Schopfung
(27 . ll.) Requiem (Křižovnický kostel - J. A. Vitásek: Requiem; L. Spohr:
Hymnus)
(23. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus

1863
(30. 3.) L. Spohr: Des Heilands letzte Stunden
(23. 12.) G. F. Hiindel: Salomon I:Mit Orgel:/

1864
(21. 3.) G . F. Hiindel: Salomon I:Mit Orge/:1
(23. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus

1865
(10. 4.) F. Hiller: Die Zerstorung Jerusalems
(23. 12.) J. Haydn: Die Schopfung (česky)

1866
(26. 3.) L. v. Beethoven: Messe in D (,,Missa Solemnis ")
(23. 12.) J. Haydn: Die Jahreszeiten

1867
(15. 4.) G. F. Hiindel: Samson
(23. 12.) G. F. Hiindel: Alexander Feast (česky)

s

1868
(6. 4.) L. Spohr: Des Heilands letzte Stunden
(23. 12.) J. Krejčí: GrojJe Messe in D moll sammt Hymnus

1869
(22. 4.) G. F. Hiindel: Israel in Egypt
(25. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus (česky)
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1870
(ll. 4.) F. Hiller: Die Zerstorung Jerusalems
(23. 12.) G . F. Hiindel: Messiah (česky)

1871
(3 . 4.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Elias (česky)
(23. 12.) J. Haydn: Die Schopfung (česky)

1872
(12. 4.) G . F. Hiindel: Salomon
(23 . 12.) J. Haydn: Die Jahreszeiten

(česky)

1873
(25. 4.) F. Schneider: Das Weltgericht
(23. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus (česky)

1874
(31. 3.) L. Spohr: Des Heilands letzte Stunden
(23 . 12.) F. Liszt: Die Legende von der heiligen Elizabeth

1875
(23 . 3.) F. Hiller: Die Zerstorung Jerusalems
(23. 12.) J. Haydn: Die Schopfung (česky)

1876
(15. 4.) G. F. Hiindel: Alexander s Feast
(23 . 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus (česky)

1877
(27. 3.) J. Brahms: [Ein Deutsches] Requiem
(23 . 12.) J. Haydn: Die Jahreszeiten (česky)

1878
(29. 3.) J. S. Bach: Passio secundum Matthaeum
(23. 12.) J. S. Bach: Oratorium Tempore nativitatis Christi (česky)

1879
(8. 4 .) J. S. Bach: Passio secundum Matthaeum
(23. 12.) J. Haydn: Die Schopfung (česky)
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1880
(23. 12.) J. Brahms: Ein Deutsches Requiem
(23. 12.) A. Dvořák : Stahat Mater (světová premiéra)

1881
(29. 3.) G. F. Hiindel: Messiah
(23. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus

1882
(4. 4.) F Hiller: Die Zerstorung Jerusalems
(29. 12.) J. Haydn: Die Vier Jahreszeiten (česky)

1883
(Velikonoce) G. F. Hiindel: Israel in Egypt
(23 . 12.) J. S. Bach: Oratorium Tempore nativitatis Christi (česky)

1884
(1 . 4.) G. F. Hiinde1: Salomon /:mit Orge/:1
(23. 12.) Ch. Gounod: La rédemption (česky)

1885
(1. 4.) G. F. Hiinde1: Alexander sFeast (česky)
(23 . 12.) F. Mende1ssohn-Bartholdy: Paulus

1886
(20. 4.) J. Haydn: Die Jahreszeiten
(23. 12.) F. Mende1ssohn-Bartho1dy: Elias (česky)

1887
(16. 4.) J. S. Bach: Passio secundum Matthaeum
(23. 12.) J. Haydn: Die Schopfung (česky)

1888
(27. 3.) W. A. Mozart: Litaniae; M. Bruch: Frithjof am Grabe; C. P. E. Bach:
Symphonie
(22 . 12.) J. S. Bach: Oratorium Tempore nativitatis Christi (česky)

1889
(22. 12.) M. Zenger: Kain
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1890
(23. 12.) G. F. Hiindel: Israel in Egypt

1891
(20. 4.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus
(22. 12.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Elias

1892
(Velikonoce) F. Hiller: Die Zerstorung Jerusalems
(23. 12.) J. Haydn: Die Jahreszeiten (česky)

1893
(28. 3.) F. Hiller: Die Zerstorung Jerusalems
(21. 12.) M. Zenger: Kain

1894
(20. 3.) J. S. Bach: Passio secundum Matthaeum
(21. 12.) M. Zenger: Kain

1895
(Velikonoce) L. Spohr: Des Heilands letzte Stunden
(21. 12.) F. Schneider: Das Weltgericht

1896
(Březen) J. Haydn: Die Jahreszeiten
(22. 12.) M. Zenger: Kain

(česky)

1897
(13 . 4.) F. Mendelssohn-Bartholdy: Paulus (česky)

1898
(5 . 4.) L. Spohr: Des Heilands letzte Stunden (česky)

1899
(29. 12.) A.

Dvořák:

Stahat Mater

1900
(Velikonoce) J. Haydn: Die Schopfung (česky)
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1901
(?)

1902
(Velikonoce) L. v. Beethoven: Houslová sonáta " Kreutzerova ", op. 47;
Symfonie é. 2; Z. Fibich: Pád Arkuna (předehra k opeře)
(Vánoce) Houslové a klavírní duo (program neuveden), F. Liszt: Rhapsody
No. 14; E. Grieg:Jm Herbst; W. A. Mozart: Symphonie G moll ("ze skladatelova
mládí"), K. Bendl: Jihoslovanska rhapsodie, op. 60

1903
(Velikonoce) A.

Dvořák :

Stahat Mater
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MILENA LENDEROV Á

PRAŽSKÉ SALONY A KÁVOVÉ SPOLEČNOSTI
V 19. STOLETÍ

"Salon je vlastním shromaždištěm společenským . Byly a jsou salony po
výtce umělecko - literámí, filosofické a politické. Obyčejně ženy, vlastně dámy,
měly a vedly salony. V saloně vedle něco hudby převládala diskuse, nevylučující i dost ostré polemiky. Avšak i tyto polemiky, dostupující někdy rozohněnosti hádek, vedou se formou neurážející. Proto vtip, vtipnost vůbec, je
dobrou zbraní netoliko, nýbrž i hlavní rekvisitou salonů," napsal T. G. Masaryk někdy v létě roku 1925 .1 Pokusil se zde o stanovení typologie a základních charakteristických rysů, jež by měl vykazovat salon. Jasně vyjádřil, že
slovo "salon", kdysi výraz k označení prostoru, se stal pojmenováním jisté
formy sociability, shromáždění několika osob v určitém bytě a v určitý čas.
Těžko vědět, zda Masaryk znal nejpřesnější charakteristiku a současně typologii salonu vypracovanou bratry Goncourty v zajímavém dílku La femme au
XVIIIesiecle 2 , ale jeho pojetí salonu se představám těchto francouzských literátů podobalo. Goncourtové rozlišili v průběhu osmnáctého století, jež nazvali
stoletím ženy, salony tří generací- první představovaly salony doby regentství, nevázané a tak trochu dekadentní, druhou klasické literární a filosofické
salony z let čtyřicátých až šedesátých, třetí generaci salony předrevoluční.
Salon představoval zavedenou instituci s jasně danými pravidly a poměrně
dlouhou životností. Každý salon měl svůjjour fixe, pevný den konání, stálou
a vzdělanou klientelu, širokou škálu konverzačních námětů. Měl svou múzu ženu, které salon patřil a která v něm rozhodovala. Měl své orákulum, blízkého přítele paní domu, většinou muže věhlasného jména, který múze pomáhal
1 T G. Masaryk, O slušnosti v Čechách. Masarykův sborník VII. TOM a naše současnost ( 1980),
Praha 1992, s. 426.
2 E. et J. Goncourt, La femme au XVIIle siecle. La société, l'amour et Je mariage, Paris 1862.
Reedice E. Badinter, Paris 1982.
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s organizací večera a výběrem hostů. Byl tím, čím jsou dnes informační média,
moderní kavárně či zájmovému sdružení. Vytvářel veřejné míně
ní, formoval vkus, rozhodoval o osudech uměleckých děl, přitažlivosti filosofických škol, o osudu jednotlivců, prosazoval své lidi na rozhodující místa
(což zpravidla nebývalo ve státním či správním aparátě). Slávu francouzského
osvícenského salonu ukončila francouzská revoluce. Ožil v období direktoria
a jeho vývoj pokračoval do 20. století, ale už nikdy nenabyl svého původního
významu.
Rokoko bylo dobou salonů i v ostatních evropských zemích, třebaže nikde
salony co do počtu i významu nedosáhly příkladu Francie. Vznikly dle jejího
vzoru, pod vlivem šířícího se francouzského osvícenství, které v průběhu
18. století pronikalo také do střední Evropy. V Německu a Rakousku bylo
zlatou dobou salonů období napoleonských válek a doba po nich.
Ideje francouzského osvícenství se ve střední Evropě musely vyrovnat
s domácími tradicemi. Narážely nejen na silný vliv církve, ale i na nápadnou
segregaci mezi pohlavími, na oddělení mužského a ženského světa. Výjimky
zde potvrzují pravidlo, jednou je klasické období berlínského salonu, léta
1815-1830, období čajových společností skládajících se ze zástupců obou
pohlaví, v jejichž čele stála žena. 3
Třetí generaci francouzských osvícenských salonů se do určité míry blížily
pražské salony posledních desetiletí 18. století- salony české zemské šlechty.
Sehrály důležitou roli v prvním období (období učeneckého zájmu o český
jazyk a literaturu) procesu tradičně nazývaného národní obrození. Čeština
v nich samozřejmě zněla jen zcela výjimečně, spíše jako kuriozita, ke konverzaci se užívala francouzština, kterou postupně vytlačovala němčina. Vedle
těchto šlechtických salonů se na konci 18. století ojediněle setkáme i se salony
měšťanskými. Starší literární prameny se zmiňují o hudebním salonu Vojtěcha
Pecha, majitele velkého módního závodu v Praze v Týnské ulici v domě
U červeného kola, či o jazykově českém literárním salonu Štěpána Lešky,
spisovatele, varhaníka a evangelického kazatele, který přišel do Prahy v roce
1786. 4 Na přelomu století hrál významnou roli salon profesora filosofické
fakulty Augusta Gottlieba Meissnera a salon svobodomyslného premonstráta
předcházel

3

Srov. P Wilhelmy, Der Berliner Salon im 19. Jahrhundert (1780- 1914), Berl in - New York
1989. Srov. též F. Boldt, Berlínské salony v době pobytu Jana Evangel isty Purkyně, in: Salony
v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století,
Plzeň, 12.- 14. března 1998, Praha 1999.
4 Srov. V. Jílek, R-a L-ová v Puchmajerových nových básních z r. 1798 je Rebeka Lešková,
Listy filologické 54, 1927, s. 267- 270.
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Karla Rafaela Ungara s proslulými hudebními večírky. Ani hudební salon
manželů Duškových na Bertramce ne lze opomenout.
Salony v českých zemích nevznikly jako pouhá nápodoba životního stylu
francouzské aristokracie a předrevolučního měšťanstva. Nesly v sobě otisk
středoevropského prostředí a vykazovaly řadu odlišných rysů:
1. Ve srovnání s francouzskými salony byly méně otevřené vůči příslušní
kům nižších společenských vrstev. V českém aristokratickém salonu najdeme
sice vzdělané preceptory, knihovníky, společníky neurozeného původu ; vždy
jsou však v zaměstnaneckém poměru vůči majiteli salonu či některému z jeho
urozených hostí.
2. V Čechách 18. století nenabyl salon stejného rozmachu a důležitosti jako
ve Francii, nikdy netvořil základní formu sociability privilegovaných společenských vrstev.
3. Hlavní postavou, činitelem i organizátorem pražského salonu zůstával
muž. Většinou se jednalo o svobodného zednáře, vždy o muže zcestovalého,
se zájmem o vědu, obeznámeného s evropskými literárními novinkami. Účast
žen na společenském životě byla v Čechách celého 18. století zanedbatelná
jak ve šlechtickém, tak v měšťanském prostředí. Jedním z důvodů malé účasti
žen na duchovním životě společnosti byla nesporně jejich permanentní těho 
tenství - ve srovnání se svými francouzskými současnicemi byly šlechtičny
v Čechách obdařeny zpravidla úctyhodným počtem potomků . Vysvětlení však
můžeme hledat i v oblasti názorové, v rozdílnosti mentalit. Salon vedený ženou
totiž představuje určitý konflikt mezi osvícenstvím, proklamujícím rovnost
všech lidí, a tradiční křesťanskou morálkou s jejím přesvědčením o méněcen
nosti ženy.5 K výraznějšímu uplatnění ženy dochází v pražských německých
salonech zřejmě až od prvních desetiletí 19. století.
4. Námětem salonních rozhovorů byla především politika, odpor proti postupujícímu centralismu, zemské vlastenectví. Z prostředí pražských salonů
posledních let 18. století vyšly všechny podněty ke vzniku patriotických kul-

Jen pár žen je zachyceno v německém překladu prvních dvou původně latinských svazků
Voigtových Ej]igií pod názvem Abbildungen bohmischer und miihrischer Ge/ehrten und Kiinstler; větší aktivitu aristokratek 18. století nelze odvodit ani z toho, že v sedmdesátých letech, kdy
nakladatel Gerle opus vydal, věnoval první svazek Marii Alžbětě hraběnce Nostitzové, rozené
K.rakowské z Kolowrat, manželce Františka Antonína Nostitze, druhý pak Marii Antonii hraběn
ce Vratislavové z Mitrovic, rozené Kinské. Najdeme i další příklady, všeobecně známé z prvního
dílu Hanušovy práce o Českém muzeu. Nic ovšem nenasvědčuje tomu, že se ve většině z uvedených případů nemohlo jednat pouze o běžnou záležitost šlechtického mecenátu, v tomto případě
navíc ovlivněnou zemským patriotismem, či - chceme- li - jistou formou šlechtického odboje,
jenž proti centralizující Vídni uplatňova l i partneři či jiní příbuzní zmíněných urozených paní.
5
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turních, vědeckých a hospodářských sdružení. Salony byly otevřeny i hudbě,
sběratelství , vážným debatám o českém jazyce a literatuře. Ve srovnání s Francií
zde chybí salon filosofický. Ponecháme-li stranou kontinuitu českých šlechtických (majetkově zakotvených v Čechách) salonů v průběhu 19. století 6 ,
pak za období vzniku českého Uazykově českého) salonu bývá obvykle považována druhá polovina 19. století, především doba obnovené ústavnosti. Snad
měl být nápodobou salonu šlechtického: v každé měšťanské domácnosti se
kopírovaly zvyky a postoje odkoukané od šlechty. I měšťané chtěli mít svůj
Jour fixe , salon s biedermeirovským nábytkem, množstvím bibelotů, neprodyšnými závěsy, rodinnými portréty a nezbytným pianem, mučeným na přání
hostů většinou dcerou majitele bytu. 7
Existuje několik prací zabývajících se českým (především pražským) salonem. 8 Pokusme se nyní tento pražský salon podrobit analýze: do jaké míry
splňoval kritéria, jež salonu přisoudili jeho první historiografové, do jaké míry
byl tento pražský salon srovnatelný s literárním salonem evropským (francouzským či berlínským)?
Jak již bylo řečeno, salon tvořila adresa a konkrétní osoba, každý salon měl
svou múzu a své orákulum .
Problém adresy můžeme v Praze považovat za irelevantní - pražské měš
ťanské salony (či šlechtické salony druhé poloviny 19. století) se scházely bez
výjimky vždy v domě "provozovatele/provozovatelky" salonu. S pronajímáním domů, poschodí či apartmánů, charakteristickým pro salony slavných
Francouzek či pro evropskou šlechtu střídající neustále sezonní místa svého
pobytu, se v pražském prostředí nesetkáme, nepočítáme-li společnost scházející se v letních sídlech zámožných Pražanů (u Braunerů v Roztokách, u Riegrů
v Malči, u Villaniů ve Střížkově ... ). Stálou adresu měl salon u Braunerů
a Villaniů v domě U HeJmů ve Vodičkově ulici (Augusta Braunerová se po
smrti svého manžela vrátila do domu U Racenbeků na Ferdinandovu třídu) ,
6

Srov. Z. Bezecný, Česká šlechta a salony v druhé polovině 19. století, in: Salony v české

kultuře, s. 20 In.
7 H. Volet-Jeanneret,

La femme bourgeoise a Prague. 1860- 1895, Geneve 1988, s. ll.

Kromě notoricky známých a hojně vytěžených prací M. Radoňové-Šárecké existují rovněž
drobnější práce, např. V Palivec, Salon doktora Staňka , Věstník čes. lékařů 6, č . 35 , I. 9. 1944,
s. 483 - 484, V Žá ček, Pražské salony XIX . století, Národní politika 53, č . 116, 26. 4. 1940, nestr.
(s. 2.), aj . Žáček se pokusil o definici salonu jako "domácnosti některého významného kulturní-

8

ho, uměleckého nebo politického pracovníka [sic!] . Na jejich schůzkách se debatovalo o všech
aktualitách soudobého života ..." a o určitou typologii pražského salonu druhé poloviny 19. století. Rozlišuje sa lony šlechtické a občanské , aniž by vzal v potaz existenci tradičních salonů např.
Schwarzenberského, Thunovského aj. Uvedenému jevu bylo věnováno i jedno z plzeňských sympozií. Srov. Salony v české kultuře 19. století (cit. v pozn. 3).
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u Riegrů v Pasířské (dnes Palackého) ulici, u Thurn- Taxisů v ulici V jámě,
u Josefa Wenziga v Lípové ulici atd. Až na vzácné případy nelze tedy doložit
pohyb klientely sledující změnu bydliště "provozovatelky" salonu, který byl
typický pro salon pařížský.
Skutečných salonů, se širokou škálou konverzačních námětů , možností
hudebních a divadelních produkcí a pravidelným masopustním plesem, bylo
v Praze pár - pokaždé to byly ty, které vykazovaly kontinuitu: Měchurovský
salon našel pokračovatele v salonu u Palackých a posléze u Riegrů , Augusta
Braunerová se jako svobodná dívka pohybovala v salonu svého otce, univerzitního profesora Karla Neumanna, salon hraběte Villaniho navázal na tradice
salonu jeho tchána Herze na Příkopech atd.
Otevření salonu vyžadovalo rovněž nezbytné materiální předpoklady- nejen dostatečnou zámožnost rodiny, ale také velkoryse řešený dům či byt. Známý
výrok Karoliny Světlé, že k provozování salonu se hodí "každý čistý, uklizený pokoj" 9 , byl mylný. Dokládá to jak do původní podoby upravený salon
riegrovský, tak dochovaný popis (a nově objevené vyobrazení) salonu braunerovského. Lze předpokládat, že podobně vypadaly i salony další. Salon musel
mít potřebný prostor, dostatek sedacího nábytku, obrazy na zdech, hudební
nástroj , obrazy a bibeloty pro potěšení oka.
Rozmachu salonní kultury v Čechách překážela konzervativní představa
o využívání jednotlivých místností bytu. Když přišla Honorata Zapová na jaře
1845 do Čech, byla velmi udivena, že zámožné rodiny nechávají nejhezčí
pokoj (či nejhezčí pokoje) prázdný (prázdné), "stiskajíce se v nejtemnějším,
nejnezdravějším bytu svého zákoutí, aby neporušili lesk jejich, v němž kochati se směla jen několikrát do roka škrobená, k okázalé svačině sezvaná
společnost." 10 Stejné výhrady měla i Karolina Světlá 1 1, či ještě o čtyřicet let
později Věnceslava Lužická. 12 Nezapomeňme, že česká honorace druhé poloviny 19. století pocházela většinou z plebejských vrstev. Tradice "parádního pokoje", který byl celý rok vzorně uklizen a uzavřen, byla nezlomná. Navíc
K. Světlá, Upomínky, Praha 1901 , s. 82. Cit dle O. Herbenová, Obytný interiér některých
významných osobností české kultury jako typizační prvek měšťanského interiéru 19. století, in:
Město v české kultuře 19. století. Sborník sympozia pořádaného Národní galerií v Praze ve spolupráci s Ústavem teorie a dějin umění ČSA u příležitosti 2. ročníku Smetanova festivalu v Plzni ve
dnech 4.-6. března 1982, Praha 1983, s. 242.
10 E. Jelínek, Honorata z Wisniowských Zapová. Zápisy z rodinné korespondence a vlastních
vzpomínek, Praha 1894, s. 48. O Honoratě Zapové naposledy viz Z. Tarajlo-Lipowska, Snahy
o sblížení národů na salonní půdě: Honorata z Wisniovských Zapová a český salon, in: Salony
v české ku l tuře 19. století, s. I 08n.
11 K. Světlá, Upomínky, s. 55. Cit. dle O. Herbenová, Obytný interiér, s. 238- 254.
12 V. Lužická, Č innost ženy v domácnosti, Praha 1886, s. 12.
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se postupně zvrhla ve svůj vlastní paradox: "parádní pokoj", v němž se téměř
nikdy netopilo, se stal skladištěm kompotů , zavařených okurek, cestovních
zavazadel a pokojových květin , které v dob ě vegetačniho klidu potřebovaly
nižší teplotu.
Existovaly případy, kdy "provozovatelka" svůj salon v průběhu let potře
bám uvedeného typu setkání přizpůsobila. Proměny salonu Růženy Svobodové v Žitné ulice popsala Růžena Nasková těmito slovy: "Vzácný starý nábytek, dřevění kostelní andělíčci a renesanční tkaniny teprve začínaly zkrášlovat
prostředí , jež vykouzlilo salony dokonalé umělecké harmonie až z třetího bytu.
( . ..) Na začátku let devatenáctistých bývalo u Svobodů útulno ještě tro š ičku
měšťácky, třebaže už tehdy každá sebemenší všednost byla zmírněna něčím
neobyčejným a vybraným . .. " 13
Zdá se, že první múzy se sporadicky objevovaly v pražských aristokratických salonech od napoleonských válek. Bezpečně víme o salonu vévodkyně
Zaháňské: když se v létě 1813 stala Praha v souvislosti s chystaným kongresem na několik týdnů centrem říše , otevřela vévodkyně salon v pronajatém
bytě ve Valdštejnském paláci. O tom, že byla vynikající múzou, ne lze pochybovat, orákulum snad představoval Friedrich Gentz. Podobně jako slavné
Francouzky, ani vévodkyně neměla ráda ženskou konkurenci - pravidelnou
návštěvnicí salonu bývala pouze její teta Elisa von der Recke. O dvacet let
později máme v Praze doložen například salon knížat Lubomirských. 14 Na
podzim 1833 žila rodina v Praze, její salon navštěvovaly všechny tehdy významné osobnosti: kniže Louis Rohan, nejvyšší český purkrabí Karel hrabě
Chotek, kníže a kněžna Windischgriitzovi, Černínovi, Thunovi, Buquoyovi,
generál Skrzynecki s chotí. V zápiscích týkajících se salonu v deníku jejich
mladičké dcery Hedwigy kupodivu převládají jména žen: kněžna de Sweerts,
kněžna Berta z Rohanů, stará kněžna Rohan-Rochefort, bývalá milenka vévody d'Enghien, a mladá Berta z Nostitzů , s níž se Hedwiga spřátelila . Jak vyplývá ze vzpomínek, nezůstávaly dámy při hovoru nijak stranou.
Za první český vlastenecký salon bývá považována společnost, jež se od
roku 1838 či 1839 pod Amerlingovou patronací scházela v rodině advokáta
Josefa Friče nejdřív v Pasířské, pak ve Vodičkově ulici, a v domě jeho švagra
lékaře Václava Staňka v Mac Nevenově domě v Pasířské ulici. Její výlučnost
spočív á v ukončení jinak běžné segregace podle pohlaví; v Praze pro ni existoval dobrý důvod . Pražská (a středoevropská vůbec) společnost byla prudémí.
13
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Flirtování, integrální součást atmosféry salonu pařížského, se v pražských
salonech (až na vzácné výjimky) nepěstovalo . Jakmile se v rodině s dospělými
dcerami objevil svobodný muž, začal být považován za možného nápadníka.
Byl pozván znovu, pak se již čekalo, brzy-li se vyjádří. Honba na ženicha
duchaplným rozhovorům o umění, politice či dokonce filosofii nepřeje . ..
Osobně se však domnívám, že ani Amerlingova společnost kritéria skuteč
ného salonu až do počátku čtyřicátých let nesplňovala. Dámská společnost,
scházející se střídavě u Fričů a u Staňků, byla skupinou žen dychtivých poučení; toto poučení očekávaly od mužů. O skutečném průběhu takových setkání toho sice mnoho nevíme, sotva však lze předpokládat, že by se příslušníci
obou pohlaví mezi sebou volně bavili, muzicírovali, přeli se, že by se dívky
a mladé ženy, vzdělané především v dovednostech hospodyně , nejisté si svým
českým vyjadřováním , opovážily přednášejícím nějak oponovat, pouštět se
s nimi do sporu nebo polemiky. Jedinou výjimkou mohla být Bohuslava Rajská, která dala k těmto setkáním podnět. V podstatě měla tato společnost charakter dívčího vzdělávacího kroužku či spolku, čemuž nasvědčuje mj . vybírání příspěvků a existence vlastní "kasy" tohoto sdružení. 15 Když Amerling
vystavěl roku 1842 Budeč , své posluchačky převedl sem. Tím zmizela z jídelny didaktičnost, a když na počátku roku 1843 začala ke Staňkům chodit Božena Němcová, vytvořilo se zde na krátký čas literární středisko mající podobu salonu. Salon u Staňků získal svou múzu - Boženu Němcovou - i své
orákulum- F. L. Čelakovského. Zábavu nevymezovaly jen čtyři stěny salonu
- společnost od Staňků si troufla na divadelní představení i scény z oper,
pořádala výlety do Prokopského údolí, Hvězdy i jinam. Salon ztratil lesk odchodem Němcové do Domažlic a Čelakovských do Vratislavi.
Když přišla do Prahy Honorata Zapová, přinesla s sebou ducha salonů polských. Zapová byla prodchnuta vlastenectvím, byla vzdělaná, energická
a zcestovalá, její zájmy se neomezovaly jen na domácnost a náboženství. Nepocházela z příliš zámožných kruhů, nicméně salonní kultura jí byla vrozená.
Po příchodu do Prahy ne libě nesla zmíněnou segregaci pohlaví. Podařilo sejí
načas shromáždit společnost učených mužů - K. J. Erbena, Ludvíka Rittera
z Rittersbergu, V. Staňka, K. B. Štorcha, Frantu Šumavského, J. S. Tomíčka
a J. E. Vocela. Pevná klientela, pevné časové určení , vzdělaná múza, mezi
tolika pány sejistě našlo i nějaké orákulum. Ba i k založení obecně prospěš
ného podniku došlo: u kávy paní Honoraty vznikla myšlenka založení Archaeologického sboru. Když Zapová zemřela , čekal pražský salon na svou novou
15

Srov. V. Macura, Salon u Fri čů a konverzační slovník pro dámy. In: Salony v české kultuře
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múzu skoro celé desetiletí. .. Její náznak se objevil 19. března 1858: Anna
Sázavská uspořádala na počest svého manžela J. V. Friče salonní dýchánek
s deklamacemi básní a divadelními scénkami.
Oblíbenou formou ženské sociability, která vznikla v Praze předbřeznové
a prokázala mimořádnou životnost, byly kávové společnosti. U jejich vzniku
stála popularizace kávy, která v době předbřeznové nahradila u žen až dosud
oblíbenou čokoládu. Obřad pití kávy se stal základem kávových společností.
Jistě, i tam bylo možno pěstovat českou konverzaci - ostatně známý spisek
M. D. Rettigové Kafičko a vše, co sladkého - Sto předpisů, jak se všeliké
nápoje i to, co je k přikousnutí při besedách neb společnostech paní a pánů,
připravovat mají, který vyšel brzy po sobě dvakrát, v letech 1843 a 1845, byl
věnován těm , co "rádi kafičko pijou" a při tom se "v milé mateřštině baví".
Kafičko ovládlo Prahu i venkovská města. Ženy se dostavily s ruční prací,
paní domu předvedla nový kávový soubor, upekla moučník, dcera zahrála na
klavír. Řešily se problémy vztahů v rodině, výchovy dětí, ošetřování nemocí,
vaření, ruční práce, méně se mluvilo o četbě či kočujících hereckých společ
nostech. Především se však pomlouvali nepřítomní- či spíše nepřítomné. Není
divu, že pánové neměli o podobnou zábavu zájem. Pokud náhodou svou manželku na návštěvu doprovodili, pak ve vedlejším pokoji rokovali o politice či
hráli společenské hry: kostky, loto, whist. Proto byla v některých případech
tato forma sociability, nesporně velmi rozšířená, návratem k segregaci mužů
a žen. Pokud si přečteme satirickou povídku B. NěmcovéKávová společnost,
uveřejněnou anonymně roku 1855 v časopisu Rachejtle, pak se ani nedivíme.
Kávová společnost nebyla salonem, její múza byla většinou málo vzdělaná,
orákulum se ženské společnosti stranilo, ostatní znaky pak chyběly úplně.
Třebaže impulsem k výraznému rozmachu české sociability bylo obnovení
ústavnosti po roce 1860, jež s sebou přineslo i renesanci vlasteneckých snah
a vznik nových spolků - Hlaholu, Sokola, Umělecké besedy, Svatoboru, ba
dokonce Amerického klubu dám, pokud jde o podíl ženy na salonním dění,
zůstával nadále málo zřetelný. Role ženy v zámožné měšťanské společnosti
sice nabývá na významu, nicméně muži své rozhodující místo v salonu opustit nechtěli. A snad zatím ani nemohli, uvážíme-li, že většina Češek se zajímala převážně o domácí záležitosti, a navíc i ty nejvzdělanější ženy většinou
zápolily s češtinou. Pokud byla německá konverzace v salonu nežádoucí, uchylovaly se k francouzštině, kterou znala leckterá lépe než češtinu . Český rozhovor byl dlouho výsadou pánských kroužků. Neschopnost českých žen vyjadřovat se korektně česky a jejich omezený rozhled byly chápány jako závažný
nedostatek a kladeny za vinu nedokonalému vyššímu dívčímu školství. Na
tuto skutečnost upozornily roku 1877 Ženské listy v článku nadepsaném Český
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salón autora či autorek píšících pod pseudonymem Bětka Rozmarná. 16 Článek
prozrazuje lehce zkreslenou informovanost o osvícenském salonu francouzského střihu, který autor(ka) jednak zesměšňuje, jednak odmítá. Pomineme-li
přehnaný akcent na záměrně pěstované plebejství, nelze článku upřít pochopení skutečné podstaty salonu jakožto společenství kultivovaných lidí.
B. Rozmarná rovněž vystihla hlavní příčinu, proč v Čechách takový salon
stále chybí: byla jí absence "společnosti vzdělaných ženštin". A podle Bětky
Rozmarné se vzdělaných ženštin v Čechách bolestně nedostávalo ... Lze namítnout, že v Praze šedesátých a sedmdesátých let žily ženy nepochybně vzdě
lané, snad i společensky obratné - což ostatně vyjádřila polemika, která se po
uveřejnění článku na stránkách Ženských listů rozvinula. Tyto ženy však svůj
elán vybíjely především na poli filantropie, tam bylo lhostejné, jakým jazykem komunikují a o čem si povídají. Vzdělaných žen schopných vytříbené
konverzace v češtině bylo v Praze jako šafránu. A tak prvními skutečnými
múzami byly až ženy narozené po polovině století a později - Marie Červin
ková-Riegrová, Anna Lauermannová-Mikschová, sestry Braunerovy, Růžena
Svobodová . ..
Předpokladem vzniku literárních sa l onů, srovnatelných se salony Paříža
nek Madame du Deffand a Madame Geoffrin, byl teprve zřetelný stupeň strukturalizace národní společnosti a především nepopiratelná existence hodnotné
literatury v národním jazyce, existence všech literárních žánrů , včetně umě
lecké kritiky. K naplnění uvedených předpokladů došlo v Praze osmdesátých
let. Tehdy vznikl první český literární salon, salon s dlouhou časovou kontinuitou. Byl jím salon Anny Lauermannové-Mikschové, přijímající v domě na
Jungmannově náměstí první hosty v osmdesátých letech 19. století, v ovzduší
již plně emancipované české společnosti. Uměla to, co její francouzské kolegyně více než sto let předtím: spojovala v sobě nesmlouvavou logiku a citlivost, bystrý postřeh , životní moudrost, dovedla udržovat zajímavou konverzaci a ulamovat hroty příliš vyhraněným názorovým střetům . Po jejím návratu
z Říma v roce 1888 se až do počátku třicátých let 20. století v útulném salonu
"bábušky" vystřídaly tři generace literátů , a každá z nich nabídla orákulum:
od Zeyera přes Otakara Theera k bratřím Čapkům . Půl století trvala sláva
salonu, až do smrti A. Lauermannové. Nechodili k ní pouze literáti, ale i lidé
od divadla, vědci, hosté z ciziny - ještě ve dvacátých letech hostila francouzské
spisovatele G. Duhamela a Ch. Vildraca. Sama byla literárně činná (i v tom se
podobala svým francouzským předchůdkyním) , její romány poskytují zajímavé svědectví o minulosti Prahy, ale třeba i o životě ve venkovském městečku
16
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Jilemnici. Salon paní Lauermannové obstál v konkurenci mladších. Podíváme-li se na seznam jeho návštěvníků, intelektuálů a umělců tří generací, vidíme, že jednoznačně převládají jména mužská. Žen zde není mnoho, jen ty,
které uměly něco víc než pouze rozprávět: Zdenka Braunerová (ta však, zhýč
kaná salony francouzskými, mívala k salonu Anny Lauermannové četné výhrady), Marie a Aloisie Kirschnerovy, Marie Červinková-Riegrová. I tímto
malým zastoupením žen se salon Anny Lauermannové velmi podobal francouzským salonům 18. století, v nichž rovněž nenajdeme mnoho návštěvnic .
Na přelomu 19. a 20. století pražských literárních salonů přibývá: salon
Růženy Svobodové nejprve v Thunovském paláci, pak v Žitné ulici, později
U řetězové lávky, a posléze Pod Bruskou, "v ohromných jasných pokojích
s čarovnou vyhlídkou na Prahu . .. " 17, salon herečky Marie Laudové . ..
Orákulem salonu býval v Paříži nejvýznačnější či nejpilnější návštěvník.
V Čechách, zdá se, to byl dlouho pán domu. Výjimku tvořil salon u Staňků,
kde tuto roli plnil nepochybně nejdřív Amerling, pak Čelakovský . V Pasířské
ulici to byli posloupně Měchura, Palacký a Rieger. .. Snad jen u Braunerů
není role orákula jednoznačná, říkalo se, že Brauner řešil politické otázky
spíše s přáteli U Medvídků či U Fleků než v salonu své kultivované ženy.
Hovory o národních zájmech, české literatuře a divadle nebyly jedinou aktivitou pražského salonu. Náplň sledovala peripetie vývoje českého národa:
v době předbřeznové šlo o jeho národní emancipaci, o hledání identity a potvrzení práva na existenci. Tedy jazyk, literatura, překlady literárních děl, úvahy
o encyklopedii. 18 V šedesátých letech nachází v salonech velký prostor hudba:
klavírní produkce Heleny Rosslerové u Villaniů či paní domu u Braunerů,
zpěv lidových písní u Thurn- Taxisů, operní árie v provedení barytonisty Lva
u Braunerů či pěvecká vystoupení Marie Červinkové-Riegrové u Riegrů .. .
Místo zde našla i tradiční aktivita připisovaná ženám: filantropie . (Patrně
v salonu u Braunerů vznikla myšlenka národní loterie ve prospěch Zdeňky
Havlíčkové.) Hovořilo se o problémech, které vzrušovaly společnost- o Rukopisech, o Národním divadle, o Sabinově zradě . .. Filantropie a vlastenectví,
hudba, literatura, politika - to byly hlavní okruhy salonních aktivit. Prostor se
našel i pro tvořivou činnost, hrálo se divadlo (u Fričů v roce 1858, u Braunerů
se pořádala dětská představení, divadlo se hrálo v Malči i Střížkově), v salonech se deklamovalo z nových literárních děl, předčítaly se překlady (v roce
1858 u Fričů z právě přeloženého Bérangera.) Ze schůzek u Zapů vzešla myš-

17
18
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Ienka Archaeologického sboru, z hudebního salonu Josefa Weniga v Lipové
ulici Umělecká beseda, ze salonu u Riegrů nadace Svatobor. ..
Na rozdíl od Francie či Německa nenajdeme v českém prostředí salon filosofický- všeobecný český nezájem o metafyziku lze snad považovat za výraz
odmítnutí německé kultury, určované spekulativními a "selskému rozumu"
málo pochopitelnými filosofickými systémy, svou roli však jistě sehrála i malá
náklonnost české mentality k filosofování. Je velmi pravděpodobné, že i čes
kých salonech docházelo při debatách k výměně názorů, někdy dost ostré, ale
většinou zdvořilé.

Na rozdíl od Paříže neexistovala v Praze mezi jednotlivými salony konkurence a boj o hosty - i to svědčí o jejich malém významu a prestiži. Pravidlo
pevných dnů , jour fixe, bylo respektováno, jak dokládají ironické poznámky
Jana Nerudy. 19
Pokud jde o kosmopolitismus, typický pro pařížské osvícenské salony,
v pražských salonech provozovaných aristokracií doby předbřeznové je nepopiratelný. Také pražské salony druhé poloviny 19. století byly otevřeny
hostům ze zahraničí, především z Ruska, později z Francie, k níž se začala
česká politika obracet od přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Výrazně
frankofilský byl salon herečky Marie Laudové-Hořicové - na konci století se
u ní scházeli mladočeši s horlivými francouzskými nacionalisty.
Francouzský osvícenský salon byl založen na částečném popření sociálních bariér. Už jsme konstatovali, že tato charakteristika pro pražský salon
konce 18. století neplatí. V salonu doby ústavní zmizely bariéry mezi šlechtou a měšťanstvem, či přesněji řečeno mezi nepříliš početnou vlasteneckou
šlechtou a vlasteneckým měšťanstvem (náznak toho lze sledovat již v Měchu
rovském salonu). Klientela salonu u Thurn-Taxisů či Villaniů byla skutečně
smíšená. Pražský salon však nebyl otevřen komukoli- platilo nepsané pravidlo, že nový host musel být uveden některým ze stálých návštěvníků. Ani to
mu však nezaručovalo , že bude pozván i podruhé. Traduje se, že mezi salonem u Riegrů a Braunerů byl rozdíl právě v jistém stupni "demokratičnosti":
podle svědectví A. Srbové- V. Lužické byl salon u Braunerů otevřenější než
salon u Riegrů. 20 Jiného názoru byl však mladý Vladimír Brauner, který si
stěžoval na matčino odmítání přijímat hosty, nejsou-li "doktorem nebo uměl
cem neb literátem". 21
19
20
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Navzdory kvantitativnímu rozmachu českých salonů v průběhu druhé poloviny 19. a na počátku 20. století, navzdory rostoucímu podílu žen na jejich
vedení nenabyl salon v Čechách nikdy významu salonu francouzského - tře
baže se k jeho odkazu hlásil. Provincionalismus těchto společenských setkání
si uvědomovali především ti, kteří při dlouhodobém pobytu v Paříži bývali
hosty salonu pařížského . Českému salonu chyběla variabilita námětů , schopnost přecházet od jednoho problému k druhému, vtip a konverzační lehkost.
Nestal se nikdy hlavním prvkem sociability, ženské sociability pak vůbec . Od
založení Ženského výrobního spolku přibývá postupně spolkových forem sdružování; ty a pozdější ženská setkávání v kavárnách či cukrárnách nepočetné
salony z českého společenského života vytlačily.
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VLASTA VALEŠOVÁ

SPOLEK PRO PĚSTOV ÁNÍ VOJENSKÉ HUDBY
(1850-1895)
PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM PRAHY DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ

V souvislosti s výrazným rozvojem provozování hudby v Čechách se od
let 19. století změnilo i společenské postavení vojenských kapel.
Přestaly sloužit výhradně vojenským účelům a staly se nositelem a zprostřed
kovatelem hudby v širokých vrstvách tehdejší společnosti . V prostředí mimo
velká města byly vojenské hudby dlouhou dobu jedinými profesionálními
hudebními tělesy, přičemž díky dlouhé vojenské službě a poměrně dobrému
hudebnímu vzdělání vojenských kapelníků i mnohých hudebníků dosahovaly
relativně vysoké umělecké úrovně. Teprve v pozdějších letech se podle jejich
vzoru začaly organízovat i hudby civilní, např. sokolské, ostrostřelecké , hornické aj.
Vojenské hudby byly žádanými hudebními tělesy. Jejich velkou předností
byla schopnost přeměny ze žesťového obsazení ve smyčcový orchestr. Repertoár měly velmi široký, vedle populárních děl StrauBe, Lannera či Labického
přednášely i díla Mozartova, Beethovenova, Mendelssohnova, Haydnova,
Meyerbeerova aj. Pole působnosti vojenských hudeb bylo široké, dosahovalo
od plesů vysokých vrstev společnosti přes slavnosti nejrůznějšího charakteru
až po pravidelná vystupování v restauračních zařízeních. Vojenské hudby měly
aktivní podíl na rozvoji nové koncertní formy, která se stala mimořádně populární - na tzv. promenádních koncertech. 1
Oblíbenost vojenských hudeb a snaha o jejich další zkvalitňování byly podnětem k založení Spolku pro pěstování vojenské hudby. Spolek byl založen
pod názvem Militiirmusikverein. Po prvních pěti letech byl přejmenován na
Verein zur Ausbildung in der Militiirmusik-Instrumentation und Orchestration.
Česky byl spolek nazýván mj. i Jednota ke zvelebení vojenské hudby v Čechách.
třicátých

1
J. Kapusta , Dechové kapely, pochod a František Kmoch, Praha 1974, s. 24n.; týž, Vojenské
kapely a česká národní společnost 19. století, in: Hudební věda 2, 1971, s. 225.
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Z dnešního pohledu jde vcelku o neznámou instituci. Současná odborná
literatura se o spolku zmiňuje pouze okrajově . Základním pramenem pro poznání dějin spolku je archivní materiál, přičemž archiv, který spolek vlastnil,
je zřejmě ztracen. Pro zjištění , jakou roli hrál spolek v pražské společnosti ,
zůstává hlavním pramenem soudobý tisk.
V tomto referátu je nejprve stručně osvětlena historie spolku, druhá část
příspěvku přináší nejdůležitější tematické okruhy, které jsou relevantní pro
výzkum postavení spolku a jeho školy v rámci pražského kulturního života.
Spolek pro pěstování vojenské hudby byl založen v listopadu 1850 kapelníkem 1. dělostřeleckého pluku Franzem Wolfgangem Swobodou. 2 Protektorem spolku se stal hrabě Christian Waldstein-Wartemberg. Swoboda odůvod
ňoval svůj úmysl tím, že v celé monarchii neexistuje ani jediná hudební
instituce, která by byla zaměřena na vyučování vojenské hudbě. Účelem spolku byla podpora mladých adeptů na místa vojenských kapelníků, ale i snaha
o zvýšení kvality hudby, a to jak vojenské, tak i salonní a taneční(!) . V tomto
bodu se odráží právě ono prolinání vojenských hudeb do civilní oblasti. Rovněž pohled na členskou základnu spolku jasně ukazuje, se spolek byl zcela
jednoznačně záležitostí milovníků hudby z civilní sféry.3
Spolek pro pěstování vojenské hudby pořádal několikrát do roka koncerty.
Po počátečních úspěších však jejich kvalita poklesla do té míry, že se vynořily
obavy o další trvání spolku. Je pravděpodobné, že tento pokles kvality souvisel se Swobodovým zdravotním stavem, neboť tento kapelník stál prakticky
na konci svého života. V říjnu 1855 se vzdal místa ředitele spolku, v květnu
následujícího roku zernřel. 4
Novým ředitelem byl zvolen Jan Pavlis. 5 Narodil se roku 1819 ve Zdicích,
po absolvování pražské konzervatoře působil krátce jako vojenský kapelník.
Poté se stal dlouholetým členem orchestru Stavovského divadla ve funkci
prvního pozounisty. Doba jeho ředitelování byla obdobím, kdy se Spolek pro
pěstování vojenské hudby dostal na vrchol své slávy. Pavlis byl nejen výborný
hudebník, ale i manažer. Byl známou osobností v hudebním životě pražské
společnosti a měl rozsáhlé kontakty v odborných hudebních kruzích, civilních
i vojenských, které dosahovaly až za hranice rakousko-uherské monarchie.6

2

SÚA: Gub. SubFasc 30/6/81.
Viz seznam členů spolku z roku 1853. SÚA: PP 1893- 1899, V/31 /57.
4 Dalibor 3, 1860, č. 12 (20. 4.), s. 90- 91; C. Wurzbach , Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich , sv. 41 , Wien 1880, s. 86.
5 Dopis ze dne 12. JO. 1855. SÚA: PP 1893- 1899, V/31 /57.
6 Riegrův Slovník naučný , díl 6, Praha 1867.
3
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Několik měsíců po svém jmenování ředitelem založil Pavlis při spolku školu.7 Žáci zde byli vyučováni ve hře na dechové nástroje, během dalších let
bylo vyučování rozšířeno o nástroje smyčcové. Výuka trvala jeden až dva
roky podle pokroků, které ten který žák během doby dosáhl. Podmínkou při
jetí do školy byla znalost hry alespoň na jeden nástroj. Mezi žáky byli také
absolventi pražské konzervatoře, kteří se dále chtěli vzdělávat v instrumentaci pro vojenskou hudbu.
Škola byla pro žáky bezplatná, učitelé byli placeni spolkem. Tento moment
byl velice důležitý, protože spolek tak představoval instituci, kde se mohli
hudebně vzdělávat i chlapci z nízkých sociálních vrstev. Dokonce se zdá, že
zaměření na příslušníky těchto vrstev společnosti bylo zcela vědomé. 8
Jak již bylo řečeno , Spolek pro pěstování vojenské hudby původně nebyl
institucí, kde by měly slovo vojenské kruhy. Pavlis provedl v tomto ohledu
zásadní změnu tím, že nabídl členství ve spolku vojenským plukům . Hned
v první fázi jich do spolku vstoupilo 19, v dalších letech se jejich počet pohyboval kolem 25. Některé pluky se staly členy na dlouhá léta, jiné opět vystoupily, jakmile doplnily své kapely absolventy školy. 9 Výrazem zvyšujícího se
sepětí s armádou byl i nový protektor spolku. Po smrti Waldsteina-Wartemberka v roce 1859 se jím stal velící generál v Čechách Eduard Clam-Gallas. 10
Zvyšující se vazby na armádu přinesly škole i několik vážných krizí, které
ohrozily její existenci. Od konce šedesátých let docházelo v souvislosti s reorganizací armády k úsporným opatřením a tím opakovaně k závažnému poklesu zájmu o školu ze strany jednotlivých pluků. 11 Velmi nepříznivě působily
veškeré válečné události, a to nejen přímo v Čechách, jako např. v roce 1866,
kdy byla Praha obsazena Prusy a Pavlisovi žáci museli být evakuováni z měs
ta. 12 I válečná tažení jednotlivých pluků přinášela pokles zájmu o hudební
dorost, případně i předčasné odvolávání žáků ze školy.
Spolek a jeho škola musely čelit celé řadě dalších vnějších i vnitřních problémů. Stále větším problémem se stávaly měnící se nároky publika na hudební produkce, např. v souvislosti s vyhrocujícím se nacionalismem ve společnosti , ale i rostoucí konkurenční boj civilních a vojenských hudeb. Současně

Lumír 1855, č. 77 (23. 10.), s. 305.
Dopis spolku Ministerstvu války ze dne 18. 4. 1875, in: Kriegsarchiv Vídeň, KM 1875 2A 28--8.
Mi1itiir-Zeitung l O, 1857, Nr. 89 (7. ll.), výroční zprávy spolku.
IO Militar-Zeitung 12, 1859, Nr. 5 (19. !.).
11 Mezi opatření, která negativně ov l i vňova la existenci školy, patřilo např . zkrácení prezenční
služby nebo zrušení vojenských hudeb u všech útvarů mimo pěších pluků.
12 Kriegsarchiv Vídeň: Pozůstalost Rameis 2/370.
7

8
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se škola musela ve vzrůstající míře potýkat s nedostatečnými hudebními znalostmi nově přijímaných žáků. Pav lis tento jev, který následně negativně ovlivňoval volbu repertoáru žákovských koncertů, vysvětloval zanedbáváním pěs
tování hudby na venkově. 13 S celkovými změnami souvisel i pomalu se
snižující počet členů spolku. Spolek se snažil účinnými protiopatřeními těmto
krizovým výkyvům čelit, což se mu dlouhá léta i díky Pavlisově velké autoritě
a oblíbenosti v pražské společnosti s úspěchem dařilo.
Zásadní přelom v činnosti spolku a jeho školy způsobila nečekaná smrt
Jana Pavlise dne 28. května 1880. 14 Novým ředitelem spolku byl zvolen Če
něk Micko, obchodník s hudebními nástroji, hudebním ředitelem se stal v té
době dvaadvacetiletý syn Jana Pav lise Jan. Pro rozlišení od svého otce užíval
jméno Hans Pavlis. 15
Nebylo zřejmě v silách nových ředitelů vyrovnat se s problémy tak, jak
toho byl schopen Jan Pav lis st. Snížila se celková úroveň hudebních produkcí.
Spolek přestal organizovat výroční koncerty, které mu zajišťovaly renomé
v pražské společnosti. Nízká úroveň znalostí nově přijímaných žáků vážně
ohrožovala konkurenceschopnost školního orchestru. 16 Počet členů spolku klesl
na minimum 17 a spolek se zcela vytratil ze stránek pražského tisku.
Hans Pavlis se snažil vyřešit tíživou situaci ještě užším spojením s armádou. Po dlouhém váhání byla škola v roce 1892 říšským ministerstvem války
reorganizována a pod jménem k.u.k. Militiirmusik-Eleven-Schule přeměněna
na privátní institut pod vojenským dohledem. 18 Pavlise toto řešení značně
omezovalo v jeho pravomocech, a fmanční problémy školy přitom vyřešeny
nebyly. V roce 1893 se Pavlis ještě jednou pokusil o záchranu školy a navrhl
mj. říšskému ministerstvu přeložení školy do Vídně. 1 9 Jeho snaha však vyzněla naprázdno, a proto na jaře 1895 požádal o ukončení svého působení
jako ředitele školy. Současně s tím Pavlis zakončil svou pedagogickou čin-

13 Výroční

zpráva za rok 1872. SÚA: PP 1893- 99, V/31/57.
Politik 1880, č. 149 (31. 5.), s. 6.
15 Zpráva JUDr. V. Gutha policejnímu ředitelství. SÚA: PP 1893-99, V/31 /57.
16 Úroveň hudebního vzdělání nově přijímaných žáků poklesla během let natolik, že v zimních
měsících nebyl školní orchestr vůbec schopen koncertovat. Viz Pavlisův dopis říšskému ministerstvu války ze dne 7. ll. 1893. Kriegsarchiv Vídeň: KM 1893 Pras. 79- 23/ 1.
17 V roce 1885 měl spolek pouze 53 členů, přičemž 30 z nich bylo čestných a 19 mimořádných .
SÚA: PP 1893- 99, V/31 /57, Nr. 1459/pp.
18 Dohoda mezi Pavlisem a říšským ministerstvem války z 16. 2. 1992. Kriegsarchiv Vídeň :
KM 1892 Pras. 79- 13/1.
19 Pavlisiív dopis říšskému ministerstvu války ze dne 7. ll. 1893. KriegsarchivVídeň: KM 1893
Pras. 79/23/ 1.
14
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nost na pražské Kadetní škole a odešel do Sarajeva, kde se stal vojenským
kapelníkem. Ministerstvo poté rozhodlo o zrušení školy ke dni 15 . 5. 1895. 20
Ve druhé části referátu budu věnovat pozornost třem tematickým okruhům,
které mají zásadní význam pro výzkum postavení spolku a jeho školy v pražské společnosti. Pro zjednodušení tu analyzuji jen časové období 1855- 1880,
tedy dobu ředitelování Jana Pavlise st., pro kterou se· zachovalo nejvíce pramenů .

Jde o následující tematické okruhy: 1. rozsah umělecké aktivity spolku,
2. dosah společenské působnosti spolku, 3. nacionální orientace spolku.

1) Rozsah umělecké aktivity spolku
Základní složkou umělecké aktivity spolku byla jeho koncertní činnost.
Nejdůležitější formou byly výroční koncerty, které se konaly vždy po skončení
školního roku na Slovanském ostrově. Jednalo se o významnou hudební událost, v jejíž prvé části měli žáci spolkové školy možnost předvést publiku, co
se během roku naučili. Druhou část výročního koncertu tvořila zahradní slavnost, na které účinkovaly i další vojenské hudby.
Tisk - a to český i německý - věnoval těmto koncertům během celých
25 let stálou pozornost, přičemž zaznamenával program koncertů , kvalitu před
nesu žáků i reakci obecenstva. Měl výslovně pozitivní mínění o výkonech
školy a o pedagogických a vůdčích schopnostech Jana Pavlise st. Během celého období jsem nenašla ani jedinou negativní poznámku na Pavlisovu adresu.
Také při líčení výkonu žáků se vždy psalo o preciznosti, technické zběhlosti,
čistotě tónů a virtuozitě. Novinové kritiky dosvědčují vysoké uznání spolkové školy a její umělecké úrovně i značnou oblibu u publika.
Jako příklad uveďme několik ukázek ze soudobého tisku:
Výroční koncert roku 1856:
Velký koncert (. ..) velmi skvěle se dařil. Obecenstvo bylo se četně sešlo
a živým účastenstvím provázelo celý koncert, z něhož každý odešel s přesvěd
čením, že jednota k zvelebení vojenské hudby pod činným a obezřetným svým
direktorem Pavlisem neustále pokračovati bude a za}isté se nemine s vytknutým
cílem. 21
Výroční koncert 1862:
Pan Pavlis, ředitel školy, dokázal opět tímto koncertem, jak rychle jeho
chovanci prospívají a jak velice na tom záleží, když žáci výbornou methodou

20
21

Kriegsarchiv Wien : KM 1895 2A 28- 3
Lumír 6, 1856, č . 27 (3. 7.), s. 646.
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vedeni jsou. Žáci jeho výtečné školy( .. .) osvědčili neobyčejnou sběhlost na
svých nástrojích, pěkný okrouhlý tón a skutečně velmi dobrý přednes. 22
Výroční koncert roku 1864:
Z chvalného tohoto úspěchu, jehož chovanci jednoty k zvelebení vojenské
hudby dosáhli, je vidno, že jsou účastni dobré a na dlouhých zkušenostech
spočívající methody, a nedá se upříti, že p. řed. Pavlis, jenž už drahně let
ústav pro vojenskou hudbu spravuje, o rozkvět jeho všemožně pečuje, o čemž
značný počet jeho žáků, z nichž se jich už mnoho kapelníky stalo, skvělého
svědectví vydává. 23
Výroční koncert roku 1870:
Die giinstigen Resultate dieses Vereines und insbesondere seiner unter der
Leitung des Directors Hrn. Pavlis stehenden Schule sind so bekannt und haben nicht nur in der osterreichischen Armee, sondern auch aufier den Grenzen der Monarchie,ja auch in anderen Welttheilen so zahlreiche Zeugen aufzuweisen, dajJ es kaum mehr nothig, derselben abermals des Weiteren und
Niiheren zu erwiihnen. Auch das heurige ( ... ) Jahresconcert (. ..) gab abermals die sprechendsten Probenfiir die Vorzuglichkeit der Schule, in welcher
eine vorzugliche Methode und piidagogischer Eifer binnen kurzer Frist und
unter keineswegs giinstigen, die Qualificationen der aufgenommenen Eleven
betreffenden Vorbedingungen s o Bedeutendes leisten.
Grofies Jnteresse erregte das vom Dir. Pavlis for Blechmusik arrangierte
"Sanctus" aus Rossinis Missa solemnis und der sonst nie zu Gehor kommende effectvolle Chor der Manche aus demfiinflen Acte von Meyerbeers "Robert", deren Auffohrung durch siimmtliche Schiller des Instituts sich durch
Priicision auszeichnete und einen imposanten SchlujJ der Production im Saale
bildete. 24
Výroční koncert roku 1872:
Das Programm des Saalconcertes brachte zwei Sololeistungen von Zoglingen des Jnstituts, ( ... ) von denen insbesondere die zweite Piece wegen der
virtuosen Ausfiihrung der obligaten Stimmen mít Recht Sensation erregte. A uch
der effectvolle, von siimmtlichen Vereinseleven vorgetragene Fakeltanz
v. Meyerbeer bestiitigte die der Schule schon' ofl gezollte Anerkennung. 25
Výroční koncert roku 1876:
Das iiufierst correcte und priicise Ensemble nicht blojJ, auch die sehr gute
Dalibor 5, 1862, č. 20 (10. 7.), s. 159.
Národ I, 1864, č. 230 (15. 9.), Pří l oha s. 3 Hudba.
24
Bohemia 43, 1870, Nr. 172 (21. 7.), s. 2607.
25 Bohemia 45, 1872, Nr. 180 (30. 7.), s. 3095.
22

23
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Nuancirung verschafften den drei ersten Nummern wohlverdienten Beifall,
der sich bei der Verdischen bis zum Wiederholungsrufe steigerte. Noch mehr
muj3te der briliante Vortrag des Meyerbeers 'schen "Struensee "-Fragmentes
uberraschen, da die se hon an sich sehr heikle, zumeistfii.r Streichinstrumente
bestimmte Composition in solcher Gestalt eine doppelt schwierige Aufgabe
bietet ... Das bei der Production auf der Insel se hr zahlreich versammelte
Publicum anerkannte die Leistung auch durch sturmische Beifallbezeugungen,
so daj3 noch eine Tanzpiece zugegeben werden mu.f3te, die uberdies zur Wiederholung gelangte. 26
Výroční koncerty přináše l y spolku a jeho škole nejen popularitu, ale byly
zároveň i významným finančním zdrojem. Dalším takovým zdrojem byly pravidelné koncerty v restauračních zařízeních. V tisku byly uváděny často jen
označením "vojenský koncert (Pavlis)" nebo i jen "Pavlis", což publiku oči
vidně stačilo.

Pro postavení spolku v rámci pražské společnosti měla velký význam účast
na koncertech konaných pro dobročinné účely nebo na slavnostech národního
charakteru. Sem spadaly např. koncerty ve prospěch raněných vojáků, vdov
a sirotků, opakované koncerty ve prospěch Penzijního fondu vojenských kapelníků, ve prospěch zchudlých řemeslníků a dělnických rodin nebo ve prospěch obecné kuchyně. Z koncertů národního charakteru to bylo např. účin
kování na zábavě Pražského Sokola nebo koncert ve prospěch Fondu pro stavbu
Národního divadla. 27
Důležitou oblastí umělecké činnosti spolku bylo divadlo. Pavlis udržoval
zřejmě díky svému letitému působení v divadle i nadále úzké kontakty s tímto
prostředím. Ty byly významně zesíleny i skutečností, že učitelé ve spolkové
škole byli příslušníky orchestrů českého i německého zemského divadla. Žáci
spolkové školy spoluúčinkovali v obou těchto divadlech při operních a operetních představeních, např. v dílech Gounoda, Donizettiho, Verdiho, Offenbacha, ale i domácích autorů. 28 Za toto spoluúčinkování byli divadelním ředi
telstvím odměněni velmi užitečným privilegiem - volným vstupem do
divadla. 29
Závažným momentem při hodonocení umělecké úrovně Pavlisova školního
orchestru byla mj. rychlost, s níž byly přejímány novinky hudební tvorby do

Bohemia 49, 1876, Nr. 204 (25. 7.), s. 5.
V. Valeš, Die Prager Mi1itiirmusik-E1even-Schule. Abschlul3bericht des Forschungsprojektes
(Vídeň 1995) s. 72n ..
28 Sbírka plakátů Divadelního oddělení Národního muzea Praha.
29 Výroční zpráva z roku 1874, Dalibor 3, 1875, č. 2 (9. ! .),s. 13.
26
27

217

Documenta Pragensia XVIII (2000)

vlastního repertoáru. Ukázkou takové promptní reakce je výroční koncert roku
1865, kdy byl ve své premiéře uveden Pochod z Šeborovy opery Templáři na
Moravě, dokonce dříve než měsíc před divadelní premiérou opery. 30 Zdá se
tedy, že spolupráce s divadlem měla i v tomto směru pozitivní vliv a ještě více
upevňovala prestiž a postavení spolku v hudebním životě Prahy.
Domnívám se, že muzikologové by v tomto ohledu přišli ještě na mnohá
zajímavá zjištění.
2) Dosah společenské působnosti spolku
Otázku, které společenské skupiny na Spolek pro pěstování vojenské hudby
reflektovaly, je možné osvětlit jednak rozborem členů spolku, jednak rozborem žáků spolkové školy, jejich umístěním po absolvování školy, event. jejich
dalším působením.
Jediný známý seznam členů pochází z roku 1853, tedy z doby krátce po
založení spolku. Je v něm uvedeno 232 osob včetně jejich povolání. Ze seznamu jednoznačně vyplývá, že členové spolku byli příslušníky vyšších vrstev
civilní společnosti a hudební laikové.31
Velmi různorodou společenskou skupinu tvořili čestní členové spolku.
Výroční zpráva z roku 1862 mluví o deseti čestných členech, rok nato jich
bylo již 17, maxima dosáhl jejich počet v sedmdesátých letech, kdy bylo čest
nými členy celkem 30 osob. Největší skupinu (20 osob) tvořili vojenští kapelníci. Projevovala se tu úzká spolupráce s vojenskými hudbami jednotlivých
pluků, zvláště těch, které byly umístěny v Praze. Čestnými členy byli dále
např. lékaři , kteří se starali o žáky školy, umělci, kteří spoluúčinkovali na
výročních koncertech spolku (Václav Kozdera, Marie Loscherová, Jan Lukes), ale i např. Emanuel Meliš, redaktor časopisu Dalibor. 32
V souvislosti s výzkumem členské základny existuje dosud řada nezodpovězených otázek, např. personální propojení spolku s jinými pražskými i mimopražskými spolky a institucemi a jejich vzájemné ovlivňování. Tady bych
např. chtěla poukázat na personální spojení se Sokolem v osobě Čeňka Micka, které by si zasloužilo více pozornosti.
30 Výroční

koncert se konal 5. 9. 1865 , divadelní premiéra byla 19. I O. 1865. Národní listy 5,
1865, č. 184 (5. 9.), s. 2.
31 Největší skupinu osob tvořili obchodníci a továrníci (81 ), úřednici (35), právníci včetně generálního prokurátora (29), l ékaři (12) ad. Duchovní stav byl zastoupen 9 osobami s arcibiskupem
knížetem Schwarzenbergem v če l e . Celkem 29 osob pocházelo ze šlechtického stavu. Mezi č l eny
bylo celkem ll žen. SÚA: PP 1893- 1899, V/31 /57.
32 V. Valeš, Die Prager Militarmusik-Eieven-Schule. Abschlu13bericht des Forschungsprojektes,
Vídeň 1995, s. 28n.
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Posouzení společenského dosahu Spolku pro pěstování vojenské hudby je
možné i na základě analýzy absolventů spolkové školy, a to jak jejich původu,
tak i působení po absolvování školy. Zásadním problémem je zde ovšem již
sama identifikace žáků. Škola během svého trvání vychovala hodně přes 1000
hudebníků, nicméně jen velmi malé procento z nich bylo dosud možno jmenovitě určit. Jednoznačná identifikace byla možná pouze u osob, které v dalším životě dosáhly významnějšího postavení v hudebním světě, ať vojenském
či civilním.
Z dosavadního výzkumu žáků ne1ze zatím dělat žádné zásadní závěry. I zde
existují mnohé dosud nezodpovězené otázky, které by si zasloužily další výzkum. Zajímavou skutečností např. zůstává, že mnozí absolventi školy odcházeli do Ruska. Zde má prvořadou důležitost především výzkum kanálů,
kterými byli hudebníci do Ruska zprostředkováváni. Nabízí se tu mj. otázka
vzájemných styků Jana Pavlise s významným výrobcem hudebních nástrojů
Václavem Františkem Červeným z Hradce Králové, který měl s Ruskem rozsáhlé obchodní kontakty.

3) Nacionální orientace spolku
Posledním bodem, jehož se chci krátce dotknout, je otázka nacionálního
spolku. Zachovaný seznam členů z roku 1853 ukazuje, že Spolek
pro pěstování vojenské hudby byl založen jako utrakvistický. V jeho dalším
vývoji lze najít doklady o setrvávání na nacionální nevyhraněnosti, ale také
o příklonu k jednomu, zvláště českému národnímu životu.
Zásadní vliv mělo zřejmě stále užší sepětí s armádou, která jakožto instituce
nadnárodní nedovolovala spolkujakékolijednostranné nacionální vyhrocení.
I přes vzrůstající nacionalismus druhé poloviny 19. století byl spolek schopen
udržet si popularitu v obou národních táborech. Důkazem toho jsou pochvalné články jak v německých, tak i českých novinách a časopisech. Přitom nikde nepronikla zmínka o jakékoli nacionální vyhraněnosti . Na základě zachovaných programů výročních koncertů je vidět, že Pavlis dbal na jazykovou
vyrovnanost jejich skladby. Vždy byli zváni dva hostující umělci , jeden před
nášel české, druhý německé písně. Dalším důkazem zachování utrakvismu ve
spolku byla spolupráce s českým i německým zemským divadlem. Učitelé,
kteří působili ve spolkové škole, pocházeli z obou těchto divadel.
Na ne právě pročeské zaměření spolku ukazuje sám jeho protektor, velící
generál v Čechách Eduard Clam-Gallas. Naproti tomu je možno postavit dů
kazy o pročeském zaměření, byť nebylo nikdy ventilováno ostrými projevy
nacionalismu. Již sama skutečnost, že výroční koncerty byly pořádány na Slovanském ostrově, který byl jakousi baštou češství v Praze, ukazuje, že ve
zaměření
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spolku byla činná nebo spolek alespoň podporovala řada osob z českého národního okruhu. Sám Jan Pavlis byl zřejmě uvědomělý Čech . Svědčí o tom
mj. řada jeho skladeb- několik jich dokonce věnoval Sokolu. Další významnou osobou, která léta působila ve Spolku pro pěstování vojenské hudby, byl
Čeněk Micko, aktivní člen Sokola, který mj. poskytoval spolku piano při výročních koncertech a který se po smrti Pavlise st. stal spolkovým ředitelem.
Jako projev uvědomělého češství je možno posuzovat i účast žáků na koncertech s pročeským zaměřením , např. na koncertu ve prospěch Fondu pro stavbu
Národního divadla nebo na sokolské zábavě . 33
Závěrem je možno říci , že Spolek pro pěstování vojenské hudby a škola,
kterou tento spolek provozoval, zaujímaly v pražském hudebním životě 19. století významné místo a těšily se značnému respektu a oblibě v pražské veřej
nosti. Svým významem však dalece přesahovaly rámec Prahy. Absolventi školy
jí dělali čest nejen po celé monarchii, ale i za jejími hranicemi. Škola sama
sloužila při mnohých pokusech o založení podobných hudebních ústavů jako
příklad. Jedním z nejdůležitějších takových pokusů byla snaha o zřízení státní
vojenské hudební konzervatoře ve Vídni v roce 1870, kde byla pražská škola
uváděna jako příklad uskutečnitelné varianty. Je příznačné, že uměleckým
ředitel em této plánované vojenské konzervatoře se měl stát právě absolvent
PavLisovy školy, mezitím již slavný vojenský kapelník Michael Zimmermann.34

33 Výroční

zpráva spolku z roku 1872. SÚA: PP 1893- 99, V/31/57. Národní listy č . 165,
18. 6. 1874, Denní zprávy; Hudební listy 2, č . 29, 13. 9. 1871 , s. 247.
34 Zimmermann se proslavil především na světové výstav ě v Paříži roku 1867, kde na mezinárodní soutěž i ve vojenské hudbě dobyl pro Rakousko první místo. Kriegsarchiv Vídeň: KM 1872
Priis. 31-6/ 1, KM 1890 Priis. 79-9/2.
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SPOLKY OSTROSTŘELCŮ A JEJICH POSTAVENÍ
VE VENKOVSKÝCH MĚSTECH DRUHÉ POLOVINY
19. STOLETÍ

Je otázkou, zda lze druhou polovinu 19. století pokládat za dobu rozkvětu
A to navzdory tomu, že v některých venkovských městech byly v té době pokládány za velmi vyznamné, a někde byly
dokonce nejstarším a opravdu nejváženějším spolkem. Rozpor v jejich hodnocení je dán tím, že se během doby měnil sice pozvolna, ale zato velmi dlouho - a proto ve svých důsledcích téměř zcela - jejich charakter a poslání.
Každé hodnocení střeleckých spoků musí proto vycházet minimálně ze dvou
úrovní. Najedné straně z hodnocení úlohy, kterou spolek zastával v kontextu
života venkovského města druhé poloviny 19. století, na straně druhé z hodnocení vnitřního života samotného spolku, respektive z hodnocení přínosu
spolkové činnosti pro členy spolku. V takto vymezeném prostoru samozřej
mě chybí - a chybí pro účely této studie zcela vědomě -ještě třetí rovina,
hodnoceno zpětným pohledem minimálně stoletého odstupu rovina stejně
důležitá jako předchozí dvě jmenované. Totiž zhodnocení hmotných památek, které po sobě střelecké spolky zanechaly, ať už máme na mysli zbraně,
střelecké terče nebo některé druhy trofejí pro vítěze. Tato rovina hodnocení
velmi dlouho žila zcela samostatným životem, většinou téměř bez ohledu na
první, a kupodivu mnohdy jen s velmi malým ohledem na druhou nastíněnou
polohu existence střeleckých spolků. Dovolme si proto tentokrát opačný pří
stup a k posledně jmenované sféře nadále přihlížejme jen tehdy, bude-li to
opravdu nezbytně nutné.
střeleckých spolků 1 ve městech.

