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Prísaha v morálnej poézii sv. Gregora z Nazianzu1

Erika Brodňanská – Adriána Koželová
Abstract:
The oath, its origins, as well as the act itself, have occupied the minds of humans since the
dawn of civilization. The seriousness of the oath inspired already the oldest Greek authors, Homer
or Hesiod. The oath was also a significant topic during the life of Gregory of Nazianzus in the 4th
century. It had the validity of a contract and obliged its author to keeping promises. Gregory deals with
the oath in the poem Πρός πολυόρκους διάλογος (Dialogus adversus eos, qui frequenter iurant), in
which he analyzes it from the vantage point of Christianity. Gregory refers to works by the authors who
were his role models, e.g., Homer and Euripides. The form Gregory uses is that of a direct dialogue,
where questions are followed by answers, forcing the reader to take a part in the action and think. The
poem begins by invoking God and only then it turns to the oath. Gregory presents his explanations
and arguments pertaining to the oath, but above all he warns the reader against perjury in order to save
his soul. He ponders the question on whom one might take an oath: should it be one’s wife, children,
or life? In the Ancient world, Homer or Euripides emphasize the power of gods and their ability to
impose punishment. It is not surprising that it was especially Zeus, the Sun and the Earth that were
called upon. Zeus, as the supreme god, had the highest power and authority. He was the protector of
the order and the laws, while Helios, the all-seeing eye of Zeus, and Gaia, the mother of everything
that lived and grew on earth, both oversaw everything. In Christianity, the understanding of the oath
does not differ much from the pagan world. To swear is to take God as a witness to what we are saying.
It means invoking God’s truthfulness as a guarantee of one’s own truthfulness. Thus, to be faithful
to one’s oath is to relate human words to God’s words, while perjury calls upon God to testify to a lie.
In antiquity, Zeus and other deities with great power were taken as witnesses during the oath but for
Christians the greatest authority is God. Not only in Gregory’s work, but also in general, the oath has
a symbolic value. It is a sacred and ritual act that should emphasize the solemn and serious character
of the moment of the oath taking.
Keywords:
Gregory of Nazianzus – moral poetry – oath – false oath – Christian religion – pagan religion
1

Text vznikol v rámci riešenia grantového programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky KEGA č. 005PU-4/2020 Reálie z antickej kultúry ako súčasť prípravy
študentov translatologických odborov.
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T

éma prísahy sprevádza ľudstvo pravdepodobne od počiatkov, od rodiacich sa po fungujúce formy spoločností naprieč storočiami. Váha ľudského slova a narábanie s ním stáli vždy v centre záujmu. Už v najstarších
gréckych literárnych textoch, u Homéra a Hésioda, nachádzame odkazy na prísahu.
V Hésiodovej Theogonii pred nami defilujú fantastické postavy Kerbera, Tyfóna či Storukých, no predovšetkým bohovia rôznej podstaty. Niektorí sa neoddelili od látky, ako
napr. Ókeanos, ktorý ostáva prúdiacim veľtokom, iní sú zas zbožštené abstraktné javy,
ako napr. Svár (Eris), Námaha (Ponos), Zabudnutie (Léthé) či Hlad (Limos).2 Vďaka Hésiodovi vieme, že Eris povila okrem vyššie menovaných tiež Bolesti, Bitky, Vraždy,
Hádky, Nezákonnosť, Zaslepenosť a navyše aj Prísahu (Horkos), ktorá najviac trestá
pozemšťanov, kdekoľvek by niekto z nich krivo prisahal.3 V diele Erga kai hémerai ju
Hésiodos charakterizuje ešte bližšie4:
„Sama Přísaha rázem je křivým rozsudkům v patách;
ozve se ropot, když vláčejí Spravedlnost, kam chtějí,
darožrouti a na soudu činí nálezy křivé.
Ona pak putuje plačky skrz město i dědiny lidu,
oblakem zahalena, a lidem neštěstí nosí,
těm, co ji vyhánějí a poctivě nerozhodují.“5
Podľa Veľkého encyklopedického slovníka obrazov a symbolov si treba prísahu
vysvetliť ako pakt medzi ľudským jedincom a Bohom či božstvom. Prísahy evokujú
myšlienku vážneho, dôstojného prostredia, akým je napríklad súd, rovnako ako prostredia určeného na slávnosti a obrady. Podľa Biblie (Gn 26,28) je prísaha skrátenou zmluvou medzi dvoma alebo viacerými osobami, pri ktorej je božstvo povolávané za svedka
a ručiteľa daného aktu. Prísaha sa zväčša uskutočňuje formou slávnostného prísažného
vyhlásenia, dokonca pod hrozbou prekliatia. Charakter prísahy je vážny, pretože krivoprísažník riskuje Božie prekliatie a trest.6 Prísaha je teda nepochybne chápaná ako čosi
zaväzujúce, ťarcha, zaťaženie svedomia v prípade jej nesplnenia a, prirodzene, evokuje
obavy o budúci osud jedinca v prípade jej porušenia.
Prísahu chápeme v súčasnosti úzko ako potvrdenie pravdivosti niečoho alebo
sľúbenie niečoho. Váha prísahy je v dnešnom ponímaní viac symbolická a slúži viac
na akcentáciu pravdivosti či prísľubu, čo je iste spôsobené aj charakterom súčasnej
spoločnosti, ktorá je väčšmi sekulárna, než tá antická, kde bolo náboženstvo od bežnej i politickej reality neoddeliteľné. Chápanie prísahy v antickom Grécku definuje R.
Janko širšie, ako to zodpovedá aj Hésiodovým veršom. Zloženie prísahy podľa neho
privoláva sily silnejšie ako človek sám. Tie majú potvrdiť pravdu toho, čo vyhlásil, no
ak klame, spôsobia prekliatie.7 Ten, kto prisahá, robí tri veci súčasne: 1) dáva vyhlásenie, ktoré ak sa týka súčasnosti alebo minulosti, je potvrdením povedaného, ak sa týka
2
3
4
5
6
7

HOŠEK, Radislav: Náboženství antického Řecka. Praha 2004, s. 103.
Porov. Hésiodos, Theogonia, 226–232; 802–804.
Porov. Hésiodos, Erga, 219–224.
Preklad prevzatý z: Hésiodos: Zpěvy železného věku. Nováková, Julie (ed.). Praha 1990, s. 47.
RYKEN, Leland – WILHOIT, James C. – LONGMAN III, Tremper: Gran diccionario enciclopédico
de imágenes y símbolos de la Biblia. Barcelona 2015, heslo juramento.
JANKO, Richard: The Iliad: a commentary. Volume IV: Books 13–16. Cambridge 1992, s. 194.
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budúcnosti, je zložením sľubu; 2) volá za svedkov a ručiteľov svojej pravdy nadľudskú
moc alebo sily; 3) sľubom vzťahuje na seba podmienečnú kliatbu, ktorá nadobúda
účinnosť, ak je tvrdenie nepravdivé alebo sa prísľub poruší.8 Prísaha je tak vyhlásením,
ktorého dôveryhodnosť je posilnená kliatbou.
Prísaha ako taká bola aj v čase aktívneho života Gregora z Nazianzu9 (4. stor.)
významnou súčasťou spoločenského bytia. Mala platnosť zmluvy a zaväzovala k plneniu sľubov. Dodržanie alebo nedodržanie dohodnutých práv a povinností vypovedalo
veľa o charaktere prísažníkov. Túto problematiku pretavil Gregor do básne Dialogus
adversus eos, qui frequenter iurant (Dialóg proti tým, ktorí často prisahajú). V básni sa striedajú
jambické trimetre s jambickými dimetrami a jambickými tripódiami katalektickými. Posledne menované sú v básni svojím neveľkým počtom slabík viditeľnou klauzulou, čím
Gregor vytvoril systém pravidelne sa opakujúcich štvorveršových strof, ktoré sú zjavné
aj v našich nižšie uvedených prekladoch.
Vo veršoch básne Gregor reflektuje a prepája kresťanský pohľad na akt prísahy
s prvkami odkazujúcimi na diela a vnímanie autorov, ktorí na neho pôsobili ako vzory,
či už to boli Homér a Euripidés, ktorých poznal zo školy, alebo ďalší. Cieľom nášho
príspevku je tak odhaliť, do akej miery Gregor z Nazianzu v chápaní prísahy nadväzuje
na svoje literárne vzory a ako veľmi sa ich pohľad líši, či naopak korešponduje s kresťanským pohľadom na prísahu a krivú prísahu. V básni využíva formu dialógu, konkrétne priamy dialóg. Jednotlivé myšlienky ponúka čitateľovi prostredníctvom otázok
a odpovedí, čím čitateľa vťahuje do diania a núti ho premýšľať. Forma dialógu je vo
vzťahu k téme básne mimoriadne vhodnou voľbou. Kompatibilita témy a formy totiž
umožňuje čitateľovi identifikovať sa s jedným z účastníkov dialógu, s pýtajúcou sa stranou alebo s tým, kto na kladené otázky odpovedá. Obe strany dialogizujúcich poskytujú priestor na vyniknutie otázok, pochybností, argumentov a napokon aj samotných
odpovedí. Východisková pozícia dialogizujúcich strán je pritom odlišná. Tá prirodzene
vyplýva aj z autorskej intencie. Gregor je takmer v omniscientnom postavení a očakáva
otázky, reakcie a zamyslenia zo strany čitateľa, ktorý sa učí, nerozumie, či pochybuje.
Hnacou silou dialógu je skepsa a Gregor preto musí anticipovať. V tomto imitovanom
dialógu totiž reprezentuje aj pochybujúcu stranu. Predvída možné otázky a modeluje
dialóg tak, aby do popredia vystúpili pálčivé otázky, na ktoré je samozrejme pripravený
odpovedať. Identifikovanie sa s laickým čitateľom a zároveň zastávanie pozície inštruktora je podporené argumentmi, ktorých základom je Biblia.
Úvodné verše dialógu vôbec nenasvedčujú tomu, že témou básne by mali byť
výlučne prísahy. Naopak, Gregor sa sústreďuje na to, aby Bohu prináležalo najvýznamnejšie miesto. Takto zdôrazňuje, že Boh je alfou a omegou, začiatkom a koncom všetkých vecí. Tento fakt sa v Gregorovej básni premietol do úvodu, kde všeobecnejšia
8
9

SOMMERSTEIN, Alan H.: What is an oath? In: Oaths and Swearing in Ancient Greece. Sommerstein, Alan H. – Torrance, Isabelle C. (edd.), Berlin – Boston 2014, s. 1.
Sv. Gregor z Nazianzu, jeden z východných cirkevných otcov, vynikal vo svojej dobe nielen
ako vplyvný teológ, ale aj ako muž pera. Zachovalo sa nám 44 jeho rečí, okolo 250 listov a vyše
16 000 veršov. Jeho básne tvoria prvý rozsiahly poetický korpus v gréckej kresťanskej literatúre.
Prostredníctvom veršov neváha priblížiť čitateľovi rôzne teologické témy, či už z oblasti dogmatiky alebo morálky, ale aj svoj vlastný život. Ich forma, jazyk, metrá aj štýl sú rôznorodé, ale
všetky zodpovedajú klasickej alebo helenistickej tradícii. Nový je len ich kresťanský obsah.
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téma o Bohu predstavuje akúsi štartovaciu čiaru konverzácie. Úvodné repliky sa pritom
nesú vo veľmi pokojnom duchu a obe strany sa názorovo zhodujú. Po pripomenutí
a utvrdení pozície Boha začína samotný tematický dialóg.
Vo veršoch 35 – 53 Gregor akoby overoval kapacitu recipienta prijať informácie,
ktoré má pre neho nachystané v jadre básne:
„No teraz zvažuj vec i to, kam smeruje.
B: Ja takmer chápem, povedz však.
A: Nuž hľadám veľmi jasný obraz pre slovo.
B: A aký bude?
A: Už skalu videl si, čo z kopca valí sa?
B: A často; ako by aj nie?
A: Aj veľmi rýchlu, sťaby z praku vrhnutú?
B: A s veľkým strachom.
A: A videl si, by zdvihla sa bez námahy?
B: Snáď niekto iný, no ja nie.“ 10 (vv. 35–44)11
Dialóg plynie veľmi dynamicky a ľahko. Pýtajúci sa kladie odpovedajúcemu najrozličnejšie otázky. Otázky však nevyznievajú prvoplánovo spochybňujúco, ale stále
viac prenikajú do hĺbky témy a vyobrazujú prítomnosť prísahy vo všetkých životných
situáciách (vv. 185–191):
A: “Nie, neprisahaj pri všetkom a ani vždy,
či ješ, hráš v kocky,
plavíš sa, kráčaš, nešťastný či šťastný si,
či predávaš, či získavaš,
tešíš sa, stenáš, s priateľmi si, s kumpánmi,
prísahu nepľuj,
jak tí, od jedla, pitia čo sú prepchatí.“ 12
10 Všetky tu uvedené verše morálnej básne I, II, 24 Dialogus eadversus eos, qui frequenter iurant preložila
z gréčtiny E. Brodňanská.
11 Gregorius Nazianzenus, Patrologia graeca 37 (dále jen PG). Migne, Jacques, Paul (ed.), Lutetia Parisiorum 1857, 793–794:
Νῦν δὲ σκόπει μοι τὸ πρᾶγμα καὶ ποῖ φέρει.
Β. Σχεδὸν μὲν οἶδα, πλὴν λέγε.
Α. Ζητῶ τιν’ εἰκὼ τοῦ λόγου σαφεστάτην.
Β. Τίς δ’ ἂν γένοιτο;
Α. Πέτραν τιν’ εἶδες ἐκ λόφου κινουμένην;
Β. Καὶ πολλάκις γε· πῶς γὰρ οὔ;
Α. Ῥοίζῳ τε πολλῷ σφενδονημένην κάτω;
Β. Πολλῷ φόβῳ τε.
Α. Ἢ καὶ τόδ’ εἶδες ῥᾳδίως ἱσταμένην;
Β. Εἰ μή τις ἄλλος, οὐκ ἐγώ.

12 PG 37, 803:

Οὔκουν ὀμῇ τὰ πάντα, οὐδὲ πάντοτε,
Ἔσθων, κυβεύων,
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Pýtajúci sa, zdá sa, prijíma argumenty pokojne, v básni necítiť napätie, slovné
potýčky alebo vzájomné napádanie sa. Tón básne je viac presvedčivý ako nástojčivý.
Gregor vedie čitateľa naprieč básňou tak, aby si každým vysvetlením viac uvedomoval
silu slova, silu prísahy, a to predovšetkým v podobe akejsi neviditeľnej pasce, ktorú
prísaha predstavuje. Z dobre mienenej prísahy sa totiž veľmi ľahko môže stať prísaha
krivá a potom niet rozdielu medzi úmyslami – či prísažník svoju prísahu v začiatkoch
myslel dobre, alebo nie. Hranica medzi prísahou a krivou prísahou je veľmi krehká,
pretože stačí malá lož a aj z dobre mienenej prísahy sa stáva krivá.
Starí Gréci zvyčajne, aj keď nie vždy, špecifikovali silu, na ktorú prisahali. Zväčša
to boli božstvá alebo hrdinovia, no neraz aj posvätné alebo drahocenné predmety.13
V Homérovej Íliade prisahajú smrteľníci, ale aj bohovia. V štrnástom speve tak čítame,
ako Spánok žiada Héru, aby mu potvrdila prísahou, že mu dá za manželku jednu z Charitiek, keď uspí Dia, pričom chce, aby za svedkov privolala pri prísahe všetkých bohov,
čo sú pod zemou, spolu s Kronom.14 V treťom speve zas Agamemnón pri dojednávaní
súboja medzi Menelaom a Paridom privoláva za svedkov Dia, Hélia, bohov riek i bohov, ktorí stíhajú pomstou zomrelých, aby chránili svätosť prísahy.15 Menelaos a Paris
následne volajú Dia i všetkých ostatných bohov za svedkov, že neprestúpia uzavretú
zmluvu, ak by to však urobili, nemá ich minúť trest – ich mozog i mozog ich detí sa
má vyliať na zem ako víno a ich ženy majú otročiť iným.16 Krivá prísaha nemá zraniť
len jej aktérov, ale má mať dosah na celú rodinu, čo dáva možnej hrozbe omnoho väčší
význam. Na tento fakt naráža aj Hésiodos, keď v diele Erga kai hémerai deklaruje, že kto
krivo prisahá, mrzačí pravdu a klame, zanechá po sebe neduživé deti, kto však svedčí
pravdivo, má lepšie potomstvo.17 Hésiodove i Homérove verše odrážajú základnú myšlienku gréckej kultúry – koncept zdedenej viny, v ktorom deti, samotné bez viny pre
akýkoľvek zločin, trpia božský trest z dôvodu protiprávneho konania svojich rodičov.18
Staroveký morálny princíp kolektívnej viny možno sledovať aj v Starom zákone
(Ex 20,5).19 Porušenie vernosti Bohu tu rovnako nie je obmedzené len na vinníka, ale
naruší vzťahy medzi Bohom a človekom počas viacerých generácií. V súvislosti s tým
nachádzajú učenci v Talmude na otázku, ako môžu byť deti potrestané za hriech, ktorý
nespáchali, primeranú odpoveď. Vravia, že Boh trestá len tých, ktorí sami pokračujú
v hriešnom dedičstve svojich rodičov, alebo tých, ktorí mali možnosť vzoprieť sa ich
Πλέων, ὁδεύων, δυστυχῶν, εὐημερῶν,
Ἀπεμπολῶν, τὶ κτώμενος,
Χαίρων, στενάζων, ἐν φίλοις, ἐν συμπόταις,
Ἐμῶν τὸν ὅρκον,
Ὡς οἱ τροφῆς τε καὶ ποτοῦ πεπλησμένοι.

13 SOMMERSTEIN: What is an oath?, s. 1, pozn. 4.
14 Porov. Homér, Ílias XIV, 271–279 (in: Homéros: Ílias. Vaňorný, Otmar (ed.). Praha 1996,
s. 312–313.
15 Porov. Homér, Ílias III, 276–280 (in: TAMTÉŽ, s. 88).
16 Porov. Homér, Ílias III, 298–301 (in: TAMTÉŽ, s. 89).
17 Porov. Hésiodos, Erga 280-285 (in: Hésiodos: Zpěvy železného věku, s. 49).
18 KONSTANTINIDOU, Kyriaki: Oath and curse. In: Oaths and Swearing in Ancient Greece. Sommerstein, Alan H. – Torrance, Isabelle C. (edd.), Berlin - Boston 2014, s. 10.
19 „[...] som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma
nenávidia.“
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spôsobu života, no radšej sa mu potichu prispôsobili. Takýmto spôsobom totiž schvaľujú skutky rodičov a prijímajú ich za svoje.20
V nadväznosti na antické literárne pamiatky i Starý zákon, a zvlášť v nadväznosti na novozákonné texty Matúšovho evanjelia (Mt 5,33–37)21 a Jakubovho listu (Jak
5, 12)22, v ktorých sa zdôrazňuje pravdivosť a vernosť v prísahe, sa akcent na pravdu,
a teda vernosť pri zachovaní prísahy objavuje aj v Gregorových veršoch (vv. 75–85):
A: „Si verný – zachová sa, zmarí však, ak nie,
na nás je nakoľko.
B: Tak, tak.
A: No nezachovať, povedz, čímže sa ti zdá?
B: Nuž zapretím snáď.
A: A zapretie je vskutku krivá prísaha.
B: Nič iné nie je naozaj.
A: Či nájdeš niečo horšie ako zapretie?
B: Nič. Nie je čo nájsť.
A: Zo všetkých vecí ďaleko je najhoršia,
jak zdá sa, krivá prísaha.
B: Jak unikneme pred ňou?
A: Buďme vernými.“ 23
Okrem toho však v básni možno nájsť aj tretiu zložku prísahy, ako sme o nej
hovorili vyššie – prekliatie. Prekliatie, ktoré sa u Gregora síce nevzťahuje na celý rod,
ale na vlastnú spásu, a tá má v očiach kresťanov nemenšiu cenu (vv. 59–69):
20 Exodus. Komentáre k Starému zákonu 3. Tiňo, Jozef (ed.), Trnava 2013, s. 517.
21 „A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal. No ja
vám hovorím: Vôbec neprisahajte – ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou
jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas
nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je: Áno – áno, nie – nie. Čo je navyše, pochádza zo
zlého.“
22 „Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno
nech je áno a vaše nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu.“
23 PG 37, 795–796:
Φυλάσσετ’ εὐορκοῦντι, λύεται δὲ μὴ,
Ὅσον ἐφ’ ἡμῖν. Β. Εὖ λέγεις.
Α. Τὸ μὴ φυλάσσειν δ’, εἰπέ μοι, τί σοι δοκεῖ;
Β. Ἄρνησις, οἶμαι.
Α. Ἄρνησις οὖν πέφυκεν ἡ ψευδορκία.
Β. Οὐκ ἔστιν ἄλλως οὐδαμῆ.
Α. Ἀρνήσεως δὲ τί χεῖρον ἄρ’ εἰπεῖν ἔχεις;
Β. Οὐκ ἔστιν εὑρεῖν.
Α. Πάντων ἄρ’ ἐστὶ χεῖρον ἡ ψευδορκία,
Ὡς γοῦν δέδεικται καὶ μακρῷ.
Β. Πῶς οὖν φύγωμεν;
Α. Τὸν τρόπον κτησώμεθα
Πιστόν.
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A: „Zo strmín najväčšou je krivá prísaha.
B: Jak? Rád by som sa poučil.
Veď to, že zlom je, mnohí ani nevedia.
V čom teda zlom je?
A: Na vlastnú spásu vari niekto nezvykol
sa zaprisahávať?
B: Ba hej.
A: Čo teda? Kým sa bál, by nespáchal čos’ zlé,
sám uškodil si;
jak prostredníka Bohu spásu stanovil,
a svoju vlastnú zaiste:
by zahynul, ak snáď by pravdu nevravel.“ 24
Takéto chápanie zodpovedá i jednému z príkazov, ktoré dal Mojžiš Izraelitom
na hore Sinaj, konkrétne: Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu (Ex 20,16). Sv. Augustín považuje toto prikázanie za všeobecné vyjadrenie proti každému druhu klamstva.
Lebo keď sa klame, dáva sa svedectvo o tom, čo sa odohráva v duši a lživé ústa zabíjajú
dušu (Múd 1,11). Ak človek vie, že jeho svedectvo (či v našom prípade prísaha) je pravdivé, má svetlo v duši. Naopak, ak nad ním zvíťazí žiadostivosť hanebného zisku z krivého svedectva, v jeho duši začne prebývať nepokoj. Takýto človek bude zmietaný svojou
chamtivosťou a inými vášňami a bude stratený (porov. Augustín, Sermones 75, 5).25
Hodnotu záchrany duše zdôrazňuje Gregor vo svojej básni aj prostredníctvom
rozvitia otázky, na čo sa môže prisahať. Na ženu, deti, život? Tie všetky sa považujú
skôr za zaklínanie ako prísahu, pretože hoci ráňajú, zdá sa, že neškodia duši. Gregor
označuje za výborný ťah diabla, že človek horlivo prisahá na Boha, na veci, ktoré sú
mu najdrahšie, na kríž, ženu, svoju krv i božskú krv, na zem a more, pričom sa mu zdá,
že o nič nejde. Označuje doslova za pochabosť naletieť diablovi, ktorý spôsobuje, že
choroba, ktorou je v tomto prípade neustále prisahanie na čokoľvek, sa zdá sladkou,
„sťa z urečnenosti by zlato lialo sa“ (vv. 139–155).
Ak by sme siahli po antickej dráme, napr. po Euripidovi, tri vyššie spomenuté
zložky prísahy by sme vo výraznej miere našli v tragédii Médea. Hlavná hrdinka v nej
skôr, ako vykoná sériu vrážd v Korinte, žiada od aténskeho kráľa Aigea prechádzajúceho cez Korint prísahu, že po jej príchode do Atén jej poskytne azyl a nevydá ju
24 PG 37, 794–795:

Α. Κρημνῶν μέγιστός ἐστιν ἡ ψευδορκία.
Β. Τὸ πῶς, μάθοιμ’ ἂν ἡδέως.
Πολλοὶ γὰρ οὐδ’ ἴσασι πῶς ἐστι κακόν.
Ἔστι δὲ δὴ πῶς;
Α. Οὐ τὴν ἑαυτοῦ πολλάκις σωτηρίαν
Ὀμώμοκέ τις; Β. Καὶ μάλα.
Α. Τί οὖν; Δέδοικε μή τι τῶν κακῶν δράσας,
Τὶ καὶ κακωθῇ·
Μέσην τέως τέθεικε τὴν σωτηρίαν,
Τὴν αὐτὸς αὑτοῦ δηλαδὴ,
Ὥστ’ ἐξολέσθαι, εἰ τύχοι ψευδῆ λέγων.

25 TIŇO: Exodus, s. 526.
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v nijakom prípade nepriateľom. Na oplátku mu prisľúbi potomstvo, pretože pozná
čary, ktoré Aigea dokážu urobiť otcom. Aigeus odprisahal pri Zemi, Slnku a všetkých
bohoch. Médea si vzápätí u neho vymohla aj prekliatie seba samého – ak by porušil svoj
sľub, má byť potrestaný ako krivoprísažník.26 Žiadosť o sebaprekliatie poskytla Médei
silnejšiu záruku proti riziku porušenia prísahy. Prinútila Aigea, aby premýšľal o následkoch nedodržania prísahy a nezabudol na neochvejnú moc božieho trestu.27
Či už u Homéra alebo u Euripida, v spomenutých prísahách možno sledovať
dôraz na božiu moc vynútiť trest. Vzývaní boli najmä Zeus, Slnko a Zem, čo nijako neprekvapuje. Zeus mal ako najvyšší boh najvyššiu moc a právomoci, bol ochrancom božských i ľudských poriadkov, dohliadal na dodržiavanie práva28 podobne, ako
na všetko dohliadali Hélios a Gaia. Hélios všetko videl a počul, bol jasným okom olympského Dia29 a Gaia bola matkou všetkého, čo na zemi žilo a rástlo.30
Ak obrátime pohľad na kresťanské chápanie prísahy, hoci aj to súčasné, zistíme, že sa od toho pohanského príliš nelíši. Katechizmus katolíckej cirkvi učí, že prisahať
znamená brať Boha za svedka toho, čo tvrdíme. Znamená dovolávať sa Božej pravdovravnosti ako záruky svojej vlastnej pravdovravnosti (KKC 2150). Keď je prísaha
pravdivá a oprávnená, osvetľuje vzťah ľudského slova k Božej pravde. Krivá prísaha
volá Boha, aby dosviedčal lož (KKC 2151).31 Rovnako teda, ako bol v antike za svedka
pri prísahe braný predovšetkým Zeus či iné božstvá s veľkou mocou, pre kresťanov je
tou najväčšou autoritou, ktorá môže bdieť nad pravdivosťou vypovedaných slov, Boh.
V súvislosti s prísahou spomenieme ešte jeden epický žáner, hoci pestovaný
len ústne, no ktorý mal napriek tomu už v 6. stor. pred Kr. svojho klasika – Ezopa.
Ezopove bájky boli v svojom čase významnou zbraňou jednoduchého ľudu, odrážal sa
v nich konflikt aristokracie s menej urodzenými občanmi. Po strate tejto svojej funkcie
vďaka zmenám v spoločnosti sa stali školskou pomôckou, na ktorej mládež spoznávala
pramene ľudovej múdrosti a ktorá slúžila ako vhodný text pre elementárne štúdium jazyka.32 Bájka podávala návod, ako sa vo svete chovať a Gregor z Nazianzu neraz využil
jej exemplárny charakter aj vo svojej poézii. Medzi Ezopovými bájkami tak nechýba ani
príbeh (214) o človeku, ktorý prijal peniaze do úschovy, a o prísahe: Človek, ktorý prijal
peniaze, mal v úmysle o ne priateľa pripraviť. Keď ho priateľ vyzval prisahať, chcel sa
prísahe vyhnúť a šiel na pole. Pri bráne stretol chromú ženu vychádzajúcu z mesta a na
otázku, kto je a kam ide, odpovedala, že je Prísaha a ide za bezbožníkmi. Na následnú
otázku, približne ako často sa do onoho mesta zvykne vracať, povedala, že za tridsať,
štyridsať rokov. Človek teda na druhý deň vôbec nepremýšľal a odprisahal, že nijaké
peniaze nedostal. Narazil však okamžite na Prísahu a tá ho viedla k zrázu. Vyčítal jej,
26 Porov. Euripidés, Médea 731–758.
27 Hoci aj tu vystupujú do popredia všetky tri prvky formálnej prísahy, prekliatie nemá formu medzigeneračného trestu, čo pravdepodobne súvisí s Aigeovou bezdetnosťou a neochotou zaťažiť
akýmkoľvek trestom potomkov, ktorých by ešte mohol mať (KONSTANTINIDOU: Oath and
curse, s. 25).
28 ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava 1980, s. 476.
29 TAMTÉŽ, s. 179.
30 TAMTÉŽ, s. 155.
31 Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava 1998, s. 527.
32 BARTOŇKOVÁ, Dagmar: Bajka v antice. In: Svět ezopských bajek. Praha 1976, s. 11–12.
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že mu deň predtým klamala, že príde až za tridsať rokov a nenechala ho na pokoji ani
jeden deň. Jej odpoveď bola, aby si dobre zapamätal, že keď ju niekto urazí, príde zvyčajne ešte v ten istý deň.33
Vo všetkých textoch, ktoré sme spomenuli, stoja tesne vedľa seba prísaha a krivá
prísaha, ktorá vedie do záhuby. Inak tomu nie je ani v Gregorovej básni. Na vykreslenie
sily prísahy, či ešte viac krivej prísahy, využíva obrazy skalísk, kameňov, priepastí. Vo
veršoch vedie dokonca čitateľa rovnakým smerom ako Ezop vo svojej bájke, keď použije obraz strminy. U Ezopa privádza Prísaha krivoprísažníka ku zrázu, u Gregora je
zráznou strminou krivá prísaha (Zo strmín najväčšou je krivá prísaha; v. 59). Problematika
krivej prísahy sa javí ako ústredná, najdôležitejšia téma. Krivú prísahu považuje Gregor
za priamu cestu do pekla. Krivoprísažníkovi neprinesie nič dobré. Krátkodobo a časne
možno zisk v oblasti pozemských statkov, no dlhodobé následky vo večnosti budú
podľa neho fatálne.
V Dialógu proti tým, ktorí často prisahajú vystupuje do popredia najmä druhé z prikázaní Dekalógu: Nevezmeš meno Pána, svojho Boha nadarmo! (Ex 20,7a; Dt 5,11a), pričom
výraz nadarmo tu možno chápať ako ekvivalent klamstva, falošnosti. V danej súvislosti
je zaujímavé rabínske chápanie, podľa ktorého nadarmo prisahá „ten, kto svojou výpoveďou niečo známe prekrúca, napr. že kamenný stĺp je zlatý, alebo tvrdí v prísahe niečo
zbytočne, lebo je to samo osebe zjavné, napr. že drevo je drevené.“ Božie meno sa teda
nemá vysloviť pri daromnej prísahe, ale ani v bežnej súvislosti bez platného dôvodu.34
Podobne zmýšľali aj kresťanskí autori prvých storočí. Kým niektorí sa domnievali, že
Božie meno sa v intenciách druhého prikázania nesmie aplikovať na idoly, iní tvrdili, že
sa nesmie krivo prisahať na Božie meno. Theodórétos z Kyrrhu (5. stor.) poukazoval
napríklad na zvyk ľudí vyslovovať uctievané meno na plné ústa počas nejakej hry alebo smiechu. Podľa jeho interpretácie Boží zákon prikazuje nevyslovovať Božie meno
mimo vyučovania, mimo modlitby alebo inej okolnosti, kde je to nevyhnutné (Quaestiones in Exodum 4135).36
V Gregorových veršoch rovnako zaznieva odporúčanie neuchyľovať sa k prísahe pre rôzne malicherné záležitosti či v okolnostiach, ktoré ju bezpodmienečne nevyžadujú (vv. 107–108):
A: „Tak aspoň vždy a viacej a tiež o všetkom
sa varuj množiť prísahy.“ 37
Záver básne otvára otázku, ktorú čitateľ pravdepodobne očakával už od začiatku, a tou je téma prítomnosti prísahy v Biblii. Gregor je však neústupčivý a naďalej
33 Porov. BAHNÍK, Václav – KUTHANOVÁ, Marie – VALEŠ, Jiří: Svět ezopských bajek. Praha
1976, s. 188– 189.
34 TIŇO: Exodus. s. 519–520.
35 Theodoretos z Kyrrhu: Quaestiones in octateuchum. Fernández Marcos, N. a A. Sáenz-Badillos
(edd.). Madrid 1979, s. 130–131.
36 TAMTÉŽ, s. 519.
37 PG 37, 798:
Α. Τὸ γοῦν ἀεὶ, καὶ μείζω, καὶ παντὸς πέρι,
  Ὅρκους πληθύνειν, φεῦγέ μοι.
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striktne prísahy odmieta a varuje pred nimi. Nepomáha ani argumentácia starozákonnej
prísahy (vv. 213–218):
B: „A Starý zákon?
A: Neodmieta prísahu,
no žiada pravdu.
Veď v čase tom aj zabiť bolo zákonné,
no teraz biť ni.
B: Prečože?
A: Bo súdilo sa vtedy dovŕšenie ziel,
no dnes aj podnet.“ 38
Biblické argumenty však celkom zavrhnuté nie sú. Hoci Gregor v básni brojí
proti prísahe, nasledujúc sv. Pavla39 neodmieta ju a priori. Pripúšťa ju, ak sa koná z vážneho a primeraného dôvodu – v prípade nevyhnutnosti vyslobodiť niekoho z nebezpečenstva či samého seba z hanebných vín a obvinení (vv. 109–116).
Napokon, tak ako v úvode, aj v závere básne uzatvára celú Gregorovu myšlienkovú líniu Boh. Gregor vysvetľuje a zdôrazňuje, že Boh je vyššie než Biblia. Prísaha
na Bibliu totiž nie je ničím väčším ako iné prísahy, pretože pri každej našej prísahe je
svedkom všadeprítomný a vševediaci Boh. Jedinou ochranou seba samého pred prísahou a pred krivou prísahou je neprisahať (v. 323). Viac sa máme spoliehať na vlastnú
morálnosť a nezväzovať si myseľ aj ruky prísahami. Treba konať tak, aby prísahy neboli nevyhnutné.
Gregorova symbolická hodnota prísahy zapadá do tradičného konceptu
„ne-ľudského“ pôvodu symbolov, na ktorom sa zhodujú od najrozličnejších primitívnych spoločností až po civilizácie tradičného typu.40 Symbolika prísahy odkazuje
na svet božských súcien, mýtických predkov, a to všetko v duchu okúsenia posvätného.
Táto posvätnosť je prístupná prostredníctvom rituálov a symbolov, čím prísaha nepochybne je.

38 PG 37, 805:

Τί δ’ ἡ Παλαιά; Α. Οὐ τὸν ὅρκον κωλύει, Ζητεῖ δ’ ἀληθῆ.
Καὶ γὰρ φονεύειν τηνικαῦτ’ ἦν ἔννομον,
Νῦν δ’ οὐδὲ παίειν. Β. Τοῦ χάριν;
Α. Τόθ’ ἡ τελευτὴ τῶν κακῶν ἐκρίνετο,
Νῦν καὶ τὸ κινοῦν.

39 Napr. 2 Kor 1,23; Gal 1,20; v Gregorovej básni vv. 223–232.
40 ALLEAU, René: Věda o symbolech. Praha 2014, s. 49.
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Summary
The oath in the Moral poetry of St. Gregory of Nazianzus
Erika Brodňanská – Adriána Koželová
Hesiod in his Theogony states that Eris, the daughter of Night, gave birth to Hardship,
Battles, Murders, Quarrels, Illegality, Blindness, as well as the Oath (Horkos), the most punishing of all, since it afflicts people wherever they are, once the oath has been broken.
The oath occupied the minds of humans since the dawn of civilization because of the
validity of a contract – the oath obliged its author to keeping promises. The seriousness of the
oath inspired already the oldest Greek authors, Homer or the mentioned Hesiod. The oath was
also a significant topic during the life of Gregory of Nazianzus in the 4th century.
It had the validity of a contract and obliged its author to keeping promises. Gregory
deals with the oath in the poem Dialogus adversus eos, qui frequenter iurant, in which he analyzes it from the vantage point of Christianity. Gregory refers to works by the authors who were
his role models, e.g., Homer and Euripides. The form Gregory uses is that of a direct dialogue,
where questions are followed by answers, forcing the reader to take a part in the action and
think. The poem begins by invoking God and only then it turns to the oath. Gregory presents
his explanations and arguments pertaining to the oath, but above all he warns the reader against
perjury in order to save his soul. He ponders the question on whom one might take an oath:
Gregor points out that one swears by anything: blood, land, sea, or even one’s wife and children
and then he doesn’t take the oath seriously. However, the power of the oath has its consequences and perjury is the devil’s work.
In the poem Dialogus adversus eos, qui frequenter iurant, the second of the commandments of the Decalogue is referenced in particular: “Thou shall not take the name of the Lord
thy God in vain”, where the term in vain is understood as the equivalent of deception and
falsehood. In this context, the rabbinic understanding is interesting, according to which one
“swears in vain” when something known is distorted by one’s statement, e.g., swearing that the
stone pillar is golden or claiming something unnecessarily in the oath. Thus, God’s name should
not be included in the oath, even in the ordinary everyday context, without a valid reason.
Christian authors of the first centuries had similar views. While some believed that God’s name
should not be applied to idols in the intentions of the Second Commandment, others argued
that God’s name should not be mentioned in a false oath. Theodoret of Cyrus (5th century)
pointed out, for example, the custom of people to pronounce the revered name in their mouths
during a game or laughter. According to his interpretation, God’s law states that God’s name
should not be spoken outside of teaching, outside of prayer, or in other circumstances where
necessary.
In the Ancient world, Homer or Euripides emphasize the power of gods and their ability to impose punishment. It is not surprising that it was especially Zeus, the Sun and the Earth
that were called upon. Zeus, as the supreme god, had the highest power and authority. He was
the protector of the order and the laws, while Helios, the all-seeing eye of Zeus, and Gaia, the
mother of everything that lived and grew on earth, both oversaw everything. In Christianity, the
understanding of the oath does not differ much from the pagan world. To swear is to take God
as a witness to what we are saying. It means invoking God’s truthfulness as a guarantee of one’s
own truthfulness. Thus, to be faithful to one’s oath is to relate human words to God’s words,
while perjury calls upon God to testify to a lie. In antiquity, Zeus and other deities with great
21
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power were taken as witnesses during the oath but for Christians the greatest authority is God.
Not only in Gregory’s work, but also in general, the oath has a symbolic value. It is a sacred and
ritual act that should emphasize the solemn and serious character of the moment of the oath
taking.
Gregory’s thoughts are framed by the references to God at the beginning as well as at
the end of the poem. Gregory explains and emphasizes that God is a higher authority than the
Bible. We should rely more on our own morality and not bind our minds and hands with oaths.
One should be careful to avoid all situations in which taking an oath would be necessary.
For Gregory, the symbolic value of the oath fits into the traditional concept of the ‘nonhuman’ origin of symbols. This belief coincides with the views of diverse primitive societies
and persists in civilizations of the Classical age. The symbolism of the oath refers to the world
of divine affairs, mythical ancestors, all in the spirit of the sacred experience. This sanctity is
accessible through rituals and symbols, which the oath undoubtedly is.
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Dvojí obraz putování básníka Venantia Fortunata
od Martina k Martinovi
Jana Engelbrechtová
Abstract:
The paper describes the journey of the late Roman poet Venantius Fortunatus (530/540–
ca.610) from Ravenna to Tours, as he himself described it twice. The first description, in which Venantius stylises himself as a ‘new Orpheus’, can be found in his introduction to the edition of his Carmina books I-VII from 576; the second, in which Venantius stylises his journey as a pilgrimage to the
tomb of St. Martin of Tours out of gratitude for the cure of impending blindness, is found at the end
of his Vita Martini, probably written in the same year. The contribution looks at the way Venantius
describes his journey in both versions and at the backgrounds of the different ways of describing it. The
journey was crucial to Venantius’ career as the first important Latin poet in the Franconian Empire.
Keywords: Venantius Fortunatus – pilgrimage – St. Martin of Tours – Latin poetry – self-stylisation

R

Úvod

avenna v první polovině šestého století. Významné město, dříve sídelní město posledních římských císařů od Honoria po Romula Augusta,
a rovněž hlavní město ostrogótského krále Theodoricha a jeho nástupců. Výstavní město plné nádherných chrámů, významné administrativní i intelektuální
centrum říše. Nad touto slavnou minulostí se ale pomalu začínají stahovat mraky. Vláda
Theodorichových nástupců je ohrožována mocnou Byzancí, která se snaží obnovit někdejší světovládu římské říše – jen s hlavním městem Konstantinopolí a nikoli s centrem v Římě. Gótští vládcové se rychle střídají a od roku 535 do 554 je země stále ve válečném stavu, známém jako gótská válka. Po byzantském vítězství se z Itálie postupně
stává podřízená byzantská provincie. Justinián I. zrušil v pragmatické sankci z roku 554
všechny starobylé římské úřady, které s novým postavením Itálie ztrácely smysluplnost,
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což bylo zničující i pro starou římskou aristokracii. Tyto události měly vliv na život básníka Venantia Fortunata (530/540 – kolem 610), který bývá označován za posledního
antického básníka a zároveň prvního básníka křesťanského středověku.1
Mládí a studia v Ravenně
Z městečka Duplavilis2 ležícího poblíž severoitalského Trevisa přichází do Ravenny mladý Venantius,3 aby zde získal dobré vzdělání, případně udělal kariéru ve státní
správě. Rodina vlastní poblíž Duplavilis menší statek, má tedy prostředky na synovo
vzdělání a doufá, že je zde Venantius bude moci využít. Venantius v Ravenně, jak sám
později napsal, „okusil drobné kapky z pramene gramatiky, načerpal malý doušek z hlubin rétoriky a na právnickém brusu … obrousil rez ze svého ostří“.4 Jinými slovy (odhlédneme-li
od „povinné“ básnické skromnosti), získal dokonalou průpravu budoucího rétora či
právníka – a také profesionálního básníka, jak brzy uvidíme.5 S vlastní básnickou tvorbou začíná Venantius již během studií. Píše básně věnované biskupu Vitalovi a chrámu
sv. Ondřeje, jejž tento biskup vysvětil (zřejmě se jedná o biskupa ve městě Altinum,6
které leželo poblíž Venantiova rodiště).
1

2
3
4

5

6

V článku vycházíme z děl hlavních badatelů o životě a díle Venantia Fortunata: GEORGE,
Judith: Venantius Fortunatus. A Poet in Merovingian Gaul. Oxford 1992 a ROBERTS, Michael: The
Humblest Sparrow. The Poetry of Venantius Fortunatus. Ann Arbor 2009. Ve střední Evropě se věnoval jeho osobě a dílu hlavně GACIA, Tadeusz: Wenancjusz Fortunat i jego poezje liryczne. Lublin
2014. Překlad básní s důkladným úvodem o Fortunatově životě podává FELS, Wolfgang: Venantius Fortunatus. Gelegentlich Gedichte. Das lyrische Werk. Die vita des hl. Martin. Stuttgart 2006.
Dnes Valdobbiadene.
Celým jménem Venantius Honorius Clementianus Fortunatus.
Venantius Fortunatus, Vita Martini I, 29–30, „parvula grammaticae lambens refluamina guttae / rhetorici
exiguum praelibans gurgitis haustum, / cote ex iuridica cui vix rubigo recessit.“ Použitá edice: LEO, Fridericus: Venanti Honori Clementiani Fortunati Presbyteri Italici Opera Poetica. Berolini 1881, s. 293–370
(MGH Auctores Antiquissimi IV.1).
Zastavme se trochu u modelu tehdejšího vzdělávání. Cílem byla příprava dobrých a schopných
úředníků, to znamená, že základem bylo dobré zvládnutí latinské gramatiky a rétoriky– a hlavním prostředkem výuky byla četba a pamětné učení klasických básníků, ve Venantiově době
zejména Vergilia. Tento model výuky, pocházející z doby římské říše, tehdy ještě přetrvával
mimo jiné v severní Itálii (s centrem právě v Ravenně) a dále v Británii a v severním Španělsku,
zatímco v ostatních částech bývalé říše západořímské pomalu kolaboval. Srov. pro situaci v Itálii
MOMIGLIANO, Arnaldo: Cassiodorus and the Italian culture of his time. Proceedings of the British
Academy 49 (1955), s. 207–245, pro roli Ravenny HEATHER, Peter: A tale of two cities: Rome
and Ravenna under Gothic rule. In: Ravenna. Its role in earlier medieval chase and exchange. Herrin, Judit–
Nelson, Jinty (edd.), London 2016, s. 15–37. Pro vývoj školního kurikula viz ENGELBRECHT,
Wilken: Plurima sub falso tegmine vera latent. Recepce římských spisovatelů ve školském prostředí renesance
dvanáctého století. Olomouc 2009, s. 1–19.
Venantius Fortunatus, Carmina I.1 a 2. Město Altinum leželo u benátské laguny. Během různých
válek bylo několikrát obsazeno barbary, a nakonec bylo kolem r. 900 opuštěno (viz TIRELLI,
Margherita: Altino antica, dai Veneti a Venezia. Venezia 2011). Archeologové našli město v padesátých letech 20. století a vykopali ho v letech 1997–2010. Použitá edice: LEO: Venanti Honori
Clementiani Fortunati, s. 7–270.
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V hlavním městě však Venantius nezakotvil. Neznáme přesně Fortunatovo datum narození, víme jen podle různých životopisných údajů, že se narodil mezi lety 530
a 540, pravděpodobně někdy na začátku prosince.7 Nevíme tedy, jak dlouho vlastně
trvala jeho studia v Ravenně, a o tom jestli zde přece jen zahájil kariéru například jako
úředník, se můžeme jen dohadovat. Sám k tomu ve svých básních píše právě jen těch
několik málo veršů a později také vzpomíná, že při studiích podřimoval nad řeckými
filosofy. Pokud toto není pouze topos, mohli bychom usuzovat, že Venantius nijak
zvlášť netíhnul k řeckému jazyku8 – a to by mohl být i důvod, proč se jinak nadaný
mladík neuchytil v Ravenně, v níž řecký prvek s vlivem Byzance postupně sílil. Pokud
by totiž v dané politické situaci chtěl v Ravenně zastávat významné úřady, musel by
jistě umět dobře řecky. Naopak na sever a východ, v říši merovejských králů, v oblasti
Franků, kteří nedávno přijali katolické křesťanství a začleňovali se do katolické církevní
organizace, byla po vzdělaných lidech znalých latiny poptávka. A právě tam Venantius
zamířil.
Sám básník jako důvod své dlouhé cesty uvádí děkovnou pouť, o níž se dozvídáme z jeho Vita Martini (VM IV, 686–688). Vypráví, že onemocněl v Ravenně spolu
s přítelem Felixem oční chorobou,9 která mohla vést ke ztrátě zraku, nebo se básník
alespoň ztráty zraku obával. Díky působení svatého Martina však byl, jak píše, uzdraven
– a cítil se povinován vykonat pouť ke hrobu tohoto světce ve městě Tours, v centru
říše merovejských králů.
Na cestu Venantius vyrazil v roce 565. Pokud by chtěl prostě jen vykonat zbožnou pouť do Tours, mohl jít z Ravenny přes Via Aemilia do Piacenzy a odtamtud přes
Via Posthumia do Janova (celkem kolem 375 km) a odtud by již byla pohodlná plavba lodí do Marseilles a z Marseilles po řekách nebo cestách podél řek Rhôny a Loiry
přímo do Tours (870 km), kam by se dostal do dvou měsíců. Stejně dlouho by trvala
i cesta po Via Claudia přes Trident, odtud do Bolzana a přes Reschenský průsmyk10
v Alpách do Augšpurku a dále kolem Basileje, dnešního Besançonu a údolím Loiry
do Tours (1370 km). Tudy se ale Venantius nevydal. Mohlo to být proto, že jeho záměry byly složitější a už nyní se rozhodoval svoji budoucí kariéru nespojovat s Ravennou
a severní Itálií, ale nabídnout své služby franckým králům, jejichž moc se vzmáhala
na severovýchodě, ale také kvůli vlastnímu bezpečí. Právě údolí Pádu se o několik let
později stalo místem řady konfliktů mezi Langobardy, Byzantinci a Franky. Třetí důvod mohl být ryze osobní, navštívit nejprve svoji rodinu a známé a vybavit se na cestu
V Carmina XI.5, 11–12 Ad abatissam de natali suo popisuje, že při jeho narození byla noc téměř
dvakrát delší než den.
8 Hilduinus ze St. Denis ve svém životopisu sv. Dionýsia dokonce tvrdí, že Fortunatus vůbec neuměl řecky („linguae Graecae penitus expers fuit “), viz GEORGE: Venantius Fortunatus, s. 22, pozn.
110.
9 VM IV, 666–667. Zřejmě mohlo jít o silně nakažlivý adenovirový zánět oka – není tedy divné,
že jím trpěli oba přátelé zároveň, jak je jasné z básně – „Inlustrem socium Felicem quaeso require, /
cui mecum lumen Martinus reddidit olim.“ Felix se stal biskupem v Trevisu (srov. FELS: Venantius
Fortunatus, s. 449, pozn. 42).
10 FELS: Venantius Fortunatus, s. xvii, se domnívá, že Venantius šel přes Reschenský průsmyk, ale
z obou popisů je jasné, že překročil Alpy spíše přes Brennerský průsmyk. Srov. i HEUBERGER,
Richard: Die Römerstraße vom Bozner Becken ins Eisacktal. Der Schlern 10, 1929, s. 43–49.
7
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také doporučujícími listy ze strany akvilejského biskupa Paula.11 Paulus Venantia znal,
mimo jiné se jej snažil získat pro církevní službu (VM IV, 661–662), a jistě by nadanému mladíkovi poskytl kromě listů i cenné rady, případně dal důležité kontakty na další
biskupy.
Cesta Nového Orfea do Galie
Itinerář své cesty uvádí Venantius Fortunatus hned dvakrát. V dedikačním listu,
který sloužil jako prolog k vydání první části jeho básní (Carmina 1–7), jež věnoval
Řehoři Tourskému (538–594) v roce 576, popisuje svoji cestu ve směru z Ravenny
do Tours (Carmina, praefatio 4). Druhý popis jeho cesty ale můžeme číst na konci veršovaného životopisu sv. Martina (Vita Martini, dále VM) ze stejného roku (na jaře 576),12
který rovněž věnoval Řehořovi. Zde básník posílá svou napsanou knihu o sv. Martinovi
zpět do Ravenny přesně opačným směrem – až k oltáři světce, dějišti svého zázračného
uzdravení.13
Kromě směru popisované trasy se tyto popisy liší ještě v jedné věci. V prvním
z těchto popisů Fortunatus podává hlavně výčet geografických útvarů, hor a řek, které
na své cestě překonal, a sám sebe stylizuje do podoby nového Orfea „novus Orfeus lyricus“, trochu záhadné postavy potulného básníka, kterou o dvě stě let později připomene Hilduinus ze St. Denis a další tři stovky let poté se takto stylizují vagantští básníci
(Carmina, praefatio, 4):14
„[…] quod ego impos de Ravenna progrediens Padum, Atesim, Brintam,
Plavem, Liquentiam, Teliamentumque tranans, per Alpem Iuliam pendulus montanis anfractibus, Dravum Norico, Oenum Breonis, Liccam Bavaria, Danuvium Alamannis, Rhenum Germania transiens ac post Mosellam, Mosam, Axonam et Sequanam, Ligerem et Garonnam, Aquitaniae maxima fluenta, transmittens, Pyrenaeis
occurrens Iulio mense nivosis paene aut equitando aut dormitando conscripserim; ubi
inter barbaros longo tractu gradiens aut via fessus aut crapula, brumali sub frigorie,
Musa hortante nescio gelida magis an ebria novus Orpheus lyricus silvae voces dabam,
silva reddebat.“
11 Biskup Paulus, někdy také Paulinus z Akvileje (v úřadu 557–569), se prohlásil v roce 558 po sporu s papežem akvilejským patriarchou. Od té doby až do ukončení patriarchátu v roce 1752 měla
Akvileja zvláštní statut a tamější biskupové měli titul patriarcha. Srov. HÄRTL, Reinhard: Paulinus. 2. Patriarch v. Aquileia. Lexikon des Mittelalters VI, München – Zürich 1993, s. 1814–1815.
12 VM IV, 630–680. Vzhledem k tomu, že Venantius se zmiňuje ve věnovacím dopisu Řehořovi
Tourskému o knize, kterou Řehoř psal mezi roky 575 a 583 o zázracích sv. Martina, a že Venantiova kniha byla hotová před smrtí biskupa Germana, jenž zemřel 28. května 576 (VM IV, 637),
přijímám zde dataci v FELS: Venantius Fortunatus, s. xxvii–xxviii a 464. GEORGE: Venatius Fortunatus, s. 26 datuje „kolem 573/4“ a ROBERTS: The Humblest Sparrow, s. 199 „mezi zářím 573
a dubnem 576“.
13 Podobná personifikace básnických děl nebyla neobvyklá, viz např. VIELBERG, Meinolf: Extensa viatica? Zur poetischen Selbstreflexion des Venantius Fortunatus. Revue d’études augustiniennes et
patristiques 51, 2005, 153–186, zde s. 179 odkazuje v tomto smyslu na Ovidiova Tristia a Horatiovy Epistulae.
14 Všechny uvedené překlady jsou dílem autorky článku.
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„… verše, které jsem psal jako nezkušený mladík, když jsem se vydal z Ravenny, překročil jsem řeky Pád, Adiže, Brentu, Piavu,15 Livenzu a Tagliamento,
přešel jsem přes Julské Alpy stoupaje nejistým krokem po klikatých horských stezkách. V Noriku jsem překročil Drávu, Inn za Brennerským průsmykem. Překročil
jsem řeku Lech v Bavorsku, Dunaj v alamanské zemi, Rýn v Germánii a potom
Mosellu, Másu,16 Aisne a Seinu a největší řeky Akvitánie Loiru a Garonnu. Šel
jsem vstříc Pyrenejím, ještě v červenci téměř pokrytým sněhem. Psal jsem je, když
jsem podřimoval při jízdě na koni, když jsem putoval dlouhou trasou mezi barbary,
znaven cestou či kocovinou v mrazivém chladu. Múza, nevím, zda spíše prochladlá
nebo snad opilá, mě pobízela, a já jako nový Orfeus - básník zpíval jsem lesu a les
mi mé písně ozvěnou vracel.“
Z Ravenny se tedy Venantius
vydal nejprve domů. Překročil řeku
Pád a po Via Annia vinoucí se podél
pobřeží Jaderského moře přešel další
řeky, řeku Adiže, Brentu a Piavu. Fortunatovo rodné Duplavilis (dnes Valdobbiadene) se nachází právě ve svazích
nad Piavou (název Duplavilis pochází
od dvou ramen řeky Piavy). Bylo to
pravděpodobně poslední setkání s jeho
rodinou. Ve svých básních později
vzpomíná na svého bratra, sestru a své
synovce (Carm. VII.9, 7–12; VM IV,
669–670), sestru Titianu uvádí i jmenovitě (Carm. XI.6, 8). Odtud Venantius
pokračoval dále po Via Annia přes řeky
Livenzu a Tagliamento do Akvileje, je
pravděpodobné, že zde navštívil patriarchu Paula, aby si zajistil jeho rady,
doporučení, požehnání a přímluvy.17
Z Akvileje stoupal vzhůru do Julských
Alp,18 po Via Iulia Augusta do oblasti
Noricum. Cesta je zde i dnes velice strmá a plná ostrých serpentin, překračuje
 Průsmyk Plöcken Pass vzbuzuje respekt i u dneš- Alpy v průsmyku Plöcken Pass (Passo
ních cestovatelů.
di Monte Croce Carnico). I Venantius,
15 Duplavilis leží ve svazích nad řekou Piavou, zde se tedy zřejmě zastavil, aby se setkal s rodinou.
16 Másu překročil na horním toku.
17 Severoitalští biskupové byli v kontaktu s biskupy v Galii, akvilejský biskup, se kterým se Fortunatus dobře znal, mu tedy mohl dát kontakty a vybavit ho doporučujícími listy (viz i FELS:
Venantius Fortunatus, s. xvii).
18 GEORGE: Venantius Fortunatus, s. 24, a VIELBERG: Extensa viatica, s. 157 se zmiňují o Karnských Alpách, protože Venantius šel přes průsmyk Plöcken Pass (viz BAGNARA, Mario: Le Alpi
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který pocházel z hornaté oblasti nad řekou Piavou, hovoří o této cestě s respektem: „balancoval jsem po klikatých horských stezkách“, mohli bychom přeložit.19 Noricum prošel napříč údolím řeky Drávy a po Via Vipitena směrem k Brennerskému průsmyku. Odtud
pokračoval dále po Via Raetia údolím řeky Inn na sever až k Augšpurku a odtud údolím
Lechu k Dunaji, proti proudu Dunaje až k údolí Rýna a podél Rýna na sever k řece
Moselle. Až potud Fortunatův popis víceméně odpovídá itineráři jeho první a nejdelší
cesty z rodné Itálie do říše merovejských vladařů. Na řece Moselle leží město Mety.
Ačkoli pobyt v tomto městě měl pro Fortunatovu kariéru zásadní význam,
ve svém úvodu se o něm vůbec nezmiňuje a pokračuje už jen dalším výčtem řek: Máza,
Aisne, Seina a Loira. Jako nejvzdálenější metu svého putování uvádí řeku Garonnu,
směrem k Pyrenejím, na nichž ještě v naší době na některých místech zůstávají zbytky
ledovce.20 V této části popisu již shrnuje všechny své další vykonané cesty, tak aby podpořil svoji autostylizaci bloudícího Orfea – „Novus Orpheus lyricus“, potulného pěvce,
který stíhán krutým osudem odchází do barbarské země, aby tam zpíval lesům a nic
nechápajícím barbarům. Takto představuje Orfea Vergilius ve čtvrté knize Georgik,21
jež patřily ve školách v Ravenně k základní literatuře a výborně je znal nejen Fortunatus,
ale také Řehoř Tourský, který pocházel z významné rodiny a rovněž se mu dostalo vynikajícího vzdělání. Fortunatus se tím jasně hlásí k tradici antických pěvců a prezentuje
sám sebe jako pokračovatele klasických antických básníků.

 Cesta Venantia Fortunata zpracovaná podle obou itinerářů
orientali in epoca classica. Problemi di orografia storica. Firenze 1969, s. 107–112). Cestu přes průsmyk
budovali římští stavitelé za vlády Tiberia v roce 15 př. n. l. a byla do roku 373 několikrát opravena.
19 Venantius Fortunatus, Carmina praefatio 4, „pendulus montanis anfractibus“.
20 Cestu do Pyrenejí vykonal Fortunatus až v roce 569, když už byl nejméně dva roky usazen v Poitiers.
21 Vergilius, Georgica IV, 528–558.
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Podobnou autostylizaci již prezentoval v jedné z prvních básní, kterou psal v Galii, když v roce 566 děkoval metskému biskupovi Gogonovi za přijetí, že u něho jako
unavený běženec, fatigatus exul, zapomíná na dřívější útrapy (Carmina VII.1, 1–20). Tím
odkazuje na konec čtvrté knihy Georgik, kde je Orfeus líčen jako básník, úspěšný, avšak
nešťastný ze ztráty milovaných, jenž nakonec najde vnitřní smír při oběti na oltáři.22
Cesta zbožného poutníka
Marcida lingua iacet, veniam tibi posce, libelle.
Contentus tantum Turonum pete moenia supplex,
qua Martinus habet veneranda sepulchra sacerdos.
Jazyk už znaven je písní, teď milost si vypros, má knížko.
Zdárně překonej hradby, do Tours jako prosebník vejdi,
V němž má proslulý hrob jeho biskup – sám svatý Martin.
				
(Vita Martini IV, 629–631)
Když básník Venantius Fortunatus dokončil svoji veršovanou legendu o svatém
Martinovi, v závěrečných verších vypráví také sám o sobě a vzpomíná na to, jak kdysi putoval z míst svého dětství. Je to ovšem jiné vyprávění než to, jaké čteme v úvodu k jeho první
sbírce. Básník je dle svých slov sám již znaven vyprávěním a na zpáteční cestu do vzpomínek posílá svoji knížku.23 Posílá ji stejnou cestou, jakou před lety přišel. Není to však cesta
prokřehlého, opilého, bloudícího Orfea, ale cesta zbožného poutníka. Záchytnými body
na této cestě proto nejsou jen řeky a hory, i když je jako důležité orientační body zmiňuje
také, ale především svatá místa, jež má jeho dopsaná báseň navštívit a prokázat jim úctu.
Prvním zastavením je samozřejmě hrob svatého Martina v Tours. Odtud si má
pospíšit do Paříže k biskupu Germanovi, jehož předchůdce, Dionýsia, zde Fortunatus
připomíná také. V Remeši má pak navštívit hrob svatého Remigia a v Soissons kostel
svatého Medarda. Dále má jeho báseň opět cestovat podél řek: má překročit Rýn a Dunaj do Augšpurku, kde má prokázat úctu kostem svaté Afry, v Bavorsku má tak jako
kdysi básník přejít Brennerský průsmyk a překonat Alpy nad tokem řeky Inn24 a na
místě průsmyku se zastavit v tamější kapli svatého Valentina.25 Poté má projít norickým
22 Viz i SEGAL, Charles: Orpheus and the Fourth Georgic: Vergil on Nature and Civilsation. The American Journal of Philology 87, 1966, č. 3, s. 307–325.
23 Vzorem pro takovouto personifikaci mu mohla být Ovidiova Tristia, kde hned v první básni
posílá básník zpět do Říma svou knihu (Tristia I,1).
24 Dle Fortunatova popisu, „rapido qua gurgite volvitur Aenus“ se spíše jednalo o řeku Sill (latinsky
Sulle– jméno znamená „šumivá“ nebo „bouřlivá voda“), boční přítok řeky Inn od Brennerského
průsmyku. Na druhé straně průsmyku teče řeka Isarco (latinsky Isarus), rovněž dosti prudká
řeka– jméno znamená „rychlá voda“.
25 Sv. Valentin z Raetie (před 435–kolem 475) byl jeden z prvních biskupů Pasova a je pochován
v Meranu (v městské části Mais) v kostele, který sám zbudoval. Dnes je kostel jako kaplička součásti hradu Castel San Zeno u Merana. Cesta přes Merano (srov. FELS: Venantius Fortunatus, s. 401
a pozn. 30, s. 470) by ale znamenala zhruba 135 km dlouhou zacházku a poměrně velký rozdíl
oproti cestě popsané v prologu k básním. Dle HEUBERGER, Richard: Zur Geschichte der römischen
Brennerstraße. Klio. Beiträge zur alten Geschichte 27 (N.F. IX), 1934, s. 311–336, zde s. 314, se
ovšem nacházela kolem 565 n. l. poblíž průsmyku kaple pro cestovatele věnovaná sv. Valentinovi.
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venkovem u zákrutů řeky Rienza a údolím Drávy, kde se tyčí četné opevněné tvrze,
až tam, kde se vypíná město Aguntum.26 Pak má opět přejít Julské Alpy, kolem Fora
Iulii (Zuglio), údolí Osopa a města Ragogna,27 které omývá řeka Tagliamento. Má projít
benátským venkovem kolem pevností na úpatí hor a přijít až do Akvileje. V Akvileji má
vyjádřit hlubokou úctu mučedníkům Cantiovi a Cantianovi a také požehnané schráně
svatého mučedníka Fortunata a se steskem pozdravit hrob Venantiova učitele patriarchy Paula, který si jako první přál získat Venantia pro církevní službu. Při cestě kolem
Concordie28 připomíná světce Augustina a Basilia a v Trevisu má kniha vyhledat jeho
přítele Felixe, s nímž společně Venantius onemocněl a byl uzdraven.
Dále má kniha jít přes Cenedu (dnes Vittorio Veneto) do Valdobiadenne (tehdy
Duplavilis) a pozdravit krátce bratra, sestru a synovce. Odtud má jít do Padovy a políbit svatý hrob blahoslavené Iustiny, v jejíž kapli jsou na stěně vyobrazeny činy svatého
Martina. Tam má vyřídit pozdravy biskupu Janovi a jeho komunitě a dále se vydat
ve člunu po řece Brentě a skrze bezpečný kanál29 k řekám Adiže a Pádu a po této řece
se nakonec dostane do Fortunatova nejmilejšího města – Ravenny. Ravenně a jejím
památkám se Fortunatus věnuje nejpodrobněji a dokonce i v rámci tohoto jednoho
města zachovává logický směr a pořadí kostelů tak, jak je navštíví poutník, když přichází do města – tak jak je měl v živé paměti. Připomíná zde hrob sv. Vitala a „mírného
Ursinia“, posílá báseň políbit prahy baziliky sv. Apolinaria a po všech kostelích. Vyvrcholením je pak návštěva Martinovy kaple v bazilice sv. Pavla a Jana30 – zde Fortunatus
vypráví celý příběh svého zázračného uzdravení a uzavírá báseň epilogem, v němž
svou knihu doporučuje přátelům jako námět pro další chvalozpěvy. Oslavou svatého
Martina pak básník uzavírá celou knihu.
Zde tedy máme druhý popis Fortunatovy cesty. Nekráčí tudy básník sám, posílá
svou právě dopsanou knihu a jejím prostřednictvím popisuje své vzpomínky. Jsou to ale
vzpomínky poutníka, který na své cestě neopomine navštívit pamětní místo žádného
významného světce, při návratu do Ravenny si v myšlenkách připomíná každý okamžik
svého zázračného uzdravení a propuká v radostný chvalozpěv, jímž zpětně dává smysl
celé své životní pouti.