V 19. století bylo pro tyto spolky užíváno označení "ostrostřelecké", právě tak jako pouze
Vyskytují se i názvy "městští " či "měšťanští" střelci. Vše jak v jazykově české, tak
v německé podobě . Zdá se, že tato pojmenování neměla žádný vliv na skutečně existující spolek,
a proto je v následujícím textu jednotně užíváno výrazu "střelecké spolky".
1

"střelecké" .
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Střelecké spolky v nejširším významu mají ve venkovských městech velmi
starou tradici. Za jejich přímé předchůdce lze pokládat nejrůznější středověká
střelecká bratrstva, jejichž počátky je ve venkovských městech možné nalézt
skutečně již velmi záhy po tom, co se tyto sídelní celky konstituovaly do
podoby měst či městeček. Jejich původní obranná a ochranná funkce, která
měla v mnoha případech tak blízko k více či méně regulérní armádě, však
poměrně velmi rychle mizela. Ovšem ještě na počátku 18. století lze v podhorských venkovských městech nalézt zmínky o tom, že městští střelci musí
cvičit střelbu, aby byli schopni, především v zimním období, ochránit město
před dravou zvěří , která se z hor stahuje k lidským příbytkům. Zatímco zaznamenaná účast městských stře lců při obraně olomoucké pevnosti v roce 1758 2
znamená ještě organizované vystoupení po boku armády na platformě společenství, pak během napoleonských válek se lze setkat již pouze s organizovaně zajišťovanou pořádkovou službou ve městech. 3 V dalších válečných konfliktech eventuálně bojovali muži, nikoli však městští střelci (to se týká jak
války v roce 1866, tak první světové války- jiný válečný konflikt se měst
vlastně ani v té době nemohl dotknout) .
Zdá se, že k renesanci střeleckých spolků přispěly napoleonské války, které
na naše území přivedly armády z celé Evropy. A to navzdory tomu, že tyto
novodobé střelecké spolky se již rozhodně k jakémukoli napojení na armádu
nehlásily. Ani tehdy, když poměrně velkolepé obnovení spolku bylo bezprostředně vyprovokováno pobytem maršála Suvorova ve městě a spolek se
k němu ještě dlouho potom hlásil, nešlo o protektora-maršála, ale o protektora-Slovana a spolek se v té době k vojevůdci jednoznačně přihlásil jako ke
slavnému příslušníkovi mocného slovanského národa, nikoli jako ke slavnému maršálovi. 4 Tady se v poněkud specifické podobě, a časově možná mírně
nepatřičně , projevuje fakt, který doprovází existenci střeleckých spolků po
celou druhou polovinu 19., ale i během první poloviny 20. století. Tyto spolky
sice existovaly jak v jazykově českém, tak v jazykově německém kulturním

J. Kunzfe/dová , Terče olomouckých ostrostřelců, in: Ročenka státního okresního archivu
v Olomouci I (20), 1992, s. 18- 22.
3 Za takovou pořádkovou službu je třeba považovat i vystoupen í lanškrounských městských
střelců v dubnu 1809, kteří silami vlastními a dalších místních měšťanů odzbrojili část povstalého
domobraneckého pluku z Chocně, který pronikl do města a směřoval na zámek. Tam se sice
dostal, ale již odzbrojený a pod stráží. N. RiejJ, Geschichtliches iiber die Landskroner biirgl. Schiitzengesellschaft, Lanškroun 1909, s. 7- 10.
4 Své slovanství jednoznačně vymezil již za napoleonských válek stře l ecký spolek z Vysokého
Mýta. Tento spolek se později, jako ostatně drtivá většina města, přihlásil k jazykově i národnostně českému prostředí. Státní okresní arch iv Ústí nad Orlicí (dá le jen SOkA ÚO), Ostrostřelci
Vysoké Mýto, kronika (mezi fondová sbírka kronik - dále jen MFSK - č . 333).
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a společenském okruhu, ale v obou žily dost specifickým životem. Shoda je
sice na první pohled patrná, ale odlišností, a někdy velmi zásadních, je v tomto případě velmi mnoho.
Někteří autoři, a nejen z řad historiků umění či správců muzejních sbírek,
činnost ostrostřeleckých spolků spojují s jazykově německým obyvatelstvem
tak důsledně , že ve městech, která byla ve druhé polovině 19. století jazykově
smíšená, ji přiřazují výhradně, či alespoň téměř výhradně, k tomuto jazykovému
a potažmo kulturnímu okruhu. 5
České prostředí však novodobé střelecké spolky nemohly zcela minout už
proto, že byly vždy pokládány za příhodné k tomu, aby na nich mohla být
ukázána domnělá či skutečná historická kontinuita, v drtivé většině případů
velmi starobylá. Nicméně význam takto prezentovaných spolků se i romantizujícím pohledem konce 19. století v průběhu doby měnil. Zatímco velmi
dávná historie střelců, mnohdy jen hypotetická nebo doložená ojedinělou či
jen příbuznou zprávou, je historií vojenskou a bojující, v mladší historii býval
důraz stále více kladen na formální projev, dovednosti, které mohly, ale nemusely mít praktické použití, na společenskou a v neposlední řadě i ekonomicko-sociální rovinu celého fenoménu.6
Oddělení spolků od jakékoliv organizované vojenské složky bylo v 19. století tak důkladné, že se střelecké spolky velmi důrazně distancovaly dokonce
i od národních gard, existujících v letech 1848- 1850. A to bez ohledu na to,
zda šlo o spolky jazykově české či německé. 7 Jedno vysvětlení se nabízí
J. Kunzfeldová, Terče (uvádí olomoucký střelecký spolek jako německý, zrušen 1942),
Lugs, Střelci a čarostřelci, Praha 1977.
6 Jeden z nemnoha českých střeleckých spolků, které ve druhé polovině 19. století působily,
sídlil ve Vysokém Mýtě. Tito střelci hledali své počátky v hypotetické rovině již před rokem
1308, za první určitou zprávu považovali rok 1363 a zbraně určené Karlem IV. pro "ozbrojené
měšťany mýtské" a za nezpochybnitelný pak rok 1448, kdy se ocitli pod prapory Jiřího z Podě
brad při dobývání Prahy. Na rozdíl od "bojovných" začátků byl v 18. století kladen nej větš í důraz
na čestné doprovody podkomoříc h , navštěvujících královské věnné město Vysoké Mýto či region,
a případné fm anční náklady, se kterými bylo nutné při těchto i jiných příležitostech počítat. Za
napoleonských válek se pak - zřejmě poprvé - objevuje naplno střelecký spolek jako strážce
veřejného pořádku ve městě a okolí. Šest mu žů, sloužících aktivně zřej mě ve službách protektora
spolku hraběte Kolovrata, je v této době již výjimkou a lze připustit, že se jednalo o jednotlivce,
shodou okolností členy spolku, nikoliv o organizovanou účast městských střelců. SOkA ÚO,
Ostrostřelci Vysoké Mýto, kronika (MFSK č . 333).
7 Od vlastní národní gardy se distancoval i ostrostřelecký sbor v Lanškrouně , ačkoli tato garda
byla vlastně velmi "provládní", téměř výhradně vybudovaná na principu svépomocné ochrany
majetku a zdraví měšťanů , legálně vyzbrojená a velmi disciplinovaná. Ovšem když přece jenom
musela v roce 1850 odevzdat zbraně a ukončit svou existenci, dálo se tak za značné nevole všech
zúčastněných. SOkA ÚO, Archiv města Lanškroun, kronika (MFSK č . !52).
5

Např .

čiJ.
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moderního státu, který jistě netoužil mít kdekoli "v zádech"
malou, ale přesto organizovanou skupinu mužů velmi zdatně
ovládajících střelné zbraně. Na druhé straně členům spolku již v této době
vůbec nepřekáželo, nebyli-li pokládáni byť jen za sbor chránící zájmy spoluobčanů. Ani mnohdy zřejmě velmi dobrou znalost ovládání zbraní nepokládali za dostačující oprávnění k takovému postoji. Střelecké spolky 19. století
totiž v rámci venkovských měst plnily především funkci společenskou a souběžně s ní, v některých případech teprve následně za ní, funkci sportovní.
Střelecké spolky byly pokládány za velmi starobylé, a proto bylo členství
v nich považováno za věc cti a zařazovalo člena spolku do určité části elity
venkovského města. Na druhé straně je ve stanovách střeleckých spolků 19. století postřehnutelný značný liberalismus. De iure bylo jedinou podmínkou pro
vstup do spolku mít zcela bezúhonnou pověst a vést morální a čestný život.
Prakticky byl však tento široký záběr zúžen finančními možnostmi potenciálního člena spolku. Z pohledu stanov se ani tato bariéra nezdála být nepřeko
natelnou. Pokud však spolek skutečně vyvíjel regulérní spolkovou činnost,
pak se příslušnost k městským střelcům stávala v podmínkách venkovských
měst docela drahým koníčkem.
Členství ve sboru střelců bylo vždy několikerého druhu. Ačkoli v některých
stanovách bývaly zdůrazňovány osoby vyššího stavu, pro členskou základnu se
samozřejmě počítalo s měšťany a řemeslníky. Ve stanovách nejsou většinou nikde výslovně jmenováni lidé z nižších sociálních vrstev, například dělníci,
kteří se však postupem doby mezi členy objevují, ale také jejich členství není
nikdy výslovně zakázáno či jakkoliv omezeno. Lze předpokládat, že tento
výraz liberálnějších tendencí uvnitř spolku měl své kořeny především ve schopnosti příslušníků některých, například právě vysoce kvalifikovaných dělnických
profesí dostát v prvé řadě finančním závazkům vyplývajícím ze členství.
Všechny spolky měly ve stanovách zakotvenou kategorii čestných členů,
u kterých se víceméně nepředpokládalo, že se budou aktivně zúčastňovat spolkového života, ale bylo jejich čestnou povinností platit spolkové příspěvky.
Dále pak náleželi ke spolku řádní členové, kteří se ještě v některých přípa
dech mohli dělit nejméně na dvě kategorie. Společné jim bylo to, že se aktivně
zúčastňovali spolkového dění a platili poplatky. Lišili se majetkovou přísluš
ností. Některé střelecké spolky měly totiž základní majetek, většinou ve formě nemovitosti (střelnice s větším či menším příslušenstvím), získaný a držený
formou pevně či volně stanoveného základního majetkového podílu jednotlivých členů spolku. Tento podíl byl vázán na osoby, v určité fázi vývoje spolku,
zakládajících členů a následně se stával buď předmětem dědického řízení nebo
i prodeje a nákupu. Zděděním či nákupem takového majetkového podílu se
v

rovině přístupu

byť početně
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jeho nový majitel mohl stát členen spolku, ovšem jenom v tom případě , že to
zvolené vedení spolku schválilo. I takový člen však musel platit vstupní
poplatek. 8
Kromě této kategorie se však řádným členem spolku mohl stát i jiný zájemce,
pokud byl schopen uhradit vstupní poplatek a následně všechny taxy vyplývající z činnosti. V někteiých stanovách jsou řádní členové, rozdělení podle
tohoto principu, označeni jako "kmenoví" a "přispívající". "Přispívající člen
ství", jak je známe u některých jiných spolků ve smyslu finanční podpory
a praktické neúčasti na spolkovém dění, se u střeleckých spolků zřejmě nevyskytovalo, případně byla tato kategorie členstva zahrnuta pod pojem "čestný
člen". Není ovšem výjimkou, že čestný člen zaplatil příslušné taxy a skutečně
se osobně (ani ne formou zástupného střelce) objevil na střeleckých soutěžích
i královských střelbách. Lze to dokumentovat na příkladu některých okresních hejtmanů náležejících německému jazykovému okruhu, kteří se z titulu
své funkce dostali mezi čestné členy. Ti si na střelnicích vedli docela zdatně
a lze předpokládat, že takové akce vyhledávali nejen z důvodů společenských,
ale i pro vlastní povyražení.
Členství ve spolku zanikalo smrtí nebo nečinností člena. Pokud se řádný
člen tři roky nevěnoval svým spolkovým povinnostem, což se velmi jednoduše
poznalo podle toho, že od něj nebyly registrovány žádné vybrané taxy za střel
bu, členství ztrácel. K tomu ovšem stačilo i nevhodné či hrubé chování vůči
jinému členu spolku.
Předseda spolku, ať už nesl jakékoli označení, mÍ'\tal zcela volnou ruku při
organizování činnosti spolku během roku, především při organizačním zajištění královské, volné i tzv. nedělní střelby (Konigs-, Frei-, SontagsschieBen),
ale býval též osobně zodpovědný za hladký průběh těchto akcí. Při jejich praktickém zajišťování míval k dispozici nejenom další členy vedení spolku, pře
devším pokladníka či účetního, ale i najímané síly, které se staraly o technické
zajištění každé střelby. Předseda spolku mohl svobodně rozhodovat o výdajích do určité částky9 a většinou také o krátkodobých pronájmech budov
Formou majetkových podílů členů byla postavena střelnice v Králíkách. V Lanškrouně základní majetkové podíly členů nestači l y k jejímu vybudování (byly totiž podstatně nižší) a problém byl řešen půj čkou zaručenou vždy předsedou spolku. Ta byla splácena z výnosů postupně
budovaných přináležejících prostor. U střelnice byl hostinec, ke kterému postupně přibývaly zahradní pavilon, upravený park v okolí, letní taneční parket apod. N. RiejJ, Geschichtliches, s.4-19.
9 Částky uváděné ve spolkových stanovách se během druhé poloviny 19. a na počátku 20. století m ěnily poměrně málo, kromě velmi nepatrného zvýšení na konci šedesátých let 19. století šlo
většinou pouze o přepočty, podle toho, jak se měnila právě platná měna v monarchii. Např.
v Králíkách rozhodoval předseda spolku samostatně o sumě kolem 20 zl.

8
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a pozemků. Šlo o to, že střelci vlastnili většinou velmi hezké a pro ostatní
spolky či provozovatele zábavných či vzdělávacích podniků přitažlivé prostory vnitřní i venkovní. Dlouhodobý pronájem alespoň části těchto nemovitostí byl zdrojem poměrně slušných příjmů do spolkové kasy. Příjmy bývaly
v mnoha případech dále invenstovány nejen do reprezentace, ale i do dalšího
základu pro jinou výdělečnou činnost. Střelecké spolky byly totiž zřejmě docela zajímavým ekonomickým subjektem venkovského města. Už skladbou
členstva mohla být dána jejich značná finanční stabilita. Na druhé straně
náklady na reprezentaci byly vždy značně vysoké a spolkovou kasu vyčerpá
vající. Některé ze spolků se však v rámci rozšiřování především nemovitého
majetku jako pevného majetkového základu nebály jít ani do dočasného zadlužení spolku, které mohlo přinést budoucí profit jak ve sféře majetkové, tak
ve zvýšení prestiže. Úspěšnost takových kroků byla jistě podmíněna i tím, že
vedení spolků sestávalo převážně z mužů movitých, kteří si dokázali poradit
s růstem vlastního majetku a proto pro ně nebyl takový počin krokem do neznáma ani na spolkové půdě. A nic na tom nemění ani skutečnost, že většina
střeleckých spolků venkovských měst byla více či méně majetkově propojena
na město a jeho majetek. Většinou šlo v počátcích (počátcích v rámci 19. století) o darování původně městského pozemku pro zřízení střelnice, k němuž
teprve následně mohly být přikupovány již ze spolkových peněz další pozemky pro budování přináležejících hostinců, tanečních a hudebních pavilonů ,
jezírek, parků a všeho toho, co střelecké spolky posunulo do samého centra
společenského života venkovských měst.
Členská schůze, která se musela sejít minimálně jednou do roka, pak musela
schvalovat roční finanční výkaz a dodatečně i větší finanční vydání během
roku. Protože střelecké spolky zřejmě vždy vlastnily dost značný majetek
a především protože během roku docházelo ke značnému obratu financí, měla
velkou důležitost funkce účetního - pokladníka. Ten byl povinen se průběžně
zodpovídat šéfovi spolku, výročně pak členské schůzi, a jí také předkládat
roční finanční vyúčtování.

Svým členům spolek umožňoval poměrně širokou možnost setkávání se
a udržování dobré úrovně specifických dovedností. Zatřílet si bylo možné
v sezoně, tedy minimálně od května do září, výjimečně i v říjnu 10 , nejen kaž10 Tyto údaje byly získávány z podhorských venkovských měst, kde jistě značně limitující roli
hrálo počasí. Sníh mizí většinou až na konci dubna a může se objevit již v průběhu října. Města
ležící ve zkoumaném regionu v nižších polohách však, jak se o tom ještě dále zmíníme, pravidelně
střelnice neprovozovala, takže nelze ověřit, nakolik je tento údaj dán regionem a nakolik byl
obecný. Dostupná literatura tento jev vůbec nespeciftkuje.
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dou neděli, ale i o svátcích s výjimkou těch hlavních. Střelnice bývala v provozu vždy po skončení odpoledních bohoslužeb. To kladlo značné nároky na
čas především účetního, který musel být vždy přítomen. Je třeba mít na paměti,
že to byla dobrovolná spolková funkce, takže ten, kdo ji vykonával, musel
spolku věnovat značné množství času. Vezmeme-li v úvahu životní rytmus
zásadně ovlivňovaný denním světlem, pak to prakticky znamenalo, že tento
funkcionář poskytoval spolku téměř veškerý volný čas, který měl k dispozici,
protože funkce účetního byla, celkem pochopitelně, vázána na jedinou osobu.
V poněkud jiné situaci byly ostatní síly zajišťující bezpečnou a regulérní střelbu,
které musely vládnout jistou odborností, takže bývaly najímány, případně
mohly být v trvalejším pracovním poměru buď přímo ke spolku nebo alespoň
v rámci provozovaného hostince při střelnici.
Spolek mohl zaniknout, pokud počet členů klesl pod určitou hranici, větši
nou pod 10. Sledované spolky si však vždy udržovaly členskou základnu
v rozmezí mezi 40-60 řádnými, tedy většinou aktivními členy a dalšími 20-40
čestnými (mnohdy rovněž aktivními) členy.
Pod pojem "aktivní člen" je zařazován každý, kdo se skutečně zúčastňoval
cvičení ve střelbě pořádaných spolkem, tedy účastnil se té části spolkového
života, kterou je v 19. století nutno již pokládat za sportovní. V této souvislosti
je třeba zmínit další z podstatných rozdílů, které byly mezi střeleckými spolky českými a německými. Zatímco německé spolky skutečně aktivně provozovaly střelby v průběhu celé sezony, jejich členové se podle svých možností objevovali na střelnicích a každoročním vrcholem pilného tréninku byla
královská střelba, někde i střelba na věneček, přecházející samozřejmě pře
vážně do roviny společenské, pak pro zjištěný český spolek byla královská
(společná nebo výroční) střelba jednou do roka pravděpodobně jedinou aktivitou tohoto druhu, a to ještě zřejmě nešlo ani tak o střelecké výsledky, které
nikdy nebyly zaznamenávány, jako spíše o samotnou slavnost a její původně
doprovodné, v tomto případě však již hlavní akce. 11 Provozování střelby bylo
V literatuře nebylo o žádném specificky českém střeleckém spolku pojednáno, vždy bývá více
V území prozkoumaném v archiváliích leží deset
měst, z nichž dvě v 19. století náležela zcela k jazykově německému prostředí (Králíky a Lanškroun) a v obou působily střelecké spolky. Zbývajících osm měst náleželo buď zcela nebo pře
vážně k českému jazykovému okruhu. Střelecký spolek existoval pouze v jednom z nich - ve
Vysokém Mýtě. Důvod spočívá zřejmě v původním postaveni tohoto města- královského věnné
ho, zatímco ostatní byla poddanská, dokonce ne vždy rezidenční , města , z nichž některá jsou
v současné době zařazována pouze do kategorie městeček. Naznačen je i vliv místní vojenské
posádky, který sice nebyl deklarován oficiálně, ale zřejmě reá l ně v určité míře existoval. Pro
vysokomýtský střelecký spolek existuje z let 1836-1918 jediný záznam o tom, že proběhla společná střelba , a navíc je bez výsledků. Z archiválií regionální povahy vyplývá existence dalších
11

či méně zdůrazněna jeho německá příslušnost.
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zřejmě pro členy spolku skutečně sportem, zábavou, které se vědomě věnovali,
protože za každou střelbu bylo třeba zaplatit zvláštní poplatek, který sice nebyl zvlášť vysoký, ale pokud byl střelec pilný, mohl vyplatit do spolkové kasy
za sezonu docela slušný peníz. Na druhé straně stanovy zavazovaly každého
člena, aby podle svých možností střílet chodil. Podle účtů sledovaných ně
meckých střeleckých spolků se skutečně střílelo pilně .
Zhodnotit v plné šíři sportovní rovinu regionálních střeleckých spolků ve
druhé polovině 19. století si netroufám, protože existující archiválie ani tak
zcela neodpovídají na některé základní otázky v tomto směru, jako například
jakými zbraněmi se v těchto spolcích střílelo. Je těžké říci, nakolik zůstali
jejich členové věrni konzervativním terčovým puškám kulovnicím, tedy vlastně
předovkám, které se tradičně na spolkových střelnicích využívaly, a nakolik
zachytili i do sportovní roviny promítnutý technický pokrok a začali používat
zadovky na kovové náboje a s tím celou škálu možných střelných zbraní přes
terčové pistole až například po malorážky či revolvery, jejichž obliba v Evropě při sportovní střelbě prudce stoupala. 12 V tomto směru považuji za zkreslující i výzkum v muzejních sbírkách, protože je třeba nejprve určit, jaké vlastně zbraně ze všech původně existujících nakonec v jakémkoli místním muzeu
uvázly. Stejný problém se týká i používaných střeleckých terčů , které bývají
oblíbeným předmětem hodnocení. Pokud jde o jejich výtvarnou stránku, jistě
je vypovídací hodnota těch existujících značná. Pokud pátráme po sportovně
technické stránce věci, pak je třeba brát v úvahu stejný moment jako u střel -

činných střel eckých spolků ve městech Chlumec nad Cidlinou, Kouřim, Turnov, Praha, Litomyšl,
Chrudim a P o lička . Ty jsou uváděny jako spřátelené pro vysokomýtský český spolek. Pouze
Litomyšl a Polička se zá roveň objevují mezi spřátelenými spolky pro lanškrounský n ěmecký
spolek, tam však zase figuruje spolek střelců ze Svitav. Lanškrounští a krá lič tí střelci mezi sebou
kontakty udržovali. Pro střelecký spolek z Králík je pak charakteristické, že kromě Lanškrouna
neudržoval styky se stejnými spolky z Čech či Moravy, ale z kladského Mezilesí a dalších míst
ležících vlastně za státní hranicí. SOkA ÚO, Okresní úřad Lanškroun , spolkový rejstřík , Okresní
úřad Vysoké Mýto, spolkový rejstřík, Okresní úřad Žamberk, spolkový rejstřík, dále fondy Ostrostřelci Vysoké Mýto, Ostrostřelc i Králíky, Archiv města Lanškroun, kronika (MFSK č. !52 a 153),.
Problém tohoto srovnání spočívá v tom, že nezachycuje časový posun těchto kontaktů . Způsobe
ní jiných spolků je totiž jasné, že zatímco ještě na počátku sedmdesátých let 19. století byly
přátelské návštěvy jazykově různých spolků možné, o dvacet Jet později to již bylo na obou
stranách společensky nepřijatelné. K tomu např. M. Macková, Johann Kretschmer - starosta města
Králíky, in: Vindemia (sborník k 60. narozeninám Ivana Martinovského), Ústí nad Labem, Albis
international 1997, s. 161- 175; táž, K vývoji chápání německého vlastenectví v Lanškrouně
druhé poloviny 19. století, in: Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu , Litomyšl
1998,s. 181- 187,apod.
12 Ke sportovní střelbě z tohoto pohledu J. Lugs, Střelci a čarostřelci . Tam také rozsáhlá další
literatura.
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ných zbraní. I když byly střelecké spolky relativně velmi bohaté, přesto se
terče po střelbách dávaly opravovat tak dlouho, jak to jen bylo technicky únosné. A že při té příležitosti docházelo i k přemalbám, zdá se téměř jisté. Dokonce i terče z královské střelby se zřejmě někdy nevyhnu ly následné opravě
a dalšímu použití při méně slavnostních střelbách, i když toto zřejmě nebývalo pravidlem, ale momentálním východiskem v určitých situacích. Pak je tedy
otázkou, jak reprezentativní či naopak výlučný vzorek spolkových terčů vlastně
obdivujeme v současných muzejních sbírkách a expozicích. Zřejmě někdy
během devadesátých let 19. století se začali i na venkovských spolkových
střelnicích objevovat vedle pevných terčů i terče pohyblivé, což značilo změ
nu střeleckých pravidel a zřejmě také i používaných zbraní . Členové spolků,
jež opravdu aktivně střelbu provozovaly, bývali zřejmě poměrně zdatní střel
ci a výsledky slavnostní střelby měly svůj význam. Zatímco ve spolku, kde
byla královská střelba jedinou aktivitou tohoto druhu v roce, nebyl pravděpo
dobně výsledek tak docela podstatný a vítězem byl prostě ten, kdo chybil
nejméně, pak tam, kde se střílelo pravidelně, bylo nutné dosáhnout co nejlepšího výsledku, protože konkurence byla docela zdatná. Výsledky byly pečlivě
zaznamenávány a podle nich si někteří střelci udrželi záviděníhodnou výkonnost do vysokého věku. 1 3
Kdo byli tito aktivní sportovní střelci v civilním životě, je z části dáno
spolkovými regulemi. Ti, kdo ve městě požívali dobré pověsti, a ti, kdo měli
na uhrazení všech nutných poplatků s tímto druhem zábavy spojených. 14 Najdeme zde poměrně široké profesní spektrum, sahající od obchodníků a řeme
slníků, později i kvalifikovaných dělníků, přes příslušníky svobodných akademických povolání, jako byli lékaři, lékárníci či právníci všeho druhu, až po
úřednictvo státní i soukromé. Technická inteligence se objevuje zcela spora13 Za všechny uveďme příklad dlouholetého králického předsed y střeleckého spolku Johanna
Kretschmera , který se ještě ve svých osmdesáti letech objevuje na místě krále střelců. Nebylo to
způsobeno tím, že by jeho spolkoví druhové ze samé uctivosti mířili vedle, případně se jim ruka
chvěla z jiných důvodů, ale zřejmě skutečně výtečnou formou starého pána. Zaznamenané výsledky totiž ukazují na velmi těsné vítězství. To, že měl v té době dlouholetý starosta města
a předseda králických střelců ještě pevnou ruku, dosvědčují i spolkové zápisy a jeho podpis. Lze
ovšem předpokládat, že to v části aktivního spolkového střelectva nebyl zcela ojedinělý případ.
SOkA ÚO, Ostrostřelci Králíky, kniha zápisů, kniha protokolů střeleb.
14 Vstupní poplatek čini l např. v Králíkách 2 zl, později 2, I zl, taxa za královskou střelbu čini l a
I zl 12 kr konvenční mince, později 2 zl rakouské měny, nedělní střelby byly zpoplatněny 36 kr,
následně 72 kr, volné střelby byly zpoplatněny 48 kr, později 84 kr. Po nástupu korunové měny
šlo prakticky pouze o přepočítané ekvivalenty těchto hodnot. Stanovy střeleckého spolku v Králíkách byly schváleny pražským místodržitelstvím 17. srpna 1858, uvedené finanční částky pak
byly pouze dílčími novelami jednou daného .
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dicky, což je ovšem dáno jejím obecně řídkým výskytem ve venkovských
městech , kde navíc téměř vždy bývá skrytá pod jakousi úřednickou funkcí.
Mezi úřednictvo je také třeba zařadit téměř veškerý personál spojený s lesní
správou, který měl ke střeleckým spolkům druhé poloviny 19. století celkem
pochopitelně blízko a vyskytoval se v řadách členů. Studentstvo, které mělo
v rámci jazykově německého kulturního okruhu ke střelbě obecně velmi blízko,
se mezi členy venkovských střeleckých spolků neobjevuje. Ne proto, že by
jim tento druh sportu byl ze strany jejich otců odpírán; jednak se platforma
pro provozování střeleckého sportu dala nalézt v rámci mnoha studentských
spolků, a v neposlední řadě bylo důvodem také to, že stanovy venkovských
střeleckých spolků prostě n epočítaly se členy, kteří by nežili ve městě.
A u studentů se navíc v drtivé většině případů předpokládalo, že se do rodného města z nejrůznějších , převážně kariérních důvodů prostě nevrátí. Pokud
se některý z nich přesto vrátil, pak již nebyl v kategorii studentů a členem
spolku se většinou stal. Tak jako nejsou mezi členy spolku střídavě pobývající
studenti, nenajdeme tam ani obyvatele z okolních vesnic. Několik málo zjištěných výjimek se týká převážně lesního personálu příslušných velkostatků,
který sídlil v okolí, ale náležel ke správě sídlící ve městě. Střelecké spolky se
skutečně vztahovaly pouze na muže bydlící trvale či alespoň dlouhodobě ve
městě a žijící s ním jeho život a jeho problémy i slávu.
V této souvislosti se může jevit zajímavou přítomnost katolického duchovenstva v řadách členstva střeleckých spolků. Mezi čestnými členy se vyskytují poměrně velmi často, mezi řádným členstvem nebyl zatím objeven nikdo
z nich. Třebaže čestným č l enům nikdo nezakazoval si skutečně zastřílet, lze
předpokládat, že právě čestní členové z řad duchovenstva tohoto svého práva
nevyužívali. Objevují se totiž v daleko větší míře v českém spolku než ve
spolcích německých. To odkazuje opět k tomu, že v českém prostředí šlo více
o prestižní společenskou záležitost, kdežto v německém prostředí byla sportovní složka minimálně stejně důležitá. 1 5
15 Mezi čestnými členy vysokomýtského spolku nalezneme následující profese: okresního hejtmana, okresního soudce, ředitel e záložny, místního děkana a kaplana, další dva ř. k. duchovní na úrovni biskupských notářů (jeden z nich profesor náboženství na gymnáziu), přednostu berni správy,
vrchního poštovního správce, stavitele, ředite l e chrámové hudby, starostu města, důchodního kr.
věnného m ěsta v. v., další úředníky: čtyři z berní správy, jeden poštovní a tři biiže neurčeni. Na
rozdíl od toho lanškrounský i králický spolek měl starosty města, úřednictvo a učitelstvo v řadách
řádných členů . Duchovenstvo tam však až na ojedinělé výjimky téměř chybí. Mnozí okresni hejtmané
v Lanškrouně, ať už patři l i do té č i oné kategorie, s chutí trávi li volné chvíle na stře lnici. Králíky
nebyly sídlem správního okresu a přednostové žamberského okresniho úřadu se většinou mezi čest
nými členy spolku nevyskytovali . Jejich místo však až do roku 1918 obsazovali správci místního
velkostatku, kteří se těšili v této rovině všeobecné úctě a dobývali si ji vlastní střeleckou dovedností.
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Společenská úloha střeleckých spolků v životě venkovských měst byla ve
druhé polovině 19. století zcela nepřehlédnutelná a do značné míry nezastupitelná. A nešlo jen o klasické, několikrát do roka pořádané střelecké slavnosti,
určené právě tak střelcům jako nej širší veřejnosti, ba mnohdy té ještě více než
členům spolku. Díky tomu, že každý střelecký spolek byl uniformovaným
tělesem, sloužil jako celkem přirozená ozdobná složka každé městské slavnosti.16 Některé letní slavnosti či zimní bály se odbývaly zcela v režii těchto
spolků jako hlavních pořadatelů. Při všech střeleckých spolcích existovala
spolková kapela, která nehrála jen při spolkových slavnostech, ale vždy, když
bylo ve městě hudebního doprovodu třeba. Při zvláště slavnostních příležitos
tech se dokonce do jediného tělesa spojovaly všechny ve městě existující kapely, působící zpravidla při různých spolcích. Přítomnost střeleckého spolku,
zásadně "en parade", byla vyžadována při slavnostních bohoslužbách, při
vzácných návštěvách ve městě, při prezentacích starostů. Spolková hudba byla
vítána na plesech a tanečních věnečcích či večírcích, právě tak jako na promenádních koncertech pod širým nebem. Obě složky spolku se pak zúčastňovaly
všech významnějších pohřbů ve městě, a to ne jenom vlastních členů. Spo lek
ostatně považoval za svou povinnost zůstat solidární se svými členy i po jejich smrti. Účast všech na pohřbu zemřelého člena byla zakotvena ve stanovách, právě tak jako povinnost pro spolkové špičky, aby osobně nesly rakev
ke hrobu . 17 Za zemřelé členy spolku byla jedenkrát do roka, většinou v období svatodušních svátků, sloužena společná zádušní mše. Účast na ní byla počítána ke spolkovým povinnostem. Formálně byly všechny sledované spolky
napojeny na římskokato lickou církev.

16 Bylo povinností každého č lena střeleckého spolku opatřit si uniformu v předepsaném rozsahu
na vlastní náklady, což byl dal ší moment, který posouval č l enskou základnu směrem k movitěj
ším částem městské společnosti. Uniformy střeleckých sborů obecně vycházely ze základní zelenobílé či zelenošedé barevnosti, přičemž odchylky nebyly prohřeškem proti dobrému vkusu. K roku
1837 byl sbor vysokomýtských stře l ců reorganizován a ob lečen do nové uniformy: Důstojnictvo
získalo klobouk s bílým a zeleným chocho lem, stříbrným i růžičkami a očky, zelený kabát s čer
ným manšestrovým límcem a výložkami, se stříbrnými portami a knoflíky, šedé lněné kalhoty
s širší či užší lam pasou a k tomu epolety se šňůrami, mužstvo mělo uni formu o něco méně zdobnou, ale vystavěnou na stejném principu, hudba nosila modré čáky se stříbrným páskem a modrobílým chocholem, modrý frak, modré pumpky s bílými punčochami. Uniformy lanškrounských
střelců byly ze l eno bílo čemé , a to včetně hudby, kde se samozřejmě neobjevovala modrá, ale o to
více zlata.
17 Konkrétně v Králíkách na přelomu sto letí toto mohl být problém, protože předseda spolku se
dožíval značně vysokého věku , ale vzhledem k tomu, že ještě ve svých čtyřiaosmdesáti letech
zvládl královskou střelbu jako druhý, lze předpokládat, že si mohl i v tomto případě poradit. Na
druhou stranu zastoup it právě Johanna Kretschmera při pln ění této spolkové povinnosti si ji stě
pokládal za čest každý z mladších č l enů spolku.
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Střelecké spolky poskytovaly svým městům ještě jeden druh slavností, které sice nebyly zcela výlučné, ale v životě venkovských měst patřily k těm
nejvelkolepějším. Bylo to slavnostní svěcení praporů, případně výroční oslavy tohoto aktu. Spolkový prapor byl po celé 19. století výrazem svébytnosti
spolku a vnějším potvrzením jeho důležitosti v životě města. Jeho pořízení však
bylo povětšinou záležitostí protektorů spolku a nejrůznějších mecenášů. Šlo
totiž vždy o velice nákladnou záležitost, stvořenou z těžkého hedvábí, sametu, zlatého a stříbrného krumplování i vyšívání, řezbářské a pozlacovačské
práce, ozdobenou stuhami, jmény a hesly, plnou barev a nádhery. Pro svěcení
praporu si každý spolek hleděl opatřit co nejvýznamnější hosty a kmotry
a slavnost sama zabrala pokaždé v životě města i v jeho kronice mnoho místa.
Byl to také jediný moment v pestrém životě střeleckých spolků, kdy v něm
našly aktivní místo dámy. Střelecké spolky totiž byly výlučně pánskou záležitostí. Na rozdíl od mnoha jiných soudobých spolků netvořili střelci nikdy
ženské odbory spolků či podobné jiné instituce, kam by bylo možné elegantně, legálně a ke všeobecné spokojenosti "odložit" manželky a jinak zainteresované dámy. Žena mohla práh tohoto uskupení překročit pouze na veřejných
slavnostech v roli bavícího se hosta. Jen když byl svěcen spolkový prapor,
musela být zvolena vhodná kmotra praporu, v mladší době doprovázená suitou
krásných mladičkých družiček. Této pocty se ovšem nikdy nemohlo dostat
žádné z místních dam. Bývala to buď manželka protektora spolku z řad šlechty nebo dokonce příslušnice panovnického domu. Šlechtičny většinou osobní
účast neodmítly a nechávaly si skládat veškeré myslitelné pocty k vlastním
nohám. Arcivévodkyně funkci mohly přijmout, ale osobní účast je už větši
nou ne lákala. Zastupovat je pak byla povinna manželka nejbližšího představi
tele státní správy v regionu. V praxi to znamenalo manželku místně příslušného
okresního hejtmana. Těmto dámám byly většinou v průběhu dvou dnů skládány nejvyšší možné pocty: květiny, hudební zastaveníčka pod okny, ohňo
stroje nebo alespoň pochodně , čestná defilé, fanfáry a v německých spolcích
i slavnostní přípitky. Ačkoli právě německé prostředí bývalo ke svým dámám
ve veřejném životě značně odtažité a nevšímavé, při těchto příležitostech bývaly skutečně královnami oslav, a to jmenovitě a konkrétně . Suita jejich družiček ovšem již zůstávala v anonymitě líbezného doprovodu. České spolky se
ve stejné době a při stejných přílež itostech omezovaly jen na stručné konstatování a připíjet kmotrám praporu zřejmě nepatřilo k obvyklým zvykům. 18

18

V Lan š krouně světili prapor stře l eckého spolku během 19. století ce lkem třikrát. Tou nejvýkmotrou byla arcivévodkyně Marie Valerie, zastupovaná paní " hejtmankou" Valentinou Woženílkovou. Slavnostní přípitky dámám města Lanškrouna však tady zřej m ě patřily

znamn ější
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Střelecké spolky bývaly také vhodným reprezentantem svého města mimo
jeho hranice, ať už při slavnostech jiných střeleckých spolků, nebo při jakýchkoli jiných událostech, které v době svého konání měly zásadní význam. 19
Společenský význam střeleckých spolků v životě venkovských měst byl
tak zásadní, že z něj lze přímo odvozovat příslušnost členstva k různým vrstvám elit města, a to jak majetkových, tak duchovních, které se na půdě tohoto
spolku potkávaly. Jinak řečeno , kdo ve venkovském městě skutečně něco znamenal, dříve či později se v řadách členů tohoto spolku ocitl. A záleželo jen
na jeho osobním založení a na kulturním okruhu, který ho rozhodujícím způ
sobem formoval, zda se stal členem aktivním či čestným. 20 Opačný postup už
nebyl tak jednoznačný. Samotné členství ve střeleckém spolku neposouvalo
jedince automaticky mezi městské elity. Mohlo mu však zprostředkovat mnoho významných styků a zcela zásadním způsobem rozšířit dosavadní společenské kontakty, takže mu cestu alespoň k určité části městských elit nepochybně usnadnilo. Význam to mělo především pro příslušníky těch profesí,
které v souvislosti se svým služebním přidělením častěji měnily působiště
a přitom se od nich očekávalo, že se mezi elitu města zařadí. To se týkalo
státního i soukromého úřednictva, ale i učitelstva a do jisté míry i příslušníků

k dobrému tónu a pánové si nedovolili je opomenout při žádné slavnosti, nejenom při těch stře
leckých. Režie takových slavností bývala velmi podobná, jen v českém prostředí poněkud scházely právě zmiňované slavnostní příp i tky a rychleji zmizely pochodňové průvody, které se
v německém prostředí naopak těšily stále velké oblibě , i když jejich význam se pozvolna posouval od prostých "světe lných" průvodů k historizující poloze spojené s dávnými reminiscencemi.
Ve Vysokém Mýtě například ještě v červenci 1900 neuznali za nutné uvést jmenovitě ani kmotru
praporu, když světili nový. Na fotografii ze slavnosti z vysokomýtského náměstí jsou dámy pod
slunečníky i v kloboucích v hojném počtu , ale zdá se, že striktně vymezeny jako divačky, hosté na
slavnosti, nikoliv čestní. Z roku 1838 je ze stejného prostředí známo, že kmotrou nového praporu
byla Wilhelmine kněžna Kinská, rozená Colloredo-Mansfeld. Bylo povinností střelců před ní
defilovat "en parade", ale pro vysokomýtského spolkového kronikáře to tím také končilo. Dále se
věnoval uniformám, tehdy čerstvě schváleným, které si už stihli opatřit všichni členové sboru.
19 Tak například 14. května 1868 byla deputace vysokomýtského střeleckého sboru přítomna
položení základního kamene ke stavbě Národního divadla v Praze.
20 V čele spolků stávali správci velkostatků i lékaři , starostové měst i velmi úspěšní podnikatelé.
Naopak neobjevují se tam například dí1stojníci či poddůstojníci ve výslužbě , kteří byli mezi člen
stvem, ale v drtivé většině případů nikoli v čele. Naopak spolky v podstatě nepočítal y s tím, že by
se některý jejich aktivní člen dostal do takové ekonomické situace, že by nebyl z tohoto důvodu
schopen dostát svým finančním závazkům vůči spolku. Ojedinělá zmínka v písemnostech vysokomýtských ostrostřelců o nadaci , z níž měli být "výročně" podporováni chudí členové, nemá pokračování , které by osvětlilo, zda se takový projekt opravdu uskutečnil. Něco jiného byl zřejmě
od roku 1868 existující pohřební fond , z něhož byly uhrazovány reprezentační náklady při těchto
příležitostech. Pro německé spolky pravděpodobně nic takového nepřipadalo v úvahu. Tutorovinu střelecké spolky opravdu zřejmě neměl y.
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svobodných akademických povolání. Podceňovat v této souvislosti společen
ský kontakt směřující k vytypování vhodných partií pro svobodné pány by asi
bylo velmi nemoudré. Zvláště pro některé úřednické kategorie to mohla být
otázka dalšího alespoň trochu důstojného života.
Pro úplné posouzení významu jednotlivých stře l eckých spolků v rámci
konkrétního místa je třeba mít alespoň zhruba povědomost o dalších potenciálních elitách venkovského města, znát složení městského zastupitelstva
i voličské kurie nejvyšších daňových poplatníků, učitelské sbory místního gymnázia či reálky, právě tak jako zaměstnance správy velkostatku a státních úřa
dů . Do stejné kategorie totiž náleží členská základna střeleckých sborů, doplněná dalšími, ve většině případů velmi blízko stojícími zájemci o sport či
reprezentaci, mnohdy pak o obojí. 21
Pro úplnost je třeba dodat, ačkoli to přesahuje vymezený rámec této studie,
že po roce 1918 sledovaný český střelecký spolek výrazně oživil svou čin
nost, kterou jednoznačně spoj il s tehdy vzníklými profesními spolky důstoj
níků a poddůstojníků československé armády a posunul se tím do poněkud
jiné roviny, i když si nadále pěstoval- a možná ještě více než v předchozím
období - výrazné povědomí hluboko sahající historické (i historizující) kontinuity. Naopak německé střelecké spolky na tento moment nereagovaly a držely
až do svého zrušení v letech 1938- 1942 22 charakter daný během 19. století.
V obou těchto polohách jsou střelecké spolky dnes jednoznačně historickou záležitostí, která nemá pokračování. Sportovní střelecké kluby nejrůzněj
šího druhu, které se dnes v některých případech k této minulosti hlásí, ji naplňují pouze v jediné rovině a rozhodně nedosahují společenského významu,
který náležel střeleckým spo lkům v 19. a první polovině 20. století.

21 Význam s třeleckého spolku v životě jednotlivce může doložit například i to, že střelecké trofeje, jež mívaly podobu řetězů , prstenů či jehlic, bývaly zahrnuty do posledních vů lí držitelů.
Pokud takový dokument existuje, pak je v něm šperk tohoto typu zařazen mezi nejce nn ější věc i,
které držitel odkazuje, v některých případech s oh ledem na další zaznamenané osobní věci bez
oh ledu na jeho skutečnou, peněz i vyjádřite ln ou hodnotu. SOkA ÚO, Okresní soud Lanškroun
1850- 1918, pozůstalosti. Případně též M. Macková , Zapomenutý (?) starosta (Adalbert Ki:ilbl
von Geysing), Vlastivědný sborník, supp lementum 2, Ústí nad Orlicí 1999, 76 s.
22 Spo lky působící na území, které se k l. říjnu 1938 oc itlo pod říšskoněmeckou správou, byly
rozpu š těny v rámci sjednocování spo lkové č innosti podle nacistických zákonů. Spolky následn ě
protektorátní byly rušeny postupně až do roku 1942.
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JEDNOTA KANDIDÁTŮ ADVOKACIE V KRÁLOVSTVÍ
ČESKÉM V LETECH 1880- 1914

Téma letošní konference přímo svádí k referátu obsahově zaměřenému na
oblast dějin právnictví- tím ovšem nechceme úlohu právníků přehnaně zdů
razňovat. Právě právníci totiž nezřídka stáli a stojí po boku osob zakládajících
spolek a pomáhají jim sepsat stanovy a zajistit registraci spolku, právě oni
jsou často "údy" a ozdobou spolků všeho druhu. Jak nepřímo ukázala pouhá
stručná sonda o pražských advokátech v roce 1887, postihnout v plném rozsahu
činnost právníků ve spolcích 19. a 20. století by bylo úkolem a cílem ve své
podstatě nadlidským.
Ponecháme-li stranou právnické aktivity ve spolcích obecně, nabízí se ke
zpracování plejáda samotných spolků právnických. Některé z nich, např. právnické jednoty, mají své dějiny částečně zpracované, jiné spolky, např. Spolek
českých advokátů, Jednota kandidátů advokacie v království Českém či Všehrd,
zůstaly zatím relativně mimo pozornost historiků. Podstatným aspektem je
přitom jistě i to, zda ten či onen spolek existuje, obnovil svou činnost, anebo
zda je zaniklý.
"Jednotu kandidátů advokacie v království Českém" jsme si mezi právnickými spolky působícími na přelomu 19. a 20. století z naznačených důvodů
nezvolili náhodou. V žádném případě tomu tak není jen proto, že autorka je
advokátní koncipientkou a autor advokátem. Otázky vztahu advokátů a advokátních koncipientů, přípravy advokátních koncipientů pro výkon advokátského povolání, působení samosprávné stavovské instituce - advokátní komory - na tomto poli, jakož i společenské prezentace advokátních koncipientů
jako celku i jako jednotlivců jsou v advokacii stále aktuální. Tyto otázky jsou
mnohdy natolik ožehavé, že teoreticky by i profesní vztah mezi spoluautory
tohoto příspěvku mohl snadno nabýt antagonistický charakter, čemuž by oboustranná znalost historických i současných souvislostí měla být účinnou překáž
kou. Není v tomto směru bez zajímavosti, že o založení, resp . znovuobnovení
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Jednoty advokátních koncipientů bylo uvažováno již na jaře roku 1990 a že
- jak je nám známo- o občanském sdružení tohoto typu uvažují advokátní
koncipienti i nyní. Nehodláme však unikat od tématu. Dnešním advokátům
a advokátním koncipientům bychom rádi přiblížili historický rámec jejich současného postavení, při konferenčních úvahách o spolcích a občanské společ
nosti bychom chtěli z minulosti přinést důkaz o tom, že při absenci pravomoci
a zájmu na straně veřejné správy a samosprávy může být břímě péče o určitou
věc, ležící toliko na bedrech spolku, velmi těžké.
Vraťme se však k Jednotě kandidátů advokacie v království Českém. Při
pomeňme si, že ve sledovaném období let 1880- 1914 byl tento spolek sdružením výlučně mužským, neboť první ženy zahájily právnická studia až ve
školním roce 1918-1919. Uvedený spolek byl navíc nepochybně spolkem
s věkovým průměrem do pětatřicítky. Pragmatickým cilem jeho členů bylo
stát se advokáty a posléze v advokátském povolání uspět.
Jaké bylo v letech 1880- 1914 právní postavení kandidátů advokacie tvoří
cích jádro členské základny spolku?

***

Dobová právní úprava vycházela z advokátského řádu č. 9611868 ř. z. Podle
ustanovení §§ 1- 2 citovaného řádu bylo jednou z podmínek zápisu do "listy
advokátské" absolvování sedmileté praxe advokátské. Ta se odbývala minimálně jeden rok u některého sborového soudu, šest let pak u jakéhokoli soudu
nebo advokáta, nejméně tři roky po doktorátu však musela být vykonána praxe
u advokáta. Za takovou se přitom pokládala i praxe u prokuratury. Územní
působnost advokátského řádu č. 96/1868 ř . z. byla dána pro království a země
v říšské radě zastoupené, tedy pro Předlitavsko,jinými slovy bylo možné praktikovat nejenom v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Z uvedeného plyne, že vykonat advokátní zkoušku a být zapsán do "listy
advokátské" před dosažením třicátého roku věku bylo v podstatě výjimečné.
Dlouholetá praxe byla pro kandidáty advokacie navíc komplikována také tím,
že advokáti je nezřídka zaměstnávali jako "volontéry", tzn . bez jakékoli finanční odměny. Třebaže bylo takové počínání pokládáno za disciplinární pře
čin, nepodařilo se tento nešvar v praxi vymýtit. Kandidáti advokacie byli proto
nepřímo nuceni k tomu, aby si hledali jiné zdroje obživy. Typickým příkla
dem byl např. Emanuel Chalupný, pozdější táborský advokát a posléze profesor sociologie Masarykovy university v Brně, který byl v letech 1906- 1908
zároveň redaktorem Přehledu a zároveň kandidátem advokacie u Václava
Boučka . Je nasnadě, že se Chalupný nevěnoval plně přípravě na budoucí povolání , ale pouze příležitostně , podle šéfovy potřeby, chodil v substituci
intervenovat k soudním jednáním.

236

S. Balík- M. Homolková, Jednota

kandidátů

advokacie

Systém výchovy advokátních koncipientů je dnes upraven platným zákonem o advokacii i stavovským předpisem České advokátní komory. Advokát
je ze zákona povinen umožnit svému koncipientovi účast na školeních pořá
daných komorou a podílet se na finančních nákladech s tím spojených. Absolvování školení je conditio sine qua non pro připuštění k advokátní zkoušce.
Není těžké uhodnout, že nic takového na přelomu 19. a20. století neexistovalo.
Kandidát advokacie tehdejší doby, který neměl rodinné finanční zázemí,
byl sedm let v situaci, kdy existenčně živořil, neměl mnohdy nikoho, kdo by
jej naučil advokátním praktikám a pomohl mu připravit se k advokátní zkoušce,
obával se, že ztrátou místa u advokáta se mu přeruší běh povinné praxe,
a uvědomoval si obtížnost otevření kanceláře a získání klientely poté, kdy
bude zapsán jako advokát.
Lze dovodit, že Jednota kandidátů advokacie v království Českém neměla
převahu bohatých členů. Nelze se pak divit, že spolek nevydával ve sledovaném období žádný časopis a že prameny o jeho činnosti jsou proto roztříštěny
v archivních fondech a českých právnických časopisech, zejména v Právníku
a Časopisu českých advokátů, resp. v Právnických rozhledech. Jaké lze tedy
o vzniku a činnosti spolku shromáždit informace?

***

Jednota kandidátů advokacie v království Českém vznikla v roce 1880.
V tomto roce bylo v Čechách zapsáno do seznamu 31 O kandidátů advokacie,
z toho 132 kandidáti působili v Praze a 178 jich praktikovalo mimo Prahu.
Stanovy nově vznikajícího spolku byly schváleny dekretem vysokého c. k.
místodržitelství v Praze z 26. července 1880 č . 42802. Na ustavujícím valném
shromáždění konaném dne 15 . srpna 1880 bylo poté pří to mno 142 osob, tedy
téměř 46% kandidátů advokacie z Čech. V létě 1880 již existovaly obdobné
spolky ve Vídni, na Moravě i v Bukovině . Důvodem, proč spolky kandidátů
advokacie vznikaly téměř současně, byla obava ze znovuzavedení principu
numerus clausus.
Numerus clausus je v advokátních poměrech postrachem mladé generace
právníků a naopak monopolistickým přáním advokátů , obávajících se konkurence. To, že se o zrušení volného přístupu k advokacii diskutovalo v roce
1880, je vcelku zákonité. Od účinnosti moderního advokátního řádu z roku
1868 se počty advokátů v Čechách i Praze zúžily natolik, že klientela byla
rozebrána a méně schopným advokátům se přestávalo dařit.
Obdobně jako v případě Jednoty právnické byla činnost Jednoty kandidátů advokacie v království Českém soustředěna do Prahy. Při řádném valném
shromáždění konaném 30. prosince 1880 bylo konstatováno, že dne 16. prosince 1880 měla Jednota 172 členy, z toho 122 pražské a 50 mimopražských
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***

Počet členů Jednoty kandidátů advokacie v království Českém kolísal. V roce

1903 jich

např.

bylo jenom 77.

Řádnými členy spolku se mohli stát pouze kandidáti advokacie, mimořád

nými členy mohli být i jiní právníci a advokáti po dobu do pěti let od zápisu
do seznamu advokátů. O mimořádné členství nebýval však velký zájem. Spolek mohl mít i čestné členy. Jednota se záhy stala spolkem českým.
Standardní byly i orgány spolku. Valná hromada bývala konána jednou ročně,
zpravidla v listopadu nebo prosinci. Valná hromada kromě jiného volila starostu a jeho náměstka, dále jednatele a pokladníka, další členy výboru a revizory účtů. Činnost spolku byla rozdělena mezi odbory.
Účel spolku byl vymezen široce. Spolek měl podle svých stanov "pečovati
o zájmy kandidátů advokacie a hájiti je, přispívati k hmotnému i mravnímu
povznesení svých členů, aby se stali důstojnými představiteli svého stavu,
udržovali vzájemnost a shodu mezi kolegy".
Naplnění účelu spolku se mělo dít formou výměny zkušeností nezřídka
v podobě toho, čemu se dodnes říká "kauzování", pořádáním přednáš ek a rozprav, vydáváním článků a časopisů, sepisováním pamětních spisů a petic
v zájmu stavu a v neposlední řadě bezplatným zprostředkováním uprázdn ě 
ných míst.

***

Faktický rozsah činnosti Jednoty kandidátů advokacie v království Čes
kém v letech 1880- 1914 lze odhadnout mj. i z výše ročního členského pří
spěvku, který v roce 1881 činil 5 zlatých, v roce 1903 4 K. Majetek spolku byl
malý. V roce 1880 měl spolek 943 , 83 zlatých čistého jmění , v roce 1903
činilo čisté jmění 1474 K 32 haléře.
Hlavním a pravidelným programem se nepochybně staly pravidelné týdenní
schůze, konané vždy v pátek od 19 hodin v hostincích situovaných nedaleko
od soudní budovy ve Spálené ulici. Kandidáti advokacie se postupně scházívali "U Teissigů", "U Choděrů" a v Malinově restauraci. Průběh schůzí nelze
pro nedostatek pramenů popsat, většinou se asi probíraly praktické případy,
jsou zachyceny přednášky Václava Boučka a Jana Choura, diskutovalo se
např . i o tom, jak zakročit ve prospěch zachovávání nedělního klidu v advokátních kancelářích. Obava z principu numerus clausus se záhy po vzniku
Jednoty začala rozplývat.
Spolek, jehož sídlo bývalo často uváděno v místě bydli ště či pracoviště
starosty, krátce sídlil i v tzv. Kaňkově domě . Potíže byly i s umístěním schránky
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a s předplatným, resp. odběrem právnických časopisů , pravidelně snad fungovala zprostředkovatelna volných míst. Důvodem, proč spolek nezanikl, byla
v některých obdobích především družnost členů spolku a jejich pocit sounáležitosti. O zrušení Jednoty se tak "postaral" až komunistický režim.
Závěrem můžeme

***

shrnout, že Jednota kandidátů advokacie v království
Českém byla spolkem stavovským, mužským a počtem potenciálních členů
de facto omezeným. Jednota byla malým spolkem s malým jměním a též malým
vlivem. Jejím hlavním cílem byla ochrana zájmů kandidátů advokacie, jejich
vzájemná pomoc a sounáležitost. Právě pro tyto charakteristické rysy spolku
nebyly zřejmě funkce v orgánech Jednoty prestižní a jejich získání se nestalo
středem zájmu synů z významných advokátských rodin, připravujících se na
převzetí zavedených kanceláří.
Dnes plní řadu funkcí bývalé Jednoty kandidátů advokacie v království
Českém Česká advokátní komora. Spolek advokátních koncipientů - pokud
bude založen - by tedy mohl mít své hlavní pole působnosti především v oblasti
pěstování etiky povolání, kolegiálních a společenských vztahů.
Poznámka:
Rozšířený text referátu o dějinách Jednoty kandidátu advokacie od jejího vzniku do
zrušení totalitním režimem hodláme publikovat v advokátském časopise Bulletin
advokacie.
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NÁRODNĚSOCIÁLNÍ SPOLKY JAKO NÁSTROJE

K MODELOV ÁNÍ MEZIETNICKÉHO KLIMATU
PRAHA DEVADESÁTÝCH LET 19. STOLETÍ
A PRVNÍHO DESETILETÍ 20. STOLETÍ

Kulturní, politický i sociální vzestup české občanské společnosti ve druhé
19. století by byl nemyslitelný bez jejího sebevymezení vůči společ
nosti českých , rakouských a říšských Němců , německožidovských a českoži
dovských asimilantů, od druhé poloviny devadesátých let pak i Židů s velkým
Ž, tzn. sionistů deklarujících své židovství jako národní jsoucnost. K takto založenému českému rozvoji přispěla manifestace odlišnosti skutečné i účelově
konstruované. Od devadesátých let se však na charakteru české society stále
výrazněji podílelo vědomí sociálněpolitických diferenciací. Toto vědomí odmítalo nebo naopak přijímalo již zažité a vyzkoušené modely etnické jinakosti.
Konec osmdesátých let 19. století byl spjat s obnovením celorakouské i české
sociálnědemokratické strany, včetně na ni vázaných korporací. S citlivým
smyslem pro společenské směrování upozorňoval v první polovině devadesátých let realista T. G. Masaryk, tehdy ještě poslanec říšské rady za Národní
stranu svobodomyslnou, na stoupající význam socialistického hnutí v celoevropském i českém měřítku. Sociálnědemokratickým organizacím přičítal zásluhu na společenském povznesení dělnictva, na zvýšení jeho životní úrovně ,
včetně její neoddělitelné součásti - vzdělanosti , právě tak jako na zformování
a rozšíření modelu sebevědomého , důsledného , obětavého a přitom značně
tolerantního češství. 1 Takovéto češství podle Masaryka usilovalo o rovnoprávnou spolupráci s německorakouským i říšskoněmeckým s ociálnědemo
kratickým hnutím a programově odmítalo dobový antisemitismus. V průběhu
devadesátých let se však sociálnědemokratické hnutí stále častěji střetávalo
polovině

1 B. Soukupová, Realisté a pozitivní češ ství , Pří s pěvek k myšlenkové revoluci v české společ
nosti v prvé po l ovin ě 90. let 19. století. Semin ář Problémy medzi generačného prenosu hodnot
kul túry, Brati slava 1999, v ti sku .
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se svými nejbližšími konkurenty: s národněsociální a křesťanskosociálni opozicí.2 Jak národněsociální, tak křesťanskosociální rivalové sociální demokracie vybudovali svou ideologii především na odmítnutí sociálnědemokratického
myšlenkového světa. Demonstrativně popřeli etnickou dohodu, v níž spatřo
vali v nejlepším případě českou slabost.
Centrem všech ideologicko-politických názorových výměn, ale i fyzických
srážek vznikajících z jiných ideologicko-politických postojů se stala v devadesátých letech Praha. Najejích ulicích, na volných prostranstvích, v hostincích
a hospodách, stejně jako v redakčních a spolkových místnostech spolu ovšem
nesoupeřily pouze názory na stát, jeho charakter a povinnosti, revoluci, prvenství a důslednost při kladení požadavku všeobecného hlasovacího práva, české
státní právo, případně na zavedení dělnických komor s právem zastoupení
v říšské radě, živnostenských inspektorů nebo továrních a závodních dělnic 
kých výborů . Z hlediska klimatu ve společnosti bylo podstatnější , že se tu
masově učila a zároveň projevovala schopnost hodnotit význam jinakosti:
etnické, sociální, ale i názorové. V obzoru tohoto referátu je otázka, s jakými
ideologicko-politickými konstrukty pracovali ve svých spolcích národní socialisté, kteří sami sebe deklarovali za tvůrce nového, národního typu sociálního hnutí 3 , tvůrce, kteří odňali sociální demokracii výsostné právo na utváře
ní dobové socialistické teorie4 a rozhodli se, jak sami opakovaně zdůrazňovali,
nebýt ani kopií ani otrokem německé sociální demokracie, nýbrž odhodit brýle
vyrobené německým socialismem a postavit české sociální hnuti na vlastni
nohy. 5 Takto vytčenou úlohu označili přitom za své právo i za svou povinnost.
Prvé veřejné organizované zviditelnění národní dělnické opozice bylo spjato
s 1. květnem 1891. 6 Podruhé tato síla vystoupila 20. září téhož roku, kdy národní dělnické spolky s prapory a dvěma kapelami navštívily Zemskou jubiSouhrnně J. K01'alka, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815- 1914, Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996,
s. 263- 264. K národněsociálnímu konkurentu sociální demokracie podrobněM. Ha vlasová, Vznik,
počá tky a profil národně sociální strany. AUC- Philosophica et Historica 1982, 3, s. 95- 115. K charakteristice národněsociální strany srov. i O. Urban, Česká společnost 1848 - 1918, Praha
1982, s. 488-489.
3 Český dělník I , 1897, č. I z 30. 4., s. 2, Co chceme?, a Český dě l ník 2, 1898, č. 1 ze 7. 1., s. 2.
4 Na rozdíl od sociálních demokratů hlásali národní sociálové tzv. kooperativní soc ialismus,
který by umožnil rozvoj individuality. Viz Klofáčův výrok na I. zemské stranické konferenci roku
1899. České dělnické listy 3, 1899, č. 7 ze 7. 4., s. 2. Srov. i č. tO z 19.5 ., s. 3, I. zemská konference strany národněsoc iální.
5 Český dělník I, 1897, č. I z 30. 4. , c. čl., s. 2 ač. 3 z 28. 5., s. 3.
6 TJ. Jiroušek, Dějiny sociálního hnutí v zemích Koruny české, díl II. Od roku 1885 do roku
1895, Praha 1904, s. 35.
2
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lejní výstavu ve Stromovce.7 K početnímu zesílení a organizačnímu vyprofilování soupeřů sociální demokracie došlo však později, v ovzduší březno
vých všeobecných voleb do V. kurie poslanecké sněmovny vídeňské říšské
rady (1897) a dubnového vydání jazykových nařízeni pro Čechy a Moravu
(1897 a 1898), které rozpoutalo aktivní německý odpor. 8 V politicky zneklidnělé době národně dělnická opozice sílila z radikálního odmítnutí internacionálního chování sociálních demokratů. Tato odmítavá kritika byla spojena s
úče l ově uplatněnou škálou protirakouských, protiněmeckých a protižidovských
postojů. V dubnu roku 1897, po několika předchozích neúspěšných pokusech9, proběhl ve vinohradském Národním domě ustavující sjezd Strany národních dělníků, o rok později přejmenované na Národněsociální stranu. 10
V rozmezí dubna a června bylo založeno několik stranických periodik: Český
dělník (30. dubna 1897-1899), České dělnické listy (21. května 1897-1899),
Probuzení (16. června 1897-1899), Vpřed! (23. června 1897-1901), roku 1899
pak týdeník Česká demokracie (do 1902) a humoristicko-satirický časopis Hrom
(do 1901 ). 11 Tyto listy navázaly na tradici zaniklého čtrnáctideníku N aše obrana
(4. července 1890- 20. března 1891), Duch času (17. května 1891 - prosinec
1891), Volnost (29. září 1892-1893), Naše heslo (1893-1896). 11 Léta 1897 až
1906, "zlatý věk" národněsociálního hnutí, byla také ve znamení rozmachu
klasických dělnických besed a jednot vázaných na národněsociální ideologickopolitickou orientaci. Společenský vývoj utvářející příznivé předpoklady k rozvoji národněsociálních institucí kulminoval v Praze. Již pět let před vznikem
národněsociální střešní odborové organizace- České obce dělnické ( 1902) se začaly jako houby po dešti na území Prahy, včetně její šesté a sedmé čtvrti,
tzn. čtvrti Vyšehrad a Holešovic-Buben, s výjimkou Malé Strany a Josefova,
objevovat národněsociální vzdělávací spolky. Právě tak vznikaly i na pražTamtéž, s. 35 a s. 69. - Časopis národní dělnické opozice Naše obrana požadoval zviditelnění
na výstavě (formou výstavního časopisu, modelu dělnické knihovny, dělnického
stejnokroje atd.). Naše obrana 2, 1891 , č . 14 z 23 . l. , Zemská jubilejní výstava a dělnictvo.
Sociální demokraté se proti návrhu dělnického stejnokroje (tamtéž) ostře postavili . Jeden z členů
strany (Kraus) přišel s ironickým protinávrhem, ať se za dělnický stejnokroj zvolí šat tuláka,
kterého policie posílá postrkem do domovské obce. Naše obrana 2, 1891 , č . 15 z 6. 2., Národnost
a mezinárodnost (internacionalismus).
8 Souhrnně J. Kořalka , Češi v habsburské říši , s. 168.
9 Srov. zejména TJ. Jiroušek, Dějiny sociálního hnutí. .. , díl ll., s. 9, l O; týi, Dějiny sociálního
hnutí. .. , díl III. , Od roku 1895 do roku 1909, Praha 1905, s. 33 . - Dále vizM. Volf, Naše dělnické
hnutí v minulosti, Praha l947 , s.l5l- l55, 179- 183.
10
O. Urban , Česká společnost, s. 488.
11 Srov. M. Reháková, Soupis komunistického a dělnického tisku 1870- 1938, Praha l 974, s. 34,
31 , 133 , 201 , 30a61.
7
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ských předměstích Karlíně, Smíchově, Žižkově, Královských Vinohradech,
ve stále výraznější Libni, Nuslích, Vršovicích, Košířích, stejně jako ve Vysočanech a v Michli. 12 Ve stejné době jako vzdělávací jednoty byly zakládány,
v prvé řadě na pražských předměstích, také národněsociální odborové spolky
sdružující řemeslnické dělníky a živnostníky. České národněsociální hnutí
získávalo své pozice především v řadách dělníků pekařských, obuvnických,
krejčovských, truhlářských, stavebních a mezi obecními zřízenci, číšníky,
hostinskými a restauratéry. Národněsociální dělnickou opozici uvítala i určitá
část studentstva a českých umělců: herců a spisovatelů (zvláště byla národně
sociálním spolkům nakloněna Eliška Krásnohorská). 13 Od počátku století se
národněsociální vliv rozšířil na karlínské kovodělníky, řezníky (roku 1902
vznikl spolek pro Prahu a okolí), řeznické a uzenářské, rukavičkářské dělníky
(roku 1903 byl založen spolek pro Prahu a předměstí). Ve druhé polovině
prvého desetiletí vstupovalo do národněsociálních spolků sklenářské, dřevař
ské a bednářské, pivovarské a sladovnické, lakýrnické a knihařské dělnictvo.
V této době se zároveň začaly rozvíjet mládežnické národněsociální jednoty
různého charakteru, vznikající od roku 1898 (klub Erato, vinohradská beseda
Komenský) a pečující o děti z českého pohraničí s většinovým německým
obyvatelstvem. Ústřední politický spolek ustavili národní socialisté již roku
1895. O dva roky později přibyla jeho pobočka v Břevnově, roku 1899 na
Žižkově, Smíchově, Královských Vinohradech, roku 1901 v Nuslích a roku
1903 v Karlíně. 14 České průmyslové dělnictvo, podobně jako některé skupiny
řemeslníků, malých živnostníků a inteligence, bylo sdruženo v konkurenční
českoslovanské sociální demokracii a jejích spolcích. Čas prudké společen
ské diferenciace poznamenal dokonce charakter dobových přirozených shromažďovacích center: hostinců a hospod. Najaře roku 1897 byl otevřen prvni
národněsocialistický hostinec na hlavní třídě v Karlíně. 15 V prvém desetiletí
20. století přibyl národněsociálni sportovní klub: Klub cyklistů Vpřed v Praze. 16
12

Tamtéž, s. 94, 198, 46 a 94.
Studenti se přidávali k národněsociální straně od počátku roku 1898. Vpřed! 2, 1898, č . 3
z 2. 2. - Roku 1899 psaly České děl nické listy o hercích jako o "proletářích divadelních prken",
"nových vojskách národněsociá l ní armády". České dělnické listy 3, 1899, č. 2 z 27. 1. , s. 4.
14 Závěry se opírají o excerpci těchto národněsoc i álních periodik: Naše obrana, Volnost, Český
dělník, České dělnické listy, Probuzení, Vpřed! , Česká demokracie, Hrom. Jsou konfrontovány
se soupisem spolků: M Lašťovka - B. Lašťovková - T Rataj - J. Ratajová - J. Třikač, Pražské
spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895- 1990, Praha 1998.
15 Český dělník I, 1897, č . 3 z 28. 5., s. 8, a Probuzení I, 1897, č . 2 z 2. 7. - Další hostinec byl
v Ovocné ulici (dnes ul. 28. října) - viz Český dělník I, 1897, č. 6 z 9. 7., s. 8.
16 Kromě toho měla národněsoc i ální strana veřejnou čítárnu a ústav pro bezplatné opatřování
práce, dále vedla řečnický kurs. Vpřed 2, 1898, č. I O z ll. 5., s. 3.
13
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korporací byl přitom přímo úměrný stoupajícímu číslu p ř ívrženců
organizované národní dělnické opozice. Roku 1902 bylo zaevidováno 512
národněsociálních spolků (k 971 sociálnědemokratickým) , roku 1905 343
národněsociálních korporací a družstev v Čechách, 56 na Moravě a tři ve Slezsku. 17 Během pouhých tří let, od roku 1902 do roku 1905, se členská základna
České obce dělnické rozrostla o téměř 15 000 osob, ze 7700 na 23 000. 18
Přestože národněsociální korporace stály ve stínu úspěšnějších sociálněde
mokratických jednot, dokázaly si během jednoho desetiletí mezi českým děl
nictvem i v české společnosti vydobýt nemalý prostor. Co bylo obsahem jejich úspěšné ideologicko-politické strategie? Jak hluboké brázdy vyryla jejich
činnost do života české společnosti ?
V politickém soutěžení s českým sociálnědemokratickým a českým katolickosociálním hnutím, ale i s dalšími českými občanskými stranami se
národněsociálni propaganda dovolávala v prvé řadě přirozeného základu národního cítění , jakéhosi bezděčného nepornijivého patriotismu. Zároveň prosazovala ideu výsady a nutnosti prvořadého vlivu nižších společenských vrstev na národní život. České sociální hnutí bylo v jejich deklaracích postaveno
před dvojjediný úkol. Směrem navenek mělo prosazovat nekompromisní čes
kou politiku vůči Rakousko-Uhersku (v synonymním označení Vídni), politiku, jejímž maximem bylo obnovení českého státního práva. Směrem dovnitř
měly národněsociální jednoty usilovat o očištění českého života, respektive
o zamezení působnosti cizího, tzn. německého a židovského, hospodářského
a kulturněpolitického vlivu v českých zemích. Největší energii věnovaly ovšem
národněsociální spolky zlomení údajně nečeské sociálnědemokratické a s podstatně menší důsledností - křesťanskosociální aktivitě mezi českým děl
nictvem. K těmto svým vzájemně provázaným cílům využívala národněsociální
agitace celou řadu přejatých i původních myšlenkových konstruktů. Nejčas
těji pracovala s obrazem Rakouska (Vídně) jako státu angažujícího se ve prospěch německého rivala, arcinepřátelského a nespravedlivého ke slovanským
národům a národnostem. Do kontrastu s rakouskou ne láskou a nepochopením
pro Slovany a Čechy stavěla životaschopnost Rakouska, kterou mu vdechovalo právě spojenectví s všestranně vyspělými českými zeměmi , i příznivá
demografická východiska rakouských Slovanů . 1 9 Na všechny české a slovanské snahy však Vídeň odpovídala utužováním administrativního centralismu,
zjevně absorbujícího i sebenepatrněj ší českou touhu po rovnoprávnosti. Viděno
17

18
19

TJ. Jiroušek, Dějiny sociálního hnutí. .. , díl III., s. 34 a 75 .
J. Kol'alka , Češ i v habsburské říši , s. 264.
Vpřed! 1, 1897, č. 8 z 1. 10., s. 4.
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z této perspektivy, byly i tzv. punktace roku 189020 , právě tak jako neúspěchy
jazykových nařízení pro Čechy a Moravu z let 1897 a 1898 21 , pouze dalšími
důkazy vídeňského nadbíhání Němcům a zároveň německé roztahovačnosti.
Národněsociální hnutí a jeho spolky používaly dva obrazy, v české spo leč
nosti již zažité: portrét zpupných; vášnivých, pomstychtivých, sveřepých, nesnášenlivých, hltavých, privilegovaných, neoprávněně si stěžujících, sprostých,
drzých Němců, vynášejících svou kulturu a podceňujících její český protěj
šek, národa, jehož mají dost už i v nedávno zakoupených afrických koloniích22, a autoportrét většinového obyvatelstva: potlačených, kulturně vyspě
lých, národnostně nadtolerantních až měkkých Slovanů (Čechů 23 , kteří jsou
opět mohutným či norodým národem 24). Vídeň přitom řídila i německé děl
nictvo; v národněsociální agitaci v prvé řadě Němce a až v druhé řadě dělní
ky.25 Odcizenost státu však národní socialisté vnímali, podobně jako sociální
demokraté, pro něž šlo ovšem o prvořadý problém, rovněž jako důsledek nevstřícného vztahu monarchie ke spravování veřejných záležitostí širšími lidovými vrstvami. Rakouský stát se podle nich zbavoval perspektiv nejen etnickou nevstřícností, ale i nevůlí k sociálnímu otevření se. Neschopnost účinně
reagovat na národnostní i sociální dynamiku české spo lečnosti byla podle
národních socialistů provázána.
Požadavek národní očisty, jejímž cílem se stalo odstranění cizího kapitálu,
umocňujícího cizí kulturu, prostředkem pak důsledný bojkot německých
a židovských firem, byl v národněsociálním prostředí reakcí na narůstající
ambice českých živnostníků a řemeslníků. Národní sociálové, kteří se ucházeli o jejich podporu, předložili další tradiční agitační ideologicko-politický
konstrukt: portrét českých Němců a v jedné rovině s nimi Židů jako cizorodých prvků v českých zemích. Propagační stranické nástroje - tisk, spolky,
20

K punktacírn viz Naše obrana I, 1890, č. 2 z 18. 7.; č. 3 z I. 8.

21 Výsledek jazykových nařízení roku 1897 komentoval národněsociální tisk ná s ledovně: "Ministerstvo hr. Badena (Badeniho - poznámka autorky) padlo a říšská rada, která dík německé
zářící kultuře snížena byla na knajpu posledního řádu, byla odročena ( ... ) nejsurovější zvůle
německá vítězí." Vpřed! I, 1897, č. 13 z ll . 12., s. 3, Co teď?
22 Např. Naše obrana I, 1890, č. 2 z 18. 7., Jak to chodí v Čechách ; Naše obrana 2, 1891 , č . 14
z 23. I. - Velmi často byly záporné německé vlastnosti vysvětlovány jako důsledek přílišné české
povolnosti . Vpřed! I, 1897, č. 7 z 15. 9., s. I, Očista. - Motiv vysoké n ěmecké kultury využil
národněsociá lni tisk po vrácení dvou Čec hů bavorskou pohraniční hlídkou k výzvě k etnické
čistce: "Když nám Němci stále cpou, že od nich přejímáme kulturu, že všechno děláme po nich,
měli bychom se tedy řídit v tomto jich vzorem, jejich ,kulturou ' a zahnat všecky Wolfy, komedianty prusofilské, z Čech hodn ě daleko za hranice." Vpřed! 2, 1898, č. 2 z 19. 1., s. 2.
23 Srov. např. V. Šaji-, Národní očista , Praha 1898, s. 50.
24
Češství bylo opět posilováno slovanstvím. Tamtéž, s. 47, 58.
25 Srov. např. Probuzení I, 1897, č. 4 z 28. 7.
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brožury- je vykreslovaly jako živly parazitující ve stále větším měřítku na
českém národu. "Žádný závod německý nepovznese nám náš průmysl, naši
kulturu. On nám za naše peníze vnucuje kulturu cizou," objasňoval řezbářský
dělník Václav Šafr ve své brožuře Národní očista (1898), napsané na objednávku Politického klubu národního dělnictva , hospodářské a kulturní důvody
bojkotu cizího kapitálu, "pijavice v naší vlasti", neumožňující vývoj příslo
večné české šikovnosti, podnikavosti a vynalézavosti. 26 V konkurenčním zápase českého a cizího kapitálu spoléhal Šafr především na národněsociální
jednoty: "My musíme přiložit k ústům hlasné trouby, abychom rozbořili konečně zdi toho Jericha, v němž Židé vyvlastňují a Němci odnárodňují. Naše
jednoty musí být zdí Šalamounovou, k níž budou chodit plakat Židé a Němci,
aby tu činili pokání za hříchy na české národnosti páchané." 27 Ve druhé polovině devadesátých let živilo české národněsociální hnutí mýtus o židovských
spekulantech s uherskou moukou28 , o židovských velkokapitalistických obuvnických skladech ubíjejících české obuvníky 29 , o jídelních a nápojových
automatech, které byly zavádě ny koncem století, jako o výtvorech židovských
vydřiduchů. 30
Obecně

je možno

říci ,

že národní

dělnická

opozice a v daleko

větší míře

pozdější národněsociální strana použila rozšířenou představu o Židech jako
cizincích mezi národy, uprostřed kterých žili. Nově ji doplnila o obraz Židů

jako šedých eminencí

určujících světový hospodářský

a politický vývoj,

V. Safr, Národní očista, s. 24.
Tamtéž, s. 32 . - Vydání Šafrovy brožury bylo ohlášeno v březnu roku 1898. Obálka byla
objednána u Mikuláše Aleše, ilustrátora sociálnědemokratického satirického listu Rašple. Vpřed!
2, 1898, č . 5 z 2. 3., s. 3. - Bojkot se měl týkat i jednotlivých výrobků; např. oblíbeného Schichtova mýdla vyráběného v Ústí nad Labem, v městě, kde došlo k útokům na českou menšinu.
Probuzení I, 1897, č . 7 z 9. 9. ; Probuzení 2, 1898, č. 2 z 26. I. - Podobně bylo brojeno proti
Velí mské kávě. Vpřed! 2, 1898, č . ll z 25 .5., s. 3. Jako dobrý český výrobek byla doporučována
Kolínská káva. Např. Probuzení I, 1897, č. ll ze 4. ll.
28 Svůj boj o české rolnictvo zahájila národněsociá lní strana s pomocí mnoha protižidovských
představ ; např. stereotypu židovského lichváře, který přivedl na buben udřeného českého venkovana (Vpřed! I, 1897, č . 3 z 21. 7., s. 2, Pro koho sijeme!) a který způsobil růst ceny chleba
(Vpřed! I, 1897, č. 6 z l. 9., s. 3). - Stereotyp židovských speku l antů s uherskou moukou viz
např. Český dělník 2, 1898, č. 10 z 13. 5., s. I - 3, s. 6.
29 Čes ké dělnické Ji sty 3, 1899, č. 2 z 27. 1., s. 4.
30 Vi z České dělnické listy 3, 1899, č. 4 z 24. 2., s. 5. Václav Březnovský, rukav ičkářský podnikatel , antisemita, charakterizoval na veřejné schůzi pražských číšníků v únoru roku 1899 automaty jako "výtvor židovských vydřiduchů a pravý útok na kapsu obecenstva". Tamtéž. - Obdobně
vystupoval národněsociá l ní tisk proti podomnímu obchodu a proti aktivitě Josefa Hybeše, novopečeného pos lance říšské rady, vyna ložené v jeho prospěch. Hybeš byl obviněn z toho, že hájí
zájmy židovských hauzírníků - " líných" Židů. Probu zení I, 1897, č . ll ze 4. ll., Hybešova
26
27

činnost.
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o portrét Židů- hybatelů dějinami . 3 1 Tyto stereotypy byly již nedílnou součástí vlny moderního antisemitismu, postupující v osmdesátých a devadesátých letech 19. století od západu na východ Evropy. Ještě důrazněji než proti
nečeskému kapitálu byly národněsociální interpretace namířeny proti s ociálně
demokratickému hnutí, jeho tisku a korporacím . Podle národněsociální propagandy, ignorující skutečnost, že VI. celorakouský sjezd sociální demokracie roku 1897 přijal zásadu federativního uspořádání strany3 2 , šlo o poněmčené
a požidovštělé instituce. 33 Jako podpůrný argument při konstrukci obrazu ně
mecké Internacionály sloužila národním socialistům i skutečnost předchozí
nacionalistické orientace čelných představitelů celorakouské sociální demokracie Viktora Adlera a Engelberta Pemerstorfera, na počátku osmdesátých
let spolupracujících s německými nacionalistickými kruhy, spolutvůrců tzv.
lineckého programu.34 Snižující obraz sociálnědemokratické strany vylepšila
národněsociální agitace opakovaným poukazem na židovský původ někte
rých členů jejího vedení a na příliv Židů do sociálnědemokratických organizacP5 Při modelování portrétu německožidovské nebo židovské sociální demokracie sehrály značnou úlohu i akty politické spolupráce sociálních
demokratů a asimilantského hnutí. Největš í vlnu nevole vzbudil sociálněde
mokratický souhlas s revizí Dreyfusova procesu v první polovině roku 1899 36
31 Vpřed! 2 , 1898, č. 3 z 2. 2., s. 2.
32 H. Mommsen , Die Sozialdemokratie

und di e Nationalitaetenfrage im habsburgischen Vielvoelkerstaat. Band 1: Das Ringen um di e supranationale lntegration der zis leithanischen Arbeiterbewegung ( 1867- 1907), Wien 1963, zej ména s. 276-277 . Mommsen hodnotil tuto sku tečno st
jako potenciální ohrožení jednoty internacionální strany. Tamtéž, s. 276. - Z. Šo /le, D ě lni cké hnutí
v českýc h zemích koncem minulého století (1887- 1897), Praha 1954, s. 234 - 235. - K před
chozímu vystoupení sociálních demokratů proti vídeňskému centralismu srov. Z. Šo /le, Dě lnické
hnutí, s. 159, 160, 162, 163, 204 - 208. V této marxistické práci je up l atněno hledisko bezvýhradného stranického internacionalismu (zejména viz s. 178- 181 , 183, 203 , 204- 208, 2 13 , 227, 228,
229, 23 0, 238, 239). - Srov. i J. Galandauer, Od Hainfeldu ke vzniku KS Č . Čes ké dě lnic ké hnutí
v letech 1889- 1921 , Praha 1986, s. 26-30.
33 K obrazu ž id ovskoněmecké sociální demokracie viz např. Probuzení I, 1897, č . I ze 16. 6.,
Slovo ku čtenáři ; Vpřed! l , 1897, č. I z 23. 6., s. 3 (obraz strany "komandované Židy a Němci",
"strany židovského chomoutu"); Vpřed! 1, 1897, č . 2 z 8. 7., s. 2.
34 České d ě lnické li sty 3, 1899, č . 7 ze 7. 4., s. 2. - K probl ému vizJ. Kořalka , Všen ěmecký svaz
a česká otázka koncem 19. století , in: Rozpravy ČSAV, Řada spole če n s kých věd 73 , sešit 12,
Praha 1963, s. ll .
35 Tento příli v byl časo vě souběžný se vznikem ří zen é platformy antisemitského hnutí v roce
1897.
36 Český dělník 2, 1898, č. 5 ze 4. 3. , s. 5. - "Zrádce Francie, Žid Dreyfus, našel v Čechách
obhájce( .. .) Pro Žida Dreyfusa Právo lidu vrhá se v boj , pro úti sk celého českého národa má jen
posměch," psa l Český d ěl ník 3, 1899, č . ll z 26. 5., s. 5. - Dále viz Český d ělník 3, 1899, č. 19
z 15 . 9., s. 2; v této chvíli národněsoci á lní dodal tisk, že Žid Hilsner byl sociální demokrat. Tamtéž.
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Obr. I. Mladočeská antisemitská karikatura, pranýřující české ženy,
které nakupují v židovských obchodech (Šípy 22 . 4. 1899, s. 3)
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- podle národněsociální interpretace "prvním velikým útokem mezinárodní
židovské armády na árijské národy" 37 - a zejména pak sociálnědemokratické
ohlasy tzv. Hilsnerovy aféry. 38 Mohutná dobová vlna antisemitismu dokonce
na čas poněkud zatlačila národněsociální protiněmeckou argumentaci využívající antisemitismus. O to zřetelněji dala vystoupit účelovému nep řáte lství
k Židům, posilujícímu kampaň proti sociální demokracii. Jistou chvíli se dokonce zdálo, že antisemitismus zesílený protiněmeckou rétorikou je ještě vděč
nějším nástrojem moderní ideologicko-politické stranické agitace než vymezení se vůči německému nepříteli postavené na tradičních protižidovských
náladách.
Pod tlakem ideologicko-politických konstruktů utvářely národněsociální
korporace svou každodennost, svátečnost i symboly. Směrem dovnitř specifikovala národněsociální propaganda charakter časových vzdělávacích aktivit
i festivit. Směrem ven předurčovala účast nebo neúčast na dobových společenských akcích.
Osvětová práce spolků byla zaměřena zejména na rozšiřování národněso
ciálních představ o české historii, dějinách dělnického hnutí, vývoji, významu a perspektivách národněsociálního hnutí a spolků, o národohospodářství ,
zdravovědě, ale i o přírodních vědách. Národněsociální vzdělávací a výchovný model, ve své skladbě vycházející z bohatých zkušeností sociálnědemo
kratických korporací, se šíři l zásluhou tradičních forem spolkové práce: před
nášek, schůzí, výletů, doporučování vhodné četby, slavností, ale i řečnického
kursu. Národní sociálové, stejně jako průkopníci nového významu spolkové
práce - sociální demokraté - , viděli ve spolkové výchovné a vzdělávací práci
jakousi nahrážku za nedostatečné školní vzdělání: "Úkol spolků je tedy veliký.
Oni mají sdružovat v sobě slabé síly jednotlivců jejich společné zájmy hájit.
Hlavní úkol spolků je vychovatelský. Ony mají doplňovat vzdělání a rozšiřo
vat obzor svých členů , mají být jaksi pokračovací školou v jejich životě . - To,
co poskytuje škola našemu malému českému člověku, je naprosto nedostatečné .
On opouští školní lavice s věděním velice primitivním a nyní octne se na
prahu života, který mu chystá tisíceré obtíže, jež nejčastěji lze zlomit jen silnou
zbrojí ducha a důvtipu. " 39
Mimořádnou roli v stranickém zápase vedeném na spolkovém poli hrály
dějiny. Zatímco sociálnědemokratické spolky se obracely k demokratickým
37

Tamtéž, s. 2.
Srov. zejména České dělni c ké li sty 3, 1899, č. 22 z 3. ll. , s. 4, Kde jsou fanatikové pravdy?
39 Probuzení I , 1897, č . 14 z 29. 12., O spolčování. - K zaj i štění vzdělávacího programu sloužil
Politický klub národního dělnictva , od roku 1899 Ústřední dělnická škola.
38
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a revolučním domácím i evropským tradicím, především k husitství, Pařížské
komuně roku 1871 a březnové vídeňské revoluci roku 1848 40 , jejich nejnesmiřitelnější a nejnebezpečnější konkurenti - národněsociální korporace redukovali minulost na vybrané úseky "našich" národních dějin. V souladu
s Palackého koncepcí české historie oslavovaly především husitskou dobu. 41
Dne 30. května cestovali členové mládežnických národněsociálních spolků
z Prahy a ze Žižkova, stejně jako jejich sociálnědemokratičtí protivníci, na
bojiště u Lipan, aby uctili památku českých hrdinů, především se však vzájemně ideologicko-politicky vyhranili. Národní sociálové vyzdvihovali ve své
vzpomínce zradu vlastních bratrů , která údajně způsobila pád táboritů. V aktualizovaném pojetí odsuzovali zradu soudobé české demokracie sociálními
demokraty a českou šlechtou. Jako vzor pro svou stranu chápali i domnělou
myšlenkovou samostatnost a demokratičnost husitství. 42 "Táborité neposlouchali různých autorit jako byli kupříkladu Zíkmund, papež Martin V. ( ... )
Proto ať se nedomnívá strana soc. demokratická, že se svým autoritářstvím se
v Čechách trvale usadí.- Táborité pomáhali si sami a my( ... ) pomůžeme si
také sami, bez protekce Vídně i Berlína. - Doba táborská byla dobou ideálního křesťanství a ne materialistickožaludkovým zápasem českého lidu, jak
sociálnědemokratickému světu namlouvá Kautský ve Štutgartě," zaznělo na
národněsociálním shromáždění roku 1898. 43 Národněsociální list Probuzení,
vycházející pod redakcí Josefa Klečáka, žižkovského knihaře, dokonce sociálním demokratům odepřel roku 1897 nárok na přihlášení se k husitské tradici:
" ... neostýcháme se říci, že nemají práva (sociální demokraté - poznámka
autorky) dovolávat se Husa. My jim v tom ovšem bránit nebudeme. Ať čtou
spisy Husovy, ať jen poznají Husa: aby viděli jeho mravní čistotu, nezištnost
a obětavost, aby vidě li , jak musí žít ten, kdo chce být učitelem a vůdcem lidu,
nebo dokonce spasitelem - jako oni- potřebují to." 44 O rok později se list
B. Soukupová , Českoslovanská sociálnědemokratická strana dělnická , etnické a sociální stereotypy, nepublikovaný rukopis.
41 Husitství hodnotila národněsociální agitace jako dobu, jíž český národ přesáhl sám sebe, "vykoupil vlastní krví a celým svým životem téměř reformaci církve a politického zřízení v celé
Evropě ( ... ) třímal duchovní pochodeň osvěty." Probuzení 2, 1898, č. ll z 1. 6. Zároveň tuto
dobu vyzdvihovala pro její domnělou demokratičnost. Vpřed! I, 1897, č . I z 23. 6., s. 1, K 6.
40

červenci .
42 České

dělnické li sty 3, 1899, č. 12 ze 16. 6. , s. 3, Náš hold u mohyly lipanské.

43 Výňatek

z projevu R. Fárka, národního sociála, roku 1899. Tamtéž. - K hodnocení táborského
hnutí viz i Český dělník 3, 1899, č. 14 ze 7. 7., s. I, K 6. červenci.
44 Probuzení I, 1897, č. 3 z 15. 7., fejeton Ještě jednou o Mistru Janu Husovi. Na husitství údajn ě
národním sociálům imponovala: "Láska a rovnost všech lidí, soucit s chudými, nenávist vůči
válkám, láska k rodnému jazyku a k zemi rodné. " Tamtéž.
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vyslovil ještě tvrději:" ... prohlašují (sociální demokraté - poznámka autorky)
na mezinárodních sjezdech, že v žilách jejich koluje krev starých husitů! Jdě
te na horoucí skálu! Husité? Ti by vás hnali i se všemi šmoky a prusofily
někam za devatery hory a doly, odkud by pro vás do Čech nebylo návratu! " 45
Velkou pozornost národněsociálních jednot přitahovala samotná osobnost
M. Jana Husa, v jejich charakteristice ryzího křesťana. 46 Dále si vážily osobnosti Daniela Adama z Veleslavína. 47 Manifestačním způsobem si v roce 1898
připomněly i půlstoleté výročí aktu zrušení roboty (podle národněsociálního
pramene se slavnosti zúčastnily 2000 členů korporací) 48 , právě tak jako o rok
později sto let od vynálezu ruchadla. 49 Na slavnosti k výročí zrušení roboty se
národní sociálové, opřeni o tezi původní slovanské rovnosti, vyjadřovali
s posměchem o myšlence německé kulturní mise:" ... u národů slovanských,
( .. .)u nás Čechů původně žádného poddanského poměru nebylo a( .. .) jeho
zavedení v nejpříkřejších jeho formách mohl český lid děkovat té ,zářící kultuře německé ', ( ... )přinesla také karabáčnictví feudální ( ... )krátce to hnusné
poddanství, později též člověčenství staré, dostalo se k nám do Čech,jakjsme
již řekli, z Němec, této studně vyšší ,kultury' ."50 V roce 1898 oslavovaly stovky
národních dělníků sto let od narození Františka Palackého, podle národněso
ciálních korporací tvůrce prvního českého politického programu, zastánce
českého historického práva 5 1, otce rakouských S lovanů 52 , historika odvěkého
Probuzení 2, 1898, č. I z 12. 1., Ve vleku židovském .
Hus byl vnímán jako demokrat, který usiloval o každodenní kontakt s "prostým lidem" . Probuzení 2, 1898, č. 13 z 29. 6. - Zároveň národní sociálové účelově připomínali jeho odpor proti
církvi a Němcům (respektive tzv. n ěmeckým cizincům). Vpřed! I, 1897, č . 2 z 8. 7., s. 3. Sílila
tendence využít Husa v zápase s křesťankosociálním hnutím. Vpřed! 2, 1898, č. 14 z 6. 7., s. I,
6. červenec! Dále viz tamtéž, č. 20 z 28. 9., s. 4, Schůze husitské. - Husova osobnost se stala
vděčným námětem spolkových přednášek . Např. roku 1899 O ž ivotě a významu Mistra Jana
Husa přednáše l právn ík Karel Baxa v Politickém klubu národního dě l nictva na Smíchově . České
dělnické listy 3, 1899, č . 12 ze 16. 6., s. 5. - K přednášká m o Husovi srov. zej ména Český děl ník
2, 1898, č. 15 z 22. 7., s. 6; Český dělník 3, 1899, č . 13 z 23 . 6., s. 2, č . 15 z 21. 7., s. 6; České
dělnické listy 3, 1899, č. 13 z 30. 6., s. 6.
47 Roku 1899 se sešlo Národní odborové sdružení krejčovských dělníků u Karlova mostu, aby
položilo základní kámen k jeho pomníku. Český dělník 3, 1899, č. 21 ze 14. 10., s. 5. - Ve stejném
roce (5. ll .) uspořáda l Politický klub národního dělnictva v Břevnově Osvěta veřejnou schůzi na
Bílé boře s přednáško u O následcích bitvy bělohorské pro národ český. Český dělník 3, 1899,
č. 22 z 27. 10., s. 4. Manifestace se údajně zúčastnilo 2000 osob. Český dělník 3, 1899, č. 23
45

46

z I O. ll. , s. 3.
48 Český dělník

2, 1898, č. 7 z I. 4., s. 3. - Podle Českého dělníka se slavnosti pražského Sokola
2000 dělníků v černých oblecích, poděbradkác h , s bíločervenými karafiáty. Tamtéž.
České dělnické listy 3, 1899, č. 5 z 10. 3., s. 3, Národní jubilea.
Probuzení 2, 1898, č . 2 z 26. 1., K jubileu zrušení roboty.
Probuzení 2, 1898, č. I z 12. 1., Významné jubileum.

zúčastnilo

49
50
51
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česko-německého zápasu, tedy výročí v internacionálních sociálnědemokra
tických spolcích z tohoto důvodu promlčené. Podle zřejmě nadsazeného národněsociálního čísla se slavnostního průvodu na Palackého počest zúčastnilo
12 000 mužů -členů národněsociálních spolků (celkově šlo v průvodu 31 000
osob). 53 ldeologicko-politické bariéry naopak národněsociální spolky motivovaly k demonstrativnímu odmítnutí vzpomínky na březen roku 1848, k níž
se připravovali němečtí i čeští sociální demokraté. 54 Realita této doby se podle národněsociálních organizací neslučovala s českým zájmem. Skutečnými
vítězi se před padesáti lety, jak proklamovali jejich reprezentanti, stali ně
mečtí nacionálové, Židé a židovští kapitalisté: tedy úhlavní nepřátelé a vykořisťovatelé českého národa.55 Svou vzpomínku na revoluci roku 1848/ 1849
přeložily národněsociální spolky na červen . Koncipovaly ji jako oslavu heroizovaných svatodušních pražských bouří 1848. 56 Osobnostmi- vzory - se
v národněsociálních jednotách stali, vedle Mistra Jana Husa a Františka Palackého, novinář Karel Havlíček Borovský, mladočeský žurnalista JosefBarák57 a Karel Tůma, vůdčí představitel mladočeské strany v letech 187 4--1880,
Karel Sladkovský, vydavatel Národních listů a mladočeský politik Julius Grégr,
básník a publicista František Ladislav Čelakovský, spisovatel Svatopluk Čech,
z žen pak Eliška Krásnohorská. Vazbu na novodobé národní dějiny a národní
radikalismus ostatně ukazovaly již názvy spolků. Zakladatelé je volili podle
výrazných osobností národního života od poloviny století, osobností známých
svým jednoznačným českým postojem: podle Karla Havlíčka Borovského

Probuzení 2, 1898, č . 9 ze 4. 5. - Dále viz Vpřed! 2, 1898, č. 9 z 27. 4., s. 2, Slovanské
bratrství.
53 Český dělník 2, 1898, č. 13 z 24. 6. , s. 3. - Podle národněsociálního pramene sociální demokraté Palackého slavnosti roku 1898 v Kolíně, Českém Brodu i v Kutné Hoře rušili povykem
a pískotem. Probuzení 2, 1898, č. 13 z 29. 6.
54 Český dělník 2, 1898, č . 6 z 18. 3., s. 3, Historické státní právo české a sociální demokracie.
55 Tamtéž. Dále viz Český dělník 2, 1898, č. 6 z 18. 3., s. 5, Pož idov ště l ý rok 1848.
56 Český dělník 2, 1898, č . 6 z 18. 3. , c. čl. , s. 4.
57 Ve výroční den úmrtí Karla Havlíčka Borovského, vzoru češství a občanství , si národní sociálové připomínali jeho působení jako národní, svobodomyslné, demokrati cké a neintemacionální.
Probuzení 2, 1898, č. 15 z 27. 7 .; ve spolcích se pořádaly také tzv. Havlíčkovy večírky - viz např.
Český dělník 3, 1899, č . 18 z I. 9., s. 6, č . 21 ze 14. I 0., s. 5 - Roku 1899 putovali dělníci (podle
národněsociálního údaje v počtu 4000) do Borové. Na manifestačním táboře u Přibyslav i připo
mněl Karel Baxa Havlíčka jako vzor sebedůvěry, jako hlasatele českého státního práva a jednoty
Čech, Moravy a Slezska. České dělnické listy 3, 1899, č. 17 z 25. 8., s. 3, Národní dělnictvo
u kolébky K. H. Borovského. Dále viz Český dě lník 3, 1899, č . 6 ze 17. 3., s. 5, č . 16 ze 4. 8., s. 4,
č . 17 z 18. 8., s. 3. - Ve výroční den úmrtí Josefa Baráka (17. li stopadu) pořádaly národněsociální
spolky tzv. Barákův večer. Např. Probuzení I, 1897, č. 12 z 18. ll .; Probuzení 2, 1898, č. 23 ze
16. ll.; Český dělník I, 1897, č . 16 z 26. ll., s. 4.
52
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/Havlíček/, novináře

a politika Josefa Václava Friče, básníka a novináře Jana
Nerudy, podnikatele Vojty Náprstka, vůdčího představitele mladočeské strany v sedmdesátých letech Karla Sladkovského, Josefa Baráka, mladočeského
žurnalisty a politika Julia Grégra, podle studenta práv, novináře a redaktora,
politika-omladináře, organizátora pokrokové mládeže Antonína Čížka, zemře
lého roku 1897. Někdy se korporace již pojmenováním přihlásily k národně
sociálnímu pojetí odkazu historika Františka Palackého a spisovatele Svatopluka Čecha. Řidčeji se vybírala pojmenování aktuálně odkazující k českému
národnímu hnutí (Probuzení),případně se korporace označovaly názvem Vpřed
- výzvou k naplňování narůstajících ambicí českého života - nebo dobově
oblíbeným heslem Osvěta. 58
Údajnou národní specifičnost prosadili národní socialisté i do způsobu oslav
Prvního máje. Zatímco sociálnědemokratické spolky pochodovaly ulicemi
Prahy a dalších měst 1. května, národněsociální manifestace probíhala první
neděli po 1. květnu, tedy v termínu, který navrhli vrcholní představitelé ně
mecké sociální demokracie.59 Její účastníci (v roce 1891 jich podle křesťan
skosociálního historika Tomáše Josefa Jirouška bylo přes 3000 60 , v roce 1898
uvedl národněsociální tisk pro Prahu evidentně nadhodnocený odhad 20 000
osob 61 ) se tak vyhnuli případným střetům se svými zaměstnavateli a ztrátě
pracovního místa. Nepůvodní akt ideologicko-politického vyprofilování - až
dodatečně se národní sociálové přihlásili k britskému vzoru 62 - byl přitom
objasňován jako důkaz národněsociální zodpovědnosti za českého dělníka
a jeho rodinu, důkaz národněsociálního zápasu za jeho prospěch, tolik kontrastující s údajným štvaním dělnictva českos lovan skou sociální demokracií.63 "Oběti, jež na dělnických existencích vždy vyžadovalo přerušení práce,
a tím vzniklé spory se zaměstnavateli, nebyly v poměru s významem prvního
května," hlásal roku 1899 Český dělník. 64 Přitom se zapomínalo na dříve
58 Závěry

se opírají o excerpci těchto národněsociálních periodik: Naše obrana, Volnost, Český
dělník, České dělnické listy, Probuzení, Vpřed! , Česká demokracie, Hrom. Jsou konfrontovány

se soupisem pražských spolků: M. Lašťovka - B. Lašťovková - T Rataj - J. Ratajová - J. Třika č,
Pražské spolky.
59 Na U. sjezdu rakouské sociální demokracie byl vztah německých sociali stů k I. květnu odsouzen jako oportunní. Z. Šolle, Dělnické hnutí, s. 127.
60 T. J. Jiroušek, Dějiny sociá lnho hnutí. .. , díl U. , s. 67.
6I Vi z Český dělník 2, 1898, č. I O ze 13. 5., s. 6. Podle sociálnědemokratického pramene se
průvodu z účastnilo 6000 osob. Tamtéž. - Podle Českého dělníka I, 1897, č . 2 ze 14. 5., s. 4, se na
Žofíně roku 1897 sešlo 1300 osob.
62 České dělnické listy 3, 1899, č . 8 z 21. 4., s. 4; Český dělník 3, 1899, č . 8 ze 14. 4., s. 3.
63 Srov. např . Český dělník 1, 1897, č. I z 30. 4., c. čl. , s. 2.
64 Český dělník 3, 1899, č. 8 ze 14. 4., s. 4.
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potv>u 111 1 rok 62 kr .,
aapO.Jroll.u!Mfkr.

VPŘED!
Časopis národního dělnictva českoslovanského.

ROČNIK I.

V PRAZE, 11. listopadu 1897.

Ctalo !l5267.
.Jm611 1 m Jebo VtllětDt\'t'a Cl .. hl
O. lt. sem.ůt oo tlůo't'ý eoud • P~.. u~al
k 11brh1lm o. k. etitnfbo SNt.opitebtT1 11 do6
29. fijaa 1891 aIa. 199'10 at.. •. takto sa \)rho '