26

27
28
29

30

Současná farnost S. Valentino hrdě hlásá na svých webových stránkách, že první zmínka o jejich
kapli je uvedena v itineráři Venantia Fortunata– Chiesa parrocchiale S. Valentino, dostupné na https://
www.suedtirol.info/it/esperienze/chiesa–parrocchiale–s.valentino_activity_48824, cit. 5. 7. 2021).
Město Aguntum bylo zničeno v roce 610 v bitvě mezi Bavory a Slovany a bylo poté opuštěno,
leželo 4 km na východ od dnešního města Lienz. Ve Venantiově době bylo Aguntum důležitým
dopravní uzlem, v němž křížily cesty Via Vipitena vedoucí od Pons Drusi (Bolzano) přes údolí
Drávy do Agunta s cestou Via Julia Augusta, která vedla přes Plöckenský průsmyk do Akvileje.
V latině Reunia, město, které je poprvé zmíněno právě v tomto Fortunatově textu, se stalo v následujícím období důležitým centrem Langobardů.
Dnešní Concordia Sagittaria byl tehdy dopravní uzel, kde se křížily Via Postumia a Via Annia.
Rukopis má zde „rete nope secundo“, LEO: Venanti Honori Clementiani Fortunati, s. 369 edituje
„Retenone secundo“. Logicky se jednalo o pozdně římský kanál dnešního Canal di Valle, který
spojuje spodní toky řek Brenty a Adiže a poskytuje opravdu bezpečnou cestu. FELS: Venantius
Fortunatus, s. 402 překládá jako „řeka Bacchiglione“, která ale vznikla až v 11. století n. l .
I v současné době se tam ještě nachází kaple sv. Martina Tourského, viz CASADIO, Andrea
(2011–2012): Una nuova attribuzione della pala di San Rocco e San Martino di Tours nella chiesa dei Ss.
Giovanni e Paolo, e due autori minori del Seicento ravennate: Gioacchino Muzzarelli e Pietro Ciomei. Ravenna.
Studi e Ricerche 18–19, 2011/2012, s. 171–189. Dnešní obraz pochází z r. 1668.
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 Mozaika zobrazující sv. Martina v kostele S. Appolinari Nuovo v Ravenně z doby Venantia
Fortunata. Podobně mohlo vypadat vyobrazení popsané Fortunatem.
Co básník vynechal…
Venantius Fortunatus nám tedy hned dvakrát vypověděl svoji cestu, šel (alespoň
zčásti) po svých stopách tam i zpět a popsal navštívená místa. Jedno své zastavení ale
v obou svých popisech vynechal.
V roce 566 se pozornost obyvatel francké říše, ale také vizigótské Hispánie obrátila k jedinému franckému městu, a to k Metám ležícím na řece Moselle. Už tehdy
to bylo významné město s katedrálou a palácem, v němž rád pobýval austrasijský král
Sigibert (kolem 535–575), a právě v tomto městě se měla na jaře roku 566 odehrát jeho
svatba.31 Tento sňatek byl významný hned z několika důvodů. Jak píše Řehoř Tourský,
král Sigibert byl nespokojen s tím, že jeho bratři si berou za manželky ženy nízkého
původu nebo dokonce otrokyně, a proto poslal poselstvo s dary až na jih k vizigótskému králi Athanagildovi (†567) s prosbou o ruku jeho dcery Brunhildy (545/50–613).32
Tímto sňatkem tedy mělo vzniknout i důležité politické pouto mezi merovejskými
31 Datace této události není zcela jasná, obvykle se uvádí jako termín sňatku jaro 566. Srov. FELS:
Venantius Fortunatus, s. xix, a GACIA: Wenancjusz Fortunat, s. 20.
32 Srov. Gregorius Turonensis, Historiarum Francorum libri X, lib. IV,27.
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Franky a Vizigóty v Hispánii. Řehoř také zvláště upozorňuje na to, jakou péči věnoval
Sigibert přípravám sňatku a jeho oslav.
A právě zde a v tuto dobu se objevuje básník Venantius Fortunatus a ve svém
skvělém debutu přináší právě to, co je třeba, aby tato událost získala náležitý lesk.
V rámci oslav přednese dvě latinské básně složené právě pro tuto příležitost, epithalamium De domno Sigiberctho rege et Brunichilde regina a panegyrik De Sigiberctho rege et
Brunichilde regina.33 V básních přináší oslavu vladaře a budoucí královny, ale v odkazu
na antickou mytologii také nezbytný kulturně-historický prvek, který přináší franckému
publiku pocit propojení s antickým Římem, jeho kulturou a vzdělaností, tedy právě to,
co bylo u vznešených Franků nejvíce žádáno. Tyto básně tak rychle startují Fortunatovu kariéru, ne-li přímo jako dvorního básníka merovejských králů, tedy jako oblíbence
biskupů a velmožů z králova okolí. Jak vidíme z básní, jež Fortunatus tou dobou psal,
pevné přátelství ho pojilo hlavně s metským biskupem Gogonem, jedním z nejvýznamnějších mužů na Sigibertově dvoře.
V Metách Fortunatus setrval několik měsíců a poté zamířil do dalšího královského města – Paříže ke dvoru Sigibertova bratra krále Chariberta (kolem 520–567). I zde
ve svých básních oslavoval panovníka, jeho sídlo a jeho velmože. V zimě roku 567 však
Charibert náhle umírá a Fortunatus po pobytu na dvoře pařížského biskupa Germana
opouští Paříž. Z Paříže se náš poutník vydal do Tours. Pokud tedy byla jeho záměrem
zbožná pouť ke hrobu svatého Martina, nyní ji konečně završil.
Chceme-li dokončit příběh samotného Fortunata, pokračovali bychom jeho působením v Poitiers, v blízkosti kláštera založeného bývalou královnou Radegundou
a pod ochranou již zmiňovaného biskupa Řehoře, jemuž Venantius Fortunatus přibližně v roce 576 věnoval jak svou sbírku básní, tak i veršovanou legendu o životě svatého
Martina, tedy oba texty, o nichž jsme zde hovořili, a oba popisy svého putování. A stalo
se tak v témže roce nebo krátce před tím, než sám vstoupil do duchovního stavu a stal
se knězem. Téměř o dvě desetiletí později, kolem roku 594, se Fortunatus stává biskupem v Poitiers, umírá kolem roku 610.
… a proč
Doprovázeli jsme básníka na jeho pouti. Zbývá tedy jedna otázka. Když svoji
cestu tak podrobně popisuje, proč se v žádném ze svých vyprávění ani slovem nezmiňuje o místu svého debutu a působení v Metách u dvora krále Sigiberta a jeho velmožů? V dedikačním listu k Řehořovi z Tours, jak jsme viděli, jména měst nezmiňuje, jen
názvy řek, a Mosellu z tohoto výčtu nevynechal, o královských Metách však nepíše ani
ve Vita Martini, ačkoli i v tomto městě bychom mohli najít ostatky světce, jemuž by
bylo vhodné se poklonit, a to ostatky svatého Štěpána – kaple svatého Štěpána byla
dokonce jedinou budovou v Metách, která jako zázrakem přečkala bez poškození devastující vpád Hunů v roce 451.34

33 Venantius Fortunatus, Carmina VI.1. a 1a.
34 Srov. Gregorius Turonensis, Historiarum Francorum libri X, lib. II,6.
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Důvody, proč Venantius nezmiňuje místo tak důležité pro start své kariéry, bychom mohli hledat jak v básni samotné a v záměru, s nímž Fortunatus tento text psal,
tak v básníkově životě a událostech, jež se odehrávaly právě v době, kdy báseň i dedikace vznikaly.
Co se týče závěru Vita Martini, kde právě píše o svém zázračném uzdravení
a záměru vykonat zbožnou pouť, je zde často tendence pokládat zbožnou pouť jen
za příhodný topos odpovídající charakteru básně – veršované hagiografie, a uzdravení
z oční choroby spíše za básnickou licenci.35 Je pravda, že hrob svatého Martina v Tours
byl důležitým poutním místem, kam proudily davy zbožných poutníků vděčných za pomoc a uzdravení z nejrůznějších neduhů, bylo tedy jednoduché chopit se tohoto obrazu
a učinit z něj příhodný rámec veršovaného životopisu světce. Venantiův popis svatých
míst a zejména místa jeho uzdravení v Ravenně, je ale natolik živý, že ho básník musel
mít nesmazatelně vrytý do paměti. V době, kdy svou báseň psal, si totiž své vzpomínky
už nemohl nijak zpětně ověřit.
Proč by se tedy ani ve výčtu svatých míst nezmínil o královských Metách a relikvii svatého Štěpána? Vraťme se k době, kdy báseň vznikla. Bylo to pravděpodobně
roku 576, tedy rok poté, co byl král Sigibert zavražděn ve Vitry na příkaz královny
Fredegundy, manželky svého bratra, neustrijského krále Chilpericha. Tato událost zcela
zvrátila poměry v zemi a uvrhla do nebezpečí všechny, kdo byli se Sigibertem politicky
spojeni, včetně Venantiova ochránce Řehoře z Tours a potenciálně i samotného Venantia, tím spíše, že Chilperich také obsadil město Tours. Šance na to stát se dvorním
básníkem austrasijského rodu tím byla pro Fortunata definitivně ztracena, což posílilo
jeho rozhodnutí vstoupit do duchovního stavu. A za těchto okolností nebylo taktické
ani připomínat v úvodu ke svým básním nebo ve Vita Martini své působení u Sigibertova dvora a už vůbec ne osobní vystoupení na svatbě Sigiberta a Brunhildy. Proto
Fortunatus celou epizodu v Metách jednoduše vynechal.
Závěr
Oba itineráře, na začátku první edice Fortunatových básní a na konci Vita Martini, vznikly pravděpodobně v roce 576 nebo koncem předchozího roku. Vyprávění
o putování z Itálie do Francie stojí na začátku působení Venantia Fortunata jako lyrického básníka, úzce spojeného s královským rodem v Austrasii a se šlechtou a biskupy
tohoto království. Jeho putování z výstavního města Ravenny plné nádherných chrámů,
ale také rostoucího napětí ze změny politických poměrů, bylo cestou Orfea, který za sebou zanechal svou vlast, aby našel nový domov mezi ‚barbary‘. Události, k nimž došlo
v roce 575/6, způsobily, že se Venantius nakonec rozhodl vstoupit do duchovního
stavu, do něhož ho lákal už Paulus z Akvileje, v době, kdy byl Venantius ještě mladý
a nadějný student. Životopis sv. Martina, který dle úvodu vznikl na žádost Řehoře
Tourského,36 ukazuje i na toto konečné Fortunatovo rozhodnutí. Proto kniha, která
v závěru jeho Vita Martini sama absolvuje přesně stejnou cestu jako o desetiletí dříve
35 BRENNAN, Brian: The Career of Venantius Fortunatus. Traditio 41, 1985, s. 49–78, zde s. 55–56.
36 VM, Epistula ad Gregorium.
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mladý potulný ‚nový Orfeus‘, se má chovat jako zbožný poutník. Od hrobu sv. Martina
v Tours ke kapli sv. Martina v Ravenně jde nyní již klerik. A jakmile kniha nakonec odevzdá pozdravy svého tvůrce tam, odkud kdysi po svém zázračném uzdravení odešel,
uzavírá se i životní kruh Venantia, který bude nadále služebníkem oltáře Božího.

Summary
The Double Picture of the Pilgrimage by the Poet Venantius Fortunatus from
Martin to Martin
Jana Engelbrechtová
The study describes the journey of the late antique poet Venantius Fortunatus (530/540
– ca 610) from Ravenna to Tours, as he described it twice in his works. The first description, in
which Venantius stylizes himself as the “new Orpheus”, can be found in the introduction to his
book of poems Carmina I–VII from 576. The second description, in which the author stylizes
his journey as a pilgrimage to the tomb of St. Martin of Tours, made out of gratitude for being cured of impending blindness, is found at the end of his hagiographic poem Vita Martini,
written probably in the same year. The study deals with the way in which Venantius Fortunatus
describes his journey in both mentioned versions, and the reasons for the differences in these
descriptions. This journey was crucial to Venantius’s career as the first important Latin poet in
the Frankish Empire.
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Znovu o Hrotsvitě z Gandersheimu
Jana Nechutová
Abstract:
The study first summarizes the existing knowledge about the work of Hrotsvitha of Ganderhsheim (932/935 – cca 975), then it informs about recent international and Czech research, and
about Czech translations of her work. The second part presents excerpts from Hrotsvitha’s lesserknown writings (historical epics) in Czech translation, and shows their language and style.
Keywords:
Medieval Latin literature – medieval epics – monasteries – Hrotsvitha of Gandersheim –
Ottonian dynasty – Eva Stehlíková

P

In memoriam Evae Stehlíková, hoc anno octogenariae
(* 1. II. 1941, †12. VIII. 2019)

ostavě a tvorbě urozené řeholnice bohatého nadačního kláštera v saském
Gandersheimu Hrotsvity (932/935–cca 975) se dosti hojně věnovali a věnují badatelé v oboru literární medievistiky; o takovém zájmu svědčí důkladné svazky akademicky pojatých a vyložených literárních dějin latinské literatury
středověku,1 ale také a zejména v poslední době řada studií a kolektivních monografií,2
z nichž mnohé představují tuto první ženu německého literárního prostoru jako poučnou a zároveň inspirativní osobnost pro dějiny tzv. genderu. Hrotsvitino jméno ovšem
i u toho, kdo je průměrně obeznámen s literární produkcí latinského středověku, vyvolává představu autorky pouze dramatických skladeb, nebo – nesprávněji – divadelních
1

2

MANITIUS, Max: Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, Erster Band, Vom Justinian zur
Mitte des 10. Jahrhunderts. München 1911, s. 619–633; BRÜNHOLZL, Franz: Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, II. München 1992, s. 406–416; RÄDLE, Fidel: Hrotsvit von Gandersheim. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexikon, Band IV. Berlin – New York
1983; LEONARDI, Claudio – NECHUTOVÁ, Jana: Středověká latinská literatura (6. –15.století):
Příručka. Praha 2014, s. 188–191.
BROWN, Phyllis R. – McMILLIN, Linda A. – WILSON, Katharina M. (edd.): Hrotsvit of
Gandersheim – Contexts, Identities, Affinities, and Performances. Toronto 2004; BROWN, Phyllis R. –
WAILES Stephen L. (edd.): A Companion to Hrotsvit of Gandersheim (fl. 960), Contextual and Interpretative Approaches. Leiden – Boston 2013. Početné jednotlivé studie v odborném tisku neuvádím.
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kusů či dokonce „her“; Hrotsvita zajisté tyto kusy skládala, a náležitě se tedy v interpretaci její tvorby výrazně uplatňuje další disciplína, teatrologie. Přitom však všeobecně kulturně historicky vzdělanému publiku zůstává neznáma, ne-li utajena, velká část
jejího díla, totiž jejích osm hagiografických epyllií a dva menší eposy – či rovněž epyllia
– historická. Poněvadž pro tyto skladby budu užívat odborného termínu klasické filologie, epyllion, objasním jeho význam: má původ v řečtině a je deminutivem substantiva
epos. Označují se tak kratší veršovaná díla epického charakteru složená v daktylských
hexametrech, u Hrotsvity je tomu tak s výjimkou legendy Gongolfus, která je složena
v elegickém distichu, i to je ovšem daktylské metrum.
Ve srovnání se zmíněnou publikační aktivitou zahraničních historiků, filologů,
teatrologů a dalších odborníků je situace v české odborné i popularizační produkci
méně příznivá: v češtině máme, jak ukážeme dále, Hrotsvitiny dramatické kusy, ale
odborné monografie u nás nevznikly, nepočítáme-li šíře tematicky pojatou knihu Evy
Stehlíkové s titulem „A co když je to divadlo.“3 Máme však k dispozici, a to opět z pera
Evy Stehlíkové, zásadní článek nadepsaný „Velké a slavné volání“ a pak od téže teatroložky recenzi překladu dramatických skladeb.4 Důkladný a poučený i poučný je další,
česky podaný výklad o Hrotsvitě a jejím díle, úvod Ireny Zachové k jejímu překladu,5
o němž bude řeč dále. Pro první orientaci případného zájemce jsou zde velmi stručná
poučení o životě a díle této básnířky v běžných příručkách.6 Ve studiích Evy Stehlíkové i u Ireny Zachové se dočteme také o otázkách s Hrotsvitou a jejím dílem spjatých,
jimž nevěnuje pozornost tento příspěvek (např. do jaké míry byl vzorem pro její dramatickou tvorbu římský komediograf Terentius, nebo zda byly její dramatické skladby
určeny k performanci).
Charakterizovala jsem zde Hrotsvitu přístavkem „urozená řeholnice nadačního kláštera“. V této formulaci se odrážejí jisté rozpaky, jakým obecným jménem ji
označovat. Byla Hrotsvita jeptiška? Můžeme vyjít z pokusu o charakteristiku jejího
kláštera: byl to řeholní nadační ústav pro urozené ženy, většinou dcery zámožných
šlechtických rodin (často též bohaté vdovy). Fidel Rädle o Hrotsvitině životě v této duchovní instituci říká: „ …wo sie als Kanonisse, d.h. ohne ausdrückliche Gelübde und Observanz
einer Ordensregel, gleichwohl ein klösterlichen Idealen geweihtes Leben führte“,7 klášter tedy nebyl
vázán benediktinskou ani Augustinovou řeholí. Pro tento druh kláštera užívá němčina
výraz „Stift“, vlastně „nadace“, pro češtinu by snad bylo nejvhodnější slovní spojení
„nadační klášter“ („nadační dům“?). Píše nebo mluví-li se v češtině o Hrotsvitě, člence
3
4
5
6
7

STEHLÍKOVÁ, Eva: A co když je to divadlo? Několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem.
Praha 1998, o Hrotsvitě na s. 37–42, 53–57, 85–86.
Velké a slavné volání. Několik poznámek o životě a díle Hrotsvity z Gandersheimu. Divadelní revue 1993,
č. 3, s. 69–73. STEHLÍKOVÁ, Eva: Hrotsvita z Gandersheimu. Duchovní dramata (recenze). Divadelní revue 2004, č. 2, s. 61–52.
Hrotsvita z Gandersheimu, Duchovní dramata. Gallicanus, Pafnutius, Sapientia. ZACHOVÁ, Irena (ed.),
Praha – Vyšehrad 2004.
VIDMANOVÁ, Anežka: heslo „(H)rosvitha Gandershemensis“. In: Slovník latinských spisovatelů.
Vidmanová, Anežka – Kuťáková, Eva (edd.), Praha 20042; NECHUTOVÁ, Jana – STEHLÍKOVÁ, Dana: Stručné dějiny latinské literatury středověku. Praha 2013, s. 115–117.
(Hrotsvita) zde žila jako canonissa, tj. bez výslovných řeholních slibů a bez přísného zachovávání řádových regulí, vedla ovšem život zasvcený klášterním ideálům“, Hrotsvit von Gandersheim,
Verfasserlexikon IV, sloupec 198.
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takovéhoto duchovního ústavu, jako o „jeptišce“, je to patrně výraz pro danou situaci
sporný (i proto, že je zatížen problematickou lidovou konotací). Velmi energicky odmítá pro Hrotsvitu označení „Nonne“ („jeptiška“) Kurt Kronenberg, jedna z kapitol
jeho knihy je přímo nadepsána „Roswitha war keine Nonne“ (Hrotsvita nebyla jeptiška),
tento autor sám užívá slova „Kanonisse“.8 V Hrotsvitiných dílech se najde nejčastěji
monialis, objeví se ale i nonna, v historickém epylliu Primordia ceonobii Gandeshemensis (Počátky gandersheimského kláštera, v. 456) jsou to domnae – paní, dámy. Plně vyhovující
řešení nenacházím: pro Evu Stehlíkovou9 je Hrotsvita „(učená) canonissa“, výraz, který
je češtině cizí; podobně je tomu i s běžnějším slovem „kanovnice“, takové označení je
však pro Hrotsvitu podle mého názoru nakonec, ač podmíněně, nejvhodnější. Zase je
na tom lépe němčina se svými výrazy „Stiftdame“ nebo jen „Dame“.
Hrotsvitina díla, nejen dramatické skladby, byla do mnoha evropských jazyků
překládána již od poloviny 19. století, zmíním zde jen překlady německé, anglické, francouzské a italské.10 Hrotsvitino dílo je zpřístupněno i českým čtenářům, ale překladatelé
se soustředili právě jen na dramatické skladby. Máme před sebou dvě překladové publikace Hrotsvitiných dramat, obě vznikly či přesněji byly vydány v posledních třiceti
letech. Za prvé překlad tří „her“, poprvé v nenápadném sešitku z vydavatelství DILIA
(rok vydání 1990). Jsou to Pád a obrácení Marie, poustevníka Abraháma neteře (přel. Eva
Stehlíková s Karlem Hubkou), Dulcitius (přel. Josef Šmatlák), Vzkříšení Drusiany a Kalimacha (přel. Libuše Zušťáková). Tyto překlady byly převzaty periodikem Divadelní
revue do ročníku 1993.11 A za druhé, po deseti letech, v roce 2004, vyšly zbývající tři
„hry“ ve zmíněném překladu Ireny Zachové v nakladatelství Vyšehrad v Praze.
Dramatické skladby jsou tedy to jediné, co zatím v češtině z Hrotsvity máme,
upozorním proto aspoň na několik skutečností, které snad mohou upoutat širší, nejen
úzce filologickou veřejnost.
Nejprve k textům, jež přinesl v roce 1990 sešit vydavatelství DILIA. Dva z nich
vyšly již v roce 1977 v samizdatovém časopise Dialog, a to Dulcitius v překladu Josefa
Šmatláka, a Pád a obrácení Marie, překlad Evy Stehlíkové a Karla Hubky. Tehdy byla
Eva Stehlíková nejen překladatelkou a inspirátorkou volby textů pro zveřejnění, spolu
s Václavem Königsmarkem totiž iniciovala a založila samizdatovou platformu Dialog
(vycházel po tři roky od r. 1977) poté, co v roce 1970 normalizační režim zakázal
a zastavil vydávání měsíčníku Divadelních novin a čtrnáctideníku Divadlo.12 – Další,
8 KRONENBERG, Kurt: Roswitha von Gandersheim, Leben und Werk. Bad Gandersheim 1962, s. 52.
9 STEHLÍKOVÁ: A co když je to divadlo, s. 37.
10 Neuvádím zde všechny, pouze ty, s nimiž jsem pracovala: německé a francouzské překlady viz
dále v pozn. 19, anglický a italský překlad historických eposů: Hrosvithae Liber Tertius, A Text with
Translation, Introduction and Commentary. Bergman Mary Bernardine (ed.), Dissertation, Covington
1942; Hrotsvitha Gandeshemensis, Gesta Ottonis Imperatoris. Pillolla Maria Pasqualina (ed.), Firenze
2003.
11 Následují (na s. 74–100) za studií Evy Stehlíkové Velké a slavné volání (výše pozn. 5). Ediční
poznámka ke studii Evy Stehlíkové Velké a slavné volání na s. 73 podává informaci, že tyto tři
překlady vznikaly nezávisle na sobě v sedmdesátých letech a kolovaly v rukopisech, a že dva kusy,
Abraham a Dulcitius navíc vyšly v samizdatovém Dialogu 1977, č. 2.
12 SMRČKOVÁ, Lenka: Samizdatový časopis Dialog. Bakalářská práce FF UK, Katedra divadelní
vědy, 2016. Srov. STEHLÍKOVÁ, Eva: Kritický DIALOG v dobách normalizace. Divadelní revue
2000, č. 4, s. 71–78.
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dokonce překvapivou zajímavostí může být, že uvedené Šmatlákovo přetlumočení nezůstalo jediným českým Dulcitiem – tento kus se těšil větší překladatelské pozornosti.
V roce 1990 jej přeložila Daniela Urbanová pro olomoucký studentský časopis Echo
Latina, a to prózou, zatímco Šmatlák a Stehlíková – Hubka (v samizdatu 1977 a v sešitě
DILIA 1990) se snažili napodobit originál i prozodicky, rýmovanou prózou. O rok
později, v roce 1991, vyšel opět v Echo Latina odvážný překlad Petra Peňáze, přijímaný s jistými rozpaky.13 Ani to ale nebylo vše, a to, co následuje, stojí za zdůraznění: Jan
Novák, avantgardní hudební skladatel evropského rozměru a mezinárodní muzikologické proslulosti,14 který hojně komponoval na latinské texty, zvolil jako libreto své
jediné opery, složil ji v roce 1974, právě Hrotsvitina Dulcitia, a to jeho latinský originál.
Opera měla světovou premiéru v Janáčkově divadle Národního divadla v Brně 6. října
1990, na scéně se však dlouho neudržela, patrně pro jazykovou vzdálenost současnému
divákovi. V této souvislosti se objevil další překlad Dulcitia: vyšel v programu k tomuto
představení a pořídil jej Richard Novák, skladatelův bratranec a operní pěvec, představitel basového partu Sisinnia. Informace o existenci opery se zřejmě nedostala k zahraničním badatelům o Hrotsvitě.15
Věnujme nyní pozornost druhému souboru překladů Hrotsvitiných dramatických skladeb, práci Ireny Zachové.16 Byla zde již zmínka o rozsahu a informativní hodnotě její předmluvy; čtenář se v ní poučí o celém Hrotsvitině díle, zdaleka nejen o duchovních dramatech, o problémech, jež jsou s ním spjaty, i o jejich možných řešeních.
Stejně jako většina jejích předchůdců se i Zachová vynasnažila dostát formě originálu,
překládala tedy rýmovanou prózou. V recenzi, která vyšla (2004) v Divadelní revui,17
se Eva Stehlíková zamýšlí právě nad použitím rýmované prózy v českém překladu.
Konstatuje, že „napodobení její (Hrotsvitiny) rýmované prózy v nás vyvolává zcela jiné asociace než
v Hrotsvitiných současnících, jeví se nám díky gramatickým rýmům jako prostoduché a naivní. Tím
se tento prostředek, ve své době originální a novátorský, dostává do kontrastu s bohatou aluzívností
textu, nasyceného z biblických, liturgických a literárních pramenů.“ A ve studii „Velké a slavné
volání“18: „Rýmovaná próza má však v češtině zcela jinou vůni – v latině Hrotsvitiny doby to
není neumlé rýmování jako v lidových hrách českého baroka, nýbrž vrchol uměleckého novátorství“.
Tak viděl Hrotsvitiny rýmy i Karl Polheim, autor dodnes nepřekonané monografie
o latinské rýmované próze, který věnuje této básnířce první, a obsáhlou, kapitolu své
knihy.19 Eva Stehlíková vznáší proti pokusu vystihnout Hrotsvitin styl prostou českou
nápodobou jejího rýmu námitku dvojí: jednak spravedlivě a bystře přistihuje čtenáře
13 STEHLÍKOVÁ: Velké a slavné volání, ediční pozn. s. 73; A co když je to divadlo, s. 40, pozn. 76,
charakterizuje jeho jazyk jako „slang“. ZACHOVÁ, Irena (výše pozn. 6) v pozn. 72 na str. 122:
„…poněkud diskutabilní prozaický překlad hraničící s koprolálií“.
14 Jan Novák *8. dubna 1921, žil v Brně až do své emigrace v r. 1968, poté v Dánsku, v Itálii
a v Německu, †17. XI. 1984 Neu-Ulm v Bavorsku.
15 O ní ani o jejím autoru není zmínka v kapitole ZAMPELLI, Michel A.: Playing with Hrostvit:
Adventures in Contemporary Performance. In: Hrotsvit of Gandersheim (výše pozn. 2), ani ve studii PIPERNO, Franco: Medioevo nell´immaginario operitico. In: Lo spazio lettarrario del medioevo, I, Il Medioevo
Latino, vol.IV, L´attualizzazione del testo. Roma 1997, s. 453–509.
16 Pozn. 5.
17 Pozn. 4.
18 STEHLÍKOVÁ: Velké a slavné volání, s. 72, pozn. 11.
19 Die lateinische Reimprosa. Berlin 1925, s. 1–40.
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v rozpacích nad tím, že zjevně prestižní text doprovází dobová rétorická či básnická
ozdoba, jež dnes působí spíš trapně, jednak si stěžuje, že přijme-li se v českém překladu
rým jako nezbytný, ustupují tomu pak jiné, daleko podstatnější aspekty textu: „…(překladatelka) nepodtrhuje gnómičnost užitých sentencí, je střídmá v imitaci liturgických prvků, nesnaží
se přiblížit biblické aluze ani tam, kde je to vcelku lehce dosažitelné“. Dále: „…je zřejmé, že snaha
vytvořit adekvátní gramatický rým vykonává tlak na slovní zásobu“. (Srov. závěrečnou větu uvedené Polheimovy monografie: „Die Hauptmasse der reimtragenden Wörter ist durch inhaltliche
Werte nicht verknüpft.“ – Naprostá většina slov, jež jsou nositeli rýmů, není vázána na obsah.) Překladatelka Irena Zachová si jistě byla tohoto tlaku vědoma, považovala však
prozaický rým za tak zásadní znak originálu, že tam, kde se tento prvek dostal do střetu
s jinými aspekty textu, dala přednost jemu. Do analogické situace se dostává i překladatel Hrotsvitiny poezie, neboť daktylské verše jejích hagiografických a historických
epyllií jsou rýmované (tzv. leoninský hexametr, event. elegické dvojverší). Ostatně platí
obecněji, že tlumočník kteréhokoli středověkého i antického básnického díla, a vlastně
poezie vůbec, je nucen buď tlaku prozodické formy ustoupit, nebo pokus o verše vzdát
a uchýlit se k prozaickému překladu veršů originálu; to je však podle mého názoru
škoda, dochází tak totiž k zásadní ztrátě atmosféry celého textu, jejíž působivost spočívá do značné míry právě ve zvoleném metrickém nebo rytmickém útvaru. (Nicméně
k prozaickému překladu veršů sahají mnohé překlady antické poezie do moderních evropských jazyků.) U rýmované prózy tedy považuji za vhodnější na rýmy rezignovat; při
překladu veršů navrhuji použít tzv. rytmickou nápodobu, což prakticky znamená uchování rozměru, byť velmi často bohužel na úkor nejen slovní zásoby, rezignovat však
na leoninský rým. – Dodávám, že s rýmovanou prózou Hrotsvitiných dramatických
skladeb se cizí překlady vyrovnávají různě: nejstarším z těch, které mi byly dostupné, je
německý překlad Jacoba Bendixena z poloviny 19. století, ten se uchýlil k rýmovanému
osmislabičnému verši; Helene Homeyer o prozaické rýmy usiluje, ne však důsledně;
francouzský překlad Moniky Goulet z roku 1999 užívá rýmu spíš výjimečně.20

***
Hrotsvitin styl a některé nástroje, jichž tato autorka užila ve své básnické tvorbě,
zvlášť v historických epylliích, se nyní pokusím názorně představit na malém souboru
textů; zvolila jsem tzv. laudationes, pochvalné a oslavné pasáže vztahující se k protagonistům obou epyllií, bez výjimky ke členům rodu Ottonů (původně Liudolfingů) nebo
žen spojených s touto dynastií sňatkem. Ocitáme se zde v blízkosti předepsaných způsobů charakteristiky postav, jejichž vlastnosti a často i vnější vzhled se u různých autorů
v různých dobách navzájem podobají, neboť se zde aplikují zavedené způsoby panegyrické literatury pozdní římské antiky. Další pozoruhodné detaily Hrotsvitina jazyka,
20 BENDIXEN, Jacob: Das älteste Drama in Deutschland, oder: Die Comödien der Nonne Hrotswitha
von Gandersheim übersetzt und erläutert. Altona 1850-1853. Přetištěno v: Hrotsvit von Gandersheim,
Sämtliche Dichtungen. Nagel, Bert (ed.), München 1966; Hrotsvitha von Gandersheim, Werke in deutscher Übertragung. Homeyer, Helene (ed.), München–Paderborn–Wien 1973; Hrotsvita Théâtre,
texte établi, traduit et commenté. Goulet, Monique (ed.), Paris 1999.
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jejího stylu a jejích rétorických vzorů jsou zaznamenány a objasňovány v komentářích
k jednotlivým místům v kritických edicích Hrotsvitina díla.
Gesta Ottonis, Skutky Oty Velikého, mají takovouto pochvalnou charakteristiku
svého protagonisty hned na začátku textu. Před vlastní skladbou čteme ještě autorčinu
prozaickou předmluvu a dva daktylsky veršované, leoninsky rýmované prology, z nichž
první je dedikací Otovi I., následující Otovi II. Takové úvodní texty středověcí básníci
obvykle začínali apostrofou, oslovením adresáta, a rysy oslavné charakteristiky Oty I.
tedy čteme na začátku příslušného dedikačního prologu:21
„Oto, císaři mocný, Ty vladaři veliké říše,
Tobě přeje nesmírná milost věčného Krále,
díky jí vládneš císařským žezlem a těšíš se slávě,
zbožností překonáváš své císařské předchůdce všechny,
před Tebou mají bázeň národy po celé zemi,
ale i římský svět přichází se svými dary.“ 22
Apostrofa zní konvenčně, obsahuje vše, pro co úspěšný vládce zasluhuje pochvalu,23 a přece jsou to verše s konkrétním obsahem: největší důraz je na skutečnosti,
že je Oto císařem, poslouchají jej (jako krále, s bázní) „národy po celé zemi“,24 stal se
i pánem „římského světa“. Hrotsvita neopomene připsat Otovu kariéru Kristově milosti,
všimneme si, že „milost“ je vyjádřena substantivem pietas, týmž, jako o dva verše dále
Otova chvályhodná zbožnost, výrazem, který má ve středověké, ale už i v klasické latině silnou homonymitu. Oto tedy překonává svou zbožností všechny předchozí císaře,
což je odvážná hyperbola, zejména vezmeme-li v úvahu velkou osobnost Karla Velikého. Synonymně je naopak vyjadřován pojem císařství nebo císařské vlády: nejprve
imperium caesarianum, pak augustalis honor a Augusti omnes. Obratné je ukončení apostrofy
a přechod k výslovné dedikaci: po slovech „římský svět přichází se svými dary“ (muneribus)
následuje verš „já prosím: neodmítej můj maličký dar, toto dílko“ (exiguum munus).
Po obou dedikačních textech začínají sama Gesta Ottonis: oslavné verše 9–18
a pak jejich narativní pokračování vyprávějí o Otovu otci, východofranském králi Jindřichu I. Ptáčníkovi (876–936):

21 Zde i dále cituji verše ve svém překladu, originální znění v poznámkách podle edice Heleny
Homeyer (její text se opírá o kritickou edici Paula von Winterfeld z r. 1902, 19652).
22 „Pollens imperii regnator caesariani,/ Oddo, qui regis pietate favente perennis/ in sceptris augustalis praeclarus
honoris/ Augustos omnes superas pietate priores,/ quem plures gentes passim metuunt habitantes,/ muneribus
variis Romanus donat et orbis.“
23 CURTIUS, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998, kap. Hrdinové a vládcové, zvl. §5 (Chvála panovníka), s. 186–202.
24 Helene HOMEYER překládá „allüberall rings auf dem Erde“, slova verše tedy považuje za hyperbolu, domnívám se však, že jde o základní výpověď k následné gradaci (v Sasku/a vůbec v západní a stř. Evropě, např. Bavoři, Češi, Maďaři – ale i v Římě). (PFUND: Hrotsvit von Gandersheim,
Sämtliche Dichtungen – výše v pozn. 19) „mancherlei Völker in weiten Gebieten“, BERGMAN: „many
nations dwelling far and wide reverence thee “, PILLOLLA: „le moltissime genti che abitano in luoghi diversi“.
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„Jakou měl Jindřich moc, jak přitom byl dobrý a vlídný,
s jakou mírností ovládal kmeny, jež podmanil mocí,
jak jeho zásluhy předčí i veškeré současné vládce,
na to nemůže jistě text této básničky stačit,
je příliš obyčejný a příčí se dobrému stylu.
Ke špatným byl vždy drsný, byl laskavý ke spravedlivým,
na právo důsledně dbal a přísně se zákonů držel,
všechny zásluhy ocenit uměl a odměnit štědře.
Kníže míru, král Kristus, mu poskytl ze svého nebe
mír uvnitř země, jíž vládnul, po celý čas jeho žití.“ 25
Úsek začíná vedlejší větou předmětnou (Jakou měl…současné vládce …), hlavní věta
(… na to nemůže…stačit) je variantou na obecné místo (locus communis, topos) modestiae, tj. častý a vlastně povinný projev autorské skromnosti, který podrobně a výstižně
popsal a na příkladech z antiky i z latinského středověku demonstroval Ernst Robert
Curtius.26 V Hrotsvitiných historických epylliích nacházíme tento topos velmi často,
o to častěji, že zdůrazňovanou ubohost své tvorby může autorka na rozdíl od svých
mužských kolegů uvést do souvislosti se slabostí a nekompetencí svého pohlaví.
Na místě, kterým se zabýváme, básnířka svou nedostatečnost a neschopnost podtrhuje
slovním spojením vilis carminuli: deminutivum substantiva carmen je užito v negativním
expresivním významu.27 Jindřich je představen jako mocný a zároveň dobrotivý, výslovně i jako spravedlivý vládce, je srovnáván se „všemi současnými vládci“ (podobně
jako v předchozí ukázce Oto se všemi císařskými předchůdci). Spravedlivá mírnost,
s níž ovládal dobyté kmeny, drsnost ke špatným a laskavost vůči dobrým lidem odkazuje k ideálu formulovanému Vergiliem parcere subiectis et debellare superbos.28 Dárcem
dobrého, v tomto případě míru, je i tentokrát Kristus, zde s přídomkem rex pacificus:
mír je vůbec zvláštní a zvlášť žádoucí hodnotou, v západním světě zdůrazňovanou již
od římského principátu – pax Augusta, a setkává se s židokřesťanskou představou Mesiáše jako „knížete pokoje“ (Iz 9,6). V Hrotsvitině a Jindřichově případě je ale řeč o pax
civilis, o míru mezi občany, o vnitřním míru říše; války za jejími hranicemi, ovšemže
dobyvačné, Jindřich, jak je dobře známo,29 vedl.
25 „Hic pollens quantae fuerat bonitatis honore, / et quanta populos rexit pietate subactos,/ qualiter et reges
meritis tunc temporis omnes/ praeminet eximiis, excedit denique vilis/ huius carminuli textum nimium vitiosi./
Nam fuit immitis reprobis, blandus quoque iustis,/ summo conservans studio legalia iura, / aequa satis meritis
reddens quoque praemia cunctis./ Huic rex pacificus dederat de sidere Christus/ eius civilem vitae per tempora
pacem.“
26 CURTIUS: Evropská literatura a latinský středověk, s. 95–98, 439–444.
27 Výraz carminulum se kromě tohoto místa pravděpodobně vyskytuje v celé latinské slovní zásobě
antiky i středověku mimo toto Hrotsvitino místo pouze jednou, u Virgilia Marona Grammatika,
jehož latina je až bizarní (jej pak cituje Petr z Pisy).
28 VERGILIUS: Aeneis VI, 851–853: Tu regere imperio populos, Romane, memento, hae tibi erunt artes,
pacique imponere morem, parcere subiectis et debellare suberbos (překl. Otmar Vaňorný, Praha 1970:
„…ty však, Římane, hleď, bys mocí národům vládl, / to bude umění tvé, dát světu pokoj a právo, / laskav
k poddaným být, však odbojné rozdrtit válkou.“)
29 O domácím míru a o Jindřichových válečných taženích zpravuje WIDUKIND Z CORVEY: Res
gestae Saxonicae, 1, 35–36 (česky přel. Jakub Izdný a Kateřina Spurná, Praha 2016, s. 58–61).
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K panegyrické oslavě Oty Velikého využila Hrotsvita moment, kdy mluví o třech
synech, jež Jindřichovi dala jeho manželka Matylda. Na prvním místě je to právě Oto
(vv. 33–45):
„První se narodil Oto: on zářil jak jitřenka jasná,
paprsky jeho ctností se do dáli blyštivě skvěly.
Moudrost věčného Krále mu ve své nezměrné lásce
svěřila křesťanský lid, že jemu má vládnout, jej chránit.
On byl nejstarší věkem a byl i největší ctnostmi,
takže mohl po smrti otce sám královsky vládnout.
Není třeba zde líčit, jak tento mladík byl zdatný,
všechny zásluhy jeho a vše, co hodno je chvály:
dnes už dal Kristus Otově slávě vzrůst v takové míře,
že i sám pyšný Řím je v jeho císařské moci
(ten Řím, jenž svrchovaně vždy vládl celému světu),
že díky Kristově přízni krotí i divoké kmeny,
které se předtím často sápaly na svatou církev.“30
První verše tohoto oddílu využívají oblíbené panegyrické metaforiky,31 totiž motivu světla, jasu, záře, doslova: fulsit - zazářil; ceu lucifer ortus – jako vycházející jitřní hvězda; micans radiis – třpytící se paprsky; clarae bonitatis – jasné (světlé) dobroty. Chváleny
jsou jeho morální kvality a vlastnosti, které jej předurčují k převzetí vlády po otcově
smrti, a jsou zde dva vrcholy Otovy vladařské kariéry: nejprve ta nevyšší čest, jež je,
stejně jako v předchozích citovaných úsecích, Kristovým darem, totiž císařská koruna,
vláda nad velkým Římem, hlavou světa, a za druhé vojenské úspěchy, za nimiž se jakoby skrývalo i misijní působení, christianizace divokých (feroces) kmenů, které se dosud
„sápaly na svatou církev“ (laniabant, přesněji „drásaly ji“ - na mysli má nejspíš kmeny
uherské).
Následující Otova chvála, verše 132–150, je spojena s jeho nástupem na královský trůn po smrti otce, Jindřicha Ptáčníka, zesnulého v roce 936. V pasáži se objevují
tytéž motivy jako ve chvále předešlé, upozorním, že se v ní setkáme s obrazným ztotožněním Oty se starozákonním králem Davidem (vv. 136–140), typologie, s níž tento
epos vydatně pracuje, když vypráví o Otových příbězích dále.32

30 „Inter quos primus fulsit ceu lucifer ortus/ Oddo, micans radiis nimium clarae bonitatis;/ gratia quem regis
solita pietate perennis/ rectorem plebi praevidit rite fideli./ Hic aetate prior fuerat, meritis quoque maior,/ congruus et sceptris defuncto patre gerendis./ Non opus est verbis eius summam probitatis/ dicere vel pueri meritum
laudabile tanti,/ cui Christus talem iam nunc augessit honorem, / possidet ut Romam pollenti iure superbam,
/ quae semper stabilis summum fuerat caput orbis, / edomat et gentes, Christo favente, feroces, / quae prius
ecclesiam laniabant saepe sacratam.“
31 M. P. PILLOLLA v komentáři k tomuto místu uvádí velmi blízkou paralelní formulaci Venantia
Fortunata (Carm. III, 15, 10–12); vydatně užil světelné metafory autor tzv. paderbornského
eposu: česky přel. NECHUTOVÁ, Jana: Král Karel a papež Lev. Ostrava 2014, s. 103–106.
32 Typ Otto – král David (resp. Otto II. – král Šalomoun) je hlavním tématem stati LESS, Jay
T.: David „rex fidelis? Otto the Great, the Gesta Ottonis, and the Primordia coenobii Gandeshemensis. In:
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„Nadto jej nyní svatá pravice Všemohoucího
chrání před nástrahami, jež ve skrytu osnují zrádci,
velkolepými triumfy zdobí ho často a stále:
řekl bys, že to vládne sám David, král věrný a svatý,
že i dnes září triumfy jeho, jež získal už dávno.“ 33
A rozvedeny jsou jeho schopnosti vojevůdce (vv. 146–149):
„Kdykoli Oto sám a osobně do války táhl,
žádný kmen, jakkoli zdatný a jistý svou vojenskou silou,
nemohl nad ním zvítězit v boji a ani ho ranit,
neboť jej podpíral nebeský Král svou milostnou mocí.“ 34
V závěru eposu Gesta Ottonis (vv. 1483–1510) předjímá básnířka Otovy vlastnosti, ctnosti a úspěchy poté, co v roce 962 získal římskou císařskou korunu. Prohlašuje,
že sama je již líčit nebude, že toho jako slabá žena a špatná básnířka ani není schopna.
V Hrotsvitině básnickém historickém díle není chválen jen Oto Veliký. Setkáme
se na příslušných místech hned se dvěma muži jménem Liudolf. Ten první byl spolu
se svou chotí Odou zakladatelem gandersheimského kláštera, a v souvislosti s touto
fundací o něm také čteme v eposu Primordia coenobii Gandeshemensis – Počátky gandersheimského kláštera, a to hned na začátku, od v. 6:
„Vznešený byl jeho původ, měl rodiče předního stavu,
spolu s urozeností jej zdobil též šlechetný život;
s tím byly ve shodě i jeho řádné mravy a ctnosti,
proto jej chválil veškerý lid všude po celém Sasku.
Byl totiž statečný, měl také tvář a postavu pěknou,
v řeči by rozvážný, v činech se nikdy neukvapoval...“ 35
Děj tohoto neúplně dochovaného eposu či epyllia časově předchází ději líčenému v eposu Gesta Ottonis. Jsme na samém počátku rozrodu Liudolfingů (pak Ottonů),
pochvala tedy právem upozorňuje hned jakoby úvodem na Liudolfův šlechtický původ.
Konstatuje, že s urozeností jsou ve shodě jeho povahové vlastnosti; ty celkem odpovídají tomu, co jsme mohli číst už v pochvalách krále a císaře Oty, je zde ale přece jen
něco navíc: chválí se i Liudolfovo vzezření – byl forma nimium decorus. A pro srovnání:
A Companion to Hrotsvit of Gandersheim, s. 201–234, zvl. podkapitola King Otto and King
David, s. 210–222.
33 „Insuper e tantis ipsum sacra dextra potentis/ protegit insidiis occulta fraude paratis/ et tam magnificis ornat
persaepe triumphis,/ ut credas regem David regnare fidelem/ iam nunc antiquis fulgentem rite triumphis.“
34 „Ad bellum certe quoties processerat ipse,/ non fuit populus, quamvis virtute superbus,/ laedere qui posset vl
exsuperare valeret/ ipsum caelestis fultum solamine regis.“
35 „Hic, praenobilium natus de stirpe parentum/ ortus atque sui respondens nobilitati/ moribus egregiis usuque
suae probitatis,/ inter Saxones crevit laudabilis omnes;/ namque fuit strenuus, forma nimiumque decorus,/
prudens in verbis, in cunctis cautus agendis…“
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zatímco Oto byl respektován a vážen „národy po celé zemi“,36 Hrotsvita i v rozmachu
oslavného stylu realisticky omezuje Liudolfovu slávu na Sasko – inter Saxones crevit laudabilis omnes.
Druhý nositel jména Liudolf, pra-pravnuk tohoto prvního, byl nejstarším synem Oty Velikého a jeho první manželky, Edity. Jeho stručnou pochvalu čteme v Gesta
Ottonis ve v. 429–431, tato výslovná charakteristika ale ještě pokračuje ne zcela všedním
příkladem jeho obliby (do v. 438):
„On správně rozvíjel vlastnosti, které mu příroda dala,
ke všem se laskavě choval a byl proto příjemný lidem,
mírný byl, vlídný a skromný, i ve víře stálý a pevný.
Tím a s pomocí Kristovy přízně si vydobyl velkou
oblibu, plně zaslouženou, a té se i těšil
u lidí veškerých kmenů, jež patřily k otcově říši:
kdokoli zaslechl někdy o něm jen jediné slůvko,
zpozorněl, nastražil uši, a rád by poslouchal ještě;
docela uchvácen byl jak zájmem, tak citem a láskou,
pilně jej uctíval jak svého pána, ač přítomen nebyl.“37
A rovněž v textu Primordií, již blízko jeho závěru, píše autorka o Liudolfově synu,
vévodovi Otovi Saském, zvaném Vznešený (der Erlauchte), a v souvislosti s vyprávěním o jeho podpoře gandersheimského kláštera říká (v. 519–527):
„Nechtěl být obávaným a tvrdým pánem či vládcem,
ale spíš milovaným a vlídným otcem všech sester;
plně si zasloužil proto, že v našem klášteře dodnes
chválíme laskavost jeho, že ve věčné paměti žije.
Vždyť sladká příchuť vyprávění o tomto muži
dojímá také nás, ač tehdy jsme nevyšly ještě
z lůna matek a později mnohem přišly jsme na svět.
My k němu planeme stále nemenší horoucí láskou
než kdysi naše sestry, které jej směly zde vídat...“ 38
Tato pochvala je specifická: málo dbá na topiku, která povinně oslavuje státnické
a válečné úspěchy oslavenců, a naopak zde můžeme zaslechnout jinde vzácné osobní,
36 Srov. pozn. 23.
37 „Hicque, sibi naturales imitans bene mores,/ extiterat cunctis blandus dulcedine mentis, / mansuetus, clemens,
humilis nimiumque fidelis;/ hinc quoque gratiolam, Christo praestante benigno,/ tantam, promeruit meritam
digneque recepit/ gentibus in cunctis patris imperio religatis,/ ut, quicumque suae saltim praepaucula famae/
verbula conciperet latebris propensius auris,/ ipsius in dulcem totus raperetur amorem/ absentem venerans animis dominum studiosis.“
38 „Nec vice terribilis metui petiit senioris,/ sed bene mansueti genitoris ad instar amari:/ unde loco non inmerito
permansit in illo/ hactenus insignis laus illius pietatis./ Nos quoque permotae tantae dulcedine famae,/ necdum
maternis quae tunc prorupimus alvis,/ sed fuimus vere longo post tempore natae,/ haut minus illius constanter
amore flagramus,/ quam quae praesentem contemplabantur eundem/ atque suae donis ditabantur pietatis.“
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až intimní tóny. Následující verše (530–560) komentují smrt tohoto velmože a detailně
líčí smutek doprovázející přípravu jeho pohřbu a pohřeb sám.
Podobnými, přesto však specificky odlišnými prostředky, Hrotsvita představuje
a chválí vynikající ženy, královské manželky Liudolfova a Otova rodu.
V eposu Gesta jsou to dvě slavné královny, Edita, první manželka Oty Velikého,
a jeho druhá žena, Adelaida. S pochvalou královny Edity se čtenář Hrotsvitina eposu
setká dvakrát, na místech, jež ve středověké literatuře bývají tradičně těmito oslavnými
projevy provázena, po prvé při řeči o sňatku (v. 84–92), po druhé při úmrtí (v. 395–
409). Na druhém z těchto míst čteme víc než o Editě samé o všeobecném žalu všeho
lidu nad smrtí dobré královny (značně frekventovaný topos), zajímavější jsou verše
z první pasáže v souvislosti s Otovou manželskou volbou, spíše s Jindřichovou volbou
nevěsty pro syna Otu:
„Slynula urozeností i všemi předními ctnostmi,
vzešla jak výhonek z mocného kmene velikých králů.
Její obličej, jasný svým překrásným bělostným leskem
úžasně zářil v růžovém svitu královské pleti.
Dokonalými paprsky ctnosti se skvěla též uvnitř,
a proto ve své zemi si získala takovou chválu,
že podle svorného úsudku lidu nejlepší byla
ze všech žen, které vůbec v té době na zemi žily.“ 39
Vedle urozenosti a mravnosti a vedle skutečnosti, že byla ve srovnání se všemi
současnicemi vůbec ta nejlepší, což jsou loci communes, které jsme viděli v předchozích úryvcích, je zde nový prvek, s nímž se setkáváme zejména v pochvalách ženských
postav. Je vyzdvižen Editin půvab, její obličej a pleť, přičemž je vnější krása paralelizována s vnitřní dokonalostí, se ctnostmi. Všimneme si světelné metaforiky, jakou jsme
pozorovali výše u Oty (k v. 33), praeclaro candore, facies serena, miro rutilabat honore, fulgens
radiis.
Další ženskou postavou je druhá manželka Oty Velikého, Adelaida, s níž se
v Gesta Ottonis po prvé setkáme ve verších 467 a dále, ještě jako s vdovou po italském
králi Lotharovi. Ve v. 471–479 se o ní píše:
„Byla to dcera velkého krále Rudolfa; vzešla
z dávného pokolení slavných a velikých králů.
Rodiče nanejvýš urození jí zvolili slavné
jméno, neboť ji vhodně nazvali Adelhaida.
Svojí tváří i postavou byla královsky krásná,
ve všech svých povinnostech si vedla naprosto správně,
39 „…haec,inquam, fama cunctis fuerat bene nota:/ nobilitate potens, primis meritis quoque pollens,/ edita magnorum summo de germine regum./ Cuius praeclaro facies candore serena/ regalis formae miro rutilabat honore;/
ipsaque perfectae radiis fulgens bonitatis / in patria talis meruit praeconia laudis,/ ut fore iudicio plebis decernitur omnis/ optima cunctarum, quae tunc fuerant, mulierum.“
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cokoli konala, ve shodě bylo s královskou funkcí.
Její zřejmé schopnosti byly až natolik skvělé,
že by to království siré dovedla bezpečně řídit…“ 40
I v tomto případě je řeč o urozenosti, ta je podtržena jejím osobním jménem
(souvisí snad etymologicky se starohornoněmeckým „adal“ – urozenost, vznešenost),41
i zde je, byť velmi stručně, zmíněn ženský půvab. Mimořádně silně je zdůrazněn její
intelekt a vladařské schopnosti, aspekt, který v pochvalách ženských postav nacházíme
vzácněji.
S dalšími urozenými ženami, předchůdkyněmi královen z Gesta Ottonis, se čtenář
setká v eposu Primordia, který, jak již víme, líčí události starší, jde v něm o založení
a o první časy existence gandersheimského kláštera. Z Primordií jsme již citovali pochvalnou charakteristiku fundátora, knížete Liudolfa. Nemenší zásluhu na tomto zakladatelském činu, ne-li zásluhu rozhodující, měla jeho manželka Oda, o níž se v Primordiích,
ve verších 87–91, říká:
„Zvolila zbožnou životní cestu a vynikla slavně
svými ctnostmi i skutky nad všechny lidi té země,
ve všem se řídila vzorem své matky, ctihodné Aedy,
cele se v modlitbách oddala Pánu, a chovala v srdci
také matčino přání, že má být založen klášter.“ 42
Tón udává zbožnost, pietas, v mravních postojích i v činech, paní Ody, a to
v souvislosti se záměrem založit klášter. I zde Hrotsvita srovnává: tato žena vynikla
nad všechny lidi té země – inter nostrates omnes (doslova „mezi všemi našinci“). Vrací se
pak k její postavě ve druhé části eposu, kde vypráví o tom, že prvními abatyšemi nově
založeného kláštera byly Odiny a Liudolfovy dcery – postupně nejprve Hathumoda,
po ní Gerberga (I.) a Christina, jejíž smrtí v roce 919 báseň o počátcích gandersheimského kláštera končí. Rané období Gandersheimu dalo autorce příležitost charakterizovat tyto první abatyše a vrátit se také k jejich matce, spoluzakladatelce kláštera paní
Odě. O druhé z těchto abatyší, o Gerberze, se u Hrotsvity dočteme pěknou historku,
která začíná veršem 319: Gerberga byla však zaslíbena jednomu muži - ale už předtím tajně
přijala řeholní závoj, manželského života se zřekla, a jaksi ze společenského taktu se
navenek královsky strojila. (Motiv může být českému čtenáři povědomý z toho, co píší
legendy o Anežce České.) Dále (v. 405–8) se charakterizuje její vedení kláštera:
Gerberga, paní abatyše, své svěřené sestry
vzorně chovala, učila je a napomínala,
40 „Regis Rothulfi fuerat quae filia magni,/ edita magnorum longo de stemmate regum;/ Cui nomen clarum dictavit
summa parentum/ nobilitas, illam digne vocitans Aethelheitham./ Haec quoque regalis formae praeclara decore/ atque suae causis personae sedula dignis/ factis regali respondit nobilitati:/ scilicet ingenio fuerat praelucida
tanto,/ ut posset regnum digne rexisse relictum…“
41 Podle poznámky k v. 474 v edici Helene Homeyer.
42 „Inter nostrates celebris profecerat omnes/ moribus et factis, callem gradiens pietatis./ Exemploque suae vivens
matris venerandae,/ se totam domino commendebat prece sacra,/ corde tenens matris monitum claustri faciendi.“
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aby vše dodržovaly, co k jejich životu patří,
světské věci, jež řeholi ruší, že opustit musí…43
a tu se autorka chápe příležitosti vrátit se k její matce paní Odě a chválí ji za to,
jak svým dcerám pomáhala řídit klášter a jak dbala na poslušnost a řád, a po dobrém
a někdy i po zlém (nunc terrore…nunc etiam monitis) trvala na dodržování pravidel klášterního života. Oda je tak čtenáři představena jako protagonistka příběhu: je o ní řeč
na začátku jako o spoluzakladatelce, nyní ke konci se k ní básnířka vrací s pochvalnými
charakteristikami a těsně před závěrem, před přímluvnou modlitbou a zmínkou o úmrtí abatyše Christiny, věnuje Hrotsvita Odě stručný nekrolog (v. 574–580) se zmínkou
o Odině dlouhověkosti, zemřela v požehnaném věku 107 let:
„Tehdy naše blažená paní a vládkyně Oda,
poté, co žila zde celých sto let a pak ještě sedm,
šťastně skončila život a odešla do hvězdných výšin.
Teď v blahé naději očekává čas návratu k žití…“ 44
Pochvalné a oslavné pasáže, které zde byly představeny, se vztahují k několika osobnostem otonské dynastie. Nejčastěji se tak setkáme s Otou I. Velikým, což je
dáno již tím, že v prvním a obsáhlejším z textů, z nichž jsem čerpala, je Oto I. titulní
postavou. Dále jsou to dva Liudolfové, první, zakladatel gandersheimského kláštera,
druhým nositelem tohoto jména je syn Oty Velikého a jeho první manželky Edity.
Půjdeme-li znovu od zakladatele (nejen zakladatele kláštera, ale vlastně otce celé dynastie) Liudolfa, setkáme s jeho synem vévodou saským Otou Vznešeným, pak s jeho
synem, Jindřichem řečeným Ptáčník. Ženy, které Hrotsvita obdivně oslavila, jsou obě
manželky Oty I. Velikého, Edita a Adelaida, v epylliu Primordia také Oda, spoluzakladatelka kláštera, a její dcera, abatyše Gerberga (I). Všechny tyto postavy jsou pochvalně
komentovány v předcházejících vybraných textech. Vidíme na nich, že měla Hrotsvita dobré literární vzdělání, byla sečtělá a osvojila si lexikální bohatství klasické latiny
i stylistické normy různých literárních druhů. Vedle slovní zásoby a slovních spojení
převzatých z klasické tradice (zvlášť často může čtenář vystopovat výpůjčky z Vergilia,
nikoli přímé citáty, spíše aluze) je Hrotsvitin styl výrazně poznamenán biblickou dikcí.
Pozoruhodné jsou rovněž opětovné ekvivokace (synonymita a homonymita) některých
výrazů, hojně, a často s odlišným významem, užívá básnířka např. substantiv meritum,
pietas, nebo adjektiva fidelis.
Mohli jsme pozorovat, že se téměř ve všech pochvalách mužských členů ottonské dynastie objevuje milost Ježíše Krista, který je dárcem všech vladařských úspěchů, vítězství a poct. Všem textům je společná také tendence ke srovnávání či spíše
nesrovnatelnosti dané postavy s lidmi v nejširším okolí; téměř ve všech se vyskytne
topos modestiae, autorčino konstatování vlastní nedostatečnosti a neschopnosti. Připomeňme typologické ztotožnění Oty se starozákonním Davidem, což s sebou nese
43 „… abbatissa gregem Gerberga recentem / caute servaret crebris monitisque doceret/ conservare, suae fuerant
quae congrua vitae…“ podobně ještě dál v. 490–506.
44 „Oda nimis felix, nostri spes et dominatrix,/ cum decies denos septem quoque vixerat annos,/ vitam fine bono
consummans transit ad astra, / expectans spe felici tempus redeundi…“
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typologii další: Otto II. jako Šalomoun a snad i Otův syn z prvního manželství Liudolf
jako Absolon; ačkoli jsme zde pasáže s typologií těchto dvou postav v našem výběru
necitovali, považovala jsem za užitečné na něj upozornit.

Summary
About Hrosvitha of Gandersheim again
Jana Nechutová
A German author and a canoness of the Saxon monastery in Gandersheim Hrotsvitha
(932/935 – cca 975) is not only the author of six well-known dramatic compositions: she also
composed eight verse legends and two smaller historical epics, Gesta Ottonis and Primordia coenobii Gandeshemensis. The study first briefly acquaints with the current international research on
Hrotsvitha’s literary activity, then it focuses on Czech literary medievalism. It is in this area that
Eva Stehlíková (1941–2021) did a very meritorious academic, popularization and translation
work; this article is dedicated to her. Czech translations of Hrotsvitha’s dramatic compositions
have been written since the 1970s; the study informs about them and comments on them more
thoroughly: the attention is focused (following the work of prof. Stehlíková) on the question
of whether it is necessary or appropriate to imitate in modern translations one of Hrotsvitha’s specific instrument – the rhyming prose. The study also recalls the lesser-known fact that
Hrotsvitha’s dramatic composition Dulcitius was used by the composer Jan Novák as a libretto
for his opera of the same name. The second part of the study brings, in its author’s own Czech
translation, a commented set of texts from both historical epics. These are laudatory passages,
so-called laudationes, that celebrate personalities from the Ottonian dynasty, including several
prominent female figures. Based on this material, the study tries to characterize Hrotsvitha’s
style and recall some instruments of her poetics, such as the use of so-called loci communes
(especially the motif of the author’s modesty) or metaphorical typology (Otto the Great as King
David, etc.).
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Rimbertova Vita Anskarii jako pramen pro poznání Skandinávie
9. století, a jako výzva pro soudobé překladatele
Jarmila Bednaříková
Abstract:
Rimbert‘s Vita Anskarii as a source of knowledge about Scandinavia in the 9th Century
so as of the Latin influenced by the Carolingian reform of education and as an appeal to the translators.The biography of Ansgar, the bishop from North-Saxony and the missionary of the European
North, is a legend, but also a very important historical source. It has been created mostly thanks to the
eyewitness accounts, desribes f. e. the role of some tribal kings, the surviving instittutions of the tribal
society, the beginnings of the towns in Scandinavia and so on, but mainly the approach of the North-German heathen society to Christ and Christianity, the society, which was able to consider Christ as
one of the elective gods, who can be add to the old germanian deities. Rimberts‘ Vita Anskarii is also
a typical fruit of the Carolingian reform of education, its Latin can very well express the visions,
mystical experiences and impressions. The biography brings the testimony, how the Latin after her fall
in the so called dark ages has been returned to the level, near of that of the ancient Roman.
Keywords:
Rimbert’s Biography of saint Ansgar – Scandinavia in the 9th century – Latin of Rimbert
Some difficulties of its translation.