r-op?e~V ~: t'ťo;j:;3:!tm" ~~"M. ~ o~
1

6

1897 nadtplatu!ho .,.P6kn4 l't pomíuia" sůildá

akut.ko•ou povahu elo&uu urdtDi Veličeoah·a

~~~~t d!m~ ...~~·n·h~~i;uN.w~~·:'

6lern\

61

hj11i~6bb~ • :~ ~~:::.:'~l:~~!::oU."o~

BESÍDKA.
Židovská koěile.
Ball~a.

Podle lt. J . Erbeoo•y .,Svatební ltotlle".

Jil jeden!ctá odbila
a lr.mpa jelt6 svítila
a lampa jeJtě blikala
u Damiiua Břinkala.
Na atě n t! n[zll:é světničky
zfít obraz, ne snad maličký,
jed značil, ač byl bez jména,
docbtora Adlerlebena.
A pfed tfm velkj m portrétem
ai Bfi11kal bnje a koAtétem
a pfi tom n dycbi velice
j.t na ~charitě lowlce :

Nové daně.
Ntdi'fDO podal ministr finaoef Hlů:á
d'f'6 pledlohy daD.o,é. V jedné ae nanhuje nyAn( daně z cukru o 6 kr. na kile
pod jmhem ~aklldo( dl.6 z cukru• a drnbi
ptedloba t'd' daň z dopra"Y zboU a oaob
na drúe. Jb:dnf líatek z Oatruy na pt. do
Pferofl bude tedy o daň dratií. PoAie..U sem
někdo ugon zemikft, b11de do'f'ozné o daň
Yětif - brambory o to draJAí. Kdyi ., městě
N. objedd ai obehoduflr: do krf.mu 10 me·
trik6 Cllkru, zaplaU Z něho DO'f'OU da6
• k I ad n f 60 zl. Bude-U ae tato daň yYbfraU
hned 't' todrd neb u velkoobebodnfU, na
tom neú.letf. ZaplaU ji lid, nebo( obchodnrk
bude o to prodiuU cukr drit. Dnes at.ojf
cukr aaro•y ll zl. ai ll zl. 60 kr raífinonut aa o 7 zl. vice, tedy 18 zl. 50 kr.,
kartelem a'ýlena cena ua H zl. 60 kr. Doeud platf ae daně lS zl, ale mi se platiti
19 sL 60 .kr. Tedy jettě jednou tolik než
zač cukr do ciziny, nehledě i: odměllě, se
prodiYi. Bude to daň ualýchani. K tomu
kriLkou duhu : Cfm Yfce se cukr zdraif, ne
Um dce, nýbrž tf m méně 't'yneee dad,
nebot se bude letflL To vidět na Anglii.
T&m je eutr Jaciaý a apottebqje ae ho dalf:lr:o 't'fee nei u nú, odkud ae cukr do Anglie
poajli. Pan mJnlatr nezui ani tolik, eo dA
nejoby&jnějlf femeelnfk, te men!f častý
Tjdllek je leplf net •ětAf ale ffdiý. A coí
má etit achodek ? Vfd} t bude mfti no•ě daně
z pHjmu. Nemá. Al~ pan minl.atr ai to dobfe
naUčil. Bylo usneseno, le ae m! 6fednll:ťlm
pfidat.. " na to prý mutf bjti noYi d11ň ,
radě

Namlull j~em •i milého,
! hot bych dal byl pro něho,
ten jmeao' al ae A.brah6.m
a oa moudrost má! eelý kri m.
Ji pro tu moudrost k němu iel
a on mi vfdyc ky vyprivěl,
fe na svt!ti je ipatot lid,
vlak vtJimku fe č.iof žid
Ji poslouchal jsem v mlčení,
jak j ednou pfijde " d ě leni " ,
jak budu míti tiafee
a v bytu tAdoé ltěnic e;
jak bohatství pak bude znoj
a j ak je svatj ttfdo{ boj ,
jak n ě t je loutkou pfemalou
pfed interoaciouálou.
Je tomu he:r.ká porce let,

co Abrahim ml zalel v avět,
z bytu amrad se V)'tratil,
dosud 111 je!tě nevrl.til.
Aeh, Ahrahf.m m6j rozmilý
necbal ml tady lr:o!ill,
toiili hanr čen aoé,

jů:

Kde je těch zlatých ča.ad běh,
kdy Wbal jaem jen v katatecb,
kdy za ikolu jlem chodíval
a .tpačky • z cigar toufí'al I
Kde ~n ty krám6 luy pak.
kdy ' učení jMm byl j.t drak,
kdj femeelo jeem umět chtěl,
bych v ně~ dobfe obeAel.
Tenkrát d.ak divt 1tih' mě hla
a lituja to jeitě d.aes.

karafiity :r.doben,.
.KoiiliHm ai, Bfiolr:ale,•
pra' ll ml jadnon ., lolr:IJe,
tde eandm-.f hyl uamalý

a barfeuiee spiflly.
.Na pnaf máj ji oa aebe

w .....

.t:•lllltr'Mt

a u,diM:

" Prau, u '"· JilldHcb
t . 8'l!1. (1Wil.kolt.).

IIHriJ
ll.t tujf aolndapltM
"pf'edcm.
AllrstaDa•elkeriů

' 7lkr : J. Klti!it. Prah,
J lndtih k! ul . ě. ff.!•.

éiSLO ll.
která mi YynětU daleko vice nel
co ae úfednf.k6m pfldá. .Ned.áte-11 mi
covou daň•, tekl miuJatr 6nancí pan Bilin-

~~d;~O:::~::: b~~e:Dc'b~t ~1~~:pk~~!~

úředni.ka? • Tů: jim byl polofen reYolver na
pru~, myalf aJ pan miniatr.
Vlidnf lbty jim ho hned kladly. Ni.kdo
jeAtA D4l8n(lil úfedniet•o tů, jako pau ministr financl ; nikdo jelitA nepokulil ae dřed.
nictYo u' éati ve 'ěUif oěkli ,olt u poplat-nictn, ne! pau ministr financL .Tů: vy jste
to~, fekne mnobj poplatulk ukazuje na úf'ed.nfka. .na kte~bo muaím ae z.aa tolik dfft•.
Bud ťtřednic:ho je ua tom bfdoě a mělo se
ma pomoci bued, anebo nn( a pak je to
viecbuo zbytečno. Ale vlc mi jdt6 jiný
bitek. Ne 6 f e d nf e1, njbrt d6stojufci majf
v pné fadě doatat vttAf plat, 6tedníci jsou
jen zí.minka..
ProzatCm nedostanou ani jedu! ani druzf
ole, nebo( lidoněmečtf poslanci na řlěaké
rad6 mafl veikeroo plodnou prici. Poi:nd ta
.plodni prt.ce• ú.letl ' unlodnf no•ých
beztoho jl! neaneaitelnýcb bteme.D, není nún
její zmafeD.f líto.
N . o.

Kddf 6ten411' ntkho llttu neohf ••
poetlr41 o zltk41nl upoft dvou nových
pl'edplttfteh1. Prodt,i-li se éfalo za 1 kr.,
je to motné. Tak potet čtenif6 naAicb bude
okam.fitě ztrojnbobnh a oaanfaace oaAe

:~:::~m,. ~~~ef!ct' :ť::•·po::atr a~f~r!ba;

0

8

tni v jedln6 veanl6oe okol u{ krejc:avfdy 'em a ptijdei do nebe,
tde .,. blahu bude§ nemalém
vtdr oběchali • Luu.lem,
1 Laasalem, jenž p&d' pro bollru,
obědnt pfi jednom atollr:u. •
čekim jil talr:j dloubj ču,
fe milý se mi vritf ua,
že z.u mi! pfijde poučit,
fe nad vie nejlt.pAI je l id.
Vlak marné j o to če kání
a ti vot m5j j if k zouri ní !

- Pobnnl ae obraz na 1tiiu ě.
I vzlr:fikl Břinkal zd i!~eně ..
Lampa, c:o temn ě bofela,
prakla a zbula docela,
byl to jen pfirozent di!j ,
nebo( v nf nebyl pel.rolej.
A kmotr Dfinkal aoi mulr: vi&k. na okénko: fulr:, tnk, fuk .
.Spíi, mein Gsnoue, nebo bdii?
Hoj bratfe drahj, tu j sem jift
Hoj, miJ drabouiku, co dělU
1 zdali pak mě jeitě mU
aneb vlu( svou so1d v ndci mil?
- Pojd' lfl mnou, celj nět U d( m,
vfdyC ji j10m p ~ Abrahim 1•

Obr. 2. Titulní strana národuěsociálního čtrnáctideníku Vpřed!
s antisemitskou parafrází Erbenovy básně Svatební košile, namířenou
proti sociálnědemokratické straně (Vpřed! ll. ll. 1897, s. I)
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naopak zdůrazňovaný fakt, že stejné datum prvomájových oslav volily i ně
které mimopražské sociálnědemokratické spolky. 65 Národněsociální a sociálnědemokratičtí rivalové však vedli zápas i o místo konání Prvního máje. Roku
1891 se národněsociální tábor konal na ostrově Velké Benátky (dříve Štvanice)66, o sedm let později mu byl vyhrazen Střelecký ostrov. 67 Sociální demokraté byli nuceni své oslavy přesunout na rozhraní Košíř a Smíchova, do prostor sadu Klamovka. 68 Také hlavní projevy během slavnosti nesly stranickou
pečeť: teatrální výstupy Václava Jaroslava Klofáče, vedoucího představitele
národních sociálů, se hemžily protiněmeckými a protižidovskými útoky, denunciacemi sociálních demokratů , hrubými urážkami vrcholných reprezentantů sociálnědemokratické strany. Se zvláštní oblibou čeřil Klofáč i nejšpinavější pěnu dobového nacionalismu; rád užíval i primitivní antisemitské
přezdívky: obřezanci, křivonosky atd. 69
Největší národněsociální protiakce - vydání národněsociálního provolání
-byla však spjata s tzv. manifestací národního míru, sociálnědemokratickou
odpovědí na časové nacionální kampaně . Četné akce sociálnědemokratických
spolků v před večer tzv. sjezdu míru 4. září 1897 i samotný průvod tisíců (podle optimistického odhadu Práva lidu 30 000 70) českých a německých sociálních demokratů ze Střeleckého ostrova přes Ferdinandovu (dnes Národní) tří
du a Václavské náměstí na Karlovo náměstí, jímž druhý den demonstrace
vyvrcholila, označil národněsociální tisk za židovskoněmeckou komedii, za
důkaz toho, že dělnictvo je zcela v područí Židů. 71 Kritizován byl i výběr
65 Čes ké dělnické listy 3, 1899, č. 8 z 21. 4., s. 4.
66 TJ Jiroušek, Dějiny sociálního hnutí ... , díl II.,

s. 67. - Podle místa konání - ostrova Velké
Benátky (dříve Štvanice)- překřti l i sociální demokraté národněsoci á lní První máj na štvanici.
Tamtéž.
67 Český dělník 3, 1899, č. I Oz 12. 5., s. I, Náš druhý svátek. Pod le Českého dělníka se slavnosti
zúčastn ilo "na 50 000 osob". Tamtéž.
68 Národněsociá l ní květnová oslava roku 1898 na Střelecké m ostrově a na Žofíně byla v sociálnědemokratickém tisku nazývána hejslovanská fidlovačka . Srov. Právo lidu 7, 1898, č. 120 z I. 5.
69 Českožidovské listy 4, 1898, č. 10 z 15. 5. , s. 4.
70 Právo lidu 5, 1897, č . 23 ze 7. 9., Manifestace míru. Analýza viz H. Mommsen, Die Sozialdemokratie, s. 280-283. - K marxistickému hodnocení tzv. sjezdu míru srov. Z. Šolle, Socialistické
dě l nické hnutí a česká otázka 1848- 1918, in: Rozpravy ČSAV, Řada společenských věd 79, sešit
13 , Praha 1969, s. 21. Tamtéž, s. 21 - 25, viz i hodnocení národnostní otázky v sociálnědemokra
tické straně z pozic marxi stické historiografie. - Podle národněsociálního pramene se průvodu
zúčastnilo 5500 osob, včetně žen a dětí , z toho 900 sociálních demokratů n ěmecké národnosti.
Vpřed! I, 1897, č. 7 z 15. 9., s. 3.
71 Srov. Český dělník I, 1897, č. 9 z 20. 8., s. 2, a tamtéž, č. !O z 8. 9., s. 4, Provolání k nedělní
sociá l nědemokratické slavnosti míru. - "Co v Praze s touto komedií? Zde přece nedějí se mostecké události( ... ) Pod německým i okny (sociální demokracie- poznámka autorky) pro rovnopráv-
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místa setkání českých a německých dělníků . Národněsociální tisk kladl sugestivní otázku, zda je vhodným místem právě Praha s většinovým českým
obyvatelstvem, údajně národnostně více než vstřícným. Ironicky vzápětí doporučoval Praze protikandidáty: Liberec, Most, Aš nebo Cheb, města s ně
meckou většinou , v nichž v letních měsících kulminovalo národnostní napětí
přerůstající v útoky na české menšiny. 72 Sílící pozornost věnovaná Praze opět paralela k zájmu sociálních demokratů o hlavní město českých zemí byla přitom, mimo jiné, odrazem ambicí národní dělnické opozice a později
národněsociální strany v oblasti komunální politiky, ctižádosti, kterou se aspoň částečně podařilo uspokojit až roku 1909 a v následujících letech. 73 Národní sociálové se ve svých zdůvodněních boje o radnice dovolávali bytostného významu nižších vrstev na rozvoji města: "Kdo vydržuje Prahu svou
prací a mozoly? Čím byla by Praha bez přílivu zdravé krve venkovské, která
její vyvěralé šťávy stále omlazuje a doplňuje? Kam nosí dělnictvo v Praze
pracující, třeba sem nepříslušející, svůj krvavě vydřený peníz?" 74 S ohledem
na ně modifikovali i svůj komunální program, paradoxně vycházející z ně
meckého vzoru. 75
nost demonstrovat se bojí!" psal Vpřed! Vpřed! I, 1897, č. 5 z 18. 8., s. 3. - "Česká sociální
demokracie dokázala, že je nenapravitelným otrokem židovskoněmeckých štváčů ( ... )to byl
funus( ... ) včele s jízdní policií," hodnotil Vpřed! celkový dojem z manifestace. Vpřed! I, 1897,
č. 7 z 15. 9., s. 3. Po oslavném referátu otištěném v Neue Freie Presse (v národněsociální přezdív
ce Neue Fresche) přišel Vpřed! s novou vlnou antisemitských výpadů zesilujících boj proti sociální demokracii. Vpřed! I, 1897, č. 9 ze 13. 10., s. 1. - Zmíněný postoj pronikl i do řadových
národněsociálních organizací. Český dělník 1, 1897, č. 12 z 1. JO. , s. 5.
72 K útokům srov. J. Kořalka, Všeněmecký svaz, s. 44.
73 Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti , Praha - Litomyšl
1998, s. 162. - Rozšíření národněsociálních , podobně jako sociálnědemokratických pozic na komunální úroveň bylo závislé na reformě obecního volebního řádu v Praze. Z tohoto důvodu obě
strany velmi pečlivě sledovaly postup reformy ve Vídni. Viz např. Český dělník 3, 1899, č. 7
z 31. 3., s. I, Reforma obecního řádu volebního v Praze. - Zastaralý volební řád byl trvale kritizován. Český dělník 3, 1899, č. 22 z 27. 10., s. 2, Po obecních volbách pražských. - Podobně byla
kritizována i činnost magistrátu, např. Český dělník 3, 1899, č. 25 z 8. 12., s. 4, Ta naše zlatá
Praha.
74 Probuzení 2, 1898, č. 3 z 9. 2., Mučedníci hladu.
75 Na I. zemskou stranickou konferenci na jaře roku I 899 přišli národní soc iálové s návrhem na
založení azylových domů pro nemocné tuberkulózou, programu osvětové práce cílené k zamezení šíření nemoci (vzorem jim byly hornorakouské, švýcarské a mnichovské zkušenosti) a na ustavení spolku pro boj s alkoholismem. České dělnické listy 3, 1899, č . 7 ze 7. 4., s. 2; viz i Český
dělník 1, 1897, č. I ze 30. 4., s. 4; k boji proti tuberkulóze v Německu viz i Český dělník 3, 1899,
č. 4 ze 17. 2., s. 2. - Podobně vyzdvihovali německou ideu laciných městských dělnických bytů ,
viz Český dělník I, 1897, č. 2 ze 14. 5., s. 3, a azylových domů , viz tamtéž, s. 4. - Roku 1897
kritizovali, v souvislosti s rozhodnutím některých českých měst zřídit obecní zprostředkovatelny,
Prahu za její zaostávání i v rámci českých zemí. Český dělník 1, 1897, č. 14 z 29. I 0., s. 5, Praha
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Radikální nacionalismus respektovalo i symbolické národněsociální sebeakcích. Národní dělníci, členové spolků,
oděni do čamar a poděbradek, které nosili přes stranickou kritiku i k pracovnímu oděvu 76 , si do knoflíkových dírek svých kabátů vetkávali karafiát v čes
kých barvách - bílé a červené. Rudý karafiát- symbol sociálnědemokratické
ho smýšlení - označovali s pohrdáním za odznak židovského německého
podruha.76 S neskrývanými sympatiemi přijímali naopak karafiát bílý, někdy
nazývaný vídeňský bílý karafiát, prostředek sebeidentifikace dobových antisemitů.77 Ideologicko-politická květomluva byla doplněna písňovou symbolikou. Zatímco sociálnědemokratické akce byly spojeny se zpěvem Písně práce, Rudého praporu, na národněsociálních prezentacích nechyběla píseň Kde
domov můj? a Hej Slované. Ve vzájemných srážkách se reprezentanti obou
táborů samozřejmě překřikovali. Souběžný zpěv obou písní mohli Pražané
slyšet především během českých demonstrací po pádu Badeniho na přelomu
listopadu a prosince roku 1897. V prvních dvou prosincových dnech se přívr
ženci národní dělnické opozice zúčastnili davového ničení a drancování ně
meckých a židovských (a omylem i českých) závodů, obchodů, redakcí a společenských středisek. 78 Hospodské rvačky, vyprovokované jednou národními
socialisty, podruhé sociálními demokraty, ze strany národních sociálů často
s nezbytným antisemitským doprovodem, však patřily k běžnému koloritu
dobového života Prahy a jejích předměstí. Obdobně končily i mnohé vzájemně navštěvované sociálnědemokratické a národněsociální spolkové schůze. 79
označení při veřejných společenských

Poznámka:
Referát byl vypracován jako součást postdoktorandského grantu Grantové agentury České
republiky, čís lo 404/97/?063.
předstihnu ta. - Nejzřetelněji se však přih l ásili k n ě meckému vzoru, respektive ke vzoru komunálního programu vypracovaného pro sjezd národněsociální strany v Německu , v červenci roku
1899, viz Český dě lník 3, 1899, č. 15 z 21 . 7., s. 3. - Nejpopulárnějším požadavkem národních
sociál ů se staly tzv. lidové lázně, viz Český dělník 3, 1899, č. 13 z 23. 6. , s. 2, č. 14 ze 7. 7., s. 6,
provolání n árodněsociální strany ke zřízení lidových lázní. - Velkou pozornost věnova li národní
sociálové tzv. českém u rázu českých měst, tzn. českému označování ulic, českým vývěsním štítům na obchodech, hostincích a kavárnách. Např. Vpřed! I, 1897, č. 7 z 15 . 9., s. I, c. č l.
76 Český dělník 1, 1897, č. 18 z 23. 12., s. 5.
77 Byly však i jiné prostředky sebeoznačení. Např. až do policejního zákazu označovali antisemité své finny červenými cedulemi s bílým nápisem Antisemita.
78 Sociální demokracie se od nacionalistických demonstrací distancovala. Bouře se proto vyhnuly
Holešovicím, hlavní stranické baště. Také další střediska sociálnědemokratického dělnictva Libeň i Smíchov - řádění české ulice prakticky nezaznamenala. Právo lidu 6, 1897, č . 65 ze 6. 12.
79 Srov. např. atmosféru veřejné schůze sociálních demokrati1 ve Slaném 16. I. 1898, viz Český
dělník 2, 1898, č. 2 z 21. 1., s. 6, na ustavující va lné hromadě národněsociální besedy Havlíček
v Libni - baště sociální demokracie - v březnu roku 1898, viz Vpřed! 2, 1898, č. 7 ze 30. 3., s. 4.

258

MILOSLAVA MELANOV Á

SPOLKOVÝ ŽIVOT V LIBERCI
OD POČÁTKU 19. STOLETÍ DO ROKU 1914

Proměny a vývoj spolkového života v severočeském Liberci jsou tak jako
v jiných centrech spjaty s proměnami měšťanské společnosti. Najejí kvalitě
a charakteru existence spolků závisela, k jejímu formování však zároveň spolky
výrazně přispívaly. Bohatá síť nejrůznějších typů korporací je charakteristická
zejména pro rozvinutou občanskou společnost na konci 19. a začátku 20. století, avšak zájmová sdružení, v nichž pozvolna dochází ke konstituování občan
ského vědomí, vznikají daleko dříve. Nejdůležitějšími faktory, působícími na
spolkový život, byl poměr státu a s ním související legislativní prostředí, hospodářský vývoj a na něj navazující sociální struktura městské společnosti,
rozvinutost kulturního života a v neposlední řadě politické klima a vazby na
existující politické trendy.
Na počátku 19. století byl Liberec sice známým centrem soukenictví, jehož
výrobky nacházely snadno uplatnění mimo hranice habsburské monarchie,
jeho velikost a správní význam však nepřesahovaly příliš úroveň běžného
centra panství a výroby. V průběhu 19. století proměnila nevídaná dynamika
rozvoje Liberec v jedno z nejvýznamnějších průmyslových center monarchie.
Souvisela s procesem industrializace, v němž v Liberci vznikaly především
textilní továrny s novými technologiemi a zároveň byly vybudovány nové
komunikace, které urychlily a zintezivnily spojení města s lokalitami uvnitř
českých zemí a monarchie, ale také se sousedním Saskem a Slezskem a jejich
prostřednictvím s dalšími německými oblastmi.
V roce 1801 žilo v Liberci 7763 obyvatel. Pro rok 1818 uvádí rakouský
statistik Kari Czoemig 8702 obyvatel. O devět let později dosáhlo podle stejného zdroje město počtu 10 367 obyvatel. Podle státem organizovaného sčítá
ní v roce 1857 měl Liberec 18 854 obyvatel a byl tak druhým největším měs
tem v Čechách. Od počátku století se jeho velikost více než zdvojnásobila. Při
posledním úředním sčítání před první světovou válkou v roce 1910 žilo ve

259

Documenta Pragensia XVIII (2000)
městě 36 350 obyvatel, tj . necelý dvojnásobek počtu v polovině století. 1 Dynamika jeho růstu se ve srovnání s jinými městy ve druhé polovině 19. století
sice zpomalila, Liberec však zůstával stále jedním z nejdůležitějších hospodářských a politických center. 2 Již od roku 1848 Liberečtí s oblibou označo
vali své město za hlavní město německých oblastí Čech, od roku 1897 se pak
liberečtí politici zcela plánovitě snažili získat toto postavení oficiálně. 3
Populační růst byl výsledkem vyšší porodnosti a zejména přistěhovalectví.
Do města přicházelo venkovské obyvatelstvo z blízkého okolí (někdejší domácí přadláci a tkalci), velmi významný byl však také příliv řemeslníků, nekvalifikovaného služebného personálu, námezdních dělníků a později také
řemeslníků z českého vnitrozemí a migrace jednotlivců i skupin z jiných, národnostně německých průmys l ových center, zejména ze Saska. Významnou
a permanentně migrující vrstvou městské společnosti byli soukeničtí tovaryši,
v poslední čtvrtině století pak další skupiny odborníků nově se rozvíjejících
odvětví a profesí. Proměňovala se tak nejenom sociální, ale i národnostní
skladba města .

***
Spolkový život v monarchii se až do ro~ 1848 rozvíjel v podmínkách absolutistického státu, který podporoval nebo povoloval pouze určité druhy aktivit.
Tomu také odpovídá skladba libereckých spolků, jejichž celkový počet před
rokem 1848 nedosahuje dvou desítek. 4
1 Podrobný přehled počtů obyvatel, vycházející z ověřených statistik, viz V Lug, Reichenberg,
in: Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg in Biihmen, Band IV, Heft I , Reichenberg 1938,
s. 53- 54.
2 Při používání statistik počtu obyvatel města a rozborech z nich vycházejících je třeba mít na
zřete li , že jiné koeficienty (tj.vyšší přírůstky) vykazují statistiky pro celou libereckou aglomeraci
včetně okolních obcí. O připojení těchto obcí k Liberci vedení města od poloviny osmdesátých let
neúspěšně usilovalo. Viz M. Melanová, Příspěvek k integračním procesům velkých měst - Snahy
o vytvoření velkého Liberce na přelomu 19. a 20. století, in: Documenta Pragensia 17, 1999,
s. 315- 325 .
3 M. Melanová, Liberec na cestě k projektu samostatné provincie, in: Česko-slovenské vztahy.
Liberecký seminář 1996, 1997, Liberec 1998, s. 83-95.
4 Přehled o spolcích v Liberci podávají adresáře města, vydávané nepravideln ě od roku 1858 do
roku 1901. Většinou uvádějí rok vzniku, jméno starosty, případně další ch činovníků , od roku
187 1 také po čet č l enů, sídlo spolku, často účel spolku a jiné informace. Viz A. Anschiringer,
Adress-Buch der StadtReichenberg, Reichenberg 1858, 68 s. ; týž, Adress-Buch der Stadt Reichenberg, Reichenberg 1863, 108 s. Anschiringer neuvádí podpůrné spo lky, a proto je počet spolků
podle něho výrazně nižší než skutečnost. Adresáře dále vydával F. Sagasser, Adressbuch und
Wohnungsanzeiger der Stadt Reichenberg, Reichenberg 187 ( , 174 s. Další vydání adresáře téhož
autora se stejným titulem vyšla v letech 1877, 1882, 1887 a 1895. V těchto adresářích je výčet
spolků již poměrně přesný - vždy byl však určov án stavem v době vzniku adresáře- tj. spolky
existující a zrušené v době mezi vydáním adresářů v nich nejsou zachyceny. Začátkem 20. století
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Nejstarší korporací plnoprávných měšťanů byl spolek střelecký (K. k. priv.
Schiitzenkorps der Stadt Reichenberg), působící ve městě již od roku 1670. 5
V roce 1816, kdy byla vydána instrukce pro zakládáni dobročinných a prospěšných spolků, vznikl v prvním libereckém městském obvodu spolek, jehož
posláním byla příprava církevních slavností a podpora členů v nemoci a úmrtí.6 Spolek nazývaný Saatgangerverein, začátkem padesátých let pak Osterfeierverein, byl organizován podle městských čtvrtí a od roku 1836 až do
konce námi sledovaného období působil v každé ze čtyř libereckých čtvrtí. 7
Téměř stejné poslání měl modlitební spolek Herz Maria-Verein, založený ve
čtyřicátých letech. Charakter výhradně podpůrného spolku pro bývalé vojáky
a jejich rodiny měl Veteranenverein, založený v roce 1821.
Ve třicátých letech vznikly první profesní podpůrné korporace Tuchtragerverein a Drucker- und Formstecherverein. Jak z názvu vyplývá, obě sdružovaly příslušníky povolání specializovaných fází soukenické výroby. Spolek
tiskařů patřil k rozsáhlé síti podobných spolků v severních Čechách, mezi
nimiž byly živé vztahy. Všechny reprezentovaly kvalifikované dělníky a staly
se prostředím pro získávání prvních zkušeností s organizací a politickým vyjednáváním. Své hlavní poslání - vzájemnou podporu v případě nemoci byl jiným úředníkem magistrátu vydán další adresář: J F. Drej3/er, Wohnungs- und GeschiiftsAnzeiger der Stadt Reichenberg, Reichenberg I 901, 5. Abtei lung - Vereine, s. 84- 139. Od roku
1905 vydáva lo město pravidelně ročenky a adresáře, v nichž jsou opět soupisy existujících s polků,
avšak pouze se jménem a adresou starosty. Viz Jahrbuch und Wohnungsanzeiger der Stadt Reichenberg fur Jahr 1905, Reichenberg 1904 (dále pouze JWA) - ročenky vycházely každoročně, vždy
v roce předchozím , do roku 1938. Jejich soupisy jsou nejpřesnější.
Cenný je také soupis vydaný centrální statistickou komisí ve Vídni: Handbuch der Vereine fur
die im Reichsrathe vertretenen Kiinigreiche und Liinder nach dem Stand am Schlusse des Jahres
1890 und mit einem Anhange fur das Jahr 1891. Wien 1892,620 s.
Spolkový katastr, který měl být od roku 1895 veden policejním ředitelstvím v Liberci, v materiálech předaných Státním oblastním archivem do Státního okresního archivu v Liberci bohužel
není. V rozsáhlém Archivu města Liberce (ve Státním okresním archivu Liberec - dále pouze
SOkAL, AML) najdeme běžnou korespondenci spolků s magistrátem i některé soupisy, vypracované zpravidla pro úřady vyšší instance (Vereinsangelegenheiten sign. VIIl/5). Statistiky, uváděné
v rejstříku ke spisům, jsou však ve fondu pouze pro období 1851 - 1855 a I 867- 1891 (viz tabulku
č. 2), ostatní ve spisech chybí. An i tyto soupisy však nej sou zcela přesné. Např. v roce 1852
v nich chybí všechny Osterfeierverein, o nichž víme, že existovaly v každé ze čtyř městských
čtvrtí.

L. Bílková, Střelecké štíty I 8 I 9- 1862, Liberec I 993, nestránkováno. Zde také přehled starší
literatury.
6 Přehled vývoje spolkové legislativy naposledy J Ratajová- T Rataj, Pražské spolky. Soupis
pražských spolků na zák l adě úředních evidencí z let 1895- 1990, Praha I 998, s. Vlil - XXIX.
Zde také přehled starší literatury.
7 Viz SOkAL AML sign. Vlll/5, kart. 1244, spis z 24. 6. 1853.
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začal liberecký spolek začátkem padesátých let výrazně překračovat ve sporech se zaměstnavateli, které dospěly až ke stávce. Tím se ovšem vystavil
střetnutí s úřady a vyvolal akci přezkoumávání činnosti všech tiskařských
organizací. Roli politického reprezentanta pak suploval ještě několikrát. Vznik
skutečných politických spolků koncem šedesátých let jej vrátil do postavení
výlučně podpůrné profesní korporace.8
Dalším typem korporací, na jejichž vzniku měl stát zájem ještě před rokem
1848, byly akciové společnosti pro průmyslové podnikání, ve státních statistikách dlouho přiřazované ke spolkům. Již roku 1833 založili přední liberečtí
podnikatelé Kohlenbauverein, který usiloval o objevení ložisek a organizaci
těžby uhlí, potřebného pro parní pohon libereckých továren. Roku 1846 vznikla
akciová společnost v jiné oblasti výroby- Miihlactien-Gesellschaft. Ještě téhož roku vytvořili její členové spolek zabezpečující podniky v případě požáru
- Reichenberger wechselseitiger Brandschaden-Versicherungs-Verein fur Fabriks- und Miihlgebaude. 9
Ve témž roce vznikl také nový typ městské korporace, první liberecký zábavní spolek (Geselligkeitsclub). Změna jeho názvu na Fortbildungs- und
Geselligkeitsclub v padesátých letech ukazuje, že kromě zábavy chtěl poskytovat také vzdělání. Spolek se stal centrem počínajících politických před břez
nových aktivit. Kromě přednášek nabízel svým členům možnost číst soudobý
tisk, včetně liberálních listů německých. Pro své protiklerikální zaměření si
vysloužil označení Ketzerklub. 10 Spolek působil jako základna pro vznik dalších měšťanských korporací. V jeho řadách se začátkem šedesátých let zformovala skupina soukenických tovaryšů, která sdružení opustila a iniciovala
vznik skutečného vzdělávacího spolku vyšší kvality. Původní Fortbildungsund Geselligkeitsklub však zůstal jedním z nejstabilnějších spolků, který měl
vlastní knihovnu a i v době velkého politického štěpení městské společnosti
od osmdesátých Jet 19. století a dokonce i začátkem století dvacátého si udržoval silnou členskou základnu 500-600 členů. 11 Tehdy už však měl charakter pouhého společenského střediska.
Od poloviny čtyřicátých let byl činný první liberecký pěvecký spolekMannergesangverein. Jak z názvu vyplývá, byl stejně jako všechny předchozí
korporace vyhrazen pouze mužům.

Blíže viz J. Kořalka, Vznik socialistického dělnického hnutí na Liberecku, Liberec 1956,
s. 93- 99.
9 A. Anschiringer, Adress-Buch, s. XV- XVI.
IO Viz J. Belda, Liberec v revo l učním roce 1848, Liberec 1959, s. 64.
11 J. F. DrejJler, Wohnungs- und Geschafts-Anzeiger, s. 95-96.
8
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Přestože v době předbřeznové spolky nevyvíjely politickou činnost, staly
se základem měšťanského emancipačního hnutí. V Liberci to platí především
v případě spolku živnostenského - Gewerbeverein. Byl založen v roce 1841
na půdě liberecké reálky z iniciativy profesorů této školy a továrníka Karla
Herziga a stal se jedním z nejvýznamnějších libereckých spolků. Jako jeden
z důvodů pro založení je uváděna skutečnost, že pražská Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách není pro Liberecko vhodná. Proto je třeba pro podporu živností a podníkání založit samostatný zdejší spolek. 12 Konkrétní výhrady vůči pražské průmyslové jednotě uvedeny nejsou, je však zřejmé, že
v tomto období ještě nejde o národnostní důvody. Liberecký spolek, intelektuálně dobře vybavený, měl čtyři odborné sekce: pro mechaniku, stavitelství
a kreslení, obchod a živnosti a přírodní vědy. V roce 1848 se uplatnil jako
konzultant v diskusích o důsledcích možného celního sjednocení s německými
státy (otázka souvisela s podobou sjednocení Německa , o něž usiloval frankfurtský sněm). Jeho představitelé se tehdy dostali do role politických reprezentantů (Kari Herzig byl poslancem říšského sněmu), někteří z jeho členů se
v souvislosti s prorakouským a vůči Čechům smířlivým postojem naopak stali
objekty politických útoků. 1 3 Spolek stál v dalším období u zrodu řady institucí,
jejichž společným jmenovatelem bylo úsilí o pozvednutí obecné vzdělanosti.
V roce 1852 byla z jeho popudu ve městě uspořádána první uměleckořemeslná
výstava. V témž roce přispěla tato korporace k založení první odborné tkalcovské školy v monarchii a na začátku sedmdesátých let k otevření živnostenské pokračovací školy. Aktivity spolku překračovaly rámec zájmového sdružení živnostníků i hranice města. Členové spolku patřili k tvůrcům vzniku
prvního peněžního ústavu ve městě - Reichenberger Sparrcasse. Živnostenskému spolku vděčí za svůj vznik v roce 1873 dnešní Severočeské muzeum.
Až do vzniku samostatného muzejního spolku v roce 1882 Gewerbeverein
muzeum přímo spravoval.
Revoluční rok 1848 přinesl velký rozvoj občanských aktivit, v nichž měš
ťanstvo mohlo poprvé svobodně artikulovat své požadavky. O aktuálních otázkách se jednalo na půdě dosavadních spolků, ale i v různých stolních společ-

12 E. Tobisch, Der Gewerbeverein der Stadt Reichenberg, Reicbenberg 1875, s. 4. K charakteru
Jednoty pro povzbuzení průmys lu v Čechách v rámci spolkového vývoj e naposledy P Burian,
Die Vereinswesen in den bi.ihmischen Uindem, in: Vereinswesen und Gescbichtspflege in den
bi.ihmischen Liindem, Miinchen 1986, s. 39- 51.
13 J Belda, Liberec, s. 90. Plné jméno premonstráta a profesora liberecké reálky, který pod jménem Salesius publikova l č l ánek "Rakousko a Německý spolek" , v němž se vyslovil pro uchování
jednoty monarchie a stal se v Liberci terčem útoků , jež jej donuti ly z města odejít, je Franz Salesius Bouczek. Vi z E. Tobisch, Der Gewerbeverein, s. 30.
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nostech, scházejících se v hostincích. Městská společnost se radikalizovala
a zároveň polarizovala. Dosavadní tradiční spolky svou činost nepřerušily,
život městské společnosti však v revolučním roce určovaly aktivity jiné. Pů
vodní elitářský střelecký spolek se stal součástí Národní gardy, sdružující
podstatně širší vrstvy měštanů. Vznikly také nové korporace přímo politického charakteru. Nejdůležitější byl Konstituční spolek (Constituoneller Verein),
založený v prvních květnových dnech roku 1848. Početné sdružení, v jehož
čele stál dvacetičlenný výbor, rozdělený do čtyř sekcí, usilovalo jednak o prosazení občanských a politických práv, ale také o zabezpečení a ochranu ně
meckých zájmů v Čechách. V čele spolku se objevily osobnosti, které první
zkušenosti získaly ve spolcích předbřeznových, radikální křídlo však tvořili
převážně politici mimo libereckého původu. 14 Politický vliv libereckého spolku daleko přesáhl hranice města. Na sjezdu německých důvěrníků z Čech
koncem srpna, známém přednesením prvního návrhu na národnostní rozdělení
Čech, byl liberecký spolek prohlášen za Ústřední konstituční spolek- centrálu
německých spolků v Čechách. 15 Vedle tohoto spolku reprezentujícího širší
měšťanské vrstvy se ještě v květnu konstituoval nepočetný elitní Politický
spolek (Politischer Verein), sdružující představitele podnikatelských a obchodních kruhů, který do svého programu přímo zařadil úkol vychovávat osobnosti
pro veřejný a politický život. 16 Porážka revoluce vedla k ochromení těchto
politických sdružení, která přešla do pasivity ještě před svým zákazem. Čin
nost spolků odborných, jako byl živnostenský, však neustala, aktivity předáků
roku 1848 se částečně zaměřily tímto směrem. V roce 1849 se zrodil další
významný liberecký spolek, řazený do kategorie vědeckých či odbornýchspolek přátel přírody (Verein der Naturfreunde ). Tvůrci založení odborné korporace pro šíření přírodovědných znalostí opět pocházeli z řad profesorů liberecké reálky. 17
Období absolutismu přineslo utlumení všech občanských aktivit. Najeho
počátku v roce 1852 byl vydán spolkový zákon. Umožňoval zakládání nepolitických spolků, avšak třístupňové složité schvalování statut a stálý dohled
státních úřadů vznik spolků i činnost výrazně omezily. Z pokusů o založení
nových sdružení v Liberci bylo v tomto období pouze pět úspěšných. V prvé
řadě šlo o podpůrné profesní spolky. Prvním byla korporace kočích a podomků
14

15

J. Be/da, Liberec, s. 109- 113.
A. Klíma, Češi a Němci v revoluci 1848- 1849, Praha 1994, s. 106-11 3.

16

Reichenberger Wochenbericht aus der Nahe und Ferne. Nr. 20, 12. 8. 1848, s. 241.
Blíže ke spolku F Zeh, Zur Geschichte des Vereines der Naturfreunde in Reicbenberg, in:
Mitteilungen des Vereines der Naturfreunde, Reichenberg 1889, s. 39- 82.
17
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(Unterstiitzungsverein der Kutscher und Hausknechte). Obtížné postavení jedpracujících soukenických mistrů, kteří nestačili v soutěži s tovární
výrobou, vyvolalo vznik podpůrného spolku nezámožných soukeníků (Unterstiitzungsverein der unbemittelter Tuchmachermeister). 18 Stejný důvod byl
podnětem k založení prvního záložního spolku (Gegenseitiger VorschuJ3verein).
Vzniku uvedených typů korporací, stejně jako spolku hospodářsko-lesnického
(Land- und Forstwirtschaftlicher Verein), založeného v Liberci v roce 1852,
nekladly úřady žádné větší překážky. Přesto se ještě v období absolutismu
podařilo v Liberci vytvořit nové středisko společenského života pro městskou
elitu. Byla jím Ressourcegesellschaft - besední společnost, založená v roce
1856. Při jejím vzniku byla zdůrazněna potřeba společenského uplatnění vrstev
spjatých s rozvojem průmyslu v posledním desetiletí a zapojení nových obyvatel, přicházejících do města zejména se stavbou železnice. Výstavný spolkový dům v centru Liberce se stal společenským klubem členů, jejichž počet
se stabilně pohyboval kolem dvou set. Klub, podporovaný zpočátku libereckými průmyslníky, nepřežil období politického štěpení na začátku osmdesátých let. 19
Období od počátku šedesátých let do vydání spolkového zákon_a v roce
1867 tvoří další zřetelnou fázi spolkového života v Liberci. Obnovení ústavnosti a uvolnění politického života otevřelo dveře vzniku moderních spolků.
Je založeno několik malých čtenářských spolků (Bohemia, Concordia a Germania) a profesní sdružení právníků (Juristenverein) a obchodníků (Kaufmannischer Club ). Ve stejném roce jako Pražský Sokol zahajuje v Liberci činnost
Turnverein. Náboženská svoboda, v moderní době v českých zemích poprvé
skutečně uplatněná, umožnila v Liberci v roce 1862 konstituování samostatné
obce evangelické i obce židovské. Toto uvolnění se projevilo také ve spolkovém životě. Roku 1863 je založen ženský evangelický spolek (Evangelischer
Frauenverein). Jde o druhý ženský spolek ve městě, po sdružení podporujícím chudé šestinedělky (Verein zur Unterstiitzung armer Wochnerinnen), které
vzniklo již roku 1850. 20 Rok po evangelické ženské korporaci vzniká ve městě
první židovský spolek (pohřební bratrstvo Chewra Kadischa). Příliv evangenotlivě

IS Později jej nahradil Verein incorporierter Tuchmachermeister der Stadt Reichenberg zur
gegenseitigen Untersrutzung in Krankheitsfállen. V adresářích se stejně jako ostatní podpůrné
spolky objevuje až od roku 1871 (s datem vzniku 1856). Není proto pro příslušné roky zahrnut
ani do tabulky č. I v příloze .
19 SOkAL, AML i. č . 254, kniha č . 965.
20 Spolek se v adresářích až do roku 1871 neobjevuje. Figuruje však v soupisu magistrátu ze
13. 7. 1852 (viz SokAL, AMLsign. Vlll/5, 1851 - 55 , karton 1244) a s datem vzniku 1850 také
v adresářích od roku 1877.
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Jílců i židovských obyvatel a zejména sociálně lépe situovaných zástupců těchto
skupin byl důsledkem budování a provozu železničních tratí. Stejný efekt měla
železnice v prostředí české menšiny. Čeští zaměstnanci dráhy tvořili důleži
tou skupinu mezi zakladateli prvního českého spolku ve městě. Byla jím Čes
ká beseda, založená roku 1863. 21 Spolek se stal hlavním střediskem libereckých Čechů a významné postavení v české menšinové společnosti si udržoval
i v době před první světovou válkou, kdy již byla česká minorita ve městě
politicky i sociálně značně strukturovaná. První polarizace české menšiny se
projevila již v šedesátých letech, kdy skupina českých řemeslníků řady Besedy
opustila a založila podpůrný spolek Dobročin. 22
Rok 1863 je také datem zrození vlivného a početného Průmyslového spolku
vzdělávacího . Založení Industrieller Bildungsverein bylo iniciováno skupinou mladých soukenických tovaryšů podle vzoru podobného spolku v sousedním Sasku s posláním přispět k intelektuální i morální výchově dělníků.
Vedení spolku se ujali liberálové v čele s Wilhelmem Herzigem. Spolek měl
nejenom početnou členskou základnu, ale také velmi široké pole působnosti.
V dalších desetiletích zakládal jako své odnože pro své členy podpůrná
a svépomocná sdruženU 3 Na půdě tohoto spolku se konstituovala skupina
tvořící pak jádro prvního dělnického spolku a otevírající organizované děl
nické hnutí. V roce 1865 vznikl ve městě spolek Union, který je zřejmě před
chůdcem liberálních politických sdružení. V jeho čele stále skupina právníků
(zapisovatelem byl pozdější libercký starosta, nacionál Car! Schiicker). 24 Počátkem šedesátých let byl založen vědecký spolek, který sice neměl sídlo
v Liberci, na jeho činnosti se však od počátku podíleli liberečtí intelektuálové.
Mezi zakladateli Spolku pro dějiny Němců v Čechách (Verein fi.ir Geschichte
der Deutschen in Bohmen) byl liberecký liberální politik a historik Hermann
Hallwich. V čele místního sdružení, jež mělo několik desítek členů, stáli uči
telé, právníci a vzdělaní úředníci . Od roku 1881 patřilo město Liberec ke kolektivním členům spolku. 25

Viz SOkAL, Česká beseda, Kniha protokolů I. Naposledy ke spolku blíže R. Karpaš a kol. ,
Kniha o Liberci, Liberec 1996, s.l55- 158.
22 F Tomsa, Dějiny podporovacího spolku Dobročin v Liberci, Liberec 1926, s. 7- 8.
23 J. Kořa lka, Vznik, s. 109- 115 .
24 Viz F Sagasser, Adress-Buch 1871 , s. 156. V dalším adresáři se spolek neobjevuje. V roce
1880 pak vznikla korporace stejného jména. VizJ. F DrejJler, Wohnungs- und Geschiiftsanzeiger,
s. 124.
25 Blíže viz M. Neumuller, Der Verein flir Geschichte der Deutschen in Biilunen - Ein deutschlibera ler Verein, in: Vereinswesen und Geschichtspflege in den biihmischen Liindem, Miinchen
1986, s. 179- 208.
21
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Vydání spolkového zákona v roce 1867 otevírá další fázi vývoje libereckých spolků, trvající do začátku osmdesátých let. Zákon bral v úvahu požadavky na právo vytvářet také spolky politické. Od jeho vydání započal v habsburské monarchii kontinuální rozvoj bohatého spolkového života. V Liberci
stoupl za první rok platnosti zákona počet spolků z 24 v roce 1867 na 30
v roce 1868 (viz tabulku č. 2). Pro první část etapy do začátku osmdesátých
let je charakteristický především vznik politických spolků. Koncem roku 1869
byl založen spolek nesoucí právě toto označení (Politischer Verein). 26 Korporace aktivní zejména v době předvolební byla seskupením vůdčích osobností
liberálů, jejichž vliv byl ve městě v dalších patnácti letech dominantní. V roce
následujícím bylo založeno katolické politické kasino (Katholisch-politisches
Casino), označované také jako Biirgerverein. 27 V počátečních letech existence
měl o toto sdružení větší počet členů než korporace liberálů, později se však
poměr výrazně mění. V roce 1886 se kasino změnilo na Katholischer Volksverein, reprezentující stabilní liberecký politický proud, ovšem bez většího
vlivu.
Od šedesátých let 19. století je ve spolkovém životě patrná demokratizace,
během níž se aktivními členy spolků stávají nižší a zároveň širší vrstvy měst
ské společnosti . K libereckým politickým korporacím se tehdy přiřadil velmi
početný Všeobecný dělnický spolek (Allgemeiner Arbeiterverein). Roku 1869
jej založila skupina, která v předešlém roce vytvořila opoziční frakci v rámci
Průmyslového vzdělávacího spolku, poté z něj vystoupila a ustavila samostatné dělnické sdružení. Jeho politická činnost, kterou Jiří Kořalka označil za
počátky socialistického hnutí, vyvrcholila organizací masových dělnických
vystoupení. Jejich důsledkem byl zákaz činnosti spolku, vydaný po několika
měsících existence. 28 Nejpočetnější dělnickou korporací, avšak bez politických ambicí, se pak stala Všeobecná nemocenská a úrazová pokladna, založená v roce 1870. Její stanovy vymezovaly působnost pro celý obvod obchodní a živnostenské komory, což umožnilo budování samostatných poboček po
celé oblasti.
Pokladna patří do další skupiny spolků konstituovaných v sedmdesátých
letech, a sice spolků podpůrných. Do této řady můžeme zařadit druhý spolek
vojenských vysloužilců i český spolek Mírumil. Existence tohoto typu korporací byla založena na vzájemné podpoře členů, v určitých konfliktních situacích
26 Reichenberg in der Zeit der Selbstverwaltung vom Jahre 1850 bis 1900, Reicbenberg 1902,
s. 15.
27 Tamtéž, s. 16.
28 J Kořalka, Vznik, s. 146- 159.
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vystupovaly však také jako sdružení chránící své členy navenek. Ochrana
profesních zájmů byla dominantním posláním další kategorie, a sice spolků
odborných. Kromě sociálně exkluzivního spolku lékařů (Verein der Árzte)
a středostavovského spolku učitelů (Lehrerverein) se v sedmdesátých letech
ustavily profesní spolky řemeslnické a dělnické . Šlo o sdružení odborová,
jejichž vznik umožnilo přijetí spolčovacího zákona v roce 1870. Spolek sdružující dělníky textilních továren bez ohledu na zařazení a kvalifikaci (Fachverein der Manufacturarbeiter) svedl zápas se starým bratrstvem tovaryšů
a úspěšně omezoval jeho vliv. Pro dělnické korporace a odborné spolky řemesl
níků (z velké části zaměstnanců) bylo charakteristické společné členství Němců
a Čechů. U nevelké korporace dřevodělníků (Fachverein der Holzarbeiter),
založené převážně českými dělníky v roce 1871, byl dokonce ještě v roce
1887 dvojjazyčný provoz. Spolek měl tehdy jednoho zapisovatele českého
a jednoho německého. 2 9 Pouze dva jmenované spolky přežily rok 1873, čtyři
ostatní odborové spolky byly zlikvidovány hospodářskou krizí. Nová vlna
zakládání pak přišla v letech osmdesátých. Dělnické spolky, sdružující přede
vším textilní dělnictvo , byly koncem sedmdesátých pod rozhodujícím vlivem
libereckých socialistů, kteří tehdy stanuli v čele celorakouského dělnického
a socialistického hnutí. V politických zápasech a po zásazích magistrátu a státní
moci došlo k přeskupování a řadě organizačních změn. 30
Sdružení dřevodělníků i jiné spolky začaly právě v sedmdesátých letech
zakládat pro své členy samostatné nemocenské pokladny. Další formou zlepšení ekonomické a sociální úrovně nižších a středních vrstev bylo členství
v konzumních spolcích. Členové Průmyslového vzdělávacího spolku založili
již v roce 1868 konzumní spolek Selbsthilfe, v témž roce vznikl český konzumní spolek Včela. 3 1 Na rozdíl od německého spolku, který měl trvale velký
počet členů, ukončila zpočátku velmi úspěšná česká Včela po několika letech
svou existenci.
Život rozvíjející se občanské společnosti nebyl naplňován pouze politickými a ekonomickými zápasy, charitativními a podpůrnými aktivitami. Bohatá
byla také oblast sociokulturní, v níž se rozvíjely kulturní, sportovní i jiné zájmy
členů. V uvedeném období přibyly k dosavadním libereckým pěveckým sborům tři nové, mezi nimi první ženský sbor nazvaný Ciicilie. Tři byly také
cizojazyčné konverzační kluby - dva anglické, jeden francouzský (English
29

F Sagasser, Adress-Buch 1887, s. 329.
Toto období č innosti libereckých socialistů, kteří se podobně jako jiné politické proudy soustřeďovali zejména kolem dělnických časopisů, podrobně popsal J. Kořalka , Severočeští socialisté v čele dě l nického hnutí českých a rakouských zemí, Liberec 1963 , 558 s.
3 l J. Kořalka, Vznik,s.l22- 123.
30
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Club, English Conversation-Club, Société franvaise). Příslušníci rostoucí úřed
nické vrstvy založili první stenografický spolek ve městě (Stenographen-Verein). Vedle nových zábavních společností se ustavil spolek šachistů (Schachgesellschaft). Záliba v tělesném pohybu mohla být od sedmdesátých let
naplňována nejenom v tělovýchovném spolku, působícím od šedesátých let,
ale také ve spolcích jezdeckém a bruslařském (Reitclub, Eislaufverein). Ně
které z korporací vzniklých v uvedeném období do začátku osmdesátých let
nepřežily. V roce 1880 však magistrát města evidoval 73 existujících spolků
(viz tabulku č . 2).
Další etapa spolkového života v Liberci se odehrávala v období od počátku
osmdesátých do poloviny devadesátých let. Počet spolků, které jsou registrovány na jejím konci, dosáhl více než dvojnásobku roku 1880 - bylo to 156
spolků a 22 nemocenských pokladen. Pouze zčásti byl tento nárůst důsled
kem vzestupu počtu angažovaných "spo1kařů" a nových druhů zájmových
aktivit. Významnější roli hrála názorová a politická diferenciace uvnitř měst
ské společnosti a zesílený česko-německý zápas na území Čech a v rámci
monarchie. Česko-německé soupeření , v němž hrála dlouho dominantní roli
úloha jazyka, se začátkem osmdesátých let soustředilo na otázku škol. Významnou úlohu při podpoře národního školství sehrály pak centrální svazy
pro podporu menšinového školství Deutscher Schulverein a Ústřední matice
školská. Obě korporace zakládaly místní skupiny. V Liberci vznikla mužská
skupina Schulverein v roce 1881, o čtyři roky později byla založena ženská
odnož spolku.32 Příslušníci české menšiny vytvořili místní skupinu Ústřední
matice školské v roce 1882.33 Obě korporace patří k novému druhu spolku,
tzv. spolku ochrannému. Se stejným záměrem, tj . pro podporu příslušníků
vlastního etnika v národnostně smíšeném území, vznikla také Národníjednota severočeská v roce 1885. K iniciátorům založení tohoto celozemského svazu patřil představitel liberecké menšiny Václav Šamánek, z jehož podnětu je
zároveň ustavena liberecká místní skupina Národní jednoty severočeské . 34
Na německé straně vznikl Deutscher Bohmerwaldbund. Z iniciativy libereckých nacionálů byl v roce 1894 ustaven další německý ochranný svaz, Bund
der Deutschen in Bohmen, který podporoval německé národní zájmy zejména v hospodářské sféře. Vedle mužského odboru svazu působila ve městě již
od roku 1895 poměrně početná místní ženská skupina. 35

32
33

34
35

F. Sagasser, Adress-Buch 1887, s. 324.
Tamtéž, s. 341.
Tamtéž, s. 340.
J. F. DrejJ/er, Wohnungs- und Geschiifts-Anzeiger, s. 112.
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Osmdesátá léta jsou v Liberci zároveň obdobím politického štěpení dosavadní liberální společnosti, z níž se vyčlenili nacionálové, kteří se po úspěšné
kampani v roce 1885 ujali v následujícím roce vedení města. 36 Ve spolkovém
životě se to projevilo zakládáním nových politických spolků, které byly zároveň voličskými kluby a často vlastně místními organizacemi politických stran.
Již založení Německého nacionálního spolku (Deutschnationaler Verein), který
v roce 1882 nahradil Politický spolek, signalizovalo důraz na národnostní
zájmy.37 V průběhu zápasu roce 1885 vystoupili z německého nacionálního
spolku liberálové a ustavili nový spolek s názvem Deutschnationaler Fortschrittsverein.38 Na rozdíl od spolku nacionálního neměl spolek liberálů nepřetržitou kontinuitu. Teprve před volbami v roce 1890 vytvořili stoupenci
tohoto proudu trvalejší politický Deutscher Verein.39 Také sociální demokraté
ustavili v roce 1892 spolek Vorwarts. 40 Po mnohaletém působení v rámci spolků
odborových a neúspěšných pokusech o legální působení v jiných spolcích se
tomuto proudu podařilo vytvořit stálý politický spolek. O dva roky později se
pokusili vytvořit politický spolek také liberečtí Češi. Spolek Pokrok sdružující
řemeslníky a živnostníky, v jehož čele stál socialista JosefPadrlík, neměl však
dlouhodobé trvání. 41
Národnostní zápas a politická diferenciace působily také na starší, ale i nové
spolky nepolitické. U některých již existujících korporací dochází ke štěpení.
Skupina nacionálů vystoupila roku 1883 z dosavadního jednotného tělový
chovného spolku a vytvořila novou korporaci Turnverbindung Jahn, která pod
vlivem všeněmeckého hnutí nepřijímala neárijské členy. O čtyři roky později
byla ve městě ustavena centrála spolků tohoto typu Turngau Jahn fiir Nordbohmen.42 Tehdy měl liberecký spolek 300 členů (místní Deutscher Turnverein
registroval520 členů). V jeho čele stál K. H. Wolf, vykonávající funkci redaktora
nacionálního deníku Deutsche Volkszeitung. 43 Z podobných důvodů došlo ke
štěpení uvnitř Deutscher Schulverein. Místní skupina nové korporace Schulverein fiir Deutsche s árijským paragrafem v programu vznikla roku 1886. 44
36 Blíže M. Melanová, Zápas o libereckou radnici v roce 1885, in: Documenta Pragensia 14,
s. 171-181.
37 Viz M. Melanová, Heinrich Prade - od komunálního politika k ministru rakouské vlády, in:
Osobnost v politické straně, Olomouc 2000, s. 181 - 182.
38 M. Melanová, Zápas o libereckou radnici, s. 174-175.
39 SOkAL, AML O Vlll/5-51,1892- 1899, karton č. 2121.
40 F. Sagasser, Adress-Buch 1895, s. 94.
41 Tamtéž, s. 94.
42 Viz Geschichte der Turngau Jahn flir Nordbiihmen 1887- 1927, Reichenberg 1928,75 s.
43 F. Sagasser, Adress-Buch 1887, s. 325 .
44 Tamtéž.
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Nacionálové stáli také u zrodu ženské korporace Verein deutscher Hausfrauen,
jejímž posláním bylo především získávání a výchova německých dívek pro
službu v německých rodinách.45 Péči o německé učně a pomocníky se věno
val zvláštní výbor Německého nacionálního spolku, z něhož pak v roce 1894
vznikl Verein deutscher Gewerbetreibender.46 Charakter národnostně obranného spolku měl výrazně nacionální Allgemeiner deutschen Sprachverein,
jehož liberecká pobočka vznikla v roce 1887. Vznik pobočky spolku Richard
Wagner, jehož činnost směřovala nejenom k propagaci Wagnerova díla a wagnerovského festivalu v Bayreuthu, ale také k péči o germánský kult a k antisemitismu, s vědčí o tom, že v osmdesátých letech byla liberecká společnost
ovlivňována zakladateli všeněmeckého hnutí. Stejné názorové klima bylo vlastní spolku Teutonia, který začal v Liberci působit jako vůbec první akademický
spolek v roce 1884.
Uvedená etapa od roku 1880 do poloviny let devadesátých byla však také
obdobím pozvolného růstu českých spolků . Středostavovské zájmové a vzdě
lávací spolky Sokol a Ruský kroužek byly založeny pod vlivem a záštitou
mladočeského politika a poslance Václava Šamánka. Další skupinu českých
spolků tvořily korporace, sdružující drobné řemeslníky a dělníky, ovlivňované
socialistickým, popřípadě anarchistickým hnutím. Již v září 1888 byla podána
místodržitelství žádost a statuta dělnického čtenářského spolku Svornost.
Ustavující shromáždění proběhlo 5. května následujícího roku. Po spolkové
schůzi na Prvního máje roku 1891 byl spolek obviněn z nepřípustné politické
činnosti a rozpuštěn. Nástupcem a dědicem se v následujícím roce stal spolek
Omladina, jehož první valná hromada se konala 4. září 1892. Tato korporace
pod vlivem pokrokářského hnutí měla v následujícím období přes 200 členů ,
mezi nimiž byly také ženy. Kromě pořádání zábav a horlivé organizace čte
nářské činnosti (kromě knih nakupoval spolek také noviny a časopisy, z nichž
některé měly socialistickou nebo anarchistickou orientaci) vynikala činnost
Omladiny v přednáškách. I tento spolek však musel v březnu 1894 svou čin
nost ukončit. Na základě stanov, které umožňovaly majetek a činnost přenést
na spolek podobného typu, založili předáci Omladiny ještě v létě 1894 Děl
nickoujednotu pro severní Čechy. 47
Jak stoupal počet Čechů v určitých řemeslnických profesích a sílilo národnostní napětí, začali Češ i opouštět většinové německé korporace a zakládat
samostatné české profesní (odborné) spolky. Prvním byl Spolek obuvníků ,
45
46
47

J. F DrejJ/er, s. 133.
Tamtéž, s. 133.
SOkAL, AML D Vlli/5- 97, karton 2124.

271

Documenta Pragensia XVIII (2000)

založený v roce 1884.48 V národnostně nepřátelském prostředí, kterým se Liberec pro Čechy právě od osmdesátých let stále více stával, byl spolkový
život obranným prostředkem i formou uspokojování potřeb společenské komunikace, což lákalo do českých korporací stále větší počet příslušníků menšiny. Zároveň však nepříznivý poměr majoritní společnosti k českým organizacím i častá migrace některých skupin českého obyvatelstva (např . státních
zaměstnanců a učitelů) poznamenávaly činnost českých spolků negativně.
Po celé zmiňované období pokračoval v Liberci rozvoj podpůrných a nemocenských pokladen, spolků zábavních, pěveckých a hudebních i ženských
náboženských. Ke spolkům sportovním přibyly v první polovině devadesátých let dva cyklistické kluby. Významnější však bylo založení Německého
horského spolku (Deutscher Gebirgsverein fur das Jeschken und Isergebirge)
v roce 1884, který se stal základem regionálního sdružení německých turistů
s mnoha místními pobočkami. 4 9 V uvedené etapě se Liberec již stal sídlem
vrcholných orgánů některých německých spolků. Celozemským profesním
sdružením učitelů obecných a měšťanských škol byl Deutscher Landeslehrerverein in Bohmen, jenž účinně prosazoval zájmy a představy svých členů
zejména od roku 1884, kdy se stal jeho sídlem Liberec. 50 Svaz sdružující ře
meslníky ( Allgemeiner osterreichischer Werkmeister-Verband), založený roku
1895, měl dokonce celorakouskou působnost.
Nadregionální svazy i spolky pořádaly ~polečná shromáždění, slavnosti
a výlety. Příspívaly ke vzájemné komunikaci, otevíraly novým způsobem hranice města svým členům, jimiž byli v polovině devadesátých let příslušníci
všech sociálních vrstev. Zároveň posilovaly vědomí národní sounáležitosti.
Ostatně adjektivum "deutsche" si do svého názvu právě od osmdesátých let
připojila řada starších i nových spolků , jejichž činnost s národním hnutím
zdánlivě vůbec nesouvisela. Počet spolků v Liberci byl v roce 1890, pro který
známe odpovídající data z celého Předlitavska, již srovnatelný se spolkovou
sítí v zemských hlavních městech (viz tabulku č. 3).
Poslední dvě desetiletí před první světovou válkou byla v libereckém spolkovém životě obdobím kontinuálního rozvoje . V jeho polovině, v roce 1904,
existovalo ve městě 269 spolků, v roce 1914 bylo evidováno již 419 spolků. 5 1
48

F Sagasser, Adress-Buch I 887, s. 348.
VizF Hiibler, Ein Vierteljahrhundert des Deutschen Gebirgsvereins, in: Jahrbuch des Deutschen
Gebirgsvereins fur die Jeschken-l sergebirge, Reichenberg 1910, s. 3- 32.
50 Viz M. Vrbický, Německý zemský učitelský spolek v Čechách I 874- 1918, Diplomová práce
FP TU Liberec I 998, 128 s.
5 1 JWA fůr das Jahr 1905, Reichenberg 1904, 6. Abteilung - Vereine s. 7- 13 . JWA fur das Jahr
1915, Reichenberg 1914, s. 107- I 18.
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Na výrazném nárůstu se podílely právě spolky s nadregionální organizací.
V soupisu spolků k roku 1904 je 26 místních skupin (Ortsgruppe) a 8 spolků
pobočných (Zweigverein)- všechny jsou součástí korporací s organizací nad
obvodem města. Územní rozsah těchto korporací se pohyboval od úrovně
okresu, župy, severních Čech, obvodu liberecké Obchodní a živnostenské
komory po úroveň celozemskou až celostátní. V případě dalších 38 sdružení
z uvedeného soupisu spolků v Liberci v roce 1904 se jednalo o vrcholné organizačníjednotky svazu spolků určitého typu (nejčastěji s označením Verband).
V roce 1914 je v soupisu již 113 místních skupin, sekcí a poboček, které byly
součástí spolkové sítě nadregionální úrovně. Zdánlivý pokles počtu centrál na
číslo 31 souvisí zřejmě více s novou, zjednodušenou podobou soupisu v ročence než s organizačními změnami ve spolcích.
Celkový pohled na liberecké spolky ukazuje další diferenciaci politického
života. Mezi politickými spolky se vedle klubů německé lidové strany
(Deutschnationaler Verein), německých pokrokářů (Deutscher Verein), sociálních demokratů (Vorwarts) a katolických sdružení (Katolischer Volksverein)
objevily spolky s orientací všeněmeckou (především Deutscher Volksverein).
Po rozdělení všeněmeckého hnutí v roce 1902 vznikala také v Liberci seskupení příznivců obou křídel. Jejich váha ve městě nebyla dominantní, avšak
vliv proudu pod vedením K. H. Wolfa (Freialldeutsche, později Deutschradikale) pozvolna vzrůstal. 52 Rozhodující postavení ve městě si uchovávali ně
mečtí lidovci, kteří od roku 1906 začali spolupracovat se svými dosavadními
konkurenty - pokrokáři. Spolupráce někdejších hlavních politických protivníků vyvrcholila v roce 1911 postavením společným kandidátů při volbách do
zemského sněmu (JosefTumwald) a do říšské rady (Hans Hartl). Volby, při
nichž se do zemského sněmu volilo stále podle kuriového systému, ukázaly,
že hlavními protivníky vítězných spojenců ve městě jsou němečtí radikálové
a sociální demokraté. 53 Důsledkem politické polarizace společnosti bylo zakládání nových politických spolků i další štěpení korporací nepolitických.
Úspěch sociálních demokratů v okrese Liberec-venkov a v monarchii v roce
1907, sílící nacionalismus a neúspěšná jednání o česko-německé vyrovnání
vedly ke konstituování radikálních seskupení mladé generace Deutsche Jungmannschaft. Již v roce 1908, kdy se poprvé objevuje v adresáři, organizuje
spolek ve městě velká a rušná shromáždění. V duchu soudobé nacionální rétoriky, hledající nepřítele, označují "mladoněmci" za hlavní německé protiv52 K německým občanským stranám viz L. Hobelt, Komblume und Kaiseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien Altosterreichs 1882- 1918, Miinchen- Wien 1993, 387 s.
53 Výsledky voleb JWA fur das Jahr 1915, s. 463-464.
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níky "Čechy, klerikály a rudé internacionály" a za největší nebezpečí "indolenci německých maloměšťáků ", jimižjsou míněni především majitelé továren. 54 Mladým radikálům se sice nepodařilo ovládnout rozhodující pozice ve
městě, avšak nacionální proti česká a antisemitská vystoupení poznamenávala
dlouhodobě veřejné mínění. Již o rok později bylo v Liberci sídlo župního
sdružení "mladoněmců" (Deutscher Jungmannen - Gau I), v roce 1914 pak
centrála pro celé Čechy (Deutscher Jugendbund fur Bohmen). 55 Všechny občanské politické proudy se spojily k protestu ve chvíli, kdy se v Liberci konal
v říjnu 1911 župní sjezd křesťanských sociálů . 5 6
K větší politické diferenciaci došlo také v české menšině, kde se vedle dominantního vlivu mladočeského Václava Šamánka začali uplatňovat sociální
demokraté a národní sociálové. Stoupenci sociální demokracie vytvořili roku
1896 Politický spolek Karel Marx. O rok později založili národní sociálové
vzdělávací spolek Barák. Po příchodu prvního českého advokáta Josefa Hliňáka do Liberce byl v roce 1898 založen národněsociální Politický klub 57
Národnostně ostře radikální národní sociálové pak uplatnili svůj nacionalismus v některých starších spolcích středostavovských (od roku 1908 převážil
na několik let jejich vliv v České besedě) , v odborných spolcích řemeslnic
kých (obuvníci, kovodělníci, krejčí) pak jejich činnost způsobila rozštěpení
a vznik nových spolků . 58 Sociální demokraté na rozdíl od ostatních politických proudů dlouho preferovali spolupráci s německými sociálnědemokra
tickými spolky a organizacemi. Představovali politický proud, který vzdoroval
nacionalismu a v duchu svého internacionalismu programově usiloval o spolupráci a nikoliv oddělování obou národních společností. Přestože se od devadesátých let rozšířil počet čistě českých odborných (odborových) spolků , ně
které z nich i nadále koordinovaly svou činnost s německými . Velké odborové
centrály zaměstnanců textilních továren (nejznámější byl Landesverein der
Textilarbeiter beiderlei Geschlechtes fur Bohmen, později Union der Textilarbeiter) sdružovaly české i německé dělníky a dělnice. Teprve rozchodem
českos lovanské a celorakouské sociální demokracie v roce 191 O a rozštěpe
ním českých sociálních demokratů na autonomisty a centralisty skonči l a spoNapř. Shromážd ění 23 . srpna 1908. Vi z Deutsche Volksversammlung, in: Reichenberger
deutsche Volkszeitung 24. 8. 1908, s. I.
55 JWA ftirdas Jahr 1909, s. lOO, JWA ftirdasJahr 1910, s. 99, JWA ftirdas Jahr 1915 , s. 112 .
56 JWA flirdas Jahr 1915, s. 465.
57 J. F DrefJler, Wohnungs- und Geschiifts-Anzeiger, s. 116.
58 Blíže k české spo l ečnosti a českým spolkům M. Melanová , Č eská menšina v Liberci
před první světovou válkou, in : Fontes Nissae - Regionální hi storický sborník, Liberec 200011 ,
v tisku .
54
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lupráce těchto spolků a organizací a zmizela šance na likvidaci národnostních
bariér.59
Vliv politických seskupení v německé i české společnosti poznamenával
především spolky dělnické a také odborové. Výsledkem tlaku politických proudů je štěpení a rostoucí počet těchto spolků i rostoucí počet lidí takto organizovaných. Národnostní zápas v Čechách se počátkem století ve spolkovém
životě projevoval dalším vzrůstem místních skupin svazů na podporu školství
a mládeže (Schulverein, Ústřední matice česká), a dále rozvojem spolků bránících národní državy (Nationalbesitzstand) - tj. především pozemky a majetek.
V Liberci se vedle jiné činnosti věnovaly sbírkám na zachování německého
majetku v rukách Němců skupiny Bund der Deutschen in Bohmen i svaz
Deutscher Bohmerwaldbund. Vedle toho vznikl nový spolek Deutsche Abwehr,
jehož jedinou náplní byly finanční sbírky na nákup pozemků a nemovitostí,
jež neměly padnout do českých rukou.60
Jiným typem spolčování , které se rozvíjelo zejména od počátku 20. století,
byla zájmová sdružení vlastníků nebo podnikatelů určitého druhu. Tyto spolky vykonávaly často hospodářský, popřípadě politický tlak v komunální sféře
podle potřeb a názorové orientace svých členů. Vedle staršího spolku majitelů
domů (Verein der Hausbesitzer) se v Liberci konstituoval v roce 1907 Verein
fiir Gemeindeangelegenheiten, který podroboval kritice zejména hospodář
skou politiku města a tvořil jakousi opozici zastupitelstvu. 6 1 Podnikatelské
zájmy v komunální, zemské i celorakouské sféře prosazovaly nejrůznější svazy s působností v obvodu severních Čech , obchodní a živnostenské komory,
nebo dokonce organizace s působností v regionu označovaném Deutschbohmen. Vedle toho vznikala začátkem století nová profesní sdružení samostatných profesí (např. Pharmazeutenverein) nebo zaměstnanců (např . Verein
der angestellten Drogisten). Významné národnostní a politické poslání měl
spolek státních úředníků německé národnosti (Verein der Staatsbeamten deutscher NationaliHit in Bohrnen), který podporou německých státních zaměst
nanců bránil pronikání českých úředníků do německy osídlených oblastí.
Spektrum sociokulturních spolků v dvacetiletí před první světovou válkou
bylo obohaceno o další aktivity. V kategorii sportovních korporací se objevily
první fotbalové kluby, klub atletický a Alpský spolek. Dvě rozdílná sdružení
vytvořili stoupenci automobilismu (Nordbohmischer Automobilklub a dokonce
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Tamtéž.
Verein Deutscher Abwehr, in: Reichenberger Zeitung 30. 10. 1910.
Verein fiir Gemeindeangelegenheiten, in: RZ 4. 10. 1908.
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j

Verein der Automobilfuhrer).62 Skupina tzv. vědeckých spolků, sdružujících
vzdělané vrstvy městské společnosti , se rozrostla o další spolky pě stující vlastivědné a historické znalosti (Verein fiir Heimatkunde ). Na spolkovém základě
byla založena také Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft, působící ve městě
od roku 1904. Nepříliš početná a pestrá byla skupina spolků uměleckých
s výjimkou hudebních spolků a zejména pěveckých sborů, které zde stejně
jako v celých Čechách přímo rozkvétaly. Soudobým představám o moderní
sociální a zdravotní péči odpovídaly nové spolky zaměřené na ochranu zdraví
a zdravotně handicapované (např. Verein der Blindenfiirsorge, Verein fiir Lungenkranke). Již od počátku devadesátých let vyvíjel v Liberci činnost Červe
ný kříž . V čele mužské skupiny stál starosta města, lékař Franz Bayer, ženské
skupině předsedaly manželky nejvýznamnějších průmyslníků Helene Ginzkey
a Marie Liebieg. V prvním desetiletí 20. století byla ve městě založena také
společnost poskytující první pomoc, Freiwillige Rettungsgesellschaft, fungující na spolkovém principu. Ve stejné době vzniklo místni sdružení spolku
prosazujícího moderní způsob uložení tělesných ostatků . Spolek přátel žehu
Flamme, v jehož čele stál opět F. Bayer, prosadil v Liberci za první světové
války stavbu prvního krematoria v monarchii.63
Analýza spolkového života přináší zajímavé informace o určitých vrstvách
a minoritách uvnitř městské společnosti . Nárůst počtu evangelických spolků
potvrzuje početní i společenský vzestup příslušníků této konfese, typy spolků
pak naznačují , odkud a kam směřovala podpora evangelíků . Vedle ženského
evangelického spolku působila ve městě od roku 1892 místní pobočka spolku
Gustava Adolfa (Zweigverein Gustav Adolf-Stiftung), který od svého vzniku
v Sasku ve třicátých letech organizoval pomoc nově vznikajícím evangelickým náboženským obcím. V předchozích desetiletích pomohl vytvořit evangelickou obec v Liberci. Liberecká skupina a posléze nově zřízená centrála
pro Jizerský seniorát organizovaly pomoc evangelíkům v dalších místech.64
Pro stavbu evangelických kostelů ve Frýdlantu a v Hrádku n. Nisou byly založeny spolky, které měly sídlo v Liberci. Spolky židovské vypovídají o velmi dynamickém vzrůstu židovského etnika, jehož počet v Liberci přesáhl v roce
1900 jeden tisíc. 65 Založení spolku na pomoc chudému židovskému obyvatelstvu Haliče (Hilfsverein fiir notleidende jiidische Bevolkerung in Galizien)

Názvy s p o lků podle JWA fůr das Jahr 1915.
O stavbě krematoria naposledy R. Karpaš a kol., Kniha o Liberci, s. 262.
64 Blíže I. Nosková, Vznik a vývoj liberecké evangelické obce v 19. století, diplomová práce
FP TU Liberec 1996, ll O s.
65 V Lug, Reichenberg, s. 54.
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a vznik sionistického sdružení (Zionistischer Volksverein Theodor Herzl), stejně jako členství Židů v představenstvech jiných libereckých spolků , svědčí

o tom, že zájmy a postavení židovského etnika daleko přesahovaly kultovní
a vzájemně podpůrné aktivity.
Přehled ženských spolků ukazuje po určitou dobu víceméně konzervativní
prostředí. V letech 1895- 1914 vzrostl sice počet ženských spolků ze sedmi na
jedenáct, avšak s výjimkou pěveckých a dámského cyklistického spolku (Reichenberger Damen-Radfahrer-Verein) z roku 1898 měla větš ina z nich charakter podpůrný nebo kultovní. O stoupajícím úsilí o lepší vzdělanost žen
svědčí existence spolku pro vyšší dívčí vzdělání (Deutscher Verein fiir hohere
Mii.dchenerziehung), v jehož čele ovšem stáli muži. Vyšší zaměstnanost a profesionalizace žen s sebou přinášely nové typy ženské organizovanosti. Vedle
ženského dělnického spolku se v posledních letech před první s větovou válkou objevilo sdružení učite l ek mateřských škol (Verein der deutscher staatlich
gepriiften Kindergii.rtnerinnen) a poté Deutscher Mii.dchenbund, sdružující
zaměstnané ženy. 66
Srovnání německého spolkového života v Liberci se skladbou a vývojem
korporací české menšiny vede k několika závěrům . I česká minorita, odmítaná a potlačovaná velkou většinou německé společnosti , jejíž politická reprezentace usilovala o uznání národnostně uzavřeného území, se kontinuálně
rozvíjela. Stoupající počet českých spolků (ze 14 v roce 1895 na 23 v roce
1904 a 36 v roce 1914) je jedním z argumentů pro zpochybnění oficiálních
statistik, které podle udávané obcovací řeči vykazovaly nepatmý vzrůst , popřípadě pokles počtu Čechů v Liberci . Struktura českého spolkového života,
v níž se objevují nové typy zájmových aktivit (Klub českých velocipedistů ,
Klub českých turistů , Spolek pro zimní sporty, pěvecké , hudební a divadelní
sbory), svědčí o tom, že také v české menšině docházelo k modernizaci. Absence exkluzivních spolků odpovídá sociální skladbě menšiny, v níž převlá
daly nižší a střední vrstvy.67
Bohatost a rozmanitost celkového spolkového života podává podrobné svě
dectví o úrovni městské společnosti. Dochované prameny bohužel neumožňují stanovit, jak velké procento obyvatel města se na spolkové činnosti podílelo. Počty a skladba členů korporací se dají stanovit pouze pro některé spolky,
případně některá období.
Analýza vývoje a skladby spolkových aktivit v Liberci před první světovou
válkou ukazuje městskou společnost vysoce strukturovanou a rozvinutou.
66
67

Viz JWA furdasJahr 1915.
Blíže M. Melanová, Čes ká menšina v Liberci před první světovou válkou.
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PŘÍLOHY:

Tabulkač.

1
Počty spolků

Rok

Celkem

1858
1863
1871
1877
1887
1890
1895
1901
1904
1909
1914

8
12
40
62
118
118
178
252
269
360
419

v Liberci podle adresářů
České

Ženské

o
o

o
o

3
3
10
8
14
12
23
29
36

3
4
8
5
7
ll

12
ll
ll

Pozn.: Pramenem k tabulce jsou adresáře, uvedené v poznámce 4. Adresář z roku 1882, dnes
pouze ve fondech Národní knihovny v Praze, nebyl dostupný. Počty k roku 1890 podle Handbuch
der Vereine (pozn. 4). Adresáře vydávané pro léta 1905- 1938 vycházely vždy v roce předchoz ím
- údaj k roku 1904 je z adresáře pro rok 1905 atd. K přesnosti viz též pozn. 4. - V kategorii
Ženské spolky jsou uváděny pouze čistě ženské spolky, nikoli spolky smíšené.

Tabulka č. 2
Počty spolků

Rok

1852
1853
1867
1868
1869
1873

v Liberci na základě

Počet spolků

9
16
24
30
31
53

Rok

1874
1877
1880
1883
1889

soupisů

magistrátu

Počet spolků

52
60
73
90
120

Pozn.: viz SOkAL, AML, sign. VIII/5, 1851 - 1855, karton 1244, a AML VIII/5, 1867- 1891,
karton 1765. Statistiky pro období 1856- 1866 a po 1891 chybí.
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Tabulka č. 3
Počty spolků

v Liberci a dalších
Počet spolků

Liberec
Brno
Opava
Praha
Graz
Linz
Salzburg
Klagenfurt
Innsbruck
Ljubljana

118
214
86
718
270
149
113
82
108
94

městech

monarchie v roce 1890

Počet

obyvatel

30 890
94 462
22 867
182 530
112 069
47 685
27 241
19 756
23 320
30 505

Pozn.: Počty spo l ků nezahrnují akciové společnosti , jsou stanoveny na základě Handbuch der
Vereine (Statistische Obersicht) - viz. pozn. 4. - Počty obyvatel pod le O. Ringlhaan, Gross
Reicbenberg, Reichenberg 1905, s. 9.
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MIROSLAV NovoTNÝ

MARIÁNSKÁ DRUŽINA UČITELEK A KANDIDÁ TEK
PŘI KOSTELE BOŽSKÉHO SRDCE P ÁNĚ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
MARIÁNSKÉ DRUŽINY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ

Působení mariánských družin v Českých Budějovicích v první polovině
20. století představuje zajímavou, ale nepříliš známou kapitolu dějin města.
Proto se následující příspěvek pokusí podat souhrnnou charakteristiku mariánských družin, a to jak v samotných Českých Budějovicích, tak i v obecném
kontextu vývoje náboženských spolků a společností. Podrobněji bude pojednáno zejména o Mariánské družině učitelek a kandidátek Neposkvrněného
početí Panny Marie, působící při kostele Božského Srdce Páně v Českých
Budějovicích. K lepšímu pochopení role mariánských družin v životě Čes
kých Budějovic bude nezbytná pozornost věnována rovněž proměnám města
v uvedeném období.
Od poloviny 19. století se i v českých Budějovicích stále výrazněji ohlašuje nastupující moderní doba, jejímž výzvám jihočeská metropole dosud vcelku úspěšně odolávala. Zejména zrušení poddanství v roce 1848 a všeobecné
uvolnění veřejného života, které v habsburské monarchii přinesla šedesátá
léta 19. století, dodaly dění ve městě nezbytný impuls a potřebnou dynamiku,
jež v následujícím období výrazně změnily tvář města i život jeho obyvatel.
Počet obyvatel města, rozděleného do čtyř obvodů (vnitřní město a tři před
městí), zaznamenal v této době trvalý a prudký růst: zatímco v roce 1850 zde
žilo pouze necelých ll 000 obyvatel, vykazuje městská statistika v roce 1880
téměř 24 000 Budějovičanů a o dalších třicet let později je možno ve městě
napočítat bezmála 45 000 obyvatel. 1
Neméně důležitým ukazatelem se stal trvale rostoucí počet česky mluvících obyvatel města, způsobený především přílivem venkovského obyvatelstva
1

Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 80n. a též s. 323n.
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z blízkého i vzdálenějšího okolí Českých Budějovic. Dosud převážně německý
ráz města se od poloviny 19. století stále výrazněji proměňoval ve prospěch
českého živlu. Vzájemný poměr obou hlavních složek městského obyvatelstva
se poprvé vyrovnal koncem osmdesátých let 19. stole tU Od počátku 20. století si trvalou a stále rostoucí převahu udržovalo česky mluvící obyvatelstvo:
v roce 1910 se k německé obcovací řeči přihlásilo pouze necelých 17 000
Budějovičanů , zatímco k českému jazyku se hlásilo více než 27 000 obyvatel
města; po vzniku Československa potom klesl počet německého obyvatelstva
přibližně na 16 % celkového počtu. Tento trend zůstal zachován i po celé
meziválečné období, během něhož však došlo k mírnému poklesu počtu obyvatel města. 3 S demografickými a národnostními změnami byl úzce spjat
hospodářský rozvoj města (v prvním desetiletí 20. století zde, vedle četných
obchodních a řemeslnických podniků a dílen, pracovalo na čtyři desítky továren), na němž se stále výrazněji podíleli čeští podnikatelé a průmyslníci.
V souvislosti s výše zmíněnýrní proměnami se v Českých Budějovicích od
šedesátých let 19. století projevoval i velmi čilý společenský a politický ruch.
Jak se město rozrůstalo , docházelo k budování nejen nových obytných čtvrtí,
výrobních podniků či finančních ústavů , ale byly zakládány též četné školy
a další kulturní zařízení, činnost začaly rozvíjet politické strany, církve i četná
zájmová a společenská sdružení a spolky. 4
Až do osmdesátých let 19. století měla většina spolků ve městě ráz německý,
resp. utrakvistický, neboť sdružovala i české členy. Rostoucí hospodářská,
politická i kulturní emancipace českého obyvatelstva se projevila též zakládáním ryze českých spolků a společenstev. K rozvoji spolkového života ve

Vedle Čechů a Němců žila od roku I 848 ve městě i židovská menšina. Většina českobudějo
vických Židů, jejichž počet se v prvních desetiletích 20. století pohyboval kolem 4- 6% všeho
městského obyvatelstva, se však až do vzniku ČSR hlásila k německé mu jazykovému společen
ství. Tamtéž, s. 294-295 a 327.
3 Tamtéž, s. 84-85, 323- 328. V roce 192 I m ě ly České Budějovice 44 022 obyvatel, z nichž
pouze 7 006 se hlásilo k německé národnosti , o devět let po zději žilo ve městě celkem 43 788
obyvatel, z nichž bylo 6 681 Němců .
4 Od roku 1762, kdy piaristé otevřeli ve městě šestitřídní (po roce 1848 osmitřídní) gymnasium,
se datuje historie českobudějovického středního školství, které bylo v následujících dvou stoletích chloubou všech obyvatel města . K výraznému rozšíření sítě středních škol ve městě došlo ve
druhé polovině I 9. století a zejména pak po roce I 918. České Budějovice se tak zařad ily k měs
tům s nejvyšším počtem středních škol v tehdejším Československu: v meziválečn ém období ve
městě působilo , vedle biskupského semináře, dvacet - převážně českých - středoš kolských ústavů
(gymnasia, průmyslové školy, obchodní akademie, rolnická škola, hudební škola, učitelské ústavy).
Srov. Encyklopedie Českých Budějov ic, zv l. s. 489 - 492, a též Adresář města České Budějovice
1933 , České Budějovice I 933.
2
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městě, kde jen do konce století vzniklo na čtyřicet kulturně politických, osvě
tových, podpůrných, tělovýchovných, pěveckých, profesních či náboženských
spolků, přispěla ovšem i německá strana zakládáním tzv. obranných spolků
v reakci na rostoucí aktivitu české strany. 5
Důležitou součást spolkového života Českých Budějovic v této době před
stavovaly rovněž spolky náboženské; některé z nich si uchovaly již zmíněný
utrakvistický ráz, jiné však byly budovány též na národnostním principu.
Klíčové postavení v duchovním životě města si i v 19. století udržovala
římskokatolická církev, byť byly její pozice již od poloviny 18. století postupně
oslabovány snahou státu o její podřízení státní autoritě. Komplikovaný vztah
státu a církve dospěl od tereziánsko-josefinských reforem, které výrazně omezily aktivity katolické církve i na území města (zákaz konání vzdálenějších
poutí, omezení počtu svátků a církevních slavností, rozpuštění náboženských
bratrstev, zásahy do liturgie, zrušení dominikánského a kapucínského konventu či omezení církevní kontroly nad školami), až k prosazení úplné svobody
náboženského vyznání v roce 1867. Všechny tyto kroky, spolu s neschopností
dosud dominantní katolické církve vyrovnat se s proměnami modernizující se
společností 19. století, vedly k postupné ztrátě jejích pozic i v životě tradičně
katolických Českých Budějovic , a výrazně tak napomohly k proměně náboženských poměrů ve městě v následujícím období.
Snaha o napravení tohoto neradostného stavu v českobudějovické diecézi
i ve městě samotném je neodmyslitelně spjata především se jménem Jana Valeriána Jirsíka, který zastával v letech 1851- 1883 úřad českobudějovického biskupa. K dosažení lepšího postavení katolicismu ve městě i v diecézi a k povzbuzení náboženské horlivosti obyvatelstva bylo nutno zajistit v prvé řadě
dostatek kvalitně připravených duchovních správců, a proto biskup Jirsík vě
noval velkou pozornost výchově duchovních a práci biskupského semináře .
K upevnění kázně kléru mělo přispět zavedení kněžských exercicií, pastorálních konferencí a též konání diecézních synod. Ve všech kostelech českobu
dějovické diecéze zavedl eucharistické slavnosti tzv. věčného klanění, organizoval velké náboženské slavnosti, podporoval činnost ústavů a škol. Sám
inícioval založení prvního českého gýrnnasia a ústavu hluchoněmých ve městě.

K významným spolkům na české straně patřila zejména Beseda českobudějovická, Hlahol
(oba založeny v roce 1862), Sokol ( 1869), Český politický spo lek ( 1871 ), Matice školská (1872),
Budivoj (1877) či dámský spolek Ludmila (1885). K hlavním německým spolkům vzniklým
v této době patřil především Deutscher Liedertafel (založen v roce 1856), Budweiser Turnverein
(1862), Deutscher B6hmerwaldbund (1 884), Deutscher Schulverein a Erster deutscher Frauenund Madchenverein (1885). Blíže Encyklopedie Českých Budějovic, zvl. s. 84n. a 466-468.

5

283

Documenta Pragensia XVIII (2000)

K náboženské obrodě měly přispět též lidové misie (první misie ve farnosti
svatého Mikuláše se konaly v letech 1855 a 1856), činnost církevních spolků
a též povolání nových řeholních společenství- kongregací, které by více vyhovovaly potřebám měnící se společnosti. 6
Řeholní kongregace se od poloviny 19. století staly novým a nepřehlédnu
telným atributem každodenního života Českých Budějovic . Ve druhé polovině
19. a v první polovině 20. století působily ve městě celkem tři mužské kongregace, které se zaměřovaly především na pořádání lidových misií, na exercicie, kázání, péči o poutní místa a na činnost v duchovní správě, a tři kongregace ženské, jejichž hlavní doménou se stala charitativní a školská činnost
(významnou roli sehrály zejména při budování dívčího školství ve městě) . 7
Nejstarší českobudějovickou kongregací se stala Kongregace Milosrdných
sester svatého Karla Boromejského (ve městě působila od roku 1850), následována Kongregací Školských sester de Notre Dame (v Českých Budějovi
cích od roku 1871). První mužskou kongregací v Českých Budějovicích se
stali redemptoristé (Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele), o jejichž příchod
usiloval již v padesátých letech 19. století biskup J. V. Jirsík. Úsilí o trvalé
uvedení redemptoristů do města bylo úspěšně završeno až za Jirsíkových nástupců, když byla v roce 1885 při kostele Obětování Panny Marie v Českých
Budějovicích ustavena nová redemptoristická kolej. A konečně byla roku 1887
v Českých Budějovicích založena Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti a o rok
později Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti.8
S Jirsíkovým episkopátem je spojen rovněž novodobý rozmach církevních
spolků a společenství. Do své diecéze uvedl některé spolky s celozemskou
působností a sám inicioval vznik řady kněžských i laických církevních spolků.
Ve druhé polovině 19. století působil v Českých Budějovicích například kněž
ský Spolek svatého Josefa, kněžské mariánské sdružení Corona aurea (oba od
J Kadlec, Jan Valerián Jirsík, České Budějovice 1993; týž, Českobudějovická diecéze, České
1995 , zvl. s. 31 n.
7 Jednotlivé kongregace, zejména ženské, zaznamenávaly po celé sledované období výrazný
početní nárůst. Napřik lad v roce 1905 bylo možno napočítat v řeholních domech prvních pěti
kongregací působících ve městě celkem 187 řeholníků a řeho lnic (včetně bratří laiků, nov i ců
a novicek), v roce 1925 to bylo již 240 a v roce 1937 dohromady 338 členů všech českobudějo
vických řeholních komunit (včetně 13 nově příchozích bratří těš itelů). Podrobněj ší údaje uvádí
každoročně vydávaný přehled o stavu diecéze Catalogus saecularis et regularis cleri dioceseos
Bohemo-Budvicensis pro léta 1905, 1920 a 1937, České Budějovice 1905, 1920 a 1937.
8 Blíže Encyklopedie Českých Budějovic, s. 431-433, a J Hůlka, Církevní řády, bratrstva
a spolky v diecési česko-budějovické, České Budějovice 1892. Poslední kongregací působící ve
městě ve sledovaném období byli řeholní klerikové z Kongregace bratří těšitelů z Getseman
(v Českýc h Budějovicích byli činní v letech 1936- 1950).
6

Budějovice
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roku 1854), Spolek katolických tovaryšů (1858), Jednota ustavičného klanění
svátosti oltářní a k podporování chudých chrámů Páně (1859), Bratrstvo Nejsvětějšího Srdce Páně (1887), redemptoristické Bratrstvo Neposkvměného
Srdce Panny Marie na obrácení hříšníků či Spolek svatého Mikuláše (podpůr
ný fond pro kněze, kteří se bez své viny octli v nouzi, založený J. V. Jirsíkem
roku 1858). Na počátku 20. století se dosavadní náboženské společnosti ve
městě rozrostly mj. o katolický tělovýchovný spolek Orel a též o mariánské
družiny, zřizované zpravidla při kostelech nově vzniklých kongregací a za
jejich aktivní podpory. 9
Činnost mariánských družin v českých zemích je spjata s příchodem a pů
sobením Tovaryšstva Ježíšova v polovině 16. století. První mariánská družina
v Čechách byla založena pro studující mladíky na počátku ledna 1575 při
klementinské koleji v Praze. Další rozšíření mariánských družin je spojeno
s činností jednotlivých jezuitských škol v celé zemi. Vedle studentských byly
nejčastěji zakládány měšťanské družiny, ale až do roku 1751 byly mariánské
družiny uzavřeny pro ženy. Rozkvět družin v následujících dvou staletích však
nepřečkal zrušení jezuitského řádu. 10 Teprve v poslední čtvrtině 19. století se
podařilo plně obnovit činnost těchto družin v českých zemích. Mezi prvními
družinami nechyběla ani mariánská družina učitelek, založená v roce 1893 při
pražském kostele sv. Ignáce, jež se stala jakýmsi vzorem pro družinu česko
budějovickou.''

Srov. J. Hůlka , Církevní řády; J. Kadlec, Jan Valerián Jirsík, zvl. s. 48- 59, a dále též Encyklopedie Českých Budějovic, s. 57 a 294- 295.
10 V Čechách působilo celkem 45 a na Moravě 27 mariánských družin (nejvíce v Praze
a v Olomouci). Vzorem pro všechny družiny se stala studentská římská družina Zvěstování Panny
Marie (založena 1563), která byla v roce 1584 papežem Řehořem Xlll. povýšena na mateřskou
Prima Primaria všech družin na celém světě. Připojení nově vznikajících družin k této Římské
družině jim umožňovalo mj . podílet se na jí udělených odpustcích a výsadách. Papež Sixtus V.
v roce 1586 souhlasil s rozšířením působení mariánských družin mezi všemi stavy; papež Benedikt XIV. umožnil, aby i ženské družiny mohly být přičleněny k Římské družině . K dějinám
družin srov. L. Škarek, Pod praporem Královny nebes . Dějiny, zřízení a pobožnosti Mariánských
družin , Praha 1938;1. V. Kratochvíl, Kongregace Mariánská, její vznik , .účel , význam a stanovy,
Květy mariánské 8, 1891 , s. 8n.; A. M. Rejzek, Význam kongregace Mariánské, zvláště v Če
chách, Skola Božského Srdce Páně 18, 1884, s. 332- 339; První Mariánská družina v Čechách
v konvíktě svatobartolomějském v Praze, Ve službách Královny 21 , 1928, s. 25, 44--45 a 69- 71 ,
a též J. Vašica, České literární baroko, Brno 1995, s. 151 - 160.
11
První družina v Čechách vznikla v pražském sirotčinci u sv. Notburgy v roce 1872, na Moravě
byla první družina založena v roce J 876 v Brně v Mariánském ústavu, ale až vznik Mariánské
družiny Neposkvměného početí Panny Marie pro muže a jinochy u sv. Ignáce v Praze v roce 1880
bývá pokládán za nový počátek života mariánských družin v českých zemích. Blíže srov. literaturu
uvedenou v poznámce č . I O.
9
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Činnost mariánských družin se řídila nejprve podle pravidel z roku 1587,
nověji z roku 1855, která byla pak upravena v roce 1910. 12 Hlavním smyslem
činnosti

družin má být neustálé projevování oddanosti a úcty k Panně Marii
a výchova sodálů a sodálek v dobré křesťany, kteří musí podle svých sil při
spět ke spáse svých bližních a k obraně pravé katolické víry proti všem nepře
jícníkům. Proto patřil k hlavním povinnostem sodálů odběr katolického tisku
a knih, příkladný život a vystříhání se všeho pohoršlivého včetně špatných
knih či společnosti, dále též aktivní zapojení do práce družiny a fmanční podpora její činnosti.
V čele jednotlivých družin stál ředitel , který - v případě , že se nejednalo
o družinu jezuitskou - byl jmenován z řad duchovních příslušným diecézním
biskupem. Ředitel fakticky rozhodoval o všech podstatných záležitostech, jemu
vždy náleželo i konečné rozhodnutí a všichni členové družiny mu byli povin'
nováni poslušností. K ruce měl tzv. magistrát čili výbor družiny,
volený zpravidla každoročně tajnou volbou všemi sodály z kandidátů navržených ředite
lem. Výbor se skládal ze starosty, dvou náměstků, jednatele, několika radních,
instruktora čekatelů (po starostovi druhý nejdůležitější úřad v družině, neboť
měl na starosti přípravu budoucích sodálů) a pokladníka; vedle těchto hlavních funkcionářů mohl ředitel - v případě větších družin - jmenovat jejich
pomocníky, tzv. funkcionáře vedlejší. Výbor neměl rozhodovací právo, ale
pouze právo poradní vůči řediteli (suffragium informativum).
Členství v družině bylo dobrovolné, ale ten, kdo se rozhodl vstoupit, vzal
na sebe ne lehký závazek. Vlastnímu přijetí , které se konalo obvykle jednou či
dvakrát do roka ve dnech zasvěcených Panně Marii (tj. 23. 1., 2. 2., 25. 3.,
2. 7 ., 15. 8. , 8.12.), předcházela - minimálně dvouměsíční, maximálně roční
- čekatelská lhůta. Čekatel, který nejpozději do roka nepřesvědčil o své při
pravenosti stát se řádným sodálem, nebyl za člena družiny přijat. Při neplnění
povinností či závažném pochybení mohl být sodál ředitelem vyloučen , ale
tak, aby nezatrpkl a samo vyloučení aby nepoznamenalo chod družiny. Důvo 
dem vyloučení mohla být i neúčast na třech po sobě jdoucích schůzkách družiny bez řádné omluvy. 13
Účast na těchto schůzkách družiny, které měly být konány každý týden,
patřila k hlavním povinnostem sodálů; výbor družiny se měl scházet jednou

12 Volný výtah z družinských stanov uveřejnil L. Škarek, Pod praporem Královny nebes, s. 65n.;
v plném znění a s výkladovým komentářem stanovy publikoval od roku 1916 na pokračování
v časopise Ve službách Královny J. Stryhal, Nová pravid la Mariánských družin.
13 Podrobněji k čekatelství ve stanovách (srov. literaturu uvedenou v poznámce č. 12) a též stať
Čekatelství ve věstníku Ve službách Královny 21 , I 928, s. 2-4, I 7- 20, 33- 34, 49- 50.
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za měsíc a jedenkrát do roka se měla odbývat valná hromada družiny, zpravidla spojená s volbami magistrátu.
Vnitřně se jednotlivé družiny dělily do zvláštních odborů podle svého zaměření. Nejčastěji se jednalo o odbory eucharistický, tiskový, misijní, paramentní, charitativní či literární, v nichž spočívalo do značné míry těžiště čin
nosti družiny, a proto byla účast sodálů na práci některého odboru dle stanov
závazná.
Vedle všeobecného zaměření činnosti družin,jako bylo například pravidelné
měsíční společné svaté přijímání , roční duchovní cvičení , družinské slavnosti
(zejména založení družiny, titulámí slavnost či slavnost druhého patrona družiny), účast na církevních slavnostech a procesích, pořádání družinských akademií, výletů , přednášek , podpora misií, účast na katolických spolcích a charitě , byla u jednotlivých družin zdůrazněna i jejich specifika. Mariánské družiny
paní a dívek se měly mimo to starat zejména o výzdobu kostelů a o bohoslužebná roucha, zatímco družiny učitelek se měly zaměřit především na školní
práci a na péči o děti a mládež, naproti tomu mariánské družiny studujících
měly přispět k řádné výchově mladé katolické inteligence a připravit ji na
pozdější veřejné působení. Důležitá role připadla též dětským mariánským
družinám, které měly děti již od útlého věku vést k řádnému křesťanskému
životu a připravovat je tak na pozdější práci v řádných družinách. 14
Obnova činnosti mariánských družin v závěru 19. století se setkala v čes
kých zemích s kladnou odezvou. Od roku 1880 do roku 191 Ovzniklo přes 40
družin. V roce 1918 působilo jenom v Čechách celkem 54 mariánských družin, v nichž bylo zapsáno 4 858 členů a čekatelů a v roce 1936 zde bylo již 123
družin s 5 684 sodály. Na Moravě byla tato čísla ještě vyšší. V roce 1918 zde
pracovalo celkem 72 družin se 6 884 členy a čekateli, ve Slezsku bylo sedm
družin se 437 sodály; v roce 1936 bylo na Moravě celkem 109 družin a 7 500
sodálů, ve Slezsku stoupl k tomuto datu počet družin na 25, v nichž bylo
evidováno celkem 1 526 sodálů. 15
K lepší koordinaci činnosti družin v Čechách a na Moravě byl od roku 1907
vydáván věstník mariánských družin pod názvem Ve službách Královny (nej14 Blíže k tomu M. Váňová , Apoštolát Mar. Družin v rodině a životě veřejném , Ve službách
Královny 5, 1912, s. 45- 53 .
15 V českých zemích působilo v roce 1918 celkem 133 a v roce 1936 257 družin, v nichž bylo
zapojeno 12 179, resp. 14 710 sodálů a sodálek. Mezi uvedenými družinami jednoznačně dominovaly ženské družiny. Pro srovnání: jenom v roce 1936 bylo k římské Prima Primaria nově
připojeno celkem 1 143 družin z celého světa. Srov. Přeh l ed Mariánských družin českých v roce
1918, Ve službách Královny ll , 1918, nestr.; Vzrůst Mariánských družin za r. 1938 na celém
světě, Ve službách Královny 32,1939, s. 86, a L. Škarek, Pod praporem Královny nebes, s. 49n.
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prve čtyřikrát až šestkrát ročně, po roce 1920 jako měsíčník) a v roce 1905 se
v Praze sešel1. sjezd mariánských družin. Na něj nepravidelně navázaly další
celozemské, resp. celostátní družinské sjezdy a porady ředitelů, konané zpravidla v Praze anebo na Velehradě, na Moravě byly pořádány rovněž krajinské
sjezdy družin. 16
České Budějovice patřily k místům, v nichž se mariánským družinám vcelku
dařilo . V roce 1918 zde působilo osm mariánských družin, které měly celkem
716 členů a čekatelů, což bylo hned po Praze nejvíce v Čechách. Nejstarší
družinou ve městě byla Mariánská družina mužů a jinochů působící při kostele Růžencové Panny Marie Kongregace bratří Nejsvětější svátosti (190 1); po
jejím příkladu vznikaly i další českobudějovické družiny. Družina byla počtem nevelká, ale významná - její členové se aktivně podíleli na přípravách
a průběhu církevních slavností ve městě a sami organizovali zejména velké
poutě do Zlaté Koruny a na oblíbená poutní místa poblíž Českých Budějovic
- na Těšín , Dobrou Vodu či do Římova. 17 V roce 191 Obyla založena družina
studujících při kostele sv. Václava. Po roce 1918 dočasně zanikla, ale již v roce
1924 byla její činnost obnovena při koleji redemptoristů, kteří zde rovněž
zastávali funkci ředitelů. Členy družiny byli českobudějovičtí gymnasisté, kteří
ne vždy svědomitě přistupovali k plnění družinských povinností a závazků .
V letech 1924- 1929 bylo sice přijato 121 sodálů , jedenáct z nich však bylo
vyloučeno a šest z družiny vystoupilo dobrovolně. 1 8 Poslední mužskou družinou v Českých Budějovicích byla mariánská družina bohoslovců založená
v roce 1913 při seminaristickém kostele sv. Anny.
V srpnu 1909 byla ustavena družina učitelek a kandidátek při kapli sv. Josefa Kongregace Školských sester de Notre Dame, jejímž ředitelem byl po
určitou dobu i tehdejší profesor náboženství na českobudějovickém gymnasiu
a pozdější českobudějovický biskup Šimon Bárta. Členství v družině přijímaly
jak již stávající učitelky, tak i studentky učitelského ústavu spravovaného,
spolu s dalšími dívčími vzdělávacími ústavy, školskými sestrami (v letech
1904-1942). 19
16 Zprávy o jednání sjezdů přináší družinský věstník , srov. např. Třetí sjezd Mariánských družin,
Ve službách Královny 3, 191 O, s. 89- 93, či Pátý všeobecný sjezd Mar. družin v Praze, Ve službách Královny 13, 1920, s. 111 - 122.
17 V roce 1925 měla 25 členů a v roce 1940 55; v roce 1940 druž ina pořáda la velkou pouť do
Zlaté Koruny (cca 15 000 účastníků) a na Těšín (cca 4 000 účastníků). V čele družiny stáli jako
ředitelé zpravidla čes kobudějovičtí redemptoristé. Ve službách Královny 33, 1940, s. 46-47.
18 Naproti tomu čtyři z nich oblékli řeho l ní roucho. V roce 1931 měla družina 69 sodálů a 31
čekatelů. Ve službách Královny 21, 1928, s. 143- 144, a Ve službách Královny 24, 1931 , s. 30.
19 Např . v roce 1911 měla družina již 91 členek (51 učitelek, 40 kandidátek) a 54 čekatelek
(3 učitelky, 51 kandidátek); blíže Ve službách Královny 4, 1911, s. 94-95.
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V roce 1923 byla při redemptoristickém kostele Obětování Panny Marie
založena mariánská družina dívek; při ní byla ustavena též družina dětská,
jejíž činnost pod vedením duchovního správce v podstatě kopírovala program
dívčí družiny, do níž starší dívky postupně přecházely. 20
Nejvíce českobudějovických družin však bylo spojeno s kostelem Božského Srdce Páně Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti. Toto nejpočetnější
českobudějovické řeholní společenství založila v roce 1887 v Českých Budě
jovicích Kristiána Šebestová. 21 Jako diecézní řeholní společnost ji potvrdil
českobudějovický biskup M. J. Říha ještě v témž roce, avšak papežský souhlas jí udělil papež Pius XI. až roku 1933. Hlavním posláním řeholnic byla
výchova a vyučování dětí a dívek, péče o nemocné a postižené; důležitou
součástí jejich činnosti byla též výroba bohoslužebných rouch. Na nároží
Rudolfovské a Lipenské ulice si sestry postupně vybudovaly hlavní řeholní
dům spolu s kongregačním kostelem Božského Srdce Páně, mateřincem
a noviciátem. Ve svém areálu kongregace otevřela postupně četná školská zařízení s právem veřejnosti, mj. i ženský učitelský ústav (založen v roce 1899,
resp. 1903). 22 V oblasti výchovy a zejména vyššího vzdělání dívek v Českých
Budějovicích tak až do druhé světové války zaujímala Kongregace Sester
Nejsvětější Svátosti, spolu s kongregací školských sester, důležité postavení.
Nepřekvapuje proto, že sestry usilovaly o celkový rozvoj a výchovu svěře-

20 V roce 1926 měla dětská družina 41 členek a ll čekatelek; dalších 8 dívek přešlo do dívčí
družiny. Srov. Ve službách Královny 17, 1924, s. 32; Ve službách Královny 19, 1926, s. 143, a Ve
službách Královny 20, 1927, s. 95.
2 1 Kristiána Šebestová, řeholním jménem M. Marie Magdalena Šebestová, se narodila 8. 3. 1855
v pražské katolické rodině. Nejprve pracovala jako učitelka na smíchovské dívčí škole. V roce
1884 si zažádala o přeložení do Českých Budějovic , kde působila jako litemí učitelka na samostatné české dívčí obecné škole. Její další působení ovlivnilo setkání s vicerektorem českobudějo
vického biskupského semináře Václavem Petrem, zakladatelem Kongregace bratří Nejsvětější
Svátosti. Dne 16. 5. 1887 založi la Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti a stala se její první
generální představenou. Během jejího dlouhého působení ve funkci generální představené (zemřela 3. 2 1924 v Českých Budějovicích) bylo založeno ještě dalších devět filiálních domů po
celé zemi. Blíže G. Urbanová , Láska a smír. Životopis M. M. Magdaleny Šebestové zakladatelky
Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, České Budějovice 1995. Tato kongregace byla nejpočet
nějším řeholním spo l ečenstvím ve městě: v roce 1905 měla celkem 68 sester i novicek, v roce
1925 již lil a v roce 1937 dohromady 154 řeholnic; srov. s poznámkou č. 9, kde je též literatura.
22 V letech 1939-1942 byla všechna školská zařízení kongregace (tj. dívčí penzionát, šicí škola,
obecná dívčí škola, mateřská škola, ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol, industriální
kurs pro vzdělávání učitelek, měšťanská škola, odborná škola pro ženská povolání, učitelský
ústav a dívčí reálné gymnasium) zrušena, totéž se opakovalo i v letech 1947- 1949. V roce 1950
byly řeholnice nuceny opustit budějovický konvent; do Českých Budějovic se vrátily až v srpnu
1992. Srov. Encyklopedie Českých Budějovic, s. 431 n.
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ných dívek v katolickém duchu, k čemuž mělo napomoci i jejich zapojení do
mariánských družin ustavených při kostele kongregace.23
Nejpočetnější z nich byla mariánská družina učitelek a kandidátek, jejímž
úkolem bylo v dívkách v souladu s obecným pojetím poslání těchto družin
"uvědomění v pravdě křesťansko - katolické pěstovati ", neboť to ,Jest účelem
Marianské kongregace učitelek", a tak "činiti z nich v každé příčině učitelky
řádné, které by jak náleží vznešený úkol svůj zastávaly pro Boha, vlast'
a národ ... " 24 Proto si také českobudějovické sodálky zvolily za spolupatronku
své družiny sv. Kateřinu Alexandrijskou, "poněvadž naše povolání poskytuje
nám mnoho a mnoho příležitosti zmužilost této světice následovati."25
O činnosti této družiny jsme poměrně dobře informováni, neboť vedle obvyklých informací o práci sodálek, publikovaných nepravidelně v Družinských zprávách mariánského věstníku Ve službách Královny, se ve Státním
okresním archivu v Českých Budějovicích dochovaly i tři základní knihy, které
podle stanov byly povinny vést všechny družiny - tj. album, deník družiny
a kniha zápisů ze schůzí. 26 Album družiny (vlastně kniha členů) bylo založeno
až v průběhu roku 1910, a proto byly první zápisy učiněny až zpětně. 27 Album
zahrnuje zápisy od prvního slavnostního přijímání sodálek 21. 6. 1909 až do
posledního zaznamenaného přijímání ze dne 8. 12. 1939. Po celou tuto dobu
bylo velmi pečlivě vedeno. Naproti tomu obě zbývající knihy se takovouto
pečlivostí mohou pochlubit jen do počátku dvacátých let. Deník i kniha zápisů
zahrnují pouze období od založení družiny do roku 1925, přičemž zápisy
z posledních let jsou velmi torzovité, a lze říci, že i ledabyle vedené (mj. zde
chybí podpisy zapisovatele a starosty družiny, stejně jako podpis ředitele družiny, který měl zápisy kontrolovat a kontrasignovat). Navíc se zápisy obou
těchto knih v mnohém téměř doslova opakují. Přesto je možno na jejich základě
podat poměrně ucelený přeh l ed o životě družiny.
Družina byla založena generální představenou kongregace M. Marií Mag-

23 Do roku 1918 zde pů sobily tyto družiny: družina učitelek a kandidátek (založena v roce 1907),
družina paní ( 1908), družina panen českých a družina panen německých (1908), družina školních
dívek ( 1912); všechny družiny byly řádně připojeny k Římské družině a opatřeny odpustky.
24 Družiny marianské, Učitelská příloha k XVI. ročníku Vychovatele, roč . 4, s. 5.
25 Deník, 8. ll. 1908. Plný název družiny zní takto: Mariánská družina učite lek a kandidátek pod
ochranou Neposkvměného Početí Panny Marie a patronkou sv. Kateřinou Alexandrij skou zřízená
při kostele Božského Srdce Páně v klášteře Sester Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích.
26 Všechny tři knihy se nalézají v neuspořádaném fondu pod prozatímní sign. B 227. Další výklad se opírá předevš ím o tyto prameny, které jsou zkráce ně citovány v této podobě: Album,
Deník nebo Zápisy s odkazem na příslu šné datum, neboť nejsou stránkovány.
27 Rozhodnutí o založení Alba padlo na výborové schůzi 7.6. 1910; srov. Deník.

290

M. Novotný, Mariánská družina učitelek a kandidátek

dalenou Šebestovou dne ll. 12. 1907 jako Mariánská družina chovanek. Ustavující schůze se zúčastnilo 19 chovanek, jimž matka představená poskytla pro
jejich činnost místnost a kapli v areálu kongregace. Dne 17. září 1909 dorazil
dekret z Říma, který potvrdil připojení k Římské družině, ale již počátkem
dubna následujícího roku padlo rozhodnutí o rozšíření družiny na Mariánskou družinu učitelek a kandidátek. Potvrzení o rozšíření a přejmenování družiny dorazilo do Českých Budějovic 3. 6. 1910, s platností již od 26. 4. 1910. 28
Dne 8. listopadu 1908 bylo přijato prvních 25 členek do nově založené
družiny chovanek, první slavnostní přijímání se uskutečnilo za účasti česko
budějovického biskupa J. A. Hůlky až 21. 6. 1909. Tehdy se Panně Marii
zaslíbilo celkem 64 sodálek, z nichž 41 bylo učitelkami a ostatní byly studentkami II. ročníku učitelského ústavu. Album družiny podává celkový přehled
o členkách, jejichž počet se neustále zvětšoval vzhledem k pravidelnému při
jímání nových adeptek - do roku 1918 přijala družina celkem 208 sodálek,
v roce 1925 zde bylo uvedeno již 305 členek a poslední zápis v Albu v roce
1939 se zastavil u čísla 598 přijatých. Na pravidelné činnosti družiny se však
podílely pouze chovanky řeholních škol a sodálky-učitelky působící ve městě
či blízkém okolí. Ostatní sodálky, které nežily v Českých Budějovicích, si
mohly uchovat členství v družině, pokud s ní alespoň udržovaly občasný písemný kontakt, pravidelně obnovovaly své zaslíbení a v neposlední řadě
i finančně přispívaly na činnost družiny. 29
Většina sodálek pocházela z jižních a jihozápadních Čech. Nejčastějšími
lokalitami, které dívky uváděly jako domovskou adresu, byly České Budějo
vice, Milevsko, Tábor, Písek, Netolice, Lomnice, Soběslav, Bechyně, Jindři
chův Hradec, Žirovnice, Volyně, Týn nad Vltavou, Klatovy, Domažlice, Břez
nice, Příbram, Plzeň, Horažďovice; mezi několikanásobně zastoupenými
lokalitami nechybí ani Praha. Dívky z ostatních částí Čech, z Moravy či ze
Slovenska se v seznamu členek objevují jen zřídka. Také v českobudějovické
družině byl zaveden institut čestného členství, které bylo, vedle protektorky
družiny (matky představené) a její sestry M. Marie Františky Šebestové, udě28 Srov. Deník 11.12. 1907, 17.9. 1909a3.6.1910.

V albu i v deníku je uvedeno pouze několik případů úmrtí nebo přestupů českobudějovických
sodálek do jiné družiny (např . v roce 1909 přestoupilo několik sodálek do pražské družiny
u sv. Ignáce), rovněž vystoupení či ukončení členství se týká pouze několik zápisů: 23. 12. 1921
oznámily písemně dvě starší sodálky, že z družiny vystupují. Zvláštní situace nastala v září I 923,
když dosavadní starostka družiny M . Šejnová přestoupila do družiny dívek při redemptoristickém kostele a založila zde dětskou družinu (oddělení); členství v družině ukončila i B. Valentová,
která koncem roku 191 O vstoupila do Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, či J. Biihmová,
která tak učinila 10. I. 1912 - blíže k tomu Deník a Album.

29
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lováno především ředitelkám paedagogia, na němž dívky studovaly, a ředitel
kám penzionátu, v němž byly ubytovány přespolní studentky. 30
Činnost družiny se odbývala především v pravidelných schůzkách - družinských výborových a odborových 31 -a na valných hromadách. N a té první,
konané dne 18. ll . 1908, byl zvolen i první magistrát, který měl deset členek.
Starostkou byla zvolena Anežka Dudkevičová, jejími náměstkyněmi se staly
Marie Snížková a Marie Kardová,jednatelkou byla Marie Němečková, funkci
pokladní zastávala Jindřiška Hrdličková, instruktorkou byla Jindřiška Novotná
a do funkcí konzultantek byly zvoleny slečny Marie Heyrovská, Hermína
Skydánková, Marie Turková a Emilie Stoková. 32 Ve funkci ředitele družiny
se do začátku okupace střídali především kněží z řad Tovaryšstva Ježíšova:
prvním ředitelem byl jmenován v roce 1907 Ladislav Schmidt, roku 1909 ho
vystřídal František Žák. V letech 1912- 1913 se této funkce ujalJosefRybák,
po něm nastoupil roku 1913 František Čech. Posledním ředitelem zaznamenaným v deníku byl v letech 1922- 1936 Karel Loška.33
V deníkových zápisech jednoznačně dominují pravidelně se opakující události,
k nimž patřily především schůzky družiny, modlitby (zejména obnovování záslibných modliteb 8. 12.), duchovní cvičení, adorace, přijímání nových čekate
lek a členek, účast na církevních poutích a slavnostech ve městě a v okolí, oslavy
jmenín zakladatelky družiny, českobudějovických biskupů a ředitelů družiny,
spojené obvykle s divadelním představením připraveným sodálkami. K pravidelným akcím patřilo rovněž pořádání akademií a tombol, jejichž výtěžek byl
určen jak pro potřeby družiny (např. na nákup kníh, předplatné družinského věst
níku či na úhradu členského příspěvku v Dědictví sv. Prokopa, kam se dívky
v roce 1921 přihlásily), tak na charitativní činnost (příspěvek na sirotčinec či
dárky pro chudé děti ze cvičné školy o Vánocích) a též na podporu výstavby
kostela ve Vrbici (100 Kč v roce 1921). Hlavně ve třicátých letech věnovala
družina zvýšenou pozornost misijní práci, především v zámoří. Sodálky pořádaly
akce propagující misie, věnovaly bohoslužebná·roucha a oblečení pro potřeby
misionářů i nově pokřtěných Afričanů . Za tímto účelem posílaly i peníze - v roce
1938 poskytly 800 Kč na pokřtění černochů a 240 Kč na vykoupení otroků. 34
30 Čestné členství

bylo udě leno např. i čes kobud ějov ickému biskupovi J .A. Hůlkovi ( 1911 ).
20. ll. 191 O byl ustaven odbor charitativní (I O členek v čele s A. Kolářovou) a eucharistický
(28 sodálek v čele s M. Kaňákovou); 8. 12. 191 O byl ustaven odbor mariánský a konečně 14. 12.
1910 i kroužek literární - srov. Deník.
32 Deník, 18. ll. 1909.
33 Po něm nastoupil od roku 1938 (resp. 1937) František Hůrský. Srov. Ve službách Královny 31 ,
1938, s. 95 .
34 Ve službách Královny 31 , 1938, s. 95 - zpráva uvádí, že za posledních deset let družina přispě la
na pokřtění sedmdesáti Afričanů a na vykoupení z otroctví pro čtyři osoby.
31
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M. Novotný, Mariánská družina

učitelek

a kandidátek

Další skupina zápisů informuje- zpravidla na konci ledna- o pořádaných
zábavách družin zřizovaných kongregací. Tyto zábavy vypadaly
asi tak, že po skončení oficiální oslavy připravil magistrát nebo patronka družiny pro dívky sváteční společnou svačinu, "po níž při hudbě gramofonu jsme
si srdečně poskočily." 35 Pravidelně každý druhý rok se v květnu a červnu objevují zprávy o průběhu maturitních zkoušek a o prosebných poutích (zejména na Svatou Horu) a modlitbách za zdar maturit. Podle deníkových zpráv
studovaly dívky velmi pilně, neboť převážná většina z nich pravidelně absolvovala s vyznamenáním a deník neuvádí ani jedinou neúspěšnou studentku.36
Deník si rovněž všímá společných akcí s ostatními družinami ve městě 37 , nezapomíná ani na sjezdy a porady družinského hnutí, jichž se zúčastnily zástupkyně družiny, infonnuje rovněž o úmrtí několika sodálek i o smrti protektorky družiny či dalších duchovních představitelů.
Veřejné dění , tedy politika, proniklo na stránky deníku jen epizodicky, ale
přesto tyto informace nejsou nezajímavé a mají svou vypovídací hodnotu.
První takovouto zprávou je až informace o účasti sodálek na zádušní mši za
arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este (3. 7. 1914), po ní následuje oznámení o pořádání prosebných procesí za vítězství rakouských zbraní ve válce
(16. a 30. 8.); v následujícím roce přibyla zpráva o prosebné pouti na Těšín za
ukončení války (2. 5) a o slavnostní akademii uspořádané 2. 12. u příležitosti
císařových narozenin. V roce 1916 vyjadřuje zapisovatelka družiny na dvou
stranách lítost nad skonem mocnáře, tu však hned střídá radostné oznámení
o nástupu Karla I. na trůn. V roce 1917 se, vedle oslav panovníkových jmenin
(3. ll.) spojených se slavnostní akademií družiny, objevuje zpráva o procesí
sodálek na blízkou Dobrou Vodu, jehož cílem opět byla prosba za brzký mír.
V deníku se objevují rovněž zprávy o epidemii, která postihla město v roce
1917. K 28. říjnu 1918 jednatelka družiny do deníku zapsala"radostnou událost, kdy československý národ dosáhl splnění svého staletého snu - stal se
opět národem svobodným". Proto hned 8. 11. byla u příležitosti bitvy na Bílé
hoře uspořádána v tělocvičně školy slavnost, zakončená "provoláním slávy
státu československému a zapěním české , národní hymny". Vedle 28. října
společných

Ve službách Královny 4, 1911 , s. 33.
Dvouletý cyklus byl dán tím, že v učitelském ústavu byly otevřeny vždy jen dva ročníky :
l. a 3., anebo 2. a 4.
37 Družina se účastnila společných akcí s ostatními českobudějovickými družinami, například
v roce 1921 v souvislosti se sjezdem jihočeských kato líků v Českých Budějovicích (14 . 8. velký
manifestační průvod městem) , nebo 30. 5. 1926 v rámci městské mariánské slavnosti , nebo v květnu
1939, kdy se průvodu s městským palladiem účastnilo sedmdesát duchovních, několik set druž iček
a 8000 věřících. Ve službách Královny 19, 1926, s. 143, a Ve službách Královny 33, 1940, s. 47.
35
36
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nyní do kalendáře zaznamenáníhodných událostí přibylo nově i datum 7. 3.
(narozeniny T. G. Masaryka) a dokonce i 28. 3. 1919, kdy sodálky uspořádaly
oslavu výročí narození J. A. Komenského, "slavného paedagoga a arciučitele
všech národů" . 38
Přes to všechno nezapomínaly sodálky na svou přípravu pro budoucí poslání po ukončení školy. K tomu směřovaly především přednášky, které byly
nedílnou součástí všech schůzek družiny. V nich byla mj . probírána i témata
týkající se role ženy ve společnosti, postavení katolických učitelek u nás
a v zahraničí apod. Dívkám byla pravidelně doporučována vhodná četba z časopisů se jednalo především o Křesťanskou školu, Vychovatele, Rodinu
a školu, Rodinné vychování či Katolické misie. Dívky byly informovány
i o nebezpečenstvích číhajících v okolním světě, tak například v roce 1908
byly varovány před zednáři a jejich úklady proti katolické církvi, pravidelně
byly upozorňovány na nevhodnou (protináboženskou) literaturu a v květnu
1912 jim ctihodná M . Marie Františka neopomněla zdůraznit potřebu "vší
silou čeliti proti modernímu proudu nernravnosti, který se též projevuje modou,
zvláště neslušně vykrojenými šaty".39
Závěrem nezbývá než shrnout, že českobudějovické mariánské družiny,
a zejména Mariánská družina učitelek a kandidátek pod ochranou Neposkvrněného Početí Panny Marie a patronkou sv. Kateřinou Alexandrijskou, se
významně podílely na utváření duchovního života města v první polovině
20. století, a už proto by jejich činnost neměla být opomenuta.

38 Vše blíže v Deníku k uvedeným datům .
39

Vše blíže v Deníku.
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JtŘÍ KŘESŤAN

SBOR PRO POSTAVENÍ POMNÍKU BEDŘICHU
SMETANOVI V PRAZE V JUBILEJNÍM ROCE 1924

Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze (známější pod
názvem Společnost Bedřicha Smetany) náležel k těm kulturním
spolkům hlavního města Prahy, jejichž působení mělo největší ohlas. Mnohými
svými aktivitami rámec města výrazně přesahoval, hlavně v období mezi dvěma
světovými válkami, kdy se vedení spolku - na pražské poměry až nezvykle
stabilnímu- podařilo nejen přitáhnout ke spolkovému životu členstvo 1 a další
zájemce, ale také ovlivnit v mnohých směrech společenský život v Praze
a některých dalších místech. K úspěchům nesporně patřilo, že spolek vzbudil
zájem řady významných osobností a institucí i ze sféry mimo kulturu, což
mělo kromě zvýšení společenského lesku akcí blahodárný vliv na zajištění

pozdějším

přísunu finančních prostředků.

Rok 1924 se stal úběžníkem dosavadních aktivit spolku. Příčina je nasnadě:
rok 1924 byl rokem jubilejním- rokem 100. výročí narození a 40. výročí
úmrtí velkého českého skladatele.2 V tomto roce Sbor zúročil mnohé ze svých
dlouhodobých snah, tento rok však rovněž naznačil některé problematické
momenty v plánech spolku a jejich realizaci.
Zaměřme se nejdříve na vývoj spolku před rokem 1924. Myšlenka na zřízení
organizace, která by si vytkla za cíl vybudovat důstojný pomník Bedřichu
Smetanovi v Praze, vznikla v době 25. výročí Smetanova úmrtí v hudebním
odboru Umělecké besedy v Praze (jehož prvním předsedou svého času sám
1 Koncem roku 1915 mohl Sbor vykázat 462 členů. Archiv hlavního města Prahy (dále jen
AMP), Prezídium magistrátu hlavního města Prahy (dále jen PMP), sg. l2/ 112, k. 630 - dopis
výboru Sboru členstvu ze 30. 5. 1916. V roce 1930 vzrostl počet členů na I 021 . Zprávy Společ
nosti Bedřicha Smetany I, 1931 - 1932, s. 21. V roce 1952 Společnost Bedřicha Smetany evidovala 1244 č l enů. AMP, Spolkový katastr (dále jen SK), sg. SK/XXII/434 - příloha ll ke spisu
čj. 1194/52-Sp-W z 18. 4. 1952.
2 Bedřich Smetana se narodil2. 3. 1824 a zemřel 12 . 5. 1884.
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skladatel byl). Slavnostní schůze hudebního odboru, jež dala impuls ke vzniku
Sboru pro postavení Smetanova pomníku, se konala ll. května 1909 ve velké
zasedací síni Staroměstské radnice. 3 Schůze se vedle členů pořádajícího spolku
a zástupců města Prahy zúčastnili také rektoři Univerzity Karlovy a technického učení , představitelé Národního divadla, konzervatoře a reprezentanti
předních hudebních institucí a spolků, skladatelé, hudebníci a kulturní kritici.
Vůdčí myšlenku pomníku vytyčil na slavnostní schůzi Otakar Hostinský:
vedle požadavku na výtvarnou dokonalost, optimistický ráz pomníku (měl
být ,jako vítězné fanfáry z Libuše") a jeho situování v zeleni Hostinský požadoval "styk pomníku s Národním divadlem" v ideovém i místním smyslu.
Hostinský promluvil rovněž o potřebě vydat souborné dílo Bedřicha Smetany
a zřídit muzeum, jež by soustředilo a pečovalo o Mistrovu pozůstalost a další
památky na jeho život a tvorbu. V následujících letech se představitelé spolku
cítili být zavázáni odkazem Hostinského poselství. Sám Hostinský se do čela
spolku postavit nemohl pro svou těžkou chorobu- zemřel v roce 1910, nedlouho po jeho ustavení. Pro úplnost dodejme, že ustavující valná hromada
Sboru pro postavení Smetanova pomníku se konala ve Smetanově síni Umě
lecké besedy dne 5. prosince 1909. Ve schválených stanovách byl charakterizován účel spolku jednoduše: "postaviti v Praze pomník B. Smetanovi". 4
Četba jmen mužů, kteří se přípravných prací k ustavení spolku účastnili
nebo se podíleli na jeho vedení v prvních letech existence, je velice zajímavá.
Funkci předsedy zastával od ustavení spolku do roku 1917 Jaroslav Goll.
K činovníkům spolku patřili například Max Švabinský, Karel Kovařovic, Ladislav Pinkas, Karel Kramář, Vilém Pospíšil, Otakar Ostrčil, Otakar Zich,
Karel Hoffmeister, F. V. Krejčí , Otakar Theer či Karel kníže Schwarzenberg.
Pro náš další výklad je důležité si povšimnout, že od počátečních kroků patřil
ke členům výboru tehdejší mimořádný profesor Univerzity Karlovy v Praze
Zdeněk Nejedlý, který byl všeobecně považován za Hostinského nástupce.
Stálými členy výboru byli dlouhodobě zástupci Smetanovy rodiny, města Prahy
a hudebního odboru Umělecké besedy (zvláštní příchylnost ke Sboru jevil
A. B. Svojsík).
Před rokem 1917 se vedení Sboru soustředilo téměř vý lučně na získávání
finančních prostředků a zajištění vhodného místa pro pomník. Právě umístění
pomníku se stalo po dlouhá léta neuralgickým bodem plánů Sboru. Často
K nás ledujícímu vi z zápis ze slavnostní schůze hudebního odboru Umělecké besedy ze dne
l l . 5. 1909 in: Státní ústřední archiv (dále jen SÚA), Společnost Bedřicha Smetany (dále jen
SBS), sg.l /8, k.2.
4 AMP, PMP, sg. l2/ 112, k. 630.
3
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J. Křes ťan, Sbor pro postav ení pomníku Bedřichu Smetanovi
musely být odmítány fantastické nápady. Jedním z nich byl například projekt
Stanislava Suchardy, autora známého pomníku Františku Palackému. Sucharda
přišel v roce 1913 s myšlenkou zachovat pilíře řetězové lávky, vedoucí z Klárova k Rudolfinu, která měla být v té době rozebrána, a pomník Smetanovi
postavit na jeden z pilířů uprostřed Vltavy. Hudební list Smetana nápad pohotově glosoval slovy, že by bylo škoda nevyužít i zbylých dvou pilířů , na nichž
by mohly být vztyčeny sochy Dvořáka a Fibicha. List zároveň vyjádřil pře
svědčení , že realizace Suchardova pomníku , jedině snad schází do toho, aby
Praha mohla být prohlášena dokonalým Kocourkovem". 5 Jako nejpřijatelnější
místo pro postavení pomníku se dlouhou dobu jevila severní část Žofinského
ostrova. J. V. Myslbekovi byl dokonce zadán úkol vypracovat ideový projekt
pomníku. Myslbekův návrh se však příliš nelíbil a vznikla trapná povinnost,
jak Mistra o této skutečnosti uvědomit. Pánové si dávali přednost, kdo bude
poslem zlé zprávy.
Výrazný impuls pro oživení činnosti spolku přinesla atmosféra posledních
válečných let, kdy Smetanova hudba rezonovala v pražské veřejnosti pro mnohé
až překvapivým způsobem a Smetanův odkaz začal být pociťován jako velmi
aktuální. Dění ve Sboru pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi, podle
dobového referátu "až příliš tichém" 6 , bylo bezprostředně ovlivněno znač
ným úspěchem výstavy, jež byla životu a dílu Mistra věnována. Byla zahájena
v Národopisném muzeu v zahradě Kinských na Smíchově dne 5. května 1917.
Podle pozdějších slov Zdeňka Nejedlého působila na mnohé jako "hlas zvyššího světa, volající spící, aby se probudili".7 Připomeňme, že zahájení výstavy se odehrávalo v době, kdy se například připravoval Manifest českých spisovatelů (byl uveřejněn 17. května 1917).
Ač se k výstavě z roku 1917 Sbor později často hlásil, na její organizaci se
přímo nepodílel. Tíhu pořadatelské práce nesl na svých bedrech Klub penzionovaných sólistů Národního divadla, v jehož čele stál Bohumil Benoni, ně
kdejší skvělý operní pěvec (barytonista). Přípravy výstavy se ovšem účastnili
někteří členové Sboru, na prvním místě autor scénáře Zdeněk Nejedlý. Benoni
mohl v červenci 1917 z pověření organizátorů odevzdat Sboru částku přesa
hující dvacet tisíc korun jako výnos výstavy.8 Tato suma zastínila dosavadní

J. B., Smetanův pomník na řece Vltavě, Smetana 4, 19 13, č. 6- 7 (28. ll.), s. 100. Srov. též
SÚA, SBS, sg. 48/2, k. 18; Hudební revue 7, č. 3, s. 165.
6 Z. Nej edlý, Sbor pro postavení Smetanova pomníku, Smetana 7, 1917, č. 8- 9 (21. 6.), s. 133.
7 Týž, Bedřich Smetana, Českosloven s ký legionář 6, 1924, č. 9 (29. 2.), s. 2. K výstavě samotné
viz též SÚA, SBS, sg. 12, k. ll.
8 SÚA, SBS, sg. 1/8, k. 2 - zápis z výborové schůze ze dne 12 . 7. 19 17.
5
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aktivity Sboru, které se odvíjely se v předchozích osmi letech. Benoni odevzdával finanční obnos již novému vedení Sboru, v němž získali silné pozice
právě lidé podílející se na přípravě smetanovské výstavy.
Na valné hromadě, konané dne 24. května 1917, rezignoval na funkci před
sedy Jaroslav Goll, a spolu s ním i místopředseda Ladislav Pinkas, pokladník
Ferdinand Pečírka a jednatel Vilém Pospíšil. 9 Rozchod se starým vedením
proběhl korektně a nezatížil budoucí osobní vztahy dřívějších a nových členů
výboru. Projevilo se to mimo jiné tím, že v roce 1928 byl Jaroslav Goll jmenován prvním čestným členem Sboru. 10 Do čela spolku byl povolán František
Táborský, profesor a později ředitel Vyšší dívčí školy v Praze, dnes již téměř
neznámý spisovatel, básník a překladatel, sběratel, znalec našeho a slovanského výtvarného umění, člen národně demokratické strany. 11 Předsednickou
funkci vykonával po celé meziválečné období.
Funkci prvního místopředsedy zaujal po valné hromadě Zdeněk Nejedlý,
druhým místopředsedou se stal Josef Jiránek, správu pokladny převzal Bohumil Benoni,jednatelem byl zvolen Karel Guth a jeho zástupcem a zapisovatelem Václav Zubatý. Ve výboru zůstali mimo jiné Karel Kovařovic, Otakar
Theer, Otakar Ostrčil a Otakar Zich. Nově byli zvoleni kromě jiných bratři
Jeremiášové, Jaroslav Křička, Vladimír Helfert, Václav Tille, Marie Majerová a Růžena Maturová. Nově zvolené vedení spolku pak doznalo v následujících dvaceti letech 12 jen malých změn. Kromě výše uvedených činovníků se
v letech první republiky ve vedení spolku objevili mezi vedoucími představi
teli zejména Zdeněk Wirth a Josef Bartoš ve funkcích druhého místopředse
dy, respektive jednatele. Do výboru byli voleni dále například Otakar Španiel,
A. J. Patzaková, Hubert Doležil, Václav Holzknecht a v neposlední řadě též
František Tomášek, člen sociálně demokratické strany, předseda poslanecké
sněmovny Národního shromáždění a starosta Dělnické akademie. Věrný zů 
stával Sboru prof. Svojsík.
Nové vedené Sboru pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi se obrátilo k veřejnosti s výzvou k poskytování finančních prostředků na vybudování

9

Tamtéž - zápis z valné hromady konané dne 24. 5. 1917. Dále srov. zápisy z výborových
5. a 30. 5. 1917.
ČR (dále jen AAV) , Zdeněk Nejedlý - veřejná činnost, inv. č . 115 ,
k. ll, složka Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi - dopis předsedy Františka Táborského a jednatele Josefa Bartoše čl enům Sboru ze dne 30. října 1928.
11 K osobnosti Františka Táborského (15. I. 1858 - 21.6. 1940) odkazuji a lespoň na bohatou
tiskovou dokumentaci in: SÚA, MZV-VA I, k. 4026, F. Táborský.
12 Srov. AMP, SK, sg. SK/XXli/434.
schů zí konaných 3. 5. , 24.
10 Archiv Akademie věd
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Mělo

odvahu opustit ideu vybudování pomníku na Slovanském
"pomníku sošnického" se však do zorného úhlu pozornosti
Sboru začaly dostávat i jiné aktivity směřující k zachování a propagaci odkazu
Bedřicha Smetany. Po vzniku republiky se upírala pozornost k blížícímu se
jubilejnímu roku 1924.
Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze se prohlásil za
hlavního organizátora oslav v roce 1924 již v květnu 1921 14 a přistoupil bezodkladně k přípravným pracem. Ambicióznímu návrhu se dostalo posvěcení
na slavnostní schůzi, která byla svolána do zasedací síně Staroměstské radnice na den 14. května 1922. 15 Početně navštívené schůze se kromě zástupců
pořádajícího Sboru a hostitelů z vedení pražské obce zúčastnili také předsta
vitelé zainteresovaných státních a zemských úřadů, kulturních institucí a spolků
z Prahy i mimopražských míst, objevili se mnozí skladatelé, výkonní umělci
a žurnalisté, přítomní byli zástupci rodiny Smetanovy i členové městské rady
z Litomyšle, Smetanova rodného města. S nadšením byla přijata zpráva, s níž
dorazili zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky, že T. G. Masaryk se
rozhodl vyhovět žádosti Sboru a převzít nad oslavami záštitu.
Na schůzi vystoupili zástupci Sboru Guth, Nejedlý, Benoni, Kysela a Doležil s konkrétními představami o chystaných oslavách. Tyto návrhy, přijaté
schůzí se sympatiemi, byly vzápětí vydány tiskem. 16 Ctitelé Smetany byli
informováni, že oslavy se mají odvíjet čtyřmi základními směry:
1) položení základního kamene pomníku Bedřichu Smetanovi;
2) zahájení vydání Souborného díla Bedřicha Smetany (původně se
uvažovalo, že jako první bude vydána partitura Prodané nevěsty);
3) slavnostní provedení Smetanových děl;
4) výstava věnovaná Bedřichu Smetanovi.
Úlohu organizačního výboru oslav převzal z pověření přítomných výbor
Sboru pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi, který měl právo kooptovat další jednotlivce.
Smetanovské oslavy byly zahájeny slavnostní schůzí v Národním divadle
dne 2. března 1924. Budova byla obležena davy obecenstva, které toužily alespoň zahlédnout přijíždějícího prezidenta Republiky československé a ostatní
ostrově. Kromě

Smetana 7, 1917, č . 10 (18. 10.), s. 137.
Smetana 12, 1922, č. I (25. 1.), s. 12.
Ke schůzi konané dne 14. 5. 1922 viz SÚA, SBS, sg. 3511, k. 15 - zápis ze schůze, seznam
účastníku. Srov. též Smetana 12, 1922, č. 6- 7 (1. 7.), s. 108- 109.
16 Program slavností Bedřicha Smetany v roce stých narozenin 1924. Praha, Sbor pro postavení
pomníku Bedřichu Smetanovi 1922, s. 8- 29. Srov. též Smetana ll , 1921, č. 2- 3 (25. 5.), s. 2 1.
l3
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významné osobnosti. Šťastní majitelé vstupenek mohli spatřit takovou úpravu scény: "Proti temnému pozadí kruhového horizontu zvedaly se jako nejkrásnější živá dekorace stupně vysokého schodiště s kompaktně umís těným
sborem pěveckým , jenž po celou slavnost stál na svých místech (šlo o známý
pražský pěvecký sbor Hlahol - pozn. J. K.). V jeho středu tyčil se mohutný
sloup s Mistrovým poprsím, k němuž vinul se zdola veliký slávověnec, a nad
hlavou Mistrovou vznášel se na volném závěsu shora jiný obrovský vavříno
vý věnec kruhový; decentní výzdoba věnců vlajkou státních barev doplňovala
soulad barev a jich symboliku.'<I7 Obraz scény prozrazuje skutečnost, že Sbor
pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi pojal celé oslavy značně velkoryse a přes ujišťování o jejich neokázalém charakteru toužil dosáhnout ve
všech směrech dojmu monumentálnosti. Kritiky v listu Smetana se proto například dočkala údajně nedostatečná praporová výzdoba a vnější úprava budov
v Praze v jubilejní den 2. března - jmenovitě budov Národního muzea
a Obecního domu. 18
Výběr hostů i řečníků na slavnostní schůzi v Národním divadle byl reprezentativní. Po zahájení předsedou Sboru Františkem Táborským promluvili
předseda poslanecké sněmovny František Tomášek a ministr školství a národní osvěty Rudolf Bechyně. Hudební skladatele reprezentoval svým projevem
Josef Bohuslav Foerster, který vzápětí uvolnil místo hlavnímu slavnostnímu
řečníkovi, prvnímu místopředsedovi pořádajícího Sboru Zdeňku Nejedlému.
Podle názoru Národních listů se Nejedlého projev od promluv předřečníků
"trapně lišil" 19 svou snahou dát Smetanovi třídní obsah a přiřadit jej k levicovému myšlenkovému proudu. Nejedlého interpretace Smetany, kterou podal
ve svém vystoupení v Národním divadle, nebyla ovšem pro nikoho překv ape
ním. Na rozdíl od druhých řečníků i řady vyjádření, která se v tisku ke dni
2. března20 objevila a která vyzdvihovala především Smetanův význam pro
kulturní a politické osamostatnění národa, cenil Nejedlý na Smetanovi jeho

17
18

Smetana 14, 1924, č. I (19. 4.), s. 13.
Tamtéž, s. 15 .
19 SÚA, MZV-VA I, k. 3928, B. Smetana - Národní listy, 4. 3. 1924. Podrobný referát byl v listu
uveřejněn o den dříve . Zdeněk Nejedlý odpovědě l na referáty Národních li stů in: Var 3, 1924, č. 5
( I. 5.), s. 160, a Var 3, 1924, č. 8- 9 (15. 8.), s. 259- 270.
20 Srov. například č l ánky Karla Kramáře (Národní listy, 2. 3. 1924) či Arne Nováka (Lidové
noviny, 2. 3. 1924), in : SÚA, MZV-VA I, k. 3928, B. Smetana. Naproti tomu F V Krejčí (Právo
lidu, 2. 3. 1924) vyzvedl lidový charakter Smetanova díla. Lze jen želet toho, že k Smetanovu
výročí nenapsa l slíbený č lánek T. G. Masaryk. Srov. SÚA, SBS, sg. 35/ 1, k.l5 - dopis taj emníka
prezidenta republiky Vladimíra Kučery tajemníku Sboru Alfonsi Waisarov i ze dne 23 . 2. 1924
č . j . 91124.
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lásku k lidu, v němž prý skladatel viděl skutečné jádro národa, jeho optimismus, bojovnost, víru v pokrok a sympatii k revolucím. 21 Umělecká velikost
Smetanova vyrůstala podle Nejedlého ze skutečnosti , že Mistr pochopil sociální, všelidský obsah češství. Blízkost Smetany dobovým krajně levicovým proudům neváhal Nejedlý demonstrovat v jednom ze svých četných komentářů na
skutečnosti, že jakýsi sjezd Komunistické internacionály byl zahájen Smetanovou hudbou. 22
Nejedlého četná vystoupení v roce 1924 měla těsnou souvislost s jeho účastí
v polemikách o Smetanovi, ale i Fibichovi, Dvořákovi, později o Sukovi, Janáčkovi, Vítězslavu Novákovi ... Zdeněk Nejedlý se projevil jako polemik
břitký , nadmíru nekompromisní 23, docházející přes nespornou odbornou erudici mnohdy k neobjektivním závěrům, podléhajícím ve stále větší míře jeho
zájmu o dobové politické zápasy. Od počátku dvacátých let dával Nejedlý
najevo své kritické výhrady k vývoji v Československu a své sílící sympatie
(v té době ovšem ještě nikoli nekritické) k radikální levici v socialistických
stranách a zejména pak v Komunistické straně Československa. 24 Neodolatelnou přitažlivost měl pro něj rovněž příklad Sovětského svazu. Kritika Nejedlého veřejných vystoupení při smetanovských oslavách v roce 1924 zůstala
omezena většinou jen na Národní listy. (Pikantní bylo, že stálým spolupracovnikem listu byl předseda Sboru pro postavení Smetanova pomníku František Táborský. 25 ) Polemické výpady Národních listů byly devalvovány často
značnou mírou neobjektivity, vyplývající z dávných či nedávných střetů referentů s Nejedlýrn (spor o Knittla, polemika o Dvořákově díle, Sukova"aféra").
Celkově lze konstatovat, že polemika Nejedlého s Národními listy pohled
veřejnosti na smetanovské oslavy v roce 1924 významněji neovlivnila. Větši
na dobových kritik byla psána spíše věcně a objektivně.
21 Odkazuji alespoň na dvě ze studií, které Nejedlý uveřejnil v roce 1924 a které jistě budou
svým obsahem blízké projevu v Národním divadle: Z. Nejedlý, Bedřich Smetana, Var 3, 1924,
č. 3 (15.3.), s. 68- 73; týž, Bedřichu Smetanovi ke dni 2. 3. 1924, Smetana 14, 1924, č. I (19. 4.),

s. 2-4.
22

SÚA, MZV VA I, k. 3928, B.Smetana - Rudé právo, 2. 3. 1924.
"Bojoval-li za někoho, dal mu celou svoji lásku a vzdal se všech kritických výhrad k němu .
Bojoval-li proti někomu , činil to se stejnou, opačnou ovšem zaujatostí." F Červinka , Zdeněk
Nejedlý, Praha 1969, s. 60.
24
Upozorňuji na některé Nejedlého články, které se objevily v roce 1924: Z. Nejedlý, Hra na
demokracii, Kritika I, 1924, č. 3 (5. 4.), s. I 00-102; týž, Režie, Var3, 1924, č. 6 (1. 6.), s. 161 - 166;
týž, Návrat k demokracii, Pondělní noviny I, 1924, č. 33 (8. 12 .), s. I .
25 Nejedlý neváhal Táborského spolupráci s Národními listy v polemice zmínit, čímž jistě před
sedu Sboru postavil do nepříznivé situace a prokázal malou míru loajality a taktu. Z. Nejedlý,
Národním listům , Var 3, 1924, č. 8- 9 (15. 8.), s. 269.
23
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Vraťme se nyní k samotnému průběhu oslav. Již den před slavnostní schůzí
v Národním divadle byl zahájen cyklus pěti koncertů ze Smetanova díla
v Obecním domě . Konaly se každou březnovou sobotu vždy za účasti prezidenta republiky, který nad nimi převzal záštitu. 26 Posluchačům se dostalo vystoupení skvělých českých dirigentů (Talich, Čelanský), pěvců (Destinnová,
Mařák), hudebníků (Heřman, Jiránek, Kurzová, Šíma, Štěpán, Veselý, Kocián),
komorních sdružení (České kvarteto, Ševčíkovo kvarteto) i vokálních sborů
(sbory moravských, jihočeských a pražských učitelů, sbory Smetana a Hlahol, sbor Pěvecké obce československé). Pořádající Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi zavázal umělce k tomu, aby každou následující
neděli dopoledne byly koncerty opakovány bezplatně pro lidové publikum.
Vstupenky na tyto koncerty a později i na představení v Národním divadle,
konané 30. června 1924 (fakt, že se Sboru podařilo na vedení Národního divadla vymoci bezplatné představení, byl pokládán za jev bezprecedentní), byly
distribuovány prostřednictvím různých korporací a spolků, především studentských (Ústřední svaz československého studentstva) a dělnických (Dělnická
akademie, Proletkult), část z nich získalo pro vojáky i pražské posádkové
velitelství. 27 Vedení Sboru dosáhlo toho, že jednoho z "lidových" nedělních
koncertů se zúčastnil také T. G. Masaryk, čímž posílil jejich společenskou
váhu.
Reprezentativní koncerty, pořádané Sborem pro postavení pomníku Bedři
chu Smetanovi v Obecním domě v b řeznu 1924, představovaly pražskou kulturní a spo lečenskou událost prvního řádu. Je ovšem třeba říci , že rok 1924
přinesl nebývalý vzmach v provádění Smetanových děl. Obrovské nakupení
koncertů mělo za následek, že interpreti smetanovské hudby šli na dračku.
Kvantita přirozeně neznamenala automaticky vysokou kvalitu. Bylo však nutno
ocenit, že široká nabídka Smetanovy hudby přispěla k její popularizaci a že
účast na koncertech a slavnostech byla umožněna širším vrstvám zájemců .

Dva z koncertů byly orchestrální ( I. 3. - raná díla Bedřicha Smetany, 29. 3.- Má vlast), dva
komorní (8. 3. -skladby z padesátých let, 22. 3. - skladby ze sedmdesátých let), poslední byl
pojat jako sborový koncert, jehož se zúčastn il a přední pěvecká sdružení (15. 3.). Blíže srov. Smetana 14, 1924, č. 5- 6 (30. ll .), s. 77. J. Bartoš, O lidovou účast na jubilejních slavnostech smetanovských, in: SÚA, MZV VA I, k. 3928, B. Smetana - České slovo, 7. 3. 1924.
27 K tomu srov. SÚA, SBS, sg. 35, k. 15, a sg. 35/ 10, k. 70. Volání po propagačním a lidovém
charakteru os lav zaznívalo i mimo Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi. V Právu
lidu ze dne 21. února 1924 čteme tuto plamennou výzvu: "Přiložte číši s n ejč i stčím nápojem ke
rtům lidu( ... ) I chuďas má právo na božství, či jemu musí stačiti, když si v zako uřené a zaplivané
hospůdce dá za šesták zahrát z gramofonu ,Věrné milování' a ,Proč bychom se netěšili'?" SÚA,
MZV VA !, k. 3928, B. Smetana.
26
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Událost mezinárodního významu představovalo přenesení části programu
hudebního festivalu pořádaného Mezinárodní společností pro soudobou hudbu ze Salcburku do Prahy. 28 V Praze byly uspořádány tři oficiální orchestrální
koncerty festivalu jako pocta pořadatelů velkému skladateli.
Součást oficiálních oslav tvořilo provedení cyklu devíti Smetanových oper
na scéně Národního divadla ve dnech 23 . dubna - 12. května 1924. 29 Také
těchto představení se účastnila elita československá a pražská v čele s prezidentem republiky. Hodnocení situace v Národním divadle představovalo kolbiště tradičních půtek mezi hudebními kritiky. Proto nepřekvapí, že dobové
recenze byly ve svém hodnocení operních představení vyhraněnější než při
posuzování koncertů v Obecním domě . Skupina kritiků a teoretiků ze Sboru,
blízkých Zdeňku Nejedlému, přijala už samotný fakt, že řízením orchestru
Národního divadla při provedení Smetanových oper byl pověřen Otakar Ostrčil, jako obrovskou satisfakci. Na realizaci se navíc podílel další aktivní člen
Sboru, František Kysela, který převzal odpovědnost za scénickou výpravu. 30
Ostrčilovi a Nejedlého oponenti přirozeně přistupovali k provedení cyklu re:.
zervovaněji či přímo kriticky. Příkladem může být referát o provedení Libuše
uveřejněný v Národních listech dne 14. dubna 1924. Milosti nedošel Otakar
Ostrčil, pod jehož taktovkou prý vyšla Libuše"truchlivá, zachmuřená a mrtvá",
František Kysela, jehož scénická výprava podle referentova názoru "křičela
invenční ubohostí", ba ani režisér Ferdinand Pujman, jehož vinou se prý postavy po jevišti pohybovaly jako mátohy. 3 1 Svůj díl dostala i představitelka
titulní postavy Božena Petanová, která se údajně "škrtila" již při fis. "Vyšší
tón jen s úpornou námahou vyrážený nesnesitelně skřípe a řeže," psal ztýraný
referent Národních listů. Referáty v jiných novinách většinou tak ostře kritické
nebyly, třebaže se i v nich objevovaly kritické výtky.
Dne 18. května 1924 o jedenácté hodině dopolední (o týden později , než se
původně plánovalo) byla fanfárami z Libuše, provedenými z balkonu parla-

28 J. Bartoš, Mezinárodní hudební festival v Praze 1924, Smetana 14, 1924, č. 5-6 (30. ll.),
s. 65-70.
29 Program byl následující: Braniboři v Čechách (23. 4.), Prodaná nevěsta (26. 4.), Dalibor (29. 4.),
Dvě vdovy (2. 5.), Hubička (4. 5.), Tajemství (7. 5.), Čertova stěna (9. 5.), Viola (ll. 5.), Libuše
(12. 5.). Srov. týž, Poznámky k slavnostnímu cyklu smetanovskému v Národním divadle, Smetana
14, 1924, č. 3-4 (20. 8.), s. 53.
30 Z korespondence mezi Otakarem Ostrčilem, Františkem Kyselou a Zdeňkem Nejedlým vyplývá, že posledně jmenovaný se příprav na realizaci projektu provedení Smetanových oper
v Národním divadle aktivně účastnil. Srov. AAV, Zdeněk Nejedlý - korespondence osobní došlá,
sl. F. Kysela a O. Ostrčil.
31 SÚA, MZV-VA J, k. 3928, B. Smetana.
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mentní budovy kapelou 18. pěšího pluku, zahájena výstava věnovaná Bedři 
chu Smetanovi, instalovaná v prostorách pravé části přízemí Uměleckoprů
myslového muzea. V celkem deseti síních shromáždil hlavní tvůrce výstavy
Zdeněk Nejedlý za pomoci Františka Kysely a dalších "horlivých spolupracovníků"32 , mezi nimiž nechyběly ani Nejedlého manželka a dcera, doklady
o Mistrově životě a díle.33 Představu o pojetí výstavy, vycházejícím z koncepce její slavné předchůdkyně z roku 1917, nám podá úryvek z referátu Štěpána
Ježe, uveřejněného v listu Československá republika: "Úprava nemohla býti
volena lépe. Čisté bílé stěny, bílé stropy a bílé záclonky na oknech, to vše
působí velmi pěkně, čistě, pietně, skoro zbožně. Člověk cítí, že se tu slaví
památka kohosi velkého, svatého. Všechny místnosti mají tento jednotný ráz,
ale přece je každá z nich nenuceně řešena zároveň jako samostatný interiér:
po stěnách a ve vitrínách kol stěn památky, u okna nebo uprostřed opět vitrínka, někde v rohu socha na podstavci vkusně aranžovaná."34 Přestože se Právo
lidu hrozilo toho, že výstava se stane kulturním skandálem, neboť se prý na ní
"někdy za celý den neobjeví ani živá duše" 35, návštěva byla nakonec slušná,
k čemuž přispěly především školní výpravy. Výstavu zhlédlo 6300 zájemců.
Při plánování smetanovských slavností se dlouho počítalo s tím, že v před
večer jubilejního dne, ll . května 1924, bude položen základní kámen k Mistrovu pomníku. 36 Dlouhodobě sporným bodem však zůstávalo rozhodnutí
o umístění pomníku. Rozsah tohoto příspěvku nedovoluje sledovat podrobně
vývoj názorů a polemik o tomto tématu. Bezprostředně před rokem 1924 zvažoval Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi několik míst pro umístění "sošnického" pomníku. Rezolutně odmítavě se stavěli jeho představitelé