A

čkoli se dílo Vita Anskarii řadí mezi legendy, je velmi cenným pramenem
pro důležité období skandinávských dějin, totiž „vikinské“ 9. stol., jež
žádný jiný podobný narativní pramen vytvořený autorem, jenž vycházel
ze zpráv očitých svědků a sám také Skandinávii v této době navštívil, nepokrývá. Vita
Anskarii může být porovnána s takovými díly, jako je třeba pro dnešní Francii Vita Aniani,1 domnívám se však, že na rozdíl od této legendy, pojednávající o orleánském biskupovi, který byl současníkem Attilova vpádu do Gallie roku 451, obsahuje větší počet
vzácných historických faktů, jež bychom nikde jinde nenalezli. Ansgar,2 kanonizovaný
již roku 865, kdy zemřel, papežem Mikulášem I., byl v době Kalmarské unie (personální
1
2

Vita Aniani episcopi Aurelianensis, Monumenta Germaniae Historica (dále jen MGH): Scriptores rerum
Merovingicarum III. Krusch, Bruno (ed.), Hannoverae 1896, s. 104–117.
Gemánská varianta jeho jména zní Ansgar, latinská Anskarius (česky je tento světec nazýván
sv. Oskar).
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unie Dánska, Norska a Švédska v letech 1397–1523) prohlášen za světce celé Skandinávie.3 Na jeho výchovu působil vliv karolínské reformy vzdělanosti. Byl vzdělán ve škole
kláštera Corbie v Pikardii nedaleko dnešního Amiensu, kam přišel jako pětiletý a kde
se později stal mnichem benediktinské řehole i učitelem a vedoucím klášterní školy.
Spolu se skupinou dalších mnichů byl posléze vyslán, aby založili nový klášter v Sasku
(Nova Corbeia, Korvey), kde rovněž vyučoval a byl také kazatelem klášterního kostela. Roku 831 se stal biskupem a brzy nato arcibiskupem v Hamburku, k jehož církevnímu obvodu byl roku 848 připojen obvod brémské diecéze, která v té době byla bez
biskupa.4
Podle Ansgarova životopisu zde údajně už Karel Veliký chtěl vybudovat arcibiskupské sídlo, z něhož by mohlo být dosaženo christianizace nejzazších (severozápadních) evropských etnik. Proto zde nechal galským biskupem Amalthariem5 vysvětit
prostý kostel. Založení misijního biskupství v kraji tzv. Nordalbingů bylo však až dílem jeho syna Ludvíka Pobožného.6 Ansgar se také, jako druhý po biskupu Ebonovi
z Remeše, stal papežským legátem pro území Skandinávie a severozápadních Slovanů.
Znění příslušné papežské buly je v životopise citováno.7 Mezi Remeší a hambursko-brémskou arcidiecézí panovaly posléze ohledně tohoto pověření spory a na tyto třenice ukazuje sám dochovaný text životopisu svými rasurami, interpolacemi a jinými
změnami původního znění.8 Další politikum zde představuje víra autora životopisu
Rimberta ve dvojí predestinaci,9 která zdaleka nebyla všemi jeho teologickými současníky přijímána.10
Rimbert (varianta jména Rembert) byl vlámského nebo dánského původu. Své
vzdělání získal v klášteře Turholt (Torhout) ve Flandrech, který byl císařem Ludvíkem
Pobožným věnován Ansgarovi jako opora pro misie na severu Evropy a v němž se též
nacházela škola. Zemřel roku 888. Byl Ansgarovým nástupcem na biskupském stolci.
Hrdinu svého díla osobně znal, hovořil s ním o jeho zážitcích z misijních cest, ale normanské prostředí ve Skandinávii poznal jako pokračovatel Ansgarových misií i z autopsie.11. Svědky pro Ansgarův život a práci byli též klášterní bratři z Corbie i Korvey
ANTONSSON, Haki: The Early Cult of Saints in Scandinavia and the Conversion. A Comparative
Perspective. In: Saints and their Lives on the Periphery. Veneration of saints in Scandinavia and Eastern Europa (ca 1000–1200), Antonsson, Haki – Garipzanov Ildar H. (edd.), Turnhout 2019, s. 17.
4 Vita Anskarii 22. MGH Scriptores rerum Germanicarum in ususm scholarum ex Monumentis Germaniae
Historicis recusi. Waitz, Georg (ed.). Hannoverae 1884.
5 Biskup v Trevíru (809–814).
6 Vita Anskarii 12.
7 Vita Anskarii 13.
8 Srov. Praefatio Georga Waitze v edici pramene v MGH: Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. Hannoverae 1884.
9 GYLLENBROK, Axel: Studia doctrinae christianae Upsaliensia 18–19, 1977, s. 99 a 207. Zvláště
významné bylo toto učení v období reformace.
10 Srov. PALMER, James Trevor: Rimbert’s Vita Anskarii and Scandinavian Mission in the Ninth Century.
Journal of Ecclesiastical History 55, č. 2, 2004, s. 235–256. Autorem učení o predestinaci je již
církevní otec 5. století Aurelius Augustinus, podle něhož jsou někteří lidé od počátku určeni
k zatracení a jiní ke spáse.
11 Je mu věnována legenda Vita Rimberti, vydaná G. Waitzem ve stejném svazku MGH jako Vita
Anskarii.
3
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či příslušníci hambursko-brémského arcibiskupství. Právě benediktinům z Corbie je
Rimbertův spis také věnován.12 Píše jej tedy Ansgarův současník pro jeho současníky
nebo aspoň ty, kteří o něm od jiných, o něco starších, slyšeli. Pozdější různými zájmy
diktované úpravy textu se editorům většinou podařilo odstranit.13
Vita Anskarii není prvním pramenem, který se zmiňuje o Skandinávii. Nejstarší
zprávy o kmenech Suionů (Švédů), které Ansgar dvakrát navštívil, nalezneme už u Tacita,14 a název Scandinavia se poprvé objevuje u geografa Pomponia Mely a encyklopedisty
Plinia Staršího15 Přesto však byla severněji položená skandinávská území v 9. stol. ještě
oblastmi ležícími „na konci světa“.16 I později sem ještě byly umisťovány bájné národy,
které středověcí autoři znali z antického podání, jako např. Hyperborejci a Kynokefalové nebo „země, kde vládnou ženy“. Tyto obrazy poplatné antickému líčení vzdálených
končin najdeme u historika hambursko-brémské arcidiecéze, žijícího v 11. stol., Adama
z Brém. Hyperboreje převzal konkrétně z díla Martiana Capelly,17 obraz Kynokefalů se
pak nachází u řady antických autorů, počínaje již Hésiodem.18 O „zemi žen“ Adam říká,
že je obývána Amazonkami.19
Rimbert sám si však podobnými popisy, jež mají mj. zřejmě naznačit, do jak
dalekých neznámých krajů se hambursko-brémští misionáři vypravovali, nevypomáhá.
V líčení dobrodružství svého hrdiny, jež zažil na cestách do Dánska a Švédska,
je spíše zdrženlivý; v centru jeho pozornosti jsou duševní zápasy, boje s vlastním tělem, se světskými lákadly. V tom všem se jeho líčení podobá běžnému pojetí legendy
o světci. Jedinečný je v pravdivosti výpovědí o myšlení tehdejších severoevropských
germánských etnik.
12
13
14
15

16

17
18

19

Vita Anskarii 1.
Srov. WAITZ: citovaná Praefatio.
Tac. Germ. 45 Koestermann, Erich (ed.), Lipsiae 1962.
„Super Albim Codanus ingens sinus magnis parvisque insulis refertus, est. … Scandinavia, quam adhuc
Teutoni tenent“ (v tomto případě šlo tedy o Dánsko). Viz Pomponius Mela, De situ orbis III 3, 31
a III 6, 54. Ranstrand, Gunnar (ed.), Göteborg 1971. Mela vychází ze ztraceného spisu M. Terentia Varrona (srov. SVENNUNG, Josef: Jordanes und Scandia. Stockholm 1967, s. 7.)
Vita Anskarii 25; srov. Magistri Adami Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum IV 25, Patrologia Latina 146, sloupec 451–652. Lappenberg, Johann Martin (ed.), Parisiis 1884, Viz také: Adam von
Bremen in MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum II. Schmeidler, Bernhard
(ed.), München 2017 (dále jen Adam. Brem).
Adam. Brem. IV 12; Martianus Capella VI 664: Hyperborejci jsou tu ovšem kladeni k pohoří Ural
(Riphajské hory) podobně jako již u Hérodota. Viz Martianus Capella: De nuptiis Philologiae et Mercurii. Willis, James (ed.), Leipzig 1983.
Katalogos gynaikón frg. 40A. Traversa, Augustus (ed.), Napoli 1951. Zde jsou o ovšem zmíněni
Semikynés. Nejzevrubnější popis Psohlavců se nachází ve spise Indica řeckého lékaře, žijícího
v Persii, Ktésia, viz Photius Myriobiblion 72, tj. Ktesias Indica 37, 40–43. Freese, John Henry (ed.),
London 1920. Mnohem pravděpodobnější ovšem je, že je středověcí autoři převzali od Plinia St.
nebo Aeliana, viz C. Plinius Secundus, Naturalis historia VII 23. Mayhoff, Karl Friedrich Theodor
(ed.), Leipzig 1892–1909; Aelianus, De natura animalium IV 46. Valdés, Manuela García et al. (edd.)
Berlin–Boston 2013.
Adam. Brem. IV 17 a 19. Prvně o nich u Hérodota IV 110–116 (Herodoti Historiae. Rosén, Haiim,
B. (ed.) Stuttgart 1997). Představa mohla být spíše však převzata z Jordana. Viz Getica 44; 51; 56n
a 107, MGH Auctores antiquissimi V2. Mommsen, Theodor (ed.), Berolini 1892. Různé středověké bestiáře vznikají až od 12. stol.
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Je nutné si uvědomit, že první misie u nich začínaly v době, kdy vrcholil vikinský
věk. Misionáři působili hlavně v protourbárních a obchodních centrech, kde jejich posluchači nebo oponenty byli válečníci, kupci, kteří zpravidla bývali zároveň také válečníky, a o působení misionářů rozhodovaly sněmy ozbrojených svobodných Normanů,
kdy byla od dílčích králů vyžadována účast na obětech ve prospěch celku, jemuž vládli
a kdy mohli být sami po smrti prohlášeni za bohy.20 Ještě Adam z Brém popisuje, jak se
v centrálním polyteistickém chrámu ve Staré Uppsale ve Švédsku konaly zvířecí i lidské
oběti, pro všechny povinné.21 Prostředí, v kterém raní skandinávští misionáři působili,
mělo tedy svá důležitá specifika, a snad to byl právě vliv karolínské reformy vzdělanosti, který autora životopisu vedl k pravdivému zobrazení situace, s níž se misionáři
ve Skandinávii setkávali, stejně tak jako na toto pojetí mohl mít vliv rozvoj dějepisectví
v této době.22
Porovnejme jen několik pasáží tohoto druhu. Švédský král Ánund, obléhající přístavní obchodní centrum Birku (Björke ve Švédsku, kde panoval jiný dílčí král), poradil
dánským bojovníkům, kteří v té době byli jeho spojenci, zkoumat pomocí losů, zdali je
vůlí bohů, aby Birku vyplenili. Řekl jim, že je tam přítomno mnoho mocných božstev,
byl tam nedávno vystavěn i křesťanský kostel a mnozí obyvatelé tam uctívají Krista,
který je z bohů nejsilnější. („Multi, inquit, ibi sunt dii potentes et magni, ibi etiam ecclesia olim
constructa est et cultura Christi a multis ibi Christianis excolitur, qui fortissimus est deorum…“)23
V jiné kapitole díla se dočteme, jak král Birky Olaf, k němuž arcibiskup Ansgar
přišel hlásat Evangelium, svolal své předáky a začal o jeho misii nejprve jednat s nimi.
Předáci rozhodli, že je třeba pomocí losů zjistit, jaká je v této věci vůle jejich původních, germánských bohů. Jak to bylo u nich zvykem, vyšli na volné prostranství a vrhli
losy; padl los, že z vůle boha tam má být křesťanské náboženství zavedeno.24 Poté byly
dotazovány na mínění ještě sněmy všech svobodných mužů.
Jindy švédští vikingové obléhali jednu z pevností v pobaltském Kuronsku. Odvážně se vzdálili pět dní pochodu od svých lodí, ale nedařilo se jim a byli už boji velmi
unaveni. „Zatímco se nacházeli v takovém těžkém postavení, někteří z kupců, pamětliví toho, jak
je … Ansgar učil a vzdělával, jim začali radit: bůh křesťanů, říkali, častokrát pomáhá těm, kteří
k němu volají, a je ve své pomoci velmi mocný. Zjistěme, zda chce být s námi, a ochotně učiňme zásliby, jež jsou mu milé.“ Na žádost všech byl opět vržen los a bylo zjištěno, že Kristus jim
pomoci chce. Jakmile to po veřejném ohlášení vešlo ve všeobecnou známost, přáli si,
zejména mladí válečníci, okamžitě znovu přistoupit k dobývání města. „Čeho,“ pravili,
„se teď máme děsit, čeho se máme bát? Kristus je s námi. Bojujme a počínejme si statečně, nic nám
nebude moci odolat. A dostane se nám jistého vítězství, protože nám pomáhá nejmocnější z bohů.“25
Máme zde před sebou typické ukázky toho, jak staroseverští Germáni hledají nejsilnějšího z bohů, zejména pomocníka v bitvách a ve světských záležitostech, provádějí
20 Srov. např. Heimskringla IV 13. IV 14; IV 16; IV 17; IV 18: viz I. díl: Thule, Altnordische Dichtung
und Prosa. II. Reihe. Bd. XIV. Niedner, Felix (ed.), Jena 1922; Vita Anskarii 26.
21 Adam. Brem. IV 26n.
22 RICHÉ, Pierre: Die Karolinger. Eine Familie formt Europa. Stuttgart 1987; TÝŽ: Die Welt der Karolinger. Stuttgart 1999.
23 Vita Anskarii 19.
24 TAMTÉŽ, 27.
25 TAMTÉŽ, 30: Kristus zde má být potentissimus deorum.
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výběr mezi božstvy, Krista chápou jen jako jednoho z těch, mezi nimiž si mohou volit
svého fulltrúi.26 Zvláštní je v kap. 27 kolísání mezi plurálem bozi a singulárem Bůh.
Vysvětluji si je jako výsledek napětí mezi pravdivě popisovanou skutečností a myšlením
samotného autora legendy či některého z jejích opisovačů, který už podobné zkušenosti neměl. Tato syrová, nezastíraná výpověď o situaci je jedním z největších kladů spisu.
Jeho kladů je ovšem mnohem více. Některé z nich jsou zajímavé především
pro historika raně středověkých dějin, pro toho, kdo se zabývá transformací rodově
kmenové společnosti v rané státy. Jde tu např. o roli tzv. králů v nesjednoceném Dánsku a Švédsku, úlohu thingů,27 bojovnických družin, rané královské teritoriální správy,
o popisy obchodních a protourbárních center, a to nejen ve Skandinávii, ale i u Slovanů
nebo Baltů. Kromě toho se zde objevují informace o církevních poměrech v karlovské
franské říši, aktivitách vikingů, nebo o činnosti klášterních center vzdělanosti, jež mj.
vychovávala i kněžský dorost pro nově christianizovaná území.
Řím Ansgar osobně nenavštívil. Vyslancem Ludvíka Pobožného k papeži Mikuláši I., který měl potvrdit pozici nového arcibiskupství i pověření Ansgara jako misionáře evropského severu, se stal kostnický biskup Salomon a Ansgar za sebe poslal
klášterního bratra z Korvey Nordfrida.28 Papežové už od pozdní antiky ztělesňovali
nové významné poslání a novou věčnost Říma. Počátky této proměny můžeme vidět
v popisech předčasné smrti Alaricha I. v roce 410, a zvláště pak v počinu papeže Lva I.
z roku 452, který bohužel z dobových pramenů zachycuje pouze jeho sekretář a pozdně antický kronikář Prosper Tiro,29 jenž se však dočkal velké popularity ve středověké
tradici.30
Vedla tedy alespoň některá z cest pramene Vita Anskarii přece jen do Říma, který se stal nyní nástupcem toho antického, světovládného, aspoň v rámci západní církve?
Záleží na tom, jak široce či úzce budeme chápat antickou tradici u „barbarů“.
Budeme-li k ní počítat pouze opisování antických rukopisů a jejich studium či přímé
citace antických (tzv. pohanských) autorů v dílech spisovatelů raného středověku, pak
je Ansgarův životopis jen chudým pramenem o návratu k antice. Nenajdeme tu ani
jediný odkaz na antického autora zabývajícího se světskými záležitostmi, naprostá většina citátů pochází z Bible. Nemáme zde ani tak poměrně skrytý vliv antické biografie,
jako je třeba Suetoniův vzor pro Einhardův Život Karla Velikého.31 Moderní autoři,
kteří se pramenem Vita Karoli Magni zabývají, v něm nalezli krátké, necitované pasáže
26 Srov. např. také Gregorii episcopi Turonensis Historiarum libri X II 31, MGH: Scriptores rerum Merovingicarum I 1. Krusch, Bruno – Levison, Wilhelm (edd.), Hannover 1937–1951.
27 Sněm svobodných plnoprávných mužů určité oblasti.
28 Vita Anskatrii 23.
29 Prosper ad a. 452. Chronica minora I, MGH Auctores antiquissimi IX. Mommsen, Theodor (ed.),
Berolini 1892. Jde tu o schůzku papeže, jehož doprovázel bývalý konsul Avienus a bývalý honorární praefectus praetorio Trygetius s králem Attilou v jeho táboře na řece Mincio.
30 Zejména jde o náhrobek papeže Lva v chrámu Sv. Petra ve Vatikáně a Raffaelovy pokoje
v Lateránu.
31 HALPHEN, Louis: Études critiques sur l histoire de Charlemagne III. Einhard Historien de Charlemagne.
Revue Historique 126, 1917, č. 2, s. 271–314. NICOLL, W. S. M.: Some Passages in Einhards „Vita
Karoli“ in Relation to Suetonius. Medium Ævum 44, 1975, č. 1–2, s. 117–120. GLENN, Justin: Echoes of „Aeneid“ 11 in Einhard‘s „Vita Karoli Magni“ 9. The Classical World 94, 2001, č. 2, s. 179–182.
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ze Suetoniových životopisů, které ukazují zejména Einhardovu snahu srovnat Karla Velikého s Octavianem Augustem nebo Traianem. Najdeme tu i ohlas Vergiliovy
Aeneidy.32
Ansgar však není ve spise Vita Anskarii porovnáván se světskými hrdiny historie, ale se světci. Píše se tu, že se snažil napodobovat vlastnosti všech světců, hlavně
pak sv. Martina. Rimbert prokazatelně četl životopis sv. Martina od autora 4. – 5. stol.
Sulpicia Severa.33 Sv. Martin jím byl též chápán jako významný šiřitel evangelia.34 Život
tohoto pannonského a gallského světce mohl být nejspíše k dispozici v klášteře Corbie. V klášterních knihovnách tehdejší franské říše byly tedy zřejmě v dostatečné míře
k dispozici spisy antických křesťanských autorů nebo životopisy svatých (Einhardova
Vita Karoli je první světskou biografií od dob antiky).
Ansgar je v Rimbertově díle představen i jako muž, který osobně opisoval knihy,
šlo však jen o spisy náboženského obsahu.35 A ačkoliv doba karolínské reformy vzdělanosti byla zaměřena i na opisování děl antických „světských“ autorů, nejvíce Vergilia,
Ovidia a Horatia, z historiků byly rozmnožovány spisy Sallustia, Suetonia a Curtia Rufa,36 sám jim pozornost nevěnoval. Jeho jediné zachované vlastní dílo, krátké modlitbičky, které jsou zajímavým příkladem zbožnosti severozápadní Evropy 9. stol.,37 ukazují
dobrou, avšak až na výjimky většinou jednoduchou latinu. Nepokládám to za důkaz,
že tento jazyk neovládal výborně, modlitby původně nebyly určeny pro veřejnost a při
mších je dokonce pronášel jen v duchu.38
Sama Vita Anskarii, tedy dílo Ansgarova nástupce Rimberta, je však typickým
návratem k vyspělé latině, schopné vyjádřit stylistický záměr autora do jemných nuancí. Rimbert nepopisuje pouze „akční“ scény, jako je např. přepadení Ansgara loupícími Dány nebo dobytí Hamburku dánskými vikingy,39 scény, které jsou často líčeny
32 Např. Einhard, Vita Karoli Magni 19, 27, 29 a 30. Scriptores rerum Germanicarum 25. Holder-Egger,
Oswald (ed.), Hannover–Leipzig 1911.
33 Vita Anskarii 35 a 41. Obrat, který zde využil: Omnemque vitam sanctorum imitari studuit, specialius
tamen beati Martini. Srov. Sulpicii Severi epist. 3 ad Bassulam. Sulpicius Severus , Vita s. Martini. Burton,
Philip (ed.), Oxford 2017.
34 Srov. např. Centre Tourangeau d‘Histoire et d‘étude des Sources, Colloque de La figure martinienne,
essor et renaissances de l’Antiquité tardive à nos jours. Tours, 12–15 octobre 2016, dostupné na https://
cethis.hypotheses.org/files/2016/07/R%C3%A9sum%C3%A9s–colloque–FM–2016.pdf, cit.
31. 7. 2021.
35 Vita Anskarii 35: „Jejich obsahem je totiž to, co náleží k velebení Všemohoucího, k usvědčení hříšníků /z
nesprávného jednání/, ke chvále blaženého věčného života a popisu hrůz pekla, a mnohé, co se vztahuje ke kajícnosti a lítosti.“ Která díla to byla konkrétně, se z biografie bohužel nedovídáme.
36 V případě Curtia Rufa šlo o dílo o Alexandru Velikém, mající spíše románovou a moralizující
podobu.
37 Pigmenta poprvé publikoval Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Hamburg
1847, s. 1 ff. Dále srov. LAPPENBERG, Johann Martin: Anskarii Pigmenta. Des h. Anschars Gebete
zu den Psalmen. Hamburg 1844. Nověji: Die „Pigmenta“ des heiligen Ansgar. Gebete der frühen Kirche
im heidnischen Norden. Kiel 1997. Překlady ukázek do češtiny: BEDNAŘÍKOVÁ: Rimbert, Vita
Anskarii. Praha 2021, s. 24n.
38 Vita Anskarii 35. Drobná ukázka k žalmu č. 48: „Naplň, Pane, naše ústa svou moudrostí, abychom si,
když s vděčností vyznáváme, že ses stal člověkem a my byli /tebou/ vykoupeni z /moci/ pekla, zasloužili být
odměněni světlem, vyzařujícím z Tvé tváře.“
39 Vita Anskarii 10 a 16.
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i v dobovém dějepisectví. Nejvíce jazykově propracovává pasáže týkající se Ansgarových prorockých snů a různých vidění, kde velmi pečlivě hledá odpovídající výrazy
a skladbu vět. Tyto pasáže měly mj. podpořit učení o dvojí predestinaci.40 Snaží se zde o
vyjádření řady abstraktních obrazů, pocitů, ba pokouší se vyslovit nevyslovitelné, jeho
líčení se nejednou pohybují na poli mystiky a pro překladatele do moderních jazyků
jsou často výzvou.
V kapitole 3 Rimbert popisuje, jak se Ansgarovi zdálo, že zemřel a sv. Petr se sv.
Janem Křtitelem jej vzali do nebe. Zážitek má pocházet z vyprávění Ansgara samého.
Bylo zde třeba popsat duchovní, snové prožitky, jako např. v pasáži: „dicti viri iterumque
illum hinc inde circumstantes et longe maiori quam prius alacritate laetantes atque in omnibus multos
suavius incedentes, per maiorem, si dici possit, claritatem gressu immobili sine via corporea ambulantes
ducebant. Et ut verbis ipsius utamur: ‘Videbam’, inquitur, a longe diversos sanctorum ordines…“
V mém překladu:
„…zase ho vzali mezi sebe (Petr a Jan) a radovali se ještě nadšeněji než předtím, o mnoho
příjemněji si vykračovali a vedli ho, je-li to vůbec možné, ještě větším jasem, šli chůzí bez pohybu a bez
hmotné cesty.“ „ Z dálky,“ pravil, „jsem viděl různé řády světců…“
V německém překladu známého historika W. Wattenbacha je přitom např. výraz
ordines přeložen jako „řady (Reihen)“,41 bez ohledu na to, že Rimbert zdůrazňuje, jak
tyto ordines světců stály blíže nebo dál od Krista, takže se nejspíš jednalo o svaté podle
hodnosti, ne pouhé náhodně uspořádané zástupy. Nejblíže potom sedělo 24 starců,
známých z Apokalypsy sv. Jana. Problematické je také slovní spojení gressus immobilis.
Chůze je pohyb, a ten vyjadřuje i následující sloveso ambulare. Jde tady o snahu vysvětlit
zázračné dění v nebi pozemskými pojmy. Chůze i cesta jsou nehmotné, stejně tak jako
všechny věci v nebesích, jež jsou dle líčení životopisu tělesné, ale bez hmoty. Proto zde
může existovat chůze bez námahy a kroky bez pohybu.42
Na jiném místě téže kapitoly se dočteme o Kristu, který se Ansgarovi zjevuje
jako kosmický Kristus, jehož viditelnou podobou je nádherné světlo, a jehož působení
dle Rimberta Ansgar popisoval mimo jiné slovy: „Ipse quoque quodammodo erat ini omnibus,
et omnes in eo; ipse omnia exterius circumdabat, ipse omnes interius satiando regebat; ipse superius
protegebat, ipse inferius sustinebat…“43

40 Spis přináší i ukázku latiny soudobé papežské kurie – citaci buly Mikuláše I. najdeme v kapitole 23. V rukopisech řady B je část této listiny prokazatelně falšována. Ansgarovo misijní pověření
má zahrnovat také: Farriae, Gronlondon, Islondon, Scridevindum, Slavorum necnon omnium septentrionalium et orientalium nationum quocumque modo nominatarumn delegavit. Island a Grónsko nebyly v té
době dokonce ještě ani osídleny. V rukopisech řady A, k nimž náleží také stuttgartský rukopis
z 10. stol., je však Ansgarovo pověření vyjádřeno bez tohoto doplňku.
41 Litterae ante portas, Fontes medii aevi, Rimbert: Vita Anskarii (Wilhelm Wattenbach, 1889), dostupné na http://litterae.phil.muni.cz/, cit. 31. 7. 2021.; modernější anglický překlad má ranks – což
by mohlo znamenat i hodnosti viz Internet History Sourcebooks Project – Fortham university, dostupné
na https://sourcebooks.fordham.edu/, cit. 31. 7. 2021.
42 Srov. In eundo vero ac redeundo nec labor erat nec mora, quia quo tendebamus statim aderamus.
43 On, Kristus, byl jakýmsi způsobem ve všem a všichni byli v něm. On všechno zvnějška obklopoval a všechny řídil tím, že do nich vléval pokoj. Z výšky je chránil, zdola podepíral.
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Při převodu do moderního jazyka zde vzniká problém zejména se slovním spojením satiando regebat.44 Sloveso satiare primárně znamená sytit, nasycovat, konejšit.
Rimbert se však jen málokdy spokojil s užitím latinských pojmů v jejich nejběžnějším významu. Maximálně přesně se snaží vyjádřit i tento Ansgarův prožitek. Sousloví
překládám: řídil je tím, že do nich vléval pokoj. Přibližně v tomto smyslu se výraz satiare
objevuje ve Forcelliniho slovníku,45 a jde přitom o středověké využití. Otevřená zůstává
ovšem možnost, že všichni lidé byli v Ansgarově vidění naplněni Kristem. Kristus je
řídil, protože se nacházel uvnitř nich.
Podpořit tuto možnost by snad mohlo bližší prozkoumání termínu vas, jenž je
ve 42. kapitole Rimbertova textu možno přeložit jako „nádoba“ i „nástroj“. Celkově se
v Novém zákoně46 výraz skeúos či vas vyskytuje jak ve významu nástroje, tak nádoby.
Ansgar je v uvedené kapitole označen jako „vas electionis ad portandum Christi nomen
coram gentibus“. V českém ekumenickém překladu bible 21. století je v této frázi, Rimbertem volně převzaté ze Skutků apoštolů, zvoleno slovo „nástroj“.47 Pokud by Rimbert měl na mysli totéž, návrh nové verze překladu (nové i oproti mému stávajícímu
překladu z roku 2021) by pak měl podle mého soudu menší oporu.
Hambursko-brémský biskup je v citované kapitole životopisu srovnáván s apoštolem Pavlem. V Pavlových listech jsou lidé často chápáni jako Bohem vyvolení nikoli
díky svým skutkům ale díky milosti.48 Pavlovo mínění tak do jisté míry konvenuje s učením o predestinaci. Milost přichází zvnějšku, člověk jí musí být naplněn. Naplňování
určitým obsahem automaticky vyvolává obraz nádoby.
Velmi zajímavá je v souvislosti s frází satiando regebat rovněž pasáž v Pavlově listu
Korintským 4, 7n: „Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to
dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? Už jste nasyceni, už jste zbohatli, vešli jste
do Božího království…“ 49
Pro dešifrování slovního spojení, vyjadřujícího blízký vztah člověka ke Kristu
tak, jak se zdá, zůstává několik možných řešení včetně toho, že v přítomnosti Kristově
jsou nasyceny všechny lidské potřeby. K tomu, co zde mohl mít Rimbert konkrétněji
na mysli, se dostaneme i níže.
Panna Maria se v Ansgarově vidění objevuje pouze v tělesné podobě:50 „Zatímco
byl tak oddán chlapecké lehkomyslnosti, zdálo se mu jedné noci, že je na jakémsi velice bahnitém
a kluzkém místě a nemůže se z něho dostat jinak než s velkými obtížemi. Vedle onoho místa však
vedla neobyčejně rozkošná cesta, po které viděl kráčet jakoby nějakou paní, vynikající zjevem i důstojností, kterou následovalo mnoho bíle oblečených žen, s nimiž byla i jeho matka. Když ji poznal, snažil
se k ní přiběhnout, ale z onoho bahnitého a nesmírně kluzkého místa vůbec nebylo snadné se dostat.
Když se však průvod žen k němu přiblížil, zdálo se mu, že ta, která vyhlížela jako paní ostatních
44 Citovaný anglický překlad má: He controlled and met the needs of all. V citovaném německém překladu Wattenbachově je tomu podobně.
45 Egidio Forcellini: Lexikon totius Latinitatis. Facciolati, Jacobus (ed.), Patavii 1860, s. 229.
46 Porovnání viz Biblehub, dostupné na https://biblehub.com/acts/9–15.htm#commentary,
cit. 31. 7. 2021.
47 Skutky 9, 15 (…on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům…)
48 Římanům 9, 11; 11, 5; 11, 7.
49 Z této pasáže přitom Rimbert cituje i na jiném místě: Vita Anskarii 35.
50 Kosmickou podobu Panny Marie najdeme ve Zjevení 12.
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a o níž bez pochybností věřil, že je to svatá Maria, mu pravila: „Synu, chceš přijít za svou matkou?“51 Jde tu o Ansgarův šťastný posmrtný život, jehož dosáhne, když se zbaví způsobu
života běžného pro jeho věk. Obraz je zamlžován výrazy „jakoby“, „zdálo se mu“,
ale celkově je reálný a může odpovídat líčení dětského snu chlapce, jenž tehdy chodil
do školy v klášteře Corbeia vetus.
V kap. 4, kde už se popisují vidění dospělého muže, benediktinského mnicha,
vystupuje Kristus nejprve v lidské podobě, od níž se liší jen velikým jasem své tváře.
Dochází tady k odpuštění Ansgarových hříchů, poté se v téže kapitole objevuje již obraz kosmického Krista. Ansgarovo poznání tak roste stupeň po stupni, podle toho, jak
se on sám zdokonaluje, lépe řečeno, je zdokonalován pomocí speciálních snů a vidění.
Všechny tyto stupně poznání, stejně tak jako proniknutí „do tajemných prostor
nebes“ jsou darem zvnějšku. Ansgar je v těchto případech tedy spíše nádobou, která
přijímá obsah. Tam, kam se díky sv. Petrovi a Janu podíval, mohl existovat nejvyšší stupeň tohoto poznání, nikoli již jen setkání s Ježíšem, ale naplnění Kristem, které zároveň
představuje nasycení vším, co člověk potřebuje.
Nehmotně, stejně jako např. chůze v nebi, je vylíčen také Ansgarův krátký pobyt v Očistci. „…největším utrpením, jak se mu zdálo, byla velice hustá temnota, obrovský strach
a pocit, že je rdoušen. Byl zbaven veškeré paměti a jenom sotva schopen uvažovat o tom, jak může
existovat tak hrozný trest.“52 V pozdějších obsazích kapitol se mluví o očistcovém ohni,
v samotném popisu muk však o něm žádná zmínka není.
Své zážitky, jež byly postupným zasvěcováním a poznáváním náboženských
pravd, sděloval Rimbertovi sám Ansgar. Dílem Rimbertovy latiny, zdokonalené snahou
učenců ze sklonku 8. a z 9. století, může však být to, že popisy těchto zážitků odpovídajícím způsobem gradují. Ansgarovy představy se často vymykají z všednosti a stereotypů myšlení tehdejšího křesťana, a též proto si zaslouží obdiv Rimbertova líčení těchto
vizí, která se snaží co nejvíce přiblížit atmosféře mystického prožitku.
Jedním z míst, která představují pro překladatele opět nelehký úkol, je popis
vize, která měla Ansgara zbavit pýchy na jeho dokonalost askety. Celý svět se mu smrskl
do temného údolí, v němž se mu ukázalo cosi jako místo setby či semeniště, z něhož
pochází lidský rod.53 Když na to vše v údivu a ve strachu hleděl, bylo mu přikázáno, aby
se dobře díval, jak se dostal na tento svět, a řečeno: „Odkud se bere jakákoli lidská pýcha,
když člověk byl zrozen v slzavém údolí z tak ubohého počátku? A cokoli získal dobrého, nemá sám
ze sebe, ale přijal to od toho, od něhož každý dar je nejlepší a každé obdarování dokonalé?“54
Adjektivum sementivus, užité v originále znamená secí, dies sementivus např. označuje den setby. Pokud bychom zvolili překlad, že se mu ukázal den setby jako počátek
lidského rodu, udiví nás pohrdání tímto počátkem. Stvořením člověka Bohem by jistě pohrdat nemohl. Co se mu tedy v temném údolí ukázalo? Rimbert volí netradiční
51 Vita Anskarii 2.
52 Vita Anskarii 3.
53 TAMTÉŽ. 35: In qua videlicet tenebrosa valle ostensum est ei etiam quasi sementivum quoddam, ex quo
genus humanum ducit originem. Cumque haec omnia admirans et horrescens aspiceret, iussus est, ut attenderet,
quo initio in hanc vitam veniret, ac dictum : ‘Unde’, inquit, ‘homini ulla iactantia esse poterit, qui de tam vili
origine in convalle lacrimarum procreatus sit? Et quicquid boni habuerit, non a se, sed ab eo, a quo omne datum
optimum et omne donum perfectum , acceperit?
54 Jde opět o volný citát z Pavlových listů.

57

Rimbertova Vita Anskarii jako pramen pro poznání Skandinávie
9. století, a jako výzva pro soudobé překladatele

výraz: nikoli sementis, ale sementivum. Žádnou emendaci tohoto výrazu v kritickém aparátu doprovázejícím edici v MGH přitom nenacházíme. Nejde tedy zřejmě o chybu, ale
o autorův záměr. Ostatně i místo temného údolí bychom spíše očekávali Zemi, zelenou
rostlinami a oživenou zvířaty všeho druhu. Křesťanský básník Venantius Fortunatus
užil adjektiva sementivus, když hovořil o oplodňujícím světle.55 V abstraktním smyslu
užívali středověcí autoři také význam semeniště (např. semeniště zla).56 Rimbertovi jde
nejspíše o to, aby vyjádřil rozdíl mezi rozjásaným líčením nebes ve 3. kapitole a chmurným obrazem osudu lidí po vyhnání z ráje i osudu všeho pozemského, od něhož je
třeba se odpoutat a pokládat to za pomoc sobě samému, na niž není třeba být hrdý.
Mohli bychom jistě hovořit také o tom, že ve spisu Vita Anskarii je využito všech
slovesných časů a způsobů, o obdivuhodně zdařilém využívání konjunktivů ve vedlejších větách v různém stupni závislosti, používání časových vazeb, gerundií, apod.,
o díle, kde pro zjednodušení syntaxe nejsou zneužívána participia. Autor často hledá
neotřelé termíny, substantiva i slovesa, jež ve významu, který do nich klade, nacházíme
na stránkách věnovaných příslušnému pojmu v Thesauru linguae Latinae, ve Forcellinim, Slovníku středověké latiny apod. mnohdy až daleko vzadu.57 Veliký rozdíl proti
latině, jejíž stav vlastně vyvolal karolínskou reformu vzdělanosti.
Teologické zaměření nevedlo Rimberta, vynikajícího znalce Písma, do Říma cestou četby antických autorů – kromě těch, kteří byli křesťany. Byla to však cesta vynikající znalosti latiny a sepsání díla, jež v tomto jazyce vyjadřuje složité lidské představy,
zážitky a pocity, které „nejsou z tohoto světa“, a překladatelům přináší výzvu vyjádřit
je v současné řeči. Jeho spis ukazuje, jaké výše již opět dosáhla latina po svém úpadku
v tzv. temných staletích a jak se znovu přiblížila jazyku antických Římanů.

55 … ut tenebras animae lux sementiva fugaret. viz Venantius Fortunatus: Venantii Honorii Clementiani
Fortunati presbyteri Italici opera poetica, MGH Auctores antiquissimi IV 1. Leo, Friedrich (ed.), Berolini
1881.
56 Srov. Chronica Regia Coloniensis, MGH Scriptores Rerum Germanicarum 2. Waitz, Georg (ed.). Hannoverae 1880, s. 174. V běžném smyslu virtus sementiva je plodivá síla srov. např. Conradus de Monte
puellarum: Yconomica, MGH Staatschriften 2/1. Krüger, Sabine (ed.), Stuttgart 1973.
57 Využito stránek: Bayerische Akademie der Wissenschaften, Das Projekt: Thesaurus linguae Latinae,
dostupné na https://thesaurus.badw.de/, cit. 31. 7. 2021; Forcellini, Totius Latinitatis Lexicon, dostupné na http://www.lexica.linguax.com/forc.php, cit. 31. 7. 2021; Digital Humanities AVČR,
Slovník středověké latiny: Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum, dostupné na https://digitalhumanities.cz/db/slovnik–stredoveke–latiny–latinitatis–medii–aevi–lexicon–bohemorum/, cit. 31. 7.
2021.
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Summary
Rimbert’s Vita Anskarii as a source for knowledge of the 9th-century Scandinavia and as a challenge for today’s translators
Jarmila Bednaříková
The biography of St. Ansgar, an Archbishop of Hamburg-Bremen and a missionary
of Scandinavia, authored by Rimbert, his successor in the episcopal see and in his missionary
work, is the only source created for the 9th-century Scandinavia by eyewitnesses of the events
there. We obtain, for example, unique information about the gradual growth of the power of
tribal kings, about still functioning institutions of the tribal establishment, about the beginnings of cities, international trade, Viking conquests, but mainly about the concept of Christ
and Christianity in the thought of polytheistic Germans of northern Europe. The work is also
a testimony to the ecclesiastical as well as secular politics, not only directly, but also by how its
content developed during the rewriting. In addition, Rimbert’s work shows strong traces of the
Carolingian reform of education. His Latin is very advanced, it tries to express visions, mystical
experiences, emotions. If today’s translator wants to reproduce the text as accurately as possible,
he will encounter many difficulties of interpretation. Vita Anskarii is a testimony to how the
language of the Frankish Empire, after a great decline, returned to the goal: to the Latin of the
ancient Romans.
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Múza Kleió v barokním šatu
Antické dějiny v percepci českého literárního baroka
Lubor Kysučan
Abstract:
The study deals with the perception of ancient history in the literature of the Czech baroque,
mainly in its Latin branch. The chief aim of the study is the analysis of motifs taken from the ancient
history in the key genres of the Czech baroque literature and at the same time the analysis of the
forms of its reception in the context of the culture history and education of the Czech baroque and its
influence on the historiography and general philopshy of history of that time.
Keywords:
ancient history – Czech baroque – Latin literature – classical scholarship – school drama –
Bohuslav Balbín

J

1. České baroko s otazníky

en stěží bychom hledali na světě zemi – snad s výjimkou Itálie, Španělska,
Portugalska, Bavorska a Latinské Ameriky – která by byla, v dobrém i ve
zlém barokní kulturou zasažena více než české země. Baroko je nespornou
součástí české identity. Říká-li se, že česká duše je průmyslová, stejně tak můžeme říci,
že svým dílem je i barokní. Platí to pro tu část společnosti, která barokní hodnoty akceptuje, stejně jako pro tu, která se vůči nim tvrdě vymezuje. Viditelné a výrazné stopy
baroka jsou vepsány do tváře historických center velkých měst i nejzapadlejších vesnic
stejně jako celé krajiny. Nevymazala je z ní ani moderní industrializace, ba ani komunistická kolektivizace a devastace, stejně jako bezohledné postkomunistické kořistnictví.
Hru na barokní notu v podobě symbolů, motivů, obrazů i celkového stylu nalezneme
i v moderní české literatuře u autorů tak rozdílných, jako byli Jaroslav Durych, Jan Zahradníček, Vladimír Holan, Karel Kryl i Ivan Martin Jirous. České země jsou zřejmě
jediným regionem, kde baroko není pouze záležitostí estetického potěšení a kulturně-historického bádání, ale proměnilo se i ve žhavé politikum. Druhý život baroka je
bezmála stejně pohnutý a dramatický jako ten první. Baroko se stalo předmětem kontroverzí nejrůznějších náboženských i politických proudů již od počátku moderní české společnosti. Zjednodušené pokrokářské odmítání českého baroka jako doby temna,
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stejně jako jeho adorace někdy až žlučovitě záštiplnými a militantními ultrakonzervativními katolíky druhé republiky, byly vždy na újmu jeho objektivnímu zkoumání.1 Rozbití habsburské monarchie a vznik nezávislé republiky byly dokonce neblaze poznamenány barbarským ničením barokních památek. Spory o jejich obnovu rozdělují českou
společnost leckdy až dodnes, jak ukázala debata o obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Překvapivě i ve vlažném postmoderním jednadvacátém století
ožívají staré formy iracionální adorace i neméně iracionální démonizace baroka. Český církevní primas volí těžkou a pompézní formu církevní reprezentace připomínající
protireformační ecclesia militans, naopak umanutí obrazoborci i dnes volají po ničení
barokních památek (např. nejmenovaný filozof z nejmenované katedry filozofie nejmenované regionální univerzity!). Překvapivě i ve třetím desetiletí 21. století se tak barokní památky stávají specificky českým symbolem lokální verze globální kulturní války. Přesto lze říci, že posledních třicet let svobodného společenského vývoje přineslo
znovuotevření nezávislého badatelského prostoru, prostého iracionálních předsudků
ve vztahu k českému baroku.
2. Klasická tradice jako neodmyslitelný atribut české barokní literatury
Jedním z významných aspektů barokní kultury v celé Evropě2 (včetně českých
zemí) je nápadné akcentování klasické antické civilizace zděděné z humanismu a dále
rozvíjené na všech úrovních barokního umění3. Klasická tradice představuje vedle tradice biblické a již vzácnějších návratů do středověku základní atribut barokní kultury
v celé Evropě. Na tomto se shodují všichni autoři literatury,4 kteří se daným tématem
zabývají. Stejně tak se shodují v tom, že klasické motivy zasahují všechny žánry literatury a že klasický vliv se projevuje v nejrůznějších formách – od literárních forem
(metrické formy, básnické útvary, ciceronské periody, klasické formy a žánry obecně)
přes konkrétní antické reálie – mytologie, historie, každodenní život až po přímé citace
z antických děl a přejímání antické metaforiky, symboliky a topiky.
V této studii se pokusíme zodpovědět otázku, jak se motivy z antické historie
i vliv antické historiografie projevovaly v barokní literatuře českých zemí. Naše studie pochopitelně nemůže pokrýt kompletní, velmi rozsáhlou a dosud nezpracovanou
literaturu té doby, ale bude založena na rešerši vybraných tří děl různých žánrů, pro
barokní literaturu i dané téma reprezentativních.

1
2
3
4

Přesto i v této době vznikaly vysoce fundované, v jistém ohledu dodnes nepřekonané vědecké
publikace reflektující české baroko i spory o ně, např. KALISTA, Zdeněk: České baroko. Studie,
texty, poznámky. Praha 1941.
K tomu podrobněji VILLARI, Rosario: Barokní člověk a jeho svět. Praha 2004 a REYNOLDS,
Leighton Durham – WILSON, Nigel Guy: Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek
and Latin Literature. Oxford 1974.
K tomu podrobněji VARCL, Ladislav: Antika a česká kultura. Praha 1978.
TICHÁ, Zdeňka: Antické prvky v české poezii 17. a 18. století. Listy filologické 97, 1974, č. 97, s. 101;
KYSUČAN, Lubor: Antika v latinské barokní literatuře českých zemí. Acta historica Universitatis
Silesianae Opaviensis 4, 2011, č. 4, s. 178.
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3. Recepce antické historie v české barokní literatuře

3.1 Školní hry: Lacrimae Alexandri Magni
Jedním z typických příkladů, na němž lze dokumentovat široký vliv antických
tradic na divadelní tvorbu českého baroka, je školní drama, provozované na piaristických a jezuitských gymnáziích. Motivicky školní hry čerpají většinou z historických
námětů, občas středověkých, nejčastěji však biblických a antických. Nepříliš známou,
ale pozoruhodnou ukázkou hry s antickým námětem je anonymní dramatický latinský
text, jehož autorem byl dnes neznámý profesor latiny ditrichštejnského piaristického
gymnázia z Lipníku nad Bečvou. Jde o hru Lacrimae Alexandri Magni,5 která měla premiéru 18. ledna 1764. Jedná se o klasickou ukázku deklamačních školských her, které byly
v barokním jezuitském a piaristickém školství samozřejmou součástí školního kurikula.
Motivicky čerpá z drobné epizody z Plútarchova životopisu Alexandra Velikého. Drobná epizoda inspirovala poměrně rozsáhlou hru vyznačující se košatým dějem. Alexandr
žárlí na úspěchy svého otce Filipa, právě se nalézajícího na válečném tažení ve vzdálené
Ilýrii. V důsledku věštby předpovídající ohrožení Makedonie a otcova vojska se Alexandr rozhodne s pomocí přátel postavit vlastní vojsko. Přátelé celou věc protahují, protože chtějí Alexandrovi zabránit v neuváženém činu. Naštěstí se jim to podaří – dříve,
než Alexandr vytáhne do pole, přichází Filipův posel se zprávou o slavném vítězství.
Alexandr se však rozpláče, protože trpí představou, že otec mu vzal všechny válečné
vavříny a že již neexistuje žádný slavný skutek, který by mohl ještě vykonat.6
Pokud jde o záměr hry, existují zde dvě roviny – výchovná a vzdělávací. Z výchovného hlediska je Alexandr líčen jako příklad chvályhodné, byť místy poněkud
nevyrovnané ctižádosti a odvahy spojené s obětavým vlastenectvím. V takové výchovné roli ostatně byly antické postavy využívány již od počátků humanismu a výchovná
úloha antiky byla oživována znovu a znovu až po německý novohumanismus s jeho
koncepcí klasického gymnázia, kde měly být antická historie a literatura prostředkem
výchovy řádného a kultivovaného občana. Lze říci, že v obdobné, i když tehdy ještě ne
tak pregnantně ideově formulované roli, se antická tradice uplatňovala i v barokním,
zejména řádovém školství. Vzdělávací rovina textu potom byla založena na skitečnosti,
že prostřednictvím deklamace latinské hry si studenti procvičovali praktickou a aktivní
znalost latiny, antické metriky, poetiky a rétoriky a zároveň starověkou historii.
Pokud jde o výběr námětu, příslušná epizoda z Alexandrova života se kromě
Plútarchova zpracování v žádném nám známém literárním díle nevyskytuje, samotná
postava Alexandra však představuje již od antiky oblíbený a častý námět uměleckých děl
nejrůznějších žánrů. Alexandr je zobrazován jak v dílech antických historiků (Arriános,
Curtius Rufus, Claudius Aelianus, Iustinus), tak životopisců (Cornelius Nepos, Plútarchos7), stejně jako v pozdně antických latinských i řeckých románech a rovněž v textech
5
6
7

V naší studii pracujeme s edicí a překladem L. Kysučana viz Lacrimae Alexandri Magni. Kysučan,
Lubor (ed.), In: Lacrimae Alexandri Magni. Hanzlík, Tomáš, Praha 2007.
Plutarchos: Vitae parallelae. Alexander V. Gärtner, Hans – Ziegler, Konrad (edd.). Berlin 2015.
Plutarchos: Vitae parallelae. Alexander V. Gärtner, H – Ziegler, K. (edd.). Berlin, 2015.
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byzantských. Jako příklad člověka, který výjimečným způsobem překonal obvyklé lidské možnosti, ovšem jeho postava fascinovala i další epochy. Právě ze zmíněných pozdně antických románů přešla Alexandrova postava do středověku, kde byla – podobně
jako např. Vergiliův Aeneas – obklopena aureolou heroického rytířství, tolik blízkého
středověké kultuře. Takto ožívá ve slavné latinské Alexandreidě Gautiera de Châtillon,
německé skladbě Ulricha von Eschenbach stejně jako v celé řadě dalších skladeb (alexandreid), které po jejich vzoru byly napsány, včetně Alexandreidy staročeské. Vysoké
obliby jeho postava dosáhla v době humanismu i v barokní době, kdy o něm bylo napsáno na dvě stě oper, z nichž několik bylo uvedeno i na našem území. V historických
románech se jako významný hrdina objevuje až do současnosti. Význačnou roli hraje
Alexandrova postava i v díle Jana Amose Komenského, na něž, jak můžeme zodpovědně navzdory některým zjednodušeným literárně-historickým soudům konstatovat,
česká barokní literatura v řadě ohledů navazuje.8 Alexandr se již v antice stal jakýmsi
archetypem akčního superhrdiny, který je dodnes živý, byť dnes více v druhořadých filmech a počítačových hrách. Škoda jen, že všechny tyto pozdější nánosy a interpretace
zahalují jeho skutečnou tvář – osobnost pragmatického politika, který vytvořil jednu
z prvních kosmopolitních říší v dějinách a stal se otcem „první globalizace“, z jejíhož
odkazu žijeme dodnes.
Autor hry prokazuje důkladnou znalost starověké geografie, hra je zasazena
do přesně vymezeného prostředí, zeměpisné názvy odpovídají antické a zároveň geografické realitě. Autor je rovněž vynikajícím znalcem antické historie, o čemž svědčí
řada historických narážek i užití reálií předznamenávajících již kosmopolitní atmosféru
nadnárodního Alexandrova helénistického impéria. O tom např. svědčí užívání titulu
Jupiter – Amon. Historický Alexandr byl totiž po dobytí Egypta a jeho osvobození
od Peršanů egyptskými kněžími v oáze Siwa prohlášen za Amónova syna, a takto tedy
vlastně za egyptského faraona.
V samotném úvodu hry se objevuje dlouhá pasáž o řeckém městě Olynthos.
Konflikt s ním poskytl záminku k výpravě Alexandrova otce krále Filipa proti řeckým
obcím, a tak v důsledcích vedl ke sjednocení Řecka. Autor hry výstižně popisuje i jeho
z historie známé brutální zničení:9
8

9

M. Klučka dokazuje, že Komenský přijímal Alexandra jako postavu, která je příkladem nejen
politické, vojevůdcovské, nýbrž i obecně lidské velikosti a vyzdvihoval ho i ve svých didaktických spisech. Viz KLUČKA, Metoděj: Několik poznámek o pojetí Alexandra Velikého v díle pedagoga
J. A. Komenského. Listy filologické 80, 1957, č. 1, s. 90–97. Dále zdůrazňuje, že „většina pozitivních
(rozumějme Alexandrových) vlastností je uváděna z aspektů školských, výchovných a politických: odpovídá to
dílu Komenského, vyspělého a zralého muže, který se vedle duchovního povolání teoreticky i prakticky zabýval
otázkami výuky a výchovy a potřeboval vhodných příkladů, jichž je více než dosti na Alexandru, sleduje-li se
zejména po linii pozdější tradice a literatury.“ Cit. dle TAMTÉŽ, s. 94. Se sympatickými rysy je Alexandr zobrazen i ve známé školní hře Dioegenes cynicus redivivus, kde je podán jako důvtipný muž
zajímající se o filozofii a usilující o přátelství s věhlasným filozofem.
Ediční poznámka: originální latinské texty uvádím většinou v českém překladu. Původní latinský
text uvádím pouze tehdy, pokud je předmětem interpretace v souvislosti s nějakou problémovou
otázkou a kritickou diskusí s ním spojenou. Překlady latinské barokní literatury jsou dílem autora
studie. V případě Balbínova Trophaea a antických pramenů cituji již vydané překlady zavedených
a respektovaných překladatelů (Josef Hejnic a další), kteří jsou korektně uvedeni.
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„Toronské břehy vlhnou krví
a krev se mísí s egejskými vlnami.
Město je srovnáno se zemí,
v žádné době je již nepůjde obnovit.“
Ve hře se objevují obrazy inspirované známými antickými díly. Např. srovnání
Makedonců ničících město Olynth s větry vypuštěnými z otevřené jeskyně je nápodobou známé pasáže z Vergiliovy Aeneidy (I. 82–88),10 v níž král větrů na přání bohyně
Junony sesílá divokou větrnou bouři na Aeneovo loďstvo.11 Tato inspirace je vcelku
pochopitelná. Vergilius představuje již od antiky základní školní četbu.
„Ne jinak než větry, které z otevřené jeskyně
vypustil Hippotadés, uvolnil jim otěže a tak otevřel cestu,
aby zpustošily úrodu, strhly svrchu střechy,
polámaly stromy a zpustošily chvějící se lesy.“ 12
Stejně tak úsměvné vzájemné dobírání se vojáka Trania a lékaře Aristippa, jímž
je hra okořeněna, je inspirováno Plautovou hrou Miles gloriosus (Chlubný vojín). Vlastní
závěr hry se ovšem nese již ve zcela vážném tónu. Vypravěč v něm vysvětluje příčinu
Alexandrova žalu a zároveň ve formě panegyriku předvídá budoucí Alexandrovu slávu:
„To jsou ty slzy, jež předpověděl Jupiter Amón. A ukazuje se nám samotná příčina těchto
slz…….. Co jiného nám již nyní napovídá slza prolitá ze samotné touhy po slávě, a celé toto shromáždění vojska, jež nyní vidíte, než to, že jednou v budoucnu to bude právě Alexandr, kdo si získá
10 Publius Maro Vergilius: Opera. Oxford 1969.
11 Autorova tvořivost se ovšem projevuje v tom, že netransponuje Vergilia doslovně i s jeho verši
či alespoň určitou částí pro něj typické slovní zásoby, jak se to velmi často v přístupu k textům
antických klasiků stávalo. Autor hry přebírá pouze obraz, ale k jeho vyjádření volí vlastní slova
i veršovou formu. Pro srovnání uvádíme původní Vergiliův text (Aeneis I, 82-88):
„Haec ubi dicta, cavum conversa cuspide montem
impulit in latus ac venti, velut agmine facto,
qua data porta ruunt et terras turbine perflant.
Incubuere mari, totumque a sedibus imis
una Eurus Notusque ruunt creberque procellis
Africus, et vastos volvunt ad litora fluctus.“
„Praví, obrátí žezlo a prudkým úderem jeho
nachýlil na bok horu a větrové v bojovném šiku
vyrazí, kudy dán průchod, a přes souš, dujíce vírem,
na moře vpadnou divě a celé je z nejhlubších hlubin
zvíří, Euros a Notos i Africus nárazů prudkých:
v tom proud hrozných vln se valí ku břehu z moře.“
(Publius Maro Vergilius: Aeneis. VAŇORNÝ, Otmar (přel.), Praha 1970.)
12 „Non secus, ac venti, quos antro emisit aperto
Hippotades, laxisque viam patefecit habenis,
ut sternant messes, vertantque a culmine tecta,
et fracta trepidas perturbent arbore silvas.“
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nesmrtelnou slávu, takovou, že si Řecko bude děkovat za to, že jej učinilo svým králem? Králem, jehož
se budou bát Peršané i evropské národy a jehož bude nakonec obdivovat celý svět?“ 13
Ačkoliv autor je anonymní, lze předpokládat, že šlo o profesora zdejšího gymnázia. Hloubka jeho znalostí starověké kultury je taková, že si s antickými reáliemi
důvtipně pohrává, paroduje je a činí předmětem vlastního humoru. Uvážíme-li, že se
jednalo o regionální gymnázium, nalézající se v podstatě na okraji Moravy, svědčí to
o míře, jakou klasická vzdělanost prostoupila tehdejší kulturu a společnost a stala se
součástí jejího univerzalistického vzdělávacího modelu.
3.2. Nauková literatura: Karla Ferdinanda von Schertz Magia
posthuma per iudcium illud pro et contra nonnulibi iudicio investigata
Příklad toho, jak se antické historické reálie uplatnily i v barokní odborné literatuře, nám poskytuje spis olomouckého právníka Karla Ferdinanda von Schertz
Magia posthuma per iudcium illud pro et contra nonnulibi iudicio investigata (Posmrtná magie
zkoumaná skrze posuzování právnickou metodou pro a proti, aniž by kde soud zůstal
otevřený).14 Jeho autor, Karl Ferdinand, svobodný pán ze Schertzu (zemřel 1724), působil jako právník a ředitel kroměřížských biskupských statků, větší část svého života
však prožil v Olomouci. Ve své době byl velmi plodným autorem publikujícím v latině a němčině, většina jeho děl však upadla do zapomenutí. Vedle odborné právnické
literatury věnované otázkám problematiky pozemkové držby a nájmu je autorem děl
právně-teologických15 a především několika spisů, jež bychom mohli označit jako vlastivědné, ať již z oblasti geografické16 či heraldické.17 Většina jeho tiskem vydaných děl je
dostupná ve Vědecké knihovně v Olomouci, paradoxně s výjimkou zde analyzovaného
díla Magia posthuma, které je přitom jedním z nejcitovanějších olomucensií.
Vydání knihy (1706) spadá do doby, kdy v českých zemích doznívá obsese spojená s čarodějnickými procesy. Teprve před deseti lety skončily procesy ve Velkých Losinách, nejrozsáhlejší hon na čarodějnice na území českých zemí, jemuž padlo za oběť
na 52 lidí. S vírou v čarodějnictví úzce souvisela – a postupně ji začala nahrazovat – víra
v upíry, v podstatě jakési čarodějnice po smrti. V 18. století dosáhla tato víra na Moravě
podoby psychózy a byla mnohem více rozšířená než kdekoliv jinde v Evropě – z Moravy 18. století jsou doloženy zmínky o stovkách případů údajného vampyrismu. V menší
míře jsou případy vampyrismu doloženy ze Slezska, Uher a Srbska. Von Schertzova
13 Životnost námětu výše analyzované barokní hry podtrhuje fakt, že hudební skladatel Tomáš
Hanzlík podle ní zkomponoval stejnojmennou operu Slzy Alexandra Velikého (premiéra 25. ledna 2007 v Národním divadle v Praze).
14 SCHERTZ, C. F.: Magia posthuma per juridicium illud pro et contra suspenso nonnulibi judicio investigata.
Olomouc 1706.
15 Např. Carl Ferdinand von Schertz: Discursus Juridicus De Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria. Olomucii 1697.
16 TÝŽ: Illuminatio Oppaviae. Brzeg 1716; TÝŽ, Laconismus Philologicus De genuino Fontis Oderae Loco
Situque. Wratislaviae 1715.
17 TÝŽ: Mährisches Landes-Wappen Aus der Historie Und Herolds-Kunst. Nürnberg 1699.
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kniha tedy plně zapadá do dobové atmosféry, čtenářské poptávky i ideového kvasu
tehdejších věr a pověr.18
Právě pro jevy spojené s vampyrismem se tehdy používal termín magia posthuma19
teprve od konce 18. století se rozšiřuje dnes běžný termín vampyrismus Jeho nebývalé
rozšíření v 18. století na Moravě je některými badateli spojováno s neutěšenými životními podmínkami v tehdejších venkovských, zejména německých oblastech severní
Moravy a Slezska (nevzdělanost, chudoba). Živelné snahy prostých lidí o vyrovnání se
s upíry – probodávání srdce zemřelých kůlem, exhumace a spalování mrtvol – vyvolávaly nejednoznačnou reakci církevní vrchnosti, oscilující mezi schvalováním podobných praktik, přes rezervovanou nejistotu až po jejich odmítání a později i rozhořčenou
kritiku ze strany osvícenější a vzdělanější části společnosti. Právě v tomto prostředí
vzniká kniha Karla Ferdinanda von Schertz, který se snaží s celou záležitostí vyrovnat
z pozice korektního právníka a s ohledem na zásady církevního práva i obecné etiky.
Tento spis sám o sobě představuje u nás nedoceněné a polozapomenuté dílo, které
se však v zahraničí, zejména mezi zájemci o dějiny vampyrismu a magie, těší velké
popularitě. Jeho autor v něm řeší otázku, jakým způsobem se má dle tehdejšího práva
a v souladu s katolickou vírou a morálkou postupovat ve vztahu k případům vampyrismu, které sám v hojné míře dokládá jak ze starší literatury, tak z osobních svědectví
současníků.
Svou bohatou právnickou i teologickou erudici autor dokládá rozsáhlou řadou
citací jak z Justinianova Corpus iuris civilis, tak z celé řady odborných spisů věnovaných
kanonickému právu i dalších literárních pramenů. Citovaní autoři se pohybují na široké škále od antických autorů přes Thomase Hobbese až po autory jezuitské (zejména
známý démonologický spis Martina del Rio Disquisitionum magicarum libri sex). Výrazné
místo mezi prameny latinskými, německými i českými hraje česká Kronika Neplachova20 ze 14. stol. Její dvě „upírské“ epizody ovšem von Schertz cituje v podání Hájkovy
Kroniky české21
Jak je pro barokní vzdělanost příznačné, v autorově díle se můžeme setkat i s celou řadou antických motivů. Ty můžeme rozdělit do několika okruhů. V první řadě se
jedná o citace z antických, převážně římských autorů. Velmi hojné jsou citace z Justinianova kodexu Corpus iuris civilis, které mají pochopitelně odborný charakter a slouží
jako argumenty pro diskutovanou právnickou tematiku. Dále se však v textu vyskytuje
několik dalších citací z antické literatury (Cicero, Horatius, Iuvenalis, Ovidius,22 Plinius
Starší, Plinius Mladší,23 Vergilius).24 Některé citace autor upravuje, např. známý Ovidiův
verš z Proměn z báje o čtvero věků v souladu s kontextem adaptuje do podoby: „Adeone
18 Kulturně-historickým i literárním aspektům Schertzova díla se podrobně věnuje unikátní monografie MAIELLO, Giuseppe: Vampyrismus a Magia posthuma. Vampyrismus v kulturních dějinách
Evropy a Magia posthuma Karla Ferdinanda Schertze (první novodobé vydání). Praha 2014.
19 Doslova posmrtná magie.
20 JEŘÁBEK, M.: Kronika Neplachova. Časopis Musea království Českého 76, 1902, 4, s. 496–509.
21 Václav Hájek z Libočan: Kronika česká. Linka, Jan (ed.). Praha 2013.
22 Publius Naso Ovidius: Metamorphoses. Anderson, William S. (ed.). Leipzig 1977.
23 Gaius Plinius Caecilius Secundus: Epistulaum libri novem. Epistularum ad Traianum liber. Panegyricus.
Hanslik, Rudolf – Schuster, Meinhard (edd.), Leipzig 1958.
24 Publius Maro Vergilius: Opera. Oxford 1969.
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terras iam rurales Astraea reliquit? “25 („Že by tedy nebešťanka již opustila venkovské kraje? “)
Jiné citace slouží jako argumentační materiál v odborném kontextu celého pojednání,
např. známý dopis Plinia Mladšího o strašidelném domě (Plin. Epist. VII, 27). Nutno
podotknout, že se jedná o skutečně autentické citace z antické literatury svědčící o její
důkladné znalosti, nikoliv pouze o uvádění ad hoc využitých všeobecně známých sentencí a okřídlených rčení, jak to často nejen v baroku činí autoři toužící se blýsknout
svou sečtělostí a vytvořit si intelektuální image.
Autor se výborně orientuje zejména v antických historických reáliích. Ty jsou
představeny jak faktickými informacemi z antických dějin (např. zmínka o posledním
římském králi Tarquiniu Superbovi), tak i používáním metaforických odkazů na antiku,
např. ostentaque Thessala („thesalské úkazy“26) nebo testis atticus („attický27 svědek“), kterýmžto titulem označuje Bohuslava Balbína, jehož považuje za „v našich krajích nejvzdělanějšího historika.“
Právě tato hojnost a samozřejmost antických odkazů i v díle, které ve své podstatě bylo neliterární povahy, věnovaném látce zcela vzdálené, jehož autorem byl právník,
tedy člověk ryze praktického povolání, dokresluje intenzitu, s níž byla antika v barokní
kultuře přítomna.
3.3. Básnická satira: Bohuslav Balbín: Trophaeum sepulchrale
Výrazné místo v barokní latinské literatuře českých zemí zaujímá latinský spis
Bohuslava Balbína Trophaeum sepulchrale in Bernardum Bořitam de Martinic supremum bugravium. Tato skladba vznikla pravděpodobně na počátku sedmdesátých let 17. stol., byla
dlouho považována za ztracenou, na výtečné úrovni byla vydána a přeložena až českým
klasickým filologem Josefem Hejnicem.28 Cílem Trophaea je kritika působení nejvyššího pražského purkrabího Ignáce Bernarda z Martinic, jemuž Balbín vytýká ožebračování české země, drancování vojskem, všeobecné bezpráví a politický útlak.
Spis má formu čtyř fiktivních nápisů, které pražskému purkrabímu věnovaly
čtyři zemské stavy – duchovenstvo, šlechta, měšťanstvo a vzdělanci. Jedná se o velmi
útočný spis obsahově stojící na pomezí intelektuálního politického pamfletu a satiry.
Ohlasy antiky, jak formální, tak především v podobě motivů z antických dějin, v něm
hrají výraznou úlohu jak po stránce formální, tak obsahové. Historické motivy z antiky
v Balbínově Trophaeu můžeme rozdělit do několika okruhů:
1/ První rovinu antických vlivů představují přímé citáty z antických autorů –
Seneca, Suetonius,29 Tacitus, Horatius atd. V některých případech jsou citáty uvedeny
přímou explicitní zmínkou o jejich autorovi, v jiných případech jsou však bez uvedení
autora organicky vtěleny do textu. Tato praxe zacházení s antickými citáty je obvyklá
25 „Victa iaect pietas, et virgo caede madentes, ultima caelestum, terras Astraea reliquit.“ (Ovid. Met. I,
149–150)
26 Řecká Thessalie byla ve starověku považována za pravlast kouzelnictví, čarodějnictví a magie.
27 Adjektivum attický – ve starověku synonymum vzdělanosti, jejímž centrem byly Athény.
28 Bohuslav Balbín: Pamětní nápis. Hejnic, Josef (ed.), Praha 1988.
29 Gaius Tranquillus Suetonius: De vita Caesarum libri VIII. IHM, Max Ihm (ed.), Leipzig 1908.
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a sahá až do raného středověku. Setkáváme se s ní i u některých latinsky píšících českých kronikářů, např. u Kosmy.
Někdy autor citát dokonce tvůrčím způsobem rozvíjí, aby podtrhnul ironii svého vyjádření:
„Odcházeje ze sněmu
mohl by prohlásit s Tiberiem:
Jaký to národ rozených otroků, ba přímo sebevrahů!
Aristotelés napsal, že každé dobro je sdělné.
Zlo napodobuje přirozenou povahu dobra:
Bernard se také často stará o sousední země,
když jako skutečný Caligula
nedávno obouval Uhry do německých škorní; …“ (III, 119–126)
V daném případě Tacitem citovaný výrok připisovaný Tiberiovi o národě zrozeném k otroctví rozvíjí o slovo exitium (ke zkáze).30
2/ Samotný žánr Balbínovy satiry má antickou formu.31 Již vlastní název odkazuje na antiku, řeckým termínem tropaion se v Řecku a později v Římě (lat. trophaeum)
označovaly monumentální památníky, zřizované většinou na paměť vítězství, na něž
se zavěšovala ukořistěná válečná zbroj, případně později umisťovaly reliéfy.32 Samotný Balbínův text má formu elogia, tj. oslavného nápisu, které se v antice umisťovalo
na podstavce soch nebo náhrobky význačných osobností. V Římě se elogia vyskytují
jako jedna z nejstarších doložených forem nápisů. Jako literární žánr se oslavné nápisy
ujaly až v 16. století v Itálii.33 Formu náhrobního nápisu podtrhují i antické formulace,
např. hned počáteční invokace Piis Manibus (I,1), doslova božským Mánům, tj. římským
duchům zemřelých, formulace obvyklá na latinských náhrobních nápisech, ve starém
Římě častěji uváděná ve variantě Dis Manibus (zkratka DM34). Text v sobě nese i další
typickou formulaci antických náhrobních nápisů, totiž oslovení poutníka. Antické náhrobky se totiž umisťovaly podél cest a nápisy na nich vybízely poutníky nejen k připomenutí památky zemřelého, ale i k jistému filozofickému zamyšlení nad pomíjivostí života. U Balbína se oslovení poutníka vyskytuje na začátku i na konci jednotlivých nápisů:
„Spočiň, poutníku, postůj!
Také Bernard Ignác, hrabě z Martinic,
oběť starostí, jemu neužitečných, zato všem zhoubných,
zde spočine.“ (II,1–4)
30 „O gentem ad servitium (imo exitium) natam, ex comitiis exiens cum Tiberio dicere posset!“
31 O Balbínově vzdělanosti v klasických literárních formách svědčí i jeho vlastní poetika viz Bohuslav Balbín: Verisimilia humaniorum disciplinarum. Ryba, Bohumil (ed.) Praha 1969.
32 Bohuslav Balbín: Pamětní nápis, s. 131.
33 TAMTÉŽ.
34 Překladatel, zřejmě s ohledem na křesťanský kontext díla, volí volnější, významově ovšem adekvátní překlad „Světlé památce“.
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„Nyní již, poutníku, kráčej a postál-lis do této chvíle,
nyní zase již pomni, že máš před sebou pouť.“ (II,333–334)
Zájem o epigrafiku projevovala již druhá a třetí generace italských humanistů (např. Poggio Bracciolini), takže v Balbínově době je znalost nápisových formulí u vzdělance Balbínova formátu samozřejmostí a nemůže nás tudíž překvapit, že ji
tvůrčím způsobem využívá ve svém básnickém textu. Navíc se znalost těchto formulí
mohla k Balbínovi dostat nejen skrze odborná pojednání o epigrafice, ale i literárním
přenosem. Vlastní žánr elogia, jak jsme již zmínili výše, se vyvinul v 16. stol. a básně
ve formě náhrobních nápisů jsou doloženy již z antiky.
3/ Výrazný antický vliv se projevuje rovněž v Balbínově jazyce. Třebaže dle vydavatele textu Josefa Hejnice text vznikl poměrně v chvatu,35 je jinak napsán, podobně
jako většina ostatních Balbínových děl, pečlivou klasicizující latinou, stylem bohatým
na metafory a nejrůznější slovní hříčky, např. Caligula – caliga (III,125–126), barbarus –
Barbara (I,274–275). Balbín věnoval svému stylu velkou péči.
4/ Nejvíce antických ohlasů v Balbínově textu souvisí právě s antickými dějinami. Tato skutečnost je dána nejen charakterem textu (politická satira), ale zároveň Balbínovým hlubokým zájmem o historii, který se projevoval nejen vytvářením vlastních
historických děl, ale i studiem humanistických a antických historiků. Z humanistických
historiků jej nejvíce ovlivnil nizozemský humanista, filolog a historik Justus Lipius,
k jehož odkazu se vřele hlásí jak ve svém díle Epitome historica rerum Bohemicarum,
tak ve své tvorbě básnické – Lipsiovi dokonce věnoval latinskou báseň.36 Pokud jde
o antické historiky, zde se ovšem na rozdíl od svého velkého vzoru Justa Lipsia orientoval spíše na Livia.37 Tato Balbínova orientace na Livia se vysvětluje jednak rozvojem
liviovských studií v Evropě, jednak Liviovým patriotickým pojetím dějepisectví,38 které
bylo Balbínovi bytostně blízké a o něž sám programově usiloval ve vlastní historické
tvorbě. Dovolujeme si ovšem předložit hypotézu, že jeho zájem mohl mít i důvody
stylistické. Livius patří do kánonu klasických autorů zlatého období římské literatury,
k němuž se Balbín jako vytrvalý klasicista viditelně hlásil.39 Naproti tomu např. Lipsiem prosazovaný Tacitus je již autorem období stříbrného. Nicméně v textu Trophaea
nalézáme mnohem více odkazů na Tacita a Sallustia. J. Hejnic dokládá,40 že Tacitovo
35 Bohuslav Balbín: Pamětní nápis, s. 88.
36 HEJNIC, Josef: Balbínova cesta za antikou. Listy filologické 97, 1974, č. 4, s. 225.
37 Pro svůj vztah k Liviovi a snad i jistou podobnost s Liviovým stylem byl Balbín svými současníky označován jako „Livius noster“ viz TAMTÉŽ, s. 228–229.
38 KUČERA, Jan Pavel – RAK, Jiří: Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře. Praha 1983, s. 118.
39 Balbín své teoretické názory na písemnictví formuloval z klasických pozic, viz PETRŮ, Eduard:
Bohuslav Balbín jako teoretik literatury a literární historik. In: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby
v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví. Pokorná, Zuzana – Svatoš,
Martin (edd.), Praha 1992, s. 161.
40 HEJNIC, Josef: Balbínovské kontinuity. In: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví. Pokorná, Zuzana – Svatoš, Martin (edd.),
Praha 1992, s. 182.
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podání Tiberiovy vlády41 přímo posloužilo Balbínovi jako vzor pro zpracování Martinicova působení v Čechách. Balbín projevuje opravdu výraznou znalost historických
pramenů a faktů nejen z klasické, nýbrž i pozdně antické doby, překvapivý je např. odkaz na prefekta praetoria Rufina z doby západořímského císaře Arcadia (II,121–124),
svědčící i o detailní znalosti pozdní antiky, která většinou ještě nepatřila do zorného
pole ani těch nejvzdělanějších klasicizujících autorů. Jedinou drobnou nepřesnost projevuje v odkazu na tyrana Dionýsia, když jej uvádí jako vládce v Korintu42:
„Dozvěděli jsme se, jak krutým tyranem
byl Dionýsus poté,
když ztratil vládu nad Syrakusami43.
Jenže Bernard spojoval obé
království pokládaje za školu,
ve které jako surový učitel často chudý lid týral
potem, slzami, krví.“ (IV,168–173).
Nejvíce historických odkazů souvisí s postavami císařů julsko-klaudijské dynastie, Tiberia, Caliguly, Nerona či Tiberiova nehodného prefekta praetoria Seiana. Zde se
projevuje Balbínova až sžíravá ironie a zároveň spisovatelská odvaha, která ovšem může
vrhat i poněkud jiné světlo na naše ustálené představy o svobodě slova v dané době.
Balbín zde vrcholného zemského politika srovnává s těmi nejtemnějšími postavami
starého Říma, které se staly synonymem despocie, věrolomnosti, krutosti a perverze.
Obzvláště odvážně působí srovnání Martinice s Neronem, který coby první pronásledovatel křesťanů musel být v kontextu vrcholného katolického baroka vnímán jako postava ještě negativnější, než jak je tomu v obecném historickém povědomí až dodnes.
„Z chorobné zvědavosti se Bernard před ničím nezastavil,
takže jako Nero
zkoumal i útroby vznešené matky (vlasti)“ (I,27–29).
„… aby v tím větší tajnosti a s tím větší bezpečností
ve svém ústraní slánském
(u Tacita se obdobné odloučenosti oddával Tiberius)
mohl osnovat pomstu a ostatní způsoby lstivého utiskování …“ (II,103–106)
„… a jako Tacitův Seianus
neposkytl říši nic jiného
než kruté podezírání a obavy,…“ (IV,117–119)
41 Domníváme se ovšem, že nešlo jen o Tiberia. Balbín ve svém líčení Martinicova působení odkazuje i na jiné císaře julsko-klaudijské dynastie, jejichž neblaze proslulou vládu Tacitus ve svých
Análech popisuje.
42 „… qualem fuisse amisso iam sceptro Corinthi Dionysium tyrannum accepimus;“
43 Překladatel zde – v rozporu s autorovým textem, ale v souladu s historickou skutečností – správně klade Dionýsia do Syrakús.
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V galerii z antiky nechvalně proslulých postav, s nimiž Martinice, srovnává, nalezneme i římského diktátora Sullu:
„ … který nás, ubohé měšťany,
nesnesitelně trápil,
až jsme se změnili v šedivé starce,
a týral hůře, než kterýkoli nepřítel,
jako Sulla, oděný v občanské roucho,
ba spíše jako Skylla a Charybda Čech.“
3. Závěr – Antické dějiny v českém baroku
Naše studie uvedla příklady využívání motivů z antických dějin v latinské literatuře českého baroka a snaží se je ilustrovat na konkrétních příkladech textů významných žánrů dobové literatury. Nebylo však v našich možnostech zmapovat zkoumaný
fenomén v celé jeho komplexitě, zvláště vzhledem k vysokému počtu dochovaných
a většinou dosud neprozkoumaných latinských textů. Tím spíše, že i samotné kritické
bádání o latinské literatuře barokních Čech – vzhledem k jeho omezování či ideologizaci v létech minulých – stojí teprve na svém začátku44. I pro naše bádání o barokní
literatuře platí slova známého kunsthistorika Bohumila Samka týkající se výtvarného
umění a architektury: „Interpretace by byla jistě na místě, kdybychom znali všechen
materiál. Jestliže však máme k dispozici jen omezené množství informací, nemůžeme
se dobrat plné pravdy.“ Přesto však i z výše uvedených „případových studií“ můžeme
vyvodit alespoň několik skromných obecnějších závěrů a tendencí. Je zcela patrné, že
antická tradice je nejen průvodním prvkem, ale přímo konstitutivním základem barokní literatury. Její všudypřítomné působení ukazuje barokní epochu, v českých zemích
nejednou zjednodušeně označovanou za „dobu temna“, ve výrazně jiném nasvícení.
Intenzivní přítomnost antické tradice ve všech druzích umění je svědectvím hluboké
vzdělanosti tehdejších kulturních elit, ať již jejich příslušníci byli tvůrci nebo naopak
recipienty kulturních statků. Vysoký výskyt a samozřejmé využívání motivů z antických
dějin svědčí o jejich hluboké znalosti, k níž se vztahovala nejen dobová historiografie,
ale i krásná a odborná literatura jiných žánrů. Ta je pro většinu tehdejších latinsky píšících autorů samozřejmou součást vzdělání, antické historické motivy jsou dobovými
autory využívány nejen jako pouhá fakta, ale i s promyšleným ideovým záměrem jako
prostředek alegorie, satiry, ironie či naopak zdůraznění vysoce ceněných ctností, včetně těch vysloveně křesťanských. Někteří autoři (Balbín, Komenský)45 vykazují nejen
důkladnou školskou znalost historické faktografie, ale s hlubokým vhledem pronikají
i do filozofie dějin antických historiků, kterou se sami nechávají prostoupit a ovlivnit,
stejně jako se programově hlásí k jejich novodobým vykladačům, jako byl např. významný nizozemský učenec Justus Lipsius. Častá citace antických historických motivů
44 K tomu podrobněji SVATOŠ, Martin: Latinská literatura v Čechách 1620-1760. In: Sláva barokní
Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Vlnas, Vít (ed.) Praha 2001.
45 Jan Amos Komenský: Diogenes Cynicus Redivivus. Johannis Amos Comenii Opera omnia 11. Čapková, Dagmar a kol. (edd.), Praha 1973.
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je projevem jejich samozřejmé znalosti ze strany erudovaných autorů, nikoliv snahou
intelektuálně „se blýsknout“ exkluzivním věděním, které je v dané době považované
za výraz prestiže a symbol statusu. Hojný výskyt antických historických motivů a jejich bohaté a samozřejmé využití ve všech žánrech tehdejší literatury je tak výrazem
naší příslušnosti k společně sdílené evropské tradici, společným dějinám a nadnárodní
kultuře Evropy založené na antickém odkazu znovu interpretovanému renesančním
humanismem.

Summary
Muse Cleio in Baroque dress
Classical history as perceived by literature of the Czech baroque
Lubor Kysučan
The study deals with the perception of ancient history in the Latin baroque literature
of the Czech origin. The reception of realia of ancient history, classical philosophy of history,
ancient genres and literary forms and occurence of quotations of ancient authors is illustrated
with examples of selected texts of Latin baroque literature. The attention is also paid to the
ways of transmission and reception of classical tradition, the cultural context of the whole
process and changes in the perception of the classical history in the Czech baroque literature,
including its instrumentalization as a mean of political satire and social criticism.
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Lego, ergo sum
(Četba latinských autorů na gymnáziích na sklonku 19. století)
Karla Vymětalová
Abstract:
The cornerstone of teaching Latin at grammar schools in the second half of the 19th century
was the reading of Latin authors; everything in teaching was aimed at that. The article deals with the
method of reading, individual authors, and the pitfalls that teachers and students had to go through
while reading.
Keywords:
Latin language – Latin reading – history of secondary education

Z

ákladním kamenem a současně cílem výuky klasických jazyků, co do počtu hodin i významu jim přikládanému, se na osmiletých rakouských
gymnáziích stala četba latinsky a řecky píšících antických autorů. Odrazilo se to mj. v pozornosti, jež těmto předmětům – co do obsahu látky v jednotlivých
ročnících i pedagogickým a didaktickým postupům – byla věnována v Instrukcích pro
vyučování na gymnáziích rakouských, jejichž první „definitivní“ podoba vyšla v roce
18541 a byla upravována v letech 1884,2 1900 a 1909. Změny, ke kterým v obsahu probírané látky, zejména četby, docházelo, reagovaly jak na zkušenosti z praktické výuky,
jež ukázaly, že stanovená pensa povinné četby nejde splnit,3 tak ale i na rostoucí kritiku
1
2
3

Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Wien 1849, 1854.
Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich. Wien 1884; 2. Aufl. Wien 1900.
KRIPPNER, Pavel: Četba latinská ve třídě páté. Věstník českých professorů (dále jen VČP) 3,
1896, s. 49–52, zde 51: „Nedivme se tu, když mnohý učitel chtěje vykázati se stůj co stůj četbou předepsanou,
vynechává některé nesnadnější, třeba po stránce kulturně–historické dost důležité kapitoly …. Jiné odkazuje
na četbu domácí a toliko jich obsah zkouší ve škole, ku zrychlení postupu upouští často od překladu uhlazeného,
spokojuje se jen –proti svému přesvědčení –překladem pouze doslovným, jen aby mu zůstala nějaká chvilka ku
prohlubování obsahu a ku pěstování styků jeho se životem současným. Hůře však jest a mnohem hůře, když učitel, chtěje vše, co Instrukcemi předepsáno, přeložiti ve škole, ukládá předlouhé lekce za přípravu a do těchto, aby
se nezdržel, málo se udílí pokynů usnadňovacích, součinností žáků málo překlad zdokonaluje a každé zastávky,
při níž by mohl a měl z obsahu myšlenkového kořistiti pro život mládeže, úzkostlivě se varuje jako ztráty času.“
V tomtéž článku autor zmiňuje, že si z výročních zpráv škol udělal statistiku, z níž vyplývá, že
Livia v kvintě v požadovaném rozsahu stihlo ve školním roce 1892/93 ze 44 gymnázií přečíst
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ze strany laické veřejnosti, jež – i v souvislosti s ekonomickým rozvojem státu a z toho
vyplývajícími nároky na vzdělání a odbornost – stále více pochybovala o účelnosti výuky klasických jazyků v té míře, jaká jí byla dopřána v polovině 19. století.4 Debata, která probíhala na stránkách odborného,5 ale i na širší veřejnost orientovaného tisku byla
bouřlivá a prakticky dodnes neustala, i když v současné době se týká okleštěných hodin
latiny i z toho vyplývajících omezených možností četby a překladu latinských originálů.6
Proč byl na četbu klasických autorů kladen tak velký důraz? Argumentů bylo
několik.
Význam četby vybraných autorů a některých jejich děl pro mravní výchovu
mládeže, která důvěrným setkáním s autentickým dílem, jež nebylo limitováno a ovlivněno překladem, do sebe „přirozenou cestou“ nasávala ideály občanské společnosti
i zodpovědnost k ní. Antický patriotismus měl inspirovat a podpořit nacionální cítění
mládeže.
Vládlo přesvědčení, že jen četba originálu dokáže uvést žáka do úzkého kontaktu s autorem – s jeho pohledem na svět, stylem, jazykem. Že jen originál dokáže
bezprostředně a v plné síle zprostředkovat autenticitu myšlenek a způsob tvorby. Mělo
tedy jít o neopakovatelný a jedinečný zážitek ze setkání s autorem a jeho dílem, který
mohl ovlivnit i estetické, mravní a jazykové vnímání žáka.7
Výklad reálií, jenž ze strany učitele by měl správný překlad doprovázet, měl studentovi umožnit a usnadnit vhled do řecké a římské každodennosti a ukázat mu, že

4

5
6

7

27 škol, v roce následujícím z 96 gymnázií to stihlo jen 42 ústavů, dle Krippnera ale s největší
pravděpodobností na úkor četby z Ovidia.
Viz mj. HOSTINSKÝ, Otakar: Aforismy o reformě středního školství. Atheneum. Listy pro literaturu
a kritiku vědeckou 8, 1891, č. 5, s. 128–140; VYKOUKAL, František V.: Několik poznámek ku
pěstění klasických jazyků na našich gymnasiích. VČP 8, 1901, s. 1–6.
Shrnuto in VYMĚTALOVÁ, Karla: Více nebo méně latiny? Peripetie odborných diskusí na stránkách dobového tisku o způsobu a obsahu výuky latiny na středních školách rakouské monarchie na přelomu
19. a 20. století. Historica Olomucensia 47, 2014, s. 117–145.
Zejména Listy filologické, Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, později Věstník českých professorů, České museum filologické.
Viz mj. sborník příspěvků z konference konané na Katedře klasické filologie FF UP v Olomouci: Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. Pokorná, Bára (ed.), Olomouc 2008; sborník
příspěvků ze semináře k dějinám latinského jazyka a moderním způsobům výuky na Filosoficko–přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě: Vivat Latina reserata! Vymětalová, Karla
(ed.), Opava 2014; MAREK, Bořivoj: Literární texty ve výuce latiny. Disertace. FF UK Praha 2021.
„Čísti autora není jen porozuměti obsahu. Na to by stačila povrchní znalost mluvnických jevů v četbě se vyskytujících. Poznati kulturní život římský podle četby není jediným ani nejdůležitějším jejím účelem. Z četby
školních autorů jest pohled do něho jen kusý a kompendium reálií podalo by daleko úplnější obraz. Posledním
pak důsledkem kultu reálií by bylo odstraniti latinské vyučování vůbec! Při školní četbě jest jazyková forma
myšlenek zrovna tak důležitá jako obsah. Autor se nejen čte, nýbrž jeho myšlenkový obsah se kriticky zpracuje
tím, že se z různých výkladů po gramatické analysi a věcném rozboru získává správné pojetí místa a případným
překladem přivádí k úplně jasnému porozumění. Na takovou četbu nestačí pouhá znalost forem, nýbrž skutečné
ovládání jazyka cizího a jazykový cit, aby se překladem náležitě vystihl smysl, aniž by překlad odporoval duchu
mateřštiny. Tak překládati jest uměním a k této obratnosti směřuji již od počátku elementární vyučování stálým
cvikem v překládání.“ USTUPSKÝ, Adolf: O gramatickém vyučování latině na nižším gymnasiu. VČP,
část pedagogická 24, 1917, s. 195–206, zde s. 196.
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originální text je třeba vnímat i jako historický pramen, který lze faktograficky využít
i v jiných předmětech (dějepis).8
Četba, přesnost překladu, hledání toho správného výrazu vystihujícího, co chtěl
autor říci, měly být klíčem k hlubšímu pochopení a rozvoji citu pro užívání mateřského
jazyka.9 V této souvislosti nelze než souhlasit s názorem profesora Adolfa Ustupského,
byť prezentovaným až v roce 1917: „Vzorný překlad seznamuje žáka s technikou a uměním
překladu, provádí– li se důsledně, žáci odvykají si ponenáhlu každé slovo týmž významem překládati
a přinášejí pak ve stadiu předběžné přípravy již z domu volnější překlad, cvičíce se takto v ovládání
jazyka vlastního i cizího.“10 Znalost jazyka měla tedy být jen základním předpokladem, ne
cílem výuky. (Ne vždy tak tomu ovšem bylo.)11
V neposlední řadě do jednotné výuky klasických jazyků na gymnáziích rakouské
monarchie vkládali určitá očekávání i úředníci ve Vídni, kteří v nich viděli jakési jednotící kulturní a duchovní pojítko,12 jež mělo napomoci v rámci mnohonárodnostního státu
Řečtina na gymnasiích. VČP 8, 1901, s. 215–216: „Přímý styk s prameny vede k živějším představám a samostatnějšímu nazírání a nedá se nahraditi sebeznamenitějším dílem historickým, které jest při své dokonalosti
přece jen subjektivním pojetím jedince a jako hotová, nezměnitelná věc vstupuje proti tvořícímu se intellektu žákovu v plné autoritě. Přímé čerpání z pramenů podporuje a prohlubuje dějinný názor žákův a chrání ho od úzkého
a jednostranného posuzování lidského konání.“
9 Výstižně to charakterizoval profesor klasických jazyků na gymnáziích v Praze a Přerově, pozdější ředitel gymnázia v Boskovicích Pavel Krippner (1853–1926) v článku Je–li četba z jazyků
klasických Instrukcemi na míru dosažitelnou vymezena. VČP 1–2, 1895, s. 25–27: „… důležitým úkolem
našim jest usilovat zároveň o překlad vkusný, při němž by netrpělo se žádného poklesku proti duchu jazyka
mateřského, nýbrž dbalo se všech jeho zvláštností, jak ve výběru slov a vazeb, tak v pořádku slov a vět, šetřilo
se zároveň aesthetických jeho požadavků, přece však ráz a barvitost každého spisovatele poněkud byly by
zachyceny.“
Stejného názoru byly i Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich z roku 1884, které zdůrazňovaly nejen přesnost a výstižnost analýzy latinského originálu, ale i jeho překladu
do mateřského jazyka („… den Gedanken des Schriftstellers zur klaren Anschauung zu bringen und ihn in
möglichst zutreffender Form in der Muttersprache wiederzugeben“, s. 62).
10 USTUPSKÝ, Adolf: O četbě autorů vůbec a na nižším gymnasiu zvláště. VČP, část pedagogická 24,
1917, s. 10–27, zde s. 20. Profesor A. Ustupský (1862–1925) vycházel v tomto i dalších příspěvcích věnujících se metodice latinského jazyka z dlouholeté praxe profesora na gymnáziích
v Uherském Hradišti, Třebíči a Valašském Meziříčí.
11 Výstižným dokladem mohou být slova středoškolského profesora Jana Korce (1853–1916),
vyučujícího klasickou filologii na moravských gymnáziích (Olomouc, Brno, Třebíč). Jsou sice
vztažena k řečtině, ale jejich obsah lze bez váhání uplatnit i na jazyk latinský: „… že k samotné
podstatě překládání se mnozí žáci „pro samé konjunktivy a vazby a slovíčka a spoustu úplně zbytečných
poznámek“ nedostanou; že teorie proklamovaná v Instrukcích se od praxe často velmi liší; že „doma se hledají
jenom slovíčka, ve škole se začne pak to hrozné lámání překladu, při kterém četba za stálého zápasení s gramatikou a slovníkem, za stálého vypomáhání a postrkování se strany učitele zdlouhavě a namáhavě, řádek
za řádkem, verš za veršem jen pracně kupředu se posouvá“, že „na vypilování překladu nevěnuje se tolik
péče, kolik by se věnovati mělo a že se nepřekládá v duchu jazyka mateřského, nýbrž otrocky, čímž se jazyk
mateřský jen kazí …“ KOREC, Jan: O řecké konversaci školní. VČP 9, 1902, s. 1–18, 110–118, zde
s. 4.
12 Begrüßungsrede Seiner Excellenz des Herrn Ministers für Cultus und Unterricht Paul Freiherrn Gautsch
von Frankenthurn in der Eröffnungssitzung der 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in
Wien am 24. Mai 1893. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien (dále jen Zög) 44, 1893,
s. 481–484.
8
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vytvořit společnou základnu, zakotvenou v humanitním vzdělání absolventů středních
škol, potažmo univerzit.13
Jak již bylo poznamenáno výše, v Instrukcích byla klasickým jazykům – i ve srovnání s dalšími předměty – věnována mimořádná pozornost. V těch z roku 1884 se kladně hodnotí vypisování univerzitních přednášek a seminářů, které zvýšily pedagogickou
i didaktickou vybavenost adeptů učitelství, i zařazení zkušebního roku (Probejahr) pro
čerstvého absolventa pražské nebo vídeňské alma mater. Nicméně je také konstatováno, že pedagogické přednášky se často omezují jen na obecné základy a „können in die
specielle Didaktik der einzelnen Disziplinen aus mancherlei Gründen nicht soweit sich einlassen,
als es jedesmal die besondere Stellung der einzelnen Diziplinen im Gesamtplane, die Bedeutung der
einzelnen Theile einer Disziplin im ganzen Lehrgange derselben, die Abhängigkeit der Methode jedes
Lehrgegenstandes von dem Stande der Wissenschaft, der er angehört, und von den äußeren Bedingungen, welche in der Schulliteratur und in den Stundenplänen gegeben sind, erfordern würde, wenn die
Unterweisung zureichend sein sollte.“ Tuto „mezeru“ měly tedy doplnit podrobné pokyny
Instrukcí.
Co a kdy se četlo?
Do kontaktu s texty se žák dostal již během prvních dvou ročníků, primy
a sekundy, v nichž si osvojil základy latinské gramatiky. Její znalosti si ověřoval na překladu kratších vět, které však neměly obsahovou souvislost a měly naučit žáka správně pracovat s latinskou větou, analyzovat jednotlivé gramatické jevy, a tak postupně
vplouvat do tajů překladu. Plynule se mělo přecházet od textů co do obsahu i rozsahu
snadnějších k textům těžším, měl být brán ohled na věk, pohlaví a duševní vyzrálost
žáka.
K oddělení hodin určených pro četbu od hodin gramatiky došlo v tercii, kdy
z týdenní dotace (šest hodin) byly tři hodiny vyčleněny na četbu, zbylé na gramatiku.
S postupujícími ročníky se zvyšoval počet hodin zaměřených na četbu,14 což souviselo
13 Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich, 1884, s. 62: „Es gehört zur Treue aber auch,
dass der Lehrer jeder Abschwächung des Gedankens durch die Űbersetzung entgegentrete. Hiedurch selbst wird
die treue Űbersetzung zu einer geschmackvollen werden, indem sie ohne jede Verletzung des Charakters der
Muttersprache den Charakter und Ton des übersetzten Schriftstellers wiederzugeben sich bemüht.“ SVATOŠ,
Martin: Postavení a funkce klasických jazyků ve všeobecném vzdělání v habsburské monarchii v 19. století.
Documenta Pragensia XI. Praha 1993, s. 145–153, zde s. 148: „Klasickofilologické metody měly pomáhat rozvoji moderních národních jazyků, jimž chyběla stará literatura, a tedy i rozvoji kultur národů habsburské říše. V mnohonárodnostním státě, jakým byla habsburská monarchie, měla výuka klasickým jazykům
a literaturám převzít funkci jednotícího kulturního faktoru, který při zachování specifika jednotlivých etnik měl
spoluvytvářet jednotné kulturní milieau státu. Tím se měly překlenout, nikoli stírat zjevné rozdíly národních
kultur a jazyků a usnadnit soužití obyvatel a správa celého mnohonárodnostního státního útvaru. Proto se stala klasická filologie hlavní disciplínou společensko–vědních oborů na rakouských univerzitách a gymnáziích.“
TÝŽ: Humanistické vzdělání jako jeden z předpokladů nadnárodní kultury. In: Čechy a Evropa v kultuře
19. století. Sborník symposia pořádaného Národní galérií v Praze a Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV ve dnech 22.–24. 3. 1990. Praha 1993, s. 103–107.
14 V kvartě byly pro četbu vymezeny 3–4 hodiny týdně (1–2 hodiny gramatiky); v kvintě bylo
pět hodin četby na jednu hodinu gramatiky; totéž se opakovalo v sextě; v septimě a oktávě byl
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s rozšiřujícími se znalostmi latinského jazyka, se studentovou zvyšující se obratností
v překladu i duševní zralostí dospívajících žáků, čemuž měla být uzpůsobena i četba jak
po stránce obtížnosti textu, tak i jeho vhodnosti.15 Předpokládalo se, že student bude
schopen překládat, nejprve s dopomocí učitele, později i sám vybrané části děl psaných
jak prózou, tak veršem, že zvládne k tomu potřebné množství informací/reálií vztahujících se k překládanému textu i bude umět z něj vybrat to podstatné.
V tercii se začínalo životopisy sepsanými Corneliem Nepotem, jako alternativa
byly uvedeny vybrané části z Cornelia Rufa, aniž by bylo blíže specifikováno, o které
jde. Na vyšším gymnáziu se počet hodin četby zvyšoval a byl doplněn i četbou soukromou (Privatlektüre). Po celou kvartu student válčil spolu s Gaiem Iuliem Caesarem
četbou Commentarii de bello Gallico (Zápisky o válce galské), z nichž byly k četbě
doporučovány zejména válečné konflikty, což mohlo mj. souviset s německy mluvícím
obyvatelstvem, jež mohlo v těchto střetnutích hledat kořeny herojské minulosti svých
předků.16 V druhém pololetí byl student učitelem zasvěcován do tajů římské metriky
(daktylského hexametru, elegického disticha), s níž se pojil i počátek četby Publia Ovidia Nasona. Jeho dílem se pokračovalo i v kvartě a na prostřídání byly čteny Liviovy
Dějiny. V kvintě počet hodin převážil ve prospěch četby (5:1), která si již kladla vyšší
cíle: „Die Erwerbunng des Sinnes für stilistische Form der lateinischen Sprache und dadurch mittelbar für Schönheit der Rede überhaupt.“17 V prvním pololetí byly čteny Liviovy Dějiny, následně se pokračovalo v Ovidiovi a vracelo se zpět k Liviovi. Sexta se stejným poměrem
hodin jako v kvintě se v próze soustředila na Sallustia a Cicerona, z poezie se četl výbor
z Vergiliových Eklog nebo něco z Georgik, části Aeneidy. V septimě bylo o hodinu
latiny týdně méně, takže četbě byly věnovány čtyři, gramatice jedna hodina a autory
byli opět básník Vergilius a řečník Cicero. V oktávě se postoupilo k Tacitově Germánii
a těm částem jeho Letopisů a Dějin, jež s ní věcně souvisely. Z římských básníků byl
doporučen Horatius, výběr z jeho Ód, Epód, Satir a Dopisů.
Seřadíme– li si jména jednotlivých autorů do linky, vychází z toho od kvarty
pravidelné střídání prózy a poezie (Caesar – Ovidius, Livius – Ovidius, Sallustius – Vergilius, Cicero – Vergilius, Tacitus – Horatius), přičemž přesný důvod tohoto střídání
nebyl nikde uveden.

poměr týdenní hodinové dotace 4:1 ve prospěch četby. Instructionen für den Unterricht an Gymnasien
in Oesterreich, 1884, s. 11–13.
15 Diskuse ohledně vhodnosti témat četby se týkaly zejména dvou autorů – Caesara a Ovidia, jenž
byl vnímán jako nepříliš vhodný zejména v 50. letech 19. století. Caesarovým Commentarii de
bello Gallico se vytýkalo jejich jednostranné militantní zaměření i nudnost popisů válečných
střetů, které některými profesory klasických jazyků byly shledávány jako nevhodné pro kvartány; především však jako zcela nepatřičné pro četbu dívek na lyceích, zavedených ministerským
výnosem z prosince 1900, kde byla latina zavedena v primě až tercii. Pro něžnou ženskou duši
měli být Gaius Iulius Caesar a Cornelius Nepos nahrazeni Ovidiovými Metamorfózami či Fasti,
Liviem – v II. kn. čtením o Cloelii a Venturii, či partiemi z Vergiliovy Aeneidy. Viz mj. HECHFELLNER, M.: Zum lateinischen Unterrichte an Mädchenlyzeen. Zög 66, 1915, s. 172–176.
16 Stálo by za pozornost podívat se blíže na učební plány a osnovy ve frankofonní oblasti či ve Velké Británii a porovnat, zda a v jakém rozsahu se případně lišily od těch „našich“.
17 Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich, 1884, s. 11.

79

Lego, ergo sum
(Četba latinských autorů na gymnáziích na sklonku 19. století)

Četba v hodině18
Rozsah četby, požadavek rozboru textu po stránce gramatické, jazykové, stylistické i uvedení do textu seznámením se s autorem (úvodní hodina četby) i reáliemi
v něm obsaženými, jeho začlenění do historického kontextu, to vše kladlo jak na učitele
latiny, tak na studenta mimořádné nároky, kterým, i přes poměrně dobrou hodinovou
dotaci, bylo jen těžké dostát. Týkalo se to především osoby pedagoga, poněvadž on
byl tím, který svým metodickým vedením a radami studentovi během hodin pomáhal
rozplétat složitou pavučinu latinských souvětí, analyzovat a přiřadit gramatické jevy
ve slovních spojeních, nalézat adekvátní, textu originálu co nejbližší překlad. Vše v přiměřené míře, aby student nebyl odváděn od hlavního záměru – překladu. I proto ideálem byla představa, že výpomoc učitele v rámci hodiny má být při překládání minimální
– hlavní roli měl mít žák nebo jeho spolužáci, celá třída, jež se v případě nejasností
mohla na překladu svými návrhy podílet. Měla to být tedy práce žáka, případně kolektivu, ne učitele, jak tomu mnohdy doposud je.19
Jestliže měl být pedagog tím, kdo studenta směruje, musel se na hodinu dobře
připravit. Pouhé přečtení textu by bylo velmi nedostatečné. Bylo třeba najít nesnadná
místa, zaměřit se na gramatický výklad, výklad významu slov, vytknout umělecké obraty
typické pro daného autora, dohledat reálie s textem úzce související20 atd. atd. To samozřejmě v kontextu neustálého sledování nejnovějších výsledků bádání v oblasti klasické
filologie, ale i starých dějin a rychle se rozvíjející klasické archeologie. Aby i on sám byl
motivován a práce „mu byla hrou“, bylo doporučováno pro práci ve třídě nevolit stále
táž místa v textu, poněvadž by učitele časem nemotivovala k další práci a studentům by
umožnila přebírat poznámky k překladům od svých předchůdců, což by veškerou práci
v hodině znehodnotilo.
Na straně 59 se v Instrukcích vysloveně píše, že učiteli není úmyslně dáván podrobný návod pro vysvětlování ve třídě. Je uznáván jako jedinečná individualita, která
18 „Die Lectüre der alten Schriftsteller soll, auf genauem grammatischem Verständnis beruhend, die klare Einsicht
in den Gedankengehalt und die Kunstform hervorragender Werke der klassischen Literatur der Griechen und
Römer anbahnen: die sprachliche und die reale Seite der Autoren fordern demnach gleiche Berücksichtigung. Eine
in grammatischer und lexikalischer Beziehung mit Flüchtigkeit betriebene Lectüre würde zur Oberflächlichkeit
führen und jene Seite des Unterrichtes ihres formell bildenden Einflusses berauben; eine Behandlung hinwieder
welcher es bloß um die grammatischen und lexikalischen Thatsachen zu thun wäre, könnte das zum günstigen
Unterrichtserfolg nothwendige lebhafte Interesse der Schüler nicht erwecken, geschweige dennn entwickeln und
bilden, so dass der Hauptzweck, die Erwerbung classischer Bildung, verfehlt würde. Vom Beginn der Lectüre
müssen demnach beide Seiten der Erklärung, die sprachliche, wie die reale, gepflegt werden, wenn auch bald die
eine, bald die andere, je nach der Bildungsstufe der Schüler und der Beschaffenheit des zu behandelnden Stoffes
oder einzelner Theile desselben, überwiegen wird.“ Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich,
1884, s. 52.
19 „Die Präparation und das Examinieren derselben erzeugen ein ziemlich gleichmäßiges Verständnis des Autors
im großen und ganzen in der Classe, wobei sich die besseren Schüler von den schlechteren nur durch die Sicherheit
und die Raschheit unterscheiden, mit der sie sich dasselbe aneignen; die Exegese muss nun vor allem darauf
ausgehen, die fähigeren Köpfe anzuregen und durch ihre lebhafte Mitbeschäftigung auch allmählich die übrige
Masse in ein geistiges Interesse an der Sache hineinzuziehen.“ Instructionen für den Unterricht an Gymnasien
in Oesterreich, 1884, s. 59.
20 Viz např. KRECAR, Antonín: Realie při četbě klassiků řeckých a římských. Krok 6, 1892, s. 354–356,
402n., 444n.; 7, 1893, s. 21n. (zde s. 21).

80

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 14/2021

má svobodu úsudku a rozhodování a svým přístupem k látce i žákům poskytuje nejlepší
záruku toho, že „allein auf die Schüler unmittelbar wirkt und sie trotz ihres Widerstrebens mit
sich fortreißt“.21 Právě práce v hodině má totiž jasně prokázat pedagogovu erudovanost,
pedagogickou zkušenost i didaktickou obratnost.22 Učitel má využít všech prostředků,
jež mu vědy o starověku nabízejí, pro objasnění obsahu četby, „dass der Inhalt des Gelesenen zum lebendigem Verständnisse gebracht, das Interesse der Jugend für die Lectüre gewonnen,
Liebe und Begeisterung für das Alterthum entfacht werde.“23 A dokladem vlivu, který na své
svěřence pedagogové měli, mohou být vzpomínky absolventů v almanaších jednotlivých středních škol, živé i po mnoha letech, v nichž můžeme najít jak příklady kladné,
tak i odstrašující.24
Svou hřivnou však museli přispět i studenti. Úspěch na hodině předpokládal
důkladnou, i několikahodinovou přípravu doma, při níž měli využívat slovník, gramatiku, případně atlas a učebnici dějepisu. Do sešitu příprav si zaznamenávali slova, která
21 Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich, 1884, s. 59.
22 „Aber gerade hier bedarf der Lehrer großer pädagogischer Sicherheit und Festigkeit. … So kommen die mannig
fachsten Auffassungen zum Vorschein; indem nur der Lehrer, aus den Bemerkungen der Schüler am besten
erkennend, wo er nachhelfen, wo er ausklären soll, worüber zu reden überflüssig und daher schädlich wäre, eifrig
mithilft, hier eine Fassung annimmt, dort eine andere als unrichtig zurückweist, ähnliche Wendungen, die schon
vorgekommen sind, von den Schülern finden lässt, sachliche Bemerkungen anknüpft, Geographisches, Geschichtliches oft mit einer Frage abthut, den Zusammenhang der Sätze untereinander und mit den Vorgehenden unter
steter Mitwirkung der Schüler aufdeckt, so kommt eine Űbersetzung zustande, die, in frischer geistiger Wechselwirkung errungen, auch wirklich verstanden ist.“ Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich,
1884, s. 62.
23 GRÜNES, Josef: Über Ziel und Aufgabe des Unterrichtes in den classischen Sprachen. Österreichische
Mittelschule (dále jen OMSch) 7, 1903, s. 271–284, zde s. 273–274.
24 Namátkou uvádím dvě hodnocení týkající se profesorů –klasických filologů na českém gymnáziu v Opavě. To první, s negativním dopadem, se týká profesora Josefa Krejčího (nar. 1860),
který více než dvacet let působil v Opavě a mimo jiné přeložil Ciceronův spis Laelius. O přátelství (Praha 1893): „… ve 4. třídě nás učil pan profesor Krejčí. Ještě teď, kdy píši tyto řádky, zmocňuje se mne
pocit jakési tlumené úzkosti, jaký jsem prožíval v jeho hodině před –40 lety. Profesor Krejčí byl pán nevysoký,
silné postavy, byl vždy vyžehlený, nosíval bílou kravatu a pod ní v košili zlatý knoflíček. Přísně odměřený býval každý jeho krok, pomalý každý jeho pohyb, a rozhlédl–li se po třídě svýma velkýma očima, ozbrojenýma
skřipcem se silnými skly, chlapcům se tajil dech. Nikdy, nikdy neviděli jsme, že by se na nás pousmál, nikdy
s nikým nezažertoval, v jeho hodině panovalo až trapné ticho. –Vytáhl–li z kapsy notes, obcházela nás hrůza.
Poznamenav na začátku hodiny do třídníku učivo, vyvolal bez jakéhokoli úvodu některého studenta a počal
ho zkoušet slovíčka. Nedovedl–li hned odpověděti, pan profesor počkal, čekal –ach, to čekání bylo ostatním
studentům tak nepříjemné! –pak volně ukázal prstem na jiného žáka, po případě třetího, čtvrtého, až obdržel
odpověď správnou. Pak zkoušel původně vyvolaného dále.“ ŠOBR, Julius: Z mých vzpomínek. In: Padesát
let českého gymnasia v Opavě. Vyd. L. Novák, Fr. Stavař, Jos. Stypa. Opava 1933, s. 74. Opaku
hodnocení prof. Krejčího se dočkali jeho kolegové –pedagog a překladatel antických autorů
Timothej Hrubý (1861–1898) a František Novák (nar. 1859), který na českém opavském gymnáziu působil v letech 1885–1923 a publikoval ve výročních zprávách školy. „V klasické filologii
prof. Hrubý nás připoutával k studiu latiny pěknými básnickými překlady latinských autorů a stejně jako prof.
Novák neulpíval jen na bezduchém odříkávání a zkoušení slovíček a na těžkopádném překladu, nýbrž snažili
se vzbuditi náš zájem pro antickou kulturu výkladem o její podstatě. Zvláště poutavé byly výklady o antické
filosofii prof. Nováka, škoda jen, že snaha po hlubším proniknutí antiky se míjela výsledkem, poněvadž přece
jen příprava, často velmi těžká, na překlady klasiků zabírala nejvíce času.“ CIGÁNEK, Emil: Po padesáti
letech. In: Padesát let českého gymnasia v Opavě. Vyd. L. Novák, Fr. Stavař, Jos. Stypa. Opava
1933, s. 64.
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neznali, nebo je neznali ve spojení uvedeném v probíraném textu. Měli si zapsat nejen
jejich původní význam, ale i případné modifikace, uvést je ve frázi, v níž byla užita.
Nedostatečné zaznamenání poznatků, podobně jako zapsání slova, jež student ovládal
či o němž si mylně myslel, že je ovládá, to vše bylo vnímáno jako chyba.25 Právě časově
náročná příprava, mnohdy vůbec neodpovídající dosaženým výsledkům, byla častým
terčem kritiky.26
Hojně diskutovaným tématem byla i akceptace či odmítnutí pomůcek, jež by
studentovi četbu a překlad textů usnadnily. Důraz se samozřejmě kladl na využití kvalitního slovníku. „Lépe je užívati velikého slovníku, poněvadž ve velkém slovníku vždy žáci napřed najdou původní smysl slova a poznají, jakou cestou slovo došlo onoho významu, v němž je ho
na onom místě užito. A nacházeti u každého slova jeho základní tvar a spolu jeho základní první
význam a stopovati jeho změny významové, toť nejdůležitější podmínky domácí přípravy.“27 S tím
neměl žádný klasický filolog problém. Rozličné názory ale panovaly v otázce užívání
komentovaných vydání autorů,28 či v tom, zda studenti mohou při četbě a jejím překladu v domácí přípravě využívat i překlady daného autora do češtiny, které – pokud
vyšly – byly dozajista dílem některého středoškolského profesora– klasického filologa.
Komentovaná vydání autorů (scholarum ad usum) se v poslední čtvrtině 19. století
stala trvalou součástí školních knihoven, většinou vycházela ve dvou svazcích. První
díl obsahoval vlastní dílo určené k četbě a překladu, případně krátký úvod k němu; díl
druhý pak poznámky pocházející obvykle z pera vydavatele dílu prvního.
Záporný postoj ve vztahu k cílům výuky latinského jazyka byl naopak zaujímán k celým překladům děl. Jako učební pomůcka byly překlady do národních jazyků
odmítány,29 poněvadž se automaticky předpokládalo, že ten, kdo prochází či prošel
klasickým gymnáziem, bude schopen si díla antických autorů přečíst v originále, čemuž
jednoznačně byla dávána přednost. Nadto by hotové překlady studenta mohly svádět k usnadnění si práce s překladem, který by nezpracoval sám, na základě vlastních
25 „Jest nyní otázka, zdali překládají, připravujíce se, nebo ne, a zdali příprava jejich bez překladu má nějakou
cenu. Že si mnozí a mnozí žáci nedají záležeti na tom, aby byli s to učiteli podati správný a plynný překlad, jest
známo ze zkušeností. Stává se též, že se mnozí žáci spokojují s tím, že si překlad nějaký přečtou, nestarajíce se
dále o důkladnější porozumění originálu a nevnikajíce hloub do jednotlivostí jeho. Aby poněkud vyhověli požadavku učitelovu, obyčejně si napíší slova (a v nejlepším případě i fráse), která při zběžném čtení uloženého článku
polapili, jako slova sobě neznámá, nebo docela přípravu podobnou i opíší od pilnějšího spolužáka, který si napsal
slova sobě neznámá, nevěda a nestaraje se o to, kdo to od něho opíše. Takovýto opis není již vskutku pražádnou
přípravou a učitel v případě tom jest jenom klamán.“ KOSINA, Jan: O přípravě domácí ku překladům. Krok
7, 1893, s. 276.
26 Profesor František Loukotka uvádí, že denně žák strávil vyhledáváním slovíček cca 45 minut,
a když se k tomu ještě připočítá příprava na hodinu a opakování probraného (gramatika, četba),
vyšlo mu 71,5 minut na latinu v závislosti na autorovi. LOUKOTKA, František: Kapitoly o gymnasijním studiu latiny a řečtiny. VČP 14, 1907, s. 11–23, 111–118, 257–262, 325–327, 405–420, zde
s. 17 (s tabulkou s texty různých autorů).
27 O domácí přípravě filologické. VČP 17, 1910, s. 326.
28 LOUKOTKA, František: Kapitoly o gymnasijním studiu latiny a řečtiny. VČP 14, 1907, s. 11–23,
111–118, 257–262, 325–327, 405–420, zde s. 22.
29 Viz např. ARNIM, Hans von: Über den Bildungswert des griechischen Unterrichtes. Prosloveno na ustavující schůzi Verein der Freunde des humanistischen Gymnasiums 31. 3. 1906. Zög 57, 1906,
s. 403–414; LECLAIR, Antoine: Antike Kultur und antike Sprachen. Ein Abwehr. Zög 57, 1906,
s. 954–960.
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vědomostí a úsudku, nýbrž pomocí někoho jiného. Překlady byly naopak doporučovány širší veřejnosti, která klasickým vzděláním neprošla a jen tímto způsobem se mohla
s řecky a latinsky psanými díly seznámit.
Soukromá četba
Soukromá četba (Privatlectüre) tvořila samostatnou kategorii práce s textem
a bylo s ní počítáno od kvinty nahoru. Jednalo se o četbu latinských, případně řeckých
autorů, kterou si žák mohl s pomocí učitele vybrat pro četbu doma. Byla zde dána určitá volnost, kdy si mohl autora a dílo zvolit dle své vůle a stupně znalostí. Z latinských
prozaiků byli čteni Cornelius Nepos, Gaius Iulius Caesar, Titus Livius, Sallustius Crispus, Marcus Tullius Cicero; z básníků Publius Vergilius Maro, Publius Ovidius Naso,
Quintus Horatius Flaccus. Jednotliví autoři vždy odpovídali ročníku, v němž byli probíráni. Při výběru z jejich děl měla být dána přednost eticko-estetickým požadavkům,
z čehož vyplývalo, že např. z Tacita by se neměla číst stať o Messalině nebo Agrippině,
ale spíše války s Germány.30 Přehled toho, co jako soukromá četba bylo na gymnáziích
zadáváno, nám poskytují souhrny uveřejňované ve výročních zprávách za jednotlivé
školní roky.
Instrukce kladly učiteli na srdce, aby trval již od kvinty na tom, aby si student
překlad několikrát přehlédl a zkontroloval, než jej považoval za hotový. Mohl se totiž
při kontrolách textu věnovat místům, která napoprvé nepřeložil, případně doladit text
již přeložený. Kontrola této soukromé četby nemohla být realizována během klasické
hodiny latiny – nakonec by to ani při množství Instrukcemi zadané četby nešlo. Kontrole měli učitel i žák věnovat část svého volného času mimo vyučování.31 Našli se
však i kritici soukromé četby tvrdíce, že není soukromou záležitostí, poněvadž se pak
kontroluje.32
Cornelius Nepos
Spis Cornelia Nepota De illustribus viris (O slavných mužích) líčil v 16 knihách,
z nichž většina se ztratila, životy významných králů, vojevůdců, básníků, gramatiků aj.
Pro školní četbu zůstaly zachovány životopisy slavných vojevůdců. Vzhledem k tomu,
že v tercii se ještě hodinová dotace latiny dělila „spravedlivě“ na polovinu určenou pro
gramatiku a polovinu vyhrazenou četbě, nebylo z časových důvodů v Instrukcích doporučeno překládat všechny životopisy. Četl se Miltiades. Themistokles, Aristides, Kimon,
Epameinondas, Pelopidas, vynechán byl Hannibal, Alkibiades. O důvodu absence právě těchto dvou životopisů lze pouze spekulovat. A poněvadž se jednalo o první četbu
30 ALY, Friedrich: Die Unterstützung des Lateinischen Unterrichts. Neue Jahrbücher für das classische
Altertum, Geschichte und deutsche Literatur und für Pädagogik 10, 1907, s. 81–98, zde s. 95.
31 Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich, 1884, s. 67–68; SCHICKINGER, Hermann: Die Privatlektüre in den klassischen Sprachen. Zög 54, 1903, s. 932–942.
32 ALY, Friedrich: Die Unterstützung des Lateinischen Unterrichts. Neue Jahrbücher für das classische
Altertum, Geschichte und deutsche Literatur und für Pädagogik 10, 1907, s. 81–98, zde s. 95.
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větších textových celků, měla být učitelem na minimum omezena výkladová část, ať
by se týkala gramatiky či reálií. Žák se měl soustředit na analýzu spojení, vět, souvětí
a získat při překladu větší jistotu.
Sekundární volbou mohla být četba vybraných částí z díla Historiarum Alexandri Magni Macedonis (Dějiny Makedonce Alexandra Velikého), které, pravděpodobně
v době flaviovské dynastie, sepsal Quintus Curtius Rufus. Jak již bylo řečeno výše, Instrukce z roku 1884 blíže rozsah této doporučené četby nespecifikovaly.
Existovaly však i návrhy na doplnění četby životopisů Cornelia Nepota o Curtia
Rufa: „Denn darüber dürfte unter den Philologen so ziemlich Einigkeit herrschen. Dass der seichte
und stilistisch nicht nur mustergiltige, sondern sehr oft bedenkliche Nepos nicht wert sei, den Lectürre
stoff eines ganzen Jahres zu bilden“. Obojímu požadavku mohla dostát mj. učebnice, kterou
v roce 1893 vydal profesor klasických jazyků Johann Schmidt, který učil na německém
malostranském gymnáziu v Praze a pak na gymnáziích ve Vídni.33
Gaius Iulius Caesar
Z Caesarových děl byly studentům doporučeny Commentarii de bello Gallico,
jejichž vybrané pasáže byly překládány v kvartě, celkem tři knihy po 3–4 hodiny týdně.
Instrukce o hodnotě tohoto díla hovoří velmi uznale: „… ein Werk, welches abgesehen von
seiner politischen und militärischen Bedeutung in dem reichen Inhalt, der Reinheit der Sprache, der
außerordentlichen Schlichtheit der Darstellung, in der scharfen Gliederung und Durchsichtigkeit seiner
Perioden gerade für diese Stufe eine Fülle von Bildung und Anregung bietet“.34 Vzhledem k tomu,
že se jednalo o dílo s množstvím zeměpisných informací, bylo doporučeno mít po ruce
atlas, k názorné výuce modely (např. válečných strojů), na tabuli žákům načrtnout trasu
jednotlivých vojenských tažení. S ohledem na faktografickou rozmanitost a složitost
překládané látky bylo doporučeno, aby konec většího oddílu byl vždy uzavřen shrnutím ze strany žáků, „so dass sich hieraus allmählich der Stofff zu einer systematischen Űbersicht
über das Heerwesen Cäsars, über die Verhältnisse und den Charakter, die Sitten und Gebräuche der
einzelnen Völkerschaften u. dgl. sammelt und das Interesse und die Geschicklichkeit der Schüler für
eigene Beobachtung und Beurtheilung sich entwickelt“.35
Jak bylo výše podotknuto (pozn. 14), proti Caesarovým Zápiskům byly mnohdy
vznášeny námitky argumentující nudností překladu bojových scén a témat (doporučena
byla totiž četba války s Helvéty, střet s Ariovistem, galská vzpoura v čele s Vercingetorigem, výprava do Británie a Germánie). Této četbě předepsané Instrukcemi byla
vytýkána jednostrannost, suchopárnost a nezáživnost, což těžko mohlo u dospívajících
chlapců vzbudit nadšení pro krásu latinského jazyka, tedy to, co v Instrukcích bylo
mnohdy zdůrazňováno jako jeden z cílů četby. A tato suchopárnost a nudnost četby
mohla demotivovat jak žáka, tak i učitele, pakliže dostal kvartu z latinského jazyka
33 Űbungsbuch zum Űbersetzen aus dem Deutschen in das Lateinische fűr die 3. Classe der ősterreichischen
Gymnasien. Im Anschlusse an des Verfassers lateinisches Lehrbuch aus Cornelius Nepos und
Q. Curtius Rufus. Wien – Prag, Tempsky 1893.
34 Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich, 1884, s. 70.
35 Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich, 1884, s. 71.
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několik roků po sobě. 36 Našli se však i tací, a byla jich asi většina, kteří jak Caesarovým
slohem, tak líčením činů byli nadšeni a pro četbu je doporučovali.37
Livius
V kvintě se po celé první pololetí a část pololetí druhého (s přestávkou na Ovidia)
četly Liviovy Dějiny, z nichž – s ohledem na rozsáhlost díla – bylo doporučeno přečíst
kn. I., XXI. nebo XXII., tzn. aspoň dvě celé knihy. Přestože Liviovo dílo bylo učiteli
klasických jazyků jednomyslně vysoce hodnoceno, ozývaly se hlasy pozastavující se
nad rozsahem četby, která se v kvintě nedala stihnout. Zajímavou statistiku lze k tomu
najít v prvním ročníku časopisu Österreichische Mittelschule.38 Její autor Georg Schlegl
(1851–1908) jako středoškolský profesor vyměnil Jihlavu za Vídeň, Uherské Hradiště,
aby se na závěr opět vrátil do Vídně na akademické gymnázium. Při tvorbě statistiky
tedy vycházel z vlastních zkušeností. Když sečetl počet kapitol v knize I. a XXI., vyšel
mu součet 123 kapitol; v součtu kapitol I. a XXII. knihy byl součet o dvě jednotky nižší.
V každém případě průměr na první pololetí byl 120 kapitol, s týdenní kapacitou pěti
hodin určených k četbě, úhrnem 105–110 hodin za pololetí. Když se od nich odečetly
hodiny věnované písemným pracím, které se psaly každých 14 dní, a jejich opravám,
zůstalo 96 hodin. Ve zbytku hodin, jenž vznikl odečtením prázdnin během prvního
pololetí, tj. v 75–80 hodinách, mělo být oněch 120 kapitol přečteno. Když to spočítal
na řádky I. a XXI. knihy, vyšlo mu, že by se v každé hodině četby mělo zopakovat 58
řádků z minulé hodiny a nově přidat dalších 58. Už samotné toto číslo jasně ukazuje,
i za splnění všech optimálních podmínek, že požadavky Instrukcí byly vysoce nadhodnoceny a zdaleka neodpovídaly školní realitě. Východiskem pro učitele tedy mohlo
být, jak již dříve bylo řečeno, pouze krácení Ovidia v druhém pololetí ve prospěch
Liviových Dějin. A to tím spíše, že Ovidius se překládal ještě v sextě. S obdobným
problémem se ale učitel i žáci potýkali i v hodinách řečtiny, kdy v tomtéž, prvním
pololetí (kvinty) měli přečíst během 60 hodin četby 1200–1500 veršů z Homéra, tzn.
20–25 veršů v hodině zopakovat a tentýž počet nově přeložit. Není tedy divu, že kritici
výuky klasických jazyků hovořili o přetěžování žactva a spolu s mnohými učiteli i nutnosti rozvolnění a zmenšení pensa četby. I zde se jako určité východisko jevilo vydání
36 „Žák, který nepropadne, čte G. B. (Bellum Gallicum, pozn. aut.) v životě jednou, ale nejednomu učiteli se
přihodí, že výborné dílo Caesarovo musí čísti třikrát i čtyřikrát po sobě. Kdyby ho zlý osud donutil čísti je ještě
rok pátý, nevím, zda by se na něm nesplnilo, co tvrdí vtipná deklamace Pavla Nebeského, totiž, že, by umřel
na bellum Gallicum´. Byl by to jistě nejzoufalejší rok jeho života. Jasné výklady Caesarovy jsou sice –o tom
není pochyby –věrným zrcadlem gramatických pravidel všeho druhu, ale věcný obsah jejich jest prostě –fádní
aneb stává se brzy fádním.“ VYKOUKAL: Několik poznámek, s. 2. Tentýž autor pochybuje o tom,
že by čtrnáctileté chlapce průběh Caesarových vojenských tažení mohl zajímat. „V první knize
B. G. mnohem více je zajímají nesnáze nepřímých řečí, jež by nejraději zažehnali za devatery hory a když s pomocí učitelovou jsou připoutáni k vnitřní stránce čtených kapitol, nevím, z jaké příčiny by se měli pro Caesara
nějak nadchnout.“ TAMTÉŽ, s. 3.
37 HUEMER, Kamillo: Der Geist der altklassischen Studien und die Schriftstellerwahl bei der Schullektüre.
Wien und Leipzig 1907, s. 60: „Es muß jemand ein Muster an Ungeschicklichkeit sein, wen es zustande
bringt, diese Lektüre langweilig zu gestalten.“
38 SCHLEGL, Georg: Das Ausmaß der lateinischen Lectüre in der 5. Classe. OMSch 1, 1887, s. 169–172.
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chrestomatie, v níž by byly podstatné části Liviova díla obsaženy. Byla by tak zaručena
i určitá pestrost čtené látky, poněvadž by se již četba nesoustředila pouze na celé knihy,
ale i na části přiměřené věku studenta i záměrům výchovy.39 Další z návrhů na úpravu – z důvodu obtížnosti překladu pro studenty kvinty – chtěl v této třídě pokračovat
Caesarem, a to Commentarii de bello civili („Sprachlich leicht, behandelt es ein Ereignis von
höchster Bedeutung“), na což by mohlo – tematicky i časově – navazovat Sallustiovo dílo
Coniuratio Catilinae.40
Ovidius
Poprvé se student s Ovidiem seznámil na počátku druhého pololetí v kvartě, kdy
byl uváděn do tajů římské metriky, daktylského hexametru a elegického disticha. Ovidius byl považován za k tomu nejvhodnějšího autora, jemuž měly být týdně věnovány
dvě hodiny s tím, že se během nich stihne přečíst a přeložit 200–300 veršů. Kromě
překladu se žáci měli naučit rytmicky jistě a zvučně číst.41 Pokračovat se v četbě mělo
v kvintě v druhém pololetí, kdy bylo doporučeno po třech až čtyřech týdnech střídat
četbu Livia a Ovidia.
Z Ovidiovy básnické tvorby se pro školní účely zdály jako nejvhodnější jeho
Metamophoses (Metamorfózy), jež nabízely velmi pestrou četbu, co se týká mýtů,
osob, prostředí, lokalit atd. K oblíbeným a doporučeným tématům patřily např. čtyři
doby světa, Deukalion a Pyrrha, Niobe, Daidalos a Ikaros, Filemón a Baucis, Orfeus
a Eurydika, Midás, Faeton, únos Proserpiny, naopak líčení boje Lapitů s kentaury bylo
považováno za nevhodné. Po Metamorfózách mohlo být přikročeno k četbě Fasti, jež
měly žáky uvést do problematiky římského náboženství i raných dějin, následovat měly
Epistulae ex Ponto (Dopisy z Pontu), případně Tristia (Žalozpěvy).

39 I proto byla přivítána chrestomatie vydaná Josefem Gollingem (1848–1916 ), v oblasti klasické
filologie velmi agilním autorem působícím na německých gymnáziích v českých zemích, následně ve Vídni. Kromě vybraných básní Ovidia a Vergilia vydal také Chrestomathie aus Livius. (Buch 1,
9, 10 vollständig, Teile aus den űbrigen Bűchern). Fűr den Schlg. hrsg. von J. Golling. Wien 1892. Josef
Holzer, profesor v Moravské Třebové, ji ocenil slovy: „Sie kann in jeder Beziehung als ein vorzügliches
Schulbuch bezeichnet werden, geeignet, die Livius–Lectüre nach allen Richtungen zu heben und nutzbringend
zu gestalten. Man lese also nach derselben zunächst mehrere von den dortselbst sieben Stücken als Vorübung.
Dann kommt das I. Buch an die Reihe; nimmt man darin einige Streichungen unwichtiger Partien vor, so wird
in der V. Classe noch Zeit übrigbleiben, aus der unter Nr. III zusammengestellten „Auswahl aus den übrigen
Büchern“ einiges über die Verfassungskämpfe zwischen den Patriciern und Plebejern zu lesen…“ HOLZER,
Josef: Zur altclassischen Lectüre an unseren Gymnasien. OMSch 7, 1903, s. 180–184, zde s. 184.
40 HUEMER: Der Geist der altklassischen Studien und die Schriftstellerwahl bei der Schullektüre, s. 60.
41 „Die Musterverse sind jedesmal zu memorieren; sie werden am besten dem Ovid entnommen, doch stehen dem
Lehrer auch andere Mittel zu Gebote. Ohne das man einzelne Abschnitte aus Ovid oder passend gewählte versus memoriales auswendig lernen lässt, wird nicht leicht die erforderliche Geläufigkeit im guten und sinnmäßen
Lesen der Verse zu erreichen sein; durch diese Übung aber werden selbst unbeholfene Schüler vorwärts gebracht.“
Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich, 1884, s. 71–72.

86

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 14/2021

Cicero
Dílo Marka Tullia Cicerona je velmi různorodé a obsáhlé, i když Cicero sám tuto
svou činnost považoval za jakýsi vedlejší produkt, vznikající zejména v době, kdy se
nemohl věnovat politickému životu. Obsahuje jak soudní řeči, tak rétorické, filosofické
spisy a Instrukce rakouských gymnázií na něj coby autora kladly velkou váhu. Naproti
tomu rozliční klasičtí filologové jak v Německu, tak i v rakousko-uherské monarchii
byli mnohdy odlišného názoru. 42
Při debatách šlo jednak o literární hodnotu Ciceronových spisů, jednak o jejich
vhodnost pro školní četbu; co z něj číst a kdy. Odmítány byly filosofické spisy, poněvadž Cicero sám filosofem nebyl, a překlad by pro středoškolské studenty byl velmi
obtížný. A tak – vzhledem k tomu, že v hodinách řeckého jazyka byla četba realizována
také, měli si žáci svou překladatelskou zkušenost s filosofem vyzkoušet na Platónovi.
Podobně negativní postoj byl zaujímán i k jeho politickým spisům, protože nebyl politikem v pravém slova smyslu a svůj jediný politický čin (odhalení Katilinova spiknutí
a jeho porážku) opěvoval až do konce života jako světodějnou událost.43 K četbě byly
víceméně všeobecně doporučovány některé jeho řeči a především listy, a to jak pro
školu, tak pro četbu soukromou.44
Tacitus
Historik stříbrného věku římské literatury Tacitus byl čten až v posledním ročníku gymnázia, kdy žáci měli dostatek zkušeností s překladem různých autorů. Byl
totiž pro svůj jedinečný sloh, časté užití archaických, poetických, ale i lidových prvků,
jež pojil se stylistickými novotami,45 považován za autora pro překlad nejobtížnějšího.
I proto se mělo začít jeho spiskem Germania, částmi 1–27, po kterých měly následovat první tři knihy Annales, případně četba vybraných částí z dalších knih, jejichž
děj by ale mezi sebou měl mít vnitřní souvislost. Análům byla coby vyzrálejšímu dílu
dávána ve vyučování přednost před Dějinami (Historiae), jež byly naopak doporučovány spíše k četbě soukromé.
Velký důraz byl při uvedení do četby Tacita kladen na práci učitele. Ten měl
pomoci žákovi jasně pochopit širší historické souvislosti, změny, ke kterým došlo
na počátku prvního tisíciletí v římském státním zřízení i společnosti. Měl být žáku
průvodcem při analýze textu, aby mu byly zcela srozumitelné vyjadřovací prostředky,
jichž autor v hojné míře užíval („oft unter dem Schein objectiver Ruhe“) např. pro vylíčení
pohnutek a citů jednajících postav, jako byly radost, nenávist, radost, smutek, obdiv aj.46
42 „Um ein „mustergiltiges“ Latein schreiben zu lernen, betrieben wir heutzutage keine Klassikerlektüre mehr und
inhaltlich Großes ist bei diesem Autor nicht zu finden. Wir wollen daher nicht die Zeit damit verlieren, eine seiner
Verteidigungsreden zu lesen, in denen er im Tone tiefster Überzeugung für alles Mögliche eintrat, wovon er so wenig
wie irgend ein anderer überzeugt war, und auch auf seine populärphilosophischen Schriften können wir verzichten.“
HUEMER: Der Geist der altklassischen Studien und die Schriftstellerwahl bei der Schullektüre, s. 63.
43 NEUHÖFER, Rudolf: Cicero na gymnasiích. VČP 10, 1903, s. 243–248, 360–368.
44 HRUBÝ, Timothej: Cicero v naší četbě gymnasijní. VČP 5, 1898, s. 63–69.
45 „… welche Gedanken und Empfindungen mehr andeutet als ausführt und auf Wohlklang und Symmetrie
verzichtet.“ Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich, 1884, s. 85.
46 Instructionen für den Unterricht an Gymnasien in Oesterreich, 1884, s. 85.
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Lego, ergo sum
(Četba latinských autorů na gymnáziích na sklonku 19. století)

Závěr
Četba řeckých a římských autorů byla úhelným kamenem a cílem výuky klasických jazyků na gymnáziích rakousko-uherské monarchie. Lze jistě polemizovat, tak
jak se to v minulosti nakonec i dělo, o důležitosti, postupech, volbě autora či díla atd.
Nicméně – domnívám se, že každý, kdo osmiletým gymnáziem a hodinami latinského jazyka prošel, byl jimi poznamenán. A teď nemám na mysli vzpomínky na dobré
či špatné pedagogy, dobrou či horší klasifikaci, ale nastavení určitého hodnotového
a mravního žebříčku, pocit zodpovědnosti vůči svému okolí i společnosti, něco, co
ve většině absolventů ony věty z Cicerona, Tacita, Vergilia a dalších zanechaly. Lze to
možná označit za dědictví doby antiky, o něž bychom měli i nadále, třeba i v hodinách
latinského jazyka, usilovat.

Summary
Lego, ergo sum: the reading of Latin texts at grammar schools at the end of
the 19th century
Karla Vymětalová
In the curriculum of grammar schools in Austro-Hungarian monarchy, the main attention was paid to the teaching of classical languages and the reading of Latin and Greek texts of
antiquity. The reading was included in the lessons from the third class concerning the recommended texts of individual authors (Cornelius Nepos, G. I. Caesar, Titus Livius, M. T. Cicero,
Tacitus, Ovid, Virgil, Horatius). There was a debate among professors over the amount of
reading, its content, and its purpose; the debate aimed to limit the scope and choice of reading, the way it is presented in Latin lessons and in private reading. Some of their opinions and
recommendations are presented and confronted in this article.
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Osudy antické sbírky po smrti barona Františka Kollera
Jana Malaníková
Abstract:
The article presents the history of the largest collection of classical antiquities in the Czech
Lands after the death of its creator baron František Koller. It acquaints the reader with fragmentation
of the collection not only during the 19th century, when about ten thousand collection objects were sold,
but it also outlines the fate of selected parts of the collection in the 20th century.
Keywords:
collection of classical antiquities – baron František Koller – Naples – National Museum
in Prague – Altes Museum in Berlin – Kunsthistorisches Museum in Vienna – British Museum
– Archaeological Museum in Zagreb – World War II, Hermitage – Pushkin Museum in Moscow

Z

námé přísloví „Mille viae ducunt hominem per saecula Romam“1 může být
mnohými návštěvníky muzeí a galerií ve světě, které vlastní a prezentují
sbírkové předměty z období starověku upraveno na rčení „Všechny cesty
vedou na Obříství“. Na zámek, který se nachází v malé české obci ležící cca sedm kilometrů jižně od města Mělník. Právě zde mohlo v první polovině 19. století vzniknout
veřejné muzeum, které by svou antickou sbírkou konkurovaloi těm nejznámějším světovým muzeím.
Muzeum hodlal na svém novém rodovém sídle zřídit na vlastní náklady baron
František Koller, který se narodil 27. listopadu 1767 v Mnichově Hradišti v rodině
lékaře Františka Kollera,2 který tehdy působil jako lékař hraběte Vincence z Valdštejna-Vartenberka. Předpokládalo se, že mladý František se stane lékařem, stejně jako jeho
otec, avšak roku 1784 svou studijní dráhu po nečekané smrti svého otce, pravděpodobně z finančních důvodů, ukončuje a vstupuje do služeb rakouské armády.3 Během
napoleonských válek dosáhl František Koller mimořádných úspěchů, jež mu zajistily
vysoký kariérní postup. Po vítězné bitvě u Aspernu roku 1809 byl na bitevním poli
1
2
3

Alanus de Insulis: Doctrinale altum seu liber Parabolarum, 22v, viz Müncherner Digitalisierungs
Zentrum, Digitale Bibliothek, dostupný na https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/
bsb00024758?page=48,49, cit. 16. 9. 2021.
Jak dokládá matriční záznam o křtu ze dne 28. listopadu 1767. Viz Státní oblastní archiv v Praze,
Mnichovo Hradiště 02, dostupný na https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8813/321, cit. 27. 6. 2021.
SKLENÁŘ, Karel: Z Čech do Pompejí. Příběhy a objevy českých archeologů ve světě. Praha 1989, s. 76.
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vrchním velitelem arcivévodou Karlem Ludvíkem Rakouským (1771–1847) jmenován
generálmajorem. Vyznamenal se rovněž v bitvě u Lipska (1813), ve které sloužil jako
pobočník knížete Karla Filipa ze Schwarzenbergu (1771–1820), vrchního velitele spojeneckých armád.4 Za své činy v této bitvě byl povýšen na polního podmaršálka. Během
vojenské kariéry dosáhl velmi vysokých vojenských funkcí a vyznamenání. Roku 1810
obdržel také šlechtický titul barona.5 Svými veliteli byl považován nejen za velmi dobrého vojáka, vojenského velitele, ale i diplomata. Osvědčil se např. v roce 1814, kdy doprovázel poraženého císaře Napoleona jako zástupce rakouského císaře na ostrov Elba,
nebo jako doprovod ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III.
do Anglie jako rakouský diplomat v Rusku, který doprovázel cara na Vídeňský kongres.
A proto byl roku 1815 pověřen nápomocí při uskutečnění restaurace Bourbonů na trůn
v Království obojí Sicílie po porážce Napoleona. Stal se generálním intendantem, který
měl k dispozici rakouské vojsko a účastnil se politických jednání. V Neapoli působil
úspěšně v letech 1815–1818 a podruhé v letech 1821–1826. Během druhého působení
pomáhal králi Ferdinandovi I. uklidňovat revoluci (karbonáři) pomocí rakouského vojska. Druhé pověření se stalo Františku Kollerovi osudným,6 neboť se v červenci roku
1826 nakazil v Neapoli tyfem a 22. srpna téhož roku onemocnění podlehl.7
Působení Františka Kollera v Neapoli se pravděpodobně stalo základem jeho
sběratelské činnosti, ale s významnými sbírkami se mohl setkat i při dřívějších diplomatických cestách v Rakousku, Rusku nebo Anglii. Teprve dlouhodobý pobyt v Itálii
mu však nejspíše umožnil nejen seznámení se s památkami in situ, v salónech a muzeích, ale i kontakty s osobnostmi zabývajícími se uměním nebo sběratelstvím. Podnětná
pro něj mohla být setkání s mnoha návštěvníky Neapole, kteří po skončení napoleonských válek opět podnikali poznávací cesty, častá setkání s arcibiskupem Giuseppem
Capecelatrem (1744–1836), v jehož rezidenci na via Capella Vecchia v Neapoli Koller
bydlel, nebo s konzervátorem a restaurátorem Raffaelem Gargiulem, který dokonce
4

5
6
7

Zajímavým dokladem o tomto působení Františka Kollera je obraz Johanna Petera Kraffta: Polní
maršál Karel Filip kníže Schwarzenberg hlásí spojeneckým panovníkům vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska z roku 1817, který se dnes nachází v Heeresgeschichtliches Museum
ve Vídni. Na obraze je spolu s knížetem a panovníky také maršál Radecký z Radče a František
Koller. Obraz viz Projekt Austerlitz, Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé na Českolipsku, dostupné na https://www.austerlitz.org/cz/vitez-nad-cisarem-napoleonem-v-dube-na-ceskolipsku/, cit.
27. 6. 2021. Přesná identifikace postavy např. Flickr, Alfred Lex Wien, 3. Bezirk (the art of very
historical buildings of Vienna), Arsenal – Heeresgeschichtliches Museum, military history museum, museo de la
historia militar, museo della storia militare, musée de l‘histoire militaire (Arsenalstraße), dostupné na https://
www.flickr.com/photos/123406046@N03/16737552118/in/photostream/, cit. 27. 6. 2021.
Titul svobodného pána (barona) obdržel František Koller zároveň s vojenským řádem Marie
Terezie 26. 10. 1810. ŽUPANIČ, Jan: Nová šlechta rakouského císařství. Praha 2006, s. 181. O souvislosti řádu Marie Terezie a udílení stavu svobodných pánu viz TAMTÉŽ, s. 135–136.
Svým skonem naplnil známé úsloví „Vidět Neapol a zemřít“. KROUTVOR, Jiří: Fenomén Itálie.
Host: literární měsíčník 22, 2006, 2, s. 62–64.
SKLENÁŘ: Z Čech do Pompejí, s. 98. Nebo dobová zpráva z tisku, která podává více podrobností:
„Er behielt bis zum Augenblicke des Hinheidens den vollen Gebrauch siener Geisteskräfte, empfing die letzten
Tröstungen unserer heiligen Religion, und entschlief sanft am 22. August um 3 Uhr Morgens in den Armen
seiner Gattinn, mit der er zwey und zwanzig Jahre einer glücklichen Eher verlebt, und vier hoffnungvole Kinder
erzuegt hatte.“ Necrolog (österreichischer.) Koller, Franz, Freyherr v.…Oesterreichisches Burgerblatt für
Verstand, Herz und gute Laune, č. 34, 27. 4. 1827.
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měl Kollerovi pomoci s tvorbou jeho muzea.8 Zároveň jeho diplomatické a vojenské
pověření v Itálii výrazně usnadňovalo zisk kontaktů potřebných pro tvorbu sbírky prostřednictvím nákupů, darů i vykopávek.
Získané předměty nechával posílat zabalené do krabic na své rodové sídlo,
které zakoupil po zisku šlechtického titulu na konci napoleonských válek v Obříství
v Čechách. Zámek odkoupil roku 1817 od hraběte Kristiána Kryštofa Clam-Gallase
(1770–1838) a následně investoval rozsáhlé finanční prostředky do přestavby, která sice
započala již za předchozích majitelů, ale nový majitel měl své vlastní představy o vzhledu a funkci sídla.9 Významnou součástí rodového sídla se mělo stát plánované veřejné
muzeum, ve kterém měla být prezentována rozsáhlá a hodnotná Kollerova sbírka.10 Při
přestavbě tak bylo počítáno i s prostorami vhodnými pro potřeby plánovaného muzea.
K tomuto účelu měly sloužit místnosti v přízemí zámku.11
Veškeré plány na vznik Kollerova muzea v Obříství byly zastaveny jeho nečekaným skonem. V posledních letech svého života měl Koller velké výdaje jak s nákupem,
tak s rekonstrukcí svého rodového sídla, a navíc i při pořizování předmětů své sbírky,
jejíž celkový seznam nebyl pravděpodobně nikdy zhotoven, ale odhaduje se, že čítala
okolo 10 000 předmětů. Je znám pouze inventář 3000 předmětů, který vyhotovil roku
1827 během svého pětiměsíčního pobytu na Obříství Gargiulo, který měl původně
pomoci vytvořit uspořádání předmětů ve výstavních prostorách nového muzea, ale
nakonec vytvořil prodejní katalog obsahující nejvzácnější části Kollerovy antické sbírky.
Informace o dalších částech sbírky lze rekonstruovat na základě prodejů, aukcí a darů
jednotlivých částí novým majitelům nebo na základě dobových zpráv z tisku, které
mohly nalákat případné zájemce ke koupi.12
Dědici, manželka Johanna a čtyři děti,13 se po smrti Františka Kollera museli
obejít bez jeho příjmů z funkcí a pověření, a proto vdova nabídla velmi záhy sbírku
k prodeji. Prodej kompletní sbírky jednomu zájemci se neuskutečnil. Kvůli její rozsáhlosti a vysoké ceně si ji nemohli dovolit koupit ani nejvýše postavené osobnosti tehdejší