k snahám oživit myšlenku umístit pomnik na Slovanském (Žofmském) ostrově .
Nepříznivě byly rovněž ve Sboru jako ideově nevhodné přijímány záměry na
jeho zbudování na Smetanově (dnešním Palachově) náměstí před budovou
parlamentu či na náměstí Republiky, kde měl stát před proponovanou budovou Státní opery. 37 V roce 1924 byl opouštěn projekt postavit pomnik na místě starých újezdských kasáren na svahu Petřína proti mostu Legií, jehož reali32 Blíže srov. Smetana 14, 1924, č . 5- 6 (30. ll.), s. 91.
33 Srov. Z. Nejedlý, Seznam památek ze života a díla Bedřicha Smetany vystavených na Smetanově vý s tavě pořádané

Sborem pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v jubilejním roce
1924 v síních Uměleckoprůmy s lového muzea. Praha, Sbor pro postavení pomníku Bedřichu
Smetanovi 1924, s. 6n., SÚA, SBS, sg. 12, k. 13.
34 SÚA, MZV-VA I, k. 3928, 8. Smetana - Čes koslovenská republika, I. 6. 1924.
35 Tamtéž- Právo lidu, 30. 5. 1924.
36 Srov. Smetana 13, 1923, č. 7-8 (29. 12.), s. 99.
37 Smetana 14, 1924, č . 3-4 (20. 8.), s. 43.
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zace narážela na řadu praktických problémů - armáda nejevila ochotu objektu se vzdát a navíc se vynořil plán na komerční využití pozemku. Projekt
pomníku pod Nebozízkem byl pozoruhodný tím, že jako první kalkuloval
s myšlenkou vybudovat pomník společně s budovou muzea Bedřicha Smetany.
Uvažovalo se dokonce o tom, že součástí komplexu by byla i budova konzervatoře. V roce 1924 byl rovněž zvažován (ze strany Sboru bez valného nadšení) návrh na vybudování pomníku v těsném sousedství Národního divadla.
Čas pro vážné diskuse o tomto návrhu přišel až ve druhé polovině dvacátých
let a zejména v letech třicátých.
Na konci roku 1923 se zdálo, že se podařilo najít pro umístění pomníku
Bedřicha Smetany ideální místo, navíc s myšlenkou jeho začlenění do komplexu muzea. Na schůzi prezídia výboru Sboru pro postavení Smetanova pomníku dne 10. října 1923 a o čtrnáct dní později na výborové schůzi Sboru
vystoupil předseda František Táborský s myšlenkou pokusit se získat povolení
pro zbudování Smetanova pomníku na tehdejším Masarykově (dnešním Smetanově) nábřeží, na místě, kde stálo (a dodnes stojí) torzo pomníku Františka P 8 Předseda Spolku výtvarných umělců Mánes architekt Otakar Novotný
vypracoval náčrt muzea se Smetanovou sochou v popředí. 39 Torzo pomníku
Františka I. mělo být přeneseno na jiné místo (uvažovalo se o Stromovce)
a proměněno ve fontánu . Taková akce by ovšem byla značně nákladná (odhadovala se potřeba 300 000 korun na přenesení torza) . Projekt narážel na
prudký odpor Klubu Za starou Prahu. Pikantní bylo, že v Klubu působili čelní
představitelé Sboru Zdeněk Nejedlý a Zdeněk Wirth, kterým se nepodařilo
v roce 1924 odpor Klubu překonat. 40 Členové Klubu se obávali porušení rázu

38

K pomníku Františka I. srov. blíže Z. Hojda - J. Pokorný, Pomníky a zapomníky, Praha Litomyšl 1997, s. 36-43. Socha Habsburka byla z pomníku, vybudovaného v letech I 845- I 850,
odstraněna v roce 19 19. K Táborského návrhu srov. zápisy ze schůzí v přís lu šných spolkových
knihách in: SÚA, SBS, sg. 118, k. 2. Národní li sty dne 3. ll. 1923 tvrdily, že návrh byl ve skuteč
nosti nápadem Zdeňka Nejedlého. Cit. z výstři žku , uloženého in: SÚA, SBS, sg. 4811-ll, k. 18.
39 Srov. Smetana 13, 1923 , č. 7- 8 (29. 12.), s. 124.
40 " 0 Smetanově pomníku byla v Klubu Za starou Prahu obšírná debata, při níž byla eventualita
Masarykova nábřeží úplně zamítnuta. Poněvadž jsme vázáni spolkovou disciplínou, nemohu v této
věci již jinak jednati a prosím Vás, abyste tedy vůbec tuto eventualitu nepřiv ád ě l , až do Klubu
přijdete, na program a omezil se na debatu o ostatních eventualitách (Petřín , Smetanovo náměstí ,
u Národního divadla)," psal Zdeněk Wirth Zdeňku Nejedlému dne 18. li stopadu 1923. AAV,
Zdeněk Nejedlý - korespondence osobní došlá, Z. Wirth, k. 72. Srov. též přípi s Klubu Za starou
Prahu Sboru pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi ze dne 23 . 2. 1924 (za předsedu Klubu
musel přípis v zastoupení podepsat Wirth) in: SÚA, SBS, sg. 48/ 1-II, k. 18. Klub Za starou Prahu
byl v části tisku za své stanovisko ostře kritizován. Srov. SÚA, MZV-VA I, k. 3928, B. Smetana
- 28. říj en , 19. 2. 1924.
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nábřeží a varovali před úbytkem městské zeleně. Jak se později ukázalo, ani
v řadách Sboru pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi nebyl projekt při
jímán s jednoznačným souhlasem. V roce 1926 odůvodnil svou rezignaci
z funkce jednatele spolku Karel Guth právě nesouhlasem s tímto umístěním
pomníku. 41
Opatrné stanovisko k projektu Smetanova pomníku na Masarykově nábřeží
zaujali i představitelé města Prahy. V důsledku toho mohlo být ll . května
1924 místo plánovaného položení základního kamene pouze uveřejněno
v denních listech oznámení, že po dohodě se Sborem pro postavení pomníku
Bedřichu Smetanovi vypíše Státní regulační komise soutěž na vyhledání
a úpravu místa pro vybudování pomníku velkého skladatele. 42 Konkurs byl
Státní regulační komisí oficiálně vyhlášen 21. května. Nic nového nepřinesl 
na podzim porota po shrnutí výsledků shledala jako nejvhodnější místo na
Masarykově nábřeží. 4 3 Závěr roku 1924 a rok 1925 se nesl ve znamení prudké
ofenzivy Sboru vůči radě hlavního města Prahy, která byla vnímána jako hlavní·
viník průtahů . 44 Dne 22. června 1925 dala stanovisku Sboru za pravdu reprezentativní schůze na Staroměstské radnici, jíž se zúčastnili zástupci centrálních úřadů i významných spolků, korporací a kulturních institucí. Atmosféře
schůze, na níž předseda poslanecké sněmovny Národního shromáždění František Tomášek tlumočil podpůrné stanovisko T. G. Masaryka, podlehli i zástupci města a dokonce i delegát Klubu Za starou Prahu. Dne 6. listopadu
1925 vyjádřila konečně městská rada zásadní souhlas s propůjčením sadu na
Masarykově nábřeží k postavení Smetanova pomníku. Sbor spěchal s vypsáním soutěže na vypracování návrhu pomníku.45 Vítězství se zdálo být zástupcům Sboru dokonalým. Rovněž výsledky finančních sbírek byly nad očeká
váni vynikající (hodnota pomníkového jmění dosáhla již v polovině roku 1925
bezmála jednoho milionu korun). Trpké zklamání z roku 1924 se jevilo být
odsunuto do nenávratna. Dnes ovšem víme, že pocit triumfu, který na konci
roku 1925 představitelé Sboru zakoušeli, byl pocitem předčasným .
Roli náhražky za položení základního kamene pomníku Bedřichu Smetanovi mělo sehrát odhalení pamětní desky na Lažanského domě na Masarykově

41

Srov. dopis Karla Gutha Františku Táborskému ze dne 12. 6. 1926, in : SÚA, SBS, sg. 1/5, k. I.
Srov. Smetana 14, 1924, č . 3-4 (20. 8.), s. 39-40.
43 Tamtéž, č. 7-8 (19. 12.), s. 127.
44
Ke vzájemné korespondenci a jednáním mezi Sborem pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi a městskou radou v letech 1924-1925 srov. Smetana 15, 1925, č. I (12. 3.), s. 14-16;
tamtéž, č. 4- 5 (14. 8.), s. 70- 72; tamtéž, č. 6- 7 (19. 12.), s. 104- 106.
45 Veřejná soutěž na pomník Bedřichu Smetanovi v Praze . Praha, Sbor pro postavení pomníku
Bedřichu Smetanovi 1926, nestr.
42
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nábřeží

v Praze, kde Mistr prožil plodné období svého uměleckého růstu (léta
1865-1869). Slavnosti se dne ll. května 1924 zúčastnil primátor hlavního
města Prahy Karel Baxa, který převzal desku do ochrany. Výbor Sboru podě 
koval primátorovi oficiálně dopisem ze dne 6. června 1924, v němž ocenil
"teplá slova" jeho proslovu. 46 Radikálnější část vedení Sboru však neváhala
při této příležitosti demonstrovat svůj odpor proti "měšťáckému" vedení radnice. Nápadné bylo, že slavnostní projev nepronesl parádní řečník Sboru Zdeněk Nejedlý, který řečnil například i při odhalení do té doby jediné desky na
domě pražského Hlaholu v roce 1911 a který se v roce 1924 objevoval a mluvil prakticky všude, kde se odhalovala nějaká Mistrova socha či deska. Dne
ll. května Nejedlý dokonce mluvil nad hrobem Smetanovým na Vyšehradě.
U Lažanského domu měl místo něho projev nepříliš známý propagátor Smetanova díla Josef A. Theurer, profesor matematiky a fyziky vysoké báňské
školy v Příbrami. Baxa zavdal příčinu ke kritice svými slovy, jimiž se přihlá
sil k úkolu vybudovat v Praze Smetanovi důstojný pomník. 47 List Smetana
jeho projev chladně komentoval: "Město Praha pro uskutečnění pomníku neuskutečnilo dosud ničeho." 48 Zdeněk Nejedlý pak ke kritice nezájmu pražské
obce o zbudování pomníku připojil: "Praha tím však důsledně pokračuje ve
staré tradici, neboť tak se chovala k Smetanovi vždycky, i za jeho života.
Nebylo u nás větší lhostejnosti k Smetanovi, než právě ve vedoucích kruzích
pražských." 49 Nejedlý mohl opět demonstrovat rozdílný přístup buržoazní
"vlastenecké" společnosti a prostého lidu k Smetanově odkazu.
Události kolem odhalení Smetanovy desky na Lažanského domě a protahující se jednání o určení místa pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi
odhalily trvale napjatý vztah mezi vedením pražské radnice a činovníky Sboru.
Radikálnější členové Sboru neváhali "otce města" tvrdě polemicky napadat,
což přirozeně nevytvářelo právě ideální podmínky pro vzájemná jednání. Již
v květnu 1924 například Nejedlý zesměšnil v článku nazvaném Furor bohemicus nařízení primátora Baxy, jímž se.zakazovalo zpívat v Obecním domě
německy, což v před večer mezinárodního hudebního festivalu v Praze hrozilo
ostudou. 50 Připomeňme ještě, že na konci roku 1926 N ejedlý pranýřoval Baxu
za to, že podepsal protest proti uvedení Bergova Vojcka na scéně Národního
AMP, PMP, sg. 12/ 112, k. 630.
Je zajímavé, že Baxova slova o potřebě pomníku, zachycená v denním tisku (srov. např. MZVVA I, k. 3928, B. Smetana - Československá samostatnost, 12. 5. 1924), chybějí v konceptu jeho
projevu uloženém in: AMP, PMP, sg. 121112, k. 630.
48
Smetana 14, 1924, č . 3-4 (20. 8.), s. 62.
49 Z Nej edlý, Praha a Smetana, Pondělní noviny I, 1924, č. 3 (12 . 5.), s. 3-4.
50 Týž, Furor bohemicus, Pondělní noviny 1, 1924, č . 3 ( 12. 5.), s. 4.
46

47
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divadla, aniž by před tím slyšel jediný tón tohoto díla. To Nejedlý ocenil jako
"důkaz tak geniální hudebnosti, že nad tím zůstává rozum stát".5 1 Přestože
radnice neprojevovala vůči spolku otevřené nepřátelství a lze najít i konkrétní
projevy dobré vůle 52 , nelze nepřiznat, že pražští zastupitelé a úředníci projevovali vůči Sboru minimálně jistou dávku rezervovanosti.
Oslavy, které se v roce 1924 konaly mimo Prahu, se vymykají tématu této
konference. Řekněme jen, že v přípravných fázích se Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze vyslovoval proti tomu, aby docházelo
k rozmělnění sil a prostředků , a vyzýval k soustředění na celostátní oslavy
v Praze. "Upozorňujeme proto v zájmu věci, aby jednotlivá města nedala se
strhnouti náladou a netříštila tak svými separátními akcemi naši velkou akci
ústřední," 53 čteme v nedatovaném prohlášení Sboru, uveřejněném v létě 1922
v listu Smetana. Předseda Sboru František Táborský se rozzlobil poté, co Litomyšlští požádali ministerstvo školství a národní osvěty o udělení masivní
podpory na vybudování pomníku, který by měl být výrazem vděčnosti celého
národa Mistrovi. "Vrchol všeho!" volal rozhořčeně nad "nekázní" Litomyšlských a striktně žádal místopředsedu Nejedlého o zásah u rodáků: "Vy jste
s nimi vyjednával, dopište, vysvětlete, vymluvte jim jejich megalomanii!" 54
Postupně však i pražský Sbor podlehl "pomníkové mánii", která v českých
zemích vypukla, a zřejmě i pod vlivem neúspěšných jednání o místě pražského
pomníku podpořil řadu slavností, jejichž součástí byly zpravidla koncerty Smetanových děl a mnohdy též odhalování pomníků, pamětních desek či kamenů. 55
Zbývá zmínit se o poslední so učásti jubilejních slavností Bedřicha Smetany
v roce 1924, která se ovšem dotkla pouze úzké vrstvy odborníků a společen
ské elity. V roce 1924 mělo být započato vydávání reprezentativní edice Souborného díla Bedřicha Smetany. Edice měla být srovnatelná s vydáními děl
jiných velkých skladatelů v zahraničí (Bach, Berlioz, Beethoven, Hiindel,
Pan primátor Baxa hudebník, Rudé právo 7, 1926, č. 288 (8 . 12.), s. 9.
souhlasu s konáním slavnostních schůzí Sboru v budově Staroměstské radnice, o nichž
byla již řeč, zmíním a l espoň propůjčení jedné místnosti pro spolkovou činnost Sboru ve stejné
budově v létě 1917. Srov. SÚA, SBS, sg. l/8, k. 2 - zápis z výborové schůze dne 12. července
1917.
53 Smetana 12, 1922, č . 6- 7 (I. 7.), s. IlO.
54 AAV, Zdeněk Nejedlý - korespondence osobní došlá, F. Táborský - dopis F. Táborského
Z. Nejedlému ze dne 18. 7. 1922.
55 Kromě již zm íněné Litomyšle, kde v rámci smetanovských slavností vystoupi la pohostinsky
i opera Národního divadla, na sebe v roce 1924 upozornily z čes kých zemí například oslavy na
Lamberku v katastru obce Obříství u Mělníka, v Jabkenicích, v Holešově na Moravě, v Rakovníku,
Mariánských Horách, Růžkově Lhotici u Čechtic, v Plzni, Olomouci, Německém Brodě či Týnu
u Lipníka.
5I Týž,

52 Kromě
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Mozart, Schubert, Schumann). Přes dlouholeté pečlivé přípravy 56 i skuteč
nost, že se podařilo zajistit masivní státní dotaci 57 , nebyl dodržen slibovaný
březnový termín vydání prvního svazku, což se stalo terčem útoku části tisku. 58 Teprve o Vánocích 1924 mohly být první výtisky spatřeny ve výkladní
skříni vydavatelství Františka A. Urbánka, distribuovány předplatitelům a knihkupcům byly až v roce 1925. První svazek, v němž editor Zdeněk Nejedlý
soustředil skladby ze Smetanova mládí (1839-1843), se stal ovšem skuteč
nou událostí: nejen hudební (ve svazku se objevila i dosud nepub1ikovaná
Smetanova díla, jež editor nalezl), ale i technickou: poprvé se u nás prezentovaly výsledky práce nově zřízeného oddělení pro tisk not při tiskárně Státního
nakladatelství, k jehož vzniku dalo právě vydání Souborných děl Smetanových impuls. Technicky pozoruhodné řešení 5 9 přineslo výsledek, který byl
oceněn i v zahraničí: na mezinárodní výstavě uměleckého průmyslu a dekorativního umění v Paříži v roce 1925 byl první svazek Souborného díla Bedřicha
Smetany vyznamenán zlatou medailí. 60
Zpoždění ve vydání prvního svazku způsobila vedle technických obtíží
vytíženost členů Sboru v roce 1924. Byli zváni ke slavnostním proslovům
a přednáškám, nemohli odmítat četné výzvy k publikování článků. Samostatné
publikace věnované Bedřichu Smetanovi vydali v roce 1924 Hubert Doležil
a Vladimír Helfert. Publikačními aktivitami kromobyčejně hýřil především
Zdeněk Nejedlý. V jubilejním roce vydal těžko uvěřitelných 133 titulů : knih,
edic, studií, článků, referátů, polemik, poznámek (v celkovém počtu nejsou
zahrnuty v roce 1924 vydané reedice).6 1 Značná část těchto spisů byla věno18. července 1922 psal František Táborský nadšená slova Zdeňku Nejedlému po zhlédnutí
prvních ukázek tisku : "Byl jsem překvapen čistotou, krásou a vkusem obou stran notových. Noty
jsou výrazně a půvabně ryty, legenda po straně i text libretový má velmi pěkné písmo - celek je
ukázkou šťastnou , že naše vydání bude opravdu monumentální." AAV, Zdeněk Nejedlý - korespondence osobní došlá, F. Táborský.
57 Členové Sboru hodnotili, že příznivě zapůso bil příklad T. G. Masaryka a E. Beneše, kteří
vydání osobně podpořili a ovlivnili zřejmě ministerstvo školství v jeho rozhodnutí nákladný podnik podpořit. Srov.: H. Doležil, První svazek Smetanových děl , Smetana 15, 1925, č . 2- 3 (23. 5.),
s. 44.
58 "Souborné vydání Smetanova díla, jehož zahájeni se m ělo stát zlatým hřebem jubilejního roku,
hrozí se stát pramenem trpkosti, trvalým svědectvím nedostatečné přípravy, nehospodárného
monopoli zování vědecké práce a kulturní ostudou," psaly Lidové noviny dne 30. 12. 1924. SÚA,
MZV-VA I, k. 3928, B. Smetana.
59 Šlo o tisk z hloubky, noty byly ryty do mědi, listy byly před tiskem máčeny, aby se nevytlačo
valy na druhé straně. Srov. H. Doležil, První svazek děl B. Smetany (cit. v pozn. 57).
60 Výroční zpráva Sboru pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi za rok 1925, in: AMP, SK,
sg. SK/XXII/434.
61 Srov. S. Jonášová a kol. , Bibli ografie díla Zdeňka Nejed lého, Praha 1959, s. 128- 136.
56
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vána osobnosti Bedřicha Smetany. Seznamu dominuje téměř pětisetstránkový
první díl monografie o Smetanovi, věnovaný jeho dětství , který byl vydán
Hudební maticí Umělecké besedy v Praze.
Uspořádání slavností Bedřicha Smetany v roce 1924 je pozoruhodné tím,
že Sbor pro postavení Smetanova pomníku dokázal v relativně krátké době
shromáždit poměrně značné finanční prostředky. Víme již, že nebyly využity
pouze pro ústřední pražské slavnosti, že se o svůj díl pilně hlásila i mimopražská místa, jejichž představitelé byli obvykle připraveni okamžitě poté, co jejich požadavky nebyly uspokojeny, vmést pražským členům Sboru do tváří
výtku pragocentrismu. Jen zřídka se činovníci Sboru dočkali v tomto směru
příjemného překvapení : 6. června 1923 sděloval radostně František Táborský
Zdeňku Nejedlému, že Sbor pro uspořádání oslav B. Smetany v Bratislavě
žádá pouze deset tisíc korun na přípravné práce a zavazuje se částku (pokud
možno ještě zvětšenou) Sboru vrátit: "To jsou hodní hoši! (My jsme jim určili
30.000!)" 62 pochvaloval si předseda Sboru. Jen pokladník Sboru Bohumil
Benoni patrně věděl, kolikrát hrozilo porušení křehké rovnováhy mezi výdaji
a příjmy, kolikrát se stalo, že peníze určené na vybudování pomníku v Praze
musely být použity k jiným účelům. 63
Poznali jsme, že pořadatelé smetanovských slavností přes kritičnost někte
rých z nich vůči panujícím poměrům hojně využívali svých osobních kontaktů
se státními úřady a čerpali pro své akce subvence a dotace (šlo v první řadě
o ministerstvo školství a národní osvěty, kde působil prominentní člen Sboru
Zdeněk Wirth). Většinu prostředků byl však Sbor nucen získat mezi soukromými přispěvateli a nutno říci, že si počínal zdatně. Podařilo se zainteresovat
některé vynikající osobnosti, jejichž příklad inspiroval i drobnější dárce. Nejštědřejším přispěvatelem mezi soukromými osobami byl Tomáš Garrigue
Masaryk. Se svou ženou Charlottou sdílel hluboké zaujetí Smetanovým dílem.64 Zdá se, že značnou důvěru si u něho získal i Zdeněk Nejedlý (k pramalé
radosti některých Masarykových spolupracovníků). T. G. Masaryk k účelům
Smetanova jubilea poukázal Sboru celkově obrovskou částku dvou set tisíc
korun. Sboru dále věnovali finanční prostředky vedle řady jednotlivců zá-

AAV, Zdeněk Nejedlý - korespondence osobní došlá, F. Táborský, inv. č . 4054.
V dopise Zdeňku Nejedlému ze dne 13. října 1924 Bohumil Benoni na l éhavě volal o pomoc:
částka určená na placení "slavnostních účtů" byla překročena a výdaje se blíží ke 400 tisíc korun .
Benoni žádal, aby byla urychleně získána další subvence od ministerstva školství a národní osvě
ty. AAV, Zdeněk Nejedlý - korespondence osobní došiá, B. Benoni, in v. č. 110, k. 3.
64 V roce 1930 vydal Sbor příspěvky Charlotty Masarykové o Bedřichu Smetanovi s předmlu
vou Zdeňka Nejedlého. Ch. Masaryková, O Bedřichu Smetanovi, Praha 1930.
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stupci úřadů a samosprávných orgánů, spolků a korporací, průmyslových poda jiných soukromých firem, škol, kulturních institucí a politických stran.
Zvláště bedlivě byly sledovány příspěvky peněžních ústavů. Levicověji
zaměřený tisk kritizoval s oblibou jejich skoupý postoj. Poté, co ředitelství
Živnobanky věnovalo Sboru urážlivě nízkou sumu tří set korun, rozhořčily se
Československé noviny dne 21. listopadu 1923: "Tam, kde pěstují kult mamonu a peněžního žoku, tam není přirozeně smyslu pro kulturu srdce, povinnosti a vděčnosti.( ... ) Naše generace zapsala se krví i srdcem zlatému teleti
a klaní se a podkuřuje bohu mamonu. Generace špinavých rukou a špinavého
svědomí a snah." 65 Je pravdou, že právě banky a pojišťovny Sbor penězi nezaplavovaly, třebaže i zde existovaly čestné výjimky - v jubilejním roce 1924
se například daly vidět Zemská banka v Čechách či Vinohradská záložna. 66
Ozývaly se hlasy, že neexistují mecenáši umění , ba ani lépe situované umě
lecké publikum. "Našim boháčům čouhá ještě příliš sláma z bot, nežli aby
bylo na ně spolehnutí," 67 psal Josef Bartoš v létě 1924 pod dojmem návštěv
nosti jubilejního cyklu Smetanových oper v Národním divadle. Střední vrstva
si rozebrala lacinější sedadla, "třiceti- až padesátikorunoví ctitelé Smetany"
se neobjevili.
"Oslavy jubilea Smetanova rozvíjejí se v celé oblasti českého jazyka v tak
netušené šíři, že stávají se dnes nejdůležitějším rysem našeho dnešního veřej
ného života a zjevem velkého historického významu. Smetanu uctívá dnes
opravdu celý národ ve všech svých vrstvách a ve všech prostředích; žádné
místo, korporace a instituce nedává si ujíti příležitost, aby nepřispěla dle svých
sil a možností k obecnosti tohoto nevšedního celonárodního projevu," 68 psal
uprostřed oslav hudební list Smetana. Smetanovské jubilejní slavnosti, pečli
vě připravované s několikaletým předstihem především činovníky Sboru pro
postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze, ovlivnily bezprostředně kulturní život všech míst, kde se konaly, a v první řadě život Prahy, která byla
zvolena za místo ústředních oslav. Vskutku netušeným způsobem se podařilo
širší vrstvy obyvatel města zaujmout koncerty a hudebními představeními ,
výstavou o Smetanově životě a díle, přednáškami i publikacemi. Výbor Sboru
pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze pojal oslavy jako inicianiků

SÚA, MZV-VA I, k. 3928, B. Smetana.
Srov. přípi s Sboru pro postavení pomníku B edřichu Smetanovi radě Městské spořitelny pražské ze dne 29.listopadu 1924. AMP, PMP, sg. 12/1 12, k. 630.
6? J. Bartoš, Poznámky k sl avnostnímu cyklu smetanovskému v Národním divadle, Smetana 14,
1924, č . 3-4 (20 . 8.), s. 54.
68 Smetana 14, 1924, č. 1 ( 19. 4.), s. 14.
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tivu, k jejíž realizaci musel mobilizovat především soukromé prostředky
Smetanových příznivců z Prahy i venkova. Dovedně přitom využíval svých
kontaktů s prominentními politiky (v první řadě sT. G. Masarykem, ve významné míře též s předsedou poslanecké sněmovny Národního shromáždění
Františkem Tomáškem). Usiloval o získání podpory státních úřadů a orgánů
městské správy a samosprávy.
Vývoj spolku závisí na celkovém legislativním rámci a vztazích se státními
institucemi i místními strukturami. Stát vytváří především legislativní rámec
činnosti spolků, který vymezuje soukromé iniciativě prostor. Na příkladu Sboru
pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi lze dokumentovat, že i nesporně
úctyhodná činorodost spolku, odehrávající se v jednoznačně příznivém právním prostředí liberálního typu, může narážet na problémy, pokud vázne komunikace sjinými součástmi společenských struktur. V roce 1924 se projevily
problémy, způsobené pnutím mezi Klubem Za starou Prahu a Sborem, úpornou, někdy nevěcnou a nespravedlivou kritíkou části tisku (v první řadě Národních listů) a především vleklými konflíkty levicověji orientované části Sboru
s představiteli hlavního města Prahy. Důsledkem tohoto neporozumění bylo
v první řadě stálé odkládání určení místa pro vybudování pomníku Bedřichu
Smetanovi v Praze.
Jubilejní oslavy v roce 1924 nastolily problém významu Smetanova díla,
obecněji pak výkladu českého kulturního dědictví a jeho aktuálních aspektů.
Zkušenosti z oslav budily u některých intelektuálů rozpaky. "Nikdy dříve jsme
nedovedli tak honosně oslavovat umělce , protože nikdy nám nebylo umění
tak lhostejné. Rozplýváme se ovacemi, abychom přehlušili mlčení svého nitra. Děláme si z umělců národní symboly, protože si nedovedeme dělat z umě
ní národní život. Něco se změnilo," 69 vyjadřoval na samém prahu oficiálních
oslav své znepokojení Karel Čapek. Kritizoval skutečnost odcizení "mužů
praxe" vůči umění a živým umělcům.
Dodejme, že na lhostejnost politiků, organizátorů správy, podnikatelů a finančníků vůči národním duchovním hodnotám reagovala část nastupující inteligence příklonem k radikální kritice poměrů a radikálním prostředkům
k jejich nápravě . Levicově orientovaní intelektuálové získali významný vliv
i ve Sboru pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi, který jinak úzkostlivě dbal o to, aby zachoval svůj celonárodní ráz a povolával do vedení členy
a sympatizanty všech významných politických stran (snad jen lidovci zůstali
stranou). Zdeněk Nejedlý měl většinou pevnou oporu ve velmi činorodé skupině členů , k níž náleželi například Otakar Ostrčil , František Kysela, Hubert
69

Karel Ča pek, 2. III, in : SÚA, MZV-VA I, k. 3928, B. Smetana - Lidové noviny, 2. 3. 1924.

312

J. Křesťan, Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi
Doležil, Otakar Jeremiáš, Vladimír Helfert a po dobu svého působení ve spolku i Marie Majerová. Sám Zdeněk Nejedlý si vydobyl pozici nepostradatelného pracovníka a dovedl toho využít. 70 Je nutno se ptát, nakolik protivníci Zdeň
ka Nejedlého a jeho druhů dokázali čelit jejich často tendenčnímu výkladu
Smetanova díla, co dokázali ve sporu kromě stále omílaných frází uplatnit. Je
nutno se rovněž ptát, nakolik byli schopni Nejedlému a jeho druhům konkurovat v jejich fascinující píli a osobním zápalu.71
Rok 1924 se stal vyvrcholením spolkových aktivit Sboru pro postavení
pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze. Oslavy v roce 1934 měly již komornější ráz a jejich těžiště bylo ve Smetanově rodné Litomyšli. 72 Od oficiálních
slavností v roce 1944 se spolek distancoval. Vyhlášení "Smetanovy pětiletky"
v roce 1949 potom nemělo charakter iniciativy zdola, ale centrální direktivy.73
Čtenář snad v závěru uvítá alespoň stručnou informaci o spolku a jeho aktivitách po roce 1924. V roce 1931 spolek přijal nový název: Společnost
Bedřicha Smetany, aby tak lépe vyjádřil širší záběr své činnosti , odpovídající
původním záměrům ideového otce spolku Otakara Hostinského. Spolek pokračoval v propagaci Smetanova díla pořádáním koncertů a hudebních před
stavení, slavností i výstav. Velkorysý projekt edice Souborného díla Bedřicha
Smetany byl zastaven v roce 1936, po vydání posledního, třetího svazku partitury Prodané nevěsty, jejímž editorem byl Otakar Ostrčil , úvod napsal Zdeněk Nejedlý. Poté se Společnost Bedřicha Smetany zaměřila na vydání Smetanových děl ve skromnější podobě . V roce 1926 bylo ustaveno Muzeum
Bedřicha Smetany jako odbor při Sboru pro postavení pomníku Bedřichu
Smetanovi. V roce 1928 bylo rozhodnuto o tom, že stát prostřednictvím ministerstva školství a národní osvěty odkoupí od rodiny pozůstalost Bedřicha
Smetany. Poslední část pozůstalosti byla získána v lednu 1932. 74 V květnu
V roce 1925 stač ilo napříkl ad , aby Nejedl ý pohrozil ve sporu o obsazení odborné komise pro
pomníkovou soutěž abdikací, a dočkal se okamžité satisfakce. Jinak velice energický předseda
spolku kapituloval : "Beze mne Sbor mů že být vždy, bez vás nikdy," psa l v dopise svému místopředsedov i ze dne 28. 12. 1925. AAV, Zden ěk Nejedlý, korespondence osobní došlá, F. Táborský,
inv. č. 4054.
71 Národním listům Nejedlý vytkl , že vlastenectví nechápou jako ú č innou práci pro vlast, ale
jako pouhou kritiku úsilí jiných . Pracovní výkony ponechávají Národní listy s klidným svědo
mím v "nevlasteneckých rukách" Nejedlého. Viz Z. Nejedlý, Národním li stům , Var 3, 1924,
č . 8- 9 ( 15 . 8.), s. 264-267.
72 V. Holzknecht, Bedřich Smetana, Praha 1979, s. 408.
73 Srov. Smetanova pětiletka 1949- 1953, Praha 1949, s. 5n.; K. Gottwald, 1949- 1950, Bratisl ava 1952, s. 42.
74 Srov. F Táborský, Pozůs talost B edřicha Smetany, Zprávy Spol eč no sti Bedřicha Smetany I,
193 1- 1932, s. 37.
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roku 1936 bylo slavnostně otevřeno Smetanovo muzeum na Novotného lávce
ve Wiehlově domě , jehož fasádu zdobí sgrafita Mikoláše Alše a Františka
Ženíška, za účasti prezidenta Edvarda Beneše a jeho choti. 75
Rozsah příspěvku nedovoluje podrobně sledovat všechny peripetie jednání
o pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze. Úspěch, který se zdál v roce 1925 na
dosah, se rozplynul. Zdálo se, že se naplní obavy, které již v roce 1921 vyjádřil Bohumil Benoni, a výstavba bude stálými průtahy oddálena "až do doby
našich pravnuků". 76 Město Praha se stalo ještě mnohokrát terčem trpkých
výčitek činovníků spolku: "Mluví se tak často a rádo o Praze jako srdci národa. V tomto případě je to tvrdé a cizí srdce," 77 čteme v jednom z prohlášení
výboru Společnosti Bedřicha Smetany. Malejovského a Hanákův Bedřich
Smetana usedl na Novotného lávce před budovou muzea až v roce 1984. V té
době již Společnost Bedřicha Smetany neexistovala. V březnu 1952 vydal
ministr školství, věd a umění Zdeněk Nejedlý rozhodnutí o novém statutu
Muzea Bedřicha Smetany, které znamenalo faktickou likvidaci Společnosti .
Ta se skutečně v červnu téhož roku dobrovolně rozešla. 78 Vázané vklady byly
odevzdány Likvidačnímu fondu na obnovu měny. V tu dobu se určitě v hrobě
T. G. Masaryka v Lánech cosi pohnulo ...

75

Viz zpráva Alfonse Waisara z roku 1937, in: SÚA, SBS, sg. 1/4, k. I.
Smetana ll , 1921 , č. 2- 3 (25. 5.), s. 49.
77 Výbor Společnosti Bedřicha Smetany, Bedřich Smetana a Praha, Zprávy Společnosti Bedřicha
Smetany I , 1931- 1932, s. 2.
78 Spisy o likvidaci spolku srov. AMP, SK, sg. SK/XXll/434.
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TOMÁŠ JELÍNEK

OD SOKOLA K PIONÝRU
TĚLOCVIČNÉ A SKAUTSKÉ HNUTÍ V MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI

A JEHO SOCIÁLNÍ ÚLOHA

Tělocvičné hnutí se v naší společnosti objevuje ve druhé polovině 19. století.
Nedlouho poté se k němu přidává i mohutný rozmach sportu a jeho rozšíření
mezi všechny vrstvy obyvatelstva. V souvislosti s ním nastupuje na počátku
20. století skautské hnutí, které se v poměrně krátké době rozšířilo z Anglie
a Ameriky do celého světa. Tělocvičné hnutí, sport i skauting mají společný
nový přístup k lidskému tělu a k přírodě. Jejich zhodnocení v širších společenských a politických souvislostech dosud nebylo provedeno, neboť dosavadní literatura se buď zabývala ryze odbornými otázkami, nebo byla zatížena předsudky minulého režimu. I dnes jsou tyto otázky často předmětem tvrdého
ideologického boje. Výjimku tvoří poslední práce Muzea tělesné výchovy a sportu
a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.' V této souvislosti je
hlavně pociťován nedostatek studií týkajících se německého turnerského hnutí
a německého skautingu. Tento referát si ovšem neklade za cíl být souhrnnou
studií, ale spíše jakýmsi úvodem do dané problematiky, jež rozhodně zasluhuje dalšího studia.
Prvky tělovýchovy, jako je cvičení těla, mají samozřejmě dávnou tradici,
již od antických dob. Jejich charakter se ovšem liší především pojetím cvičení
jakožto účelové záležitosti . Cvičení sloužilo především buď jako příprava
k nějaké činnosti, kterou byl nejčastěji boj či lov, nebo jako součást náboženských obřadů. Pojetí sportu jako zábavy se objevuje hlavně jako součást života
vyšších vrstev obyvatelstva. Také vztah k přírodě byl jiný, především značně

1 Např. Sokol - jeho vznik, vývoj a význam. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané
v Praze v září 1997, Praha 1998, 248 s. ; M. Waic a kol., Sokol v české společnosti 1862- 1938,
Praha 1996, 208 s.; J. Beranová - M. Waic, Kulturně výchovná a vzdě l ávací činnost českých
tělovýchovných organizací, Praha 1998,22 1 s.; Historie tělesné kultury a sportu. Sborník studií.
Vyd. Komise pro analýzu dějin československé tě l ovýchovy 1945-1995.
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utilitární; pobývat v přírodě kvůli rekreaci se stalo běžné až v průběhu 18. století, a to jen u bohatších vrstev obyvatelstva. Vlivem rozvoje měšťanské společnosti a zvláště kultury romantismu v první polovině 19. století se pohled na
přírodu změnil a intenzivní pohyb především intelektuálních vrstev po celém
území Čech i za jejich hranice začínal představovat odpočinkovou a poznávací
aktivitu spojenou s touhou po dobrodružství a ozvláštnění života. 2 Za nimi se
začali vydávat za hradby měst příslušníci méně majetných živnostenských
vrstev. Zejména v okolí Prahy se tak stala řada míst oblíbenými cíli nedělních
výletů. Ve městech začalo působit hned několik soukromých tělocvičných
ústavů. Mimo dřívější tradici šermířských škol a střeleckých cvičení byly zaměřeny především na léčebné a rehabilitační tělocvičné aktivity. První soukromý tělocvičný ústav, založený v Praze roku 1843 Rudolfem Stephanym,
vycházel z metod zakladatele německého tumerského hnutí Ludvíka Jahna
a uvedl do Prahy nářaďový tělocvik. 3 Tyto ústavy byly "utrakvistické", tzn.
působili v nich vedle sebe čeští i němečtí cvičitelé a cvičenci .
Rozmach tělovýchovného hnutí umožnilo uvolnění politického života
a vstřícnější vztah rakouských úřadů ke spolčování počátkem šedesátých let
19. století. Když jeden z významných ústavů té doby - ústav Ferdinanda
Schmidta na Václavském náměstí- začal po onemocnění svého majitele upadat, sešli se 29. července 1861 cvičenci s myšlenkou založit tělocvičný spolek. Byl nazván "Prager Manner Tumverrein". Německý finančník E. Seuter
z Lotzenu přislíbil spolku velkou finanční podporu, ovšem pod podmínkou,
že bude mít německý charakter, což bylo německou částí bez váhání přijato .
Nato česká část odešla a Miroslav Tyrš připravil stanovy českého tělocvičné
ho spolku. Dne 24. prosince 1861 oznámilo pražské c. k. místodržitelství, že
založení české tělovýchovné jednoty povoluje, a 16. února 1862 mohla být
konána první valná hromada. Sama existence českého tělocvičného spolku
a jeho činnost měla od počátku silný politický podtext, kterého si byli vědomi
jak sami zakladatelé, tak i rakouské úřady. Od samého počátku zde byly soupeřící skupiny s rozdílným názorem na míru vyjádření politického směru.
Většinou vítězila umírněnější skupina kolem Tyrše, která si byla vědoma nebezpečí hrozícího činnosti spolku ze strany státních orgánů . Naopak skupina
kolem hraběte Rudolfa Thurn-Taxise a Julia Grégra usilovala o výraznější
politickou úlohu jednoty, nazývané brzy po založení"Sokol". Mimo politické
a tělocvičné měl spolek ještě stránku společenskou. Již v jeho stanovách byla
2 Z. Uherek, Pražané v kontaktu s příměstskýcb zázemím. Lidé města - Pražané jiní - druzícizí, Praha 1992, s. 43.
3 M. Waic a kol. , Sokol v české společnosti 1862- 1938, Praha 1996, s. ll.
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zakotvena kulturně-výchovná činnost. V "Knize přání" umístěné v tělocvičně
je hned první zápis od starosty Sokola Jindřicha Fiignera:
"Vážení spoluúdové! Dle mého zdání by bylo žádoucno, aby údové spolku
nejméně každých 14 dní v prostranné místnosti některého hostince se sešli.
Bližší seznámení se mezi jednotlivými údy jesti původem nerozdílného přá
telství jehož tak potřebí pro zdar našeho tak krásně rozkvétajícího spolku
a mohou též zdání o záležitostech spolkových vyměřena býti, čímž výboru se
usnadní vyhověti přáním ctěných údů spolkových." 4
Není pochyb o tom, že se sokolové přátelili a spolek rozkvétal. Již v průběhu
roku 1862 byly pod vlivem pražského Sokola založeny jednoty v Brně a v něko
lika dalších městech a v roce 1863 dokonce mimo území českých zemí, ve slovinské Lublani. Po počátečním úspěšném nástupu Sokola přišla v souvislosti
s politickou a ekonomickou situací krize, během níž byly dokonce některé jednoty zrušeny. Je charakteristické, že se jednalo především o jednoty venkovské,
i když ztráty členů se nevyhnuly ani Praze. Pokud na venkově jednoty přežívaly,
byly to ty, které měly ve své náplni i hasičství, neboť to bylo venkovským obyvatelstvem - na rozdíl od tělocviku- považováno za obecně prospěšnou činnost.
V osmdesátých a devadesátých letech, hlavně po 1. sletu 1882, byla krize překo
nána a o rozvoji hnutí v té době svědčí vzrůstající počet cvičenců, jednot a vlastních tělocvičen. V té době však vyvstal Sokolu nový protivník, a to sport.
Tento nový společenský fenomén, spjatý s využíváním volného času a seberealizací, se stal pro sokolské jednoty konkurentem především při získávání
dorostu. Většině sokolských funkcionářů byl myšlenkový svět sportu cizí.
Dominující princip vítězství jednotlivce, jednoznačná orientace na výkon,
soutěž individualit a obhajoba klubových barev se neslučovala s národním
kolektivismem, který byl základem sokolské ideologie. Sokol některé sportovní prvky sice přijal, ale sport jako celek odmítl, stejně jako později skauting. Teprve pod vlivem vzrůstající váhy sportu a jeho mezinárodní prestiže
začali sokolové své stanovisko měnit. Zvláště úloha českého zastoupení
v Mezinárodním olympijském výboru byla v tomto směru významná. Rakousko-uherská diplomacie musela na mezinárodním poli vést v tomto směru úporný boj, který se nakonec, když byl v roce 1914 vítězně dovršen a čeští zástupci
byli z mezinárodního výboru a tím i z olympijské účasti jako samostatný olympijský národ vyloučeni, ukázal jako zbytečný , neboť o čtyři roky později Češi
ve výboru zasedli znovu, tentokrát již jako zástupci nezávislého státu.5
4

5

Tamtéž, s. 19.
J. Koss/, Soko lské hnutí a olympismus, in: M. Waic a kol., Sokol v české společno s ti ,

s. 160- 174.
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V poslední třetině 19. století vzrostl Sokol v jednu z nejmohutnějších organizací s vysokou prestiží doma i za hranicemi. Přesto byl pod stálým policejním dohledem. Ministerstvo vnitra např. dlouho bránilo vzniku ústředí sokolských jednot s tím, že se jedná o politický spolek. Přes projevy oddanosti
státu,jako například v době prusko-rakouské války, kdy vedení Sokola nabídlo
dobrovolníky do rakouské armády a po odmítnutí zajišťovalo alespoň v Praze
domobranu a hlídkovou činnost, byl demokratický charakter spolku a jeho
vztah k českému národu naprosto zřejmý. Sokolové v uniformách byli součástí každé důležitější národní oslavy. Úloha Sokola - a později i následujících tělocvičných organizací -ve společnosti vynikne, jestli že si uvědomí 
me, že přes narůstající počet členů statistiky vykazovaly nizký podíl cvičenců.
Tento problém řešilo vedení Sokola dokonce zavedením povinného počtu
cvičebnich hodin pro členy, což ovšem bylo záhy zrušeno. Pokud jde o sociální
rozložení, značná část činovníků patřila k inteligenci a středním vrstvám, zatímco ve cvičícím členstvu měli převahu dělníci .
K vrcholům sokolské činnosti patří rozhodně období bezprostředně po vzniku samostatné republiky. V dané chvíli to byla jediná organizace s prestiží
u obyvatel i úřadů, s autoritou, vnitřní kázní a s dobrou, hierarchicky uspořá
danou organizací, která mohla po jistou dobu nahradit funkci policie a armády.
Ve spolupráci s členy Dělnických tělovýchovných jednot byly vytvořeny jednotky Národní stráže, které měly poměrně široké a ne zcela přesně vymezené
pravomoci a spolupracovaly s tvořící se armádou, policií a četnictvem. Přes
tože revoluční doba dávala Národním strážím velkou, mnohdy nekontrolovatelnou moc, je dokladem vysokých morálních vlastností členů, že k jejímu
zneužití docházelo zřídka a spíše vlivem přílišné horlivosti. Z účasti v Národních strážích byli vyloučeni jenom členové klerikálních organizací, tedy hlavně
Orla. Při bojích o Slovensko pak byly z řad sokolů vytvářeny Pluky stráže
svobody a další sokolské jednotky, které se však uplatnily více ve strážní
a týlové službě . Zde však již stály též po boku orelských dobrovolnických
jednotek. Vedle Pluků stráže svobody, které byly podřízeny armádnímu velení,
vznikaly rozhodnutím vedení Sokola sokolské branné čety, které měly plnit
funkci občanských milicí pro případy sociálních bouří a třídních střetů. 6 Tato
síť branných čet však nebyla zřejmě nikdy dobudována a v sokolských jednotách se praktikovala pouze běžná branná výchova bez výcviku se zbraní. Silný politický vliv však sokolské organizaci zůstal. Na ministerstvu národní
obrany měli sokolové svůj odbor, který pod názvem odbor pro tělesnou výchovu národa vedl náčelník ČOS Jindřich Vaníček. Ve dvacátých letech sice
6

M. Waic a kol. , Sokol v české společ nosti , s. 108.
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vliv sokolů na brannou politiku státu poklesl, ale i tak zůstával velký, zvláště
pak v třicátých letech v souvislosti s militantním zaměřením KSČ a fašistickou hrozbou. Na konkrétní politiku měli sokolové vliv prostřednictvím řady
poslanců, kteří sice kandidovali za různé strany, neboť ČOS se vždy snažila
být nadstranická, aby se vyhnula případným vnitřním sporům, avšak byli čle
ny Sokola. Sokolové své poslance pečlivě evidovali. Např. v roce 1929 bylo
zvoleno do poslanecké sněmovny 67 sokolů, z toho 27 agrárníků, 9 živnostníků, 19 socialistů, ll národních demokratů a Jiří Stříbrný za národní ligu.7
Vedle seznamu poslanců a senátorů evidovali činovníci Sokola také své příz
nivce v úřadech. Seznam byl nazván "Soupis bratří kteří mohou intervenovati
u úřadů" .
Se společenskou a politickou emancipací dělnictva souvisí vznik Dělnic
kých tělovýchovných jednot. Záhy po založení Českoslovanské sociální demokracie propukaly spory v jednotlivých tělocvičných jednotách Sokola, které vyvrcholily ve volebním roce 1897. Jestliže dříve byly zakládány tělocvičné
odbory při dělnických spolcích, nyní vznikaly v Praze první tělocvičné jednoty a v roce 1903 Svaz dělnických tělocvičnýchjednot. 8 Zakládání DTJ souvisí se snahou o širší působení a odpoutání dělnické mládeže od "buržoazní"
výchovy. DTJ měly sloužit jako prostředek k získávání dělnické mládeže a jako
součást proletářské třídní a protiburžoazní výchovy, tělesná cvičení měla být
přípravou k proletářské revoluci, k aktivnímu boji proti buržoazii. V letech
1905-1907 vzrostl významně počet jednot i jejich členská základna. Za války
byla jejich činnost jednak zastavována rakouskými úřady, jednak byla omezena tím, že většina členů byla mobilizována a bojovala na frontách. Po ukončení války v roce 1918 následovala nová aktivita a nový vzrůst počtu jednot
a jejich příslušníků. Záhy se však začaly projevovat ideologické rozpory, kdy
vedení DTJ a některé jednoty byly obviňovány ze "zrádné" spolupráce s "buržoazním" Sokolem, z účasti v bojích proti Slovenské republice rad apod. Vedení svazu v čele se sociálnědemokratickým poslancem a starostou Svazu
DTJ Františkem Hummelhansem se snažilo o vstřícnou, státotvornou politiku,
za což bylo kritizováno zastánci třídního boje a světové revoluce. Opoziční
funkcionáři se zprvu pokoušeli zmocnit se vedení celého svazu a založili ilegální Radu starostů DTJ. Po nezdařeném pokusu o mimořádný sjezd DTJ
a pod vlivem událostí roku 1920 byla v roce 1921 pod vedením KSČ založena
Týž, Sokol v české spo lečnosti, s. 135.
V Mucha , Dějiny dělnické tělovýchovy v Českos l ovensku , Praha 1975 ; týž, 40 let od založení
FPT, Praha 1966; týž, Pů l sto letí FDTJ (FRTJ) - FPT v boji za jednotu a vítězství socialismu
v naší vlasti, Praha 1971.

7
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Federace dělnických tělovýchovných jednot (FDTJ), do které přešla většina
jednot DTJ. Činnost jednot FDTJ vycházela po tělocvičné stránce ze zásad
Tyršovy tělocvičné soustavy a po stránce ideologické byla vedena snahou
o dosažení komplexního vlivu na dělnictvo a jeho dorost. 9 Z těchto důvodů
byla odmítána jakákoli spolupráce s ostatními tělovýchovnými organizacemi,
především s DTJ, a projevoval se zcela negativní vztah ke sportu jako činnosti
již svou podstatou buržoazní, a proto proletariátu cizí. Sportovní oddíly byly
tedy vytvářeny mimo rámec FDTJ jako tzv. Rudé hvězdy. 1 0 Mimoto byly vytvářeny i další sportovní organizace a skautské oddíly ve snaze dostat co nejvíce dělnictva a dělnické mládeže do sféry vlivu KSČ . Přesto se po počáteč
ním rozmachu začala členská základna FDTJ ztenčovat.
V této situaci bylo přehodnoceno záporné stanovisko ke sportu a KSČ vytyčila linii vytvořit jednotnou organizaci, ve které by byl setřen rozpor mezi
jednotlivými odvětvími tělesné kultury, zejména mezi tělocvikem a sportem.
Z těchto důvodů byla na III. sjezdu FDTJ založena nová organizace - Federace proletářské tělovýchovy, která měla dle vzoru sovětské "fyzkultury" spojovat tělocvik, sport, turistiku a skauting. FPT byla na KSČ formálně nezávislá, ale ve skutečnosti s ní byla úzce spojena.
FPT se orientovala výhradně na spolupráci s dělnickým promoskevským
hnutím, zatímco Sokol považovala za fašistickou a DTJ za sociálfašistickou
organizaci. Součástí jejího programu byl i boj proti olympijským hrám a od
roku 1937 proti branné výchově. Po vytvoření II. republiky byla FPT zakázána.
Od roku 1945 pak KSČ budovala jednotnou masovou organizaci celostátního
charakteru na základě Sokola, takže svou FPT již neobnovila.
Také v DTJ a FDTJ bylo cvičení činností sice hojně proklamovanou, avšak
v zásadě méně oblíbenou. Mnohem větší zájem zřejmě vzbuzovaly jiné aktivity. Organizace posvícenských zábav, každoroční pořádání maškarních plesů v prvních měsících roku, mikulášských besídek koncem roku a v létě výletů - to bylo členům bližší. Mnohé jednoty měly své dramatické odbory, které
organizovaly ochotnická nebo loutková představení. Mimo vlastní veřejná
cvičení byly pořádány přednášky politické i osvětové, byly vysílány delegace
na akce pořádané jinými organizacemi či organizovány akce k významným
národním výročím . Všechny tělovýchovné jednoty, včetně sokolských, budovaly vlastní, leckdy rozsáhlé knihovny.
Počátky katolické tělovýchovy spadají do období přelomu 19. a 20. století,
kdy vznikaly tělovýchovné odbory při různých katolických spolcích a později
9
10

M. Ruchař, Výchovná práce v revolučním tělovýchovném hnutí, Praha 1973, !50 s.
V Mucha, Dějiny děl nické tělovýchovy, s. 158- 159.
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i katolických odborech v Čechách a především na Moravě. 11 Politickou oporou jim byla křesťansko-sociální strana. Jedním z důvodů byl jistě nevraživý
postoj sokolů vůči členům klerikálních organizací a útoky katolíků vůči Sokolu,
o kterém prohlašovali, že je ve vleku zednářstva a že je složkou politické
strany liberálně židovské. 12 Za vznik Orla je považováno sjednocení moravských katolických tělocvičných odborů a vytvoření zemského ústředí v roce
1908. Jednotná orelská organizace však vznikla až po 1. světové válce. Základní dobudování Orla se završilo roku 1921 přijetím nových stanov a vytvořením župního zřízení. K upevnění orelské pozice přispěla politická situace
v letech 1919- 1921, kdy se vedení Orla jednoznačně přihlásilo k podpoře
československého státu a vystoupilo proti domácím i zahraničním komunistům. Známkou uznání rovnoprávnosti Orla s ostatními tělovýchovnými organizacemi bylo přijetí jeho zástupce do Poradního sboru pro tělesnou výchovu
v roce 1920. Následoval prudký rozvoj členské základny. Zatímco pro roky
1918 a 1919 se udává asi 8 000 členů, udávají statistiky už v roce 1921 92 736
členů. Orel měl vždy velmi dobrou materiální základnu a přitažlivou náplň
činnosti . Nářaďový a prostný tělocvik sice tvořil kostru cvičení , ale na rozdíl
od Sokola a Svazu DTJ se orlové zcela otevřeli všem druhům sportů a nezří
kali se ani závodění. V třicátých letech zahrnuli do své činnosti i brannou
výchovu, která se stala povinnou pro všechny členy. Byla v ní obsažena ideová
výchova, tělocvik a pobyt v přírodě. Také vzdělávací a kulturní činnost se
stala neodmyslitelnou součástí orelské organizace. Pouze na plesy a taneční
zábavy se orelští činovníci dívali nelibě a jejich konání povolovali neochotně
a s nevolí. Jedním z hlavních úkolů orelského vzdělávání byla výchova k třídní
a sociální snášenlivosti a zároveň k nesmiřitelnosti ke všem odpůrcům katolického náboženství a nevěřícím . Orel byl ze všech tělovýchovných organizací první republiky nejtěsněji spjat s politickou stranou, a to Čs . stranou lidovou. Jeho nepřátelství k ČOS a Svazu DTJ zmírnilo až ohrožení republiky
roku 1938.
K tělovýchově a sportu se počátkem 20. století přidružilo skautské hnutí.
Sokol a s ním i ostatní tělocvičné organizace měli sice ve své náplni výlety
a také některé druhy sportu, jako např. lyžování, horolezectví, turistiku a vodní sporty, měly k přírodě blízko, avšak skauting přesto přinesl něco, pro co se
okamžitě rozhořela chlapecká a dívčí srdce. O obrovské potřebě aktivity, která
by přivedla mě stskou mládež do přírody a zbavila ji urbánních vymožeností
a omezení, svědčí velice rychlé rozšíření skautingu prakticky po celém světě ,
11
12

J. Beranová - M. Waic, Kulturně výchovná a vzdě l ávací činnos t, s. 35- 54.
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není jisté, zda sir Baden-Powell chtěl svou knihou "Scouting for boys"
založit světové chlapecké hnutí. Jeho knížka je totiž spíše příručkou
o použití chlapců, kteří ještě nemohou sloužit v armádě, ve válečných pomě
rech tak, jak to on zkoušel v búrské válce s družinou chlapců, kteří byli užíváni
pro průzkum a jako spojky tam, kde to bylo pro řadové vojsko příliš nebezpečné. Spontánní ohlas na jeho knihu byl ovšem obrovský. Roku 1911 odcestoval středoškolský profesor tělocviku A. B. Svojsík do Anglie, aby se seznámil se základy skautingu, a hned po návratu se pustil do překladu této příručky
a organizování prvního táboření. Druhým ideovým pramenem skautingu byl
americký woodcraft založený Ernstem Thompsonem Setonem, vycházející z indiánského způsobu života. Oba tyto směry se navzájem ovlivňovaly a konkurovaly si. Skauting v pojetí A. B. Svojsíka se více přikláněl k Baden-Powellovu
pojetí s při bráním jisté mystiky a rituálnosti woodcraftu a některými národními prvky. Proto je tato česká verze skautingu známa pod názvem Český junák
- skaut. Mimo něj existoval ještě široký vějíř skautských směrů, od ryze woodcrafterských, sdružených v Lize lesní moudrosti, až po "Baden-Powellovy
skauty" v ryze anglickém pojetí. Svojsíkovo pojetí zvítězilo a jeho Svaz junáků-skautů a skautek RČS , založený roku 1919, byl nejsilnější skautskou organizací v Československu a zastupoval české i německé skauty ve Světové
organizaci skautského hnutí. Mimo něj existovala Federace československého
skauta 13 , která zastupovala opoziční skautské organizace především Setonova typu a socialistické skauty. Také přístup jednotlivců a organizací vykazuje
široké spektrum od téměř animistického náboženství woodcrafterů přes životní styl u junáků až po vyloženě účelové použití atraktivnosti skautské výchovy pro politické cíle u Spartakových skautů a skautských organizací DTJ.
Zcela zvláštním fenoménem bylo potom ze skautingu vycházející trampské
hnutí se svou vyhraněnou apolitickou a individualistickou podobou. To jediné
také, díky absenci výraznější oficiální organizovanosti, přežilo ve víceméně
nezměněné podobě veškerá pronásledování, od druhé poloviny dvacátých let
přes nacistickou okupaci až k totalitnímu režimu padesátých let.
Rok 1939 pak znamená konec všestranně za měřených tělovýchovných
a skautských organizací. Nacisté prakticky všechny tyto organizace rozpustili,
kromě organizací dělnických, tj . DTJ a jeho skautských oddílů . V roce 1945
byly organizace obnoveny, ale již s patrnou tendencí ke sjednocení do jednotných celostátních organizací: v tělovýchovné oblasti do Sokola a v oblasti
mládežnické do Svazu české mládeže, jehož kolektivním členem byl od léta
skutečně

13

Viz. J. Zedníčková, Federace českos l ovenského skauta. Diplomová práce, FTVS UK, Praha
1996, 72 s.
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1945 i Junák. Ten se měl stát v rámci SČM monopolní organizací pro výchovu
mládeže ve věku od sedmi do patnácti let. V rámci rozšiřování skautského
vlivu a zkoušeni nových metod vedeni mládeže byly zakládány i školní skautské oddíly pod názvem "Pionýrské oddíly Junáka". Ostatní organizace existovaly jako autonomní složky těchto organizací. V letech 1946- 1947 začala
proti tendencím ke sjednocení působit politická polarizace společnosti. Zvláště
výrazná byla v Junáku, jehož starší činovníci sledovali s obavami politický
vývoj a byli pro vystoupení Junáka ze SČM. To bylo pro KSČ zcela nepřija
telné, a proto již v listopadu 1947 uvažovala Ústředni komise mládeže ÚV KSČ
o vytvoření zcela nové organizace pro mládež do 15 let na základě sovětských
pionýrských organizací. V únoru 1948 byl vytvořen z mladých levicových
činovníků Junáka akční výbor, který se pokoušel plně začlenit tuto organizaci
do SČM a zároveň potlačit "pravicovou" skautskou ideologii. Určitou dobu
se skutečně zdálo, že nový Junák bude moci zůstat zachován v strukturách
SČM. Rozkol v organizaci však již dostoupil takového stupně, že začala být
likvidována. 14 V té době začínají i nevybíravé útoky na junácké činitele a starší
junáky, násilná slučování oddílů a zabavování majetku. Dne 1. 1. 1950 pak
vydává Ústřední výbor Československého svazu mládeže (vzniklého sloučením
Svazu české mládeže, Svazu slovenské mládeže, Svazu polské mládeže a Svazu
mládeže Karpat na konferenci konané 23.-24. 4. 1949) rozhodnutí, na jehož
základě byly zbytky Junáka (reprezentované v té době již jen několika oddíly
a činovníky) definitivně zlikvidovány a jeho úkoly a majetek převzala nově
vzniklá organizace mládeže SČM nazvaná Pionýr.
Pro sjednocení sportovních a tělovýchovných organizací byl vytvořen r. 1945
Ústřední národní tělovýchovný výbor. Pro odpor jednotlivých organizací proti
jejich začlenění do Sokola byl vytvořen r. 1947 Československý tělovýchovný
svaz, v němž by si jednotlivé jeho složky zachovávaly určitou autonomii . Po
únoru 1948 opět zesílila snaha po sjednocení sportovnich a tělovýchovných organizací po sovětském vzoru, která vyústila v zákon č. 187/1949 Sb., O státní
péči o tělesnou výchovu a sport. Československá obec sokolská byla prohlášena
za monopolní organizaci v této oblasti, ale zároveň začala její faktická likvidace.
Ta byla dovršena r. 1952 zákonem č. 71 O organizaci tělesné výchovy a sportu.
Ze sokolské organizace pak zůstaly některé venkovské jednoty. Řadu společen
ských funkcí těchto spolků pak převzaly jiné organizace, jako např. ROH.
14 J. Havel, Tě lovýchova ve vývoji dětské a mládežnické organizace, in: Historie tělesné výchovy a sportu. Komise pro analýzu dějin československé tělovýchovy 1945- 1999, část 1/1996,
s. 70-83, část 2/ 1998, s. 28-44.M. Svoboda, Hledání zaváté stezky (Z historie českého skautingu).
Praha 1994, s. 96- 150.
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Z uvedeného stručného nástinu vývoje vyplývá, jak se za přibližně sto let,
od poloviny 19. do poloviny 20. století, radikálně změnil přístup k tělocvič
ným a sportovním aktivitám a k přírodě jako způsob fyzické a duševní relaxace
nejširší~h, tedy i méně majetných vrstev. Lze říci, že tento fenomén je spjat
především s městským prostředím, kde se také rozvíjel nejdříve a kde nalezl
nejvíce příznivců. Za základní předpoklady jeho rozvoje lze považovat rozvoj průmyslové civilizace, ve které je jednotlivec zbaven bezprostřední starosti o obživu a zaměstnanecký způsob života vytváří volný čas jako nový
prvek v životě člověka. Ten je pak nucen vyvažovat stereotyp městského života,
všednost a netvůrčí způsob práce novými způsoby vyžití.
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v ÁCLAV LEDVINKA
URANIA A VANČURŮV DŮM
POZNÁMKA K ČINNOSTI NĚMECKÝCH SPOLKŮ V PRAZE
V MEZI VÁLEČNÉM OBDOBÍ 1

Mezi osmnácti tisíci spolky a jim naroveň postavenými organizacemi
a sdruženími, které na základě zákona o právu spolčovacím z roku 1867 eviduje tzv. spolkový katastr pražského policejního ředitelství z let 1895- 1951 ,
představovaly zejména v období do roku 1918 významný díl spolky německé.
V některých oblastech občanského či měšťanského sdružování tvořily české
a německé spolky v Praze takřka "blíženecké" dvojice a jejich vznik, činnost
i zanikání dosti věrně odrážely peripetie vývoje společenského života i národnostních vztahů v hlavním městě Čech . Blízká data založení některých spolků
(Pražský Hlahol 1861 - Deutscher Gesangverein Flote 1861 ; Tělocvičná jednota Sokol Pražský 1861 - Deutscher Tumverein 1861 ; Verein praktischer
Árzte in Prag 1861 - Spolek českých lékařů v Praze 1862 ad.) svědčí o tom,
že uvedené dvojice se často rodily v úzké součinnosti, nebo naopak ve vědo
mé česko-německé konkurenci. 2 Není možno v krátkém diskusním příspěvku
uvádět jakákoliv statistická zjištění o těchto věcech- není to ostatně ani jeho
předmětem. Bez ohledu na fakt, že první průzkumné sondy byly již provedeny, jde ostatně o samostatné, rozsáhlé a náročné badatelské téma.3 Na tomto
místě nezbývá než omezit se na prosté konstatování, že při sčítání v roce 191 O
se k německé "obcovací" řeči hlásilo 32 332 z celkového počtu 442 017 pražských obyvatel (7,0 %) a že podle údajů z policejního katastru roku 1912
působilo v Praze 232 německých spolků z celkového počtu 3 579 evidovaných
Na okraj a doplnění referátu J. a T. Ratajových (viz v tomto sborníku s. 35 1- 358).
Srov. M. Lašťovka - B. Lašťovková - T. Rataj - J. Ratajová -J. Třikač, Pražské spolky. Soupis
pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895- 1990, Praha 1998, s. XXXIII-XLI ad.
3 Viz zejm. 8 . Soukupová, České a německé spo lky v Praze v 60. až 80. letech 19. století.
Soužití a kulturní výměna , in: Pražané jiní-druzí-cizí, Praha 1992, s. 7- 28;E. Kruppa, Oas Vereinswesen der Prager Vorstadt Smichow 1850- 1875, Miinchen 1992; G. 8. Cohen, Němci v Praze
1861- 1914, Praha 2000.
1

2
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(6,5 %). 4 "Spolková organizovanost" pražských Němců (mezi něž jsou v tomto
ohledu započteni též Židé užívající němčiny a sdružující se v jazykově ně
meckých spolcích) byla tedy již v období před rokem 1918 zřejmě nepatmě
nižší, nežli "spolková organizovanost" jejich česky mluvících spoluobčanů.
Zánik rakousko-uherské monarchie a zrod Československé republiky v říjnu
1918 přinesl další výraznou změnu tohoto stavu. Praha se stala hlavním měs
tem samostatného národního státu Čechů (v dobové terminologii "Čechoslo
váků") a tato nová realita měla za následek, že nezanedbatelná část němec
kých spolků neobnovila po obecném válečném útlumu v nových poměrech již
činnost. Do roku 1922 či 1923 byly ze spolkového katastru postupně vymazány poté, co dosavadní činovníci spolků nereagovali na výzvy policejního ře
ditelství k ohlášení aktuálního složení výboru a k předložení upravených stanov buď vůbec , nebo se omezili na pouhé sdělení o ukončení činnosti .
Z prvního předběžného průzkumu spolkové evidence lze tedy soudit, že
toliko část před válečných německých spolků působících v Praze pokračovala
v činnosti i po roce 1918. K nim časem přibyly jen nemnohé spolky nově
založené. Stejně nápadná jako úbytek spolkových sdružení pražských Němců
se zdá být také skutečnost, že ač podle litery spolčovacího zákona mělo jít
vesměs o seskupení povýtce nepolitická (politické spolky tvořily ve škále
dvaceti čtyř "odvětvových" skupin spolkového katastru pouze jednu skupinu,
signaturu XXI, nadto nikterak zvlášť početnou), došlo mezi německými spolky
již ve dvacátých a zejména pak ve třicátých letech k výrazné politicko-ideologické diferenciaci. Proti skupině "občanských" či "aktivistických" republikánských, demokratických a antifašistických spolků stála sílící převaha spolků vyhroceně nacionalistických, "velkoněmecky" a časem stále otevřeněji
i nacisticky orientovaných.
Pozornosti nemůže uniknout ani skutečnost, že téměř všechny pražské ně 
mecké spolky přetrvaly dějinný zvrat Mnichova i nacistické okupace Čech
a Moravy. Na rozdíl od hromadně zanikajících spolků českých jejich existenční kontinuitu nepřeruš i ly události 30. září 1938 ani 15. března 1939.
Nepřekvapuje to ovšem u většiny z nich, neboť se již kratší či delší dobu
činně podílely na "sudetoněmeckých" aktivitách směřujících k rozbití Česko
slovenské republiky. Týká se to však kupodivu i těch spolků , které stály stranou nacistických snah, nebo jim dokonce otevřeně čelily. Jejich počet se již
v druhé polovině třicátých let postupně zmenšoval vnitřními "převraty", při
nichž původní představenstva spolků nahrazovali noví funkcionáři, kteří mě
nili jejich orientaci směrem k nacionálněsocialistickému, proti českému a proti4

Srov. G. B. Cohen, Němci v Praze, s. 76, 196.
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československému kurzu. Některé důležité i méně důležité německé spolky
však vytrvaly při svém původním demokratickém zaměření až do Mnichovské dohody a s jistými nezbytnými korekcemi dokonce až do března 1939.
Teprve po okupaci nacistickými vojsky a po zřízení Protektorátu Čechy
a Morava byly i ony "zglajchšaltovány", očištěny od činovníků i členů židovského původu a zapojeny do služeb nacistické moci i ideologie. Spolu s ostatními německými spolky je pak čekal shodný osud. Skončení druhé světové
války a osvobození Prahy znamenalo zastavení jejich činnosti a úplný zánik.
Písemnosti německých spolků měly být v padesátých letech 20. století odevzdány do archivu ministerstva vnitra. Přesto se i v Archivu hlavního města
Prahy dochovaly, nebo sem byly časem opět vráceny nejen některé spisy spolkového katastru, týkající se německých spolků v Praze, ale též větší či menší
části vlastních spolkových archivů tak významných spolků, jako byly např.
Německý dům-Německé kasino (Deutsches Haus-Deutsches Casino ), Němec
ká akademie (Deutsche Akademie) nebo Spolek pro dějiny Němců v Čechách
(Verein fiir Geschichte der Deutschen in Bohmen).
Do roku 1990 byly tyto dokumenty pro historiky jen obtížně přístupné.
Jakmile však v důsledku polistopadových změn padla politická tabu, dostalo
se jim značné pozornosti, mimo jiné též ze strany německých badatelů a vě
deckých institucP Ani rozsáhlé zpřístupnění fondů Německé kasino či Ně
mecká akademie však prozatím nepřineslo očekávané vědecké výsledky či
publikační výstupy. Různé nepříznivé okolnosti (personální i finanční) naopak
způsobily, že intenzita výzkumu po prvotním rozmachu v poslední době značně
poklesla. S politováním je nutno konstatovat, že po vlně zájmu ze sedmdesátých a osmdesátých let zřetelně opadl rovněž badatelský interes o studium
pozoruhodné historie pražského německého divadla a o výzkum významného
německého protifašistického exilu v Praze.
Oba fenomény, divadlo i exil, byly ve dvacátých a třicátých letech 20. století
v Praze velmi úzce spjaty právě s činností německých i českých spolků. Spolky
hrály nepominutelnou roli též pří utváření společensko-politické reality tohoto
pohnutého období. Dokládá to mimo jiné charakteristický i pozoruhodný případ
pražského "lidovýchovného" či "národněvýchovného" spolku Urania (Volksbildungsverein Urania), který je možno v hrubém obrysu i v některých detailech poznat ze spisů spolkového katastru Policejního ředitelství Praha. Záznamy
o činnosti Uranie z let 1917-1950 jsou uloženy v tomto fondu v pražském

Jen v Archivu hl. města Prahy bylo např. zhotoveno na objednávku a na základě uzavřené
dohody přes sto tisíc roikrofi lmovýcb snímků spolkových archiválií pro Sudetoněmecký archiv
v Mnichově.

5
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městském archivu pod signaturou IX-294. 6 Aktivity spolku lze ovšem poznat
též z jiného pohledu a z jiných pramenů, jak ukázal ve svém "druhém plánu"
článek Lenky Klášterkové o úloze německého rozhlasového vysílání v politickém vývoji českých Sudet, zveřejněný v roce 1999 v časopise Dějiny
a současnost. 7 Zde autorka kriticky hodnotí přístup první československé republiky k rozhlasové propagandě a rozporné působení tohoto moderního vlivného media vůči německé menšině v českých zemích. Uvádí přitom, že pražský Radiojournal svěřil své nepříliš rozsáhlé vysílání pro německou menšinu
(od roku 1925 v rozsahu půl hodiny třikrát týdně , ve třicátých letech jednu
hodinu denně) "soukromé pražské osvětové instituci Urania". Ta nepřistupo
vala podle autorky k věci dostatečně profesionálně, neměla pevnou ideovou
koncepci vysílání - a pomáhala si přes Radiojournal spíše jen k penězům ,
kterými hradila svou vlastní režii, "dávala vydělat" v rozhlasových relacích
svým zaměstnancům, například účetnímu revizorovi knih, nebo lidem, jimž
byla dlužna nebo zavázána, jako například režisérům svých divadelních před
stavení. Urania si tak vysílání v německém jazyce podle L. Klášterkové vlastně monopolizovala, neboť osoby, které neměly vazbu na Uranii, se setkávaly
při snaze o uplatnění v německém vysílání s potížemi. Efekt tohoto vysílání
ve třicátých letech, kdy bylo v konkurenci nacistických říšskoněmeckých stanic nejpotřebnější, byl údajně nevalný a jeho ohlas mezi "cílovou skupinou"
sudetských Němců dokonce negativní. Bylo tomu tak nejen pro špatnou slyšitelnost pražského radia, ale také proto, že obyvatelé pohraničí "měli výhrady
k pražské němčině, tzv. Biihnendeutsch". ŠéfUranie Oskar Frankl byl nadto
židovského původu a karikatury v sudetských časopisech zesměšňovaly proto vysílání Radiojournalu jako "židovský produkt". Henleinova Sudetoněmecká
strana dokonce z tohoto důvodu označovala relace jako "neněmecké" a vyzývala
k jejich bojkotu. 8
Co byla vlastně Urania? Jaké bylo její zaměření a význam? Kdo ji reprezentoval, stál v jejím čele, podporoval, kdo tvořil její členskou základnu?
Ve spolkovém katastru byla zařazena pod signaturou IX, to znamená mezi
spolky muzejními, uměleckými a vědeckými. 9 Několikrát upravované stanovy
-za republiky poprvé roku 1922 a naposled v březnu 1936 - tehdy se dosa6 Archiv hl. města Prahy, fond Spolkový katastr Policejního ředite l ství Praha (dále AMP, SK),
sign. IX-294. Z tohoto pramene je čerpána většina údajů uvedených v tomto příspěvku.
7 L. Klášterková, Role německy vysílajících stanic ve vývoji Sudet v letech 1923- 1938, Dějiny
a současnost 21, 1999, č. 2, s. 42-44.
8 Tamtéž, s. 43 .
9 Srov. výše pozn. č. 6 a M. Lašťovka - B. Laštovková - T. Rataj - J. Ratajová - J. Třikaé,
Pražské spolky, s. 184, č. 4594.

328

V. Ledvinka, Urania a

Vančurův dům

vadníPrager Volksbildungsverein Uraniazměnil ve Volksbildungshaus Urania
- v článku 1 uváděly jako účel spolku, "aby v nejširších vrstvách obyvatelstva
bylo obecně prospěšně podporováno porozumění pro umění a vědu s vyloučením účelů politických a konfesijních". Tohoto účelu se mělo dosíci přede
vším založením a udržováním ústavu s názvem Modernes Bildungsinstitut
Urania, který měl všemi dosažitelnými prostředky soustavně pečovat "o všechna odvětví moderního duševního a tělesného vzdělání a citového zušlechtění".
Měl pořádat vědecké přednášky pro veřejnost, cykly, kurzy, pracovní kroužky, hudební akademie a divadelní představení; měl ale také konat "práce
v zájmu radia"(!), exkurze, cesty, přednášky s využitím skioptika a filmů . Urania měla též založit knihovnu, sbírky, laboraroře a nakladatelství. Měla podporovat kulturní snahy na venkově , zakládat odbočky a zřizovat své odbory.
Měla být spolkem zastřešujícím - ústředím německých spolků pro vzdělávání
lidu, ať už existujících, nebo těch , které teprve vzniknou.
Členstvo spolku tvořili převážně příslušníci pražské německé komunity
včetně známých osobností z řad univerzitní inteligence, vysoké byrokracie
i politiků a podnikatelů. Valná hromada spolku právě z nich volila kuratorium
a to na své ustavující schůzi vybíralo ze svého středu jedenáctičlenné před
stavenstvo. Z ojediněle dochovaného stručného výkazu z roku 1921 se dozvídáme, že Urania tehdy měla 1987 členů . Uspořádala 364 spolkových akcí, na
které zavítalo 51 393 návštěvníků, čtyři inscenace Kulturní scény Uranie
v Praze navštívilo 1233 diváků.
Vedle občasných představení Kulturní scény (včetně nočních představení
o 22. hodině pořádaných počátkem třicátých let v sále Mozartea pro členy
Uranie a Spolku německých spisovatelů a umělců v Čechách Concordia) tvořily hlavní náplň činnosti po celá dvacátá a třicátá léta naučné přednášky na
nejrůznější témata. K nim byli zváni pražští i brněnští univerzitní profesoři ,
spisovatelé, domácí i zahraniční vědci, umělci , spisovatelé a žurnalisté. V době
vrcholící světové hospodářské krize vedle běžných témat filosofických, literárních, zdravotnických či zeměpisných přišla na pořad též témata ekonomická
a politická. Například v lednu 1931 přednášel brněnský "velkoprůmyslník" Fritz
Jellinek o "duchu, penězích a řešení světové hospodářské krize" a princ Kari
Anton Rohan z Vídně o "moderních společenských problémech". V květnu
1931 hovořil Engelbert Graf z Berlína na téma "Střední Evropa a hospodář
ská krize". V listopadu 1931 se konala přednáška ředitele vratislavského
Východopruského institutu prof. Otto Auhagena "Hospodářské postavení sovětského Ruska" a přednáška státního sekretáře Rheinbabena z Berlína "Odzbrojení ve světle mezinárodního hospodářství". V prosinci 1931 následovalo vystoupení univ. prof. Hanse Halm Langerzersdorfa o "Sovětském Rusku
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dnes" a 14. prosince dokonce původně ohlášené téma prof. Dreyfuse "Moje
expedice do Himaláje" muselo ustoupit "aktuálnější" přednášce prof. Picka
z Paříže "Ekonomická revoluce".
V exponovaném období po nástupu Hitlerovy NSDAP k moci v sousedním
Německu stálo v čele Uranie představenstvo zvolené kuratoriem dne 6. října
1932. Předsedou byl univ. prof. dr. Alois Rzach, prvním místopředsedou optik