8
9
10

11

12
13

A to nejen v Itálii, ale i ve Vídni nebo v Petrohradě. Viz Dangerous Perfection. Ancient Funerary Vases
from Southern Italy. Kästner, Ursula – Saunders, David (edd.), Los Angeles 2016, s. 25–26.
Základní informace o přestavbách sídla viz Památkový katalog, Zámek Obříství, dostupné na https://pamatkovykatalog.cz/zamek-2323900, cit. 27. 6. 2021.
Za muzeum označují Kollerovu sbírku již jeho současníci. K. Levezow při popisu nákupu
části sbírky pruským králem uvádí jednoznačně „Kollerschen Museums klassischer Alterthümer“.
LEVEZOW, Konrad: Königliches Museum. Ueber die freiherrlich von Kollerschen Sammlungen klassischer
Alterthümer, als neuste Bereicherung des königl. Museums der Alterthümer zu Berlin. Berliner Kunst-Blatt
1, 1828, č. 12, s. 341.
Jasnou představu o prostorách plánovaného muzea umožňují kresby dochované ve vlastnictví
Národního muzea. Např. obrázek viz DUFKOVÁ, Marie – ONDŘEJOVÁ, Iva: Sbírka barona
Františka Kollera. In: Historie sběratelství antických památek v českých zemích=A History of
Antiquities Collecting in the Czech Lands. Dufková, Marie – Ondřejová, Iva (edd.), Praha 2006,
s. 53.
SKLENÁŘ: Z Čech do Pompejí, s. 100–101.
Synové August (nar. 1803), Wilhelm (nar. 1811), Alexander (nar. 1813), dcera Johanna (nar.
1809). Viz WURZBACH, Constantin von: Biographisches Lexicon des Kaiserthums Österreich 12,
Wien 1864, s. 342–343.
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společnosti.14 Prodej probíhal po větších souborech i jednotlivých kusech prostřednictvím dojednaných nákupů či aukcí. Ještě v roce 1856 se mohli čtenáři v Památkách
archaeologických a místopisných dočíst o komplikacích spojených s prodejem sbírky,
jejíž velká část byla roku 1852 přesunuta ze zámku Obříství do Prahy. Přesunuto bylo
110 beden na 38 vozech. Bedny byly uskladněny v pronajatých prostorách bývalého
kláštera sv. Havla v Praze. Menší část sbírky byla vystavena (bylo otevřeno 40 beden),
ale větší část pouze uskladněna v zavřených bednách. Otevřené bedny dle zprávy obsahovaly: římské a pompejské starožitnosti, egyptské a fénické starožitnosti, sbírku zbraní
a znaků, historické památky, knihovnu o cca 3000 svazcích, obrazovou sbírku a sbírku
přírodnin (konchilie).15 Třicet let po smrti barona Kollera nenašli jeho dědicové kupce
pro velkou části sbírky, ale pouze jen pro nejhodnotnější část. Lze předpokládat, že
po přestěhování sbírky do Prahy a jejím umístění do pronajatých prostor přistupovali
a nabízeli k prodeji již nejen větší celky nebo celou sbírku, ale i jednotliviny. Dle literatury se poslední jednotliviny dostaly k novým majitelům až ve 20. století.16
Německo
Nejvýznamnější část Kollerovy sbírky byla prodána již roku 1828. Kupcem se
stal pruský král Fridrich Vilém III., který byl osloven Kollerovými dědici prostřednictvím Karla Augusta Böttigera (1760–1835) během svého lázeňského pobytu v českých
Teplicích na jaře roku 1828. Böttiger navštívil zámek Obříství již předchozího roku
a seznámil se podrobně s obsahem sbírky, mohl tak panovníka informovat o obsáhlosti
a hodnotnosti sbírky z první ruky. Tato nabídka přišla zároveň v příhodnou dobu, kdy
král podporoval vznik veřejného muzea, pro které nejen kupoval sbírkové předměty,
ale rovněž nechával stavět novou budovu podle návrhu architekta Karla Friedricha
Schinkela (1781–1841). Do Obříství byl vyslán na jaře roku 1828 Konrad von Levezow
(1770–1835),17 který byl pověřen prozkoumat a zhodnotit sbírku a podat zprávu pruskému králi.18 Na základě jeho podkladů byl dojednán nákup nejhodnotnějších částí sbírky, jež byly zahrnuty do jediného dochovaného Gargiuolova inventáře sbírky.19 Na radu
14 O nákupu celé sbírky se jednalo s rakouským císařem Františkem I., pruským králem Fridrichem
Vilémem III. nebo Klementem Václavem knížetem Metternichem. KÄSTNER–SAUNDERS
(edd.): Dangerous Perfection, s. 34.
15 VÁCLÍK, Jan: Zpráva o archaeologickém museum barona Kollera v Praze. Památky archaeologické
a místopisné 2, 1856, č. 1, s. 45–46.
16 DUFKOVÁ – ONDŘEJOVÁ: Sbírka barona Františka Kollera, s. 60.
17 Německý profesor starověku a mytologie, od r. 1821 spolupracovník královské Kunstkomory a od roku 1828 ředitel antické sbírky, která se nachází v dnešním Altes Museum v Berlíně.
REELS, Hella: Levezow, Konrad. Neue Deutsche Biographie 14. Berlin 1985, s. 393.
18 V článku o své práci napsal: „Da mir die Ehre und das Glück zu Theil ward, diese grosse Bereicherung bewirken zu helfen, so glaube ich, nach fast dreimonatlicher Prüfung und Untersuchung desselben an dem bisherigen
Orte der Aufbewahrung dieser Kunstschätze, …“ LEWEZOV: Königliches Museum, s. 341.
19 Nebyly koupeny všechny předměty z tohoto inventáře: „… auf Allerhhöchsten Befehl der grösste,
schönste und seltenste Theil des berühmten freiherrlich von Kollerschen Museums klassischer Alterthümer in den
ganzen fünf ersten Abtheilungen desselben und mit Auswahl des Besten und Merkwürdigsten aus der sechsten,
nämlich der aegyptischen Monumente für das königliche Museum angekauft worden.“ TAMTÉŽ, s. 341.
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Levezowa koupil 24. července pruský král cca 3000 sbírkových předmětů za 100 000
říšských tolarů.20 Předměty byly dopraveny do Berlína 15. října téhož roku21 a dodnes
tvoří podstatnou část antické sbírky Berlínských muzeí. Mezi nejvzácnější předměty,
kterým byla vždy věnována náležitá pozornost, patří bezesporu 1348 antických váz, jejichž část byla nedávno po důkladném průzkumu a restaurování prezentována v rámci
cyklu výstav, např. Gefährliche Perfektion, v letech 2016–2017 v Altes Museum v Berlíně.22
Zakoupeny byly také soubory bronzových,23 terakotových, kamenných a skleněných
předmětů.24
Jiným německým zájemcem o předměty Kollerovy sbírky byl saský král Antonín
Saský (vládl 1827-1836). Zájem projevil již ke konci roku 1827, kdy zámek Obříství
navštívil ředitel drážďanských sbírek Karl August Böttiger, který tak měl příležitost
na vlastní oči zhodnotit rozsáhlost a kvalitu nabízených sbírek. Nákup sbírky nebyl
uskutečněn. Další jednání saského dvora a Kollerových dědiců proběhlo v roce 1830.
Král projevil zájem o egyptskou část sbírky, kterou hodlal zakoupit pro muzeum Universität Leipzig. V literatuře se nacházejí rozporuplné informace o výsledku jednání.25
Lze se dočíst o uskutečnění nákupu části sbírky i ztroskotání jednání z důvodu požadované vysoké prodejní ceny. Sbírku si do Obříství přijel osobně prohlédnout egyptolog
Gustav Seyffard (1796-1885).26 Neuskutečnění prodeje velké části egyptské sbírky nepřímo dokládá rozsah jejího prodeje z roku 1865, který bude popsán níže.27

20 DUFKOVÁ – ONDŘEJOVÁ: Sbírka barona Františka Kollera, s. 58.
21 SKLENÁŘ: Z Čech do Pompejí, s. 102
22 Podrobné informace např. Gefährliche Perfektion. Antike Grabvasen aus Apulien. Kästner, Ursula –
Saunders, David (edd.), Berlin 2016.
23 S bronzovými předměty se lze seznámit prostřednictvím online databáze Staatliche Museum zu
Berlin, Antikensammlung Berlin: Antike Bronzen in Berlin, dostupné na http://antike-bronzen.smb.
museum/index.htm, cit. 27. 6. 2021.
24 Více např. HERES, Gerald: Die Erwerdung der Sammlung Koller durch das Berliner Antikenkabinett.
Listy filologické 100, 1977, č. 2, s. 104–109. Pro zájemce o bližší seznámení s obsahem nejen
zakoupených předmětů, ale i dalších částí Kollerovy sbírky doporučuji magisterskou práci Elišky
Petřekové Kollerova sbírka a sběratelství antiky na přelomu raného novověku a moderní doby. PETŘEKOVÁ, Eliška: Kollerova sbírka a sběratelství antiky na přelomu raného novověku a moderní doby. Magisterská
diplomová práce, obhájená na FF MU v Brně 2019.
25 O nákupu části egyptských sbírek informuje DUFKOVÁ – ONDŘEJOVÁ: Sbírka barona Františka Kollera, s. 59. O nákupu celé egyptské části sbírky též informuje např. heslo Koller v Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände (Conversations Lexikon) in zwölf Bänden. Sechster
Band K bis L. Leipzig 1830, s. 222.
26 Informace o neuskutečnění prodeje a další podrobnosti týkající se tohoto jednání lze nalézt:
Festschrift zur Feier des 500 jährigen Bestehens der Universität Leipzig Band 4, Theil 1. Rektorat und Senat
(edd.): Leipzig 1909, s. 65–67.
27 „The ancient Egyptian collection was almost bought by professor Seyffarth from the University of Leipzig in
1830 but, fortunately for the future Achaeological Museum in Zagreb, this purchase did not materialise.“ TOMORAD, Mladen: Foundation of the Ancient Egyptian Collections in Croatia. Travellers, Private Collectors
and the Genesis of the Collections (1800-1920). In: Egypt and Austria IX. Perception of the Orient
in Central Europe (1800-1918). Hudákova, Lubica – Hudec, Jozef (edd.), Kraków 2016, s. 328.
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Česko
Jedna z prvních nabídek k odkupu byla vdovou Johannou Kollerovou učiněna
Vlasteneckému muzeu v Čechách (dnešnímu Národnímu muzeu v Praze), neboť František Koller byl v době své smrti aktivním členem Společnosti přátel Vlasteneckého
muzea.28 Činné členství získal za příslib dodání nerostů z jižní Itálie. V březnu roku
1826 bylo připraveno k dodání 126 kusů v hodnotě 200 zlatých. Následně přislíbil
další dary, které však v menším rozsahu do muzea dodala vdova teprve roku 1828.29
Prostřednictvím dochovaných dopisů Františka Palackého ženě Terezii z roku 1827
víme o jeho měsíčním pobytu na Obříství v roce 1827, při němž byl vyhotoven soupis
a popis 3 463 egyptských a antických předmětů bohaté Kollerovy sbírky pro účely
vyhotovení odhadu ceny sbírky, neboť cena žádaná dědici připadala Společnosti Vlasteneckého muzea v Čechách příliš vysoká.30 Návrh odkupu sbírky Společnosti podala
vdova několikrát, ale ani jednu z nabídek muzeum pro nedostatek financí a jiné primární zaměření sbírkotvorné činnosti nepřijalo.
V českých zemích tak zůstaly jen jednotliviny z této bohaté sbírky, které se dnes
nacházejí především v Národním muzeu a Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze
a pravděpodobně i na Státním zámku v Mnichově Hradišti. Jednotlivé kusy se do těchto institucí dostaly buď jako dary samotného Františka Kollera,31 nebo prostřednictvím
soukromých sbírek jiných sběratelů, které instituce získaly darem nebo zakoupily.
Jednoznačné identifikaci příslušnosti sbírkových předmětu ke sbírce Kollerova
muzea dnes bohužel brání nedostatek informací o původu mnoha předmětů nacházejících se v těchto institucích. Lze proto předpokládat, že v období, kdy byla rozprodávána Kollerova sbírka, získali některé její součásti také sběratelé z českých zemí,
ať už přímým nákupem od Kollerových dědiců nebo nepřímo od jiných sběratelů.
Předměty, které původně měly tvořit Kollerovo muzeum, tak mohly několikrát změnit
svého majitele, než se dostaly do výše uvedených institucí nebo jiných sbírkotvorných
institucí v českých zemích, přičemž došlo v průběhu mnoha desetiletí ke ztrátě informací o příslušnosti daného předmětu k známé sbírce barona Kollera. Tyto nejasnosti
bohužel neumožňují v mnoha případech přisouzení sbírkových předmětů ke Kollerově
muzeu a zároveň také jsou zřejmým potvrzením a dokladem důležitosti záznamů o původu a historii jednotlivých sbírkových předmětů jak institucionálních, tak soukromých
sbírek. Dnes tak lze bohužel jen předpokládat, že předměty z bohaté Kollerovy sbírky

28 „So ward er wirkendes Mitglied des böhmischen National-Museums, Mitvorsteher des Conservatoriums zur
Beförderung des Tonkunst, und Mitglied der Privatgesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag, eben so der
Akademie der Wissenschaften zu Neapel, und der Akerbaugesellschaft zu Florenz.“ RITTERSBERG:
Nekrolog Franz Freiherr von Koller, kais. Österreichischer Feldmarchsal-Lieutenant. Monatschrift des Gesellschaft den vaterländischen Museums in Böhnmen 1. Jhg., 1827, s. 86–88.
29 HANUŠ, Josef: Národní museum a naše obrození. K stoletému jubileu založení musea 2. Založení vlasteneckého musea v Čechách a jeho vývoj do konce doby Šternberkovy (1818-1841). Praha 1923, s. 171.
30 KOŘALKA, Jiří: František Palacký (1798-1876). Životopis. Praha 1998, s. 116.
31 Jedná se o sbírkové předměty Národního muzea, které se nacházejí ve sbírce přírodnin (viz výše
Kollerovo členství ve Společnosti).
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se staly součástí sbírek např. Josefa Pachla (1800–1853)32, Adalberta Johanna Josepha
Lanny (1836–1909)33 nebo Arnošta Františka z Valdštejna (1821–1904).34
Rakousko
Mezi prvními možnými kupci rozsáhlé Kollerovy sbírky mohl být rakouský císař
František I. Jednání s vídeňským dvorem započala již na konci roku 1827. Před možným
nákupem byl pověřen prostudováním a zhodnocením sbírky numismatik a archeolog
Anton Steinbüchel von Rheinwall (1790–1883), ředitel Münz- und Antiken-Kabinet
und Ambraser-Sammlung35 (předchůdce Kunsthistorisches Museum in Wien), který
navštívil zámek v lednu následujícího roku a ve svém hodnocení navrhl císaři odkup
pouze části sbírky. Rakouský monarcha nakonec rozhodl finanční prostředky na nákup
nepovolit.36
Další jednání o možném nákupu části sbírky proběhla o deset let později, kdy
byla dědici k prodeji nabídnuta zbylá část sbírky nacházející se na zámku v Obříství.
Jednání probíhala v době před prodejem zámku a stěhováním sbírky z Obříství do Prahy. Ani tuto nabídku rakouský panovník nepřijal.
Třetí nabídka k prodeji významné části sbírky byla projednávána roku 1865, kdy
si sbírku v Praze prohlédl kustod císařských sbírek Eduard von Sacken (1825-1883)
a vybral z ní cca 30 předmětů vhodných pro obohacení vídeňských sbírek. Vybral pouze to nejcennější, ale ani na tento nákup nedostal schválené prostředky. O čtyři roky
později nabídli dědicové stejnému kustodovi na prodej 776 skelných past, které odmítl
nakoupit již sám kustod.
32 Tento archeologický sběratel se soustředil především na nálezy v českých zemích, ale vlastnil
i římské a egyptské památky. Lze proto předpokládat, že některé antiky mohl získat z dražeb
nebo rozprodeje Kollerovy sbírky. Jeho sbírka se dnes nachází v Národním muzeu. SKLENÁŘ,
Karel: Obraz vlasti. Příběh Národního muzea. Paseka 2001, s. 224–225.
33 „Skleněné pasty, většinou římské napodobeniny initaglií na drahokamech, pečetě to, kterých si dopřávali i chudší
Římané, koupil Lanna r. 1869 již jakožto sbírku od podmaršálka barona Kollera, jenž ji získal od vyslance
Bartholda. Je to soubor příznačného materiálu drobného uměleckého průmyslu kupovaného v starém Římě nejvíce
od I. stol. př. Kr. do II. stol. po Kr., podle výběru i na zakázku....“ VACKOVÁ, Růžena: Lanna a antika
In: Kniha o Praze. Pražský almanach. Rektorys, Artuš (ed.), Praha 1932, s. 170–171.
34 „Pro nedostatek exaktních údajů nezbývá než pohybovat se v oblasti domněnek. Nelze vyloučit ani možnou
souvislost vzniku sbírky s osobností Františka Kollera, syna osobního lékaře Valdštejnů, … Pravda, Koller
mohl být pánům na Mnichově Hradišti, které přinejmenším z dětství znal, nápomocný při výběru, nebo i jinak.
Přijatelnější se však zdá spíše získání malého souboru z rozsáhlé kollerovské sbírky Valdštejny až poté, co se
likvidovala po náhlé Kollerově smrti v roce 1829 jeho pozůstalost.“ DUFKOVÁ, Marie: Antická keramika
na zámku v Mnichově Hradišti. In: Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké
zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů, ke kterým vykonává právo hospodaření
Národní památkový ústav konané 22. – 23. září 2009 v Praze. Černá, Alena (ed.), Praha 2009,
s. 53.
35 WÜRZBACH, Constantin von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 38. Wien 1879,
s. 53–56.
36 DUFKOVÁ – ONDŘEJOVÁ: Sbírka barona Františka Kollera, s. 58
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Do majetku Kunsthistorisches Museum ve Vídni se tak dostaly pouze jednotlivosti z Kollerovy sbírky, např. dva římské nápisy z Aquileie a Říma s bronzovou helmou, zakoupené při dražbě roku 1884 nebo zisky z počátku 20. století z darů Kollerových dědiců (15 předmětů, které muzeu daroval jeho syn Alexander Koller roku 1910
nebo poslední části sbírky, které nebyly prodány na aukcích).37
Chorvatsko
Egyptská část Kollerova muzea byla úspěšně prodána až 41 let po smrti barona. Jednání o nákupu začalo již roku 1867, kdy ředitel Akademie věd a umění Franjo
Rački oslovil Kollerovi dědice. Ti původně požadovali za egyptskou část sbírky 7000
forintů,38 přičemž vycházeli z odhadů vytvořených vídeňskými kustody, ale po přímluvě hraběnky Elizabety Drašković (přítelkyně Alexandra Kollera) byla částka nakonec
snížena na 3000 forintů. Na nákup egyptské části sbírky pro Národní muzeum (dnes
Archeologické muzeum) v Záhřebu se složily významné chorvatské osobnosti (nejvíce
přispěli hraběnka Elizabeta Draškovič a záhřebský biskup Josip Juraj Strossmayer).39
Předměty byly do Záhřebu dopraveny v šesti velkých bednách 29. dubna 1868. Celkem
se jednalo o cca 2100 sbírkových předmětů, které do dnešní doby tvoří zhruba dvě třetiny záhřebské egyptské sbírky. Do dnešní doby se dochoval seznam koupených předmětů, a proto lze tuto původní část Kollerova muzea jednoznačně identifikovat mezi
sbírkovými předměty dnešního Archeologického muzea.40 Seznam v Praze 14. března
1868 vyhotovil před převozem předmětů W. W. Tomek. Soupis obsahuje např.: dvě
lidské mumie, dva papyry, zvířecí mumie, kanopy, sošky nebo 366 skarabeů atd.41

37 Nejvíce podrobností o nákupech rakouského dvora podává DUFKOVÁ – ONDŘEJOVÁ: Sbírka barona Františka Kollera, s. 58–60.
38 TOMORAD: Foundation of the Ancient Egyptian Collections in Croatia, s. 328.
39 ŠĆUKANEC REZNIČEK, Porin: The Egyptian Collection in the Archaeological Museum in Zagreb.
History and Research, In: A History of Reserarch into Ancient Egyptian Culture Conducted in
Southeast Europe. Tomorad, Mladen (ed.), Oxford 2015, s. 85.
40 Ale i tak se v literatuře můžeme setkat s mylnými přisouzeními předmětů ke Kollerově sbírce
i u tohoto velmi dobře evidovaného nákupu, více viz TOMORAD, Mladen: Catalogue of the
Selected Artefacts Related to the Early Penetration and Diffusion of Ancient Egyptian Cults in Istria, Dalmatia and Pannonia (1st Millennium BCE-4th Century CE). In: Egypt in Croatia: Croatian Fascination with Ancient Egypt from Antiquity to Modern Times, Tomorad, Mladen (ed.), Oxford 2019,
s. 43 a 48.
41 Soupis je publikován v článku MIRNIK, Ivan – URANIĆ, Igor: Geneza Kollerove egipatske zbirke
Arheološkog muzeja u Zagrebu. In: Naš Museum. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog
prigodom proslave „150 godina od utemeljenja Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu“. Balabanić, Josip – Krizmanić, Katarina – Vuković, M. (edd.), Zagreb 1998, s. 203–204.
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Anglie
S menší kolekcí antických mincí se lze setkat také ve sbírce Britského muzea
v Londýně, jak dokládají zprávy z dobového tisku42 a informace uveřejněné na internetových stránkách muzea.43 Část Kollerovy sbírky zakoupil na aukci v 50. letech 19. století Henry Osborne Cureton (1785–1858), obchodník s kuriozitami a antickými mincemi, který v roce 1846 velkou část své sbírky prodal Britskému muzeu.44 V muzeu se
dnes nachází 65 předmětů, řeckých a římských antických mincí, jejichž původ lze spojit
se sbírkou Františka Kollera.45
Doložené prodeje a darování posledních sbírkových předmětů Kollerova muzea
byly realizovány v první třetině 20. století, ale příběh o osudech Kollerovy sbírky v období po smrti barona Kollera nelze v tento okamžik uzavřít, protože, jako mnohá jiná
umělecká díla, i tyto sbírky ovlivnila druhá světová válka.
Nelze vyloučit, že mnohé předměty patřící původně do Kollerovy sbírky změnily majitele během válečných i poválečných událostí dobrovolným nebo nuceným způsobem. Mnohé předměty mohly být v dobách nouze prodávány pro získání prostředků
na obživu. Lze také předpokládat nenávratné zničení části předmětů, jejichž počet nelze ani dnes přesně určit.
Část ztrát může být přisouzena přesunům uměleckých předmětů, které podnikala muzea nebo sběratelé ve snaze uchránit je před válečnou frontou a leteckým
odstřelováním. Některé sbírky tak byly umísťovány do sklepení nebo prostor, které se
nacházely na venkově mimo průmyslová a dopravní centra, která mohla být cílem jak
nacistických, tak spojeneckých sil. Soukromé sbírky mohly být předány jiným osobám
nebo převáženy do zahraničí samotnými vlastníky i jejich přáteli, obchodními partnery
apod. K přesunům docházelo plánovaně nebo kvapně na poslední chvíli. Lze předpokládat, že tomu odpovídalo i balení vzácných předmětů.
Dohledání informací o původních majitelích sbírek v době druhé světové války
je velmi komplikované, a ještě náročnější v souvislosti s předměty vlastněnými židovskými obyvateli.
Další ztráty mohly být zapříčiněny sběratelskými touhami význačných nacistických vůdců, přičemž mezi nejznámější sběratele lze zařadit Adolfa Hitlera (1889–1945)
a Hermanna Göringa (1893–1946).
Hitlerův plán a přípravy na vybudování Führermuseum v Linci, které mělo dokládat vývoj lidstva a kulturní vyspělost Germanie, počítal s vybudováním největší světové sbírky, do níž byly přesunovány předměty z muzeí, galerií a soukromých sbírek
z obsazených území, přičemž i antické předměty se měly stát součástí historie Třetí
42 Krátká zpráva o prodeji řeckých a římských mincí patřících do sbírky barona Kollera viz The
Atheneaeum. Journal of English and Foreign Literature, Science, and the Fine Arts, 4. 7. 1846, č. 75, s. 689.
43 Heslo zadané do vyhledávání: baron Koller. The British Museum, Collection search, dostupné
na https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG86828, cit. 27. 6. 2021.
44 Heslo Cureton, Henry Osborn v A Biographical Dictionary of Nineteenth Century Antique and Curiosity Dealers. Regional Furniture, XXIII. Westgarth, Mark – Jones, David (edd.), Glasgow 2009, s. 83.
45 Detailní informace o těchto sbírkových předmětech viz The British Museum, Collection search,
dostupné na https://www.britishmuseum.org/collection/search?keyword=baron&keyword=Koller, cit. 27. 6. 2021.
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říše.46 Významnou sbírku Třetí Říše vytvářel během druhé světové války také vrchní
velitel Luftwaffe a zakladatel gestapa H. Göring na svém soukromém sídle Carinhall severovýchodně od Berlína. Z jeho domu a sbírky se mělo stát po jeho smrti veřejné říšské muzeum, které by obsahovalo umělecké předměty širokého zaměření od antických
předmětů, tapisérií, šperků po bohatou sbírku obrazů získaných především v Evropě.
O rozsahu sbírky informuje dochovaný inventář, který obsahuje cca 3 325 položek
a uvádí rovněž římský sarkofág, sochu řeckého satyra, sochu římské matróny, nohu lva,
hlavu Dionýsa apod.47
Dobře zdokumentovány jsou osudy Antické sbírky Berlínských muzeí, která
obsahuje nejvzácnější část Kollerovy sbírky a jež byla výrazně zasažena událostmi posledních dní války a bitvy o Berlín. Budovy muzea byly zničeny během bombardování
Berlína, a to v takovém rozsahu, že se zaměstnanci muzea nemohli dostat do sklepních
prostor, kde byla uložena část sbírek, i několik týdnů po kapitulaci Německa. Muzea
na Museumsinsel v Berlíně se totiž stala součástí obranného pásma města, součástí
berlínských barikád, pro jejichž tvorbu byly použity i sbírkové předměty.48
V chaotické době na konci války i bezprostředně po ní nebyly sbírky dostatečně
hlídány a docházelo k rabování (lze předpokládat, že se ho účastnili Němci, Rusové,
Američané i další národnosti, které se vyskytovaly v té době v Berlíně). Mezi těmito
poškozenými, zničenými nebo zcizenými předměty se nacházely také předměty, které
původně byly součástí Kollerova muzea,49 a proto lze dnes předpokládat jejich výskyt
rovněž v dalších zemích světa.
Rusko
V rámci sovětských válečných reparací bylo na německém území zabaveno velké
množství uměleckých předmětů, které měly nahradit ztráty, jež Rusko utrpělo během
německého útoku na svém území.50 Celkový počet sbírkových předmětů a jejich seznam není oficiálně znám, předpokládá se odvoz miliónů kusů uměleckých děl z Německa, ale i jiných států, přes které přešla sovětská armáda pod dohledem Sovětské
trofejní služby.
Vyrovnání, navrácení uměleckých předmětů zpět do Německa je ještě dnes součástí ožehavého politického vyjednávání zástupců obou států.51
46 SNADHOLTZ, Wayne: Prohibiting plunder. How norms change. Oxford 2007, s. 129–136.
47 Podrobnosti o sbírce lze nalézt např. ALFORD, Kenneth D: Hermann Göring and the Nazi art
collection. The looting of Europe’s art treasures and their dispersal after World War II. Jefferson (North
Carolina) and London 2012.
48 NICHOLAS, Lynn H.: The Rape of the Europe. The Fate of Europe’s Treasures in the Third Reich and
the Second World War. New York 1994, s. 362.
49 „Die ansehnliche Sammlung antiker Glässer (Gargiulo zählt 186 Exemplare) ist im zweiten Weltkrieg gröβtenteils verloren gegangen, so daβ sich ein klares Bild nicht gewinnen läβt; offenbar war die Zahl kostbarer
archaisch und klassisch griechischer Gefäβe nicht gering.“ HERES: Die Erwerbung der Sammlung Koller durch
das Berliner Antikenkabinett, s. 108.
50 NICHOLAS: The Rape of the Europe, s. 201.
51 Např. Mail Online, TAYLOR, Rosie. Russia cancels Merkel’s opening of new Hermitage exhibition where
she was expected to raise thorny issue of German art looted at the end of WW2, dostupné na https://
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Díky výzkumu, který byl učiněn při přípravě výstavního projektu, na kterém
spolupracovalo Altes Museum a J. Paul Getty Museum, bylo zjištěno, že tento diplomatický problém se týká i předmětu pocházejícího z Kollerova muzea. A to i jeho
nejprobádanější a nejčastěji publikované části, souboru 1348 antických váz. Osudy tohoto souboru a také dalších sbírek ve vlastnictví berlínských muzeí tak odráží dějiny
poválečného Německa.
Protože během válečných událostí byly berlínské sbírky uschovány na různých
místech, dostaly se jednotlivé její části do různých okupačních zón, které se v průběhu roku 1949 přeměnily na dva samostatné státy, Spolkovou republiku Německo
a Německou demokratickou republiku. V důsledku tohoto uspořádání byly rozděleny
i muzejní sbírky. Zároveň sbírky, které se nacházely v sovětské okupační zóně, byly
částečně odvezeny jako vojenská reparace do SSSR. Vázy se tak po druhé světové válce
nacházely v Berlíně, v Puškinově muzeu v Moskvě a v Ermitáži v Petrohradě. Sovětský
svaz navrátil na základě dohody z roku 1957 část reparací NDR. Mezi těmito předměty
byly také vázy z Ermitáže. V navrácení dalších sbírkových předmětů se doufalo po zániku Sovětského svazu. Německo žádalo po Rusku 200 000 uměleckých předmětů, dva
milióny knih a cca tři kilometry archivních materiálů. Jednání se velmi záhy dostalo
do mrtvého bodu a není dořešeno do dnešních dní.52
Vázu F 3239, která se nacházela od roku 1828 v Berlíně, lze v současné době
nalézt ve sbírkách Státního muzea výtvarných umění Alexandra Sergejeviče Puškina
v Moskvě.53 Protože neexistuje oficiální veřejně známý seznam sovětských válečných
reparací a zisků uměleckých předmětů z období druhé světové války, zůstává nadále
otázkou, kolik sbírkových předmětů Kollerova muzea se nachází ve vlastnictví ruských
muzeí.
Spojené státy americké
Ve sledovaném období lze rovněž předpokládat přesun sbírkových předmětů patřících původně do Kollerova dědictví i do Ameriky. Především v souvislosti se stěhováním Evropanů spolu s jejich majetkem a s prodejem uměleckých děl movitým Američanům a sbírkotvorným americkým institucím. Velká část přesunů byla ve 20. století
ovlivněna událostmi světových válek a v jejich důsledku se mohly předměty Kollerova
muzea dostat do Ameriky s právoplatnými majiteli nebo v zavazadlech amerických
vojáků jako součást vzpomínek na válečná tažení Evropou, jako jejich válečná kořist.54
I dnes se tak lze na aukcích nebo v muzeích setkat s díly, která byla odcizena během
chaotických válečných let. Tyto předměty se mohou nacházet v soukromém vlastnictví

www.dailymail.co.uk/news/article-2345922/Russia-cancels-Merkels-opening-new-Hermitage-exhibition-expected-raise-thorny-issue-German-art-looted-end-WW2.html, cit. 27. 6. 2021.
52 GATTINI, Andrea: Restitution by Russia of Works of Art Removed from German Territory at the End
the Second World War. European Journal of International Law 7, 1996, č. 1, s. 75–76.
53 KÄSTNER – SAUNDERS: Gefährliche Perfektion, s. 15.
54 Některé příklady uvádí GATTINI: Restitution by Russia of Works of Art Removed from German Terriotory at the End the Second World War, s. 68.
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jednotlivců, muzeí a galerií, a i v dnešní době se do aukčních síní mohou dostat předměty, jejichž původ mnohé majitele překvapí.55
Snad další osudy Kollerovy sbírky nebudou zasaženy žádnou lidskou ani přírodní katastrofou, které by zapříčinily jejich zničení. Lze jim pouze přát, aby byly chráněny,
řádně zkoumány a aby informace o jejich existenci, hodnotě a významu byly zprostředkovány lidem prostřednictvím výstav, článků a monografií. Neboť jen další výzkum
jak předmětů samotných, tak archivních pramenů dokáže do budoucna rozšířit naše
znalosti o této bohaté sbírce, která se měla stát veřejným muzeem na zámku Obříství
v Čechách.
Dnes již nemůžeme očekávat zachování nebo návrat velké části sbírky do vlastnictví instituce na našem území, jak ještě v roce 1856 doufal Jan Vaclík,56 ale jistě zajímavý, i když velmi náročný, by mohl být výstavní počin uskutečněný na území České
republiky, který by rekonstruoval Kollerovo muzeum na základě předmětů jednoznačně spojených s původní sbírkou a zároveň představil veřejnosti osobnost barona Františka Kollera a jeho myšlenku na zbudování muzea.

55 Více podrobností lze získat prostřednictvím dvoudílného filmového dokumentu The Rape of
Europa (české verze dokumentu se objevují pod různými překlady názvů: Nacistické krádeže
umění, Vyrabovaná Evropa, Znásilněná Evropa). Režie Bonni Cohen, natočeno v USA roku
2006. Základní informace o dokumentu viz Česko slovenská filmová databáze, Nacistické krádeže umění (TV film), dostupné na https://www.csfd.cz/film/236263-nacisticke-kradeze-umeni/
prehled/, cit. 27. 6. 2021.
56 „Ku konci nám nelze zatajiti vroucné přání všech přátel starožitností, aby osudy, jakkoli souditi budou, k tomu
přece směřovaly, aby tato bohatá a posud vědecky neprozpytovaná sbírka, založená a rozmnožená českým šlechticem, byla naší vlasti šťastným losu řízením zachována a ochráněna Mámeť české národní Museum, do něhož
by se tato sbírka nejlépe hodila, kdyby se k tomu účelu opravdoví vlasti milovníci spolčili a s nynějším obětovným
majetníkem, baronem Kollerem, o té záležitosti se srozuměli a dohodli. Kéžby se tato vzácná a drahocenná
sbírka Praze zachovala a nikoli, jako její bohatší část již zakoupil jeho Veličenstvo král Pruský, do ciziny se
nedostala! Kojíme se nadějí, že tento náš doslov nezůstane bez zaslouženého uvážení a bez žádoucího výsledku.!“
VÁCLÍK: Zpráva o archaeologickém museum barona Kollera v Praze, s. 46.
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Summary
The fate of the collection of classical antiquities after the death of baron
František Koller
Jana Malaníková
At the beginning of the 19th century, a public museum of classical antiquities was to be
established in the Czech Lands, which was to contain about 10,000 collection objects. This intention was to be carried out at his own expense by baron František Koller (1767–1826), whose
collecting passion was fulfilled during his diplomatic and military activities in Naples in the
period 1815–1818 and 1821–1826. During these years, through purchases, gifts and excavations,
he acquired a very rich and valuable collection of various ancient objects which he brought to
his reconstructed residence Obříství near Mělník. The intention to create a public museum of
classical antiquities ended with his untimely death. His heirs, a widow and four children, progressively offered and sold parts of this collection throughout Europe. The collection objects
of the Koller museum thus became part of many world museums. The most valuable part was
bought in 1828 by the Prussian king Frederick William III for the then emerging museums in
Berlin, and even today this collection forms one of the most valuable parts of their collection
of classical antiquities. Smaller collections owned by museums and other institutions are also
located in the Czech Republic, but the offered purchase of the entire Koller collection or of
its substantial part was not made by the predecessor of the National Museum or any private
person. Similarly, the Austrian Emperor Francis I as well as other Austrian personalities and
institutions were opposed to the possibility of purchasing, and therefore only individual objects
from the Koller collection can be found in Austrian museums and galleries. The Egyptian part
of the Koller museum was to be bought by the Saxon king Anthony of Saxony. However, the
negotiations were not brought to a successful end, and this part was acquired by the predecessor of today’s Archaeological Museum in Zagreb, where this part makes up two thirds of the
Egyptian collections. The events of the World War II also strongly affected the fate of the
Koller museum, through combat actions, personal tragedies, looting, or war reparations. During this turbulent period, the objects which had originally belonged to the Koller museum were
damaged, lost or destroyed. Many objects have also changed their owner, either in the short or
long term, and therefore today, in the 21st century, it is possible to find objects from the Koller
collection in different parts of the world, such as America or Russia. The fate of the Koller
museum and the information about individual objects illustrate the importance and significance
not only of the original collection objects themselves, but also of their accompanying materials
and archival sources, which prove their origin and history; when they are found or preserved, it
is possible to reconstruct not only the 19th-century museum which was never opened, but also
the story of a very interesting idea of a man whose fate remains unknown to many.
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Cesty historika starověku prof. Josefa Dobiáše do Říma
Ivana Koucká
Abstract:
The article deals with study tours and lecture stays in Rome by the historian of antiquity Josef
Dobiáš (1888–1972). The archival sources preserved in the Dobiáš fund at the Masaryk Institute
and Archives of the Czech Academy of Sciences make it possible to reconstruct the course of the
travels and explain their significance for Dobiáš’s pedagogical and academic career.
Keywords:
Josef Dobiáš – Roman history – Czechoslovak Historical Institute in Rome – Institute of
Roman studies (Istituto di Studi romani) – Rome

S

nad každý historik starověkých dějin zavítal během svého života do Říma,
ať už na studijní pobyt, kongres či za poznáním „Věčného města“. Římské cesty prvního řádného profesora1 dějin starých Řeků a Římanů na české Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen UK) Josefa Dobiáše (1888–
1972) úzce souvisely s jeho badatelským zaměřením na helénistické a římské dějiny
Sýrie a Balkánského poloostrova a na dějiny Československa v době římské.2
Do Itálie (severní) se J. Dobiáš podíval poprvé již během vysokoškolských studií
klasické filologie na české Filozofické fakultě (dále jen FF) Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze v roce 1909.3 Řím se stal jeho cílem poprvé na přelomu let 1923/1924,
když v něm realizoval svůj první dlouhodobější zahraniční studijní pobyt. Byl v té
době středoškolským profesorem gymnázia na Královských Vinohradech a soukromým docentem UK a získal zde stipendium Československého historického ústavu
1

2
3

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky (dále jen MÚA AV ČR), fond (dále jen
f.) J. Dobiáš, osobní doklady – jmenování řádným profesorem starověkých dějin Řeků a Římanů
na FF UK, 30. 4. 1930. Fond J. Dobiáše v MÚA AV ČR není uspořádaný, tudíž archiválie nejsou
roztříděny do kartonů a nemají inventární čísla.
K nejvýznamnějším monografiím J. Dobiáše náleží: Dějiny římské provincie syrské. Díl I. Do oddělení
Judaie od Syrie. Praha 1924; Dějiny Československa před vystoupením Slovanů. Praha 1964.
MOTLÍČEK, Tomáš: Cesty Josefa Dobiáše. Avriga – Zprávy Jednoty klasických filologů 47, 2005,
č. 1–2, s. 65–79, zde s. 65.
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v Římě (dále jen ČHÚ).4 Tento ústav, založený v roce 1923,5 poskytoval zpravidla
tří- až čtyřměsíční stipendia v Římě badatelům různých vědních oborů, jak je patrné
z jeho prozatímního statutu, kde se jako první dva navržené úkoly objevují „[…]
a/ konat a podporovat studia historická, hlavně se zřetelem k dějinám československým, dále studia
umělecko-historická a archeologická /klasického starověku/ v obvodu staré kultury řecké a římské,
b/ podporovati studia filologická, filosofická i právní, konaná československými badateli v Italii“.6
Za účelem splnění těchto úkolů mohla Komise ČHÚ7 jako jeho řídící orgán
navrhovat pro vědecké práce do Říma a Itálie ministerstvu školství a národní osvěty (dále jen MŠANO), kterému ČHÚ podléhal, případně i českému a moravskému
zemskému výboru, vhodné stipendisty. Stipendium mohl obdržet kterýkoliv vážný
zájemce o vědeckou práci v oborech podporovaných ČHÚ, pokud předložil žádost
u MŠANO nebo u Komise. Stipendisté měli povinnost podávat o průběhu stipendií
pravidelnou zprávu a řádně vyúčtovat dotaci udělenou MŠANO, nebo z prostředků
zemských výborů.
Mezi lety 1923, kdy byl ČHÚ založen, a 1942, kdy byl zrušen, se v Římě a Itálii
vystřídalo z celkového počtu 37 stipendistů 21 historiků,8 šest historiků umění,9 jeden
právník10 a osm badatelů o antice.11 K těmto stipendistům zabývajícím se některou
z dílčích disciplín antických studií náleželi i tři historikové starověku – Josef Dobiáš,

4

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy (dále jen ÚDUK–AUK), f. FF UK,
kart. 14, inv. č. 160, Personálie pedagogického sboru – J. Dobiáš, 6. 11. 1923. Dobiáš sděluje
děkanství FF UK, že obdržel stipendium na čtyřměsíční studijní pobyt v Římě za účelem studií
k dějinám římské provincie syrské a že cestu nastupuje 8. 11. 1923. K této Dobiášově cestě
do Říma viz: KOUCKÁ, Ivana: Studijní pobyty badatelů o antice v Československém ústavu historickém
v Římě v letech 1923–1942. In: Rauchová, Jitka – Jiroušek, Bohumil a kol.: Věda, kultura a politika
v československo-italských vztazích 1918–1951. Jihočeský sborník historický. Supplementum 4.
České Budějovice 2012, s. 275–295, zde s. 277–279.
5 ERŠIL, Jaroslav: Iter Romanum aneb stošedesát let českého historického výzkumu v Římě. In: Historikové
na cestách (cyklus sedmipřednáškový), Pešek, Jiří (ed.), Pardubice 1997, s. 53–63, zde s. 58.
6 MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart.1, inv. č. 4, Statuty ústavu a řád komise (1923–1936), Prozatímní
statut Československého historického ústavu v Římě z roku 1925.
7 KRISTEN, Zdeněk: 100 let českého výzkumu historického v Římě. Jeho dosavadní výsledky a další možnosti. In: TÝŽ: Za odkazem Františka Palackého. Nový Jičín–Olomouc 1998, s. 11–51, zde s. 27.
8 TAMTÉŽ, s. 35 (detailní jmenný seznam historiků s údajem o příslušném stipendijním roce viz
pozn. 18, s. 47–48).
9 TAMTÉŽ, s. 36. K jmennému seznamu šesti historiků umění na s. 48 (pozn. 29) připojuje
Z. Kristen ještě A. Friedla.
10 TAMTÉŽ.
11 TAMTÉŽ, s. 35–36. Kromě historiků dějin starověku odjeli do Říma i tři klasičtí archeologové
– Růžena Vacková, Antonín Salač a Alois Gotschmich a dva klasičtí filologové – Arthur Biedl
a Jaroslav Ludvíkovský. K nim je možné ještě přiřadit Jána Bakoše, který se zabýval syrskými
rukopisy čerpajícími z Aristotela. TAMTÉŽ, pozn. 24, s. 48.
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Vladimír Groh12 a Vojtěch Ondrouch.13 Josef Dobiáš byl doporučen v květnu 1923
na schůzi stipendijní subkomise ústavu jako vhodný kandidát předsedou pražské Komise ČHÚ prof. Josefem Šustou, který ho označil za velmi pilného historika, vyznačujícího se svědomitými pracemi, a zmínil, že se v současné době uchází o post mimořádného profesora. „Bylo by velmi účelné, kdyby mohl svou práci o Syrii v době císařské, k níž se mu
zde nedostává literatury, dokončiti v Římě. Kdyby jeho žádost přišla, přimlouvám se, aby byla vyřízena
kladně. Snad by se to mohlo vyříditi per rollam? “ 14
Po oficiálním zaslání žádosti v létě 1923 udělilo MŠANO Josefu Dobiášovi čtyřměsíční stipendium za účelem studia o syrských dějinách v době římské. Nastoupil ho
na začátku listopadu 1923 a z Říma odjel 2. března 1924.15 Nejdůležitějším výsledkem
jeho římského pobytu se stalo získání nového, v Praze nepřístupného materiálu pro
vylíčení dějin starověké Sýrie v římské době. Zužitkoval ho ještě pro jejich I. díl,16 který
se právě tiskl a jehož korektury mu byly zasílány do Říma. V závěrečné zprávě zdůrazňuje, že „[…] text jeho práce nebyl výsledky literatury, nalezené v Římě, skoro vůbec dotčen, zato
jimi byl velmi rozhojněn aparát poznámkový“. Zároveň shromáždil materiál pro II. díl,17 který

12 Historik starověku Vladimír Groh odjel jako stipendista ČHÚ do Říma krátce po J. Dobiášovi
ještě v roce 1924. V římských knihovnách sbíral a doplňoval materiál zejména pro knihu Starý
Řím (Praha 1924) a dva články (La collona di Traiano. Rendiconti della R. Accademia dei Lincei
VI., 1925, s. 40–57; I primordi di Roma. Rendiconti Pontificia Accademia Romana di Archeologia
I., 1925, s. 215–255). Během pobytu udržoval kontakty s italskými odborníky, které znal již z dřívější doby. Patřili k nim významní italští historikové starověku Ettore Pais a Gaetano de Sanctis
a archeolog Giacomo Boni. Navštívil četné vykopávky v Římě (např. Palatin za průvodcovství
G. Boniho), Ostii, kde se se svolením ředitele výkopů Guida Calziho účastnil archeologických
a konzervačních prací, či všechna nejdůležitější etruská a latinská města. Velkou pozornost také
věnoval studiu v knihovnách a muzeích. Viz MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 6, inv. č. 23,
Zprávy o výzkumu členů a stipendistů, Vladimír Groh, žádost o stipendium, 22. 3. 2924; MÚA
AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 6, inv. č. 23, Zprávy o výzkumu členů a stipendistů, Vladimír Groh,
zpráva o studijním pobytu, 7. 2. 1925.
13 Slovenský historik starověku Vojtěch Ondrouch realizoval studijní pobyt v Římě poprvé
ve dnech 2. 4.–30. 6. 1931. V Římě chtěl dokončit práce na příspěvku k dějinám starověkých
kultů a náboženství v helénisticko-římském období, konkrétně zmiňuje studii Isidiny mysteria
ve světě hellenisticko-římském, připravovanou pro časopis Bratislava jako součást větší práce Kult
Isidy v době hellenisticko-římské a u počátků křesťanství. Studie ani monografie však nebyly publikovány. Zejména výzkum Limes Romanus na Slovensku vedl V. Ondroucha k podání druhé žádosti
o jednoměsíční římské stipendium, jeho pobyt v Římě se realizoval v září 1938. Nejdůležitějším
výsledkem pobytu se stalo dokončení monografie Limes Romanus na Slovensku. Bratislava 1938.
Viz MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 8, inv. č. 23, Zprávy o výzkumu členů a stipendistů, Vojtech Ondrouch, žádost o stipendium, 5. 5. 1930; MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 8, inv. č. 23,
Zprávy o výzkumu členů a stipendistů, Vojtěch Ondrouch, žádost o stipendium, 28. 3. 1938.
14 MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 2, inv. č. 7, Zápisy ze schůzí subkomisí (1923–1924), Protokol
o schůzi stipendijní subkomise ČHÚ v Římě, 5. 5. 1923.
15 MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 6, inv. č. 23, Zprávy o výzkumu členů a stipendistů, J. Dobiáš,
dopis vedoucího člena ČHÚ Bedřicha Jenšovského Komisi ČHÚ v Římě, 6. 3. 1924.
16 DOBIÁŠ, Josef: Dějiny římské provincie syrské. Díl I. Do oddělení Judaie od Syrie. Praha 1924.
17 KOUCKÁ, Ivana: Historik starověku a klasický filolog. In: Josef Dobiáš (1888–1972). Život a dílo,
Kábová, Hana – Koucká, Ivana a kol. (edd.), Praha – Pelhřimov 2019, s. 24–91, zde s. 53.
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hodlal zpracovat ihned po vydání I. dílu.18 Dějinami východních provincií římské říše
se Dobiáš dlouhodobě zabýval a výsledky jeho bádání o tomto tématu výrazně přispěly
k jeho jmenování mimořádným profesorem ještě v roce 1924.19
Dobiášova stručná dvoustránková zpráva přináší také informace o knihovnách,
v nichž stejně jako ostatní badatelé o antice studoval. Uvádí zejména prestižní knihovnu
Akademie dei Lincei. Seznámil se i s četnými antickými památkami. Specialisté na antická studia se zpravidla koncentrovali nejen na poznávání Říma a jeho bezprostředního
okolí (Ostie), ale zajeli i do Neapole a Pompejí. V Ostii ho provázel ředitel výzkumů
prof. Guido Calza a v Pompejích získal povolení k prohlédnutí nejnovějších nálezů
dosud nepřístupných širší veřejnosti.20 Studijní pobyt využil i k navázání a prohloubení
vědeckých kontaktů.
S Dobiášovým římským studijním pobytem byla rovněž spojena první z velkých
badatelských cest,21 směřující v únoru 1924 do Tuniska a Alžírska.22 Cestování patřilo k jeho dlouhodobým koníčkům a prostřednictvím zahraničních cest chtěl osobně
poznat země, jejichž dějinami se zabýval. Africké cesty souvisely také s Dobiášovým
badatelským zájmem o dějiny československého území v době římské, neboť zdejší
římské lokality nabízely obrovské množství nápisů. Podruhé se J. Dobiáš vydal přes
Řím do Afriky v roce 1925, potřetí v roce 1927. Krátce pobyl v Římě i při páté africké
cestě do Tunisu a Alžírska,23 kterou spojil s V. mezinárodním archeologickým kongresem v Alžíru ve dnech 14.–16. dubna 1930.24
Během studijního pobytu v Římě na přelomu let 1923/1924 se J. Dobiáš rovněž setkal s Boženou Černou (1904–1972),25 dcerou významného slavisty Adolfa
Černého.26 V roce 1929 se s ní oženil a strávili spolu v láskyplném manželství 43
let.27 Božena svého manžela všestranně podporovala a pomáhala mu i v jeho vědecké práci, jak mimo jiné dokládá jejich bohatá korespondence. V ní je také detailněji
popsán Dobiášův pobyt v Římě v roce 1930. Zatímco na cestě do Alžírska se zdržel
18 MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 6, inv. č. 23, Zprávy o výzkumu členů a stipendistů, J. Dobiáš,
zpráva o studijním pobytu v Římě, 13. 9. 1924.
19 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, osobní doklady – jmenování mimořádným profesorem starověkých
dějin Řeků a Římanů na FF UK, 14. 5. 1924.
20 MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 6, inv. č. 23, Zprávy o výzkumu členů a stipendistů, J. Dobiáš,
zpráva o studijním pobytu v Římě, 13. 9. 1924.
21 MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 6, inv. č. 23, Zprávy o výzkumu členů a stipendistů, Josef Dobiáš, zpráva o studijním pobytu v Římě, 13. 9. 1924.
22 V roce 1924 se podíval do jižní Francie, Alžírska a Tunisu, jehož jižní část znovu navštívil v roce
1925. V roce 1927 se vydal do Provence, západního Alžírska a Maroka, v roce 1928 do Sýrie
a na zpáteční cestě viděl Řecko a Turecko. Poslední delší cestu realizoval v roce 1930 do severní
Afriky a na Sicílii.
23 MOTLÍČEK, T.: Cesty, s. 72.
24 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, veřejná činnost – účast na mezinárodních kongresech, kongresová
tiskovina Cinquième Congrès International d‘ archéologie, Alger, Avril 1930.
25 KÁBOVÁ: Životní příběh Josefa Dobiáše, s. 7– 23, zde s. 14.
26 Adolf Černý (1864–1952) se věnoval dějinám a kultuře lužických Srbů. Vydával také básnické
sbírky pod pseudonymem Jan Rokyta. Viz: LANTOVÁ, Ludmila: Adolf Černý. In: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1. A-G. Praha 1985, s. 449–451.
27 KÁBOVÁ: Historik starověku, s. 14.
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v Římě28 pouze jeden den (6. dubna 1930), na zpáteční cestě si pro něj rezervoval tři
dny (28. – 30. dubna 1930).
Na dopoledne 6. dubna 1930 měl naplánovanou schůzku a oběd s prof. Franzem
Cumontem, belgickým orientalistou,29 který napsal velmi pochvalnou recenzi na jeho
první díl dějin Sýrie30 a podporoval Dobiáše v přípravě dalšího svazku tohoto díla.
Od F. Cumonta Dobiáš zjistil, že je v Římě významný italský historik dějin antického
starověku prof. Gaetano de Sanctis a hodlal ho navštívit pří zpáteční cestě domů. Odpoledne pak strávil v Museo Nazionale Romano studiem rozsáhlé kolekce antických
předmětů, zejména vynikající sbírky nápisů.31 Následující den 7. dubna již z Říma odjel
a přes Neapol, Palermo a Trapani vkročil 9. dubna popáté na africkou půdu.32
Na cestu z Tunisu zpět se vydal 23. dubna a opět přes Palermo dorazil 25. dubna
do Neapole, kde pobyl dva dny. Strávil je zejména v tamějším muzeu prohlídkou sbírek
a velmi detailním studiem mincí v jeho numismatickém kabinetu.33 I během zpátečního
třídenního pobytu v Římě (28.–30. dubna) navštívil Museo Nazionale Romano, tentokrát jeho numismatický kabinet. Prohlédl si i nové vykopávky v Římě, zejména ty před
Marcellovým divadlem, kde byl nedávno odkryt iónský chrám. Podařilo se mu také
získat, díky návštěvě československého velvyslanectví, kde ho velmi vlídně přijal velvyslanec Vojtěch Masný, povolení k vstupu zdarma do muzea v Nemi, asi 30 km jižně
od Říma.34 Zmiňuje rovněž přijetí guvernérem vatikánského státu. V Římě se mu však,
bohužel, nepodařilo zastihnout prof. G. de Sanctis, který mezitím odjel do Londýna.35
Z Dobiášova programu v Římě v roce 1930 je tak zřejmé, že hlavní pozornost věnoval
především studiu nápisů a mincí, a to v souladu se svými badatelskými zájmy.
Soukromá i institucionální korespondence J. Dobiáše zachycuje podrobně i jeho
účast na českých i mezinárodních sjezdech a kongresech. Již několikrát zmiňovaný studijní pobyt v Římě (1923/1924) mu umožnil navázat bližší kontakty s organizátory
přednáškového cyklu Gli studi Romani nel Mondo, který každoročně pořádal Ústav římských studií (Istituto di Studi Romani) za spolupráce cizích vědeckých ústavů v Římě.36 Jedině s tímto institutem navázal ČHÚ dlouhodobé kontakty a spolupráce s ním
28 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, osobní korespondence – B. Dobiášová, Horní Dvořiště, 5. 4. 1930.
29 Franz-Valéry-Marie Cumont (1868–1947) byl belgickým historikem starověku, epigrafikem, archeologem a filologem. Specializoval se na mysterijní kulty pozdní antiky, především Mithrův
kult viz Franz Cumont – Wikipedia, dostupné na https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Cumont, cit. 27. 6. 2021.
30 A AV ČR, f. J. Dobiáš, korespondence – F. Cumont, 26. 4. 1926; k dopisu je přiložen výstřižek
recenze Dobiášovy monografie v časopise Syria. Revue d′ art oriental et d′ archéologie 6, 1925,
s. 282–283, zde s. 283. Za překlad úryvku z francouzštiny děkuji doc. Mgr. Radmile Švaříčkové
Slabákové, Ph.D., z Katedry historie FF UP v Olomouci.
31 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, osobní korespondence – B. Dobiášová, Řím, 6. 4. 1930.
32 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, osobní korespondence – B. Dobiášová, Trapani, 8. 4. 1930; Tunis,
9. 4. 1930.
33 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, osobní korespondence – B. Dobiášová, Neapol, 26. 4. 1930; Neapol
27. 4. 1930.
34 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, osobní korespondence – B. Dobiášová, Řím, 28. 4. 1930; Řím,
30. 4. 1930.
35 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, osobní korespondence – B. Dobiášová, Řím, 29. 4. 1930.
36 KRISTEN, Z.: 100 let, s. 49.
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byla nejčastěji zdůrazňována v různých zprávách pro odbornou veřejnost, jež měly
odůvodnit oprávněnost existence ČHÚ.37
Ústav římských studií vznikl jako státní instituce štědře dotovaná Mussoliniho
vládou v roce 1925 z popudu Carla Galassi Palluzziho,38 fakticky však začal fungovat
až v roce následujícím. Idea ústavu se ze všech italských vědeckých institucí nejvíce
blížila fašistickému pojetí dějin, a to jak ve své vědecké, tak i přednáškové práci. Jejím
cílem bylo nalézt všechny doklady o významu římského impéria39 a především hledat
stopy římskosti (romanità) v evropských státech.40
Prvními akcemi, kterými na sebe Ústav římských studií upozornil, byly národní
kongresy římských studií, kterých se, i když ne pravidelně, účastnili i zástupci Československa. Tyto kongresy byly především příležitostí pro historiky antiky a klasické
filology, kteří mezi členy ČHÚ vzhledem k jeho poměrně úzké profilaci tvořili pouze
zlomek.41 V. Groh se stal účastníkem druhého národního kongresu (24.–29. dubna
1930), kde měl v historické sekci42 přednášku o římských kastelech v Československu43
a v literární sekci pohovořil o přijetí Vergilia v českých zemích.44 Za ČHÚ přijal účast
i na třetím národním kongresu římských studií,45 kde vystoupil s přednáškou Per ristabilare il testo „Res gestae Divi Augusti.“46 Pátého, zároveň posledního, národního kongresu
římských studií se chtěl původně účastnit Vojtěch Ondrouch, ale z jeho účasti nakonec

37 RAUCHOVÁ, Jitka: Československý historický ústav v Římě. České Budějovice 2014, s. 244.
38 Carlo Galassi Paluzzi (1893–1972) byl historikem umění a romanistou. V roce 1923 založil časopis Roma. Po vzniku Istituto Nazionale di Studi Romani se ve funkci generálního sekretáře
stal společně s Pietro Fedelem, Luigi Federzonim a Vittorio Scialojou členem předsednictva,
od roku 1933 jeho ředitelem. TAMTÉŽ, pozn. 46, s. 223.
39 Silná vazba na Mussoliniho a politický program byla patrná zejména ve třicátých letech, tehdy
ústav začal mimo jiné zpracovávat i tzv. bibliografii římské Afriky, která měla být důkazem letitého nároku Italů na černý kontinent. TAMTÉŽ, s. 233.
40 TAMTÉŽ, s. 232–233.
41 Na Prvním národním kongresu římských studií, konaném ve dnech 21.–26. dubna 1928, byli
přítomni z badatelů, jejichž obory souvisely s dějinami antického starověku, dva českoslovenští
právní romanisté, soukr. doc. Miroslav Boháček a řádný prof. Otakar Sommer. Viz BOHÁČEK,
Miroslav: 1° Congresso Nazionale di Studi Romani, 21–26. dubna 1928. Bratislava II., 1928, č.1–2,
s. 484–485. M. Boháček se zúčastnil i právnické sekce druhého národního kongresu. Viz TÝŽ:
Právnická sekce sjezdu. Bratislava IV., 1930, s. 506.
42 MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 10, inv. č. 32 – Národní kongresy římských studií, Zpráva Vladimíra Groha Ministerstvu školství a národní osvěty ze dne 17. 5. 1930.
43 GROH, Vladimír: Castelli romani in Cecoslovacchia. Atti del 2° Congresso Nazionale di Studi Romani, Roma 1931, s. 149–152.
44 TAMTÉŽ, s. 1–8. Zpráva Vladimíra Groha o kongresu s názvem II. národní sjezd římský je uveřejněna v časopise Bratislava IV., 1930, s. 504–506.
45 MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 5, inv. č. 15 – Ubytování nečlenů, složka Vladimír Groh;
GROH, Vladimír: Sjezd římských studií v Římě. Bratislava VII., 1933, s. 344–345, zde s. 344.
46 GROH, Vladimír: Per ristabilare il testo „Res gestae Divi Augusti“. Atti dell 3° Congresso Nazionale
di Studi romani, Roma 1934, s. 547–555; GROH, Vladimír: Sjezd římských studií v Římě. Bratislava
VII., 1933, s. 344–345, zde s. 344.
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kvůli nesouhlasu člena ČHÚ Bedřicha Jenšovského sešlo47 a nakonec ho nahradil
V. Groh.48
Další výraznou aktivitou, kterou ústav vyvíjel, se staly pravidelné přednáškové
cykly domácích i zahraničních badatelů k dějinám Říma a Itálie, Corsi superiori di Studi
Romani, na kterých výrazně participoval J. Dobiáš. Jeho výzkumy, zaměřené na dějiny
východních provincií římské říše, byly pro ústav mimořádně zajímavé. Není proto divu,
že projevoval o jeho přednášky a vědecké příspěvky nebývalý zájem. J. Dobiáš se tak
stal z hlediska studií publikovaných v Itálii nejúspěšnějším římským stipendistou, byť
požíval výhod člena ČHÚ pouze jednou.49
Součástí prvního cyklu Gli Studi Romani nel Mondo, který měl celkově zhodnotiti
stav výzkumů s římskou tematikou ve světě, se stala přednáška B. Jenšovského L‘ importanza degli studi romani per la storia della Boemia e la formazione dell‘ Istituto Storico Cecoslovaccho
in Roma, původně připravená pro druhý kongres římských studií. Jenšovský se přednášky 29. března 1933 v odpoledních hodinách osobně neúčastnil, v zastoupení ji přednesl
tehdejší stipendista ČHÚ Alexandr Húščava.50
Ten se velmi aktivně podílel i na přípravě dalšího ročníku kurzů. Na rozdíl
od ostatních stipendistů postup nekonzultoval s Komisí ČHÚ, ale na schůzi ředitelů
zahraničních ústavů 17. května 1933 rovnou ohlásil svou přednášku Le memorie romane
nella Slovacchia.51 O vědecké spolehlivosti připravované přednášky však členové Komise
ČHÚ pochybovali, neboť nebyl specialistou na uvedenou tematiku, a A. Húščavovi
sdělili, že Prezidium Komise ČHÚ jeho „[…] elaborát „Le memorie romane nella Slovacchia“
odevzdalo k odbornému posudku univ. prof. Dru Jos. Dobiášovi, ježto svým oborem a vlastní vědeckou
prací jest s tématem dokonale obeznámen. Posudek prof. Dobiáše vyzněl v ten smysl, že nepokládá
za účelno, aby „předložený elaborát byl ať již ústně či tiskem v Římě publikován“. Prof. Dobiáš
upozornil na některé nepřesnosti a omyly Vaší práce, které zajisto nemohou překvapiti, ježto, pokud
známo, jste v archeologii dosud nepracoval. Naproti tomu třeba se zajisté držeti zásady, že přednášky
určené pro mezinárodní vědecké fórum musí být posuzovány měřítkem obzvláště přísným a že plného
zdaru možno se nadíti jen tenkráte, podá-li takovouto přednášku odborník – specialista. Presidium
komise Vám proto doporučuje, abyste se jmenované přednášky vzdal, a aby nenastalo trapné vakuum,
žádáme zároveň prof. Dobiáše, aby zaslal do Říma vlastní elaborát, který by zároveň měl širší rámec
a zahrnul veškeré římské nálezy na území naší republiky, ježto slovenských nálezů nelze účelně oddělovat od výkopů na půdě moravské. Doufáme, že prof. Dobiáš vyhoví naší žádosti tím spíše, že jsme se
dozvěděli, že podle nedávného sdělení p. prof. Klecandy není třeba, aby přednášející se do Říma osobně
dostavil. Elaborát Váš zároveň vracíme.“52

47 RAUCHOVÁ: Československý historický ústav, s. 185.
48 AMU, f. A 2 (Filozofická fakulta), osobní spis V. Groha, kart. 4, č. 2, MŠANO Děkanství FF MU
v Brně, žádost o finanční příspěvek na studijní cestu do Říma spojenou s účastí na V. národním
kongresu římských studií. Dle razítka však oznámení došlo na děkanství až 28. 5. 1938.
49 RAUCHOVÁ: Československý historický ústav, s. 180.
50 TAMTÉŽ, s. 239.
51 MÚA AV ČR, f. ČHÚ Řím, kart. 3, inv. č. 8, Zprávy o ústavu 1927–1950, Zpráva Alexandra
Húščavy za studijní období 1932–1933.
52 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – ČHÚ v Praze, kopie dopisu ČHÚ
Alexandru Húščavovi, 10. 1. 1934.
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Problematické bylo i samotné Húščavovo chování, takže nakonec nebyla přednáška povolena, ale česká strana o tom zapomněla informovat C. Galassi Paluzziho.
Ani sám A. Húščava na jeho výzvy rovněž nereagoval. Teprve v lednu 1934 bylo definitivně po dalším jednání s J. Dobiášem oznámeno,53 že prosloví místo A. Húščavy přednášku I Romani nel territorio della Cecoclovacchia odierna. Nakonec ji však v jeho zastoupení
přečetla 17. března 1934 další členka ČHÚ54 Milena Linhartová.55 A rovněž zajistila
projekci dvaceti diapozitivů.56 Prezidium Komise svolilo, aby J. Dobiáš pro cyklus upravil francouzskou přednášku, o jejíž překlad se postaralo. Zazněla na V. mezinárodním
archeologickém kongresu v Alžíru v roce 1930 a byla první Dobiášovou cizojazyčnou
informací o Římanech na našem území.57 Byla později otištěna ve sborníku přednášek
z kongresu.58 Za přednášku I Romani nel territorio della Czecoslovacchia odierna J. Dobiáš
obdržel finanční odměnu ve výši 400 italských lir.59
Na ČHÚ se ředitel Ústavu římských studií C. Galassi Paluzzi znovu obrátil
v souvislosti s další případnou účastí na čtvrtém cyklu kurzů až v květnu 1935. Hlavním tématem se tentokrát staly velké římské cesty (Le grandi strade nel mondo romano),
pro druhý plánovaný cyklus bylo zvoleno volnější téma vědeckých a kulturních aktivit
vztahujících se k Římu. Komise na tento podnět výrazně nereagovala, ale C. Galassi
Paluzzi ústavu vytrvale zasílal dotazy téměř každý měsíc. Osmého dubna 1936 se nakonec uskutečnila přednáška tehdejšího stipendisty Zdeňka Kristena doplněná projekcí
o jím dlouhodobě zpracovávaném tématu římských pobytů Bedřicha Donína a Zdeňka
Brtnického z Valdštejna.60
C. Galassi Paluzzi byl však ochoten na důkaz dobrých styků s ČHÚ v Římě
otisknout v dalším připravovaném svazku ediční řady i přednášku k prvnímu uvedenému tématu čtvrtého cyklu kurzů. O její vypracování měl být požádán buď V. Groh,
který se již aktivně zúčastnil několika národních kongresů římských studií, anebo J. Dobiáš.61 Nabídky se nakonec ujal J. Dobiáš a o otištění jeho příspěvku Z. Kristen mluvil
osobně s C. G. Paluzzim při příležitosti své přednášky.

53 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Československý státní ústav historický v Praze, 10. 1. 1934.
54 Milena Linhartová (1900–1989) byla historičkou a archivářkou. Během několika stipendijních
pobytů v Římě se věnovala práci na Caetaniho nunciatuře. Viz RAUCHOVÁ: Československý
historický ústav, s. 158.
55 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Istituto di Studi Romani, 21. 3. 1934.
Srov. RAUCHOVÁ: Československý historický ústav, s. 240.
56 RAUCHOVÁ: Československý historický ústav., s. 240.
57 DOBIÁŠ, Josef: Les Romains dans le territoire de la Tchécoslovaquie actuelle d´après les fouilles récentes. In:
Cinquième Congrès international d´archéologie. Alger 14.–16. Avril 1930. Alger, Société historique algerienne 1933, s. 159–174.
58 TÝŽ: I Romani nel territorio della Cecoslovacchia odierna. Gli studi Romani nel Mondo (Bologna,
Instituto di Studi Romani) 2, 1935, s. 59–91.
59 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Istituto di Studi Romani, 21. 3. 1934.
60 RAUCHOVÁ: Československý historický ústav, s. 241.
61 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Istituto di Studi Romani, 5. 3. 1936.
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Text přednášky Strade romane nel territorio cecoslovacco62 byl v zájmu ČHÚ a reprezentace československé vědy na mezinárodním fóru vypracován s neobyčejnou rychlostí, což velmi ocenilo Prezidium Komise ČHÚ.63 Přednáška, publikovaná v roce
1937,64 poprvé zahraniční veřejnost detailněji informovala o dopravních cestách na našem území v době římské, poukázala na jejich význam nejen pro rozvoj obchodních
kontaktů mezi Římem a středoevropským Zadunajím, ale i pro šíření vlivů vyšší římské
civilizace do barbarika. Detailněji se věnovala předmětům obchodu a jeho platebním
prostředkům a zkoumala jednotlivé etapy rozvoje obchodních kontaktů.
Vzhledem k badatelskému zájmu se stal J. Dobiáš pro Ústav římských studií nejžádanějším vědcem. Badatelé se zájmem o středověk nebo novověk totiž ideu římskosti
ve svých příspěvcích příliš neobohacovali. V roce 1936 proto dorazilo pozvání k účasti
na pátém cyklu, který byl věnován tématu římský limes.65 Dobiášovu přednášku, jejíž
název nakonec zněl Il limes romano in Cecoslovacchia e i tentativi romani di portare il limite
danubiano ai monti Sudeti e Carpati, pronesla v roce 1937 opět M. Linhartová,66 která kvůli
ní musela svůj pobyt v Římě prodloužit.67
J. Dobiáš jí zaslal ohledně přednášky speciální instrukce. Poprosil ji, aby ho
na přednášce v Římě zastoupila a přednášku přednesla. Nebude doprovázena obrázky, ale bude nutné ukázat posluchačům na mapě příslušná místa, o nichž pojednává.
K tomu dobře poslouží nástěnná fyzikální mapa Československé republiky, která je jistě
v ČHÚ k dispozici. Všechny lokality jsou jí známy, ostatně jsou zakresleny na mapce,
která je reprodukována jako příloha jeho první přednášky publikované v Gli Studi Romani nel Mondo. Místa, která se při přednesu vypustí, vyznačil v textu. M. Linhartová se
neměla rovněž zdržovat udáváním citátů, které jsou určeny čtenářům, nikoliv posluchačům. V této podobě přenáška nebude trvat ani hodinu, maximálně ¾ hodiny.68
Přednesení a publikování Dobiášova textu o římském limitu však bylo několikrát
zkomplikováno požadavky organizátorů cyklu, prezentovanými C. Galassi Palluzzim,
takže bylo dokonce nutné upravit „ […] přednášku tak, aby skutečně mohla být absolvována
během 1 hodiny, aby tak byl zamezen římským činitelům nárok k zasahování do úpravy textu“.69
62 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Istituto di Studi Romani, 4. 6. 1936.
63 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Předsednictvo Komise Československého historického ústavu, 6. 4. 1936.
64 DOBIÁŠ, Josef: Le strade romane nel territorio cecoslovacco. In: Quaderni dell´Impero. Le grandi
strade del mondo romano V. Instituto di Studi Romani (Roma) XVI, 1937.
65 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Československý státní ústav historický v Praze, opis pozvání k účasti na 5. cyklu přednášek Gli studi Romani nel Mondo, 8. 5. 1936;
MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Istituto di Studi Romani, 27. 11.
1936; MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Istituto di Studi Romani, 16. 7.
1936.
66 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – ČHÚ Řím, opis dopisu M. Linhartové, 17. 2. 1937; TAMTÉŽ, koncept dopisu J. Dobiáše M. Linhartové, 25. 2. 1937.
67 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – ČHÚ Řím, opis dopisu M. Linhartové, 17. 2. 1937.
68 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – ČHÚ Řím, koncept Dobiášova dopisu M. Linhartové, 25. 2. 1937.
69 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Československý státní ústav historický v Praze, 18. 2. 1937.

111

Cesty historika starověku prof. Josefa Dobiáše do Říma

Tyto požadavky odrážely vnitropolitické poměry v Itálii a nástup fašismu. C. Galassi
Paluzzi totiž nebyl spokojen s odbornou úrovní textu, protože se v něm dle jeho názoru nenacházely odkazy na současnou, fašistické ideologii poplatnou literaturu. Zároveň
se mu zdálo, že J. Dobiáš pracuje účelově s prameny a zkresluje výsledný obraz v neprospěch Římanů. V dopisu na to prof. Dobiáše ostře upozornil, vyčetl mu dokonce
neúctu k dějinám Říma a chtěl mu článek o dané tituly doplnit. To však J. Dobiáš jednoznačně odmítl.
Na dopis C. Galassi Paluzziho reagoval důrazem na odbornost příspěvku a předložil argumenty vycházející z detailní práce s primárními prameny. „Vaším dopisem z 8.
t. m. jsem byl nemile překvapen. Na Vaše přání jsem již předtím seškrtal text své přednášky velmi
značně a nečekal jsem tedy, že bude žádáno zkrácení ještě další. Víc, nežli tento požadavek však mne
překvapilo, co si přejete z textu odstranit a proč. Běží totiž vesměs o fakta (dati di fatto) zachovaná
pouze prameny římskými, které tedy nelze podezřívati, že by stranily ,barbarům‘. Jsou to kromě toho
fakta velmi málo známá, v dosavadní literatuře téměř přehlédnutá, jejichž zaznamenání a zasazení
do vývoje styků obou stran je tedy právě ,novinkou‘ mého příspěvku. Je pravda, že to jsou fakta epizodická, ale to platí o všech zprávách zachovaných pro naše téma ze starověku. Činit pak kriteriem
pro volbu mezi nimi snad to, zda-li jejich svědectví je Římanům příznivé nebo nepříznivé, nemohu
pokládat za postup srovnávající se s požadavky historie jako vědy […] Dovedl jsem ochotně uznat, že
útočný postup Římanů byl zaviněn nájezdy, zádunajských barbarů‘. Spravedlivost žádá však, abych
vyslovil svůj úsudek také o metodách tohoto postupu. Nejeví-li se ani podle římských pramenů vždycky
ve světle nejpříznivějším, není to má vina, a nemohu připustit, aby proto výroky mé byly označovány
za ,non equi‘. // Aby bylo ukráceno další jednání, dovolím si Vám poslati v několika dnech text své
přednášky definitivně zkrácený. Není-li Vám jej možno otisknouti beze změny, budu nucen, ač nerad,
vzdáti se laskavého pohostinství ve Vašem sborníku a vydám práci svou jinde.“70
C. Galassi Paluzzi nakonec ustoupil a text byl ponechán v nezměněné podobě.
Dobiášova přednáška z pátého cyklu posléze vyšla v nové řadě Quaderni delľ Impero.71 Lze ji považovat za shrnutí dosavadních poznatků československé vědy o římském
limitu u nás a za přehled významných etap vzájemných kontaktů mezi římskou říší
a barbarikem ve středoevropském prostoru (Marobodova říše, markomanské války,
znovuopevňování římského limitu ve středním Podunají za císaře Valentiniana I.).72
I přes tento konflikt oslovil C. Galassi Paluzzi 1. září 1937 prof. Dobiáše znovu,
tentokrát s žádostí o příspěvek do cyklu Bimillenaria Augustea. Jelikož na jeho dopis
J. Dobiáš vůbec nereagoval, na sklonku září jej kontaktoval znovu a tentokrát již připojil dvě konkrétní témata, která by bylo žádoucí přednést: Gli studi cecoslovacchi sulla
fondazione dell‘Impero Romano, nebo L‘Arte dell‘ Impero di Roma nelle raccolte e negli studi cecoslovacchi. J. Dobiáš nakonec na sklonku října přijal druhé téma, ale odmítl připravit pro

70 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Istituto di Studi Romani, koncept
Dobiášova dopisu, 18. 11. 1937. Srov. RAUCHOVÁ: Československý historický ústav, s. 242–243;
JIROUŠEK, Bohumil – RAUCHOVÁ, Jitka: Gli storici cechi e l´Istituto di Studi Romani nel periodo
interbellico. Bolletino dell´Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016, s. 133–142.
71 DOBIÁŠ, Josef: Il limes Romano nelle terre della republica Cecoslovacca ed i tentativi di portare le frontiere
delľ Impero sui monti Sudeti e Carpati. In: Quaderni delľ Impero. Il limes romano VIII. Istituto di
Studi Romani (Roma) XVII, 1938.
72 KOUCKÁ: Historik starověku a klasický filolog, s. 54–56.
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přednášku projekci.73 Nakonec však po špatných zkušenostech s minulou přednáškou
svou účast na dalším cyklu zcela odvolal a požádal o zproštění ze slibu, že ji prosloví.
Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že o Augustovi bylo u nás psáno kriticky, a proto by
jeho přednáška neodpovídala oslavnému rázu cyklu. Aby nedošlo k novým rozporům
v názorech, požádal organizátory, aby přednáška nebyla uvedena v programu cyklu
na rok 1937/1938.74
Prostřednictvím zmíněných přednášek J. Dobiáš rozšiřoval povědomí zahraniční veřejnosti o výzkumech limitu v první Československé republice a účastí na nich také
prohloubil své vědecké kontakty. Peripetie spojené s publikováním příspěvku z pátého
cyklu přednášek pak rovněž prokazují jeho vědeckou akribii, zaujetí vědou a absolutní
nestrannost při publikování dílčích i celkových závěrů odborných prací.
Poslední cestu do Říma, kterou lze dokumentovat, J. Dobiáš uskutečnil po dlouhé pauze až v roce 1957, kdy se poprvé znovu dostal do ciziny po druhé světové válce
a nastolení komunistického režimu v Československu. Jel na III. mezinárodní kongres
řecké a latinské epigrafiky jako člen mezinárodního komitétu a zástupce Československé republiky. Již v roce 1938 participoval na I. epigrafickém kongresu v Amsterodamu,
na druhé obdobné mezinárodní setkání v Paříži těsně před válkou nedostala Česká
akademie věd a umění pozvánku.75
Účast J. Dobiáše na kongresu doporučilo předsednictví 6. sekce Akademie a požádalo výbor Prezidia Akademie o svolení, aby mohl volbu do komitétu přijmout.76
Výbor na svém zasedání 9. srpna 1957 rozhodl o Dobiášově žádosti kladně.77 V přípravném organizačním výboru III. mezinárodního kongresu řecké a latinské epigrafiky,
složeném výhradně ze zahraničních odborníků, J. Dobiáš pracoval od srpna 195678
a korespondoval s jeho prezidentem79 prof. Vincenzem Arangio-Ruizem.80
V srpnu 1957 J. Dobiáš poděkoval V. Arangio-Ruizovi na zaslání programu kongresu a v souvislosti se svým referátem ho poprosil o předání jedné prosby italskému
epigrafikovi prof. Attilio Degrassimu. Jejím prostřednictvím poukázal na nedostatek
zahraničních publikací v Československu a na ztížený přístup k nim. Rád by si totiž přečetl článek, který vyšel v časopise Lybia a týkal se Laugaritia (Trenčína). Byl
by vděčný i za jeho přesný bibliografický záznam. Dále prosil o odpověď, kde byl

73 RAUCHOVÁ: Československý historický ústav, s. 243.
74 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – Istituto di Studi Romani, koncept
Dobiášova dopisu, 18. 11. 1937.
75 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – koncept dopisu Dobiáše prezidiu
ČSAV, 18. 2. 1966.
76 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence - Výbor prezidia ČSAV, 4. 8. 1956.
77 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – ČSAV, 10. 8. 1956.
78 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – ČSAV, 4. 8. 1956.
79 Vinzcnzo Arangio-Ruiz (1884–1964) byl vynikající italský právník a právní romanista. Byl také
politicky činný, během svého života zastával post ministra spravedlnosti viz Vincenzo Arangio-Ruiz – Wikipedia, dostupné na https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Arangio-Ruiz, cit.
2. 7. 2021.
80 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence – ČSAV, 10. 10. 1956.
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nápis publikován a kým. Až by o článku zjistil žádané prvotní informace, pokusil by
se získat jeho fotografickou reprodukci prostřednictvím akademické nebo univerzitní
knihovny.81
Zmiňovaný článek se týkal nového latinského nápisu objeveného v alžírském
městě Zana (v římské době Diana Veteranorum), který zaznamenal biografii římského
důstojníka jménem Marcus Valerius Maximianus. Ten velel v hodnosti legáta, jak je
uvedeno na trenčínském nápise, vojákům II. pomocné legie přezimující v této lokalitě
v roce 179/180. Další korespondence ohledně kongresu však neuvádí, zda se J. Dobiáš
dostal k uvedenému článku právě prostřednictvím této prosby, nebo zda ho získal přímo od Hanse Georga Pflauma,82 který nápis objevil.83
Třetí mezinárodní kongres pro řeckou a římskou epigrafiku (III. Congresso
Internazionale di epigrafia Greca e Latina) se uskutečnil 4.–8. září 1957. J. Dobiáše
na něj doprovázela manželka Božena.84 Manželé byli ubytovaní v hotelu Roma, který
měl Dobiáš vyznačen na plánu Říma (číslo pokoje 137). Jeho přednáška s názvem La
seconda spedizione germanica degli imperatori Marco e Commodo alla luce delle iscrizioni 85 zazněla
jako jedna ze dvou úvodních hned na začátku jednání. Druhou pronesl A. E. Raubitschek86 na téma The Brutus Statue in Athens.87
V dvoustránkové zprávě o účasti na sjezdu88 Dobiáš popsal relativně podrobně
svůj program. Z Prahy vyjel vlakem 1. září a do Říma dorazil po půlnoci. Jeho přednáška „[…] přednesená italsky – také v debatě jsem mluvil italsky – se setkala s velkým úspěchem,
k němuž ovšem přispělo jednak to, že se konala ve skvělém prostředí Raffaelovy Villy Farnesiny
[…], jednak to, že se konala za přítomnosti všech členů i hostí kongressu, jejichž účast v následujících
dnech, jak to bývá u kongressů pravidlem, řídla. Sám jsem se účastnil téměř všech přednášek /denně
jich bylo průměrem 15/, obnovil staré známosti z I. kongressu konaného v Amsterodamě, a navázal
styky nové, jako člen organisačního komitétu jsem se 7. září účastnil jeho schůze, ve které byla za mís81 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, institucionální korespondence, nedatovaný koncept Dobiášova dopisu s rukou včleněnými vpisky.
82 Hans Georg Pflaum (1902–1979) byl francouzský historik starověku, klasický filolog a epigrafik.
V letech 1966–1978 působil jako spolueditor L‘ année epigraphique viz Hans Georg Pflaum –
Wikipedia, dostupné na https://en.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Pflaum, cit. 2. 7. 2021.
83 Nový nápis publikoval H. G. Plaum poprvé v roce 1955. V Dobiášově dochované korespondenci se nachází několik dopisů, které mu Dobiáš adresoval s úpěnlivými prosbami o zaslání
textu v té době v Československu nedostupného. Viz např. MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, osobní
korespondence – H. G. Plaum, 5. 2. 1957.
84 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, veřejná činnost – účast na mezinárodních kongresech, kongresová
tiskovina III. Congresso Internazionale di epigrafia Greca e Latina. Roma, 4–8 Settembre 1957.
85 DOBIÁŠ, Josef: La seconda spedizione germanica degli imperatori Marco e Commodo alla luce delle iscrizioni. In: Atti del Terzo Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma 4–8 settembre
1957). Roma 1959, s. 3–14, II tab.
86 Antony E. Raubitschek (1912–1999) byl americký historik starověku a epigrafik rakouského
původu. Zabýval se dějinami Athén od archaické do pozdní doby i studiem athénských nápisů
viz Antony E. Raubitschek – Wikipedia, dostupné na https://de.wikipedia.org/wiki/Antony_E._Raubitschek, cit. 2. 7. 2021.
87 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, veřejná činnost – účast na mezinárodních kongresech, kongresová
tiskovina III. Congresso Internazionale di epigrafia Greca e Latina. Roma, 4–8 Settembre 1957.
88 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, veřejná činnost – ČSAV, Dobiášova zpráva o účasti na epigrafickém
sjezdu v Římě, 26. 11. 1957.
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to příštího sjezdu r. 1962 vybrána Vídeň, 5. září jsem se účastnil vyjížďky k návštěvě vykopávek
v Ostii, 6. návštěvy Americké akademie, 7. září výletu do Tivoli /Tibur/. Osobně nejvýznamnější
zisk z účasti na kongressu byl ten, že jsem byl od prof. Barbieriho, redaktora základního epigrafického podniku, Ruggierova Dizzionario epigrafico, vyzván k spolupracovnictví, počínaje písmenem M.
O heslech N-Q se stala již dohoda. Moje přednáška bude publikována v aktech sjezdu; její korektura
mne právě došla“.89
Po skončení sjezdu J. Dobiáš ještě zůstal s vědomím československé delegace v Římě do 15. září, do republiky se vrátil 17. září 1957. Prodloužení pobytu využil zejména k obnovení svých starších znalostí topografie starého Říma a k prohlídce
nových vykopávek i muzeí, namnoze docela nově instalovaných. Na rukou psaném
textu na lístku uvedl přesně datum zhlédnutí příslušného muzea, galerie či části Říma:
„9. Museo Barracco, 10. Muzeo nationale, podruhé do Ostie, 11. Vatikánská muzea, 12. Museo
Papa Giullio (s etruskými sbírkami), Gallerie del‘ arte moderna, 13. Musei Capitolini, Museo Nazionale delle Terme, 14. Forum, Palatin, Aventin, 15. Galleria Borghese.“90
Historik starověku J. Dobiáš tak zavítal během svého dlouhého a pedagogicky
a vědecky plodného života do Říma celkem pětkrát, dvakrát pak byla v Římě pronesena
v jeho zastoupení M. Linhartovou vědecká přednáška. Zcela zásadní význam měl pro
něj hned první a zároveň také nejdelší pobyt v Římě coby stipendisty ČHÚ na přelomu
let 1923/1924. Uvedený počet římských pobytů specialisty na římské dějiny by se mohl
jevit jako nízký. Musíme si však uvědomit obrovskou šíři badatelských zájmů J. Dobiáše – epigrafika, numismatika, topografie, onomastika, archeologie, které ho zavedly
i do jiných měst a zemí.91

89 ÚDUK–AUK, f. FF UK, kart. 14, inv. č. 160, Personálie pedagogického sboru – J. Dobiáš, Dobiáš Děkanství filosoficko-historické fakulty UK v Praze, 26. 11. 1957.
90 MÚA AV ČR, f. J. Dobiáš, veřejná činnost – ČSAV, nedatovaný, Dobiášovou rukou psaný lístek.
91 J. Dobiáš se kromě dějin starověku věnoval i dějinám svého rodného města Pelhřimova a jeho
okolí, a proto studoval často i archivní prameny v československých, německých a rakouských
archivech.
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Summary
Journeys of prof. Josef Dobiáš, the historian of antiquity, to Rome
Ivana Koucká
The article deals with the travels of Josef Dobiáš (1888–1972), the historian of antiquity, to Rome. He made the first of these travels as a scholarship holder of the Czechoslovak
Historical Institute in Rome at the turn of 1923/1924. He also stayed briefly in the “Eternal
City” during his travels to Africa (1924, 1925, 1927, and 1930). Dobiáš completed his last trip to
Rome in 1957 as part of his participation in the III. International Congress of Greek and Latin
Epigraphy. He used his travels to Rome to study academic literature, to establish and deepen
academic contacts, and to learn about and study monuments in local museums, galleries or parts
of Rome with ancient monuments in situ. Dobiáš’s lecture on the Romans in Czechoslovakia
was given twice in Rome by another member of the Czechoslovak Historical Institute, Milena
Linhartová, in cooperation with the Institute of Roman Studies (1934, 1937).
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Cestování do Říma a Itálie v Československu (1918–1992)
Zdeněk Jirásek – Tomáš Krömer
Abstrakt:
Traveling to Italy from Czechoslovakia in 1918–1992 belonged to the life of various parts of
its population. However, the conditions of the traveling have changed many times in connection with
the political situation in the Czechoslovak state, but also with the more global geopolitical situation. In
addition to these influences, attention is also focused on two basic forms of travel to Italy, pilgrimage
and tourism. The role of various transport forms in individual development stages (railway, automobile, bus, or air transport) is also recapitulated. Basic information is also given on the “Italian” activities
of Czechoslovak travel agencies.
Keywords:
Traveling from Czechoslovakia – 1918–1992 – Italy – pilgrimage – foreign trade – international transport

Č

eskoslovensko existovalo jako státní útvar v letech 1918–1992, ovšem
takříkajíc pouze v právním smyslu. V letech 1939–1945 tento stát totiž fakticky neexistoval. Nicméně předmětem našeho zájmu v této souvislosti bude pouze zachycení cestovních aktivit tehdejších československých občanů
do Itálie, kde Řím jako cílová meta zaujímal vždy velmi významné místo. Předkládaný
text rozhodně nemá ambice podat vyčerpávající ucelený obraz zmíněné činnosti. To by
vyžadovalo nesrovnatelně delší pramenný výzkum a rozšíření i spektra informačních
zdrojů. Příspěvek však vychází z omezené pramenné základny, byť poměrně široké typologie – prameny v privátním majetku, tištěné prameny různého druhu, poznámky
pamětníků apod., opírá se i o dosud publikovanou a níže citovanou literaturu.
První část článku se soustředí na období meziválečné, kdy ve vyspělých evropských zemích nastal rychlý rozvoj turistických aktivit. Ačkoliv z dnešního pohledu byla
až na nepodstatné výjimky těmito trendy zasažena pouze sociálně vyšší část společnosti, proti předchozímu období šlo o nesporně markantní přesun. Dobu „válečné neexistence Československa“ ponecháváme nepovšimnutou, mimo jiné i proto, že zahraniční
turistický ruch prakticky ustal. Rozsáhlejší pozornost bude následně věnována období
po druhé světové válce, které se vyznačovalo přinejmenším od konce 50. let doslova
boomem evropských cestovatelských aktivit.
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Československo z hlediska své civilizační i ekonomické úrovně k vyspělým
evropských státům přes řadu peripetií nesporně náleželo. Ovšem vlivem politických
a mocenských konfigurací se v jeho případě především po roce 1945 objevila řada specifik. Studená válka totiž přeťala kontinent železnou oponou a Československo existovalo až do roku 1989 v rámci sovětského mocenského bloku. Pro cestování do Itálie
pro Čechoslováky tedy počaly platit velmi ztížené podmínky. I tak však lze doložit, rozdíly v pojímání některých zemí demokratické části Evropy československým turismem,
a to nejen v jednotlivých časových úsecích poválečné doby, ale i s ohledem na rozdílné
hodnocení jednotlivých západoevropských zemí pražským komunistickým vedením.
V případě cest do Říma se setkáváme ještě s jedním osobitým jevem. Slogan Řím
antický, císařský a papežský jej do jisté míry ozřejmuje. Šlo o návštěvy, které vedle projevů klasického turistického ruchu měly i zvláštní charakter náboženského poutnictví,
a lišily se tedy nejen svými programovými cíli, ale mnohdy i organizačním zajištěním,
průběhem cesty apod. Z tohoto důvodu, kromě již vzpomenutého rozdělení studie
na dvě chronologické části jsme zvolili i jejich analogické vnitřní členění. Nejprve se
pokusíme charakterizovat obecné úřední podmínky pro cestování do Itálie, následně
zaměříme pozornost na poutní aktivity a dále na projevy běžného turismu.
Na tomto místě lze upozornit na ještě jednu, podle našeho soudu nepřehlédnutelnou skutečnost. Cestování Čechoslováků, respektive především Čechů, mělo své
určité kontury již v 19. století, kdy obraz italského prostoru byl různými formami předkládán i širší veřejnosti. Podíl na tom mělo jak římskokatolické náboženství, tak i příslušnost části současné Itálie k habsburskému soustátí, ovšem i jiné podněty.
V tomto případě připomeňme především obraz Itálie zprostředkovaný Boženou
Němcovou v jejím velmi populárním díle Babička.1 V této půvabné próze se dovídáme
o cestách vévodkyně Kateřiny Vilemíny Zaháňské do Itálie, kde údajně trávila podzimní, eventuálně zimní měsíce, a do českých Ratibořic se vracela až v průběhu jara. S Itálií
je však u Němcové spjat především příběh kněžniny schovanky komtesy Hortenzie,
tedy její lásky k toskánskému malíři ve Florencii.
Lze však namátkově vzpomenout i méně známé příběhy některých veřejně známých osobností. Připomeňme např., že do Říma se odebral po svém totálním politickém neúspěchu v závěru svého života vůdce staročechů František Ladislav Rieger.2
Zájem o Itálii dokumentují i jiné skutečnosti vsazené již do meziválečného či dokonce
poválečného prostředí. Opět jen letmo vzpomeňme oblíbený cestopis Karla Čapka
Italské listy.3 Dokonce i v televizním filmu Nezralé maliny v 70. letech 20. století hovoří
herečka Jiřina Šejbalová o záměru znovu navštívit Itálii.4 Jde o příběh srazu abiturientů gymnázia z první republiky, který se odehrává v jejich pozdním penzijním věku.

1
2
3
4

NĚMCOVÁ, Božena: Babička. Praha 1855. Po tomto prvním vydání následovala i řada dalších
a kniha i dnes tvoří jakousi neoddělitelnou a nezpochybnitelnou součást českého kulturního
dědictví.
NAVRÁTIL, Ivo a kol.: František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Semily 2003.
ČAPEK, Karel: Italské listy. Praha 1923.
Nezralé maliny, natočeno v Československé televizi 1980, režie František Filip, scénář Jiří Hubač
viz CSFD.cz, Nezralé maliny (1980), dostupné na https://www.csfd.cz/film/106110-nezrale-maliny/prehled/, cit. 27. 7. 2021.
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Představitelka někdejší „třídní krasavice“ si chce, již jako vdova, tímto putováním zopakovat svou někdejší předválečnou svatební cestu.
Po těchto úvodních připomínkách zaměřme svoji pozornost na avizované meziválečné období. Ihned po první světové válce došlo k určitému umrtvení zahraničních
výjezdů. Turistika téměř ustala, pracovní cesty byly podstatně redukovány. Byl to důsledek poválečné hospodářské krize mnohde hraničící až s ekonomickým a sociálním
rozvratem (včetně vlivu pandemie tzv. španělské chřipky), ovšem i utužením pravidel
pro překračování státní hranice. Následně ve vazbě k návratu k běžným poměrům se
situace počala postupně měnit a turistika se počala opět rozvíjet. Platilo to především
pro období konjunktury 20. let. Českoslovenští občané konkrétně k cestě do Itálie potřebovali platný cestovní pas, který byl většině žadatelů bez problému vystaven. Pro
léta 1918 – 1938 platila postupně pro československé občany i velmi liberální praxe při
získávání zahraničních víz do většiny evropských zemí. Výjimku tvořily pouze Sovětský
svaz, Bulharsko, Maďarsko a Polsko.5 V československém pase byla až do roku 1934
uvedena dokonce věta „Platí do všech států světa vyjma SSSR“.6
Cesty do Itálie tedy byly otevřeny a vedle Chorvatska, Německa, Rakouska
a Francie7 patřil sledovaný stát k poměrně časté volbě. Je přitom samozřejmé, že i tak
šlo z hlediska sociálního o velmi výběrový cestovatelský cíl, což ovšem platilo i pro
příslušníky jiných států „starého kontinentu“. Jak již bylo v úvodu řečeno, nejprve se
zaměříme na specifickou formu cest do Říma související s náboženským záměrem.
Tedy cílenou návštěvu Říma, jeho „svatých míst“ a především do Vatikánu, často
i k hromadné papežské audienci. Opíráme se zde o svědectví Josefy Prouzové, která
popsala svou pouť z roku 1929.8 Ve středu ráno 17. dubna vyjížděla s manželem a dalšími místními poutníky z domovské obce Suchovršice, kdy teprve v Hradci Králové
se vytvořila první celistvá skupina poutníků. Cesta byla zřejmě organizována pražským
arcibiskupstvím, další účastníci nastoupili v Brně a Břeclavi. Celkem šlo o cca 350 osob,
z toho bylo 35 duchovních a v pomyslném čele celé delegace stáli tehdejší biskupové
z Hradce Králové a Brna.
Celá výprava byla rozdělena na skupinky po osmi osobách, což patrně odpovídalo jednomu kupé. Cesta probíhala za zpěvu náboženských písní a modliteb, ovšem
i „trochu dřímali“. V pozdním odpoledni dorazili do Vídně, kde byli očekáváni skupinou vídeňských českých katolíků. Vše mělo poměrně oficiální charakter, včetně projevů, vlajek a kytic pro biskupy. Následovala prohlídka města, mše ve svatoštěpánské

5
6
7

8

RYCHLÍK, Jan: Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848 – 1989. Praha 2007, s. 14–15.
Viz např. cestovní pas Ladislava Prouzy – sbírka spoluautora článku Zdenka Jiráska. L. Prouza
(1903–1991) byl dědečkem jmenovaného.
Francie měla určité specifické postavení vzhledem ke spojeneckým vazbám na Československou
republiku, ovšem zatížením pro cestovatele byla výraznější finanční náročnost než v ostatních
uvedených případech. Přesto u příslušníků špiček vyšší střední vrstvy se setkáváme s jistým bonmotem vztahujícím se na mladé dámy, že „Poprvé se jezdí do Paříže s otcem, podruhé s manželem a po
třetí s milencem.“
Josefa Prouzová, roz. Prokšová (1880–1963), originál její zprávy sbírka spoluautora článku
Zdenka Jiráska. J. Prouzová byla jeho prababičkou.
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katedrále a česká mše u sv. Anny, údajně s krásným a dojemným kázáním. Ve značném
tempu pak následoval opět nástup do vlaku a přes noc se dojelo do severní Itálie.
Italský program začal mší v Padově a vše bylo orientováno především na postavu sv. Antonína. Poté vlak zamířil do Benátek, kde byli čeští poutníci ubytováni v několika různých hotelích. Ráno následovala mše a projížďka po kanálech. Po další cestě
vlakem dorazila skupina v pátek večer do Říma. Josefa Prouzová píše: „Buď pozdraveno
město svaté, Bohem zvolené za sídlo jeho viditelného zástupce. Buď pozdraven, věčný Říme, se svými
mučedníky, chrámy a katakombami. Nejsi naším nepřítelem, jak nám chtěli namluviti. Hlodali
a hlodali naše duše, naše nadpřirozené štěstí: proto ti tak mnozí nerozumějí. Vrháme se do tvé náruče
s důvěrou a láskou dětí. Stiskni nás pevně, jako matka a potěš, posvěť a posilni nás, skrze nás i naši
drahou vlast.“9
Po noci v hotelích další den byla navštívena řada kostelů, konalo se několik mší.
Určitým vyvrcholením dne byla mše v Nepomucenu, kterou celebroval pražský arcibiskup Kordač a které se zúčastnilo množství českých biskupů a českých bohoslovců
studujících v Římě. Byl přítomen i papežský sekretář Gaspari, zástupci špiček vatikánského a italského kléru. Další čas byl vyplněn návštěvami římských kostelů. Jakéhosi
fakultativního výletu do Neapole a Pompejí se zúčastnilo pouze 52 osob. Z antických
památek reflektovala Josefa Prouzová pouze Koloseum, ovšem jakožto místo prolévání svaté křesťanské krve, a Via Appia, jakožto cestu, kterou do Říma přišli svatí Pavel
a Petr. I návštěva antických katakomb zapadala do náboženského rámce.
Absolutním vyvrcholením římské pouti byla nedělní audience u Svatého otce.
Všichni účastníci po jeho příchodu políbili papeži ruku a následovalo papežské požehnání. V dalším týdnu po dalších prohlídkách římských kostelů a křesťanských památek,
včetně Vatikánských muzeí a zájezdu do Monte Cassina, následoval odjezd do Assisi.
Program zde byl spjat s působením svatého Františka, okrajově též svaté Kláry. Přenocování bylo zabezpečeno ovšem až ve Florencii, kde byly v programu reflektovány
opět církevní pamětihodnosti. Cesta pokračovala do Boloně, šlo zde především o pobožnost s dominikány a návštěvu hrobu svatého Dominika.
V dalších dvou dnech pobývala výprava v Benátkách, kde strávený čas měl již individuální charakter a spíše světský ráz. Nicméně i plavba gondolou směřovala ke kostelu sv. Jiří. Okrajově zmiňuje cestovatelka i dvě oslavy fašistů na náměstí sv. Marka, aniž
je však jakkoli komentuje. Z Benátek již vlak odjížděl do Československa, s opětovnou
menší zastávkou ve Vídni spojenou znovu s uvítáním vídeňskými katolickými Čechy.
Pro Josefu Prouzovou znamenala tato cesta obrovský životní zážitek a ještě krátce
před svou smrtí na ni vzpomínala. Bylo přitom však symptomatické, že nejzásadnější
prožitek byl spjat s křesťanskou vírou a jiné pozoruhodnosti nebyly příliš reflektovány.
O jejich hlubokých niterných prožitcích svědčí i citovaný písemný záznam.
K běžnému turismu se naopak klonila několikatýdenní cesta Františka Čížka.10
Proběhla v roce 1936 za účasti jeho tří kamarádů a doprava byla uskutečněna vozem
9 Cit. TAMTÉŽ.
10 František Čížek (1907–1972) byl po určitou dobu generálním zástupcem firmy Praga v Chorvatsku, posléze v této sféře a v kovovýrobě podnikal v Trutnově a v Náchodě až do roku 1948.
Šlo o vzdáleného strýce spoluautora článku Z. Jiráska. Ze své cesty pořídil obsáhlé komentované
album fotografií, které v 70. letech byly shlédnuty, dnes však již bohužel neexistují. Za svého
života také spoluautorovi o této záležitosti několikrát poutavě vyprávěl.
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Praga. Účastníci tehdy objeli celý Apeninský poloostrov a přeplavili se i na Sicílii.
Fotografie zachycovaly nejen památky, ale i různé přírodní scenérie. V Římě pobývala tato čtyřčlenná skupina více dnů, ubytování nalézala především v zařízeních hotelového typu. Album a vyprávění F. Čížka jasně ukazovalo na daleko širší zájem, kde
dominovala spíše antika, křesťanské pamětihodnosti se pak snoubily i s pozoruhodnostmi renesančními či současné Itálie. Není asi rovněž překvapením, že mladí muži
věnovali pozornost rovněž technickým a sportovním záležitostem i projevům běžné
každodennosti.
V případě Říma či části východoitalského pobřeží je třeba zmínit ještě jednu
relativně častou formu návštěvy. Dvoudenní či vícedenní lodní výlety z chorvatského
pobřeží v meziválečném období. Česká klientela z vyšší sociální vrstvy tvořila totiž
v meziválečném období výrazné procento zahraničních návštěvníků chorvatského pobřeží. Odtud pak lodě v sezóně jezdily prakticky každodenně.11
Zaměřme se nyní ještě na způsob cestování do Říma a Itálie v době meziválečné. Již jsme připomněli, že šlo o aktivitu poměrně výběrovou, a to i přesto, že počet
zainteresovaných postupně narůstal. Dominantním způsobem dopravy byla tehdy nepochybně železnice. Šlo také v mnoha ohledech o nejpohodlnější alternativu, čemuž
odpovídala nejen faktická dopravní kritéria, ale i vybavenost tehdejších mezinárodních
železničních souprav (viz spací vozy, restaurační vozy apod.). Cesta automobilem byla
časově daleko náročnější a stav komunikací z ní z dnešního pohledu činil mnohdy kompozici výpravy dosti dobrodružnou. Systém autostrád prakticky neexistoval, mnohdy
i používané tahy nedisponovaly, zvláště v Itálii, ani dlážděnou vozovkou. Navíc vlastnictví automobilu ještě ve 30. letech bylo v podstatě velmi výjimečné.
O „specifické“ lodní dopravě jsme se již zmínili. Ovšem nelze zapomenout i na
rozvíjející se dopravu leteckou. V roce 1935 začínaly Československé aerolinie operovat
s lety do Vídně a zakrátko i do Itálie.12 Civilní letecká doprava zahájila spojení s Itálií
lety z Prahy do Benátek v roce 1937, o rok později bylo zabezpečeno protažení linky
až do Říma.13 Od roku 1938 existovalo s Římem letecké spojení i z Bratislavy.14
Lze jen velice těžko odhadnout, jak by se zahraniční turismus rozvíjel v Evropě,
a tedy i v českých zemích, pokud by pokračoval kontinuální vývoj. K tomu totiž nedošlo a zhroucení dosavadní versailleské soustavy a následný celosvětový válečný konflikt
přinesly naprosto nové podmínky. Přirozeně šlo nejprve především o nebývalou, prakticky okamžitou tvrdou mocenskou reglementaci cestování, následně ovšem i totální
ekonomickou a sociální válečnou devastaci a naplnění katastrofických scénářů válečné
apokalypsy. Evropa zoufale zchudla a její obyvatelstvo bylo rázem zaměstnáno jinými
starostmi, než bylo snění o dálkách naplněných poznáním a exotickými zážitky.
Je sice pravda, že zmíněný válečný prostor byl zaplněn německou nacistickou
dominancí, která měla v Itálii po relativně dlouhou dobu svého spojence, nicméně
11 V majetku uvedeného spoluautora je i záznam rozhovoru s Ladislavem Prouzou (1903–1991),
jenž byl jeho dědečkem, který se svou manželkou v roce 1929 strávil svou svatební cestu právě
tímto způsobem.
12 HEJNOVÁ, Tereza: Československé aerolinie ve 2. polovině 20. století. rkp. diplomové práce, Praha
2016, s. 16.
13 PIŠTA, Jan: Československé aerolinie 1923–1973. Děčín, nestr.
14 HONS, Josef: Dějiny dopravy na území ČSSR. Bratislava 1975, s. 255.
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válečná realita prudce redukovala pro drtivou většinu obyvatel možnosti cestování i do
„spřátelených států“. Z tohoto důvodu nemá tedy smysl pro léta 1939–1945 se těmito
otázkami zabývat.
Po skončení druhé světové války se sice jakési možnosti počaly perspektivně
objevovat, ale i tak návrat k předchozímu stavu se odsouval do nedohledna. Zahraniční
cesty do Itálie byly snad realizovány prakticky výlučně za „služebními cíli“. Navíc přibyl
další faktor, který se měl stát pro takovéto aktivity konec konců určujícím. Rozdělení
kontinentu železnou oponou, kdy se Československo stalo až do roku 1989 součástí
sovětského mocenského bloku, kdy možnost výjezdu do tzv. kapitalistických států byla
po celou dobu výrazně omezována.
Zaměřme se nejprve na rekapitulaci obecných podmínek cest do zahraničí
po druhé světové válce pro československé občany. Již od roku 1945 byly z důvodů
devizových omezovány cesty do ciziny pouze na služební a obchodní styk, soukromé
pak byly povolovány jen tehdy, pokud byly zvláštního zřetele (např. ozdravné pobyty,
rodinné záležitosti apod.). Po únoru 1948 došlo k zavedení výjezdních doložek, na vydání pasu pozbyl občan nárok, soukromé cesty nebyly prakticky nikam povolovány
a pas byl občanovi při návratu odebírán přímo na hraničním přechodu.15
Od roku 1953 počalo docházet k nepatrnému dlouhodobému rozvolňování uvedených striktních předpisů. Postupně se začala odlišovat i reglementace cestování mezi
tzv. socialistickými zeměmi a tzv. kapitalistickou cizinou. V této souvislosti poznamenejme, že Itálie přirozeně náležela do druhé uvedené skupiny. Z tohoto důvodu se
budeme nadále věnovat pouze jí.
Na přelomu let 1955 a 1956 započalo ministerstvo vnitra podle interního předpisu povolovat vybrané soukromé cesty do kapitalistických zemí z humanitárních důvodů, avšak teprve v roce 1965 mohly být vystavovány cestovní pasy podle nových
předpisů. Přestože tento úkon mohl být odmítnut, odbourala se tak dosavadní praxe,
kdy občan na vystavení dokladu neměl nárok. V roce 1966 se pas již po návratu neodevzdával, ale zůstával trvale v držení osoby, na niž byl vystaven.16 V letech 1968–1969
došlo k téměř úplnému rozvolnění možností cestovat do kapitalistických zemí, od října
1969 se však tato oblast opětovně počala uzavírat. Opět následovalo „doložkové omezení“ a paralelně s ním bylo nezbytné získat tzv. devizový příslib. Přitom na žádnou
z těchto věcí neměl občan nárok, takže záleželo na libovůli úřadů, zda bude žádosti
vyhověno či nikoli.17 Na druhou stranu uveďme, že se situace již nikdy nevrátila zcela
do období před 60. lety a počet soukromých výjezdů pomalu a stále narůstal. Např.
v roce 1974 vyjelo do kapitalistických zemí cca 300 000 osob, v roce 1980 již půl milionu. Zájem byl ovšem daleko vyšší. Připomeňme zde slova písně Ivo Jahelky: „Je to horší
každým rokem, děda stojí před Čedokem“.18 Jistě ano, ale i to bylo dokladem rozšiřujícího se
zájmu i možností.
15 RYCHLÍK, Jan: Právní regulace cestovního ruchu v Československu a tzv. socialistických státech v letech 1945
– 1989. In: Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 – 1989. Mücke, Pavel – Krátká, Lenka (edd.), Praha 2018, s. 147–149.
16 Tamtéž, s. 157, 162, 163.
17 Podrobněji k tématu viz RYCHLÍK, Jan: Na západ je cesta dlouhá. Paměť a dějiny 9, 2015, č. 3,
s. 3–14.
18 JAHELKA, Ivo: Balada československá, duben 1989, album: Písničky zpod taláru.

122

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 14/2021

K podstatné změně předpisů došlo až v roce 1987. Na základě usnesení československé federální vlády mohli občané otevírat vlastní devizové účty. Jejich majitelé
pak již nemuseli žádat o devizový příslib. Paralelně se počalo připravovat zrušení cestovních doložek. Pro služební cesty byly zrušeny k 1. 9. 1989, pro soukromé cesty mělo
k naprosté liberalizaci dojít k 1. 1. 1990.19 Politický vývoj představující rychlé zhroucení
komunistického režimu v závěru roku 1989 však akceleračně předběhl všechny tyto
úvahy.
Závěrečné období existence Československa mělo již naprosto rozdílný charakter. Veškerá omezení ze strany státu byla zrušena. Velmi rychle se podařilo dosáhnout
i zrušení víz s evropskými demokratickými zeměmi. Čechoslováci se vzápětí rozjeli
nejrůznějšími dopravními prostředky po dlouho odpírané západní Evropě, byť nejprve
v roli „chudých příbuzných“, i to se však postupně měnilo.
Zaměřme se nyní na celkové údaje o cestování do Itálie. Po kolapsu zahraniční
turistiky v letech 1945–1948 se i zde od poloviny 50. let dostavilo jisté uvolnění. Zatímco v roce 1956 vycestovalo do Itálie jen 42 československých občanů, v roce 1959
již šlo o 173.20 V následujících letech tyto počty rostly exponenciální řadou. Vrchol
představoval rok 1969, kdy vycestovalo přes 79 tisíc osob. V 60. a 70. letech kromě
této „legální turistiky“ získala Itálie i určité specifické postavení. Právě přes ni se totiž uskutečňovaly odchody Čechoslováků do emigrace, a to z Jugoslávie. Přesná čísla
ovšem, pokud je nám známo, nebyla dosud publikována. Odhlédneme-li od zmíněné
skutečnosti, podle oficiálních údajů se právě Itálie v 80. letech dostala do kategorie
tzv. pěticiferných zemí. To znamená, že ji v posledních rocích komunistického režimu
navštívilo téměř 100 000 Čechoslováků.21
Přehled uskutečněných cest československých občanů do Itálie
mezi léty 1966–1989 22
Rok

počet turistů

1966
1968
1969
1975
1980

14 372
34 587
79 443
26 649
44 258

účel cesty
dovolená
9 404
26 252
68 283
14 672
26 458

služební c.
4 968
7 935
11 160
11 977
17 800

19 KRÁTKÁ, Lenka: Mezi Východem a Západem: přeshraniční cestování a cizinecký cestovní ruch 1945
– 1989. In: Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945–1989. Mücke, Pavel – Krátká, Lenka (edd.), Praha 2018, s. 229, 215–216.
20 KRÁTKÁ: Mezi Východem a Západem, s. 184–187.
21 MÜCKE, Pavel: Šťastnou cestu…?!. Proměny politiky cestování a cestovního ruchu v Československu za časů
studené války (1945 – 1989). Pelhřimov 2017, s. 108.
22 Po vzestupu cest uskutečněných československými občany do Itálie v 60. letech následoval dalším desetiletí jejich citelný pokles. Situace se začala pozvolna měnit až od 80. let, zvláště v posledních letech existence komunistického režimu. Přehled sestaven dle Statistických ročenek ČSSR
(po r. 1989 ČSFR), vydávaných Federálním statistickým úřadem v Praze z let 1965–1990.
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Rok

počet turistů

1985
1986
1987
1988
1989

31 944
33 446
35 tisíc
46 tisíc
69 tisíc

účel cesty
dovolená
15 317
16 tisíc
21 tisíc
26 tisíc
41 tisíc

služební c.
16 627
17 tisíc
14 tisíc
20 tisíc
19 tisíc

Pro meziválečné období jsme rozlišovali cesty do Itálie a do Říma na poutnické a turistické. Obdobně budeme postupovat i pro poválečné období. Organizování
náboženských poutí do Říma či do jiných italských, pro křesťany významných lokalit
nepřicházelo v době komunistického režimu v úvahu. Především na počátku komunistického období by takováto činnost byla dokonce nesporně kriminalizována. V rámci
individuální turistiky se část cestovatelů se samozřejmě mohla prioritně zaměřit na památná místa křesťanství, ovšem vždy šlo o individuální záležitost.
Těsně před koncem komunistické vlády se však situace změnila a náboženská pouť
byla v Československu oficiálně organizována. Stalo se tak v souvislosti se svatořečením
Anežky České, k němuž došlo v Římě, respektive ve Vatikánu, 12. listopadu 1989.23
Papež Jan Pavel II. původně uvažoval o realizaci aktu svatořečení přímo v Praze.
Komunistické vedení státu však tuto ideu zamítlo a v podstatě zakázalo. Na druhé straně
souhlasilo s možností výjezdu katolických poutníků do Říma. Na přípravě svatořečení
počaly pracovat dva výbory – jeden v Římě v čele s biskupem Jaroslavem Škvardou
a druhý v Praze za předsednictví pražského pomocného biskupa Antonína Lišky. Funkcí
jeho tiskového referenta byl pověřen Václav Vaško. Ten dle vlastních slov, ač nerad, musel vejít do jednání se Sekretariátem pro věci církevní na ministerstvu kultury české vlády.
Uvádí: „Jaké však bylo mé překvapení, když místo dřívějších zlobných primitivů jsem se setkal s novými, mladšími a vzdělanějšími referenty, kteří nám vycházeli vstříc.“ Dále popisuje bezproblémové
schválení bez cenzurních zásahů nejen tiskového prohlášení, ale i tisku plakátů a dalších
informačních či propagačních materiálů. Vzpomíná: „Desítky brigádníků proměnily arcibiskupský palác v cestovní kancelář zajišťující přepravu, valuty a různé formality poutníkům nejen z českých zemí, ale i ze Slovenska.“ Celkem se takto na pouť vypravilo cca 10 000 poutníků.24
Nebudeme na tomto místě popisovat průběh zmíněného významného dějinného aktu. Podtrhněme však, že takováto velká účast lidí přijíždějících speciálními autobusy i vypravenými vlaky byla pro mnohé organizátory příjemným překvapením. Popis
23 Následující text se opírá o informace získané z těchto zdrojů: Pastorace.cz, Autentická vzpomínka
na svatořečení Anežky České v r. 1989, dostupné na https://www.pastorace.cz/clanky/autenticka-vzpominka-na-svatoreceni-anezky-ceske-v-r-1989, cit. 28. 7. 2021; Paměť národa, Až bude
Anežka svatořečena, přijde do Čech svoboda. Proroctví se vyplnilo, dostupné na https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/az-bude-anezka-svatorecena-prijde-do-cech-svoboda-proroctvi-se-vyplnilo, cit. 28. 7. 2021; Pocta Anežce Přemyslovně. Rudé právo, roč. 70, 13. listopadu 1989, č. 267,
s. 1 a 7.
24 Cit. dle Pastorace.cz, Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989, dostupné na https://www.pastorace.cz/clanky/autenticka-vzpominka-na-svatoreceni-anezky-ceske-v-r-1989,
cit. 28. 7. 2021.
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cesty poutníků za zpěvu náboženských písní a modliteb připomínal již popisovanou
meziválečnou výpravu z roku 1929. Lišil se však přítomností mnoha dozorujících komunistických orgánů. Nicméně i v tomto případě se pamětníci pouti ve svých vzpomínkách shodují, že jejich duševní rozpoložení po aktu svatořečení bylo prodchnuto
pevnou vírou v budoucí příští, k čemuž za několik dní došlo. Konec konců mnozí si
jistě vzpomenou na děkovnou mši ve svatovítské katedrále a na proslov primase českého a arcibiskupa pražského Františka Tomáška.
Ve zde sledovaném období byly ovšem cesty do Říma a do Itálie spojeny především s turistikou. Od poloviny 50. let šlo spíše o turismus nějakým způsobem organizovaný, následně, mimo jiné v souvislosti s rozvojem privátního motorismu, o cesty
individuální.
Na počátku sledované etapy putování Čechoslováků do Itálie převládala více
méně již z uvedených důvodů železniční přeprava. Její činnost provázela celé období,
nicméně z hlediska přepravy turistů její vliv postupně klesal v souvislosti s rozvojem
nových dopravních technologií.25 Přestože komunistické vedení Československa by
zřejmě z politických a ideologických důvodů uvítalo odstranění železničního spojení
mezi Západem a Východem, nebylo možno ani v tíživém prostředí studené války tuto
ideu beze zbytku realizovat. Došlo sice k omezení mnoha lokálních spojů či redukci
mezinárodních rychlíků, ale tyto spoje projížděly Evropou, byť ve zredukovaném počtu, i nadále. Praha měla tedy vždy železniční spojení s Římem, což dosvědčují i oficiální jízdní řády Československých státních drah.26 Při čtení doprovodných textů a vysvětlivek lze konstatovat, že tyto mezinárodní vlaky disponovaly v československém
případě standardní evropskou výbavou, měly služby na úrovni přesahující vnitrostátní
dopravu a logicky i specifická pravidla např. pro platební styk s pasažéry. Četnost vlakových spojů zaznamenávala jisté změny, ale míra kontinuity zde byla poměrně vysoká.
Pro druhou polovinu 20. století byl charakteristický velmi dynamický rozvoj letecké dopravy. To platilo i pro Československo, kde až do 90. let byla tato oblast přepravy zajišťována státní společností Československé aerolinie. Přirozeně i do jejich vývoje
se promítala nemalou měrou politická situace, zároveň byly aerolinky vnímány i jako
ukazatel prestiže státu. Po druhé světové válce se letecké spojení Prahy a Říma otevřelo
19. dubna 1947.27 V září 1948 byla otevřena ještě linka Praha – Bombaj, která měla
i mezipřistání v Římě. Jakou měrou však českoslovenští občané této letecké dopravy
využívali a jaké bylo procento přepravovaných cizích státních příslušníků, dnes již není
možné zjistit. Ještě v roce 1949 figuroval Řím jako jedna z destinací československé
letecké společnosti.28
V roce 1950 došlo ovšem k redukci cílových destinací v kapitalistické cizině,
která pokračovala i v následujících letech. V roce 1951 byl pak Řím zcela vypuštěn
25 Nepatrně to naznačuje i HRUBÝ, Jaroslav a kol.: Železnice v československé dopravní soustavě. Praha
1989. Nutno však podotknout, že se práce prioritně soustředí na dopravu vnitrostátní, nikoli
mezinárodní.
26 Autoři měli tyto materiály k dispozici z let 1954–1955, 1964–1965, 1967–1968, 1971–1972,
1979–1980, 1980–1981, 1986–1987, 1989–1990.
27 ZEMAN, Libor: České aerolinie 80 let ve vzduchu jako doma. Praha 2003, s 58.
28 HEJNOVÁ: Československé aerolinie, s. 35.

125

Cestování do Říma a Itálie v Československu (1918–1992)

z letových řádů ČSA.29 Do Říma československé letadlo přiletělo znovu až v roce 1960.
Šlo o speciál, který sem dopravil československé sportovce na olympijské hry. K 1. dubnu 1960 byla obnovena linka Praha – Milán a vzápětí byl italský prostor obohacen
i o linku Praha – Řím. Československé aerolinie na zabezpečení obou spojení spolupracovaly s italskou firmou Alitalia.30 Obě italská města byla vykazována v letových
řádech i po celá 60., 70. i 80. léta 20. století a počet přepravených pasažérů se prakticky
neustále zvyšoval. V roce 1988 objevujeme dokonce první charterové lety na Apeninský poloostrov.31
„Zlatá doba“ letecké přepravy, pokud jde o pravidelné lety, tak o lety charterové,
ovšem nastala až za změněných podmínek po roce 1990. Do té doby byla letecká přeprava často považována za cosi výjimečného, v mnoha ohledech i luxusního. Od konce
20. století se stala do značné míry běžnou součástí života společnosti. A jak již bylo
řečeno, pro Čechy a Slováky se stala Itálie hojně vyhledávanou dovolenkovou destinací.
Posledním typem dopravy do Itálie a Říma byly autobusy. Ty však do mezinárodní dopravy počaly vstupovat až v druhé polovině 80. let. Poprvé byly masově nasazeny
patrně až při vzpomenuté pouti na svatořečení Anežky České. Pravidelná linka z Československa do Itálie je doložena až k 28. květnu 1989.32 Šlo o spojení Brno – Štyrský
Hradec – Benátky – Verona – Milán. Prudký rozvoj autobusové dopravy následoval při
zájezdech dovolenkového typu od 90. let, stejně tak se zahušťovaly i pravidelné linky,
včetně těch, které cílily z českých zemí přímo do Říma.
Specifické postavení měly cestovní kanceláře. V období komunistického režimu
byl jejich počet striktně omezován. Nejstarší cestovní kanceláří byl Čedok disponující
ještě předválečnou tradicí (založen v r. 1920). Jeho působení mělo celostátní pokrytí.
Zájezdy do Itálie poprvé začal zprostředkovávat v roce 1959.33 Tehdy nabízel 20 míst
na milánský veletrh, 20 míst na Akademické hry vysokoškoláků, 30 míst na Výstavu
polygrafického průmyslu a 40 míst k poznání dějin, umění a kultury. Následně se počty míst pro účastníky zvyšovaly a rozšiřovala se i nabídka cílových dovolenkových
míst v italském prostoru. Návštěva Říma byla ve většině těchto zájezdů zakomponována. Ke katalogům byl připojen i základní informační text o italských reáliích.34 Během 60. let se počet zprostředkovaných zájezdů postupně zvyšoval. Pomyslný vrchol
představoval rok 1969, kdy s Čedokem do Itálie vyjelo více než 12 tisíc čs. občanů.
V 70. letech následoval útlum, každoročně vycestovalo pouze okolo tisíc rekreantů.
Tento trend trval prakticky až do roku 1989.35
29 ZEMAN: České aerolinie 80 let, s. 64. Na tomto místě upozorňujeme, že právě letové řády jsou
mimořádně důležitým pramenem. Byly pravidelně tištěny a distribuovány zainteresovaným subjektům. Autoři měli k dispozici tyto materiály pro roky 1959, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972. Text
se, není-li uvedeno jinak, opírá právě o tento informační zdroj.
30 ZEMAN: České aerolinie 80 let, s. 77. PIŠTA: Československé aerolinie 1923 – 1973.
31 ZEMAN: České aerolinie 80 let, s. 105.
32 Jízdní řád mezinárodních autobusových linek ČSSR platný od 28. 5. 1989 do 26. 5. 1990, s. 99.
33 RYCHLÍK: Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu, s. 15.
34 Čedok – Kalendář zahraničních zájezdů 1967, 1970, 1977.
35 Výjimku představovaly pouze léta 1978–1980, kdy s Čedokem do Itálie vycestovalo každoročně
okolo 3 tisíc turistů. Viz Statistické ročenky ČSSR z let 1962–1989, Praha 1962–1989; Statistická
ročenka ČSFR 1990. Praha 1990.

126

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 14/2021

Počty turistů, kteří navštívili Itálii prostřednictvím Čedoku
v letech 1962–1989 36
Rok

1962

1965

1967

1969

turisté

190

1 745

2 533 12 490

1975

1978

1980

1983

1988

1989

885

3 167

2 263

993

1 584

1 088

V roce 1964 byla založena druhá cestovní kancelář s celostátní působností. Šlo
o Cestovní kancelář mládeže (CKM).37 Měla se orientovat především na mládež do třiceti let věku, byla úzce propojena na organizaci Československý svaz mládeže, od roku
1970 na Socialistický svaz mládeže. I ona zajišťovala rekreaci v Itálii spojenou s poznáváním zdejších pamětihodností. Obdobně jako v předchozím případě u Čedoku
šlo však o vysloveně výběrovou a státní mocí kontrolovanou turistickou aktivitu. Prostřednictvím CKM navštívilo Itálii každoročně pouze několik stovek turistů, mnohdy
i méně.38
Počty turistů, kteří navštívili Itálii prostřednictvím CKM
v letech 1962–1989 39
Rok

1969

1971

1975

1980

1985

1988

turisté

874

523

84

340

374

859

V roce 1965 byl založen Sport-Turist.40 Působil na území českých zemí, od roku
1969 na teritoriu České socialistické republiky. Jeho specialitou bylo zabezpečování služeb pro turisty cestující vlastními auty. Itálie rovněž patřila k jeho destinacím.41 U ostatních existujících cestovních kanceláří (Rekrea, Balnea, Tatratour, Slovakotherma) se
italské angažmá nepodařilo zjistit. Jako zajímavost uvádíme, že v 80. letech 20. století
začala být v Itálii organizována i rekreace Revolučního odborového hnutí.42 V  letech
1988–1989 vycestovalo každoročně prostřednictvím cestovních kanceláří více než 6 tisíc čs. občanů, přičemž na Čedok a CKM připadla pouze čtvrtina všech uskutečněných
rekreací.43
V předchozím textu jsme se snažili podchytit základní předpoklady pro cesty
do Říma, respektive Itálie, československých občanů. Je zcela zřejmé, že je ovlivňovala politická situace ve vlastní zemi, jakož i geopolitická situace v Evropě a ve světě. Z nadějí meziválečného období nezbylo prakticky nic, poválečný útlum byl dovršen nastolením komunistického totalitního režimu, který prakticky absolutně zamezil
36 TAMTÉŽ.
37 MÜCKE: Šťastnou cestu …?!, s. 206.
38 Např. v roce 1972 se prostřednictvím CKM vydalo do Itálie pouze 35 turistů, r. 1976 jen 45
osob. Viz Statistické ročenky ČSSR z let 1962–1989, Praha 1962–1989; Statistická ročenka ČSFR
1990. Praha 1990.
39 TAMTÉŽ.
40 MÜCKE: Šťastnou cestu …?!, s. 206.
41 Zahraniční zájezdy Sport – Turist 1969, 1972, 1990.
42 MÜCKE – KRÁTKÁ (edd.): Turistická odysea, s. 316.
43 Statistická ročenka ČSFR 1990. Praha 1990, s. 538.
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cestovatelským aktivitám směřujícím do zahraničí. Po roce 1953 se postupně možnosti
cestování do Itálie počaly přece jen rozšiřovat, liberální však byly pouze v letech 1968 –
1969. Přes různá omezení se ale počet výjezdů do Itálie zvyšoval i v období 70. a 80. let.
K naprostému uvolnění však došlo až po roce 1989. Itálie i přes výše uvedené představovala vždycky oblíbenou destinaci Čechoslováků a za direktivního komunistického
systému byla po Rakousku a NSR nejnavštěvovanější kapitalistickou zemí.44

Summary
Traveling to Italy from Czechoslovakia in (1918–1992)
Zdeněk Jirásek – Tomáš Krömer
In the 20th century, traveling abroad was one of the characteristic manifestations of the
social life of European, and thus also of the Czechoslovak population. In the present study, we
focus on the trips of Czechoslovak citizens to Italy, especially to Rome, during the existence of
the Czechoslovak state, i.e. in the years 1918–1992. There are two basic forms of travel to Italy.
On the one hand, it is pilgrimage, clearly connected with the Christian faith and religion, and on
the other hand, ordinary tourism oriented to recreation or sightseeing. An exhaustive overview
of the conditions of traveling, determined by political power and the geopolitical situation in
Europe and in the world, is also given; the study also points to the directive restriction of travel
to Italy during the communist system in Czechoslovakia. The authors also consider transport
technology (railway, car and bus transport, air connections). Attention is also paid to travel agencies in Czechoslovakia which organized trips to Italy.