Moritz Deutsch, jehož závod sídlil v paláci Koruna na Václavském náměstí,
druhým místopředsedou profesor německé Techniky dipl. ing. J. C. Breinl.
Funkce prvního a druhého zapisovatele zastávali JUDr. Friedrich Adler ze
Smíchova a vrchní stavební rada prof. Theodor Bach. Hlavním pokladníkem
spolku byla Rosa Stutzová, druhým pokladníkem ředitel Alfred Scholz. Zbytek představenstva tvořili poslanec dr. Franz Bacher, ředitel Ernst (Arnošt)
Lustig, ředitel Otto Amstein a bývalý soudce nejvyššího soudu a dvorní rada
Heinrich Weinhuber. Posledně jmenovaný činovník se po smrti prof. Rzacha
(28 . srpna 1935) stal jeho nástupcem ve funkci předsedy (občas podepisoval
spolkové písemnosti též s titulem "přednosta Uranie").
Ředitelem spolku byl výše již zmiňovaný prof. dr. Oskar Frankl, který je
v úředních seznamech funkcionářů uváděn na posledním místě, avšak zřejmě
byl duší, hlavním iniciátorem a organizátorem spolkové činnosti. Dosti výmluvně to dosvědčují písemnosti zasílané Uranií Policejnímu ředitelství. Oficiální přípisy totiž vesměs podepisoval Frankl spolu s předsedou Rzachem či
Weinhuberem, běžná sdělení a ohlášení pak zasílal a podepisoval většinou
sám.
Prvním významným úkolem představenstva zvoleného počátkem října 1932
nebyla ovšem reforma kulturně vzdělávací činnosti Uranie, nýbrž zbudování
nového spolkového domu. Pouhých dvanáct dní po volbě, dne 18. října 1932
dopoledne, uspořádal právě ustavený sbor slavnostní akt položení základního
kamene ke stavbě nového domu Uranie v Klimentské ulici na Novém Městě
(č . 4, čp. 1205-II). Stavba podle projektu Josefa Zascheho probíhala rychle,
takže o rok později, 31. října 1933, žádal již výbor o kolaudaci dvou sálů
v nové budově , určených pro přednášky a občasná ochotnická představení.
Jednalo se o větší sál v prvním patře s jevištěm a galerií, určený pro divadlo
a větší přednášky s promítáním, a o menší sál ve druhém patře ve výši balkonů (galerie) předchozího , který měl sloužit pro přednáškovou činnost a slavnostní schůze spolku.
Stavební úřad hlavního města Prahy nařídil na 9. listopad 1933 komisionální šetření na místě , které se konalo za přítomnosti zástupců policejního ředi
telství, požárního (14.) odboru stavebního úřadu, odboru III magistrátního
stavebního referátu a zdravotního referátu magistrátu. Uranii zastupoval správce
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budovy Antonín Schalek a zástupce ochotnického divadelního souboru Viktor Grosslicht. Z dochovaných zápisů a komisionálních posudků vyplývá, že
v budově kromě dvou kolaudovaných sálů byl ještě sál třetí - biograf. Ve
všech třech sálech bylo celkem 949 diváckých míst. Právě to se stalo předmě
tem kolaudačního sporu a odvolacího řízení , neboť městská požární policie
shledala, že kapacita únikových východů dovoluje obsazení sálů toliko 725
osobami, a zakázala proto souběžné používání všech tří sálů a spolkových
místností ve druhém patře . Za předpokladu dodržení tohoto omezení a dalších
předepsaných podmínek stanovila nejvyšší přípustný počet sedadel v biografu
na 497, v divadelním sále na 343 a v přednáškovém sále na 60.
Zahájení provozu spolkového domu vyvolalo změnu náplně činnosti i názvu
Uranie a dokonce dvojí odpovídající změnu stanov. První z nich vzalo ministerstvo vnitra na vědomí již 23. listopadu 1933, na druhé se usnesla valná
hromada spolku 22. června 1934, avšak ministerstvo vnitra ji akceptovalo až
20. března 1936. Dosavadní Prager Volksbildungsverein Urania se změnil ve
Volksbildungshaus Uran ia a stanovil si nové cíle, o nichž byla zmínka výše. 10
Již 1. ledna 1936 přeložila Urania do spolkového domu v Klimentské ulici
i své oficiální sídlo a úřad ředitele spolku prof. dr. Oskara Frankla.
Jevištní sál spolkového domu umožnil především pořádání četnějších divadelních představení. První z nich bylo dětské ochotnické představení hry varnsdorfského ředitele školy Ericha Juhna "Kašpárkovo vánoční vítězství nad zlým
kouzelníkem" (Kasperls Weinachtssieg iiber den b6sen Zauberer) 25. a 26.
prosince 1933, nastudované autorem. V prvním pololetí roku 1934 následovaly úspěšné inscenace dětských her protifašistického emigranta Ericha Kiistnera "Piinktchen a Anton" a "Emíl und Detektive", v prosinci 1934 a v lednu
1935 pak představení dětské opery Margity Beckové "Cirkus Habenixini"
a pohádkové hry Tilly Bunzlové "Humsti-Bumsti". Tradice dětských inscenací pak pokračovala o vánočních svátcích 1935 představeními hry Ericha
Juhna "Schludrifax", v dubnu 1935 hrami "Schaut her, wir sinds" a "Was ist
gefállig" (autoři neuvedeni) a v květnu a prosinci 1936 uvedením díla Hanuše
Multerera z Nýrska "0 žití a umírání sedláka" (Das Spiel vom Leben und
Sterben des Baueru).
Společným rysem všech uvedených ochotnických představení Uranie bylo,
že jejich čistý výtěžek ze vstupného byl věnován na podporu chudých a nezaměstnaných: zprvu (v lednu 1934) komitétu oseckých horníků v Duchcově ,
později ve prospěch chudých žáků v Praze na jejich pobyt v prázdninových

10
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koloniích a posléze od konce roku 1934 ve prospěch nezaměstnaných Velké
Prahy.
S představeními roku 1934 byla spojena též aféra a policejní vyšetřování
v souvislosti se skutečností, že režisér a účinkující dospělí herci těchto ochotnických produkcí byli profesionálními divadelníky a že byli za svoji účast
placeni. Policejní šetření nadto ukázalo, že se jednalo o cizí státní příslušníky,
což bylo z hlediska podmínek divadelní koncese i spolkových stanov Uranie
nepřípustné . Režisérem inscenací "Emil a detektivové" a "Cirkus Habenixini" byl totiž německý divadelní podnikatel Emil Burger, provozovatel antifašistické, v Československu oficiálně nepovolené "Max und Moritz-Buhne",
a placenými herci byli divadelníci uprchlí z nacistického Německa, kteří se
na Uranii "obrátili s úpěnlivou prosbou o pomoc v nouzi, aby jim bylo umožněno si něco vydělati při představeních spolkem pořádaných". 11 Urania tuto
pomoc poskytla a honoráře režisérovi a hercům vyplatila i za cenu, že např.
čtyři představení "Emila a detektivů" v dubnu 1934 skončila pro ni deficitem
2432,65 Kč .
Ke změně složení spolkových orgánů Uranie, zvolených v říjnu 1933, došlo
(pomineme-li nahrazení zemřelého předsedy prof. Rzacha členem předsta
venstva Weinhuberem) teprve na schůzi kuratoria dne 17.ledna 1938. Tehdy
byl předsedou spolku zvolen univ. prof. dr. Theodor Hopfner, prvním místopředsedou prof. dipl. ing. H. C. Breinl, druhým místopředsedou M. Deutsch,
pokladníkem ředitel a vrchní učitel Alfred Scholz, jeho náměstkem bankovní
ředitel Otto Amstein, jednatelem dr. Arnošt Lustig a náměstkem jednatele dr.
Arthur Steiner. Novým ředitelem Uranie se stal dr. Emil Franzel a obchodvedoucím byl ustanoven člen představenstva Alfred Scholz. Franzel, Scholz
a s nimi Erich Juhn, který přesídlil z Varnsdorfu do Prahy, tvořili současně
vedení Urania-biografu. 12
Změnou představenstva a odchodem dlouholetého ředitele Oskara Frankla,
jakkoli tato opatření byla bezpochyby ovlivněna vyhrocenou politickou situací,
vývojem uvnitř německé menšiny v Praze a stále napjatějšími vztahy Česko
slovenské republiky k Německu, se kupodivu nikterak výrazněji nezměnil
celkový kurs a zaměření Uranie. Pokračovaly dosavadní aktivity a akce spolku včetně tradičních divadelních inscenací. O jejich tendenci zcela jednoznačně svědčí například dochované doklady spolkového katastru o ojedinělé
AMP, SK, IX-279. Protokol o výslechu prof. dr. Oskara Frankla na policejním řed i telství
14. 9. 1934.
12 Ředitel dr. Emil Franzel přesídlil dne 2. 5. 1938 do spolkové budovy Uranie v Klimentské
ulici .
11
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sérii patnácti představení hry Rudolfa Spitze "Co by bylo, kdyby . .. " (Was
ware, wenn ...) ve dnech 8. až 30. června 1938. Výtěžek těchto divácky velmi
úspěšných produkcí byl věnován ve prospěch německých prázdninových kolonií a "ve prospěch akce pro obranu státu". Mezi dvanácti dosp ě lými herci
této inscenace vystupovali vzdor úředním zákazům dva profesionální herci,
kteří podle zjištění pražské policie byli státními příslušníky bývalého Rakouska
(Willy Trenk-Trebitsch, Harald Maresch), a rovněž jedna maďarská státní
příslušnice (Erika Herbert).
Poslední divadelní akcí Uranie před likvidací zbytku pornnichovského Čes
ko-Slovenska a okupací Čech a Moravy nacistickou Třetí říší byla příprava
čtyř pohostinských představení německého souboru městského divadla v Teplicích-Šanově . Měla se konat v jevištním sále Uranie ve dnech 1O. ledna až
16. února 1939 pod vedením teplického divadelního ředitele C. Hurrleho. Těsně
před uskutečněním byla však představení odložena a texty her ani nové termíny nebyly policejnímu ředitelství již předloženy. Spisy spolkového katastru
neobsahují údaje o dalším osudu tohoto záměru a ani o jiné činnosti spolku
Urania v období po 15. březnu 1939. 13
V jistém protikladu k nikterak lichotivému hodnocení rozhlasového půso
bení Uranie, které bylo citováno v úvodní část tohoto příspěvku, 14 lze na závěr konstatovat, že pokud jde o zaměření, význam a všeobecnou způsobilost
" lidověvýchovného" spolku či domu Urania, nevolil pražský Radiojouma1
"dodavatele" svého menšinového německého vysílacího programu špatně .
Přestože relace zřejmě nemě ly vždy rozhlasově profesionální úroveň a zejména postrádaly cílený politicko-propagandistický koncept, kterým by dokázaly čelit nacionalistickým a nacionálněsocialistickým kampaním říšsko
německých sdělovacích prostředků, lze se značnou dávkou oprávněnosti tvrdit,
že v německé menšinové komunitě meziválečné ČSR sotva bylo možno nalézt více partnerů alespoň srovnatelných kvalit, tedy stejně reprezentativních,
státotvorných a pro daný úkol disponovaných, jako byla Urania. Platilo to
mimo jiné z toho důvodu , že jako jeden z mála německých spolků byla Urania
po celou dobu své mezivá lečné existence oporou demokratického, pročesko
slovenského a protifašistického proudu veřejného mínění uvnitř německé
minority.
13 Jedinou podstatněj š í informací z následujícího období je, že spolek od roku 1940 nesl název
Deutsche Volksbildungsgemeinschaft in Prag. V jeho čele však nadále stál jako předseda univ.
prof. dr. Theodor Hopfner a mí stopředsedou byl prof. ing. J. C. Breinl.
14 L. Klášterková, Role něm ecky vysílajících stanic, zejm. s. 43.
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Tato významná skutečnost však Uranii neuchránila od toho, aby v pováleč
ném období nesdílela, jak již bylo řečeno, osud všech německých spolků na
území Československa. Představovalo to úplné zastavení činnosti a zabavení
majetku i písemností dnem 28. června 1945 - a s odstupem několika let definitivní zrušení a vymazání ze spolkového katastru dnem 31. března 1951. 15
Zmínku na závěr si zaslouží rovněž osud spolkového domu Uranie v Klimentské ulici č. 4. Od revolučních dnů Pražského povstání vystupovalo jako
neknihovní držitel a správce objektu, který se nyní začal nazývat Vančurův
dům, ředitelství loutkového divadla A. Kopeckého. 16 Vedle něho sídlil v budově též Svaz českých filmových pracovníků , který se ucházel rovněž
o provozování zdejšího kinosálu. Od léta 1946 se objevil v písemných dokumentech jako žadatel o provozování divadelního sálu ve Vančurově domě
Přípravný výbor družstva divadla Lidová činohra . Jeho uměleckým šéfem byl
Vilém Pfeiffer a dalšími zástupci prof. Lola Skrbková-Pfeifferová, Ludmila
Jirsáková, Květoslava Kořínková, Karel Pfeiffer-Horal a Karel Ježek. Rovněž Svaz filmových pracovníků nahradily jiné subjekty, jmenovitě Českoslo
venské státní ústředí pro kinofikaci, zastupované Ladislavem Titěrou, a Čes
koslovenský filmový ústav v Praze, reprezentovaný dr. Dušanem Russem.
Jako majitel domu vystupoval v letech 1946- 1947 národní správce, staroměstský stavitel Ludvík Kander. Počátkem roku 194 7 bylo zahájeno kolaudační řízení nově upraveného divadelního sálu. V následujícím období však
dům definitivně připadl Československému státnímu filmu, který zde zřídil
známé klubové kino náročného diváka. Poté, co budovu získala filmová
a televizní fakulta Akademie múzických umění , byly sály bývalé Uranie změ
něny v natáčecí studia (1979-1 983).

Viz AMP, SK, lX-294, výnos Zemského národního výboru v Praze č . 1118/ 1945 ze dne 28 . 6.
1945 a záznam spolkového oddělení ÚNV Praha čj. 262-449/4-1951 o provedení výnosu ministerstva vnitra č. 260/00-3-10-1950-11/2 ze dne 18. 10. 1950.
16 Název Vančurův dům nahradil původní " německý" název proto, že zde na sklonku třicátých
let po jistý čas bydlel Vladislav Vančura. Připomíná to i pamětní deska na průčelí domu z r. 1952
(autor J. Kulich).
15
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ZEDNÁŘI, SALUTISTÉ, LIBERTINI A JINÍ

ZA DEMOKRACIE A TOTALITY
ANEB VELKOMĚSTSKÉ INTERNACIONÁLNÍ SPOLKY V OBDOBÍ 1918-1954 1

Dosud byla řeč převážně o spolcích městských, ba mnohdy maloměstských.
bych se však ještě na samý závěr konference zmínit o zcela zvláštní
kategorii, kterou bych pracovně nazval velkoměstské internacionální spolky.
Jejich nejcharakterističtějším znakem je členská základna tvořená osobami
v různých směrech výjimečnými a zároveň výstředními. 2 Dříve bylo totiž ctí
váženého měšťana patřit k ostrostřelcům či k národně uvědomělým sokolům,
málokdo se však mohl veřejně prohlásit jako svobodný zednář či volnomyšlenkář. V době nedávno minulé prostě mnoho venkovských chasníků muselo
být u hasičů, případně u myslivců či rybářů , těžko by se však ve svém okolí
prosazovali jako chartisté či ekologové. Z této excentricity členské základny
vyplývají i dva důvody, pro něž se podobné spolky omezovaly na velkoměsta.
Za prvé zde bylo možno plně využívat zdejší anonymitu a své členství skrývat
(někdy až přehnaně - viz zednáři), nebo naopak okázale vystavovat (opět
někdy až přehnaně- salutisté). Druhý důvod je prozaický - četnost podobně
zaměřených jedinců v populaci je natolik nízká, že se jich více může sejít
právě jen ve velkoměstě.
Chtěl

1 Podkladem referátu j sou inventáře spolkových archivů , které jsem před lety zpracoval. Inventáře a katalogy Archivu hlavního města Prahy: J. Škoda, Národní veliká lóže českos loven ská
(191 8) 1923- 1951 , inventář, Praha 1990; J. Škoda, Liga pro lidská práva 1945- 1950, inventář,
Praha 1990; J. Škoda, Armáda spásy. Hlavní národní velitelství pro Českos loven skou republiku
v Praze (19 11) 1919- 1950(1951 ), inventář, Praha 1991; J. Škoda, Volná myšlenka českosloven

ská 1906--1939( 1943), Un ie socialistických svobodných myslitelů 1936--1937, Svaz občanů bez
vyznání 1945- 1952(1954), Přátelství - vzájemná péče občanů bez vyznání 1947- 1951(1953),
Vydavatelství Volné myšlenky a Nakladatelství Život a práce 191 8- 1951 ( 1953), skupinový ideální
prozatímní inventární seznam se stručným úvodem, Praha 1990.
2 Konference je zaměřena na spolky, tudíž jen konstatuji, že útočištěm excentrických jedinců
jsou mnohem častěji politické strany a náboženské sekty.
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Nyní se ještě krátce zastavíme u druhé společné stránky těchto spolků u jejich internacionality. Ta je opět podmíněna výjimečností- může-li se spolek
ustavit jen ve velkoměstě, pak jemu podobný se vyskytne opět jen ve velkoměstě, které může být i na území sousedního státu. A z obdobného zaměření
vyplývá i potřeba vzájemné komunikace a podpory. Tato mezinárodní provázanost má přitom různé formy - od pevné organizace, kde místní sdružení
jsou de facto importy z centra (salutisté), přes iniciaci zdola a následné zapojení do předem dané pevné struktury (svobodní zednáři) až po vazby zcela
volné, tvořené iniciativami zdola (humanisté nebo volnomyšlenkáři).
Tyto velkoměstské internacionální spolky si ukážeme na čtyřech zcela odlišných a přitom obdobných příkladech.
N árodní veliká lóže československá 3

Svobodní zednáři. Organizace tajemná, vzrušující představivost. Stojí
v pozadí všech celosvětových převratů, nebo to je jen hrstka podivínů ve směš
ných kožených zástěrkách přes staromódní fraky? Pravda je asi jinde. Zednáři
jsou exkluzivní společností, přijímající mezi sebe jen takzvané osoby na úrovni,
to jest politiky, vědce, finančníky a podobné. Samotná idea zedriářství, vycházející původně z myšlenek osvícenství, je však natolik nejasně formulována,
že sledování nějakých konkrétních všezednářských cílů se u nich nezdá pravdě
podobné; spíše je patrné, že zednářství je přizpůsobováno samotným členům
zednářům . Síla pak spočívá v kontaktech, to jest ve vzájemném propojení elit
různých oborů lidské činnosti, díky jimž je umožněno pronikat do řídících
struktur občanské společnosti. Těžko však uvažovat o nějaké působnosti na
široké vrstvy lidu, taje naopak zcela minimalizována. Navenekje pro zednář
ství charakteristický velice složitý a přísně utajovaný rituál nejasného původu.
V principu jde o to, že nováček- hledající- prochází třemi stupni zasvěcení,
přičemž je stále kontrolován svými spolubratry (pomocí tzv. balotáže) a stává
se v minimálně tříletých odstupech učedníkem, tovaryšem a mistrem. Musí
přitom být příslušníkem místního sdružení, tzv. lóže. Samotná činnost v lóži
se pak omezuje téměř jen na ono provozování rituálu. Kromě toho pořádají
zednáři snad jen tzv. kresby, tedy osvětové přednášky pro vlastní členstvo
(u nás v tomto směru působil před válkou badatelský, hudební a výtvarnický
kroužek Quator coronati). Veškeré dění uvnitř lóží je pak utajováno, mnohdy
až se směšnou přemrštěností. Místní lóže jsou spravovány radami činovníků
- mistrem, I. a II. náměstkem mistra, mistrem předchůdcem (tj . dřívějším
3

Archiv hlavního města Prahy (dále AMP), fond Národní veliká lóže československá (dále

NVLČs) .
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mistrem), I. a II. dozorcem, I. a II. tajemníkem, řečníkem, pokladníkem, obřadníkem, znalcem, dveřníkem, strážcem, hospodářem, samaritánem, knihovníkem a archivářem. Jednotlivé lóže se poté slučují do vyšších celků zvaných
velkolóže. Veliké lóže jsou řízeny velikými radami, tvořenými velikými či
novníky- od velikého mistra až po velikého archiváře.
Počátky českého zednářství zaujaly již více našich historiků, ale bohužel
dosud jediné serióznější zpracování moderní historie zednářství v Čechách
pochází z pera Josefa Haubelta. Pokud pomineme jeho asi jen těžko přijatelné
ideové východisko, je nutno upozornit na velké množství faktografických chyb
a omylů v jeho práci (na nejflagrantnější upozorňujeme v poznárnkách).4
Tradice svobodného zednářství sahá v Čechách snad až do první poloviny
18. století, přičemž jeho právní statut stále balancoval na samé hranici legality.
Zednářské lóže v Čechách však nebyly nikdy budovány na principu národnostním. Zásadní zlom přichází až po 28. říjnu 1918. Zednáři svobodně vystupují na veřejnost a spontánně vzniká řada lóží různých směrů, tvořených
téměř výhradně jen zednáři české a slovenské národnosti, které se 25. 2. 1919
slučují v Národní velikou lóži československou (dále NVLČS). Ústřední při
tom byla lóže Jan Amos Komenský, založená pod záštitou Velkého orientu
francouzského, dále pak následovaly lóže 28. říjen a Národ, založené Velikou
lóží italskou, v Plzni lóže Dobrovský; přetvořená roku 1922 z kroužku Harmonie, lóže Dílo a další. Mimo NVLČs zůstávaly jednak lóže německé (část
z ruch byla sdružena ve velkolóži Lessing), a dále pak tzv. lóže nepravidelné,
nepracující ve skotském ritu (tyto lóže vytvořily ve třicátých letech lóži Most). 5
Národní veliká lóže československá naproti tomu patřila k lóžím uznávaným
Velikou lóží anglickou a pracovala tudíž ve skotském rituálu. Z anglického
stylu zednářství však rillmo jiné vyplýval i bezpodmínečný požadavek loajality k vládě, spojený se slibem, že žádný zednář se nezaplete do protistátních
úkladů . Tento článek, plně oprávněný v demokratické Velké Británii i předvá
lečném Československu, se však v pornnichovské době ukázal jako neudržitelný. Veliká rada národní lóže se proto již 10. října 1938 usnesla na dobrovolném rozpuštění lóže a na likvidaci jejího majetku.
Období okupace bylo pro české zednáře tragické. Nacisté- jak známoprohlásili zednáře společně se židy a komunisty za nejúhlavnější nepřátele
lidstva (připomeňme přitom neblaze proslulou knihu Golem metla Čechů)
H. Kischke - H. Andicz - J. Haubelt, Svobodní zednáři . Mýty, výmysly, skutečnost a výhledy,
Praha 1997, s. 51- 89, kapitola III - J. Haubelt, Chvála českého svobodného zednářství (v obsahu
na s. 5. však kapito la uvedena pod názvem Svobodné zednářství v českých zemích). Pramen
Haubeltových kusých znalostí o NVLČs prozrazuje nedopatření v obrazové příloze knihy.
5 Za upozornění na činnost neregulémích lóží děkuji Mgr. Jaroslavu Tvrzskému.
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a na skutečné i domnělé příslušníky lóží zahájili doslova štvanici. Nejlépe
promluví statistika, provedená krátce po válce přímo Národní velikou lóží: ze
785 předválečných příslušníků řádu se 337 aktivně zúčastnilo odboje, 104
jich bylo popraveno, 43 umučeno , 125 vězněno a 65 jinak pronásledováno. 6
Asi dvěma stovkám zednářů se však podařilo uprchnout do ciziny. Největší
část z nich se soustředila v Londýně , kde s podporou Veliké lóže anglické
založili tzv. Emulation Club, z něhož se 16. 5. 1941 ustavila lóže Jan Amos
Komenský ve vyhnanství (Comenius in Exile Lodge). Sídlem této lóže byla
až do svého zničení při bombardování Moravian Chapel ve Fetter Lane, symbolicky spjatá s českobratrskými pobělohorskými exulanty. Velikým mistrem
ve vyhnanství se stal prof. Klecanda. Menší část zednářů se dostala do USA,
kde založili klub Nový svět v New Yorku, který byl v roce 1943 afiliován lóží
Jan Amos Komenský ve vyhnanství_?
Krátce po osvobození se většina zednářů i s velikým mistrem navrátila do
republiky a zde se spo l ečně se zednáři , kteří přežili okupaci, pokusili organizaci
obnovit. Zprvu docházelo pouze k soukromým schůzkám, ale již ll. 5. 1946
byl ustaven Přípravný výbor Národní veliké lóže československé, který usilovně pracoval na přípravě ustavujícího valného shromáždění na konceptu
stanov. Ustavující valné shromáždění se pak konalo 26. 10. 1947, novým velikým mistrem byl na něm zvolen Bohumil Vančura a rovněž byly schváleny
stanovy. 8 Tyto stanovy byly poté předloženy ke schválení ministerstvu vnitra,
což bylo podmínkou spolkové registrace. Nyní však nastaly komplikace, neboť ministerstvo mělo připomínky k několika zásadním bodům, vyplývajícím
ze zednářských tradic a skotského ritu. V prvé řadě to byl způsob přijímání
nových adeptů do lóže spojený s tzv. balotáží. Balotáž v principu spočívala
v tom, že členové lóže se vyjadřovali k přijetí uchazeče (tzv. hledajícího) tajnou volbou pomocí bílých a černých kuliček . Sešly-li se v osudí tři nebo více
černých kuliček, bylo členství zamítnuto. Ministerstvo vnitra prohlásilo tento
způsob za nedemokratický a požadovalo prostou většinu bílých kuliček. Ministerstvu se nelíbila ani proklamovaná apolitičnost zednářství (požadavkem
doby byla podpora Národní fronty) a některé další jeho připomínky hraničily
až s absurditou. Tak například požadovalo předložení celého rituálu včetně
tajemství k veřejné diskusi v novinách a dokonce i členství žen v lóžích. Jak

a

Dle oficiální statistiky NVLČs (AMP, NVLČs, inv. č. 3, kart.č. I) . Odlišná čísla, která uvádí
Haubelt, j sou zřej mě fantastická.
7 Exilovou či nnost českých svobodných zednářů Haubelt zcela za ml čuje.
8 AMP, NVLČs , in v. č. 6, kart. č. 1. Ha ubel! o ustavujícím valném shromáždění nic neví, a proto
považuje za počátek obnoveného pová l ečného zednářstv í až I. valné shromáždění 20. 3. 1949,
z čehož vyplývá řada dalších nedorozumění v jeho spisu.
6

338

J. Škoda, Zednáři, salutisté, libertini a jiní
došlo k tomu, že i přes toto všechno ministerstvo nakonec stanovy schválilo
a národní lóži zaregistrovalo, je dodnes zahaleno tajemstvím. Nejblíže pravdě bude asi úsloví "zednář všude bratry má".
Zároveň s obnovou Národní veliké lóže československé došlo i na rekonstrukci dílčích lóží. Obnoveny byly pražské lóže Bernard Bolzano, Dílna lidskosti, Dílo, Jan Amos Komenský, Most (původně nepravidelná, z nouzových důvodů však nyní zapojená), Národ, Pravda vítězí , 28. říjen a Sibi et
posteris, plzeňská lóže Josef Dobrovský (s níž se sloučila i druhá plzeňská
lóže Bratrství), olomoucká lóže Lafayette a ostravská Lux in tenebris. Připra
vovala se obnova lóže Baruch Spinoza v Praze a Cestou světla v Brně, z růz
ných důvodů však k tomu nedošlo. Pražská lóže Pravda a svornost zanikla pro
nedostatek členů, bratislavská lóže Jan Kollár byla pro obstrukce ze strany
povereníctva vnitra přenesena do Prahy (zbylé slovenské lóže obnoveny nebyly- zednářům na Slovensku se zřejmě nedostávalo konexí) .
K původním domácím lóžím přibyla navíc exilová Jan Amos Komenský
ve vyhnanství, přenesená z Londýna do Prahy.
Dne 3. března 1948 se v rámci Národní veliké lóže ustavil Akční výbor
Národní fronty, jeho činnost ovšem spočívala pouze v získávání podpisů pod
prohlášení loajality, žádný zednář "vyakčněn" nebyl. 9 Následující vývoj probíhal ve znamení podivuhodné koexistence organizace svobodných zednářů,
poslušných skotského příkazu loajality, s komunistickým režimem. Dvě valná
shromáždění Národní veliké lóže (20. 3. 1949 a 26. 3. 1950) proběhla bez
mimořádných událostí. 10 Teprve III. valné shromáždění 1. dubna 1951 vyhodnotilo situaci jako neřešitelnou a schválilo "dobrovolné uspání", tj. rozpuštění organizace a likvidaci majetku. 11

Liga pro lidská práva 12
Členskou základnu lig pro lidská práva tvoří většinou lidé podobného ražení jako svobodní zednáři , na rozdíl od nich však jejich organizace postrádá
jakékoli tajemno. Humanisté krom toho vystupují veřejně a častěji se tak setkávají s nepochopením, ba i s vyloženým odporem svých sousedů. (Je smutnou skutečností, že většina občanů ve svém okolí toleruje spíše útulek pro
zatoulané psy než záchytný tábor pro uprchlíky.)
AMP, NVLČs, in v. č. 38, kart č. 4.
AMP, NVLČs , inv. č. 7 a 8, kart. č. I
AMP, NVLČs , inv. č . 9, kart. č. I. Haubelt měl k dispozici pouze nedatovaný oběžník (oběž
níky NVLČs nebyly z důvodu utajení zásadně datovány),jeho spekulace, kladoucí zánik NVLČs
až do roku 1952, nemají arci žádné opodstatnění (viz pozn. 8).
12 AMP, fond Liga pro lidská práva (dále LLP) .
9

10
11
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Liga pro lidská práva se v ČSR utvořila v roce 1930 jako humanitární organizace, zaměřená především na občanský dohled nad trestním soudnictvím
a rovněž na pomoc osobám propuštěným z výkonu trestu. Liga fungovala pouze
za života prvé republiky; již 5. ll. 1938 byla výměrem policejního ředitelství
v Praze její činnost zastavena a těsně před okupací 14. 3. 1939 byla organizace výnosem ministerstva vnitra rozpuštěna. V období protektorátu se členové
Ligy pochopitelně stali terčem nacistických represí, část se však uchýlila do
emigrace, především do Londýna, kde byly navázány těsné kontakty s organizací National Council for Civil Liberties (NCCL).
K obnově činnosti došlo po osvobození. Přípravný výbor, složený z před
válečných členů, se poprvé sešel25. 7. 1945 a znovu zahájil činnost, jež měla
být orientována do tří oblastí- vnitropolitické, sociální a zahraniční. 1. srpna
téhož roku bylo vydáno programové prohlášení a zahájen nábor členstva. Liga
byla 20. 12. 1945 organizačně rozčleněna do odborů- ustavily se odbory
právní a ústavní, lékařský, pro zahraniční styky, kulturní, studentský a odbor
pro studium fašismu. Oficiálního povolení činnosti se Liga od ministerstva
vnitra dočkala až 15. května 1946. Při této příležitosti byly schváleny i stanovy.
Dle nich byla posláním Ligy ochrana ústavou zaručených lidských práv, což
se mělo dít osvětovou činností, podáváním petic a organizováním referend,
poskytováním bezplatné právní pomoci a péčí o propuštěné vězně (pro posledně jmenovanou činnost však v poválečné době nejsou doklady). 4. 6. 1946
byl předsedou Ligy zvolen ing. Přikryl.
Činnost Ligy se v období před rokem 1948 zaměřovala jednak na záležitosti
vnitrostátní (zde šlo hlavně o kauzy související s navracením československého
občanství osobám německé národnosti), mnohem větší aktivitu však Liga
vyvíjela na poli mezinárodním. Tady bylo využito těsných kontaktů s NCCL
(konkrétně s Elizabeth A. Allenovou),jehož prostřednictvím byly navazovány další mezinárodní styky, především v anglofonních zemích (USA, Kanada,
Jihoafrická republika). To s sebou přineslo radikální změnu orientace oproti
stavu předválečnému, kdy byla základem spolupráce s francouzskou Ligou
pro lidská práva (ta byla nyní v opozici proti NCCL a budovala si vlastní
mezinárodní síť). Z jiných zemí usilovala o spolupráci s naší Ligou Rakouská
národní sekce Ligy pro lidská práva, vedení československé Ligy však k ní
zachovávalo dosti rezervovaný postoj .
Významného mezinárodního úspěchu dosáhla Liga pro lidská práva v roce
1947. Tehdy se její zástupci zúčastnili mezinárodní poradní konference o lidských právech v Londýně (13 .- 16. 7.), na níž bylo rozhodnuto o svolání svě
tového kongresu pro lidská práva na rok 1948. Jeho hostitelskou zemí měla
být původně Belgie, když však belgické organizace oznámily, že uspořádání
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kongresu není v jejich silách, nabídla se jako organizátor Liga českosloven
ská. Kongres se měl konat v září 1948 v Mariánských Lázních. Tento návrh
byl schválen NCCL i dalšími mezinárodními organizacemi a byl ustaven pří
pravný výbor kongresu, jehož předsedkyní se stala Elizabeth A. Allenová
z NCCL a generálním sekretářem dr. Lev Sychrava z Ligy pro lidská práva.
Počátkem roku 1948 bylo členy Ligy již 160 fyzických osob a 16 organizací,
do její rozbíhající se práce však neblaze zasáhl následný politický vývoj. Počátkem března byl v Lize ustaven Akční výbor Národní fronty, jehož předse
dou se stal dr. Roušar. Hlavní úsilí tohoto výboru směřovalo k vyloučení
dr. Sychravy z Ligy, s ohledem na jeho mezinárodní popularitu to však nebylo
možno provést ihned, a tak se vyčkávalo na vhodnou záminku. Ta se dostavila
zanedlouho. V červnu byl dr. Sychrava zatčen pro údajnou přípravu k nelegálnímu opuštění republiky, s ohledem na mezinárodní veřejnost však byl
záhy propuštěn a byla mu umožněna cesta do Londýna, kde krátce po příjezdu
vystoupil v BBC s projevem odhalujícím Gottwaldův režim v Československu.
Liga se tím dostala do více než choulostivé situace. Najedné straně nemohla
dr. Sychravu prostě vyloučit, jelikož by se tím na mezinárodním poli znemožnila a Sychravův projev de facto potvrdila, na druhé straně však Sychravu
nemohla otevřeně podpořit, neboť tím by si v Československu podepsala svůj
ortel. Nakonec byla celá záležitost vyřešena šalamounsky - dr. Sychravovi
byla po dobu jeho "přechodného pobytu" v zahraničí udělena dovolená z funkce
generálního sekretáře přípravného výboru světového kongresu pro lidská práva a "dočasně" jej zastoupil dr. Radim Foustka.
Pro nejistou situaci v Československu odvolala většina přihlášených organizací na jaře 1948 své delegáty ze světového kongresu a NCCL společně
s československou Ligou rozhodly kongres odložit na rok následující, na září
1949. Měl se konat opět v Mariánských Lázních. Jelikož od léta 1948 byla
Lize znemožněna téměř veškerá činnost na vnitrostátním poli, napřela se nyní
prakticky veškerá energie na pořádání kongresu. Nikdo však nemohl tušit, že
se stane pro Ligu osudným. Připravován byl skutečně s maximální péčí , dokonale byla zajištěna materiální stránka pobytu delegátů , byl připraven i kulturní a společenský program. O účast na kongresu byl ve světě velký zájem,
přihlásilo se množství delegací ze západní Evropy, USA, Kanady, Latinské
Ameriky i z kolonií. Z československé strany byl přitom prováděn pečlivý
výběr, který měl zajistit osmdesátiprocentní převahu komunistických a prokomunistických organizací. Ze států východní Evropy přislíbili účast Poláci
a Jugoslávci (ti však byli navrženi k vyloučení) a pozvánky byly rozeslány též
sovětským organizacím. Po celou dobu příprav československé komunistické
vedení proti kongresu nevystoupilo, ale ani jej nepodpořilo. Když byly pří -
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pravy kongresu prakticky dokončeny, došlo v červenci 1949 k zdánlivě malému organizačnímu zádrheli. Velitelství SNB v Mariánských Lázních oznámilo,
že pro konání jakékoli mezinárodní akce je ze státně bezpečnostních ohledů
nutný vládní souhlas. Když se zástupci Ligy pro tuto zdánlivou formalitu vypravili, bylo jim sděleno , že státní souhlas nelze udělit, dokud se nevyjádří
organizace sovětské . Ty byly, jak výše uvedeno, na kongres pozvány, odpovídaly však stejně jako vedení KSČ , to jest mlčením. Liga se proto pokusila
jejich vyjádření urgovat prostřednictvím Slovanského klubu, tím však spustila
signál k útoku. Liga byla tvrdě napadena a zcela absurdně kritizována nejprve
v sovětském a poté i v našem tisku, byla označena za buržoazní přežitek
a vláčena za to, že se jako "stolní společnost" opovážila nejenom s naším
stranickým vedením, ale dokonce i se sovětskými masovými organizacemi
jednat jako "rovný s rovným". Původně přislíbený státní příspěvek na konání
kongresu (600 000 Kčs) měl přitom být rafinovanou sabotáží národního rozpočtu a údajně měl podpořit protistátní akci . 13
Po této aféře již nebylo na další pokračování činnosti Ligy, natož na organizování nové mezinárodní akce ani pomyšlení. Jako poslední možnost záchrany
se jevila přeměna Ligy v organizaci obránců míru (hnutí obránců míru bylo
pro komunistickou totalitu jedině přijatelné , neboť se omezovalo na organizaci
protestní propagandy proti "imperialistickým válečným štváčům"), ani k tomu
však nedošlo a v dubnu roku 1950 byla činnost Ligy pro lidská práva bez
formalit ukončena.
Dnes se zdá nepochopitelné, proč bojovníci za lidská práva (samozřejmě
s několika málo čestnými výjimkami) na svoji činnost rezignovali právě počátkem nejkrutějšího stalinistického teroru. Vyniká to zejména v porovnání
s obdobím normalizace, kdy státní teror sice polevil (arci jen ve srovnání
s padesátými lety), ovšem aktivita obránců lidských práv (zejména z okruhu
Charty 77) neustále stoupala. Je však nutno si uvědomit, že náhled na problematiku lidských práv se v druhé polovině 20. století radikálně měnil. Před válečná levicově zaměřená inteligence totiž sveřepě odmítala uvěřit znepokojujícím zprávám, které občas pronikly přes železnou oponu bolševického režimu,
a považovala úroveň lidských práv ve Stalinově Rusku v lepším případě za
srovnatelnou se Západem, v horším pak dokonce za kvalitativně vyšší než na
Západě. (Tradičním argumentem přitom bývalo ono "právo na práci", ačkoli
ve skutečnosti nebylo zásluhou státu, nýbrž katastrofální nevýkonnosti kolektivizované ekonomiky.) Myšlenky Charty lidských práv OSN si jen obtíž-

13

AMP, LLP, inv. č . 15- 16, kart. č . 3-4.
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prorážely cestu do všeobecného povědomí (tím spíše do povědomí tradič
radikálních intelektuálů) a na mezinárodním poli se muselo vykonat ještě
mnoho práce (zejména díky neutuchajícím aktivitám státní propagandy USA),
aby svět dospěl až k Helsinské konferenci.
ně

Armáda spásy 14

Když v roce 1865 zahájil William Booth svoji misionářskou činnost v londýnské chudinské a zločinecké čtvrti Eastend, nikdo netušil, že se rodí jedna
z nejpopulárnějších církví moderní doby. Booth totiž dosáhl takové obliby, že
jím obrácení lidé se odmítali vracet do lůna starých církví a požadovali vytvoření církve nové a nezávislé. Ta se skutečně zanedlouho ustavila pod názvem
"Křesťanská misie východního Londýna", ale již v roce 1877 byla přejmeno
vána na Armádu spásy. Snad pod vlivem tohoto nového názvu byla o rok
později v církvi nastolena tuhá vojenská organizace, napodobující (a mnohdy
i překonávající) strukturu a dril tehdejší britské armády. Viditelným znakem
této změny bylo zavedení uniforem a vojenských hodností. Armáda spásy se
velmi rychle šířila po celém území Velké Británie, poté pronikla do Spojených států amerických a britských zámořských kolonií a dominií (Kanada,
Austrálie, Indie, Jižní Afrika). Na počátku 20. století se uchytila v dalších
evropských zemích s převažujícím evangelickým vyznáním (Nizozemí, Skandinávie, Německo) a po první světové válce se prosadila i v zemích katolických, včetně Československa.
Činnost Armády spásy v sobě integrálně spojuje dvě základní složky- náboženskou a sociální. Náboženský program je zaměřen na "obracení duší na
pravou cestu" prostřednictvím shromáždění s hudbou a zpěvem, konaných
nejenom v sálech, ale především pod širým nebem, na ulicích a náměstích.
Činnost sociální pak směřuje k záchraně člověka i po stránce materiální (zároveň však rovněž duchovní). K tomuto účelu disponuje Armáda spásy po
celém světě sítí ubytoven pro osoby bez přístřeší, vývařoven pro chudé, nemocníc, leprosárií, výchovných domovin pro narušenou mládež, záchytných
domovin pro propuštěné vězně a dalších ústavů. Sociální činnost Armády
spásy je financována interními i externími peněžními sbírkami Garní výzva,
týden sebezapření). Z celé škály dalších aspektů činnosti Armády spásy je
dlužno připomenout alespoň pátrací službu, která, řízena z londýnského ústředí
prostřednictvím celosvětové sítě sborů AS, pátrá po pobytu a osudech nezvěstných osob.
14 AMP, fond Armáda spásy, Hlavní národní velite lství pro Českos l ovenskou republiku v Praze
(dále AS) .
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Jak jsme se již zmínili, organizačně napodobuje Armáda spásy strukturu
britské armády. Po svém obrácení (u tzv. lavice pokání v sále AS) se nováček
stává vojínem a svoji činnost v Armádě vykonává po zaměstnání bez nároku
na honorář. (Armáda spásy je zřejmě jedinou křesťanskou církví, která nevyžaduje křest vodou, řídíc se slovy evangelia: "Já vás křtím vodou k pokání;
ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já - nejsem hoden ani toho,
abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm." Mat. 3 .ll.)
Osvědčí-li se vojín ve službě, může ve svém sboru časem dosáhnout hodnosti
hudebníka nebo místního důstojníka (seržanta). Hodlá-li se vojín stát důstoj
níkem AS, je při splnění náročných duchovních a zdravotních kritérií zařazen
do tříleté kadetní školy, po jejímž úspěšném absolvování se stává poručíkem
na zkoušku a po dalších letech služby může v hodnostech pokračovat dále
(druhý poručík, první poručík, kapitán, starší kapitán, major, starší major, brigádník). Posledně jmenované hodnosti je možno dosáhnout až po dvaatřiceti
letech nepřetržité služby, a proto je do kadetních škol přijímána téměř výhradně mládež. Do dalších hodností pak jmenuje generální štáb Armády spásy (poručík plukovník, plukovník, poručík komisař, komisař). Nejvyšším velitelem je generál, který užívá titulu doživotně a do funkce je volen generálním
shromážděním. Důstojníci vykonávají práci v AS jako své zaměstnání, za
které pobírají služné (na něž však není právní nárok). Důstojníci jsou podrobeni velmi přísným regulím - vyžaduje se od nich naprostá abstinence a čistota,
přísná pravidla platí například i pro uzavírání manželství (přípustný je pouze
sňatek mezi důstojníky, a to ještě až po tříletém zasnoubení). V rámci Armády
spásy působí i další organizace, např. ženská Domácí liga nebo mládežničtí
skauti salutisté.
Do Československa byla Armáda spásy uvedena v roce 1919. Stalo se tak
19. září na slavnostním shromáždění ve Smetanově síni Obecního domu
v Praze. Tehdy byl uveden i první velitel AS pro ČSR, jímž se stal komisař
Kari Larsson, původem Švéd. Na samém počátku svého působení v Česko
slovensku se však Armáda spásy dopustila osudné chyby, která později vedla
k oklešťování činnosti i násilnému rozpuštění. Ačkoli je Armáda spásy téměř
na celém světě považována za církev, v Československu (snad na podkladě
obav z odporu poslanců lidové strany, který by zmařil její parlamentní uznání,
vyžadované zákonem o státem uznaných církvích) byla konstituována jako
spolek na základě zákona spolkového.
V Československu se sice Armáda spásy díky svému nezvyklému, bombastickému až barnumskému vystupování stala terčem humoru, na druhé straně
zde však rozvinula širokou sociální a humanitární činnost. Podílela se na poválečné stravovací a ošacovací akci, byla jí svěřena i akce mléčná . Již ve
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dvacátých letech u nás zřídila řadu sociálních ústavů - Domovinu a kuchyni
pro muže bez přístřeší v ulici Karoliny Světlé v Praze I, Domovinu pro mravní
obrození žen a dívek v Praze-Krči , domoviny v Jablonci nad Nisou, Kladně
a Pardubicích, sirotčinec v Novém Městě nad Metují a další. Zároveň se zvyšoval i počet sborů Armády spásy - v polovině třicátých let jich bylo již osmnáct. Ve funkci národních velitelů pro Č SR se po Karlu Larssonovi vystřídali
poručík komisař Fridrich, poručík komisař Fornachon, Julius Nielsen a Eimar
Carl Thykjaer. V Československu Armáda spásy vydávala značné množství
brožur a knih a dva časopisy - český Prapor spásy a německý Kriegsruf (oba
vycházely dvakrát týdně a byly distribuovány salutisty v kavárnách, hostincích a restaurantech v rámci boje proti alkoholismu).
Po mnichovské dohodě v roce 1938 připadly sudetské sbory (Cheb, Jablonec,
Liberec a Opava) Národnírnu velitelství pro Německo v Berlině, sbor ve Stonavě,
která byla zabrána Polskem, byl přemístěn do Moravské Ostravy. Po obsazení
zbytku republiky byl ze země vypovězen velitel Eimar Thykjaer a pražské ústředí
bylo podřízeno Národnímu velitelství v Berlíně jako Divizní velitelství pro
Protektorát Čechy a Morava. Činnost však byla brutálně omezována- v roce
1940 byly zakázány veřejné sbírky a kolportáž časopisů , o rok později bylo
salutistům zakázáno nosit uniformy a pořádat shromáždění pod širým nebem
a oba časopisy byly zastaveny. Počátkem roku 1945 byla velitelstvím protektorátní neuniformované policie zabrána Domovina pro dívky v Krči.
Po osvobození ČSR roku 1945 byla sice část křivd napravena, před válečného
rozkvětu však již Armáda spásy nedosáhla. Sudetské sbory již obnoveny nebyly
a zanikla i řada sborů ve vnitrozemí, např. v Českých Budějovicích. Ze sociálních ústavů zbyly jen Domovina pro muže v Praze I, Domovina pro dívky v Krči , malá ubytovna v Pardubicích a nově otevřená domovina pro muže
v Brně . Obnovení časopisu Prapor spásy (ovšem v silně redukované podobě)
se zdařilo až v polovině roku 1946, po půldruhém roce však bylo jeho vydávání - pro údajný nedostatek papíru - opět zastaveno. Roku 1947 se novým
národním velitelem pro Československo stal Angličan Herbert Climpson.
Po komunistickém puči byla v dubnu 1948 na všechny sociální ústavy Armády spásy uvalena národní správa s odůvodněním, že v lidově demokratickém zřízení musí veškerou sociální péči obstarávat stát (skutečným důvodem
byla však asi snaha znemožnit srovnávání s úrovní zařízení státních). V břez
nu 1948 komunisté nařídili vytvořit také v Armádě spásy Akční výbor Národní fronty, na rozdíl od většiny jiných spolků se zde však nevyskytli žádní
kolaboranti, a tak jeho činnost zůstávala okázale formální (což se projevovalo
mimo jiné i tím, že jako předseda byl stále vykazován generál sídlící v Londýně) . Ovšem již koncem roku 1949 bylo zřejmé , že dny Armády spásy jsou
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v Československu sečteny. Poslední možností záchrany by bylo získání statutu
církve, čímž by se napravila osudová chyba z roku 1919. V tomto směru byla
podána žádost ministerstvu vnitra, komunistické vedení však toto úsilí pochopitelně zmařilo. Frontální útok proti Armádě spásy byl zahájen v květnu 1950 velitel Herbert Climpson byl z Československa vykázán a pro výstrahu byli zatčeni a bez soudu internováni důstojníci brněnského sboru. V následujícím mě
síci byla Armáda spásy násilně rozpuštěna a její majetek likvidován.
Volná myšlenka 15

Vrcholem hnutí volnomyšlenkářů či liberti:riů byl konec 19. století, kdy odpor
takzvané pokrokové inteligence proti takzvané tmářské a zpátečnické církvi
(především římskokatolické) nabýval podob mnohdy až dramatických (z pohledu konce 20. století však přečasto komických) . Také u nás založil Alfons
Šťastný v roce 1874 spolek svobodných myslitelů, který však neměl dlouhého trvání. (Alfons Šťastný měl mnohem šťastnější ruku se svým dalším zakladatelským podnikem - Agrární stranou.) Úspěšnější byl až v roce 1903 obchodní cestující Hynek Hájek, jemuž se podařilo pomocí novinových inzerátů
získat poměrně širokou členskou základnu pro spolek Augustin Smetana. Prvním předsedou tohoto spolku se stal Julius Myslík, místopředsedy Karel Pelant a básník-anarchista S. K. Neumann. 16 Téměř vzápětí po ustavující hromadě spolku bylo založeno i spolkové vydavatelství, které kromě řady brožur
a letáků vydávalo i revue Volná myšlenka a Volná škola a populární časopisy
Havlíček a Neruda. V roce 1904 se měl v Římě konat Světový kongres volných myslitelů, jelikož však na jeho programu byla též odluka státu od církve,
nebylo Augustinu Smetanovi (jakožto spolku nepolitickému) úředně povoleno
tento kongres obeslat. Z tohoto důvodu byla narychlo ustavena krycí organizace s provizorním názvem Česká sekce Volné myšlenky, proti jejíž účasti na
kongresu již nemohly být žádné námitky. Tato organizace, ve chvíli svého
vzniku považovaná za dočasnou, se tedy stala základem pozdější Volné myšlenky československé. O úspěchu, s nímž se setkalo vystoupení české delegace
na kongresu v Římě, svědčí fakt, že již následující světový kongres byl v roce
1907 svolán do Prahy. 17 (V Praze byly konány ještě dva světové kongresy
volných myslitelů- v roce 1920 a 1936.)
AMP, fondy Volná myšlenka českos lovenská (VMČs) , Unie socialistických svobodných mys(USSM), Svaz občanů bez vyznání (SOBY)
l 6 Nejstarší dějiny Volné myšlenky zachycuje (s četnými nepřesnostmi) anonynmí přednáška
(AMP, VMČs , inv. č. 8, kart . č . 5).
17 Vystoupením českýc h volnomyšlenkářů byl nadšen mj . i mladý italský socialista Benito
Mussolini.
15

litelů
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V roce 1909 byl spolek Augustin Smetana úředně rozpuštěn po bouřlivých
demonstracích, vyvolaných popravou španělského volnomyšlenkáře Francisca
Ferrera, který si i u nás získal sympatie vystoupením na pražském kongresu.
Volná myšlenka však existovala i nadále, neboť obdobně jako tehdejší politické strany neměla žádný oficiální statut a byla jen tzv. trpěnou nezákonnou
organizací. Novým předsedou Volné myšlenky se v témž roce stal básník
J. S. Machar, svou funkci však vzhledem ke svému trvalému pobytu ve Vídni
zastával jen formálně . V roce 1915 byla činnost Volné myšlenky násilím zastavena, Volná myšlenka byla společně s Národní radou a Českoslovanskou
obcí sokolskou označena za nejnebezpečnější velezrádný spolek v Čechách
(navíc byla jako jediná ze jmenovaných obviněna ze "zednářsko-republikán
ských tendencí") a zastupující předseda Julius Myslík a členové ústředního
výboru Bartošek, Fejfrová a Švehla byli na dobu delší než rok internováni.
K obnově došlo až po vyhlášení nezávislosti ČSR v roce 1918. Roku 1924
nastala ve Volné myšlence těžká vnitřní krize, způsobená rozporem křídla
komunistického (vedeného dr. Bartoškem a soustředěného kolem odboru sociální péče Volné myšlenky) s křídlem liberálním, reprezentovaným Juliem
Myslíkem a Jaroslavem Motyčkou . Spor byl vyřešen až na sjezdu v Pardubicích 22. ll. 1925, kde byl Bartošek přinucen k odchodu (později přestoupil
do Svazu proletářských bezvěrců). Pardubický sjezd rovněž deklaroval odmítnutí jakékoli diktatury III. internacionály. 18
V období první republiky se z někdejších radikálů a bouřliváků stávají usedlí
spolkoví činovníci . Ba co více, Volná myšlenka - organizace ostře proticírkevní - sama usiluje o postavení církve (či na úrovni církve). Argumentuje
přitom skutečností , že ve statistikách obyvatelstva republiky stojí bezvěrci na
druhém místě hned po římských katolících. Mají tedy nárok na větší státní
podporu než např. evangelíci. Zapomínalo se na jednu maličkost: členové
Volné myšlenky tvořili jen malé procento lidí "bez vyznání". Představa, dokonce nahlas vyjadřovaná, že občané hned po výstupu z církve podají přihláš
ku do Volné myšlenky, totiž ignorovala prostou skutečnost, že velké množství
věřících opouští církev právě z odporu vůči jakékoli nucené organizovanosti.
Předválečná činnost Volné myšlenky se orientovala především na ponoukání spoluobčanů k výstupu z církve, přednáškovou činnost a v neposlední
řadě též na vyhledávání a důkladné rozmazávání církevních skandálů. V polovině třicátých let prosadila Volná myšlenka vyučováni laické morálky na
školách jako alternativní předmět pro děti bezvěrců, které nenavštěvují hodiny náboženství. Pro dohled nad výukou bylo ustaveno zvláštní Kuratorium
18

AMP, VM Čs, inv. č. 2, kart. č. I.
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kursů laické morálky. Činnost Volné myšlel)ky byla zastavena prakticky ihned
po okupaci zbytku Československa v březnu 1939. Po rozpuštění Volné myšlenky se její vydavatelství osamostatnilo a transformovalo v nezávislý subjekt "Nakladatelství Život a práce".
Kromě Volné myšlenky československé u nás působily ještě dvě větší organizace bezkonfesních. Byla to sociálně demokratická Unie socialistických
svobodných myslitelů, založená roku 1912 (tehdy pod názvem Svaz socialistických monistů) , a komunistický Svaz proletářských bezvěrců, který se z unie
Socialistických svobodných myslitelů vydělil v roce 1924 (byl zároveň čle
nem Internacionály proletářských bezvěrců se sídlem v Moskvě). Obě organizace byly rozpuštěny rovněž v roce 1939.
Po osvobození republiky v roce 1945 došlo na schůzi Akčního výboru bezvěreckých společností ke sloučení všech tří předválečných organizací - Volné
myšlenky československé, Unie socialistických svobodných myslitelů a Svazu proletářských bezvěrců - v jednotný Svaz občanů bez vyznání. Svaz byl
součástí Národní fronty a byl územně organizován na kraje, v jejichž čele
stáli krajští tajemníci. Namísto řady předválečných periodik začal až v roce
1946 vycházet časopis s nicneříkajícím názvem Nová skutečnost. Svaz obča
nů bez vyznání se však nesetkal s podporou KSČ, která z nepříliš jasných
důvodů usilovala o jeho likvidaci (oficiálně se mluvilo o tom, že Svaz ,jitří
city nábožensky založených spoluobčanů") . Po zamýšlené, avšak neprovedené přeměně Svazu občanů bez vyznání na Svaz přátel přírodních a společen
ských věd v roce 1951 se v roce následujícím na nátlak ÚV KSČ předsednic
tvo dohodlo na dobrovolném rozchodu svazu. Toto rozhodnutí, které nebylo
projednáno s členskou základnou, vyvolalo bouřlivou negativní odezvu, zvláště
silný odpor byl na Ostravsku a Mostecku. Likvidace se protáhla až do roku
1954. 19
O skutečných důvodech nuceného zániku svazu dnes můžeme jen spekulovat. Lze si jej totiž velmi snadno představit vedle svazů mládeže, žen, přátel
sovětů a podobných jako jeden z pilířů Národní fronty. Namísto toho byla po
následujících čtyřicet let soustavně vymazávána jakákoli vzpomínka na něj
i jeho předchůdkyni. Nedostal se ani do oficiálních příruček vědeckého ateismu.

***
Na závěr tedy můžeme možná stručně shrnout: čtyři spolky diametrálně
odlišné svým zaměřením, ale s historií ve sledovaném období téměř navlas
shodnou. Zlatá éra rozkvětu v dobách první republiky, poprvé (s výjimkou
19

AMP, SOBY, inv. č. 35, kart. č. 8.
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Armády spásy) zanikly v rozmezí říjen 1938 - březen 1939, poté doma perzekuce a částečná činnost v emigraci, po válce krátké oživení, avšak již jen
v odlesku bývalé slávy, druhý zánik na nátlak shora v letech 1950-1952. Dodejme ještě, že všechny jmenované spolky u nás obnovily činnost v roce 1990.
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PODOBY A PROMĚNY SPOLKOVÉHO ŽIVOTA V PRAZE
V LETECH 1918-1990

Systematicky vylíčit vývoj spolkového života v tak dlouhém a složitém
období, které se zhruba shoduje s existencí Československa, by bylo vzhledem k omezenému prostoru nemožné. A protože období první republiky je
poněkud lépe prohádaným terénem, rozhodli jsme se zaměřit těžiště našeho
příspěvku na dobu časově bližší, ale mnohem méně známou- dobu po druhé
světové válce. Období staršího se nicméně dotkneme při hledání prvků kontinuity či naopak diskontinuity ve spolkovnictví během celého vymezeného
období a jejich souvislostí s politickými zvraty. 1
Období po vzniku samostatného Československa se vyznačovalo ve spolkovém životě několika výraznými trendy. Především centralizací spolků do
celostátních svazů a vytvářením masových organizací. K tomu docházelo již
od devadesátých let 19. století v odborovém hnutí, v tělovýchově apod. Svoj i
ústřednu si v roce 1919 vytvořili hasiči, ve třicátých letech se centralizovaly
spolky zahrádkářské a chovatelské atd. Druhým výrazným trendem byla polítizace spolkového života, rovněž navazující na vývoj zhruba od posledního
desetiletí před zlomem století. Počínaje odborovými svazy vázanými na jednotlivé strany, tělovýchovnými organizacemi, jako byl vlastenecký Sokol,

1 Pokud jde o základní literaturu ke spolkovému životu, odkazujeme na bibliografii v kolektivní
publikaci Pražské spolky. Soupis pražských spolků na základě úřednicb evidencí z let 1895- 1990,
Documenta Pragensia Monographia, Vol. 6, Praha 1998, s. LXIX- LXXII. O velmi hrubý, spíše
přehledový úvod do problematiky jsme se pokusili tamtéž v úvodní studii (s. VII- LXIX). Mimo
tam uvedenou literaturu je ovšem nutno připomenout ještě některé další významné práce: Politické strany a spolky na jižní Moravě, XXII. Mikulovské sympozium 1992, Brno 1993 (zde zejména
obecná stať J Janáka, Spolky v českých zemích do roku 1951, s. 59- 93). Teorii spolkového
práva a spo lkového života v období 1948- 1989 přibližuje v některých exkurzech/. Te/ec, Spo lkové právo, Praha 1998. Okrajově se spolkové problematice věnujeJ Malíř, Od spolků k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848- 1914, Brno 1996.
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katolický Orel, sociálně demokratické DTJ a komunistická FDTJ, přes spolky
agrárnické domoviny, legionářská sdružení až po sportovní kluby
(např . národně socialističtí cyklisté) a nejrůznější osvětové a kulturní spolky,
spjaté zvláště často s národní demokracií. Jak proměny masových svazů kopírovaly diferenciaci na politické scéně, ukazuje názorně rozkol v odborech
a tělovýchově po rozštěpení sociální demokracie a založení komunistické strany na počátku dvacátých let.
Tato politizace na jedné straně úzce souvisela se vzrůstající masovostí spolkového života, na straně druhé však vlastně podvazovala možnosti důsledné
centralizace. To v některých případech změnila až druhá republika a německá
okupace. Nová moc provedla např. krátce po 15. březnu 1939 nucenou centralizaci odborů do jednotné Národní odborové ústředny zaměstnanecké
(NOÚZ). Poválečné Revoluční odborové hnutí (ROH) na tuto organizaci prakticky plynule organizačně navázalo. Tělovýchovné organizace byly během
okupace zrušeny všechny, s výjimkou Dělnických tělovýchovných jednot
(DTJ), a po válce opět obnoveny - ovšem okamžitě začalo jednání o jejich
sjednocení. Jen v důsledku vzájemných rozporů toho nebylo dosaženo do února
1948, takže nakonec vše proběhlo na pokyn shora již po převzetí moci komunisty, a to formou začlenění všech organizací a klubů do "obrozeného" Sokola.
Během německé okupace byla likvidována rovněž pestrá škála profesních
a podnikatelských organizací a zařazena do několika povinných centrálních
svazů. Tato tzv. "organická výstavba hospodářství" byla po roce 1945 rovněž
ponechána v platnosti jako vhodný přechod k regulované ekonomice.
První republika přinesla rovněž některé nové typy spolků , jako např. legionářské organizace, sdružené v zastřešující Československé obci legionářské .
Ty se staly spolu s obdobnými organizacemi odbojářů z dob druhé světové
války základem jednotného Svazu bojovníků za svobodu (1948), přeměněného
později na Svaz protifašistických bojovníků (1951 ). Okamžitě po skončení
první světové války vznikla řada charitativních a dobročinných organizací,
které přebíraly v novém státě i část úkolů státní sociálni péče. Byly likvidovány
až po roce 1948, kdy jejich roli převzaly jednak stát, jednak jediný ponechaný
centrální svaz tohoto druhu- Čs. červený kříž . Velký rozvoj prožilo ve dvacátých letech mládežnické hnutí, opět diferencované podle politického přesvěd
čení; v jeho rámci působily četné, názorově a politicky diferencované skautské organizace, které byly na počátku okupace spojeny do jednotného Českého
junáka - záhy zakázaného a po roce 1945 ve své jednotné podobě obnoveného.
Během druhé světové války byly mládežnické spolky postupně likvidovány
a po válce byl vytvořen již jednotný zastřešující Svaz české mládeže, základ
pozdějšího Československého svazu mládeže (ČSM).
bezvěrců,
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Vedle toho ovšem po celou první republiku existovalo velmi bohaté a růz
norodé spektrum spolků , které nebyly součástí žádného většího svazu - různé
podpůrné a pojišťovací spolky, zábavní, ochotnické, hudební, ale také vědecké
společnosti , sportovní kluby atd. Ty fungovaly často na místní či regionální
bázi, vyvěraly výrazně ze soukromé iniciativy obyvatel a neměly příliš zájem
o sjednocování. Zatímco výše naznačená masová a centralizovaná hnutí postupně sílila a totalitní režimy, předev š ím komunistický, se je snažily ovládnout a poté používat jako monopolní nástroj práce s masami, tato ryze občan
ská a vnitřně autonomní sdružení byla nebezpečným konkurentem nastupujícím
totalitarismům . Během okupace jich mnoho zaniklo a po válce - na rozdíl od
masových organizací - nebyly obnoveny. Právě to, vedle neobnovení němec
kých a maďarských spolků či vedle většinou marné snahy zdecimované židovské komunity o obnovu svých bohatých spolkových aktivit, vedlo k tomu,
že boom spolkového života po roce 1945 byl ve srovnání s dobou po rozpadu
habsburské monarchie mnohem méně bouřlivý. Poválečný vývoj převzal
v mnohém centralizační úsilí doby okupace nebo v něm pokrač oval. V letech
1946-1947 postoupilo vytváření jednotné struktury zahrádkářského a chovatelského hnutí, vznikly ústřední svazy zemědělců , včelařů , žen, skladatelů ,
výtvarných umělců apod. Tendence k budování jednotných organizací byla
ovšem v prvních poválečných letech zcela spontánní jako výraz společenské
ho optimismu a víry v nadcházející národní jednotu a konec "partajnické diferenciace". Výrazem těchto nadějí byla celospolečenská aktivita v podobě ochotnických představení , tanečních zábav pořádaných spolky apod.
Tento poválečný vývoj tedy do jisté míry připravil situaci po únoru 1948.
Nová komunistická moc pohlížela na staré pestré a nekontrolovatelné spektrum
spolků jako na zplanělou buržoazní formu spolkaření , kterou je nutno vymýtit, resp . začlenit do státem kontrolovaných masových organizací. Proto hned
v roce 1948 nastal zvýšený tlak na centralizaci a sjednocování spolků . Mnohdy
však šlo o zásahy značně zmatené, jako např. v případě obrozeného Sokola,
který byl nejprve prohlášen monopolní tělovýchovnou organizací, následně
zrušen, v roce 1951 opět obnoven a rok poté definitivně zlikvidován. Po roce
1949 nebyla již většina nově zakládaných pražských spolků povolena s odkazem na připravovaný nový spolkový zákon. Na ten se ovšem čekalo až do
roku 1951. Zákon o dobrovolných organizacích (č . 68/ 1951 Sb.) znamenal
posvěcení a završení této již existující politické linie. Starou instituci "spolku"
nahradil "dobrovolnou organizací" - tedy jednotným monopolním svazem
pro určitou oblast s polečenské aktivity, který měl být účasten budování socialismu i politické moci (prostřednictvím Národní fronty). Některé masové svazy
získaly statut dobrovolné organizace ze zákona - ROH, jednotné svazy země-
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dělců, ČSM, SČSP, Čs. svaz žen, Čs. obec sokolská a Čs. červený kříž. Mnohé
ovšem byly na tyto organizace přeměněny až během padesátých let.
Staré spolky, které se dosud nepodařilo zrušit, postavil zákon do určitého
právního vakua - měly se nadále řídit svými stanovami a byly postaveny pod
silný dohled národních výborů. Počítalo se s tím, že spolky neužitečné při
výstavbě socialismu zaniknou, a ty ostatní se včlení do některého ze stávajících svazů. Nabytím platnosti zákona nastal velký tlak na takové rušení či
včleňování existujících spolků. Téměř automaticky byly rušeny spolky charitativní, sdružení pojišťující své členy pro případ nouze či spolky vzájemně se
podporující. Tyto spolky slovy tehdejších směrnic "postrádaly smysl v nové
společnosti", a pokud nebyly zrušeny již krátce po roce 1948, nepřežily rok
1951 . Jedinou výjimku tvořil podpůrný spolek členů Národního divadla, který
obhájil svou existenci po celé období socialismu. Majetek zaniklých spolků
buď přešel podle stanov na jinou organizaci, popřípadě - zvláště pokud se
jednalo o majetek nemovitý - byl znárodněn a předán do užívání např . někte
rému z komunálních podniků. O problematičnosti těchto převodů svědčí nedávné kauzy Divadla Na zábradlí (Jednota katolických tovaryšů) či Činoherního klubu (Ženský výrobní spolek).
·
Ve fondu odboru pro vnitřní věci NVP i v materiálech pražských obvodních národních výborů jsou dochovány směrnice z počátku padesátých let
o "vhodném začlenění spolků", podle kterých bylo až na výjimky postupováno.2 Spolky pěvecké a ochotnické byly povětšině včleněny do některé ze skupin ROH, skupiny mládežnické pak do ČSM. Spolky sportovní zčásti již před
rokem 1951 pohltil transformovaný Sokol. Nově vzniklý Svaz pro spolupráci
s armádou (Svazarm) zastřešil mj. spolky kynologické a motoristické. Na spolkové bázi zůstaly zatím spolky vědecké a spolky, které se nezdály být komunistickému režimu nebezpečné , nebo se i pod tlakem národních výborů rozhodly nezaniknout. Získat statut dobrovolné organizace bylo pro řadu spolků
nedostižným cílem. Zákon o dobrovolných organizacích totiž nepočítal s dlouhodobou existencí spolků podle starého spolkového zákona, a tak nedovoloval ani změnu stanov, u svazů pak ani zvýšení počtu poboček atd. Nutno dodat, že totalitnímu režimu se nikdy nepodařilo tento provizorní stav zcela
dořešit, protože malá část pražských spolků, pokud nezanikla čistě biologickou cestou, přetrvala se starými stanovami celé období komunismu.
Klasickými případy takových "věčných spolků" jsou obce baráčníků , které
AMP, Odbor pro vnitřní věci NVP (neuspořádaný fond) ; AMP, Spolková agenda ONV Praha I O, kart. 1- 2, pro váděcí předpisy k zákonu o dobrovolných organi zacích, agenda spolkového
aktivu Praha I O ( 1956- 1960) a spolkového aktivu Praha 13 ( 1951 - 1960).
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se režimu kupodivu jako typické přežívající "buržoazní" spolky nepodařilo
zrušit. Podle sledovaných pramenů měly patrně mnoho vlivných interventů.
Snad to souviselo s faktem , že funkci čestného pan tatínka baráčnické veleobce
zastával tradičně pražský primátor, což bylo zachováno minimálně za Václava Vacka. Na druhou stranu, přes četné žádosti, se jim nikdy nepodařilo získat
statut dobrovolné organizace. 3 Jako spíše úsměvný příklad pasivní rezistence
lze uvést spolek Pražské děti 28. pěšího pluku, který mnoho let úspěšně čelil
snahám o začlenění i samotnému zániku a jeho existence skončila až v roce
1981 vymřením valné většiny členů. Když totiž příslušný úředník nahlásil
předsedovi spolku, že mají na následující schůzi odhlasovat dobrovolný rozchod spolku (tuto formu velká část zániků měla), odpověděli zástupci spolku
po inkriminované schůzi, že " .. .bratr předseda Urban nechal přečíst dopis
zaslaný od NVP ohledně likvidace našeho spolku. Po přečtení tohoto dopisu
začala rušná debata mezi přítomnými bratry, ale jednohlasně všemi bylo odhlasováno, že náš spolek se likvidovat nebude." 4
K další vlně přeměn spolků na dobrovolné organizace došlo v druhé polovině padesátých let. Vědecké spolky byly transformovány na společnosti při
nově ustavené Čs. akademii věd, vědecké lékařské organizace byly včleněny
jako sekce do Čs . lékařské společnosti J. E. Purkyně (vzniklé roku 1955), byla
vytvořena řada vědecko-technických společností pro jednotlivá odvětví
průmyslu a výzkumu, jejichž spojením v roce 1959 vznikla dosud existující
Čs. vědecko-technická společnost (ČSVTS). Kupodivu až v letech 1957-1 958
byly konečně na bázi dobrovolných organizací konstituovány zahrádkářské ,
chovatelské, včelařské a rybářské jednoty, ale také svazy spisovatelů, skladatelů či výtvarných umělců . Ve stejné době vznikl jednotný tělovýchovný
a sportovní svaz- Čs . svaz tělesné výchovy (ČSTV). Od roku 1964 jejíž stav
"starých" spolků relativně stabilní (v počtu 50) a bez větších výkyvů velmi
pozvolna do konce komunistického režimu klesá na konečných 22.
Statut dobrovolné organizace znamenal pro spolek jen o málo větší reálnou
možnost seberealizace. Většina z nich byla řízena centrálně na základě známého "demokratického centralismu" - jednotlivé pobočky tedy rozhodovaly
jen o velmi malé části záležitostí. Nicméně na druhé straně nastal po formální
stránce pro vybrané "společenské organizace" zásadní zlom v tom, že se staly

Návrh organizačního řádu (stanov) z roku 1952 nachází me v materiálech Veleobce baráčníkU,
nová dobrovolná organizace se měla jmenovat Ústředí československého Baráčnictva v Republice
československé v Praze. AMP, Spolkový katastr, sign. XI/151 (Veleobec baráčníků).
4 Zpráva o valné hromadě z 30. 6. 1973 , o zač lenění spolku srov. materiály z let 1950 a 1955.
AMP, Spolkový katastr, sign . III/199 .
3
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účastníky politického života prostřednictvím svého členství v Národní frontě.
Zatímco v padesátých letech se jednalo pouze o některé z nich, v letech normalizace byla součástí NF většina dobrovolných organizací organizovaných
ve svazech - tedy vedle politicky angažovaných svazů Uako byl např. Čs. svaz
žen či SSM) i ryze zájmová sdružení zahrádkářů, včelařů apod.
Dělíme-li "spolky" (záměrně používáme tento termín) na spolky podle starého zákona a dobrovolné organizace, jde o dělení - pokud jde o veřejnou
činnost - čistě formální. Už proto, že obě dvě formy společně zahrnují určitou
část společenského života, který lze zahrnout pod pojem "sdružování". Rovněž dojem o úplném přerušení klasických spolkových aktivit, který se vnucuje podle dobových evidencí, je poněkud zkreslující. Zákon o dobrovolných
organizacích sice po formální stránce rozbil stávající strukturu spolkového
života, nicméně některé organizace, ať už jako spolky, dobrovolné organizace
či jako skupiny a kluby v rámci ROH nebo ČSM, fungovaly dál a dokonce se
mnohdy samy nepřestaly nazývat "spolky". Jako příklad lze uvést tradiční
pražský spolek Vltavan, který sice jako spolek roku 1952 zanikl a byl včleněn
do ROH, nicméně nadále byl nazýván "spolkem Vltavan" - a to i úřady - ,
pořádal své tradiční akce a prosadil si i opětné užívání spolkového kroje. 5
Složitá struktura masových organizací poskytovala určitý prostor i novým
společenským aktivitám, jako byly např. v šedesátých letech hudební skupiny,
vznikající jako skupiny ČSM nebo závodní kluby ROH.
Rok 1968 umožnil nový boom spolkového života. Jako dobrovolné organizace tehdy vznikla celá řada zaniklých spolků . Snahu o navázání na přeruše
nou kontinuitu projevovaly v těchto letech nejen shodnými jmény, ale i žádostmi zasílanými Muzeu i Archivu hl. m. Prahy o navrácení či alespoň
zapůjčení spolkového praporu, razítka apod. Vedle toho vzniklo ovšem - na
troskách rozpadlého ČSM - i mnoho zcela nových mládežnických organizací.
Sedmdesátá a osmdesátá léta znamenala pro spolkový život obecnou stagnaci a pro mnohé spolky zánik. Dotkla se jich nejen normalizace jako taková
(zanikly téměř všechny organizace vzniklé v letech 1968-1969), ale také generační zlom. Zatímco v padesátých a šedesátých letech vedli "tradiční" spolky jejich předúnoroví členové, začalo se spolkům (v menší míře i dobrovolným organizacím) nedostávat mladých členů . Postupně stárly nejen obce
baráčníků, ale např. i numismatická společnost apod .
A ještě jednu stránku věci lze sledovat ve vztahu město Praha a spolkový
život - totiž stránku organizační. Evidenci pražských spolků vedlo do roku
1945 pražské policejní ředitelství , do roku 1949 Ředitelství národní bezpeč5

AMP, Spolkový katastr, sign. III/57.
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no sti. V roce 1949 byla agenda spolků s rozsahem činnosti na jeden pražský
obvod převedena na obvodní národní výbory, agenda ostatních spolků přešla
na Ústřední národní výbor hl. m. Prahy (od roku 1960 Národní výbor hl. m.
Prahy). Úloha národních výborů jako první instance ve spolkové agendě trvala až do vydání nového spolkového zákona v roce 1990 (č . 8411990 Sb.).
Zatímco v letech meziválečných se z úředních spisů policejního ředitelství
dozvídáme maximálně jména spolkových funkcionářů či data ochotnických
představení a tanečních zábav, byla od let padesátých činnost spolků organizována a kontrolována přímo národními výbory. Existence nepřekážejících
spolků závisela především na dobrozdání úřadu, že "se členové zapojili"