44 Viz pozn. č. 19, 20, 21.
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„GENDER STUDIES“ v antických dejinách.
Prehľad vedeckého bádania k dejinám žien1
Daniela Rošková
Abstract:
In recent decades, in the field of scientific research, the so –called gender studies comes to the
fore. This modern sociological field, which deals with the differences in the status of men and women,
is developing dynamically and is penetrating all social sciences, history not excluding. The presented
paper focuses on the issue of women in the context of ancient history. It offers a brief overview of the
development of women‘s studies and the most important foreign English works reflecting women in antiquity, as well as a brief overview of Slovak and Czech works dedicated to women in ancient Rome.
Keywords: gender studies – antiquity - historiography

V

posledných desaťročiach sa v oblasti vedeckého bádania dostává do popredia problematika tzv. gender studies – rodových štúdií. Tento moderný sociologický odbor, ktorý sa zaoberá rozdielmi v postavení mužov
a žien sa dynamicky rozvíja a preniká do všetkých spoločenských vied, vrátane histórie.
Predložená prehľadová štúdia sa zameriava na problematiku žien v kontexte antických
dejín. Ponúka stručný prehľad rozvoja „ženských dejín“ a najvýznamnejších zahraničných (anglických) prác reflektujúcich ženu v antike, ako aj stručný prehľad slovenských
a českých prác venovaných ženám v antickom Ríme.
S postupným rozvojom sociálnych dejín, najmä od polovice devätnásteho sto
ročia, keď sa historici prestali venovať takmer výhradne politickým udalostiam, vojenským konfliktom a mocenským vzťahom v rámci dejín, stali sa aj ženy a otázka ich
postavenia v spoločnosti predmetom skúmania historikov, a to aj v rámci antických
dejín a dejín každodennosti.
Holandská historička antických dejín Josine Blok predkladá v osemdesiatych
rokoch dvadsiateho storočia názor, že v období devätnásteho storočia sa problematika
ženy vymanila z oblasti histórie a stala sa predmetom vedeckého a pozitivistického
skúmania. Pozitivistickí učenci tohto obdobia skúmali ženu v rámci filozofických,
1

Táto publikácia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
č. APVV–18–0333 Databáza historickej terminológie k dejinám strednej Európy a za podpory projektu
VEGA 1/0409/20 – Hľadanie a nachádzanie práva podľa Varadínskeho registra.
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právnických a historických textov a zamerali sa aj na obraz ženy v poézii. Z poetických
textov vyšiel druhý pohľad na ženu v tomto storočí, konkrétne romanticko-idealistický.
Z oboch teórií (pozitivistickej aj romanticko-idealistickej), ktoré izolovali ženu ako
separátnu kultúrnu kategóriu, sa nepodarilo otázku ženy oslobodiť až do šesťdesia
tych rokov dvadsiateho storočia.2
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy sa ženská problematika dostáva
do popredia záujmu s rozvojom feministického hnutia, dosahujú práce s tematikou žien
svoj najväčší rozkvet. Autori, a najmä autorky, dodnes rozpracovávajú mnohé problémy a téma žien a tzv. gender studies – rodových štúdií sa tak stáva veľmi aktuálnou.
K rozvoju záujmu o ženskú otázku v antických dejinách prispela práca Sarah B. Pomeroy Godesses, Whores, Wives and Slaves: women in classical antiquity,3 ktorá ako prvá upustila od filozoficko-etických pozitivistických noriem skúmania problematiky a priniesla
moderné teórie.4
Sarah B. Pomeroy sa v práci zamýšľala najmä nad otázkou „čo robili ženy antického sveta, kým sa ich muži venovali činnostiam, ktoré tradične vyzdvihovali klasickí učenci“.5
Pri riešení tejto otázky prišla Pomeroy prvýkrát s názorom, že klasické antické texty,
ktoré boli predtým ako pramene predmetom skúmania učencov aj v oblasti ženskej
otázky, nemôžu vypovedať o živote ženy, pretože ich písali muži pre mužské publikum
a nezameriavajú sa na každodenný život. Poukazuje na fakt, že literárne pramene ako
epika alebo komédie sa netýkajú skutočného súkromného života žien, hoci ukazujú
pohľad, aký mala antická spoločnosť na ženy. Na skúmanie každodennosti je podľa nej
nutné študovať biografie, listy, právne texty a papyrusy. Všetky tieto pramene pomáhajú pri skúmaní života žien, najmä z vyššej spoločnosti.
Dielo Sarah Pomeroy prinieslo zvrat pri bádaní v rámci antickej sociálnej problematiky a otázky žien najmä tým, že ukázalo, aké je pre štúdium ženy a celkovo každodennosti nevyhnutné siahnuť po iných prameňoch, nielen tých bežných typoch, akými
sú literárne texty najznámejších autorov. S týmto názorom sa stotožňujem. K návrhu
prameňov Sarah Pomeroy považujem za potrebné pridať ešte epigrafické pamiatky,
ktoré slúžia ako jeden z mála prameňov aj pre štúdium nižších sociálnych vrstiev.
Sarah B. Pomeroy je považovaná za priekopníčku v ženskej problematike starovekého sveta, čomu zodpovedá aj jej bohatá publikačná činnosť v tejto téme, z ktorej
možno vyzdvihnúť napríklad: Women in Hellenistic Egypt: From Alexander to Cleopatra,6
Spartan Women,7 Pythagorean Women: Their History and Writings.8 Špeciálne aj jej editorskú
činnosť pri prácach Women‘s History and Ancient History9 a najmä jej prínos pri tvorbe
2
3
4
5
6
7
8
9

BLOK, Josine: Sexual Asymmetry: A Historiographical Essay. In: Sexual Asymmetry: Studies in
Ancient Society, Blok, Josine – Mason, Peter (edd.), Amsterdam 1987, s. 2–29.
POMEROY, Sarah, B.: Godesses, Whores, Wives and Slaves: women in classical antiquity. New York
1975. V nemeckom preklade vyšla o desať rokov neskôr pod názvom: POMEROY, Sarah, B.:
Frauenleben in klassischen Altertum. Stuttgart 1985.
McCLURE, Laura K. (ed.): Sexuality and gender in the classical world, Readings and sources. Oxford
2002, s. 3.
POMEROY: Godesses, Whores, Wives and Slaves, s. IX.
POMEROY, Sarah, B.: Women in Hellenistic Egypt: From Alexander to Cleopatra. Detroit 1990.
POMEROY, Sarah, B.: Spartan Women. New York 2002.
POMEROY, Sarah, B.: Pythagorean Women: Their History and Writings. Baltimore 2013.
Women‘s History and Ancient History. Pomeroy, Sarah, B. (ed.), Chapel Hill 1991.
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špecializovanej edície venovanej ženám v starovekom svete Women in Antiquity. Edícia
je vydávaná Oxford University Press a spoločne so Sarah B. Pomeroy ju edituje Ronnie
Ancona. V rámci knižnej edície vyšlo už štrnásť významných prác venovaných ženám
v staroveku. Pozornosť autorov a autoriek je zameraná nielen na významné Rimanky či
Grékyne, ale stretneme sa aj so životopisom Kleopatry VII., Zénóbie, Sosipatry z Pergamonu, Hypatie alebo Boudiky.
Od prelomu v oblasti skúmania ženy v antike sa tejto problematike venuje čoraz
viac autorov. Spracovávajú sa najmä štúdie a monografie založené na analýze rôznych
literárnych prameňov, do veľkej miery právnických textov. V posledných desaťročiach
sa pozornosť historikov, a najmä historičiek, sústredila na výskum každodenného života žien, ich životných podmienok, trávenia voľného času, celkovej sociálnej situácie.
Mnoho bádateľov sa zameralo aj na sobášnu a rodinnú politiku a do centra pozornosti
sa dostáva aj možnosť, resp. nemožnosť, realizovania sa žien v mužskom svete, vo
verejnej alebo politickej sfére. S postupujúcim rozvojom bádania v oblasti života žien
sa stretávame aj s prácami, ktoré vychádzajú z rôznych prameňov.
Z hľadiska práce s pramenným materiálom nemožno opomenúť významnú
prácu Women´s life in Greece and Rome. A source book in translation10 od Mary F. Lefkowitz
a Maureen B. Fant, ktoré v publikácii zozbierali pramene týkajúce sa života žien v Grécku (Lefkowitz) i Ríme (Fant). Autorky svoju prácu postavili ako antológiu, teda v každej
časti predstavili niekoľko preložených prameňov, napr. pri právnom postavení niekoľko úryvkov z Digest, Gaia, Valeria Maxima, pri súkromnom živote úryvky z Plutarcha,
Livia alebo Senecu. Na začiatku každej kapitoly nájdeme krátky úvod do problematiky.
Spomedzi moderných publikácií stojí za zmienku Sexuality and gender in the classical
world: readings and sources, editované Laurou McClure, ktorá okrem výborného úvodu
do problematiky od editorky práce obsahuje viacero štúdií z oblasti Grécka aj Ríma,
ktoré pracujú priamo s pramenným materiálom.11
Medzi ďalších významných autorov skúmajúcich ženy v antike patria Susan Treggiari, ktorá sa venuje najmä otázke ženy v manželstve a v aristokratickej rodine.12 Jej
práca Roman marriage, Iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian patrí k základným dielam v oblasti štúdia rímskeho manželstva.13 V ďalšej publikácii Roman social
history sa venuje sociálnym dejinám všeobecne.14
Poznaniu žien v kontexte rímskej rodiny a manželstva sa do hĺbky venovala
aj austrálska profesorka Beryl Rawson, ktorá sa viacerými dielami zaslúžila o rozvoj
štúdia ženskej otázky v antike (Family Life among the Lower Classes in Rome in the First Two

10 LEFKOWITZ, Mary R. – FANT Maureen B.: Women‘s Life in Greece and Rome. London 1982.
Ďalšie vydania majú už názov s podtitulom A source book in translation. LEFKOWITZ, Mary R.
– FANT, Maureen B.: Women´s life in Greece and Rome. A source book in translation. Baltimore 19922,
20053, 20164 .
11 Sexuality and gender in the classical world, Readings and sources. McClure, Laura K. (ed.), Oxford 2002.
12 TREGGIARI, Susan: Terencia, Tullia and Publilia: The women of Cicero´s family (Women of the ancient
world), London 2007.
13 TREGGIARI, Susan: Roman marriage, Iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian. Oxford 1993.
14 TREGGIARI, Susan: Roman social history. London and New York 2002.
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Centuries of the Empire, 15 Roman Concubinage and other De Facto Marriages,16 a najnovšie
aj Children and Childhood in Roman Italy17 a A companion to families in the Greek and Roman
worlds18). Za priekopníčku ju môžeme považovať v oblasti použitia počítačovej techniky
pri spracovávaní epigrafických prameňov k poznaniu žien z nižšej spoločnosti, s ktorými začala už v sedemdesiatych rokoch. K problematike rímskej rodiny zorganizovala
v priebehu nasledujúcich desaťročí aj niekoľké konferencie a zaslúžila sa o publikovanie príspevkov z týchto stretnutí v súborných prácach: The Family in Ancient Rome: New
Perspectives19 a Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome.20
Základnou prácou k rímskej rodine a postaveniu jednotlivých členov v nej je
Discovering the Roman family: Studies in Roman social history Keitha Bradleyho.21
Ženám v kontexte rímskej rodiny a manželstva, hlavne na základe štúdia textov
antických autorov, najmä právnických textov, sa venovala aj Jane F. Gardner v diele
Women in Roman Law and Society.22
Významné miesto medzi autorkami skúmajúcimi problematiku žien v antike zastáva Suzanne Dixon. Jej práca The Roman Family23 je právom považovaná za jedno zo
základných diel v rámci antickej rodovej problematiky. Vo svojich monografiách (k najvýznamnejším patria The Roman Mother24 a Reading Roman women25) a mnohých štúdiách
sa venuje postaveniu žien v Ríme, v rodine, v spoločnosti a do veľkej miery aj v ekonomickej sfére (A Family Business: Women’s Role in Patronage and Politics at Rome,26 Polybius
on Roman Women and Property,27 Family Finances: Terentia and Tullia,28 Exemplary Housewife
or Luxurious Slut: Cultural Representations of Women in the Roman Economy).29 Popri iných
typoch prameňov v niektorých z prác používa na podloženie svojich tvrdení aj epigrafický materiál, ale s jeho použitím je veľmi opatrná. Je aj editorkou súborného diela

15 RAWSON, Beryl: Family Life among the Lower Classes in Rome in the First Two Centuries of the Empire,
Classical Philology 61.2 (1966), s. 71–82.
16 RAWSON, Beryl: Roman Concubinage and other De Facto Marriages, Transactions and Proceedings
of the American Philological Association ( ďálej ako TAPhA) 104, 1974, s. 279–305.
17 RAWSON, Beryl: Children and Childhood in Roman Italy, Oxford 2003.
18 A companion to Families in the Greek and Roman worlds. Rawson, Beryl (ed.), Chichester 2010.
19 The Family in Ancient Rome: New Perspectives. Rawson, Beryl (ed.), Ithaca 1986 (London 1992²).
20 Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome. Rawson, Beryl (ed.), Oxford 1991.
21 BRADLEY, Keith: Discovering the Roman family: Studies in Roman social history. New York and Oxford 1991.
22 GARDNER, Jane F: Women in Roman Law and Society. London 1990.
23 DIXON, Suzanne: The Roman Family. Baltimore 1992.
24 DIXON, Suzanne: The Roman Mother. Norman 1987.
25 DIXON, Suzanne: Reading Roman women. London 2001.
26 DIXON, Suzanne: A Family Business: Women’s Role in Patronage and Politics at Rome 80–44 B.C.,
Classica et Mediaevalia 34 (1983), s. 91–112.
27 DIXON, Suzanne: Polybius on Roman Women and Property, AJPh 106 (1985), s. 147–170.
28 DIXON, Suzanne: Family Finances: Terentia and Tullia. In: The Family in Ancient Rome: New Perspectives, Rawson, B. (ed.), London 1987 (1992²), s. 93–120.
29 DIXON, Suzanne: Exemplary Housewife or Luxurious Slut: Cultural Representations of Women in the
Roman Economy. In: Women’s Influence on Classical Civilization, McHardy, F.– Marshall, E.
(edd.), London–New York 2004, s. 56–74.
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Childhood, class and kin in the Roman world 30 a spolueditorkou Stereotypes of women in power:
historical perspectives and revisionist views.31
Okrem monografií a štúdií zameraných priamo na otázku ženy a rozličných
aspektov jej postavenia v rodine alebo spoločnosti sa stretávame aj so špecifickými prácami, ktoré pracujú s nápismi ako so základným prameňom. Z hľadiska ich analýzy
a  použitia epigrafických nálezov ako prameňa pre vyvodenie rozličných faktov najmä
v oblasti sociálnych a hospodárskych dejín môžeme spomenúť mená Brent D. Shaw, Richard P. Saller alebo Ramsay MacMullen.32 Títo autori sa však venujú primárne epigrafii.
Štatistické údaje získané z nápisov zväčša nedopĺňajú inými typmi prameňov. Skúmajú
predovšetkým vek a dĺžku života rímskeho človeka, vek pri vstupe do manželstva mužov
i žien, počet detí v rodine a pod. Ide najmä o číselné údaje, ktoré sa na nápisoch zachovali. Diela týchto autorov: The Age of Roman Girls at Marriage a Latin Funerary Epigraphy
and Family Life in the Later Roman Empire (Shaw),33 Men’s Age at Marriage and its Consequences
in the Roman Family a Patriarchy, Property and Death in the Roman Family (Saller),34 prípadne
staršia práca Age at marriage and at death in Roman empire (Harkness),35 patria k základným
prácam s epigrafickým materiálom a neopomínajú ani ženy. Ide o diela štatistického
charakteru, plné tabuliek, grafov a percentuálnych hodnôt, na viacerých miestach skôr
pripomínajú matematické prehľady než dejiny. Na druhej strane tieto diela poukazujú aj
na špecifické problémy žien, tak, ako ich dokumentujú číselné údaje na nápisoch: nízky
vek pri vstupe do manželstva a aj materstva, počet detí a ich úmrtnosť, nízky priemerný
vek žien najmä z dôvodu predčasnej smrti mladých prvorodičiek.
Najvýznamnejšou oblasťou využitia nápisov sa javí štúdium onomastických zvykov a prosopografie. Náhrobné nápisy bežných ľudí, honoračné a dedikačné nápisy
aristokracie a cisárov zachytávajú všetky podrobnosti ohľadom mena tej ktorej osoby
s množstvom faktov (napr. tribus), ktoré sa nenachádzajú v žiadnom inom type prameňa.
V oblasti onomastiky sa o najväčší rozvoj poznania zaslúžili fínski filológovia
Mika Kajava,36 Heikki Solin,37 Iiro Kajanto38 a Olli Salomies.39 Niektoré práce fínskej
30 Childhood, class and kin in the Roman world. Dixon, Suzanne (ed.), London 2001.
31 Stereotypes of women in power: historical perspectives and revisionist views. Garlick, Barbara – Dixon,
Suzanne – Allen, Pauline (edd.), Newport 1992.
32 MacMULLEN, Ramsay: Roman Social Relations 50 BC to AD 284. New Haven and London 1974,
MacMULLEN, Ramsay. The epigraphic habit in the Roman Empire. American Journal of Philology
103, 1982, s. 233–246.
33 SHAW, Brent, D: The Age of Roman Girls at Marriage: Some Reconsiderations. Journal of Roman
Studies (ďalej JRS) 77, 1987, s. 30–46, TÝŽ: Latin Funerary Epigraphy and Family Life in the Later
Roman Empire. Historia 33, 1984, s. 457–497.
34 SALLER, Richard: Patriarchy, Property and Death in the Roman Family, Cambridge 1994; TÝŽ: Men´s
Age at Marriage and its Consequences in the Roman Family. Classical Philology 82, 1987, s. 21–34.
35 HARKNESS, Albert G.: Age at marriage and at death in Roman Empire. TAPhA 27, 1896, s. 35–72.
36 KAJAVA, Mika: Roman Female Praenomina. Studies in the Nomenclature of Roman Women. Rome 1994.
37 SOLIN, Heikki: Beiträge zur Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom. Helsinki 1971; TÝŽ:
CIL. Auctarium, Series Nova, Die griechischen Personennamen in Rom. Berlin – New York 2003.
38 KAJANTO, Iiro: The Latin Cognomina. Helsinky 1965.
39 SALOMIES, Olli: Die römischen Vornamen. Studien zur römischen Namengebungen. Helsinky 1987;
TÝŽ: Names and identities: onomastics and prosopography. In: Epigraphic Evidence: Ancient History
from Inscriptions. Bodel, John (ed.), London 2001, s. 73–95.
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filologickej školy sú zamerané špeciálne na ženy a ich mená, viaceré publikované v nemčine, francúzštine alebo angličtine, ale mnohé, žiaľ, len vo fínskom jazyku.
Napriek tomu, že tieto výstupy štatistického charakteru sa svojím zameraním
nemôžu považovať priamo za prácu v oblasti rodových otázok, pri správnom použití
a interpretácii veľmi významne dotvárajú obraz postavenia žien v antike. Problematika
žien v rímskej spoločnosti a tzv. gender studies – rodových štúdií všeobecne sa aj na základe analýz rozličných typov prameňov naďalej rozvíja.40
V najnovšom období sa téma žien a ich postavenia v spoločnosti dostáva do stále väčšej pozornosti a môžeme konštatovať, že aj prác venujúcich sa ženskej otázke je
stále viac. Vznikajú práce encyklopedického charakteru, monografie zamerané na ženy
všeobecne alebo na niektorú významnú antickú ženu a jej život41 a často súborné diela zahŕňajúce čiastkové štúdie viacerých autorov, ktorých spája téma žien, a mnoho
samostatne publikovaných vedeckých štúdií. Zborník štúdií Women and the Roman City
in the Latin West, editovaný známou autorkou venujúcou sa ženskej problematike Emily Hemelrijk42 a Gregom Woolfom,43 ktorý vyšiel vo vydavateľstve Brill v roku 2013,
ponúka prehľad množstva oblastí, v ktorých je možné skúmať ženskú problematiku.
Nájdeme tu štúdie venované ženám v súvislosti so súkromným životom, náboženským
kultom, ekonomickými otázkami i ženskou mobilitou. Základnou prácou posledných
rokov je A Companion to Women in the Ancient World, editovaná Sharon L. James a Sheilou
Dillon z roku 2012,44 ktorá prináša v tridsiatich deviatich kapitolách štúdie renomovaných odborníkov venované ženskej problematike. Práca predstavuje interdisciplinárnu
metodologicky založenú zbierku štúdií o ženách v starovekom svete: v stručnosti aj
mimo klasického Grécka a Ríma (Egypt, Mezopotámia, prehistória, minojská a mykénska civilizácia atď.), s tým, že hlavné zameranie je na archaické, klasické, helenistické
a cisárske obdobie antických dejín, čiastkovo aj na neskorú antiku. Podobne významná
a prehľadová je aj A companion to Greek and Roman sexualities editovaná Thomasom K.
Hubbardom.45

40 Viac k počiatkom bádania v ženskej otázke a „gender studies“ pozri HUMPREYS, Sally C.:
Anthropology and the Classics. In: Týž, Anthropology and Greeks, London and Boston 1978,
s. 7–18; HALLET, Judith, P.: Fathers and Daughters in Roman Society, Woman and the Elite Family.
Princeton 1984, s. IX–XVI; McCLURE (ed.): Sexuality and gender in the classical world, Readings and
sources, s. 8–16.
41 GINSBURG, Judith: Representing Agrippina. Constructions of Female Power in the Early Roman Empire.
Oxford 2006.
42 Z modernejších prác je významná napr. HEMELRIJK, Emily: Patronesses and “mothers“ of Roman
collegia. Classical Antiquity, 27, 2008, č. 1, s. 115–162.
43 Women and the Roman City in the Latin West. Mnemosyne supplements. History and archaeology of classical
antiquity. Hemelrijk, Emily – Woolf, Greg (edd.), Leiden 2013.
44 A Companion to Women in the Ancient World. Sharon L. James - Sheila Dillon (edd.), Blackwell
Publishing Ltd 2012.
45 A companion to Greek and Roman sexualities. Thomas K. Hubbard (ed.), Blackwell Publishing Ltd
2014.
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Slovenské a české prostredie
Doteraz sme sa zamerali na prehľad anglickej a čiastočne nemeckej tvorby
v rámci genderovej problematiky antického sveta, nakoľko v slovenskom a českom
prostredí sa problematike žien a ich postavenia v antickej spoločnosti v minulosti nevenovala dostatočná pozornosť. V súčasnosti už našťastie môžeme konštatovať, že aj
v našom prostredí sa vedecká obec zamerala aj na túto problematiku a už existuje viacero vedeckých prác i odborných publikácií venujúcich sa postaveniu žien v dejinách.
Z antického prostredia je to stále menej prác ako z modernejších dejín. Ide skôr o ojedinelé štúdie, než komplexne pojaté dielo, prípadne zborník alebo edíciu špecializovanú
na ženy v antike. Napríklad Pavol Valachovič sa v práci Príliš veľa Júlií zameral na ženy
spojené so Severovskou dynastiou.46 Problematike sexuálnej morálky v Augustovom
období so zameraním aj na zobrazenie žien v elégiách a epose sa venovala Ľudmila
Eliášová Buzássyová.47
Na tomto mieste je možné spomenúť významnú prácu Žena a právo: právne a spoločenské postavenie žien v minulosti, editovanú Tünde Lengyelovou,48 ktorá je výstupom
z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v Smoleniciach v roku 2002, ale
úplne vynecháva staršie obdobie a začína až stredovekom. Dôvodom môže byť aj
omnoho menší počet historikov venujúcich sa starovekým dejinám v porovnaní s inými obdobiami dejín, z ktorého automaticky vyplýva aj menej špecializovaných štúdií.
Veríme, že okrem iných, aj práce autorky tohto príspevku prinesú v tejto oblasti aspoň
čiastočný posun.49
Rovnaký problém vidíme aj pri zborníku z konferencie IV. pardubického bienále z roku 2006 – Dějiny žen aneb evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí
historiografie.50
46 VALACHOVIČ, Pavol: Príliš veľa Júlií. In: Čriepky z dejín Slovenska. Nitra 2011, s. 42-48.
47 ELIÁŠOVÁ BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila. O sexuálnej morálke v literatúre Augustovej doby (Elégie Sexta
Propertia a Sulpicie a 4. kniha Vergiliovej Aeneidy); In: Kultúrne dejiny. Roč. 11 (2020), s. 43-64.
48 Žena a právo: právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Lengyelová, Tünde (ed), Bratislava 2004.
49 ROŠKOVÁ, Daniela: Povolania žien v Rímskej ríši. Epigrafické pramene z mesta Rím (1. storočie pred Kr.
– 2. storočie). Kultúrne dejiny 11, suppl. (2020), s. 65–104; ROŠKOVÁ, Daniela: Clodia Secunda,
coniux dulcissima – analýza náhrobného nápisu CIL VI 37242. In: Hortus Graeco–Latinus Cassoviensis. Roč. 3, Košice 2020, s. 229–239; ROŠKOVÁ, Daniela: Problematika potratov v Rímskej ríši
v dielach antických autorov. In: Morálka v kontexte storočí : zborník vedeckých príspevkov. (Opera
Litteraria, 8/2019), Prešov 2019, s. 73–84; ROŠKOVÁ, Daniela: Povolanie „medica“ na nápisoch
z Rímskej ríše (Tituli sepulcrales ako pramene k štúdiu antickej medicíny). In: Hortus Graeco–Latinus
Cassoviensis. Vol. II., Košice 2018, s. 174–189; ROŠKOVÁ, Daniela: Turia Arria, Livia a ďalšie
oddané manželky antického Ríma. In: Historické rozhľady. (Acta historica Posoniensia, 35). Bratislava 2018, s. 7–17; ROŠKOVÁ, Daniela: Lekári a lekárky antického Ríma. In: Historia Medicinae
Slovaca 1. Bratislava 2017, s. 107–119; ROŠKOVÁ, Daniela: Manželstvo v Rímskej ríši z pohľadu
antických autorov. In: Historické štúdie. Bratislava, s. 7–18; ROŠKOVÁ, Daniela: Zamestnané ženy
v antike In: Čriepky z dejín Slovenska. Nitra 2011, s. 31–41; MURÁNYIOVÁ–ROŠKOVÁ, Daniela: Laudatio feminae. Rímski muži o svojich manželkách. In: Sambucus 2. Trnava 2007, s. 55–69;
MURÁNYIOVÁ–ROŠKOVÁ, Daniela: Roman women on the Latin funerary inscriptions In: Laetae
segetes iterum. Brno 2008, s. 311–320.
50 Dějiny žen aneb evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie (Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27. – 28. dubna 2006). Čadková, Kateřina, Lenderová, Milena,
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Dôležitú oblasť spracovania témy, ktorú je potrebné vyzdvihnúť, značia práce
venované ženám v rímskej spoločnosti z pera právnych romanistov, ktorí analyzujú
niektoré aspekty ženského rímskeho sveta na základe zachovanej rímskej legislatívy. Ide
o práce právnych romanistov zo slovenského aj českého autorského prostredia, pričom
mnohé ich štúdie sú odbornými článkami v právnických časopisoch alebo príspevky
v zborníkoch. Takto vzniklo viacero významných zborníkov venovaných aj ženskej
problematike v rímskych dejinách, napr. práca editovaná Kamilou Bubelovou, ktorá
vyšla ako výstup z konferencie právnych romanistov z roku 2002, venovanej diskriminácii v rímskom práve: Ius Romanum – Sborník ze IV. konference právních romanistů ČR a SR
na téma Diskriminace v římském právu,51 v ktorej nájdeme viacero príspevkov aj na tému
žien v Ríme. Medzinárodná vedecká konferencia právnych romanistov Českej a Slovenskej republiky, konaná v roku 2005 v Bratislave, priniesla tiež viacero zaujímavých
príspevkov aj na tému žien v rímskej rodine, ktoré boli publikované v zborníku Rímska
rodina v sociálnych a právnych vzťahoch.52
Medzi autormi publikujúcimi v oblasti rímskeho práva a problematiky žien
v Ríme z pohľadu práva môžeme spomenúť slovenského autora Vladimíra Vranu
s prácami Matrimonium v rímskom práve: vývoj manželského práva od najstarších čias do Justiniána53 a najmä Ženy – nežiaduca spoločnosť podľa rímského práva?! 54 Medzi českými autorkami
a autormi Ivanu Starú a jej práce: Rodina a její význam v římském právu,55 ktorá bola aj jej
dizertačnou témou, Žena v římském právu,56 Několik poznámek k proměnám majetkového práva mezi manžely,57 Michaelu Židlickú s prácou Postavení ženy v antickém Římě v oblasti majetkoprávní,58 a v neposlednom rade Michala Skřejpka, profesora rímskeho práva a autora
venujúceho sa rímskemu právu vo všeobecnosti, ktorý sa v práci Postavení žen v leges regiae
a zákoníku XII desek 59 zameral na problematiku žien.
Strániková, Jana (edd.), Pardubice 2006.
51 Ius Romanum, Sborník ze IV. konference právních romanistů ČR a SR na téma Diskriminace v římském
právu. Bubelová, Kamila (ed.), Olomouc 2002.
52 Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch. (Zborník z konferencie Medzinárodná vedecká konferencia právnych romanistov Českej a Slovenskej republiky). Bratislava 2007.
53 VRANA, Vladimír: Matrimonium v rímskom práve: vývoj manželského práva od najstarších čias do Justiniána. Košice 2001.
54 VRANA, Vladimír: Ženy – nežiaduca spoločnosť podľa rímského práva?! In: Ius Romanum, Sborník
ze IV. konference právních romanistů ČR a SR na téma Diskriminace v římském právu, Bubelová, Kamila (ed.), Olomouc 2002, s. 21–27.
55 STARÁ, Ivana. Rodina a její význam v římském právu. Ostrava 2013. I. Stará sa téme rímskej rodiny
venovala aj v práci FRÝDEK, Miroslav a kol.: Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské
rodiny. Ostrava 2012.
56 STARÁ, Ivana: Žena v římském právu. In: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám, Bubelová,
Kamila (ed.), Olomouc 2010, s. 375–380.
57 STARÁ, Ivana: Několik poznámek k proměnám majetkového práva mezi manžely. In: DÁVID, Radovan
a kol. Dny práva 2010, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno 2011.
58 ŽIDLICKÁ, Michaela: Postavení ženy v antickém Římě v oblasti majetkoprávní. In: Ius Romanum,
Sborník ze IV. konference právních romanistů ČR a SR na téma Diskriminace v římském právu,
Bubelová, Kamila (ed.), Olomouc 2002, s. 73–80.
59 SKŘEJPEK, Michal: Postavení žen v leges regiae a zákoníku XII desek. In: Ius Romanum, Sborník ze IV. konference právních romanistů ČR a SR na téma Diskriminace v římském právu,
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K rozvoju výskumu právneho postavenia rímskych žien môže na Slovenska pomôcť aj posun v prekladoch a vydávaní prameňov rímskeho práva, například Digest
postupne uverejňovaných v periodiku Justičná revue.60
V posledných rokoch sa konalo viacero konferencií venovaných ženskej problematike. Jednou z nich bolo medzinárodné vedecké kolokvium Ženy ve spektru civilizací
konané v roku 2008 v Prahe, ktoré bolo venované rozdielnym sociálnym pozíciám žien
v rôznych civilizáciách v minulosti aj súčasnosti.61
Konferencia Ženy v tieni dejín. Premeny postavenia žien v spoločnosti, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sa
uskutočnila v online priestore v apríli roku 2021. Konferencia priniesla viaceré témy,
pričom obdobiu praveku sa venoval jeden príspevok, dva príspevky boli zo staroveku,
jeden zo stredoveku a zvyšných 19 príspevkov sa venovalo problematike žien v novovekej spoločnosti. Aj na tomto rozdelení môžeme vidieť výrazný nepomer v oblasti
výskumu v jednotlivých dejinných obdobiach.
Pozitívny trend v rozvoji rodovej problematiky v oblasti historických vied v našom prostredí môžeme vidieť aj pri plánovaných ďalších vedeckých stretnutiach. Jedným z nich môže byť aj konferencia Žena na hrane. Postavenie žien a ich vplyv v dejinách, ktorá sa uskutoční vo februári 2022 v Košiciach.62 Ostáva nám len veriť, že tento pozitívny
trend sa bude naďalej rozvíjať a v budúcnosti sa stretneme s čoraz väčším množstvom
vedeckých výstupov zameraných na ženy v antike.

Bubelová, Kamila (ed.), Olomouc 2002, s. 51–61.
60 Od prekladateľky Nicol Sipeki.
61 TOMEŠ, Josef: Ženy ve spektru civilizací: k proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti. Praha
2009.
62 Organizátori tohto podujatia – Katedra klasickej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Katedra systematickej teológie Teologickej fakulty Katolíckej
univezity v Ružomberku, predošlú konferenciu s názvom Žena hrdinka - postavenie žien a ich vplyv
v dejinách, z dôvodu pandemickej situácie v novembri roka 2020 nemohli uskutočniť prezenčne.
Výsledky práce v oblasti žien napriek tomu bolo možné publikovať v rovnomennom zborníku,
ktorý sa venuje výnimočným ženám (Žena hrdinka. Zborník príspevkov. Katreničová, Anabela, Tomaščíková, Slávka, Šimon, František (edd.), Košice 2021).
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Summary
„GENDER STUDIES“ in antiquity
An overwiew of scientific research on the history of women
Daniela Rošková
In recent decades, in the field of scientific research, the so –called gender studies comes
to the fore. This modern sociological field, which deals with the differences in the status of
men and women, dynamically develops and penetrates all social sciences, not excluding history.
The development of a deeper interest in women in the past has developed gradually.
With the forming of social history, especially since the mid –nineteenth century, when historians ceased to focus almost exclusively on political events, military conflicts and power relations
in history, also women and their position in a society became an object of interest for historians‘
research within ancient history.
The presented paper focuses on the issue of women in the context of ancient history.
The elaboration of this issue in Western historiography begins to develop to a greater extent
with the forming of the feminist movement and today offers a large number of titles of scientific studies and monographs focused on women in ancient society. This work offers a brief
overview of the development of women‘s studies and the most important foreign English
works reflecting women in antiquity.
Nowadays, the scientific community in Slovakia and the Czech Republic is also focusing
on this issue, and there are already several academic works dealing with the position of women
in history. Significantly fewer scientific works are based on the study of ancient history compared to later historical periods, but the trend is effectively set in this field, too our environment.
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Antika ve veřejném prostoru
Jana Kepartová
Abstract:
The issue of antiquity reception in the Czech society, especially in education, has led the author
to reflect on the fact that students entering university perceive the antiquity period as something finished.
In her paper, she points out new approaches to antiquity in the academic sphere in the past decades,
which stress the reception of ancient values and its importance for (not only) the European culture. She
also points out that, in the Czech Republic, a permanent platform for meeting with the wider public
is still missing.
Keywords:
Antiquity – Greek and Roman heritage – 21. century – education – didactics – public
domains

V

posledních zhruba dvaceti letech se pozornost klasických filologů, ale
i historiků, archeologů a dalších odborníků nejen na antický starověk celosvětově stále více upírá k dědictví, které nám antika zanechala. Jako by
si Evropa, Amerika, ale i Asie, Austrálie a Afrika znovu začaly uvědomovat zkušenosti
a hodnoty, které nám antika dala do vínku a které pomalu zapomínáme. Tak jako jednotlivé rody a rodiny hledají své počátky u svých prapředků, tak i národy a státy hledají
své kořeny. Ty (zejména, ale nejen) evropské leží v antice.
O návratech k antice svědčí i rozrůstající se literatura, včetně té encyklopedické. Z ní je nejobšírnější Der Neue Pauly (též v anglické verzi Brill’s New Pauly),1 který se
„čisté antice“ věnuje v prvních sedmi dílech, a další stále se rozrůstající díly se věnují
antickému „posmrtnému“ životu.2 Vznikají i tematická méně obsáhlá díla jako kniha
The Classical Tradition, jejímiž autory jsou renomovaní profesoři Antony Grafton (USA)
1
2

Der Neue Pauly. Cancik, Hubert – Schneider, Helmuth (antika) – Landfester, Manfred (klasické
tradice) (edd.): Stuttgart od 1996; Anglický překlad Salazar, Christine F. (antika) – Gentry, Francis G. (klasická tradice) (edd.): Brill’s New Pauly.
I v anglosaské literatuře se vedle anglického termínu „Afterlife“ často používá německé „Nach
leben“, snad proto, že to byli právě Němci, kteří se o tento „druhý život“ či „život po životě“
antiky začali intenzívněji zajímat.
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a Salvatore Settis (Itálie),3 či celá série publikací Wiley Blackwell Handbooks to Classical
Reception. Pro nás je důležitý díl A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central
Europe, na němž participovali akademici Jan Bažant, Daniela Čadková a Alena Sarkissian, všichni z Filosofického ústavu – Kabinetu pro klasická studia Akademie věd České
republiky,4 či Classics and Communism in Theatre, Graeco-Roman Antiquity on the Communist
Stage, mezi jejichž přispěvateli je i ostravský univerzitní pedagog Lubor Kysučan.5 Naši
badatelé jsou zapojeni do dlouhodobých mezinárodních projektů, jakým jsou např.
Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama (Athény)
či Archive of Performances of Greek and Roman Drama (Oxford), které se zabývají druhým
životem („Nachleben“) antické kultury, a další. Vydávají se časopisy zaměřené sice primárně na „čistou antiku“, ale neopomíjející ani její druhý život, a to i u nás v České
republice.6 I u nás vznikají užitečné databáze, uvedu zástupně hned tři, které jsou k využití na internetu pod společným linkem olympos.cz.7 Je nutno zmínit i monografie, jako
např. Bažantovu obsáhlou knihu o Perseovi a Medúze8 aj.
Existují také studie zaměřující se na moderního recipienta, který dává přednost
vizuálním médiím, jakým je film, televize, ale především sociální média, počítačové hry.
Takových děl již v minulosti vzniklo hned několik, uvádím zde zástupně jen jedno, které
míří nejen na klasické filology, nýbrž nabízí i studie o filmové tvorbě, gender problematice, mytologii i folklóru, ba dokonce i religionistice: jde o dílo z roku 2012, které je možno zdarma stáhnout, s názvem Ancient Worlds in Film and Television. Gender and Politics.9
Informační rozcestník ke klasickým tradicím je možno najít na webovém portálu
Classical Reception Studies Network (CRSN), který „aims to facilitate the exchange of information
and to encourage collaboration in the field of classical reception studies, on a global scale. Classical
reception studies is the inquiry into how and why the texts, ideas, images and material cultures of Ancient Greece and Rome have been received, adapted, refigured, used and abused in different historical
and cultural contexts“. Provozován je od roku 2004.10
GRAFTON, Antony – MOST, Glenn, W. – SETTIS, Salvatore: The Classical Tradition. Harvard
2010.
4 A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Martirosova Torlone, Zara – Lacourse Munteanu, Dana – Dutsch, Dorota (edd.), West Sussex 2017. Významná je také kniha
A Handbook to the Reception of Classical Mythology. Zajko, Vanda – Hoyle, Helena (edd.), Wiley-Blackwell 2017.
5 Classics and Communism in Theatre, Graeco-Roman Antiquity on the Communist Stage. Movrin, David –
Olechowska, Alżbieta (edd.), Warsaw–Ljubljana 2019.
6 U nás jsou to AVRIGA – Zprávy Jednoty klasických filologů, Eirene, Listy filologické, Acta
Universitatis Carolinae – Graecolatina, Graeco-Latina Brunensia, Studia Hercynia. Příspěvky
k antickým tématům nacházíme i v časopisech, které se na antiku nespecializují, o čemž svědčí
časopis, který právě čtete. Dětem zajímajícím se o historii je určen časopis Časostroj, zábavná cesta
do historie, vydávaný nakladatelstvím Extra Publishing.
7 Jde o Antickou inspiraci ve výtvarném umění, Inscenace antického dramatu a Antiku v nápisné kultuře českých
zemí. Viz k tomu propagační materiál Recepce antické kultury v databázích, který vydala Akademie
věd ČR v edici Věda kolem nás. Praha 2021.
8 BAŽANT, Jan: Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška. Praha 2017 ad.
9 Ancient Worlds in Film and Television. Gender and Politics. Renger, Almut-Barbara – Solomon,
Jon (edd.), Brill 2012.
10 Classical Reception Studies Network (CRSN). Dostupné na https://classicalreception.org/, cit. 7. 6.
2021.
3
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Antické dědictví nebylo lze a nelze ani dnes odmítat. Projevuje se až do dnešních dnů – můžeme zmínit jazykové rozdělení na oblast germánskou a románskou,
které má své kořeny v Augustově porážce v Teutoburském lese roku 9 n. l. a bylo
stvrzeno jeho nástupcem, císařem Tiberiem, který se definitivně rozhodl oblast severně od Rýna ponechat Germánům. Dále můžeme např. zmínit rozdělení Evropy jižně
od Rýna a Dunaje na východní a západní část, jež má své počátky v rozdělení římské
říše na východořímskou a západořímskou. Neméně dnes zůstávají patrné římské výboje a ovládání velké části tří světadílů z pohledu satelitních snímků, které ukazují, že
dnešní velká centra s velkou hustotou obyvatel jsou viditelná v místech, kde staří Římané zakládali svá významná městská osídlení. Stranou ponechejme technickou vyspělost
římské civilizace, která byla následně z velké části zničena a kterou svět postupně objevuje dodnes. Samozřejmě není třeba připomínat světová muzea, která se povětšinou
od antického dědictví nemohou odstřihnout. Stále častěji – podle možností – obsahují
galerijní expozice antické originály nebo jejich kopie v blízkosti s jimi inspirovanými
artefakty pozdějších období, ať už malířských, sochařských či jiných. I takto se prezentuje recepce antiky. U nás je vzorovým příkladem expozice na zámku v Duchcově, kde
antika velmi pěkně rezonuje s barokem, dobře zastoupeným v českých zemích.11 Tento
velice stručný výčet je jen slabým nástinem tématu antické dědictví, klasické tradice,
recepce antiky. Vyčerpávající bibliografie ale rozhodně není účelem tohoto příspěvku.
Právě publikace Ancient Worlds in Film and Television. Gender and Politics je zřejmě
tou nejvýznamnější pro komunikaci s dnešní mládeží. Není neznámo a učitelé z praxe
i rodiče dobře vědí, že ať už školní doporučená či dokonce povinná, nebo domácí
četba u této skupiny obyvatel nachází u mladých recipientů stále menší zájem. Mládež
je přitahována jinými médii. A s tím je třeba počítat. Proto je nutné učitelům pomáhat
s využíváním audiovizuálních médií ve výuce.12 Jen je třeba žákům připomínat, že vyjma
kvalitních dokumentárních snímků jde povětšinou o kreativní inspirace antikou, nikoli
o rekonstrukce podložené výzkumy mnohých specialistů.
Otázkou je, do jaké hloubky či z jakého úhlu pohledu se mají antické dějiny
a kultura ve škole probírat. Dle mého úsudku bychom v edukačním procesu neměli
žákům a studentům předkládat „antiku pro antiku“, uzavřenou periodu dějin, jak tomu
bylo především v 19. století13 a z velké části je dodnes. Minulosti je zapotřebí přiznat
současnost, dát jejímu studiu smysl. Předmět dějepis by měl jak v šesté třídě, tak potom na střední škole probírat antický starověk vždy z pohledu, čím antika v kterémkoli
ze svých historických období mohla ovlivnit dějiny po svém zániku, a více z pohledu,
čím dnes působí antický starověk na člověka. Vždyť antika nás všude obklopuje – je
prostě (jak je všeobecně známo a jak již bylo mnohokrát řečeno) nadčasová. A to nejen
v Evropě. Víme přece, že v době, kdy se osvícenci od antiky začínali odvracet jako
od překonaného vzoru, za oceánem třímal Benjamin Franklin v ruce Ciceronovo dílo,
11 Informace na Okouzleni antikou – Duchcov, dostupné na https://zamek-duchcov.cz, cit. 20. 6.
2021.
12 Srv. např. LANGELÜDDEKE, Laura: Filmarbeit im Lateinunterricht. Filmische Dokumente zu den
Vesuvbriefen des Plinius (mit Materialien auf CD). Bamberg 2019.
13 Srv. KEPARTOVÁ, Jana: Das Bild von Pompeji im Unterricht in den böhmischen Kronländern. Die Zeit
des habsburgischen Schulwesens (1849–1918). Acta Universitatis Pragensis – Philologica, Graecolatina Pragensia, 2017, č. 2, s. 293–317.
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aby v něm nacházel inspiraci pro rodící se svobodný stát. Cicero proslul oddanou obhajobou senátu a senátorské demokracie. Je také známo, že bývalý americký prezident
Barack Obama byl označen za novodobého Cicerona a že snad, mj. díky důkladné
znalosti díla tohoto nejvýznamnějšího římského řečníka, vyhrál roku 2009 prezidentské
volby.14 Cicero se tedy stal vzorem nejen pro latinsky píšící autory především období
humanismu (období „ciceronianismu“)15, nýbrž i pro současnou dobu. Chceme-li zůstat u osobností činných v politice, můžeme se přesunout do Velké Británie, kde Martin
Belam hodnotí Borise Johnsona. Ten se sám měl srovnávat s Augustem „in meetings,
suggesting similarities between his purge of no-deal blocking Tory MPs and Augustus’s bloody sweeping aside of his enemies before ushering in an era of peace“. Belam ovšem nachází další sféry,
v nichž je možno britského premiéra srovnávat s prvním římským principem.16 Pomíjím letmé zmínky v novinách, které využívají antických prvků dodnes.17
Antika se nevyhýbá ani Blízkému východu: švýcarský autor Milo Rau inscenoval
Aischylovu Oresteiu v iráckém Mossulu na břehu Tigridu – antická tragédie v tragédii
současné.18 Indická badatelka Mantena se zabývá otázkou římské ideologie ve vědeckém diskursu v době britské koloniální nadvlády ve své zemi.19 Britských imigrantů
se týká několika prestižními cenami oceněný román pákistánské spisovatelky Kamily
Shamsie, Home fire (česky Teplo domova), v němž je Sofoklova Antigona transformována
do nedávné současnosti.20 Ale ani současná pandemie nezůstala bez odezvy, jak ukazuje
např. studie kolegů z University of Alberta a Antarctic Institute of Canada.21 Antika se
dotýká nejen Předního a Blízkého východu, ale zájem o ni můžeme pozorovat i mnohem východněji. V Číně se nově hledají paralely mezi prvním římským císařem Augustem a prvním čínským císařem Čchin Š´-chuang-ti (221–207).22 Každoročně přibývají
příspěvky, jejichž autoři hledají spojnici mezi antickým světem s jeho nadčasovými tématy a světem dnešním, který se tváří, že antiku nepotřebuje. Když však naše znalosti
14 HIGGINS, Charlotte. Barack Obama: The New Cicero. The Guardian 26. 11. 2008. Dostupné
na https://www.theguardian.com/world/2008/nov/26/barack-obama-usa1, cit. 20. 5. 2021.
15 Ciceronianismus. In: LANDFESTER, Manfred (Gießen) RWG, Der Neue Pauly, Hg. von Hubert
Cancik – Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte). Dostupné na http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e1307020, cit. 20. 5.
2021.
16 BELAM, Martin. Five lessons Boris Johnson could learn from Emperor Augustus. The Guardian
5. 9. 2019. Dostupné na https://www.theguardian.com/politics/2019/sep/05/five-lessons-boris-johnson-could-learn-augustus-caesar, cit. 20. 5. 2021.
17 V nejnovější době např. Damoklův meč, deus ex machina v komentáři Miroslava Koreckého –
KORECKÝ, Miroslav: Horká kampaň a covidový meč. O co se ještě bude hrát. MF dnes 31. 8. 2021.
18 RAU, Milo: Orestes in Mossul. Viz https://www.schauspielhaus.ch/en/kalender/622/orest-in-mossul, cit. 14. 9. 2021.
19 MANTENA, Rama Sundari: Imperial Ideology and the Uses of Rome in Discourses on Britain’s Indian
Empire. In: Classics and Imperialism in the British Empire, Bradley, Mark (ed.), Oxford 2010,
s. 54–73.
20 Riverhead Books 2017; Brno: Host, 2020.
21 MALBEUF, Jilene – JOHNSON, Peter – JOHNSON, John – MARDON, Austin: The Plague of
Athens Shedding Light on Modern Struggles with COVID-19. The Journal of Classics Teaching 22,
2021, s. 47–49.
22 ZHAO, Dan Qing: Foreigners and Propaganda. War and Peace in the Imperial Images of Augustus and Qin
Shi Huangdi. Melbourne 2018.
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okleštíme nebo úplně přestaneme antickou civilizaci znát, bude náš pohled na dnešní
svět ochuzen o nejednu z jeho dimenzí.
Zatímco se tedy svět k antice navrací v řadě rovin intenzivněji, v České republice se oproti tomu uvažuje o úpravách Rámcového vzdělávacího programu, v němž
by šlo o další krácení výuky pravěkých a starověkých dějin, včetně výuky o antickém
starověku. Na jedné straně je to pochopitelné – dějepis musí obsáhnout více látky než
např. před 30 lety a vyučovacích hodin spíše ubývá, než přibývá. Podle poslední, tzv.
malé reformy Rámcového vzdělávacího programu, která začne platit od 1. září 2021,
by se především oblasti humanitní měly pokrátit ve prospěch výuky informatiky jako
samostatného předmětu s cílem „pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je
k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života“.23 Předmět dějepis přitom
spadá do oblasti „Člověk a společnost“ a jedním z jeho cílů je vést žáky „k poznání, že historie
není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž
se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti“.24
Z výše řečeného vyplývá, že je třeba, aby výuka antických dějin a kultury začala
své staronové směrování již na univerzitách, které připravují budoucí učitele základních a středních škol. Je zapotřebí vystoupit z představy uzavřeného období, jak ho
dosud mnozí studenti přicházející z českých škol středního stupně vnímají, oprostit
se od detailních instrukcí skutečností, které zahynuly s koncem antického období,25
byť jsou sebezajímavější, a pronikat ruku v ruce s antikou do dalších období, počínaje
raným středověkem a konče žhavou současností. Antika nám má stále co říci. Není to
svět mimo nás. Diskuse na toto téma proběhla naposledy v roce 2019 s univerzitními
pedagogy kolem kulatého stolu, který pořádala Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.26
V tomto kontextu je třeba zmínit kurz Klasické tradice, vyučovaný na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v budoucnu
(již od akademického roku 2021/2022) inovovaný na kurz Antika a křesťanství v evropské kultuře, určený studentům dějepisu, či vzdělávací program Klasická tradice a současnost: další vzdělávání středoškolských učitelů latiny a dějepisu, které pořádá Ústav klasických
studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pro učitele latiny a dějepisu.27
Samozřejmě se antické dědictví vyučuje i na jiných univerzitách ČR, byť ne nutně
23 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část C, s. 9. Cit. dle Národní pedagogický
institut České republiky, RVP pro základní vzdělávání dostupné na http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani, cit. 20. 6. 2021.
24 TAMTÉŽ. Národní pedagogický institut České republiky, RVP ZV 2021 s vyznačenými změnami,
dostupné na http://www.nuv.cz/file/4982/, cit. 20. 6. 2021.
25 Zkrátit by v učebnicích bylo možno výklad pravěku a předantických civilizací (např. v učebnici Dějepis. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň 2007, v antice např. detailních
politických a vojenských dějin, naopak by se žáci měli dovědět více o křesťanství, jež vzešlo
z judaismu.
26 Informace o tom připravil Jan Zdichynec a budou publikovány v časopise Marginalia historica,
který vydává KDDD PedF UK.
27 Informace dostupné na Ústavu klasických studií (muni.cz), Další vzdělávání pedagogických pracovníků, dostupné na https://classics.phil.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku, cit. 20. 6. 2021.

147

Antika ve veřejném prostoru

v samostatném kurzu. Na univerzitní studenty, učitele i vědecké a odborné pracovníky
se zaměřuje také Filosofický ústav – Kabinet pro klasická studia Akademie věd ČR,
který již od roku 1992 pořádá Letní školy klasických studií.28
Dnešní studium antiky není jen o antice mrtvé, ale musí být o antice živé daleko
více než dříve. Zajímavý vzdělávací projekt uskutečnil již podruhé Ústav klasických
studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kdy dětem o letních prázdninách nabídl prožít život v antice a výpravit se do Kolchidy.29 V tomto směru vidím jako
dobrý směr např. učebnici pro 6. třídu základních škol a víceletých gymnázií, kterou
vydalo nakladatelství Fraus v roce 2007, v níž žák téměř na každé stránce najde odkaz
antiky v dnešním světě.30 Nicméně podle mých informací se na mnohých školách učí
stále podle starých učebnic, které mají odkazy na svět kolem nás jen sporadické (častěji
v pracovních sešitech než v učebnicích samotných) a tyto odkazy zanikají v textu jiných
otázek a úkolů. Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze pořádá již tradičně podzimní Den latiny, na níž se budoucí zájemci o studium
klasických jazyků a antické civilizace seznamují s antikou v nejrůznějších podobách.31
Podobně je možno odkázat na internetový projekt Homér 21 Martina C. Putny, který
je určen „studentům humanitních a jakýchkoliv jiných oborů stejně jako pro studenty
středních škol, pro studenty univerzit třetího věku a pro všechny zájemce z řad nejširší
veřejnosti.“32 Ostravská univerzita pořádala cyklus přednášek Antika se nás stále dotýká
pro „zájemce z řad studentů, pedagogů a ostatních univerzitních pracovníků“.33
Nedílnou součástí antického dědictví je řeč Římanů, jejich impéria a jejich dědiců, tj. vlastně všech evropských národů. Základy latiny by měl znát každý učitel dějepisu. Jak by mohl vysvětlit latinské nápisy na budovách a jiných stavbách svým žákům
na exkurzích a výletech, když jim sám nebude rozumět? Kurzy latiny pro budoucí učitele nabízejí již v bakalářském studijním programu např. na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,34 ale i na jiných školách. Se základy latiny se seznámí i studenti
dějepisu na Pedagogické fakultě UK.
Takovým a podobným snahám badatelů a univerzitních pedagogů vyjdeme velmi vstříc, když i široká veřejnost bude konfrontována častěji s antikou ve veřejném
prostoru, ve světě kolem nás. Jedním z tradičních jsou výstavy. V září letošního roku se
otevírá výstava s názvem Afrodita dnes35, jež je zrcadlem dnešního světa, navracejícího
se (nejen) k antickému krásnu. Veřejný prostor nám však i v moderních médiích nabízí
mnohem větší možnosti osvětové práce pro mnohem širší publikum. Jde především
28
29
30
31
32
33
34
35

Dostupné na https://www.ics.cas.cz/pro-verejnost/letni-skola-kks-archiv, cit. 14. 9. 2021.
Obojí viz na https://classics.phil.muni.cz/aktualne/tabor, cit. 15. 9. 2021.
Dějepis 2007, viz pozn. 25. Hlubší analýzou českých učebnic se budu zabývat v dalším příspěvku.
Informace dostupné na https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-latiny/,
cit. 15. 9. 2021.
Projekt Homér 21 je dostupný na Homér 21 (cuni.cz), dostupné na http://www.fhs.cuni.cz/
homer21/main.html, cit. 23. 6. 2021.
Informace dnes již pouze v archivu Ostravské univerzity, dostupné na https://alive.osu.cz/
archiv/antika-se-nas-stale-dotyka-8/, cit. 16. 9. 2021.
Informace dostupné na Katedra historie (muni.cz), dostupné na https://www.ped.muni.cz/whis/
obory.html, cit. 20. 6. 2021.
Viz BAŽANT, Jan. Afrodita dnes. Katalog výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar a jejich hostů v galerii Věda a umění v Akademii věd České republiky v Praze. Praha 2021.
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o internetové platformy, vystoupení v médiích apod. Využívejme ho. Zbavme antiku
nálepky něčeho uzavřeného, něčeho, co žilo mimo nás a nás se netýká. Lidstvo se již
několikrát setkalo s odvratem od antiky. Dnes je antika celosvětově velké téma.

Summary
Antiquity in public space
Jana Kepartová
In the past two decades, more attention has been paid worldwide to classical reception
studies. New encyclopaedias, monographies, databases, and studies have been created focusing
on selected areas of antiquity which, up to the present time, have been alive in the European
cultural space and beyond. The present paper mentions some of the most recent references to
antiquity not only in cultural but also political terms, among others. At the academic level, the
Czech Republic does not lag behind the mentioned trends. However, most of these publications
address students, primary and secondary school teachers, and academic staff.
In accordance with the views of the Curriculum Framework (RVP) published by the
Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic – that is that schoolchildren
should be encouraged to critical thinking in order not to consider the past a closed chapter
of human existence and history as merely cramming of dates, names, events, and ready-made
conclusions, and that the knowledge of history is necessary for deeper understanding of the
present – young recipients should also be involved in understanding the present-day life of antiquity. However, most of the older textbooks do not deal with the Greek and Roman heritage.
Already at the primary school level, from the beginning of history education, more attention
should be paid to those antiquity phenomena that surround us up to the present day. At the
universities, future history teachers should be instructed how to include these dimensions into
their antiquity classes. In the public domain, a platform should be established for discussions
and meetings with the wider public.
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„Na základní škole jsem byl v Pionýru, jako většina dětí“.1
Pionýrský kolektiv let padesátých a šedesátých
ve vzpomínkové perspektivě
Lenka Krátká2
Abstract:
The study describes some forms of everyday events in the Pioneer Organization of the Czechoslovak Youth Union [Pionýrská organizace Československého svazu mládeže] (PO ČSM) in the
1950s and 60s. The topic was elaborated mainly on the basis of primary research, using two sources
of a narrative nature: semi-structured questionnaires and oral-historical interviews. On the basis of
them, the “festive” or exceptional moments are reflected first, especially the circumstances of admission
to this mass children’s organization and also the participation of children (pioneers) in various celebrations on days important for building people’s democratic Czechoslovakia. However, in the analysis and
interpretation of the sources, the study focuses mainly on the most common activities in which children
participated in the PO ČSM, i.e. on various forms of section meetings, on popular activities and linking activities organized within the PO ČSM with completely leisure activities. One of the interesting
findings is the feeling (reflected by the witnesses themselves) of intertwining and blurring the boundary
between these two seemingly very different environments.
Keywords:
communist ideology – oral history – Pioneer Organization

B

ýt v „Pionýru“ je dnes ve vzpomínkách těch, kteří určitou část svého dětství byli členy a členkami Pionýrské organizace, často reflektováno právě
tak, jak je zmíněno v názvu studie – jako něco „samozřejmého“, „automatického“, o čem se nediskutovalo. Ovšem cesta k tomu, než lidé začali vnímat členství dětí v Pionýrské organizaci jako cosi automatického, pevně ukotveného, měla svou
dynamiku a prošla poměrně složitým vývojem. Již počátky snah o vytvoření jednotné
1
2

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Digitální sbírky Centra orální historie (dále ÚSD, COH).
Sbírka Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Rozhovor se Z. H. (* 1957,
muž, Praha, středoškolské vzdělání, grafik).
Článek byl vytvořen s finanční podporou Grantové agentury České republiky, registrační číslo projektu GA19-10233S (Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu
v Českých zemích, 1949–1968).
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„Na základní škole jsem byl v Pionýru, jako většina dětí“.
Pionýrský kolektiv let padesátých a šedesátých ve vzpomínkové perspektivě

masové organizaci dětí vystavěné na principech vládnoucí komunistické (marxisticko-leninské) ideologie nebyly zcela bez problémů. Československo z historických důvodů
a díky silné skautské tradici poněkud zaostávalo při budování pionýrského hnutí, zejména v porovnání s dalšími zeměmi tzv. socialistického bloku, kde povětšinou obdobné organizace existovaly již od let čtyřicátých. V dubnu roku 1949, v průběhu Sjezdu
jednoty mládeže ČSR, byl utvořen jednotný Československý svaz mládeže (ČSM), který
mimo jiné přijal rezoluci k zakládání pionýrských oddílů Junáka (jejich podoba, včetně pevného napojení na školu, a tudíž snadného politického ovládání byla ustanovena
v září 1948).3 S ohledem na širokou členskou základnu Junáka byla zvolena strategie
transformace stávajících oddílů, vytvářením Pionýrských oddílů Junáka silně propojených se školním prostředím a utlumováním činnosti oddílů Junáka v místě bydliště. Definitivní likvidace Junáka měla být krokem následným. V průběhu let 1949 a 1950 tudíž
paralelně probíhalo jak zřizování pionýrských oddílů Junáka, tak jeho likvidace (formálně byla existence Junáka ukončena k 1. lednu 1950).
Po „zakladatelském“ období se padesátá léta odvíjela ve znaku překotného vývoje, s důrazem na centralismus a administrativní způsoby řízení. Paralelně s tím rostla
organizovanost dětí pionýrského věku: v červnu 1951 nově založená Pionýrská organizace ČSM registrovala zhruba třetinu dětí pionýrského věku, tedy od devíti do patnácti let; na začátku roku 1955 již byla organizovanost nadpoloviční, a v období mezi
roky 1955 až 1958, mezi II. a III. sjezdem Československého svazu mládeže, vzrostla
na 78,2 % (962 000 dětí). Další období se vyznačovalo především snahou o hledání
pestřejších a přitažlivějších aktivit, které měly být dětem v rámci Pionýrské organizace ČSM nabízeny, a snahou o celkovou modernizaci. Tato etapa vyvrcholila v roce
1968, na jehož počátku Československý svaz mládeže ztratil svoje monopolní postavení a jeho rozpad dal vzniknout třem jiným uskupením – Pionýru, Junáku a Svazu
Junáků-Zálesáků. Reformní snahy ukončila srpnová invaze a následná „normalizace“
i v oblasti „práce s dětmi“ – činnost Junáka byla fakticky ukončena v září 1970 a po
ustanovení Socialistického svazu mládeže (SSM) byla na ustavující konferenci v listopadu 1970 vytvořena jednotná Pionýrská organizace SSM. Navzdory původním proklamacím „normalizovaná“ Pionýrská organizace SSM vykazovala problémy známé
z předchozích dekád, od porušování principu dobrovolnosti a návratu k principům
masovosti přes přílišné sepětí se školou až po odvržení alternativních proudů a princip
jednoty vystavěných na silných pozicích marxismu-leninismu.4
V další části textu se pokusím nastínit, do jaké míry dění okolo Pionýrské organizace ČSM – a zejména v její každodenní činnosti prožívali, případě spoluutvářeli ti,
kteří se stali členy a členkami této masové organizace. Po představení hlavních pramenů
narativní povahy se zaměřím nejdříve na problematiku vstupu (přijetí) do Pionýrské
organizace ČSM a dotknu se také „oficiálních“ aktivit, kterých se pionýři a pionýrky
účastnili. Druhá část textu pak představí každodenní aktivity (a zábavnější) činnost
dětí v „Pionýru“. Nedílnou součástí bude reflexe vzpomínek na propojení mimoškolní
3
4

KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol.: Mezi pionýrským šátkem a mopedem: děti, mládež a socialismus
v českých zemích 1948–1970. Praha 2018, s. 333–334.
TAMTÉŽ, s. 333–341, 352, 361, 375–376. Z dobové perspektivy například: ČMOLÍK, Otto:
Kapitoly z historie Pionýrské organizace v Československu (stručný nástin vývoj v letech 1945–1978). Praha
1979, s. 146–155.
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pionýrské činnosti s ideologií (a zájmy) vládnoucí komunistické strany. Text je rámován
snahou ukázat, jak bylo prožíváno samotné členství v Pionýrské organizaci, jak bylo
hodnoceno v rámci rodin, a – vzhledem k retrospektivnímu pohledu – se zaměřuje také
na dnešní hodnocení této angažovanosti.
„Kdo si to má po padesáti letech pamatovat?“ 5
(Metodologie)
Pro zodpovězení otázek a co nejhlubší porozumění výše definovaným tematických okruhům jsem využila dva typy „osobních“ pramenů – jednak dotazníkové
šetření, jednak rozhovory pořízené metodou orální historie. Pokud jde o původně uvažovanou primární metodu životopisných (orálněhistorických) vyprávění, úvodní sonda
a interakce s pamětníky ukázaly, že ačkoliv bylo členství v Pionýrské organizaci ČSM
spíše něčím samozřejmým, ve vzpomínkách jednotlivců aktivity zažívané v rámci fungování této organizace nepředstavují výrazný moment dětství, o němž by lidé spontánně hovořili. Na pilotním vzorku několika rozhovorů se ukázalo, že otevřené otázky
nejsou příliš „užitečné“, nevyvolávají bohaté vzpomínky, nemotivují k širokému vyprávění. Taková reakce se nakonec ukázala být pochopitelná a „logická“, podívám-li
se na to, jak lidé vnímali fungování Pionýrské organizace i svou roli v tomto masovém
dětském hnutí (detailněji se k dané problematice vyjádřím v druhé části studie).
Přesto jsem zcela nerezignovala na využití narativních pramenů a jako jeden
ze zdrojů poznání zvolila již realizované rozhovory ze sbírek Centra orální historie
Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. Vhodné se v této souvislosti
ukázaly být především dvě sbírky, jež pokrývají jednak příslušné historické období,
jednak byly zaměřeny na životní osudy lidí „napříč společností“, nejsou tedy úžeji tematicky vymezeny jako například rozhovory k problematice základní vojenské služby
či pracovních cest z Československa do zahraničí, abych jmenovala některé z novějších
součástí zmiňovaných sbírek. Pro zpracování tématu jsem využila celkem tři stovky
životopisných vyprávění pořízených v rámci projektů: „Průzkum české společnosti
v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence“; „Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná
vyprávění“.6 Z těchto dvou sbírek zhruba jen deset procent (34 rozhovorů) obsahovalo určitou zmínku o Pionýrské organizaci. Až na jedinou výjimku pouze v reakci

5

6

Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. Sbírka dotazníků ke grantovému projektu GA ČR 19-10233S. Respondent ID_020 (* 1956, muž, Plzeňský kraj). Jedná se o odpověď
na otázku „Kdo vedl váš oddíl Jisker?“. Celá odpověď zněla: „Santa Klaus. Kdo si to má po padesáti
letech pamatovat!“ Vybrala jsem tuto citaci nejen pro oživení textu, ale také jako komentář, který
připomíná možná slabá místa práce s pamětníky na straně jedné a nenahraditelnou osobní zkušenost, do níž se promítá i emoce a osobnost, na straně druhé. Z těchto principů vychází i celé
metodologické zakotvení tohoto dílčího výzkumu, z něhož kapitola vychází.
Oba podpořeny Grantovou agenturou ČR, čísla projektu: P409/06/0878 (2006–2008)
a P410/11/1352. (2011–2015).
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na konkrétní otázku k danému tématu, nikoli spontánně v rámci osobního narativu.7
Z tematických analýz realizovaných rozhovorů lze vyvodit obecnější závěr, a to že
členství v Pionýrské organizaci dnes nepředstavuje natolik signifikantní část dětství
(respektive vzpomínek na dětství), aby mu byla ve vyprávění životního příběhu věnována větší pozornost.
Nicméně lidé si touto zkušeností prošli, nějak se v jejich paměti uchovala
a možná existují i důvody, proč vzpomínka na „léta v Pionýru“ v paměti nerezonuje.
V následné projektové fázi a na základě zjištěných skutečností (reakcí pamětníků a pamětnic) byla zvolena metoda sběru informací, názorů, někdy i emocí prostřednictvím
polostrukturovaného dotazníku. Ten se explicitně zaměřoval na téma Pionýrské organizace ČSM, respektive na to, jak členství a účast na činnosti této masové organizace
ovlivnily dětství jednotlivých mužů a žen. Vedle otázek, na něž se odpovídalo výběrem
příslušné odpovědi/odpovědí, případně doplněním konkrétního údaje (gender, rok narození apod.), byl dotazník doplněn otevřenými otázkami, s dostatečným prostorem
pro další rozvíjení tématu.8 Při analýze dotazníků se ukázalo, že v některých případech
lidé skutečně tento prostor využili, zvláště když v nich otázka vyvolala až jakousi emoční odezvu, potřebu vyjádřit se, hodnotit určité momenty z minulosti. Zpracovat takové
odpovědi bylo na jedné straně komplikovanější při kódování dotazníků před samotnou
analýzou výsledků; na druhé straně však tyto pasáže byly velmi přínosné z hlediska
hlubšího porozumění tématu.
Do značné míry se tak podařilo využít silné stránky obou metod, jak dotazníkového šetření, tak hloubkového či orálněhistorického rozhovoru. A i když nakonec z praktických i logistických důvodů (a také vlivem pandemie) nebylo uskutečněno výběrové šetření, jež by zcela naplnilo požadavek na reprezentativnost vzorku
a zobecnitelnost výsledků na celou populaci, projektový tým rozhodně nerezignoval
na snahu o přinejmenším vyváženost získaných dat. Dotazníkové šetření nakonec
pokrylo s vysokou mírou reprezentativnosti nejrůznější skupiny populace z hlediska
věku, genderu, sociální třídy i hlediska regionálního. V kombinaci s orálněhistorickými
rozhovory tento soubor nabízí dostatečně širokou znalostní bázi, aby bylo možné níže
uváděné závěry, názory i osobní zkušenosti prezentovat jako přinejmenším v populaci
převažující.
Vedle již zmiňovaných tří desítek hloubkových orálněhistorických rozhovorů
tedy vycházejí níže prezentované závěry a interpretace ze souboru odpovědí získaných
7

8

Rozhovory jsou vždy vedeny v souladu s metodologií orální historie, s důrazem na otevřené
vyprávění životního příběhu, které umožní, aby to byli právě naši partneři v rozhovoru, narátoři
a narátorky, kdo „dostane hlas“, aby oni strukturovali vyprávění, zdůrazňovali, co je pro ně
důležité, co považují za důležité sdělit. Někdy se tak v rámci takového vyprávění objeví témata,
o nichž řešitel projektu či projektový tým zpočátku ani neuvažoval, případně je nepovažoval
za významná. V návazné fázi jsou pak kladeny tematické otázky, které mají jednak za cíl doplnit
či zpřesnit již řečené, jednak reflektovat samotné téma výzkumu, umožnit komparaci mezi rozhovory. Blíže k metodě například: VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku:
teorie a praxe orální historie. Praha 2015, s. 120–128.
Stručně ke konstrukci otázek v dotazníku: SURYNEK, Alois – KOMÁRKOVÁ, Růžena –
KAŠPAROVÁ, Eva: Základy sociologického výzkumu. Praha 2001, s. 86–91. Hlubší rozpracování
problematiky poskytuje, například: FODDY, William: Constructing Questions for Interviews and Questionnaires. Theory and Practice in Social Research. Victoria 1994, z něhož jsme také vycházeli.
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formou polostrukturovaného dotazníku. Ten se skládal ze zhruba tří vzájemně propojených částí: první, nejrozsáhlejší se soustředila na hlavní téma, tedy vzpomínky
na fungování a činnost Pionýrské organizace, a to se zaměřením jak na její každodennost, tedy samotné schůzky, jejich četnost, program, osobnost vedoucí nebo vedoucího, tak na momenty výjimečné a slavnostní, včetně více či méně slavnostního pionýrského slibu. Důležitou součástí dotazníku k dané problematice byla retrospektivní
reflexe postoje rodičů k této volnočasové aktivitě dětí.9 Zejména otevřené otázky se
pak soustředily na samotné prožívání chvil trávených v Pionýrské organizaci, mimo
jiné s důrazem na postoje k dětem, které do této organizace nepatřily. Pro zasazení odpovědí do širšího rámce vzpomínek na dětství byla tato témata propojena s otázkami,
jež se soustředily na některé aspekty hlavně mimoškolní výchovy (navštěvování dalších zájmových kroužků, ale třeba i družiny či oddílu Jisker, tedy jakéhosi předstupně
Pionýrské organizace). Třetí nezbytnou část dotazníku pak tvořily samozřejmě otázky
demografické – sledoval se věk respondentů, gender, region, z něhož pocházejí, povolání rodičů.
Celkem bylo osloveno sto respondentů/respondentek, návratnost činila 79 %,
tedy 79 dotazníků, a to v poměru 51 žen (64,6 %) a 28 mužů (35,4 %).10 V tomto
ohledu je vzorek částečně nevyvážený, což ale odpovídá skutečnosti, že pro sledované
období let 1949 až 1968 bylo důležité oslovit starší generaci; přičemž pro reflexi počátku tohoto období se jednalo o generaci zhruba let čtyřicátých, tedy dnešní téměř
osmdesátníky. Demografické statistiky pak ukazují, že vyššího věku se dožívají právě
ženy, které mají průměrnou naději dožití 81,9 let (u mužů 76,1 roku).11 Tomu zcela
odpovídají data v našem dotazníku – do roku narození 1943 jsou respondentkami (až
na jednu výjimku) samé ženy.12 Naopak nejmladší z respondentů se narodili na počátku
šedesátých let, do Pionýrské organizace ČSM tak vstoupili v podstatě až na počátku
tzv. normalizace.
Nicméně přes osmdesát procent všech dotázaných (a všechny orálněhistorické
rozhovory) se svou zkušeností s Pionýrskou organizací spadá do sledovaného období
let padesátých a šedesátých, včetně počátku tzv. normalizace. Pro hlubší porozumění dílčím tematickým okruhům pak byla pro komparaci využívána právě data získaná
od mladších respondentů.