a "spolek je užitečný pro společnost" . V padesátých letech vznikaly při jednotlivých ONV tzv. "spolkové aktivy"- tj . víceméně pravidelné schůze před
stavitelů obvodních spolků s funkcionáři ONV, kde byli přítomní řádně proškoleni o zásadách činnosti spolků . Rutinou se postupně staly výkazy
o spolkové činnosti, kde rozhodujícími položkami byl počet odpracovaných
brigádnických hodin, množství odevzdaného sběru či vajec a králíků pro školní
kuchyně. Fenomén zapojení spolků a dobrovolných organizací do akcí Za
Prahu krásnější, Pražané svému městu či staveb v akci "Z" zmiňujeme jen
okrajově .

Zatímco národní výbory, tisk i další média vyzdvihovaly aktivitu spolků
v možná netradičních , nicméně v dané době populárních a propagovaných
aktivitách, probíhala "tradiční" činnost spolků poměrně nenápadně. Ale pokud neovlivňovala chod města, nebyla rušena. Povolovány byly všeobecně
taneční zábavy, zato průvody méně často (např. v případě baráčníků) 6 , eventuálně mohli podobné akce vidět pouze zasvěcení, jako v případě Kominické
jednoty. 7 Průvod jí byl zakázán, ale tradiční bohoslužba povolena s tím, že
účastníci měli přijít jednotlivě a bez krojů . Od spolků byla vyžadována loajalita a aktivita v obecně prospěšných akcích. Jen na činovnících spolků bylo,
jak vyhoví zároveň stanovám spolku i představitelům oficiální moci. Klasickým příkladem kompromisu je Klub Za starou Prahu, který v rámci svých
stanov předkládal posudky ke stavebním akcím a intervenoval (často úspěšně)
ve prospěch ohrožených památek (Vinohradská tržnice) , v rámci požadované
společenské prospěšnosti pak upravoval Olšanské hřbitovy. 8

AMP, Odbor pro vnitřní věci NVP (nespořádaný fond) , povolování průvodů 1962- 1967.
AMP, Dobrovolné organizace, sign. NVP/4.
8 AMP, Spolkový katastr, sign. XXII/204. AMP, Odbor kultury NVP, sign. OK-107.025
(Vinohradská tržnice), OK-112.002 (Nádraží Těšnov) , OK-118 .009 a OK-118.0 14 (Ol šanské

6

7

hřbitovy).
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Pokusili jsme se jen v hrubých rysech nastínit určité obecnější trendy spolkového života v české metropoli během 20. století, které snad alespoň trochu
naznačily, jak vývoj této sféry společenské aktivity probíhal mnohdy kontinuálněji než politický vývoj samotný. A naopak vidíme, že i pod maskou
strnulosti a nehybnosti mohlo docházet ke skrytým pohybům, jež mohly ve
vhodnou chvíli proniknout "na povrch". Chtěli jsme rovněž naznačit, že ke
skutečnému poznání doby po druhé světové válce je nutné jít pod povrch věcí
- což v případě spolkového života znamená zkoumat reálné aktivity organizací,
které probíhaly bez ohledu na oficiální proklamace.
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VON MITTELALTERLICHEN BRUDERSCHAFTEN
ZU MODERNEN VEREINEN
Referate und Materialien der 17. wissenschafllichen Konferenz des Archivs
der Hauptstadt Prag, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Institut
for internationale Studien der Fakultiit for Sozialwissenschaflen der Karlsuniversitd.t und dem Ost- und Siidosteuropa Institut Wien - AujJenstelle Brno
am 5. und 6. Oktober 1999 im Palais Clam-Gallas, Husova 20, Prag-Altstadt

ZUSAMMENFASSUNG
OLGA FEJTOVÁ

-vÁCLAV LEDVINKA

Jiří Pešek,

Von mittelalterlichen Bruderschaften zu modernen Vereinen.
Einleitung in zwolfPunkten (S. 7- 11)

1) Thema dieser Konferenz sind diejenigen Strukturen, die vollberechtigte Biirger der Prager, bi:ihmischen und mitteleuropaischen Stadte im Verlauf der Geschichte wahlten, um sich zu vereinigen. Uns interessiert die gegeniiber der stiidtischen Verwaltung altemative - Struktur der inneren Organisation des mitte1alterlichen und neuzeitlichen Biirgertums, die an die institutionalisierte stadtische Selbstverwaltung, spater an die verstaatlichte Stadtverwaltung oder die politische Selbstverwaltung ankniipfte oder parallel zu ihr
verlief.
2) Wir behandeln dabei die Herausbildung und das Leben der biirgerlichen politischen Kultur, die Ersatz oder Altemative zur offiziellen stadtischen
oder spater kommunalen Politik war. Aus verstreuten Nachrichten ist uns bekannt, dass die Interessen-, Informations- oder Freundschaftsverbindungen,
die - vom Mittelalter bis zur zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts - auf der
Basis von Bruderschaften, Gemeinschaften und Vereinen entstanden und sich
entwickelten, von sehr fester Konsistenz waren und haufig das Leben der Stadt
und den Gang der stadtischen oder kommunalen Politik wie auch die ho heren
politischen Strukturen, die in der jeweiligen Stadt ansassig waren, einschneidend beeinflussten.
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3) In Geschichtslehrbuchem und historischen Synthesen werden diese
"willkiirlich vereinigenden" Organisationsstrukturen, die typisch fiir das Burgerturn, aber hiiufig auch Personen ohne volles Biirgerrecht zugiinglich waren,
hiiufig als luxurioses Element (hierher gehoren zum Beispiel die religiosen
Bruderschaften, die Literatenchore oder Barocksodalitiiten, aber auch die
Akademien und gelehrten Gesellschaften) oder aber als Selbsthilfe-Bruderschaften oder als Korporationen mit primiir wirtschaftlichem Charakter begriffen - di es gilt vor allem fiir die Zunfte~ur uns ist aber im Kontext dieser
Konferenz wichtig, dass alle diese Formen der Vereinigung von Einwohnem
in spiitmittelalterlichen oder neuzeitlichen Stiidten, die so das politische Milieu
der Stadt mitschufen, unter anderem auch eine bedeutende Rolle bei der Schaffung von Verbindungen und Netzwerken einer informellen oder zumindest
nicht von der stiidtischen Verwaltung abhiingigen formalisierten Gemeinschaft
spielten: Diese betrieb auch "unpraktische" Tiitigkeiten, worunter solche Bereiche wie Religion, Festlichkeiten, Sport, Kultur oder Kunst zu verstehen
sind. Es geht hier allerdings nicht um diese "Hobbies oder privaten Interessen", sondem um die Basis fiir mitmenschliche Beziehungen, die Plattform
fiir informelle Treffen, Gespriiche, Bekanntschaften - um alles, was auf der
Basis dieses anscheinend unpraktischen Netzwerks entstand und gelebt wurde.
4) Mít einer gewissen Úbertreibung kann man behaupten, dass bereits
seit dem Spiitmittelalter in den Stiidten kein auf seine Stellung bedachter, freier
Mensch !eben konnte, der nicht in dieses Netz von Beteiligungen und Aktivitiiten eingebunden war. In einer Gemeinschaft, die zwar noch die "groJ3e
Gemeinde" kannte, sie aber nicht als Forum und Instrument des politischen
Lebens verwendete, benotigte der Mensch einen Komplex von Bindungen,
die ihm Sicherheit, Unterstiitzung und das Gefiihl von Zusammengehorigkeit ·
unterhalb des gesamtstiidtischen Rahmens vermittelten. Wir diirfen allerdings
auch die inneren Strukturen der stiidtischen Gemeinde - vor allem das Milizsystem, dessen Bestandteil die Burger waren - und besonders nach der Reformation auch die bedeutende und vielseitige Rolle der stiidtischen Pfarren mit
ihren Kirchengut-Ámtem, den Aufsichtsbehorden uber das stiidtische Schulwesen und den Literatenchoren nicht vergessen. Vielfalt und Verknupfung
der Interessenvereinigungen der burgerlichen Ůffentlichkeit waren aber noch
breiter gefachert.
5) Das groJ3e Problem bei der Erforschung von Bruderschaften, Korporationen, Ziinften oder Sodalitiiten ist aus der Sicht der Geschichtsschreibung
die geringe Menge erhaltenen Quellenmaterials, das etwas uber Leben, Wirken
und vor allem Formen der hoheren Integration in jene informelle Sphiire burgerlichen politischen Lebens aussagen wiirde. Selbst wenn sich solche seltenen
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Quellen erhalten haben, handelt es sich im allgemeinen nur um Fragmente.
Die spátere stiidtische Selbstverwaltung oder die Staatsverwaltung hatten nur
wenig Grund Schrifttum zu archivieren, das nicht in ihren eigenen Ámtem
entstanden war oder wenigstens im Rahmen ihrer Amtspflichten zur Kenntnis
genommen oder bestiitigt werden musste. Zumeist haben sich Statuten und
andere Normalien erhalten, manchmal auch Mitgliederbiicher oder Matrikeln,
in geringerem Umfang schon Quellen zu Aktivitaten und gegenseitigen Verbindungen dieser vielfáltigen und zueinander in hierarchischen Verhiiltnissen
stehenden Vereinigungen. Erst modeme, aufComputer-Basis betriebene prosopographische Forschungen geben den Historikem die Hoffnung, dass sich
auch aus verstreuten Erwiihnungen mit der Zeit wenigstens die Umrisse und
die Dichte dieses informellen Netzwerks rekonstruieren lassen.
6) Noch schwieriger ist die Untersuchung der Frage, wie sich die biirgerlichen Aktivitaten auf dieser Vereinsebene in der hoheren Ebene der Politik
des stadtischen Stands oder der einzelnen Stiidte widerspiegelten. Man kann
natiirlich Parallelen zum Einfluss informeller Vereinigungen des Adels ziehen.
Ob es sich um die bekannte vorhussitische Bruderschaft bei der Prag-Neustadter Fronleichnamskapelle oder um den adeligen Orden des Goldenen Vlieses handelt, der in der europaischen Politik des 16. und 17. Jahrhunderts eine
nicht geringe Rolle spielte - auf jeden Fall konnen wir das Wirken solcher
Vereinigungen oder weltlicher Orden als ausgesprochen bedeutend charakterisieren. Áhnlich muss man auch die Rosenkreuzer im 17. Jahrhundert oder
die Freimauerer im 18. Jahrhundert bewerten. Eine konkrete Bestimmung des
Einflusses, den diese Gemeinschaften auf die Besetzung bedeutender Funktionen in der stiidtischen Selbstverwaltung oder der vom Staat gelenkten stiidtischen Verwaltung hatten, liegt aber wohl doch auBerhalb unserer Kompetenz.
7) Das 19. Jahrhundert, das durch eine Serie von Reformen und durch die
Napoleonischen Kriege von einem GroBteil seiner historischen Traditionen und
Kontinuitaten abgeschnitten worden war, wurde dann zur klassischen Zeit der
Vereine. Ein Verein entsteht allerdings nicht spontan als hohere Form der Binnenstrukturalisierung der entstehenden biirgerlichen Gesellschaft. Der Verein setzt
sich in der europaischen Gesellschaft in Zusammenhang mit der "allgemeinen
Idee des staatsbiirgerlichen Nutzens" (Ferdinand Seibt) durch, im Zusammenhang mit der aufkliirerischen Vorstellung der politischen Begliickung der Biirger.
Die Vereine drán gen also allmiihlich die bisherigen Formen von Nutz- oder Interessenvereinigungen der Gesellschaft beiseite oder verleihen ihnen eine neue
Gestalt - einer Gesellschaft iibrigens, die immer stiirker national und biirgerlich
gepriigt ist oder sich zumindest so wahrnimmt und interpretiert. Der Verein wird
so zu einer Artikulationsform des biirgerlichen Selbstbewusstseins.
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8) Bi s zur Jahrhundertmitte, genauer gesagt bis zur Revolution von 1848,
entstanden die Vereine in erster Linie als Interessenvereinigungen der stiidtischen oder liindlichen "Honoratioren" - also der adeligen und besonders der
bildungsbiirgerlichen Eliten - und dies auch in der "priinatalen" Form von
Korporationen, Legionen, spater auch studentischen Burschenschaften. Zu
einer Demokratisierung und zur Ůffnung der Vereine fiir die mittelstiindischen
stiidtischen Schichten der Handwerker und kleinen Gewerbetreibenden kam
es aufDauer erst durch die politische Entspannung seit den sechziger Jahren
des 19. Jahrhunderts. Auch hier verzichte ich bewusst auf eine Aufziihlung
oder Beschreibung der praktischen Funktionen der verschiedenen Unterstiitzungsvereine, der vor allem auf wirtschaftliche Ziele ausgerichteten Vereine
(stellvertretend fiir alle sei der Unterstiitzungs-Kassenverein der Kattundruckereien genannt) oder der noch aus fiiiheren Zeiten stammenden Vereinigungen beispielsweise mit kirchlichem Charakter. Uns geht es hier um die
Ebene, auf der die vereinigenden Strukturen wirken und die sich in der stiidtischen Politik, in den Partizipationsmechanismen und in ihrer Zugiinglichkeit fiir die einzelnen soziopolitischen Schichten der stiidtischen Gesellschaft
widerspiegelt.
9) Wenn wir die urbane Gesellschaft des 19. J ahrhunderts als Brutstiitte
oder sogar lnkubator der biirgerlichen Gesellschaft charakterisieren, miissen
wir uns fiir die Bedingungen interessieren, unter denen die einzelnen Stadtbewohner- Iange Zeit praktisch nur die ansiissigen Vollbiirger und die Mitglieder der intellektuell "nobilitierten" gyrnnasialen oder akademischen Honoratiorenschaft- sich an diesem Prozess beteiligten konnten. Die deutsche
Forschung (Lothar Gall) hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass
unter den Bedingungen der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts nur derjenige
Stadtbewohner von seiner Umgebung als Vollbiirger angesehen wurde, der
Mitglied eines Vereins war. Der Eintritt in einen Verein - begleitet von Garantien, Ritualen, eventuell auch von der Bereitschaft zu gewissen finanziellen
Opfem - lieB sich niimlich mit der wirklichen Annahme zum vollberechtigten
Mitglied der biirgerlichen Gemeinde "gleichsetzen". Wer nicht Mitglied eines
Vereins war, stand auch auBerhalb der Gemeinde, auBerhalb ihrer Kommunikation und informellen Unterstiitzungsstruktur. Hier sei an den gewaltigen
Einfluss erinnert, den die Vereinsstrukturen beispielsweise der studentischen
Burschenschaften im spiiteren professionalen, wirtschaftlichen und besonders
im politischen Leben ihrer ehemaligen Mitglieder spielte und in den
deutschsprachigen Liindem bis heute noch spielt. In gewisser Weise spielten
auch informelle Vereinigungen eine iihnliche Rolle - zum Beispiel die Zugehorigkeit zu bestimmten Klassen oder Jahrgiingen am Gymnasium oder auf
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der Hochschule; dieses Phanomen lasst sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nachweisen und galt sogar fiir Studenten, die nur einige wenige Semester
studiert und die Hochschule forma! gar nicht abgeschlossen hatten.
1O) Bei allem Respekt zu den Forschungen der Frauengeschichte muss gesagt werden, dass wir bisher nur sehr wenig zum Wirken von informellen
Strukturen innerhalb des weiblichen Teils der mittelalterlichen, friihneuzeitlichen und neuzeitlichen Gesellschaft bis hin zur Entstehung der Frauenvereine
in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts wissen. Die Ursache hierfiir ist
sicherlich vor allem im Ausschluss der Frauen vom politischen Leben zu sehen.
Trotzdem gehe ich davon aus, dass die sonstigen Ebenen der informellen
Kommunjkation und die Bildung von Interessenplattformen innerhalb der
Frauen-Lobby des biirgerlichen Standes existierten und groBe Bedeutung fiir
die praktischen und geistigen Lebensmomente des eher schoneren als wirklich schwacheren Geschlechts hatten. Die Forschung geht hier vor allem in
Richtung auf die Untersuchung der kirchlichen Frauensodalitaten und -bruderschaften, wobei auBerkirchlicher Einfluss und Wirken irn Mittelpunkt stehen
sollte. Diese Problematik wird in Tschechien bisher aber nur am Rande behandelt, wiihrend in Westeuropa fiir das Ende des 19. Jahrhunderts die enorme Entwicklung der organisierten Frauenfrornmigkeit mit ihrem klar emanzipatorischen
Einschlag betont wird. Bereits vor einiger Zeit hat Richard Evans fiir Norddeutschland kirchliche Frauenvereinigungen und Pfarrsodalitaten als funktionale Parallele zu Mannervereinen oder Wirtshaus-Stammtischen identifiziert.
ll) Es ist fraglich, bis zu welchem MaB all die politisch-kommunikativen
und zweckgebundenen Funktionen, die fiir biirgerliche oder mittelstandische
Vereine typisch sind, auch die "Proletarier"-Vereine beeinflussten. leh denke
dabei emeut an den Horizont der stadtischen Kommunalpolitik oder des kommunalen "politischen Mauschelns", ohne das es Politik in der historischen
Praxis allerdings niemals gibt. Ein direkter Einfluss von Arbeitem oder kleinen Angestellten auf die Kommunalpolitik las st sich in Prag und in Bohmen
allerdings erst fiir die Zwischenkriegszeit nachweisen. Man miisste untersuchen, wie sich dieses "Vakuum" auf das Vereinsleben dieser Schichten in den
vorangegangenen Jahrzehnten ausgewirkt hat.
12) Die Rolle der Vereine verlor auch nach der Entwicklung des modemen
Parteienwesens nicht an Bedeutung. Vereine wurden zu seiner Erganzung und
stellten Ofter auch den neutralen Boden dar, auf dem Graben zwischen den
Parteien iiberwunden werden konnten, die eine Kommunikation innerhalb der
Stan de und eine zweckgerichtete Zusarnmenarbeit verhinderten. Eine Veranderung des Paradigmas brachte fiir Europa in dieser Hinsicht erst die Machtergreifung der totalitaren Diktaturen.
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Bei diesen einfiihrenden Thesen wurden viele bedeutende Momente des
Vereinslebens beiseite gelassen - erinnert sei nur an das nationale oder das
nationalpolitische Motiv oder an modemisierende Elemente im Bereich von
Gesundheitswesen, Hygiene und Lebensfiihrung, von speziellen religiosen
Motiven ganz zu schweigen. Die Einleitung sollte aber auch vor allem daran
erinnnem, dass die Konferenz sich zum Ziel gesetzt hat, besonders die Funktion
und Wirkung von Bruderschaften, Korporationen, Vereinigungen und Vereinen im Hinblick auf das stadtische Leben und die Kommunalpolitik zu untersuchen und zu diskutieren.

Hana Pátková, Prager Bruderschaften zwischen Hussitentum und
Reformation (S. 13- 18)
Das Hussitentum griff auf entscheidende Weise in das religiose und soziale
Denken von weiten Teilen der bohrnischen Bevolkerung ein; eine ahnliche
Beeinflussung ging dann auch von der Ausbreitung der lutherischen Reformation im bohmischen Milieu aus. Die Autorin versucht die Folgen der hussitischen Revolution und der Reformation fiir die Tatigkeit der Bruderschaften
festzustellen, die in den Prager Stadten wirkten und sich auf Aktivitaten im
religiosen und sozialen Bereich konzentrierten. Vor der hussitischen Revolution waren in Prag mindestens sechs Bruderschaften mit dieser Ausrichtung
tatig und kultische Aktivitaten lassen sich auch fiir si eben vorhussitische Ziinfte
belegen. ln den Prager Stadten wirkten vor allem vier Klerikerbruderschaften
(zwei beim Veitsdom, eine auf dem Vyšehrad und eine in der Prager Altstadt),
in der Alt- und der Neustadt auch Fronleichnamsbruderschaften (die Neustadter Bruderschaft verwies in ihrer Bezeichnung auf "Korper und Blut des
Herm"). Die Bruderschaften waren recht geschlossene Korporationen, deren
Mitglieder iiberwiegend den gesellschaftlichen Eliten angehorten (ho her Klerus, Hofadel, vermogendes Biirgertum). Sie entwickelten ahnliche Tatigkeiten
wie die erwahnten Ziinfte - vor allem kiimmerten sie sich um ein christliches
Begrabnis ihrer Mitglieder und trugen durch die Unterstiitzung von Messen
und die wiirdevolle Teilnahme daran zur Verbreitung der Frommigkeit bei.
Nach der Hussitenzeit finden sich in den Quellen keinerlei Hinweise auf
die Bruderschaften aus der vorrevolutionaren Zeit mehr. Belege fiir eine kultische Tatigkeit der Ziinfte nehmen dagegen eher zu. Wahrend Erwahnungen
in Testamenten fiir Prag eher sel ten sind, enthalten die Zunftstatuten entsprechende Bestimmungen. In der Regel wird dort vorgeschrieben, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu empfangen, sich im Glauben an die stadtische
Gemeinde anzupassen, seltener auch die Pflicht, am Abendmahl und an Gottesdiensten teilzunehrnen; schriftlich wird auch die Pflicht des jiingsten Meisters
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festgehalten, sich um die Zunftkerze in der Kirche zu kiimmem. Zur ersten
katholischen Korporation im nachhussitischen Prag wurde die Zunft der Kaminkehrer von Hradschin, deren Statuten von 1496 stammen. Hier wird die
Pflicht festgeschrieben, die Grundsiitze der romischen Kirche einzuhalten.
Man kann allerdings anhand der Quellen eindeutig nachweisen, dass die
utraquistischen Prager Ziinfte unter den Bedingungen des gesetzlich verankerten Religionsfriedens und der "Toleranz aus Notwendigkeit" auch Katholiken in ihre Reihen aufnahmen; di es gilt beispielsweise zu Beginn des 16. Jahrhunderts fiir die Altstiidter Malerzunft. Als Folge der langjahrigen Koexistenz
beider Glaubensbekenntnisse erscheinen sogar gleichzeitige Vermiichtnisse
desselben Stifters fiir utraquistische und katholische Institutionen und auch
andere Erscheinungsformen eines individuellen religiosen Synkretismus.
Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts kehren auch Belege iiber
Bruderschaften wieder nach Prag zuriick - diesmal vor allem zu Literatenchoren (1490 bei St. Heinrich, 1512 bei St. Maria vor dem Teyn, 1522 bei
St. Peter in Poříčí usw.). Dabei handelte es sich um utraquistische Institutionen.
Diese neuen Korporationen entstanden unter den veriinderten Bedingungen
und wiesen keinerlei Kontinuitiit zu der Situation vor der hussitischen Revolution auf.

Jerzy Wyrozumski, Ziinftige und religiose Korporationen im mitte1alterlichen Krakau (S. 19- 26)
Der Beitrag fasst Angaben zu verschiedenen Typen von Korporationen zusammen, die sich auf dem Gebiet des mittelalterlichen Krakau, in den Gemeinden, die seiner Verwaltung unterstanden, und auch im Bereich neuer, seit
dem 14. Jahrhundert bestehender Siedlungen Kazimierz, Kleparz (Florencja)
herausbildeten und dort tatig waren.
Die erste Kategorie dieser Korporationen verkorpem die Ziinfte, professionsgebundene Organisationen, deren Entstehung in der Stadt vom Autor auf den
selben Zeitraum datiert werden, fiir den die iilteste Erwiihnung von Ziinften in
ganz Polen bekannt ist - niimlich auf das Jahr 1273. Die Zunftorganisation in
Krakau machte bereits im 14. Jahrhundert eine recht intensive Entwicklung
durch. Wiihrend des 15. Jahrhunderts erhohte sich hier die Anzahl der Ziinfte
von urspriinglich 23 auf 29. Eine besondere Position nahm die sonst eher
uniibliche Korporation der Kaufleute ein. Zu den gr613ten Ziinften gehorten
die Metzgerund die Biicker; wiihrend des 15. Jahrhunderts wurden die Biicker
von den Schneideru und Schustem abgelost. Eigene ziinftige Organisationen,
wenn auch in geringerer Anzahl, richteten sich auch die Handwerker im benachbarten Kazimierz und Kleparz ein.
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Die nachste Kategorie unter den Korporationen, die Gesellenvereinigungen,
gehéirte ebenfalls zu den berufsgebundenen Organisationen. Diese Vereine
wirkten verhaltnismaf3ig unabhangig und benéitigten nur die Erlaubnis der
entsprechenden Zunft oder auch die Genehmigung der stadtischen Verwaltung.
Die Zunftmeister konnten die Tatigkeit der Gesellenvereine aber kontrollieren.
Die Entstehung der Vereine hing mit der Interessenkollision innerhalb der
Ziinfte und mit dem Bestreben zusammen, sie auf dem Kompromissweg zu
léisen.
Als letzter Korporationstyp seien die religiéisen Bruderschaften genannt,
bei denen es sich nicht um berufliche, sondem um freiwillige Vereinigungen
handelte. Hiervon gab es im mittelalterlichen Krakau sieben Stiick und auch
in den neu gegriindeten Stadten waren diese Bruderschaften vertreten. Sie
intensivierten zwar das religiéise Leben ihrer Mitglieder, aber boten ihnen
zugleich auch materielle Hilfe im Notfall. lm Hinblick auf die fmanziellen
Verpflichtungen ihrer Mitglieder nahmen sie haufig elitaren Charakter an. Ein
spezifischer Typus dieser religiéisen Vereinigungen waren die Bruderschaften
der Armen und Bettler, deren Mitglieder im Bereich des Armenwesens zu
helfen suchten.

Michaela Hrubá, Bruderschaften und Ziinfte aus der Sicht von Biirgertestamenten der koniglichen Stadte Nordwestbohmens in der friihen
Neuzeit (S. 27- 47)
Der Beitrag, der Burgertestamente als wichtigste Quelle benutzt, beschaftigt sich mit Nachrichten uber die Existenz von Literaten- und religiéise Bruderschaften und die fiir sie bestimmten Legate, die sich in den Testamenten von
Burgem der nordbéihmischen kéiniglichen Stadte Litoměřice (Leitrneritz),
Louny (Laun), Žatec (Saaz) und Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) nachweisen las sen. Es konnte festgestellt werden, dass in allen genannten Stadten
Literatenbruderschaften wirkten, wahrend klassische religiéise Bruderschaften
(St. Wenzel, Jungfrau Maria, Rosenkranz) nur in Ústí existierten, das im Gegensatz zu den rein utraquistischen Stadten Litoměřice, Louny und Žatec teilweise katholisch war. Fili Litoměřice wurden 706 Testamente aus der Zeit
zwischen 1527 und 1575 untersucht, wobei sich 32 Legate an die lateinische
und die tschechische Literatenbruderschaft fanden . In Louny analysierte die
Autorin 555 Testamente aus den Jahren 1500 bis 1659 und fand dreizehn Legate fiir die lateinische und die tschechische Literatenbruderschaft. In Žatec
konnten 327 Testamente fiir den Zeitraum 1599 bis 1688 ausgewertet werden,
die nur sieben Legate enthielten. Fur Ústí lagen 200 Testamente aus der Zeit
von 1509 bis 1585 vor, die 21 Legate fiir religiéise und Literatenbruderschaften
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enthielten. Die weitere Untersuchung zeigte, dass die Mehrheit der Spender
sozial zur stiidtischen Mittelschicht gehorte, aber es fehlte auch nicht an Stiftem aus niedrigeren Schichten (Tagelohnerin, Herrenbote). Von dieser Feststellung weichen die Testamente aus Žatec ab, wo ein bedeutender Teil der
Spender Mitglieder der wohlhabendsten und intellektuell fiihrenden Familien
der Stadt waren. Mehr als die Hiilfte der festgestellten Stifter bedachte zugleich
auch kirchliche oder karitative Institutionen und die Ziinfte mit einem Legat.
Eine mogliche Ursache fiir diese Freigiebigkeit war vielleicht die Tatsache,
dass die Mehrheit der festgestellten Stifter uber keine eigene Familie verfiigte;
besonders Witwen waren stark vertreten. Legate fiir die Literaten waren meist
finanzieller Natur und bewegten sich zwischen 2 und 130 Schock MeiBner
Groschen (zumeist handelte es sich um Betriige von 1Obis 20 Schock). Einige
Geldspenden waren ausdriicklich fiir den Ankaufvon Kanzionalen oder auch
von Wachs beziehungsweise Kerzen bestimmt. Die Literatenbruderschaften
wurden allerdings auch mit jiihrlichen Zahlungen, Immobilien oder Naturalien
(Wein, Bier) bedacht. In einigen Fiillen finden sich bei den Legaten ausfiihrlichere Begriindungen, die auch Inforrnationen zu Tiitigkeit oder Zusammensetzung der Bruderschaften enthalten (fiir Žatec sind so 162Ó zum Beispiel
alle Mitglieder der Literatenbruderschaft aufgeziihlt) . Da sich in den nordbohrnischen Stiidten mit einer einzigen Ausnahme (die Statuten von Ústí, 1499)
keine Statuten, Rechnungen oder andere Quellen zur Geschichte der Bruderschaften erhalten haben, sind die Hinweise in den Testamenten ein wertvoller
und hiiufig sogar der einzige Beleg fiir deren Existenz und Tiitigkeit.

Jaroslav Douša, Die Pilsner Rosenkranz-Erzbruderschaft zu Beginn des
17. Jahrhunderts (S . 49- 55)
Pilsen nimmt zwischen 1420 und 1620 im bohmischen Staat und in der
Gesellschaft eine Ausnahmestellung ein. Es war die bedeutendste unter den
wenigen bohmischen koniglichen Stiidten, die im utraquistischen und spater
protestantischen Land aufDauer katholisch blieben. Eine der kaum gekliirten
Fragen der Pilsener Geschichte betrifft Stellung und Tiitigkeit der katholischen Institutionen und Korporationen in der Stadt. Der Beitrag ist eine Sonde,
mit der versucht werden soli, die Position des Dominikanerordens in Pilsen
und die Tiitigkeit der mit ihm verbundenen Rosenkranz-Erzbruderschaft zu
Beginn des 17. Jahrhunderts zu beleuchten.
Nur zwei schriftliche Quellen haben sich erhalten, aus denen deutlich hervorgeht, dass der Bruderschaft 1611 als Prior der bekannte Mathematiker,
Astronom und Herausgeber gedruckter Kalender, Meister Kaspar Ladislav
Stehlík von Čeňkov vorstand. Er war ein Mitarbeiter des beriihmten Tycho
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Brahe, Hofastronom bei Kaiser RudolfU., von protestantischem Bekenntnis,
und in Pilsen erfreute er sich betrachtlichen Einflusses und natiirlicher Autoritat. Als Prior der Bruderschaft beeinflusste er das Geschehen in seiner Heimatstadt Pilsen besonders im F ebruar und Marz 1611 wesentlich, als die Truppen des Passauer Bischofs Leopold von Habsburg in Bohmen einfielen.
Vielleicht war es sein Verdienst, dass die Passauer Pil sen nicht besetzten und
die katholische Kirche einschlieB!ich der Dominikaner und ihrer RosenkranzErzbruderschaft beim Altar ihrer Ordenskirche in Pilsen ganz ungestort und
ohne Konflikte weiter wirken konnte. Diese Situation unterschied sich stark
vom Geschehen in Prag, wo die stadtischen Unterschichten zur selben Zeit '
(Mitte Februar 1611) katholische Kloster in der Alt- und der Neustadt plilnderten und der Dominikanerorden und vieler weitere katholische Institutionen fiir einen gewissen Zeitraum ihre Tatigkeit einstellen mussten.

Anna Kubíková, Bohmische Marienbruderschaften in Český Krumlov
(Bohmisch Krumau) (S. 57-75)
Die Autorin setzt die Entstehung der Marienbruderschaften in Bohmen mit
dem Wirken des J esuitenordens in Verbindung. In Český Krumlov stellten die
Jesuiten 1590 ihr Koll eg fertig und 1592 entstand hier die lateinische Marienbruderschaft Maria Verkilndigung. DreiBig Jahre spater wurde die deutsche
Marienbruderschaft Maria Himmelfahrt gegrilndet und im Januar 1649 erblickte die tschechische Marienbruderschaft Maria Geburt das Licht der Welt.
Die Entstehung der deutschen Kongregation wurde wahrscheinlich - und
die Entstehung der tschechischen Kongregation ganz sicher - durch nationale
Streitigkeiten um die Veitskirche in Český Krumlov hervorgerufen. Diese
Auseinandersetzungen dauerten bereits seit Anfang der zwanziger Jahre des
17. Jahrhunderts an. Auch wenn die meisten Bilrger beide Sprachen beherrschten, teilten sie sich in zwei nationale Gruppen auf, die sich entweder
zur tschechischen oder zur deutschen Sprache bekannten. Beide Gruppen beanspruchten die Mehrheit in der Gemeinde und sprachen der anderen Fraktion
absichtlich eine geringere Anzahl von Mitgliedem zu.
In den ersten 24 Jahren der Existenz der tschechischen Bruderschaft tauchten in ihren Reihen 155 Personen beiderlei Geschlechts auf, die mit Namen
genannt werden (Personen ohne Namensnennung konnten bei der Analyse
leider nicht berilcksichtigt werden). Zu den Mitgliedem der tschechischen
Bruderschaft gehorten in dieser Zeit unter anderem alle Erzdekane von Český
Krumlov sowie zahlreiche Angeborige des niederen Adels aus der Umgebung der Stadt. Aucb die Eggenberger (spater Schwarzenberger) hohen obrigkeitlichen Beamten waren stark vertreten. Mit der Zeit erweiterte sich die
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Reichweite der tschechischen Marienbruderschaft von Český Krumlov auf
alle Eggenberger (Schwarzenberger) Herrschaften in Siidbohmen.
Die tschechische Marienbruderschaft in Český Krumlov wurde ebenso wie
die iibrigen religiosen Bruderschaften durch die Dekrete Kaiser Josephs II.
von 1783 und 1785 aufgehoben.
Die Beilage Nr. 1 enthiilt ein alphabetisches Namensverzeichnis der Mitglieder der tschechischen Marienbruderschaft in Český Krumlov zwischen
1649 und 1674. In der Beilage Nr. 2 finden sich Besitzinventare der tschechischen Marienbruderschaft aus den Jahren 1708 und 1718.
Miloš Dvořák, Literatenbruderschaft und Stadtrat in Český Brod (Bohmisch
Brod) in der Zeit vor der Sch1acht am Weiflen Berg (S. 77- 139)

Der Beitrag macht auf die unterschiitzte kulturelle und politische Bedeutung der Literatenbruderschaften aufmerksam, die in bohmischen Stiidten vor
der Schlacht am WeiBen Berg tiitig waren. Diese Korporationen, die stiidtische Intelligenz und Vertreter der biirgerlichen Elite vereinigten, entstanden
im Laufe des 16. Jahrhunderts in den meisten bohmischen und miihrischen
Stiidten. Sie formierten sich als fromme Bruderschaften, die sich um den von
ihnen aufLaienbasis betriebenen Kirchengesang kiimmerten und im stiidtischen
Umfeld zugleich nicht nur die Musikkultur unterstiitzten und propagierten,
sondem auch humanistische Philosophie und Ethik, den Lebensstil der Renaissance, Bildung und ortliches Schulwesen, Theater, lateinische und tschechische Literatur, bildende Kunst und nicht zuletzt die tschechische Sprache
und den tschechischen Patriotismus.
Der Autor belegt diese Schlussfolgerungen detailliert am Beispiel der Stadt
Český Brod, wo seit den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts eine Literatenbruderschaft wirkte. Er macht vor allem auf die Tatsache aufmerksam, dass
die Repriisentanten der Literatenbruderschaften zugleich fuhrende stiidtische
Amtstriiger waren und im Geist der philosophischen und politischen Prinzipien
des Humanismus die eigenstiindige pragmatische Politik der stiidtischen Gemeinde beeinflussten und formten. lm Fall von Český Brod schlug sich
di es in der Zeit vor der Schlacht am WeiJ3en Berg hauptsiichlich in der Unterstiitzung der Politik der Prager Altstadt als Haupt des stiidtischen Standes in
Bohmen und in der Pflege der traditionellen freundschaftlichen Beziehungen
zur unweit gelegenen Stadt Kouřim nieder.
Eine genaue Analyse der Quellen ist die Basis fur eine ausfuhrliche Interpretation von Entstehung, Zusammensetzung und Tiitigkeit der Literatenbruderschaft in Český Brod bis zur gewaltsamen Rekatholisierung der Stadt,
die 1626 erfolgte. Aufgezeigt werden die Bindungen der Bruderschaft an die
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stiidtische Kanzlei , an die stiidtische Lateinscbule und die mit ihr verbundenen Aktivitiiten im Bereicb von Theater und Literatur. Besonderen Raum widmet der Autor einer vergleicbenden Sonde, mit der die Vertretung von Mitgliedem der Literatenbruderschaften in den Stadtriiten der bohmischen und
miibrischen Stiidte vom Beginn des 16. Jahrhunderts bis 1620 verfolgt wird.
Er stellt dabei fest, dass die Mitglieder der Literatenbruderschaften unmittelbar von Beginn des 16. Jahrbunderts an in den Stadtriiten vertreten waren.
Gegen Ende des Jahrhunderts (1590/91) nahrnen die "Literaten" von Český
Brod bereits die meisten Pliitze im Stadtrat einschlieBiich des Burgermeisteramtes ein (im 12-kopfigen Rat saBen sieben "Alteste" der Literatenbruderschaft). Eine iihnliche Situation konnte beispielsweise auch fur Louny (Laun),
Čáslav, Klatovy (Klattau), Pilsen, Tábor, Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe)
und Beroun (Beraun), aber auch fur die KammerstadtŽebrák oder die Untertanenstadt Litomyšl festgestellt werden. Die bedeutende kulturelle und politische Rolle der stiidtiscben Intelligenz in der Zeit vor der Schlacht am WeiBen
Berg trat uberall deutlich hervor. In den Prager Stiidten und in Kutná Hora
(Kuttenberg), wo mehrere Literatenbruderschaften wirkten, driickten sich nacb
Ansicht des Autors in ihrer Vertretung im Rathaus Konkurrenz und Machtkiimpfe der einzelnen Burgergruppen aus.
Seine Ergebnisse belegt der Autor mit neun Beilagen, die ein Biogramm
des Biirgermeisters von Český Brod, Melichar Daník von Vostrov, und tabellarische Úbersichten zur Vertretung der "Literaten" in den Stadtriiten enthalten.
Jiří Štaif, Zwei Typen von Biirgervereinigungen in der Zeit des Vormiirz.

Der Aktioniirsverein fiir das tschechische Theater und die Sammlungen
fiir eine tschechische Gewerbeschule (S . 141-159)
Die Sammlungen fur eine tschechische Gewerbeschule, die 1846/47 durchgefuhrt wurden, zeigen die Integrationsmoglichkeiten, uber die die tschechische
Elite der nationalen Wiedergeburt kurz vor der Revolution 1848/49 auch in
Richtung nach unten verfugte: Es beteiligten sich in den Stiidten wie auf dem
Land nicht nur die damaligen Mittelscbichten, sondem aucb die unteren Schichten (die zwanzig groBzugigsten Spender sind in der Tabelle Nr. 3 aufgefuhrt).
Die Aktiengesellschaft fur das tschechische Theater, die ungefahr zur selben
Zeit gegriindet wurde, zeigt dagegen die maximale Reichweite der lntegration
"nach oben", uber die diese Elite verfugte - also von den Mittelscbicbten zu
den Eliten durch Geburt oder Besitz (vgl. die Tabellen Nr. 1 und 2).
In beiden Fiillen bestiitigt sich, dass die innere Zusammensetzung einer
bestimmten Gruppe der sozialen Repriisentation nicht nur von dem Zweck
abhing, zu dem sich diese Menschen versammelten, sondem auch von der
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Tatsache, wie ausdauemd und gelungen sie im gegebenen Fall angesprochen
wurden. Besonders in der Interaktion zwischen den Fiihigkeiten der Elite, die
Úffentlichkeit anzusprechen, und der Wahl geeigneter Ziele unter Beriicksichtigung der Mentalitat und der realen Bedurfnisse der potenziellen Klientel sieht der Autor ein Schli.isselmoment fi.ir den anflinglichen Erfolg beider
Aktionen. Auf der anderen Seite macht er aber darauf aufmerksam, dass keine
der beiden untersuchten Aktivitaten in ihrer Zeit zurn vollen Erfolg fi.ihrte . Es
stellt sich daher die Frage, wie dauerhaft die neuen gesellschaftlichen und
nationalen Verbindungen waren, die damals entstanden. Wenigstens eine gewisse Zeit Iang gelang es allerdings, die entsprechenden Teilnehmer aufneue
Art zu integrieren - im Vergleich zu den Typen der sozialen Integration, an
die die Menschen injener Zeit gewohnt waren. Alle (positiven wie negativen)
Begleitumstande dieser neuen Vereinigung gehorten zweifellos zu den wichtigen kollektiven und individuellen Erfahrungen, die gesammelt werden mussten, damit bei den Zeitgenossen eine Vorstellung dazu entstehen konnte, worin eigentlich bi.irgerliches Engagement und bi.irgerliche Vereinigungen unter
der gegebenen gesellschaftlichen Situation im Prag des Vormarz bestanden.

Gerald Sprengnagel, "Nation" und "Biirgerlichkeit" im sozio-poetischen
Raum. Bibliotheksbestand und Lektiire im Prostějover Leseverein

1848-1862(S. 161- 165)
Der Beitrag des Autors ist in diesem Sammelband in deutscher Sprache
abgedruckt.
Ivana Dejmková, Der Biirgerverein in Prag in den Jahren 1845 bis 1901

(S. 167- 175)
1952 wurde amtlich ein Verein mit mehr als hundertjiihriger Geschichte
aufgelost - der Biirgerverein (nach 1948 Prager Verein). Die Autorin verfolgt
am Beispiel der ersten Epoche dieses Vereins ( 1845- 1901) die Veriinderungen,
die eine bi.irgerlichen Vereinigung auf dem Weg zum modemen biirgerlichen
Verein durchlief.
Der Biirgerverein, seinen Statuten nach ein unpolitischer Volksbildungsverein, wurde 1848 zur Bas is fi.ir die Emanzipationsbestrebungen des Biirgertums, das eine Gleichstellung mit den privilegierten Stiinden und einen Anteil
an der politischen Macht forderte. Hier versammelten sich bedeutende Vertreter der tschechischen nationalen und liberalen Stromungen, die bereits vorher
im Tschechischen Kulturverein und im Verein zur Aufrnunterung des Gewerbegeistes in Bohmen tatig gewesen waren . Sie nahmen an den Ereignissen des
Jahres 1848 und danach auch an den Kamp fen um das Prager Rathaus in den

371

Documenta Pragensia XVIII (2000)

Gemeindewahlen 1848 und 1850 teil. Die Mitglieder des Bi.irgervereins engagierten sich auch bei den ersten Wahlen nach Emeuerung des konstitutionellen
Lebens 1861. Die Autorin verfolgt die Veranderungen der gesellschaftliche!J.
Bedeutung dieses Vereins bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Dabei stellt
sie fest, dass der Bi.irgerverein noch bis in die sechziger Jahre eine Plattform
der tschechischen Politik war, gegen Ende des untersuchten Zeitraums ( 1901)
aber bereits den Charakter einer gesellschaftlichen Vereinigung von besser
situierten biirgerlichen Schichten aus Prag angenommen hatte. Seine kulturelle Bedeutung behielt er allerdings bei.
An der Veranderung der gesellschaftlichen Bedeutung des Bi.irgervereins
hatte die Entwicklung des Verfassungslebens in Ůsterreich ebenso Anteil wie
die Entstehung modemer politischer Parteien und die allgemeine Differenzierung des gesellschaftlichen und des Vereinslebens. A uch der Niedergang der
alttschechischen Partei, mit der der Verein personell und interessenmal3ig eng
verbunden war, spielte eine Rolle. Zu einer Last wurde schliel3lich auch das
neue Vereinshaus, das man mit der Absicht errichtet hatte, es zum Haus tschechischer Vereine, zu einem Zentrum des nationalen und gesellschaftlichen
Lebens zu machen. Der Verein hatte namlich beim Bau seine fmanziellen
Moglichkeiten erheblich i.iberschatzt und sah sich nun langfristigen Problemen ausgesetzt. Veranderungen in der gesellschaftlichen Funktion und der
Bedeutung des Bi.irgervereins wurden auch durch ein heikles inneres Problem
ausgelost - die Einteilung der Mitgliederschaft in Prager Bi.irger als Griindungs- und aktive Mitglieder, die im Verein das Sagen hatten, und in beitragzahlende Mitglieder (Nicht-Bi.irger) ohne volle Rechte. Zu dieser zweiten
Gruppe gehOrten die meisten Intellektuellen und von ihr gingen auch die Versuche aus, die Statu ten im modemen demokratischen Geist zu verandem und
den Verein vom Kastenwesen zu befreien, das auf einem i.iberlebten feudalen
Verstandnis von Bi.irgertum und Bi.irgerrechten beruhte. Dazu kam es erst 1901,
als man neue Statuten verabschiedete, in denen alle Mitglieder gleichgestellt
wurden. Damit wurde der Bi.irgerverein endgi.iltig zu einem modemen bi.irgerlichen Verein.

Michaela Freemanová, Die Tonkiinstler Witwen-und-Waisen Societiit
(1803-1903) und ihre Rolle im Prager Leben des 19. Jahrhunderts
(S.177-197)
Die Tonki.instler-Sozietat wurde 1803 als Organisation gegriindet, deren
Hauptziel die finanzielle Untersti.itzung der Mitglieder war, die aufgrund ihres
Alters oder aus Krankheitsgriinden nicht mehr in der Lage waren, ihren Beruf
auszui.iben. Aul3erdem sollten Witwen und Waisen von Musikem untersti.itzt
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werden. Die Societiit veranstaltete jedes Jahr in der Prager Kreuzherren-Kirche
eine Seelmesse zum Gedenken an ihre Gonner, Direktoren, Administratoren
und anderen Amtstrager. Vorbild fiir die Griindung des Vereins waren ahnliche
Institutionen in London, Berlín, Petersburg und vor allem die TonkiinstlerSocietat in Wien ( 1771 ). Die Mittel fur den Pensionsfond, aus dem die Unterstiitzungen ausgezahlt wurden, erhielt die Societat aus Spenden und aus dem
Erlos extra veranstalteter musikalischer Produktionen. Ahnliche offentliche
oder private Wohltatigkeitsaktionen fanden in Prag allerdings haufig statt und
deshalb musste sowohl auf die Qualitat des Repertoires wie die Propagation
und den Gewinn einflussreicher Protektoren Wert gelegt werden.
Die Autorin vergleicht Statuten und Prinzipien des Prager Vereins mít den
genannten ahnlichen Societaten in anderen europaischen Stadten. Dabei widmet sie sich der Teilnahme bedeutender Personlichkeiten und bekannter Musiker an den Aktivitaten des Vereins, der Entstehung und dem Schicksal der
Kompositionssammlung, die von der Societat angelegt wurde, ihrer Konzerttatigkeit und dem Repertoire der von ihr veranstalteten Konzerte. Die Bei1age
enthalt eine vollstandige ůbersicht uber die Konzerte der Societat und die
Zusammensetzung ihres Programrns zwischen 1803 und 1903.

Milena Lenderová, Prager Salons und Kaffeehausgesellschaften im
19.Jahrhundert(S. 199- 210)
Die in der Einleitung angedeutete Charakterisierung des klassischen franzosischen Salons der Aufklarung wird mit der Realitat des gesellschaftlichen
Lebens in den bohmischen Lan dem vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zu den
ersten Jahren der Tschechoslowakischen Republik konfrontiert. Die Salons
entstanden hier im 19. Jahrhundert nicht als bloBe Imitation des Stils der franzosischen Aristokratie, sondem sie spiegelten das mitteleuropaische Umfeld
wider und verfugten uber eine Reihe von Besonderheiten. Die Prager Salons
zeigten sich vor allem weniger offen gegeniiber Angehorigen niedrigerer
Gesellschaftsschichten, Hauptfigur und Organisator ihrer Tatigkeit waren
Manner, zum Gegenstand der Salongesprache wurden in erster Linie Politik
und Landespatriotismus. AuBerdem erreichten die einheimischen Salons niemals eine solche Ausdehnung und Bedeutung wie in Frankreich. Die zweite
Halfte des 19. Jahrhunderts brachte dann Entstehung und Formierung des tschechischen Salons mit sich. Ein typisches Kennzeichen der Prager Salons war
auch die anfangliche Segregation der Geschlechter bei den Treffen im Salon,
die dann bereits im Vorrnarz an der Wiege einer der beliebtesten Fonnen weiblicher Soziabilitat des 19. Jahrhunderts stand: der sogenannten Kaffeehausgesellschaften. Ein bedeutender Impuls fur die Ausdehnung des Wirkens der
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Prager Salons war die Emeuerung der Verfassungsmii13igkeit nach 1860. Der
klassische literarische Salon tritt auf, wiihrend beispielsweise der philosophische Salon hier niemals uber ein Hinterland verfiigte. Trotz der Ausdehnung der bohmischen Salons in der zweiten Hiilfte des 19. und zu Beginn des
20. Jahrhunderts gelang es dem Prager Salon nicht, seinen Provinzialismus zu
uberwinden und zu einem Hauptelement von Soziabilitiit - oder gar weiblicher
Soziabilitiit - zu werden .

Vlasta Valešová, Der Militarmusikverein 1850-1895. Ein Beitrag zur
Geschichte Prags in der zweiten Hafte des 19. Jahrhunderts (S. 211- 220)
Die Anhiinger der Militiirmusik riefen einen Verein ins Leben, der sich zur
Aufgabe stellte, die angehenden Musiker, die sich in der Militiirmusik weiterbilden wollten, zu unterstiitzen und gleichzeitig mit allen Kriiften das Niveau
nicht nur der Militiirmusik, sondem auch der Salon- und Tanzmusik zu heben.
Der Grunder war Franz Wolfgang Swoboda, Kapellmeister des Feld-Artillerie-Regiments Nr. 1. Nach fiinf Jahren wurde Johann Pavlis zum neuen Direktor gewiihlt, der beim Verein eine SchuJe grundete. Unter seiner Leitung
genossen der Verein und seine SchuJe Popularitiit und nahmen eirie bedeutende
Position im gesellschaftlichen Leben Prags ein. Pavlis war nicht nur ein ausgezeichneter Musiker, sondern auch ein geschickter Manager und hatte
viele Kontakte in musikalischen Kreisen, sowohl innerhalb als auch auJ3erhalb
der Monarchie. Dank seiner Autoritiit konnte der Verein verschiedene Probleme,
mít denen er im Laufe der Jahre zu kiimpfen hatte, erfolgreich uberwinden.
Erst nach Pavlis ' plotzlichem Tod iinderte sich die Lage der SchuJe schlagartig. (Zum neuen Musikdirektor wurde Johann Pavlis jun. gewiihlt.) Die Zahl
der Vereinsmitglieder schrumpfte auf ein Minimum. Das Niveau der Musikproduktion sank und damit auch die Konkurrenzfahigkeit. Dies wirkte sich
negativ auf die fmanzielle Lage der SchuJe aus. SchlieJ31ich wurde die Schule
unter Militiiraufsicht gestellt und in die Militiirmusik-Eleven-Schule umgewandelt. Das loste die bestehenden Probleme nicht, und die SchuJe wurde
1895 geschlossen.
Fůr die Erforschung der Stellung des Mi1itiirmusikvereins und seiner SchuJe
im gesellschaftlichen Leben Prags sind besonders drei Themenkreise von
Bedeutung:
1. Das AusmaJ3 der musikalischen Aktivitiiten der Schule:
Die wichtigste Konzertart waren die beliebten und auch vielbesuchten
Jahreskonzerte, die einen festen Platz im kulturellen Leben Prags hatten. Sie
wurden mit Aufmerksarnkeit von der Presse verfolgt und emteten immer wieder
viel Lob und Anerkennung. Die SchUler konzertierten regelmiiJ3ig in Gast-
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hausem und nahmen auch an Wohltatigkeitskonzerten und an nationalen Fes ten
teil. Eine weitere wichtige Aktivitat war die Mitwirkung am Programm der
beiden Prager Landestheater.
2. Die gesellschaftliche Reichweite des Vereins:
Die Analyse der Vereinsmitgliedschaft zeigt, dass es sich um hohere Schichten der Prager zivilen Gesellschaft handelte, die als Laien eine Vorliebe fiir
Militarmusik hatten. Ehrenmitglieder waren so lche Personen, die sich um den
Verein verdient gemacht hatten; hier bildeten Militarkapellmeister die gr6J3te
Gruppe. Bei der Erforschung der Absolventen konnte bisher nur ein kleiner
Teil unter mehr als 1000 Schiilem der Vereinsschule indentifiziert werden. In
diesem Zusanunenhang bleiben noch viele Fragen offen, die weiterer Forschung
bediirften, so zum Beispiel der Abgang mehrerer Schiiler nach Russland.
3. Die nationale Orientierung des Vereins :
Der Verein wurde als ein utraquistischer gegriindet, und da er zunehmend
mit der Armee, einer iibemationalen Institution verbunden war, zeigte sich
wahrend seines ganzen Bestehens keine offene nationalistische Neigung. Er
wurde sowohl von Deutschen als auch von Tschechen positiv aufgenommen.
Es gibt Anzeichen, dass es im Verein Leute gab, diesel ber iibérzeugte Tschechen waren, Johann Pav lis inbegriffen, doch lie13en sie sich nie zu einem grimmigen Nationalismus verleiten.
Der Verein und seine Schule hatten eine feste Position nicht nur im kulturellen Leben Prags, sondem sie waren auch auJ3erhalb der Stadt bekannt. Die
SchuJe diente als Vorbild fiir verschiedene Versuche, eine ahnliche Anstalt zu
griinden. Der wichtigste Versuch wurde 1870 in Wien untemommen, wo der
ehemalige Schiiler der Prager Militarmusikschule, der bereits beriihmte Kapellmeister Michael Zimmermann, zum Musikdirektor designiert wurde.
(Ubersetzt von der Verfasserin)

Marie Macková, Die Scharfschiitzenvereine und ihre Stellung in Landstiidten in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts (S. 221-234)
Die deutschen und tschechischen Scharfschiitzenvereine waren in der zweiten Halfte des 19. J ahrhunderts ein nicht wegzudenkender Bestandteil des
gesellschaftlichen Lebens in den bohrnischen Landstadten. Die Autorin, die
diese Vereine im Kontext des Lebens in den Landstadten, des Innenlebens der
Vereine und der erhaltenen materiellen Kulturgiiter untersucht, weist dabei
aber gerade auf die unterschiedliche Gestalt der Scharfschiitzen im tschechischen und im deutschen kulturell-gesellschaftlichen Umfeld hin . Wahrend in
den deutschen Vereinen der Sport dominierte, spielte er bei den Tschechen
kaum eine Rolle: Hier stand das gesellschaftliche Prestige im Vordergrund,
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das die Mitgliedschaft in der Organisation mit sich brachte. Die Vereine beider
Kulturkreise wurden allerdings in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts zu
einem uni.ibersehbaren Bestandteil aller Festlichkeiten, die in den Stiidten veranstaltet wurden und die ihren Hohepunkt im vereinseigenen Fest der Scharfschi.itzen fanden , bei dem die Fahnen geweiht wurden. Die Schaďschi.itzen
repriisentierten ihre Stadt aul3erdem hiiufig auch jenseits der stiidtischen Gren.zen. Obwohl die Aufnahmebedingungen der Vereine recht liberal waren und
sich unter den Mitglieder daher Stadtbewohner mit einem breiten beruflichen
Spektrum fanden (vom Facharbeiter bis zum Angestellten oder Beamten),
war die gesellschaftliche Bedeutung dieser Vereine in der zweiten Hiilfte des
19. Jahrhunderts so grol3, dass die Zugehorigkeit der Mitglieder zu verschjedenen Schichten der stiidtischen Eliten mehr als offensichtlich war.
Stanislav Balík- Martina Homolková, Der Verein der Advokatur-Kandidaten
im Konigreich Bohmen zwischen 1880 und 1914 (S. 235- 239)
Der stiindische Verein der Advokatur-Kandidaten im Konigreich Bohmen
war eine Organisation mit einem ausschliel3lich miinnlichen und beruflich
genau definierten Mitgliederkreis. Deshalb handelte es sich um einen kleinen
Verein, dessen Besitz und faktischer Einfluss in der Gesellschaft gering waren.
Er war mit dem Ziel entstanden, die Interessen der Advokatur-Kandidaten zu
schiitzen und ihr Zusarnmengehorigkeitsgefiihl sowie die gegenseitige Hilfsbereitschaft zu stiirken. Gerade diese charakteristischen Kennzeichen des
Vereins bewirkten, dass die Ámter in den Vereinsorganen nicht zu einer
prestigetriichtigen Angelegenheit wurden und ihr Erwerb nicht im Zentrum
der Aufmerksamkeit von Sohnen aus bekannten Rechtsanwaltsfamilien wurden, die sich auf die Úbemahme eingefiihrter Anwaltspraxen vorbereiteten.
Gegenwiirtig erfiillt die Tschechische Anwaltskamrner eine Reihe von Funktionen, die fiiiher dieser Verein innehatte. Der geplante Verein der Anwaltskonzipienten - falls er denn gegriindet wird - konnte nach Ansicht der Autoren
vor allem im Bereich der beruflichen Ethik und der kollegialen wie gesellschaftlichen Beziehungen eine gro13e Rolle spielen.
Blanka Soukupová, National-soziale Vereine als Instrument zur Modellierung
des Klimas zwischen den einzelnen Ethnien. Prag in den neunziger Jahren
des 19. und im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts (S. 241- 258)
In den neunziger Jahren des 19. und im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde der Prager Lebensrhythmus durch zunehmend stiirker werdende

376

Zusammenfassung

national-soziale Impulse mitbestimmt. Die in erster Linie auf der Basis von
Vereinen erfolgenden Versuche der national-sozialen Arbeiteropposition und
schlieBlich auch der Parteien, die soziale Bewegung national zu emanzipieren,
ware undenkbar gewesen, wenn nicht bereits politisch-ethnische Stereotypen
existiert hatten. Der spezifische national-soziale Beitrag lag weder im Bild
Osterreichs, noch im Portriit von Deutschen und Juden oder in der Vorstellung
einer sozialen Demokratie. Die national-soziale Bewegung lieB sich eindeutig
vor allem von der ideologisch-politischen Propaganda der freidenkerischen
Nationalpartei inspirieren. Noch bevor der Antisemitismus zu einem Instrument der national-sozialen Propaganda wurde, nutzten die Jungtschechen ihn
erfolgreich in ihren Parteikampfen aus. Die Einzigartigkeit und zugleich die
Bedeutung der national-sozialen Vereine bestand darin, dass sie ein organisiertes Hinterland fiir antideutsche und antijiidische Einstellungen schufen.
Die vereinigten chauvinistischen Gruppen von Arbeitem und Gewerbetreibenden trugen dann in Prag, aber auch in anderen bohmischen Stadten, zur
gegenseitigen gesellschaftlichen Abgrenzung zwischen Tschechen, Deutschen
und Juden bei. Die mangelnde Bereitschaft, anders als in Kategorien von Feinden und Freunden der tschechischen Nation zu denken, auch wenn der eigentliche Grund dieser Ideeenwelt in den sozialen und wirtschaftlichen Interessen
Jag, brachten diese Gruppen spater auch in die erste Republik ein.

Miloslava Melanová, Das Vereinsleben in Liberec (Reichenberg) vom
Beginn des 19. Jahrh underts bis 1914 (S. 259-279)
Die Analyse des Vereinslebens in dieser bedeutenden deutschen Industriestadt in Bohmen charakterisiert die Entwicklung der Vereine wahrend einzelner Epochen (bis 1848, in den Revolutionsjahren, zur Zeit des Neoabsolutismus, 1860- 1867,1868- 1880, 1881- 1895 und 1895- 1914)unterdenAspekten
von Vielzahl, Typologie sowie Abhangigkeit von Vereinslegislative und entstehenden politischen Stromungen. Der Beitrag beschaftigt sich mit dem Wirken bestimmter Vereinstypen in den nationalen Auseinandersetzungen in
Bohmen und mit der Beziehung zwischen tschechischen und deutschen
Vereinen in der Stadt, deren Veranderungen die Entwicklung in der deutschen
und in der tschechischen Gesellschaft anzeigen. Die Analyse des Vereinslebens fiihrte unter anderem zu der Schlussfolgerung, dass Struktur und Vielzahl der Vereine sich dank eines Aufschwungs der biirgerlichen Engagiertheit, neuer Interessen und einer Modernisierung der Gesellschaft durch
politi sebe Zersplitterung weiter entwickelten.
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Miroslav Novotný, Die Mariensodalitiit der Lehrerinnen und Lehramtskandidatinn.en bei der Kirche Allerheiligstes Herz des Herrn in České
Budějovice (Bohmisch Budweis). Mariensodalitiiten in České Budějovice
in der ersten Hiilfte des 20. Jahrhunderts (S. 281 - 294)
Der Beitrag versucht die Entwicklung eines bestimmten Typs der re1igiosen
Vereine im Kontext einer Stadt und im Rahmen der gesamten Vereinsbewegung in der ersten Hii1fte des 20. Jahrhunderts nachzuzeichnen. In České Budě
jovicewar die Entwicklung des religiosen Vereins1ebens mit einer allgemeinen
Be1ebung der katho1ischen Kirche in der zweiten Hii1fte des 19. Jahrhunderts
verbunden, zu der es vor allem dank der Aktivitiiten des dortigen Bischofs Jan
Valerián Jirsák gekornmen war. Er hatte eine Reihe von religiosen Vereinen
mit Wirkungsbereich im ganzen Land in die Diozese eingefiihrt oder direkt
die Entstehung neuer Vereine initiiert. Unter diesen Vereinen feh1ten auch die
Mariensodalitiiten nicht, die an eine bis ins 16. Jahrhundert zuriickgehende
Tradition ankniipfen konnten. Es gelang allerdings erst im 1etzten Vierte1 des
19. Jahrhunderts, ihr Wirken im gesamtstaat1ichen MaBstab zu emeuern. lm
Rahmen der achtzehn Mariensodalitiiten in beschiiftigt sich dieser Beitrag mit
der Tiitigkeit der groBten unter ihnen, der Kongregation der Schwestem des
Allerheiligsten Sakraments bei der Kirche Allerhei1igstes Herz des Herm, die
mit der hiesigen Lehreranstalt und weiteren schulischen Einrichtungen in
Verbindung stand. Die Sodalitiit war von 1907 bis 1939 tiitig und beteiligte
sich in bedeutender Weise am geistlichen Leben der Stadt in der ersten Hiilfte
des 20. Jahrhunderts.
Jiří Křesťan,

Der Verein zur Errichtung eines Denkmals fiir Friedrich
Smetana in Prag im Jubiliiumsjahr 1924 (S. 295- 314)

Die Studie stellt eine der hiiufigsten Fonnen des Vereinswesens in der ersten
Hiilfte des 20. Jahrhunderts vor, die das gesellschaftliche und politische Geschehen stark beeinflusste: Es handelt sich um Vereine, die den Bau eines
Denkmals fiir bedeutende Personlichkeiten der nationalen Geschichte anstrebten. Der Verein zur Errichtung eines Denkmals fiir Friedrich Smetana, der
bereits 1909 gegriindet worden war, wird mit seiner Tiitigkeit im Jahr 1924
vorgestellt (dama1s jiihrten sich sowoh1 Geburts- als auch Todesjahr des Komponisten). Der Verein wurde zum wichtigsten Organisator und Koordinator
der Feierlichkeiten, die in der Herausgabe von Smetanas Werken, der festlichen Auffiihrung seiner Opem und einer Ausstellung zum Leben des Kom poni sten gipfelten. Zum Hohepunkt sollte allerdings die Grundsteinlegung fiir
das Smetana-Denkmal in Prag werden, die auch mit dem eigentlichen Ziel
des Vereins in ůbereinstimmung stand. Obwohl der Verein finanziell und
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moralisch von bedeutenden Personlichkeiten, Bankhiiusem und der Bevolkerung unterstiitzt wurde, gelang es ihm nicht, im Jubiliiumsjahr den Bau des
Denkmals durchzusetzen. Er wurde durch die Installation einer einfachen
Gedenktafel ersetzt. Am Beispiel der Aktivitiiten dieses Vereins und seinem
letztlichen Misserfolg belegt der Autor die Tatsache, dass auch im giinstigen
liberalen Klima der Tschechoslowakischen Republik Vereine mit ihren Absichten scheitem konnten, wenn die Kommunikation mit anderen Teilen der
Gesellschaft nicht funktionierte (hier betraf di es die Vertreter der Hauptstadt
Prag und des "Klubs fi.ir das alte Prag"). Wiihrend der Realisierung der Smetana-Feiem traten auch Diskussionen zur Bedeutung des Werks dieser Kiinstlerpersonlichkeit sowie zur Interpretation des tschechischen Kulturerbes und die
Frage nach seiner Aktualisierung in den Vordergrund.
Tomáš Jelínek, Vom "Sokol" zum Pionier. Die Turn- und Pfadfinderbewegung
in der stiidtischen Gesellschaft und ihre soziale Rolle (S. 315-324)

Der Beitrag macht mit der Entwicklung der Tum- und Jugendbewegung in
den bohmischen Liindem seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts bekannt. Damals kam es zu einer bedeutenden Entfaltung des Vereinslebens in
der osterreichischen Monarchie, die bis zu den fi.infziger Jahren des 20. Jahrhunderts andauerte. Hier werden drei Hauptlinien der erwiihnten Vereinsbewegung vorgestellt: zuniichst die Al teste - der tschechische Tumverein "Sokol"
mit dem politischen Hintergrund seiner Tiitigkeit, die ihren Hohepunkt mit
der Griindung der Tschechoslowakischen Republik erreichte. Als zweites bedeutendes Element dieses spezifischen Vereinslebens treten die Arbeitertumvereine auf, deren Entstehung an der Schwelle zum 20. Jahrhundert direkt mit
den emanzipatorischen Bemiihungen der Arbeiterschaft verbunden war; deshalb spiegelten sich in ihrer Tiitigkeit auch unmittelbar die wichtigsten Ereignisse in der Entwicklung der Arbeiterbewegung wiihrend der ersten Hiilfte
des 20. Jahrhunderts wider. Der letzte bedeutende Tumverein war der katholische Tumverein "Orel" der sich als einheitliche Organisation erst nach dem
Ersten Weltkrieg formierte, dessen Tiitigkeit aber ebenso wie bei den anderen
Vereinen eng an das politische Leben der neuen Tschechoslowakischen Republik gekoppelt war. Die bereits erwiihnte Pfadfmderbewegung, die in den
bohmischen Liindem die spezifische Gestalt des sogenannten "Český Junák"
annahm, brachte ebenfalls eine Reihe sportlicher Elemente in das Leben der
Jugend. Das gesamte Spektrum der Tumvereine, die auf der Basis von nationalen, politischen und religiosen Interessen entstanden waren, wurde mit der
Emeuerung der Tiitigkeit nach 1945 in eine neue Organisationsform iiberfi.ihrt und nach den Februar-Ereignissen von 1948 allmiihlich liquidiert. Es
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entstanden einheitliche sozia1istische Organisationen, die entweder aufSport
oder auf die Kin der- und Jugendbewegung spezialisiert waren.

Václav Ledvinka, Urania und das Vančura-Haus. Zur Tatigkeit deutscher
Vereine in Prag in der Zwischenkriegszeit (S. 325-334)
Ein gro13er Tei1 der mehreren hundert deutschen Vereine, die in Prag in den
1etzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg gewirkt hatten, nahm seine
Tatigkeit nach dem 28. Oktober 1918 nicht wieder aufund ging im Zeitraum
der Transformation des offentlichen Lebens in die neuen repub1ikanischen
Formen der Tschechos1owakei ( 1918- 1921) unter. Amtlich geschah di es durch
einen entsprechenden Eintrag in das Vereinsregister bei der Prager Polizeidirektion.
Einer der deutschen Vereine, die auch unter den neuen Bedingungen ihre
Tatigkeit fortsetzten, war das Volksbildungshaus Urania, das im Vereinskataster
zu den Museums-, Kunst- und Wissenschaftsvereinen gehorte (Signatur IX).
Nach den Statuten, die erstmals 1922 und in republikanischer Zeit zu1etzt
1936 verandert wurden, sollte der Verein bei breiten Schichten der Bevolkerung Verstandnis fiir Kunst und Wissenschaft wecken - "unter Ausschluss
politischer und konfessioneller Zwecke". Der Verein griindete zur Erfiillung
seiner Absichten das Modeme Bildungsinstitut Urania, unterhielt es und erbaute
1932/33 ein neues Vereinshaus in der Klimentská Nr. 4 (Haus Nr. 1205/II).
Hier entfaltete er eine recht umfangreiche Vo1ksbildungstatigkeit, die Vorlesungen und Vorlesungszyklen, Diavortrage, Filmvorfiihrungen sowie Vorstellungen von Laientheatem und halbprofessionellen Truppen umfasste. Urspriinglich war das Prager Institut als gesamtstaatliche Zentrale der deutschen
Volksbildungsvereine gedacht gewesen, aber die politische Entwick1ung in
den dreil3iger Jahren engte diese Absicht deutlich ein.
Der Autor verfo1gt die Tatigkeit des Vereins vor allem im Hinblick auf die
Tatsache, dass das Prager Radiojournal (und spater der staatliche Rundfunk)
ihm bereits 1925 die Ausstrahlung von Sendungen fiir die deutsche Minderheit
in der Tschechoslowakei anvertraut hatte. Diese Sendungen gel ten als propagandistisch nicht allzu geschickt und wenig effektiv, unstrittig ist aber, dass
sie bis zum Ende (im Herbst 1938) konsequent antifaschistisch ausgerichtet
waren, was auch der allgemeinen Intention der Urania entsprach. Der Autor
macht in di esem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Seele des Vereins
zwischen den friihen zwanziger Jahren und 1939 der ausfiihrende Direktor
PhDr. Oskar Frankl war. Seine jiidische Abstammung sowie sein Wirken in
den deutschen pro-tschechoslowakischen Sendungen und die Unterstiitzung
deutscher Schauspieler und Regisseure, die aus dem nationalsozialistischen
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Reich emigriert waren (die Urania ermi:iglichte ihnen Auftritte in ihren Raumlichkeiten und in ihren Inszenierungen), oder auch die Theaterauffiihrungen,
deren Erli:is zur Verteidigung der Republik bestimrnt waren, machten ihn zum
Ziel von Angriffen der Henlein'schen Sudetendeutschen Partei. AuBerdem
versuchte man, die Prager und die bi:ihmischen Deutschen zum Boykott der
Urania zu bewegen.
1939 wurde die Urania gleichgeschaltet, nach 1945 nahm sie ihre Tatigkeit
nicht wieder aufund wurde zusamrnen mit anderen deutschen nationalsozialistischen Vereinen im Oktober 1950 amtlich aufgehoben. Ihr Gebaude in der
Klimentská wurde in der Zwischenzeit vom Vorbereitungsausschuss des tschechischen Vereins "Genossenschaft des Theaters Volksschauspiel" iibemommen und in Vančura-Haus umbenannt (1946). Hier sollte ein Marionettentheater betrieben werden. Um das Objekt bemiihte sich aber auch der Verband
tschechischer Filmschaffender. Spater dienten die Sale des Hauses als Klubkino, in dem kiinstlerisch anspruchsvolle Filme aufgefuhrt wurden.

Jan Škoda, Freimaurer, Heilsarmee, Libertiner und andere Vereine in
Demokratie und Totalitat oder: Grofistadtische internationa1e Vereine
zwischen 1918 und 1954 (S. 335- 349)
Der Autor prasentiert vier Vereine, die er als groBstiidtische und intemationale Organisationen definiert und fur den Zeitraum zwischen der Entstehung
der Tschechoslowakischen Republik und der Mitte der funfziger Jahre verfolgt. Es handelte sich um Vereinigungen, deren Mitgliederbasis sich aus exklusiven bis exzentrischen Persi:inlichkeiten zusamrnensetzte und die ihr geeignetes
Umfeld daher am ehesten in der GroBstadt fanden, die ihnen Anonymitat bot
und aus deren zahlreicher Einwohnerschaft sie ihre Mitglieder auswahlen
konnten. Aus der Exklusivitat dieser Vereine ergab sich auch notwendigerweise ihre Intemationalitat, die ihnen langfristige Existenz und Tiitigkeit ermi:iglichte. Die intemationale Komrnunikation innerhalb dieser groBstadtischen
Vereine verlief auf unterschiedliche Art und Weise- von nicht formalen, lockeren
Bindungen bis zu festen Organisationen mit beispielsweise militiirischen
Ziigen. Aus dem breiten Spektrum dieser Gemeinschaften wurden die Freimaurer (Nationale tschechoslowakische GroBloge), die Liga fur Menschenrechte, die Heilsarmee und die Bewegung der Freidenker ausgewahlt. Unter
tschechoslowakischen Bedingungen handelte es sich um vier Vereine, auch
wenn die Heilsarmee im intemationalen MaBstab als Kirche galt. Alle vier
Organisationen machten trotz abweichender Absichten und unterschiedlicher
Geschichte im untersuchten Zeitraum eine ahnliche Entwicklung durch: eine
Bliitezeit in den Jahren der ersten tschechoslowakischen Republik, die Auf-
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losung 1938/39 (mit Ausnahme der Hei1sarmee), die Wiederaufnahme der
Tiitigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die Liquidierung unter dem Druck
des kommunistischen Regimes zwischen 1950 und 1952 (bzw. 1954).

Jana Ratajová - Tomáš Rataj, Gestalt und Veriinderungen des Vereinslebens in Prag zwischen 1918 und 1990 (S . 351- 358)
Ein Úberblick uber die Entwicklung der Vereine seit Entstehung der Tschechoslowakischen Republik deckt einige allgemeine Kennzeichen des Vereinslebens
in der ersten Republik, im Protektorat und nach 1945 auf. Dem letzten Zeitabschnitt haben die Autoren ihr besonders Augenmerk gewidmet. Die erste Etappe
bis 1938 brachte einen erkennbaren Trend zur Zentralisierung der Vereine, zur
Bildung von Massenorganisationen und zur allgemeinen Politisierung ihrer Tatigkeit mit sich. Trotzdem existierte noch vor Kriegsausbruch ein recht breites Spektrum von unabhangigen Vereinsorganisationen, die nicht Bestandteil eines
groBeren Verbandes waren. Die Zentralisierung des Vereinslebens erreichte
wahrend der Besetzung der Tschechoslowakei einen ersten Hohepunkt; damals
gingen auch etliche Vereine unter. Die Nachkriegsentwicklung erlaubte zwar
vielen aufgehobenen oder zwangszentralisierten Vereinen die Neuaufnahme ihrer
Tatigkeit, aber bereits die Jahre 1945 bis 1948 deuteten an, das das Zentralisierungsstreben der Besatzungszeit keineswegs abgeklungen war, soudem auch in
der Entwicklung der Gesellschaft nach 1945 seine Fortsetzung fand. Wahrend
dieser Trend bis 1948 noch als Echo auf den gesellschaftlichen Optimismus und
den Glauben an eine mogliche nationale Einheit begriffen werden kann, handelte
es sich nach dem F ebruar 1948 nur noch um gezielte Versuche der Kommunisten, die Kontrolle uber das bisher bunte und unkontrollierte Spektrum der Vereine
zu erlangen. Ein erster Hohepunkt dieser Bemiihungen der Staats- und Partei~
macht war das Gesetz Nr. 68/1951, das die Institution des Vereins durch die
sogenannte freiwillige Organisation ersetzte - einen einheitlichen Monopolverband fur einen bestimmten Bereich der gesellschaftlichen Aktivitaten. Wahrend
der funfziger Jahre gelang es so, die meisten traditionellen Vereine aufzuheben
oder in einen neuen Organisationstyp zu uberfuhren. Trotzdem gelang es bis
zum Ende des kommunistischen Regimes 22 traditionellen Vereinen, auch
auBerhalb dieses offiziellen Rahmens des neu definierten Vereinslebens zu uberleben. Diese Vereine konnten auch im Zeitraum der Normalisierung und des
Generationswechsels in der Sphare des Vereinslebens in den siebziger und achtziger Jahren nicht liquidiert werden. Die Entwicklung in di esem Bereich gesellschaftlicher Aktivitiiten wies wahrend des gesamten untersuchten Zeitraums eine
groBere Kontinui ilit auf als die Entwicklung in der Politik.

Ubersetzt von Anna Ohlídalová
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