K procesu analýzy: ŠEĎOVÁ, Klára: Analýza kvalitativních dat. In: ŠVAŘÍČEK, Roman – ŠEĎOVÁ, Klára a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha 2014, s. 207–247.
10 Ačkoli práce na projektu, z něhož tento text vychází, přerušila pandemie onemocnění SARS
Covid-19, podařilo se realizovat dotazníkové šetření osobně, bez nutnosti využít online formu vyplňování dotazníku, která by zejména pro nejstarší respondentky/respondenty byla velmi
nekomfortní.
11 Český statistický úřad. Živě narození a zemřelí v České republice, dostupné na https://www.czso.cz/
csu/czso/graf-zive-narozeni-a-zemreli-v-ceske-republice, cit. 5. 6. 2021.
12 Určitý nepoměr v návratnosti dotazníků ve prospěch žen obecně může zapříčinit také genderová socializace, kdy jsou ženy obecně více směrovány k tomu být nápomocné jak svým nejbližším, tak v rámci společnosti. Blíže například: EAGLY, Alice H: The His and Hers of Prosocial
Behavior: An Examination of the Social Psychology of Gender. American Psychologist 64, 2009, č. 8,
s. 644–658.
9
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 Graf 1: Místo trvalého bydliště respondentů a respondentek ve věku deseti let, rozlišeno dle krajů.
Pokud jde o zastoupení jednotlivých regionů (graf č. 1), prostřednictvím dotazníku bylo zjišťováno, kde respondenti a respondentky bydleli ve věku deseti let,
tedy v době, kdy byli (případně z nejrůznějších důvodů nechtěli či nemohli být) členy
a členkami Pionýrské organizace ČSM. Ve sledovaném vzorku jsou zastoupeny všechny stávající kraje, vyjma Karlovarského a Ústeckého. Z hlediska následující interpretace
je důležité, že vzorek reflektuje zkušenosti nejen z velkých či průmyslových center, ale
také z regionů menších, z venkovských oblastí či ze zemědělských krajů.13
Zároveň téměř všichni dotazovaní byli v určitém období svého dětství členy,
členkami Pionýrské organizace ČSM; ve čtyřech případech byla reflektována zkušenost s členstvím v Junáku, v pěti se jednalo o děti, které se neúčastnily aktivit v žádné
zmiňované dětské organizaci (otázka zahrnovala volby: Pionýrská organizace, Junák,
případně jiná organizace). Pokud jde o Junáka, tak z časových údajů vyplývá, že se
v tomto případě jednalo o členství v době pražského jara, kdy byla zmíněná organizace na krátký čas obnovena (1968–1970).14 Naopak nejstarší narátorky/respondentky,
které se staly členkami v období zakládání pionýrských oddílů Junáka, tuto skutečnost
vůbec nezmínily, Junák v jejich vzpomínkách nefiguruje, navzdory dobové silné členské
základně a transformaci Junáka, kterou jistě zažívaly. Tato skutečnost může být způsobena určitou nespolehlivostí paměti, ale také pozdější masovostí pionýrského hnutí,
„dokonalou“ přeměnou a likvidací Junáka.
Převážná většina dotazovaných vstoupila do Pionýrské organizace zhruba
v době přechodu na druhý stupeň základní školy, mezi devátým a desátým rokem věku
13 Obdobně i v rámci druhého souboru vzpomínek, orálněhistorických rozhovorů, jsou zastoupeni narátoři a narátorky jak z velkých městských center, tak z menších regionů, a to z českých
zemí i z Moravy.
14 Blíže například: LEŠANOVSKÝ, Karel: Stručné dějiny českého skautingu v období 1968–70. Praha
2003.
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a v organizaci setrvali až do ukončení základní školy, respektive do svých patnácti let.
Kratší členství v délce dvou nebo tří let se týkalo případů, kdy děti byly členy Pionýrské organizace ČSM, a v roce 1968 buď přešly do obnoveného Junáka, případně
pionýrskou organizaci opustily a na počátku tzv. normalizace se již do původní (nyní
transformované) Pionýrské organizace SSM nevrátily – záhy totiž ukončovaly povinnou školní docházku, přecházely do vyššího vzdělávacího stupně, případně vstupovaly
do Socialistického svazu mládeže. Následující část textu se však vrací k momentům,
kdy děti do Pionýrské organizace ČSM vstupovaly.
„Přijali mě dodatečně“ 15
(O více či méně slavnostním vstupu do Pionýrské organizace ČSM
i jiných oficiálních událostech)
Období přelomu čtyřicátých a padesátých let je v osobních reflexích – v porovnání se svědectvími z pozdějších let – výjimečné tím, jak silně v nich rezonuje politické
ovzduší let padesátých, respektive jejich první poloviny. Z toho důvodu pamětnice
některé části dotazníku s pouhou volbou mezi odpověďmi ano/ne či výběrem z možných odpovědí považovaly – s ohledem na své vzpomínky – za nedostatečné, a cítily
potřebu do dotazníku psát další komentáře, jako je například tento: „Dobře jsem se
učila a potřebovala jsem hodnocení pro přijetí na střední školu (vzhledem ke kádrovému posudku
rodiny.“16
I jiné dotazníky přinášející reflexe obdobně starých pamětnic obsahují zmínku
o nutnosti zapojit se (být přijaty) do Pionýrské organizace ČSM ve snaze vylepšit si
„kádrový profil“ a rozšířit možnosti dalšího studijního, respektive profesního uplatnění. Rodiče ženy, jejíž vzpomínka je výše citována, v první polovině padesátých let
vykonávali dělnická povolání – matka jako uklízečka a otec „v dole na Kladně“. V jiné
své odpovědi pak respondentka uvádí, že rodina byla silně protikomunistická. Je tedy
zřejmé, že se původně jednalo o rodinné zázemí přinejmenším středostavovské, možná
„buržoazní“, o rodinu z intelektuálních nebo podnikatelských „vyšších kruhů“, které
byly v padesátých letech nejrůznějšími způsoby znevýhodňovány, ostrakizovány, respektive likvidovány.17 V této i v dalších zaznamenaných vzpomínkách je tak zachyceno
pomyslné vyjednávání mezi masovostí utvářené organizace a „snahou o vliv na všechny děti,
přičemž určitá výběrovost měla udržovat přitažlivost“18 (aby posléze zvítězil tlak na co nejvyšší
počet dětí organizovaných v Pionýrské organizaci ČSM). Toto „vyjednávání“ mohlo

15 Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. Sbírka dotazníků ke grantovému projektu GA ČR 19-10233S. Respondent ID_043 (* 1945, žena, Středočeský kraj – Kolín).
16 Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. Sbírka dotazníků ke grantovému projektu GA ČR 19-10233S. Respondent ID_072 (* 1945, žena, Praha).
17 Přehledově například: SLABOTÍNSKÝ, Radek: Mimosoudní perzekuce. In: Tematická příručka
k československým dějinám 1948–1989, Praha 2019, s. 693–696.
18 ČMOLÍK, Otto: Kapitoly z historie Pionýrské organizace v Československu (stručný nástin vývoje v letech
1945–1978). Praha 1979, s. 75.
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mít nejrůznější podoby, jak přibližuje další vzpomínka. „Pro nevyhovující posudek otce, který
nebyl straník, jsem byla dodatečně přijata. Bez slavnosti, bez rodičů.“19
Nicméně i tato dívka dále uvedla, že oddílové schůzky navštěvovala ráda – možná kvůli určitému vybočení z každodenních povinností a stereotypu, kvůli možnosti
trávit čas s vrstevníky, nebo i kvůli oblíbené činnosti, kterou v tomto případě byly sportovní hry. První dva motivy nelze spolehlivě potvrdit. Ale právě masovost, postupné
rozšiřování Pionýrské organizace ČSM a především skutečnost, že do ní patřila většina
dětí nebo dokonce všechny z jedné třídy, vedla k tomu, že být pionýrem či pionýrkou
bylo znakem toho, že je dítě „normální“ a že se neodlišuje od ostatních, což znamenalo
i potvrzení vlastní hodnoty, která se ve věku, k němuž se zde vztahuji, odvíjí čím dál tím
více od skupiny vrstevnické.20
Výňatek z dotazníku: Pokud jste nebyla pionýrkou, uveďte, prosím, z jakého
důvodu: „Rodiče zakázali.“ – Co pro vás znamenalo nebýt pionýrkou? „Oni byli v Pionýře,
já musela makat na poli. Byl to pocit křivdy, že oni můžou chodit, a já ne.“21
Na druhé straně v žádné ze vzpomínek nebyla skutečnost, že dívka či chlapec
nevstoupili (nebylo jim umožněno či dovoleno vstoupit) do Pionýrské organizace ČSM
„pozitivně přeznačkována“, ani vydávána za jakousi pasivní formu protestu „proti režimu“. Jednalo se prostě o rozhodnutí, které za děti udělali dospělí, tedy rodiče. „A když
jsem přišla ze školy, že máme být pionýři, že mám být pionýrka, tak moje maminka mi řekla: No,
podívej se, jestli mi s tím červeným hadrem přijdeš, tak tě na něm uškrtím. A bylo vymalováno, prostě
jsem nebyla pionýrka.“22
Na faktické přijetí za člena/členku Pionýrské organizace ČSM si však pamětnice a pamětníci příliš nevzpomínají, ve vzpomínkách rezonují jen příběhy a zážitky
těch, kterým bylo členství odepřeno – ať již z rozhodnutí školy, nebo rodiny. Oproti tomu na okolnosti svého pionýrského slibu si vzpomněla více než polovina dotázaných: většina těchto „slavnostních“ okamžiků se odehrála ve škole – ať již v hale,
ve třídě, nebo v tělocvičně; jen zcela výjimečně (čtyři vzpomínky) se slibu účastnili
rodiče, případně alespoň jeden z rodičů. Vedle školního prostředí se slib odehrával také
v nejbližším okolí – uváděna byla sokolovna, prostory národního výboru, kinosál a ve
dvou případech pražské Muzeum Klementa Gottwalda.23 Asi nejvýraznější byla v této
souvislosti vzpomínka na slavnost u příležitosti složení pionýrského slibu, kterou jedna
19 Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. Sbírka dotazníků ke grantovému projektu GA ČR 19-10233S. Respondent ID_043 (* 1945, žena, Středočeský kraj – Kolín).
20 Blíže například: VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Praha 2012,
s. 338–350.
21 Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. Sbírka dotazníků ke grantovému projektu GA ČR 19-10233S. Respondent ID_041 (* 1950, žena, Moravskoslezský kraj – Mosty
u Jablunkova).
22 ÚSD, COH. Sbírka Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Rozhovor
s V. E. (* 1944, žena, Středočeský kraj – Mělník, zdravotní sestra).
23 Muzeum založené jako zcela nová instituce v roce 1952 usnesením vlády jako Museum revolučního hnutí, po smrti Klementa Gottwalda přejmenováno, expozice otevřena v roce 1954.
Muzeum se nacházelo v budově bývalé spořitelny v Praze v Rytířské ulici, tehdejším sídle Ústavu
dějin KSČ. Po roce 1989 bylo muzeum zrušeno. TOTHOVÁ, Jolana: Propagace Muzea Klementa
Gottwalda pohledem plakátů. Museologica Brunensia 8, 2019, č. 2, s. 27–42.
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z pamětnic zažila právě v Muzeu Klementa Gottwalda, navíc za účasti „národního umělce
Karla Högera“.24
V době konání tohoto pionýrského slibu (první polovina padesátých let) však
Karel Höger ještě nebyl držitelem titulu národní umělec (1964), ani zasloužilým umělcem (1958). Ve vzpomínce je retrospektivně titul „národní umělec“ využit ke zdůraznění skutečnosti, že se pionýrského slibu zúčastnila skutečně významná osobnost.
Ze zhruba stovky osobních svědectví z obou souborů (dotazníky, rozhovory) je toto
vůbec jediná vzpomínka, která se váže k setkání pionýrek a pionýrů s veřejně známou
osobností. Ve zmiňovaném souboru zcela chybí perspektiva „oficiální“, tedy přítomnost pionýrů a pionýrek při významných událostech, typicky na tribunách vedle nejvyšších stranických představitelů v rámci oslav 1. máje; nebo při setkáních s významnými
zahraničními hosty politického života, případně při uvítání významných delegací. Pro
zajímavost lze v této souvislosti zmínit návštěvu prezidenta Vietnamské demokratické republiky Ho Či Mina na pionýrském táboře v Bucku v okrese Nové Strašecí.25
Obdobné vzpomínky v rozhovorech, ani v dotaznících zachyceny nejsou, což je však
pochopitelné: počet dětí, které se podobných akcí účastnily, byl v porovnání s širokou
členskou základnou skutečně jen nepatrný, takže pravděpodobnost, že osobní svědectví takového muže či ženy bude v rámci nevelkého dotazníkového šetření zachyceno,
byla velmi malá.
O pomyslnou úroveň níže, ale stále ještě v oblasti „oficiální“ (a zároveň na veřejnosti viditelné) náplně činnosti pionýrů a pionýrek bylo držení čestných stráží ve výročních dnech, zejména u pomníků padlých bojovníků a hrdinů druhé světové války, při
květnových oslavách vítězství v druhé světové válce, případně při dalších významných
událostech úzce provázaných s politickým životem společnosti, například při volbách
do Národní fronty. Vezmu-li v úvahu množství nejrůznějších pomníků a pamětních
desek napříč celou republikou i masovost některých veřejných oslav, lze se domnívat,
že se těchto akcí zúčastnilo nemalé množství dívek a chlapců. „Nepropsala“ se však
do jejich paměti natolik, aby ji při vzpomínání na svá „pionýrská léta“ zmínili (či si na ni
vzpomněli).
V případě dotazníkového šetření, které bylo celé tematicky věnováno vzpomínkám na činnost Pionýrské organizace a vzpomínky jednotlivých žen a mužů na tuto
součást dětství, lidé kladli důraz na běžné, každodenní, v podstatě volnočasové aktivity,
kterých se jako děti účastnili a které byly zastřešeny Pionýrskou organizací ČSM. Provázanost s politickým životem společnosti, s „režimem“, je po letech spíše zapomenuta,
upozaděna, relevantní otázky zůstávají bez odpovědi (ve sledovaném vzorku to byla
zhruba třetina těch, kteří se k tématu nevyjádřili).
Lze nabídnout i hypotézu, že v nejednom případě byly oficiální aktivity (ať již šlo
o oslavy Prvního máje, čestnou stráž při významných výročích nebo jiné „angažované
vystoupení“) jen jakousi povinností, „nutným zlem“, jež bylo potřeba absolvovat. Pokud se tedy nejednalo o momenty skutečně výjimečné, jako výše zmiňovaná návštěva
24 Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. Sbírka dotazníků ke grantovému projektu GA ČR 19-10233S. Respondent ID_074 (* 1942, žena, Praha).
25 South East Asia – liaison, z. s., 16. 4. 2007. ŠIMEČKOVÁ, Šárka: Počátky česko-vietnamských vztahů (1950–1959)., dostupné na: http://www.sea-l.cz/cs/clanky/posts/pocatky-cesko-vietnamskych-vztahu-1950-1959/, cit. 28. 6. 2021.
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vietnamského prezidenta (možná ještě výjimečnější z dnešního pohledu než z pohledu
tehdejšího dítěte) – takové setkání by i dnes pamětníci s největší pravděpodobností
ve vzpomínkách zmínili. Je také potřeba si uvědomit, že děti byly zvyklé, že, ačkoliv se
nejrůznějším výročím, „politickým svátkům“ věnovala ve veřejném prostoru značná
pozornost obzvláště na proklamativní úrovni (od médií až po školní každodennost),
často šlo jen o formální povinnost, která přinášela „klid a bezpečí“ v běžném životě
(takové chování děti často vídaly v rodinách, u svých rodičů).26 Tyto důvody považuji
za hlavní při vysvětlování, proč lidé v rámci reflexí svého členství v Pionýrské organizaci ČSM „oficiální“ aktivity v podstatě zcela opominuli. O to více však zmiňovali chvíle
„neoficiální“, nejrůznější volnočasové aktivity.
„Měli jsme Pionýra jako skaut, i když se tak nejmenoval“ 27
(O každodenních aktivitách v Pionýrské organizaci ČSM)
K té nejběžnější činnosti patřily pionýrské schůzky, které probíhaly nejčastěji
jedenkrát týdně. Respondenti, kteří byli organizováni již v letech padesátých, zmiňovali
poměrně často menší četnost scházení se (jednou, případně dvakrát do měsíce, ale objevila se i domněnka, že žádné schůzky neprobíhaly). Odpověď lze hledat v dobovém
specifiku, stále ještě probíhajícím procesu ustanovení jednotné organizace a principů
jejího fungování. Při bližší analýze odpovědí se zdá, že vzpomínka na méně časté (případně žádné) schůzky koreluje spíše s negativním vztahem k organizaci, a v podstatě
jen mlhavými vzpomínkami na tuto část dětství.
Pokud se podívám blíže na aktivity pionýrských oddílů, jež byly v rámci dotazníkového šetření označeny jako dětmi oblíbené, nejčastěji se jednalo o návštěvy přírody, sledování přírody, branné závody, orientační závody, turistiku obecně – vesměs
činnosti, které vyžadují více času než jen vyměřenou dobu schůzky jedné, maximálně
dvou hodin.28 Je však potřeba dodat, že zhruba polovina dotazovaných žádnou oblíbenou činnost neuvedla, což může odrážet jak pocit povinnosti, zejména kvůli silnému
propojení Pionýrské organizace ČSM se školou, tak skutečnost, že zhruba ve čtvrtině
případů (20 odpovědí) pionýrský oddíl vedl učitel, respektive učitelka. Tedy dospělý,
který asi jen obtížně mohl „přepnout“ mezi rolí pedagogickou, přísnou, dbající na pravidla a disciplínu na straně jedné a na straně druhé rolí spíše „průvodce“ či „staršího
26 SOBOTKOVÁ, Jitka: Slavnosti a oslavy v komunistickém Československu. In: Obyčejní lidé...?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. VANĚK, Miroslav (ed.). Praha 2009, s. 398–429.
27 Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. Sbírka dotazníků ke grantovému projektu GA ČR 19-10233S. Respondent ID_059 (* 1947, žena, Praha).
28 Ze 79 odpovědí 31 (39 %) respondentů/respondentek žádnou oblíbenou činnost neoznačilo, 22
(28 %) si jako nejoblíbenější vybavuje nejrůznější sportovní aktivity, tělocvik, míčové hry; třetí
nejčastější zmiňovaná aktivita souvisela s pobytem v přírodě – 15 odpovědí (19 %). Zbývající
odpovědi (4 %) byly rovnoměrně rozděleny mezi aktivity v oblasti kultury (tancování, folklorní
soubor) a zájmové činnosti (fotografování, ruční práce). Jednalo se však jen o skutečně malé
procento odpovědí, z nichž vyplývá, že v ojedinělých případech se náplň činnosti pionýrského
oddílu poněkud odchýlila od původního zaměření a soustředila na zájmové aktivity (alespoň tak,
jak si na daný oddíl tehdejší členky a členové dnes vzpomínají).
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kamaráda“, v jehož přítomnosti by schůzka nebyla jen další povinností. To koresponduje s obecným problémem fungování Pionýrské organizace ČSM, který se dílčím způsobem dařilo odstraňovat až od poloviny let šedesátých, a to takzvané „poškolšťování
pionýrské činnosti“.29
Pokud jde o další vedoucí pionýrských oddílů, více než polovina dotázaných
uvedla, že jejich oddíl vedli starší „svazačky“, případně „svazáci“, tedy členové Československého svazu mládeže, jehož byla Pionýrská organizace ČSM součástí. Právě
v oddílech pod vedením buďto učitelky, učitele, nebo mladých lidí z ČSM, je pak retrospektivně vnímáno, že schůzky nebyly oblíbenou mimoškolní činností, že je děti
nenavštěvovaly rády. Celkově jen zhruba šedesát procent dotazovaných zmínilo, že by
schůzky patřily k oblíbeným činnostem.
S vedením pionýrských oddílů pomáhali také rodiče některého z dětí a ve výjimečných případech vedl oddíl někdo z okruhu mimo ČSM, školu a rodinu. Takový
člověk pak zůstal dětem nesmazatelně v paměti, což se projevilo i v rámci dotazníku
– intenzita hezké vzpomínky byla taková, že k odpovědi byla dopisována hodnotící
stanoviska – „úžasní lidé“, „s vedoucím jsme si to skvěle užili“ apod. Takové případy však
byly skutečně jen výjimečné. Ve sledovaném souboru odpovědí to byl jednak kapitán
námořní lodi s manželkou, jednak dříve skautský vedoucí, „maskovaný za svazáka“.
Podívám-li se blíže na odpovědi těch, kteří na schůzky rádi nechodili (ve sledovaném vzorku téměř ideální polovina 34 ze 79 dotazovaných), téměř z osmdesáti procent
se jednalo o oddíly vedené svazákem či svazačkou, tedy členem ČSM. Očekávali bychom spíše, že neoblíbené budou schůzky vedené pedagogy, kteří ve škole představují
autoritu, „ztělesnění“ povinnosti. Ti však zřejmě stále dokázali pracovat s dětmi lépe,
než mladí lidé z ČSM, zvláště když v prvních letech byl tlak na to, aby vedoucí z řad
Československého svazu mládeže byli především politicky „uvědomělí“, přičemž nezřídka se jednalo o dívky a chlapce velmi mladé, i šestnáctileté.30
Zároveň je zajímavé, že vzpomínka, na to, jak tehdejší děti nerady navštěvovaly
oddílové schůzky, se váže z převážné většiny k době první poloviny šedesátých let,
nikoli třeba k letům padesátým. Tato skutečnost bezesporu potřebuje v budoucnu další
ověření, vysvětlení. Nicméně v danou chvíli, pokud pominu problematiku paměti, která
může určitou roli hrát (nemůže však zcela vysvětlit tak jednoznačné výsledky dotazníkového šetření), lze nabídnout určité vysvětlení – a to celospolečenský pohyb, vůbec
proměnu preferencí, trávení volného času v letech šedesátých. Obecně celospolečenské
uvolňování, ovšem i rozvoj volnočasových aktivit, ústup od předchozí silné organizovanosti a tlaku na masovost pionýrské činnosti.
Ovzduší let šedesátých bylo přece jenom jiné, než v předchozí dekádě; přičemž
děti v „pionýrském“ věku, zhruba od devíti, desíti do patnácti let, mají vlastní představy
o trávení volného času, o kolektivu, skupině přátel, partě, se kterou budou dobu mimo
školní vyučování trávit. Oddílová schůzka tak mohla být vnímána jako něco rušivého,
jako „ztráta času“. Což ještě větší mírou může platit o vedoucích – mladých „svazácích“ zmiňovaných výše. Všichni se tak scházeli na určitém místě, absolvovali oddílové
schůzky a všichni si vlastně přáli trávit čas jinak. I s jistou mírou spekulace, které se zde
29 KNAPÍK – FRANC: Mezi pionýrským šátkem a mopedem, s. 342.
30 TAMTÉŽ, s. 338.
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nevyhnutelně s dostupnými daty dopouštím, je zřejmé, že v okamžiku, kdy se objevily
alternativní možnosti trávení volného času – a zároveň se liberalizoval život ve společnosti – Pionýrská organizace ČSM ztrácí svou sílu (a jak se ukáže v roce 1968 i značnou
část své členské základny).
Zároveň se vytratil i pocit hrdosti, když pionýři a pionýrky při slavnostních příležitostech nosili pionýrský kroj (jedna z tematických otázek dotazníku), a to zejména
při držení čestné stráže u pomníků, pomníčků a pamětních desek hrdinů druhé světové
války, ale třeba i při nejrůznějších vystoupeních pionýrů na shromážděních či schůzích, na některých školách při vítání „prvňáčků“, případně v rámci prvomájových oslav.
Polovina z dotazovaných pocit hrdosti na to „být pionýrem, pionýrkou“, vystupovat
v pionýrském kroji, skutečně cítila. Jednalo se však téměř výlučně o ty, kteří byli členy
a členkami Pionýrské organizace ČSM v padesátých letech, respektive v jejich první
polovině. V paměti tehdy rezonovala ještě poměrně nedávno skončená druhá světová
válka, takže děti mohly skutečně cítit hrdost, že stojí u pomníků padlých hrdinů, navíc
v pionýrském kroji, možná v jednom z mála kusů slavnostního oblečení, které – zvláště
v chudších rodinách – měly. Toto však nevysvětluje skutečnost, že v pozdějších letech
hrdost na „pionýrský kroj“ i na účast při slavnostních shromážděních v podstatě mizí,
což přesvědčivě dokládá analýza odpovědí a jejich srovnání s dobou členství v organizaci u jednotlivých respondentek a respondentů. Do budoucna se tudíž zdá zajímavé
a potřebné realizovat obdobný výzkum pro období tzv. normalizace, s důrazem na vnímání statusu Pionýrské organizace a osobní prožívání pocitu „být pionýrem“.
Jestliže se podívám na aktivity, které nejsou vnímány jako úzce spjaté s oficiálním „posláním“ Pionýrské organizace ČSM, tedy na to, co děti v oddílech rády dělaly,
co je bavilo, tak získám trochu jiný obraz organizace, než jak byl navržen a prosazován
prostřednictvím oficiálních direktiv – mizí zejména činnost veřejně prospěšná a družební,31 oblíbené byly aktivity sportovní (hlavně míčové hry – fotbal a vybíjená), a pak
již zmiňované výlety, pobyty v přírodě, případně závody.
Jedná se vesměs o aktivity poměrně nenáročné na vybavení a v zásadě i na kreativitu, nápaditost či odbornou erudovanost vedoucích. Podobně „nenáročné“ mohly být
návštěvy kulturních představení, ale zde již mohly působit komplikace důvody logistické (zvláště v menších obcích, které neměly své kulturní stánky) i finanční (obzvláště pro
nižší příjmové skupiny), ale také nedostatečná nabídka atraktivních pořadů pro děti.
Další okruh činností, například sběr druhotných surovin a léčivých rostlin, „politické“
vzdělávání, dopisování apod., již ze své podstaty a potřeb dětí k oblíbeným nepatřily,
respektive nebyly vůbec zmiňovány. Nijak překvapivě k nejoblíbenějším patřily aktivity
dětem přirozené – pohyb, soutěžení, volnost a možnost něco „zažít“, pokud možno
31 Jeden z dobových materiálů rozlišoval šest okruhů činnosti Pionýrské organizace: 1. veřejně
prospěšná (pomoc v zemědělství, brigády, sběr druhotných surovin, léčivých rostlin, také pomoc
starším občanům, ochrana přírody); 2. kulturní (aktivní účast na nejrůznějších vystoupeních, ale
i pořádání besídek nebo karnevalů); 3. družební (dopisování s pionýry z jiných zemí, výměnné zájezdy, mezinárodní pionýrské tábory); 4. sportovně-rekreační (turistika, táboření, soutěže
v přírodě); 5. poznávací (návštěvy filmových a divadelních představení, kulturních památek, „seznámení s tradicemi dělnického a pokrokového hnutí“), 6. tento okruh činnosti zahrnoval účast
na pionýrském táboře jako vyvrcholení celoročních aktivit. WÖLFELOVÁ, Tamara. Pionýrská
organizace SSM – historie a současnost. Ústí nad Labem 1988, s. 11.
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v apolitickém duchu. Mohla se tak stírat i pomyslná hranice mezi tím, jak děti trávily čas
v době mimo „organizaci“ a jak v rámci „Pionýra“.
Vezmu-li v úvahu poměrně reprezentativní zastoupení respondentů a respondentek, jak bylo popsáno v metodologické pasáži, je toto poměrně zajímavé či překvapivé zjištění s ohledem na jeden z přetrvávajících problémů Pionýrské organizace
ČSM ve sledovaném období – a to výše zmiňované „poškolšťování“ jako základní
a jen obtížně (a s nepřesvědčivými výsledky) odstranitelný neduh této organizace téměř
po celé sledované období. Přílišnou provázanost se školním prostředím navíc podtrhuje vysoký podíl učitelek v rolích pionýrských vedoucích, který se do značné míry odrazil
i v dotazníkovém šetření (zde především pro období padesátých let; v pozdějších dekádách byly oddíly vedeny členkami a členy Československého, posléze Socialistického
svazu mládeže). Silná organizovanost, ideologická zátěž činnosti pionýrských oddílů,
respektive samotného členství v Pionýrské organizaci ČSM jsou vytěsňovány anebo
zapomenuty jako něco, co nemá dnes žádnou důležitost (a nemělo ji ani v minulosti).
Na druhé straně se však ukazuje v podstatě úspěšný a poměrně silný tlak na konformitu, přinejmenším v otázce masového zapojení do dětské organizace, které podporovali i rodiče. Téměř 70 % všech dotázaných uvedlo, že jejich rodiče souhlasili
s členstvím dětí v Pionýrské organizaci ČSM, jelikož je nechtěli vyčleňovat z kolektivu
vrstevníků (v podstatě třídního kolektivu), případně nechtěli dětem „působit problémy“ především ve vztahu k mocenským strukturám (členství jako povinnost, jako něco,
co „se očekává“), mimo jiné ve snaze neohrozit budoucnost dětí. Další část rodičů
vnímala členství v Pionýrské organizaci i jako akceptovatelnou náplň volného času dětí,
opět bez ideologických konotací.
Objevují se zde dvě zdánlivě protichůdné tendence: na jedné straně vzpomínky,
které nepřisuzují Pionýrské organizaci ČSM v podstatě žádný „politický“ význam; její
aktivity se zúžily na něco, co stálo „mimo“ svět ideologie, co sice proklamativně bylo
propojeno s vládnoucí komunistickou stranou, ale ve skutečnosti bylo jen „maskou“
pro normální volnočasové aktivity a hry v přírodě. Někdy dokonce s nádechem něčeho
nedovoleného, například ve formě oficiálního „krytí“ pro skautský obsah. Protikladnou tendencí je pak význam členství v Pionýrské organizaci ČSM pro „kádrový profil“, mající zvláště pozitivní vliv při výběru budoucího profesního uplatnění, příslušné
střední školy apod.

„Jakápak ideologie“ 32
(Několik poznámek závěrem)
V obou případech se děti, potažmo jejich rodiče, od Pionýrské organizace ČSM
„mentálně“ vzdalují – pionýrská činnost v té oblíbené, do značné míry od oficiálních
atributů členství okleštěné dimenzi ztrácí svoji ideologickou podobu (typicky kopaná,
vybíjená, výlety do přírody) a v poloze oficiální je pak redukována na pouhé formální
32 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Digitální sbírky Centra orální historie. Sbírka Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Rozhovor se F. K. (* 1950, muž, Plzeň, středoškolské vzdělání, hudební management).
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„Na základní škole jsem byl v Pionýru, jako většina dětí“.
Pionýrský kolektiv let padesátých a šedesátých ve vzpomínkové perspektivě

naplnění požadovaných kritérií. V tomto směru pomyslně intervenuje i další významná forma mimoškolní činnosti, respektive mimoškolní výchovy, zájmové kroužky. Ty
představovaly jednu z důležitých součástí mimoškolní výchovy, jež měla spojovat tzv.
masovou práci, individuální činnost, a právě zájmové kroužky. Od šedesátých let měly
být způsobem, jak „pomoci dětem účelně využívat svůj volný čas trávený mimo dosah
institucí“, což doprovázela snaha o zatraktivnění nabídek kroužků.33 Zároveň se posilovalo institucionální zázemí mimoškolní výchovy, kdy metodickou i ideovou funkci
nesla škola společně s Pionýrskou organizací ČSM, což mimo jiné zakotvoval i první
paragraf Zákona č. 186/1960 Sb., školského zákona. Koncem padesátých let a v letech
šedesátých se pak rozšířilo kvalitnější zázemí pro zájmovou činnost, mnoho z kroužků
nabízely i Domy pionýrů či pionýrské stanice.34
Tuto skutečnost potvrzují i vzpomínky respondentů a respondentek – jejich
zkušenost se zájmovou činností se váže buď ke škole, nebo k Pionýrské organizaci
ČSM (zejména kroužky technické, přírodovědné a tělovýchovně branné),35 případně
k některé z Lidových škol umění (pro tanec, zpěv, výtvarnou výchovu, dramatickou
výchovu apod.). I v tomto případě je však v paměti a ve vzpomínkách striktně oddělována reflexe zájmové činnosti a její napojení na struktury Pionýrské organizace ČSM
(paradoxně i v odpovědích, které přímo zmiňují zkušenosti s kroužky zastřešenými
konkrétním Domem pionýrů a mládeže).
Co tyto osobní reflexe naznačují? Celý proces kolektivní výchovy se zde zúžil
na více či méně smysluplné trávení volného času, kdy povinná „ideologická zátěž“
byla jen jakýmsi předstupněm a podmínkou pro jiné aktivity. Což mimo jiné rezonovalo v rozsáhlejších odpovědích získaných v rámci orálněhistorických rozhovorů, kde
narátoři a narátorky svoji angažovanost v Pionýrské organizaci ČSM zúžili na období,
kdy již nebyli ve věku pionýrském, ale naopak se angažovali jako vedoucí, především
při letních pionýrských táborech. Jejich propojení s Pionýrskou organizací najednou
dávalo mnohem větší smysl. „Začali jsme spolupracovat tenkrát s pionýrskou skupinou tady
z Prahy 5, kteří jezdili do Velhartic přímo pod věž hradu, na takovou mrňavou loučku, klasický
tábor bez elektriky, úplně kouzelný. Do dneška na to ty děti vzpomínají. [...] Pak jsme získali
pozemek asi sedm kilometrů tam odsud, v Horách Matky Boží, tam jsme během roku vybudovali
kompletně tábor. [...] Člověk se u toho vyblbnul hrozným způsobem sám jako vedoucí. To bylo něco
úžasnýho vymýšlet pro děti hry a různé zábavy. [...] Kolikrát jsme se na tom vyblbli víc než ty děti.
Jsou to hezké vzpomínky.“36
Ve vztahu k „angažovanosti“, propojení aktivit Pionýrské organizace s loajalitou vůči politice vládnoucí strany, se tak objevuje až jakýsi paradox. Na jedné straně
ženy a muži ve vzpomínkách (v retrospektivní reflexi) spíše upozaďují význam svého členství v Pionýrské organizaci v období dětství, kdy o této angažovanosti sami
v podstatě nerozhodovali. Na straně druhé, spojení s touto organizací v dospělosti,
33 KNAPÍK – FRANC: Mezi pionýrským šátkem a mopedem, s. 410–412.
34 TAMTÉŽ, s. 424.
35 Zhruba čtvrtina členek a členů Pionýrské organizace ČSM se zapojila do některé z těchto forem
zájmové činnosti. ČMOLÍK: Kapitoly z historie Pionýrské organizace, s. 166.
36 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Digitální sbírky Centra orální historie. Sbírka Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Rozhovor se J. R. (* 1949, muž, Praha, středoškolské vzdělání, hasič).
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kdy se na základě vlastního rozhodnutí stali vedoucími oddílů, doprovázejí důrazem
na smysluplnost činnosti („udělat něco pro děti“) i prvky zábavy a vybočení z běžného stereotypu každodennosti. Přirozená potřeba smysluplné činnosti na straně jedné
(u dospělých) a potřeba dětí být „obyčejnými“ dětmi na straně druhé se tak rozvíjela
v mezích možného, v rámci silně formalizované a s mocenskými strukturami propojené organizace a často této organizaci navzdory.

Summary
“During primary school, I was in Pioneer, like most children.”
A Pioneer collective of the 1950s and 60s from the perspective of witnesses
Lenka Krátká
The study describes some aspects of the functioning of the Pioneer Organization of
the Czechoslovak Youth Union from its founding in 1949 to the beginning of the so-called
normalization. Based on personal testimonies of witnesses (oral-historical interviews and semistructured questionnaire), the author of the study monitors the activities of the Pioneer Organization, as remembered today by the actors themselves, then pioneers: from admission to
this mass organization, through evaluation of unit meetings, to activities and experiences that
deviated from everyday life. An important part of the narrative is a reflection on the influence
of communist ideology in this important (or the most important, given the size of membership base) component of extracurricular education. The author focuses on the retrospective
evaluation and perception of the influence of the ruling ideology, i.e. the interconnection of
the Pioneer Organization with the interests of ruling communist party. The conclusion of the
article then offers a discussion of the fact that this interconnection is basically trivialized, often
almost denied, today.
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RECENZE
DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana:
Dvůr jako téma. Výzkum panovnické
společnosti v českém středověku
– historiografie, koncepty, úvahy,
Praha: Historický ústav AV ČR 2020, 357
s. ISBN 978-80-7286-342-6
Jméno Dany
Dvořáčkové,
rozené Malé, je
v kontextu české
historické vědy
spojováno zejména s nebývalým
rozvojem bádání
nad fenoménem
panovnických
dvorů a obecněji
dvorské kultury. Dvořáčková
na tomto poli vykonala množství
zásužné práce nejen svými vlastními výzkumnými počiny, ale v neposlední řadě aktivitami
organizačními, když stála u zrodu Výzkumného
centra Dvory a rezidence ve středověku při Historickém ústavu Akademie věd ČR, které vede,
z nějž se záhy stala základní organizační platforma do té doby spíše rozříštěného a nesoustavně
pěstovaného „českého“ dvorského bádání.
Recenzovaná práce v sobě spojuje mnohé z obou výše nastíněných poloh odborných
zájmů a aktivit Dany Dvořáčkové – totiž jak
vlastní, na pramenech založené studium vybrané látky, tak také její „sledování“ z pozice,
řekněme poněkud odlehčeně, zasvěceného
tutora. Výzkumu panovnických dvorů, zacílenému zejména na období posledních českých
králů z dynastie Přemyslovců, se Dvořáčková
věnovala již za času svých vysokoškolských
studií. K tématu publikovala množství dílčích
studií i (samostatně či v autorské spolupráci)
několik monografíí, jako redaktorka se podílela
na vzniku sborníků z řady Dvory a rezidence
ve středověku, které sehrály významnou roli
v kvantitativním i kvalitativním (metodickém)

rozvoji českého dvorského bádání, jež se současně i její zásluhou napojilo na hlavní proud
(západo)evropského výzkumu dané problematiky. Dvořáčková rovněž průběžně sumarizovala a komentovala (pro české i zahraniční publikum) dosažené výsledky české historické vědy.
Kniha Dvůr jako téma proto záměrně stojí, jak
již bylo naznačeno, na pomezí prezentace závěrů vlastních výzkumů Dvořáčkové a bilance
stavu poznání problematiky.
Takto formulované konstatování přitom není
myšleno negativně, naopak. Zasvěcené, vlastními
analýzami podepřené bilanční úvahy představují
náročnou disciplínu, zvláště pokud se jedná o niternou znalost odborné produkce. Zde je třeba
dodat, že Dvořáčková prokazuje obdivuhodnou
orientaci nejen v české, nýbrž i v zahraniční literatuře k mnohovrstevnatému tématu, jakým
dvorský výzkum bezesporu je. Podstatou monografie je tedy přehled a především zasvěcené
(z)hodnocení českého výzkumu dvorské problematiky medieválního období. Jádrem je rozbor
aktuálního stavu výzkumu, jak se rozvíjel v posledních cca dvou dekádách. Podstatná je ovšem
i diskurzivní kontextualizace, tedy historie dvorských bádání v českém prostředí od konstitutivní
éry Františka Palackého ve 2. polovině 19. století
do 90. let 20. století s identifikací ideově, resp.
ideologicky motivovaných příčin malého zájmu
o panovnický dvůr jakožto centrální bod systému
středověké a raně novověké monarchie.
Práce je rozdělena do pěti základních kapitol, které se vnitřně dále člení dle sledovaných
témat. První dvě kapitoly jsou svou povahou historiografickou analýzou dějin dvorských bádání
v českém prostředí od vzniku moderní historické vědy po zhroucení komunistického „experimentu“ na přelomu 80. a 90. let, resp. včetně
90. let 20. století, kdy se začala systematicky rozvíjet rezidenční a dvorská bádání v sousedním
Německu. Dvořáčková přesvědčivě identifikuje
kořeny omezeného zájmu či spíše nezájmu o panovnický dvůr ze strany české historiografie, který, bezpochyby oprávněně, spojuje s Palackého
konceptem českých dějin, v němž byl na úkor
centra monarchického systému (dvora) akcentován význam zemské šlechty a správního aparátu
(úřadů), v němž tato šlechta (stavovská obec) dominovala. Pojetí státnosti nikoli jako monarchie,
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v jejímž centru stál panovnický dvůr, ale jako
abstraktní entity utvářené politickým národem
(stavy) a jeho institucemi pak nadlouho (pokřiveno marxistickou ideologií) determinovalo podobu českého dějinného příběhu.
Na kořeny, resp. „dějiny“ bádání nad dvorskou problematikou, kde logicky převažuje chronologické hledisko, navazují oddíly vystavěné
problémově, v nichž se Dvořáčková zaměřila
na jednotlivé koncepty a možnosti metodického uchopení tématu (lidé na dvoře a jejich
zajištění, otázka veřejnosti a soukromí, muži,
ženy, děti, dvorské chování a kultura etc.). I tentokrát mívá text přehlednou strukturu – kořeny
zájmu o problematiku s identifikací „pionýrů“
výzkumu v českém prostředí, kritické zhodnocení dosažených výsledků, zasazení do obecnějšího diskurzivního kontextu, představení
„bílých míst“ a nakonec (ovšem nikoli svým
významem) inspirativní úvahy nad možnostmi,
jež se před výzkumníky otevírají do budoucna.
Je zapotřebí podtrhnout fakt, že Dvořáčková
programově akcentuje význam mezioborové
spolupráce. Ostatně sama se ve svém výzkumu
posunula směrem k uplatnění antropologických
a sociologických přístupů a metodických inspirací. Znát je to mimo jiné na poučeném výkladu
„o chování v systému“ dvora, kde např. aplikovala teorii o roli subsystémů Niklase Luhmanna
(v minulosti publikovala na stránkách Českého
časopisu historického studii o dvoru jakožto sociálním systému) nebo v pasážích věnovaných
(ritualizovaným) vzorcům chování u dvora.
Je bezesporu příjemným zjištěním, že Dvořáčková nereflektuje pouze výsledky výzkumů
centrálních historických pracovišť, ale že věnuje
pozornost rovněž regionální produkci. Pokud
jde o citovanou literaturu, musela autorka postupovat selektivně, což platí zejména v případě
témat, jimž byla v dosavadním bádání věnována
zvýšená pozornost. Zde bylo zapotřebí omezit
reflektované tituly na ty svým významem skutečně bazální. Na druhou stranu u témat málo či
méně probádaných – typické je to např. v podkapitole věnované oděvům a symbolice spojené
s kulturou odívání – přicházejí ke slovu de facto
jakákoli zpracování, resp. je jednotlivým položkám věnován (ve srovnání s výzkumem „zahuštěnějšími“ tématy) snad až nepřiměřený prostor,

což může být, pokud jde o rozpoznání reálného
významu či dopadu pojednávaných prací, občas
poněkud matoucí. Práce Dany Dvořáčkové ovšem není bibliografickou příručkou, přehledem
veškeré publikované literatury, jak na to sama
autorka upozorňuje. Opakuji proto, že selektivní
přístup je zde zcela legitimní.
Jakkoli je pak pravdou, že metodické insprace a inovantivní tematická zacílení ve smyslu organizovaného, koncentrovaného výzkumu lze u nás spojovat zejména s prostředím
západoevropským (německým, frankofonním,
anglosaským), přece jen soudím, že by si více
pozornosti zasloužila i analogická bádání rozvíjená v Polsku či např. v Maďarsku, tedy v zemích
českému prostředí blízkých tradicemi dějinnými i výzkumnými. Jako příklad lze uvést oblast
archontologických studií (soupisy úředníků
a hodnostářů), panovnických itinerářů, roli zvířat u dvora (koně, psi, kultura lovu apod.) nebo
pestrou sféru dějin stravování a kulinární kultury – zde všude jsou polští a maďarští kolegové
přinejmenším o krok napřed. Rovina inspirací
tedy není jednosměrná (myšleno ve smyslu česká historická věda v roli inspirátora dvorských
výzkumů „na východ od Labe“), jak by to – bezesporu nikoli záměrně – mohlo z textu posuzované práce občas vyznívat.
Jestliže jsem však na předchozích řádcích
uvedl několik připomínek, je třeba zopakovat to, co bylo řečeno hned na počátku těchto
úvah. A sice že Dana Dvořáčková prokázala
mimořádnou orientaci ve svým rozsahem nikoli
jednoduché problematice. Její postřehy směrem
k pramenným limitům současně prokazují důvěrnou a hlubokou znalost pramenné materie.
Recenzovaná publikace je tak bezesporu dílem
zasluhujícím respekt.
Petr Kozák
PIĘTAK, Stanislav – PINDUR, David
– SPRATEK, Daniel:
Dějiny evangelíků na Těšínsku
od reformace do tolerance.
Český Těšín, Slezská církev evangelická a. v. 2020,
402 s. ISBN 978-80-87340-05-9
Předkládaná kniha je pokusem o syntetické zpracování dějin těšínských evangelíků
a to v dlouhém rozmezí od počátku šestnáctého století až do vydání tolerančního patentu
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v druhé polovině
osmnáctého století a je výsledkem několikaleté
badatelské práce
výše uvedených
autorů. V českém
prostředí se jedná
o ojedinělý pokus
zachytit církevní
vývoj konkrétního územního
celku, v tomto
případě Těšínska,
jehož náboženská
situace v raném novověku procházela turbulentními proměnami podobně jako celé zbývající slezské území.
Struktura knihy je standardní, autoři se rozhodli pro chronologické pojetí dějin evangelíků na Těšínsku, počínaje stručným zastavením
u období husitství, jak je v českém dějepisectví
obvyklé, přes první známky luterské reformace, počátky protireformace, situaci na přelomu
sedmnáctého a osmnáctého století až do tolerančních patentů Josefa II. Koncepce knihy
byla po mém soudu zvolena vhodně a nabízí
tak čtenáři přehledný a ucelený pohled na danou problematiku. Chronologický výklad doplňují tematické pasáže věnované konkrétním
fenoménům.
Po krátkém úvodu shrnujícím dosavadní
bádání se již autoři věnují problematice náboženského vývoje na Těšínsku. Jak již bylo
řečeno, pozornost věnují také otázce husitství,
kde konstatují, že obyvatelé Těšínska nejspíše
neměli příliš pochopení pro kališnictví a to tady
nenalezlo větší podporu, ačkoliv se v pramenech dají nalézt zmínky, které naznačují přítomnost kališníků v Těšíně. Na tomto místě
bych byl velmi opatrný, především ohledně
zmínek vyjadřujících úctu k Janu Husovi v těšínských městských knihách z šestnáctého
století. Tento fakt nemusí nutně signalizovat
existenci kališnické komunity ve městě. Lucyna
Harc ve svých výzkumech poukázala na fakt,
že v důsledku reformace a skutečnosti, že
k Janu Husovi se přihlásil i Martin Luther,
došlo ve slezských knížectvích k proměně

vnímání Jana Husa, který již tamějšími obyvateli nebyl vnímán jako kacíř, a můžeme se
setkat i s oceňováním Jana Husa.1 Následující
výklad již pokrývá první léta šíření luteránské
reformace na Těšínsku, která autoři zasazují
do širšího kontextu šíření Lutherových myšlenek ve Slezsku. Všímají si i radikálních proudů slezské reformace, jako byli následovníci
Caspara Schwenckfelda, kteří byli aktivní především v dolnoslezské oblasti. Autoři nevěnují
pozornost pouze institucionálnímu vývoji těšínského luteránství, ale zohledňují ve svém
výkladu také otázku protestanského školství
na Těšínsku a s tím úzce související problematiku protestanských intelektuálů, literátů a kazatelů spojených s regionem. Právě tyto pasáže
věnující pozornost „kulturním dějinám“ reformace na Těšínsku považuji za velmi přínosné
a je dobře, že se čtenářům dostává do rukou
ucelený výklad řečené problematiky.
Následující pasáže se týkají období třicetileté války a druhé poloviny sedmnáctého století, které vzhledem k dobovým okolnostem
přineslo evangelickým věřícím celou řadu komplikací v českých zemích. Na rozdíl od Čech
nebo Moravy mohlo luteránství ve Slezsku
v omezené míře existovat, nicméně je třeba odlišovat knížectví, která náležela českému králi
a knížectví, která měla vlastní vládnoucí dynastii. Těšínské knížectví ve sledovaném období
v podstatě spadá do obou kategorií, neboť
místní piastovská linie vymřela po meči v roce
1625, po přeslici v roce 1653, kdy knížectví
připadlo českému králi. Na osudy tamějších
evangelíků ale měla větší dopad událost z roku
1609, kdy tehdejší těšínský kníže Adam Václav konvertoval ke katolictví jako první ze slezských knížat. Autoři této události přirozeně
1
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HARC, Lucyna: Jan Hus w śląskiej historiografii od XVI do XX wieku. In: Jan Hus 1415
a 600 let poté. VII. Mezinárodní husitologické sympozium Tábor 23. – 25. června
2015. Jakub Smrčka, Zdeněk Vybíral (edd.),
Tábor 2015, s. 301–318; TÁŽ: Wojny husyckie
i husyci na Śląsku w opinii Ślązaków. In: Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740, část A. Helena Dáňová, Jan
Klípa, Lenka Stolarová (edd.), Praha 2008,
s. 223–231.
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věnují pozornost a konstatují, že je dnes prakticky nemožné zjistit přesnou motivaci knížete
k tomuto kroku, svou roli nepochybně sehrály
i politické ambice těšínského Piastovce, který
chtěl získat úřad slezského hejtmana, k čemuž
mu přechod ke katolickému vyznání napomohl. Je otázkou, zda skutečně můžeme Václava
Adama považovat za člověka, který „naprosto
nepochopil, o co v luterství jde“.2 Mohli bychom
oprávněně namítat, že až do své konverze se
kníže snažil být dobrým luteránem, o čemž
svědčí také autory využívaný církevní řád
pro těšínské knížectví, vzniknuvší z iniciativy
Václava Adama. Konverze těšínského knížete mohla mít i jiné důvody spočívající v touze
po hlubším náboženském prožitku, tak jako to
známe v případě celé řady českých nebo moravských šlechticů tohoto období.
Zbývající část knihy je věnována dění
v osmnáctém století, kdy se těšínští protestanté museli vyrovnat se sílícím protireformačním
tlakem ze strany habsburských vladařů, který
částečně vyřešila Altranstädtská konvence,
která ale ještě neznamenala úplnou toleranci,
ke které došlo až za vlády Josefa II. Autoři detailně zkoumají postavení těšínských luteránů
v této době a zohledňují také situaci v Čechách
a na Moravě. Značná pozornost je věnována
dvěma fenoménům tohoto období, a to stavbě
protestantského kostela, tzv. Ježíšova chrámu,
který je dodnes jedním z největších evangelických kostelů na území dnešního Polska, a působení pietistů na Těšínsku. Bohužel výklad
věnovaný pietistům a osudům tamní evangelické obce po jejich vyhnání je často přerušován biografickými medailonky jednotlivých
významných evangelíků, což narušuje plynulost textu a čtenáři orientaci, jakkoliv jsou ony
medailonky dobře zpracované a přinášejí celou řadu zajímavých informací. Podobně jako
v předcházejících kapitolách je i zde věnován
značný prostor evangelické kultuře a školství.
Co se týká zpracování knihy, nelze jí nic
vytknout. Publikace vypadá reprezentativně
2

PIĘTAK, Stanislav – PINDUR, David –
SPRATEK, Daniel: Dějiny evangelíků na Těšínsku od reformace do tolerance. Český Tešín
2020, s. 36.

a vlastní výklad je doplněn dobře zvolenou
obrazovou přílohou. Občasné gramatické či
stylistické chyby nemohou změnit dobrý dojem, jakým publikace působí. Jedinou drobnější
vadou na kráse jsou chybějící poznámky v poznámkovém aparátu (např. č. 121, 122, 123
nebo 125), což nepochybně nebyl úmysl autorů
a k chybě došlo při grafickém zpracování.
Závěrem lze konstatovat, že kniha Dějiny
evangelíků na Těšínsku od reformace do tolerance je povedeným příspěvkem k tématu
náboženských dějin českých zemí v raném novověku a jistě najde své místo v knihovnách
odborníků, studentů historických oborů nebo
zájemců o problematiku z řad širší čtenářské
obce.
David Radek
CHARLICART, Léa – ROBBE,
Émilie – BRANDA, Pierre – PRÉVOT,
Chantal (eds.): Napoléon n’est plus.
Paris: Éditions Gallimard – Musée de l’Armée,
2021, 307 s. ISBN 978-2-07-293160-4
Letošní rok
(nejen) ve Francii
se nese ve znamení dvoustého
výročí úmrtí jedné z nejvýraznějších osobností
francouzských
dějin – Napoleona Bonaparta (1769–1821).
O tom, že připomínka tohoto výročí ovšem zdaleka není jen součástí kalendáře francouzské
historie, nasvědčuje i mezinárodní pozornost,
kterou vzbuzuje v řadách odborné i širší veřejnosti. Řada paměťových institucí a zájmových
organizací směřovala k tomuto výročí přípravu a realizaci komemoračních aktivit vedených
na bázi interdisciplinární a mezinárodní spolupráce, výzkumu a popularizace, a to i přes
četná omezení a komplikace způsobené globální pandemickou situací, jež pro návštěvníky
na jistý čas neplánovaně uzavřela brány muzeí,
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galerií a jiných kulturních zařízení, či znemožnila cestu k nim.
Formou komemorace je i kniha, jejíž vydání v březnu letošního roku – strategicky jen
několik týdnů před kulatým výročím úmrtí legendárního francouzského císaře a vojevůdce
– zahájilo sled výstavních, publikačních a edukačních aktivit v roce, který je pod záštitou pařížské Fondation Napoléon s ohledem na uvedené výročí označován za „napoleonský“ (2021
Année Napoléon). Právě tato organizace, jež se
před lety chopila role osvěty v otázkách napoleonské historie a zaujala místo jejího garanta
v kolektivní paměti, se spolupodílela na vzniku této knihy, spolu s Musée de l’Armée v Paříži
a vydavatelstvím Gallimard. Výsledkem jejich
plodné spolupráce – již v úvodu lze konstatovat, že úspěšné – je výstava instalovaná ve výstavních prostorách Musée de l’Armée od 31.
března do 19. září (aktuálně prodloužená
až do 31. října) 2021,3 a především doprovodný katalog ve výpravném knižním provedení,
odpovídající váze a pozornosti, kterou si toto
výročí zasluhuje.
Napoléon n’est plus [Napoleon už není] zní
titulní název onoho velkolepého výstavního projektu a katalogu, který ho reprezentativně dokumentuje. Alternuje tím název jiné
tematicky obdobně zaměřené knihy, kterou
vydal v roce 2019 Thierry Lentz, ředitel Fondation Napoléon v Paříži.4 Při prvním přečtení
tento název revokuje situaci na odlehlém ostrově Svatá Helena, která nastala 5. května
1821 v 17 hodin 49 minut, poté i na evropském kontinentu, kam se tato zpráva rozšířila
z britských ostrovů v průběhu letních měsíců. Autoři nemystifikují, když upozorňují, že
3

4

Podrobnější informace o aktuálně probíhající výstavě viz na oficiálních webových stránkách pořadatele (Musée de l’Armée): https://
www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/napoleon-nest-plus.html,
k tomu viz též: https://actualites.musee-armee.fr/non-classe/les-5-raisons-de-visiter-lexposition-napoleon-nest-plus/, oboje
nahlíženo 18. 8. 2021.
LENTZ, Thierry: Bonaparte n’est plus! Le
monde apprend la mort de Napoléon (juillet – septembre 1821). Paris 2019.

síla rezonance, stejně jako emoce, které tato
zpráva vzbuzovala v uších a myslích současníků, byly v časoprostoru natolik různorodé,
že by povětšinou mohly vést až k zapomnění,
pokud by dva roky nato nebyly publikovány
Napoleonovy memoáry (Mémorial de Sainte-Hélène) sepsané Emmanuelem de Las Cases
(1766–1842). Byly vydány v příhodný okamžik
– v letech stupňující se frustrace z aktuálních
politických a společenských poměrů, které byly
v Evropě v „době kongresové“ stále hlasitěji
napadány evropskými liberály a konstitucionalisty. Vzpomínky na Bonaparta, který měl (a
dodnes má) jako self-made man či homme de haute
qualité inspirativní charisma a mnohopočetný
fanklub obdivovatelů, zároveň vzpomínky
na jeho „stodenní císařství“, nacházející svou
oporu v liberalismu, vytvořily dostatečné podmínky k šíření napoleonské legendy, jež záhy
zapustila kořeny i v obrazotvornosti nacházející svůj výraz v umělecké produkci. Připomeňme díla romantických malířů Horace Verneta
(1789–1863), Georgese Rougeta (1783–1869),
Jeana-Baptisty Mauzaisse (1784–1844), sochaře Françoise Rudea (1784–1855) a řadu dalších
(i méně známých) osobností, umělců, literátů,
filmových tvůrců atd. Vyvrcholení apoteózy
Napoleonova obrazu motivoval slavnostní návrat jeho ostatků do Paříže v roce 1840 a jejich
následné uložení v Dómu pařížské Invalidovny
– vše znamenitě dokumentováno a oslaveno
uměleckými i mimouměleckými prostředky.
A tak když čtenář čte napodruhé titul „Napoleon už není“, objevuje se mu před očima další
monumentální téma, na které se zaměřili autoři
této knihy – „druhý život“ francouzského velikána. Název knihy tím nabývá nového, poněkud
provokativního (a tím i marketingově efektivního) významu, když vede čtenáře, jenž v knize
listuje, ke kontradikci – „Napoleon přece stále je!“
Je zvěčněn v umění, jeho figura nabývající ikonických rozměrů, transformovaná v archetyp,
dodnes zdobí veřejný prostor, je vyhledávaným
sběratelským artiklem, objektem různých interpretací a reinterpretací, zachyceným perem
současníků i následujících pokolení. Ve své
nadčasovosti, která tento obraz rámuje, se stává nesmrtelným, což v pozornosti percipientů
vyvolává důvodné podezření: „Napoleon už není,
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ale přesto tu stále je!“ V knize je definován jak
svou tělesností, tak svou nesmrtelností – oboje dokládá množství pečlivě shromážděného,
kvalitně reprodukovaného a důsledně analyzovaného ikonografického materiálu, archivních
pramenů, tisků a manuskriptů, vytvářejících
ve vztahu čtenáře k této svébytné historické
osobnosti těsné osobní pouto. Není tedy žádným překvapením, že působivé výtvarné pojetí
obálky knihy vkusně vychází z rytiny Luigiho
Calamatty (1801–1869) z roku 1834, prezentující heroizovanou Napoleonovu posmrtnou
masku (Napoleone [de face]) obklopenou atributy slávy a kosmogonickými symboly, stejně
tak ověnčenou vavříny.5 To je Napoleonova
nová vizáž, respektive vizáž jeho posmrtného
života, dílo citlivého rytce ztvárněné mimořádně zdařilými sochařskými postupy, stírající
hranice mezi maskou a portrétem, portrétem
a ikonou. Zároveň plní poselství autorů této
knihy – ikonická tělesnost se v Napoleonově
obrazu pojí s božskou věčností, její matricí se
stane nadčasovost; nastavuje tím zrcadlo posledním okamžikům Napoleonovy existence
a započatému druhému životu, přetrvávajícímu doposud v historické paměti zastřešující
mnoho generací.
Kolektiv autorů, sdružující specialisty z paměťových institucí i odborníky z akademické
sféry pod vedením dvou institucionálních tandemů z Musée de l’Armée (Léa Charlicart a Émilie Robbe) a Fondation Napoléon (Pierre Branda
a Chantal Prévot), se zaměřil na Napoleonův
lidský rozměr, dokázal se přitom oprostit
od nedávných přemrštěných diskusí o obnovení otroctví ve francouzských koloniích během
Napoleonovy vlády či od kauzy jeho údajné
úkladné vraždy otrávením. Autoři této knihy se
nesnaží ani o to, co by se s ohledem na letošní
kulaté výročí Napoleonova úmrtí mělo, či dalo
5

Grafický list deponovaný ve sbírkách pařížského Musée de l’Armée, inv. č. 09173,
reprodukci viz: CHARLICART, Léa – ROBBE, Émilie – BRANDA, Pierre – PRÉVOT, Chantal (edd.): Napoléon n’est plus. Paris 2021, s. 176, kat. č. 31; na obálce knihy
je použita méně subtilní varianta z Rueil-Malmaison, Musée national des châteaux
de Malmaison et de Bois-Préau, inv. č. 735.

očekávat, a o co se ostatně pokusil jiný výstavní
projekt nazvaný jednoduše „Napoléon“, instalovaný paralelně v pařížském Grande Halle
de la Villette,6 podpořený rovněž velkolepým
doprovodným katalogem,7 nebo několik esejí
z pera zasvěcených autorů8 – zmapovat Napoleonův odkaz a význam v dějinách. Místo toho
autoři projektu Napoléon n’est plus analyzují život
a obraz Napoleona coby vězně na posledním
tažení, zbaveného všech požitků a internovaného na vzdáleném ostrově v jižním Atlantiku, který ovšem dokáže vzkřísit svůj příběh
kouzelnou mocí slov prostřednictvím očitých
svědků sdílejících spolu s ním jeho osud. Autoři katalogu tím navazují na nejnovější poznatky
publikované v posledních letech,9 přináší ale
i mnoho nového, doposud z různých důvodů
opomíjeného. Průsečíkem jejich snahy je přivést čtenáře k poznávání a objevování „velkých
témat“ z poslední fáze Napoleonova života:
ostrova Svatá Helena; Angličanů, kteří ho střežili; rezidence Longwood House, ve které pobýval; společníků, kteří ho v exilu doprovázeli
6

7

8

9
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Napoléon, Grande Halle de la Villette – Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 28. květen – 19. prosinec 2021; oficiální
webovou prezentaci výstavního projektu
viz: https://expo-napoleon.fr/, nahlíženo
18. 8. 2021.
CHEVALLIER, Bernard – CHEVALLIER, Arthur (edd.): Napoléon. Paris 2021.
K výstavnímu katalogu byl jako příloha vydán i žurnál k výstavě: MAUDUIT, Xavier:
Napoléon. Journal de l’exposition. Paris 2021.
Pouze výběrově: BOUDON, Jacques-Olivier: Napoléon, le dernier Romain. Paris 2021;
CHEVALLIER, Arthur: Napoléon et le bonapartisme. Paris 2021; LENTZ, Thierry: Pour
Napoléon, Paris 2021; VIDAL, Alexandre
Dimitri: Tous les chemins mènent à Napoléon.
Essai sur la compréhension de la légende napoléonienne. Sine loco 2021.
Opět pouze výběrově: BRANDA, Pierre: Napoléon à Sainte-Hélène. Paris 2021;
LENTZ, Thierry – LAGRANGE, François
(edd.): „Le plus puissant souffle de vie…“ La
mort de Napoléon (1821–2021). Paris 2021;
VIAL, Charles-Éloi: Napoléon à Sainte-Hélène. L’encre de l’exil. Paris 2018.
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a zanechali o tom svá svědectví; zmapována
jsou však i místa uložení jeho ostatků. „Protože
to byly právě skály na Svaté Heleně, které vzplanuly
napoleonskou legendou“, doplnil akademik Jean
Tulard.10 Středobodem pozornosti se tak stávají palčivé otázky, jež doposud vzbuzovaly
pochybnosti: Na co přesně zemřel Napoleon?
Zemřel skutečně na Svaté Heleně? Nebyly jeho
ostatky zaměněny za někoho jiného?
Kniha svým konceptem navazuje na svou
předchůdkyni přinášející poselství o Napoleonově dobytí historické paměti – jednalo se rovněž o výpravný katalog k výstavě realizované
před pěti lety ve stejných prostorách a na stejném místě, navíc stejným pořadatelem a částí
totožných autorů.11 Nutno však ocenit nadšení
autorského kolektivu a originalitu, s jakou se
mu podařilo navázat na dřívější závěry, pokračovat tam, kde se před lety skončilo, poukázat
na doposud opomíjené souvislosti, nově se
objevující kontradikce, nejasnosti, a zejména –
zdokumentovat kulturní dědictví a dobové prameny, z nichž řada je prezentována či podrobněji analyzována vůbec poprvé. Jak se vyjádřil
generál Henry de Medlege, ředitel pořadatelské
instituce (Musée de l’Armée) a „statutární strážce
císařovy hrobky“ (gardien du tombeau de l’Empereur), takto tematicky zaměřený projekt je de
facto završením její dvacetileté výstavní praxe
a kulturně-výchovné činnosti, přibližujícím dějiny a Napoleonovu osobnost v kontextu jeho
civilní politiky a válečných tažení.12 Autorům
se přitom podařilo badatelsky těžit nejen z dochovaných egodokumentů z pozůstalosti osob
z Napoleonova okruhu, ale i z dobových ikonografických pramenů, autentických objektů
souvisejících přímo s císařem či ojediněle se
vyskytujících předmětů charakteristických svou
autentičností, považovaných též za relikvie či
relikty. Řada z nich, pocházejících jak ze státních, tak privátních, domácích i zahraničních
10 CHARLICART – ROBBE – BRANDA –
PRÉVOT (edd.): Napoléon n’est plus, s. 15.
11 DANCOISNE-MARTINEAU, Michel –
ROBBE, Émilie (edd.): Napoléon à Sainte-Hélène. La conquête de la mémoire. Paris 2016.
12 CHARLICART – ROBBE – BRANDA –
PRÉVOT (edd.): Napoléon n’est plus, s. 18.

sbírek, byla publikačně i expozičně doposud
opomenuta, jejich zakomponování do souboru analyzovaného v této knize je proto velmi
přínosné. Z hlediska exkluzivity lze v tomto
směru zmínit Napoleonovy posmrtné masky,
fragment jeho chrupavky odebraný během
pitvy, pramínky vlasů, fragmenty textilie se
stopami krve z lehátka, na kterém byla provedena pitva, použité pitevní nástroje doktora
Françoise Antommarchiho (1789–1838), ale
i nově badatelsky zhodnocené fragmenty z Napoleonovy rakve, oděvu, domnělé tkáně z jeho
ostatků atd. Jako kuriozity se jeví též miniaturní
dobové relikviáře imitující Napoleonovu rakev
i s ostatky, nebo skutečné klíče od jeho rakve
uložené v sarkofágu a zapečetěné v neporušené bezpečnostní schránce z roku 1840. Její
obsah pomohl odhalit rentgenový průzkum,
jehož výsledky jsou rovněž reprodukovány.
Zcela nové pohledy nabízí například i chemicko-technologické, luminiscenční a materiálové
analýzy, stejně jako 3D modelace a grafické vizualizace Napoleonových posmrtných masek.
Z hlediska metodologie a uchopení sledované
problematiky autoři takto zvolili další chvályhodný přístup, naznačující jejich zájem dospět k přesvědčivějším výsledkům s využitím
moderních technologických postupů a exaktních metod, pokud vlastní oborové metody
nedostačují. I v tomto případě se ukazuje, jak
významnou roli v rámci nejaktuálnějších výzkumů sehrává interdisciplinarita. Nad tímto
projektem se tak vedle historiků, historiků
umění a muzejníků sešli i archeologové, medici, chemikové, restaurátoři a další specialisté,
což přineslo kvalitativně hodnotnější výsledky
a prohloubilo poznání sledované problematiky.
Kromě jiného i toho, co se doposud opíralo
o „tolik faktů, které se rozum pokusil rozpitvat, a mezer, které fantazie urychleně vyplnila,“ jak trefně
poznamenal generál Henry de Medlege.13
Kniha je z hlediska své struktury členěna
na dvě části, které na sebe navazují a vzájemně
se doplňují. První část přináší 19 dílčích studií
různého rozsahu, rozdělených do šesti tematických bloků často s poetickými či metaforickými názvy (Tváří v tvář smrti, Závěrečná zpráva,
13 Tamtéž.
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Poslední výdech, Proměnění, Ostatky a hrobky, Trvalost).14 Druhá část knihy katalogovým způsobem dokumentuje vybrané předměty (řadu
z nich publikačně vůbec poprvé), prezentované
mezi více než 200 exponáty na výstavě v Musée
de l’Armée a v knize kvalitně reprodukované.
Knihu průběžně doplňují přehledně zpracované přílohy s názornými schématy, tabulkami,
chronologickými přehledy, genealogickými pomůckami, mapami, plánovou dokumentací atd.
V závěru je připojena výběrová bibliografie
a jmenný rejstřík. Autorům lze vytknout pouze
dílčí nepřesnosti, například situování historické
Opavy (Troppau) na jedné z přiložených map
na pomezí současného Jihomoravského kraje
a kraje Vysočina.15 Drobné nedostatky však dostatečně vyvažuje celkové obsahové, formální
a výtvarné zpracování vystavěné na erudici,
působivosti a estetických kvalitách. Těmito
přednostmi totiž úspěšně formuje to, co prezentovaná problematika vzbuzuje po staletí –
emoce. Napoleon sice už není, ale díky nim
vlastně stále je a je také tím, kým je.
Marian Hochel
HOCHEL, Marian:
Vivant Denon a kouzlo empíru.
Napoleonova hvězda, která oživuje duši.
Opava–Praha, Slezská univerzita v Opavě
– Nakladatelství Togga, 2020, 416 s.
ISBN 978-80-7476-202-4
Císař Napoleon I. je v našich zeměpisných
šířkách velmi populární osobností, na jižní
Moravě je dokonce na jeho osobě vybudován
turistický marketing, soustředící se samozřejmě
kolem bitvy u Slavkova. Méně už si obdivovatelé císaře Francouzů uvědomují, že našim zemím nepřinesl nikdy nic dobrého, snad vyjma
hospodářského rozmachu v důsledku kontinentální blokády. U většiny obyvatel středoevropské kotliny je chápán jako velký vojevůdce
14 La mort en face, L’ultime message, Le dernier
souffle, Transfiguration, Cendres et tombeaux,
Persistance.
15 CHARLICART – ROBBE – BRANDA –
PRÉVOT (edd.): Napoléon n’est plus, sine pag
[s. 92–93].

a politik, kterému
ležela svého času
u nohou celá Evropa. O oblíbenosti napoleonské epochy svědčí
i tisíce návštěvníků každoročně
konaných vzpomínkových akcí
na bojišti u Slavkova, o něco méně
pak u Znojma
a v severních Čechách u Chlumce a Přestanova.
Naše odborná produkce je také až na skutečně velmi ojedinělé výjimky zaměřena výhradně
na Napoleona císaře a vojevůdce. Nejlépe to
dokládají prodejní úspěchy knih zaměřených
na válečná tažení a vojenské osobnosti let
1792–1815, vydávaných hojně třebíčským nakladatelstvím Akcent.16 O to více se z konvencí
naší historiografie věnované epoše prvního císařství ve Francii vymyká kniha Mariana Hochela, odborného asistenta Ústavu historických věd
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, který se obdobím napoleonské
Francie zabývá celou svou odbornou kariéru.
Náplní jeho nové knihy, v podstatě jde o autorovu předpracovanou a o nové poznatky doplněnou disertační práci, totiž není ani životopis
Napoleona Bonaparta, ani popis válečných
tažení, ale obraz budování propagandy napoleonského režimu ve Francii prostřednictvím
16 Jen výběrově: KOVAŘÍK, Jiří: Napoleonova tažení I.–V. Třebíč 2003–2005; TÝŽ:
Marengo aneb Waterloo naruby. Třebíč 2006;
TÝŽ:1809. Orel proti orlu. Třebíč 2009;
Týž: Napoleon. I. část. Generál Bonaparte
(1769–1804). Třebíč 2017; TÝŽ: Napoleon.
II. část. Císař Francouzů (1804–1821). Třebíč
2018; TÝŽ:Napoleon v Rusku. 1. díl. Pochod
na Moskvu. Třebíč 2012; TÝŽ: Napoleon
v Rusku. 2. díl. Zkáza Velké armády. Třebíč
2012; ŠŤOVÍČEK, Michal: Železný maršál.
Louis Nicolas Davout. Třebíč 2019, TÝŽ:
Marmont. Napoleonův maršál s cejchem zrádce.
Třebíč 2021; ELBL, Pavel Benedikt: Maršál
Masséna. Vzestup a pád „Miláčka Vítězství“.
Třebíč 2020.
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umění a jeho hlavního protagonisty, ředitele
muzeí Dominique-Vivanta Denona.
Denon sice zastával úřad generálního ředitele muzeí, jeho činnost však byla mnohem
rozsáhlejší, než by se mohlo z názvu jeho
funkce zdát. Že šlo o nový úřad, který neměl
za starého režimu předobraz, svědčí i neujasněnost Denonovy podřízenosti, která nebyla
žádným nařízením nikdy definována. V administrativních ohledech sice podléhal ministru
vnitra, kterého však často obcházel, řadu otázek včetně nemalých státních zakázek řešil bez
dalších prostředníků přímo s prvním konzulem, respektive císařem. Tato situace samozřejmě nepřispívala k dobrým vztahům Denona
k jednotlivým ministrům vnitra. Na druhou
stranu je docela možné, že tato rivalita byla
podporována záměrně samotným Napoleonem, neboť ji známe i z prostředí armády, kdy
na sebe častokrát někteří prominentní maršálové navzájem žárlili a odmítali se podřídit jeden
druhému, a to i navzdory císařovým rozkazům.
Taková situace přispívala k císařově lepší kontrole svých podřízených.
Rozsáhlá první kapitola je celá věnována
metodologickému ukotvení práce, přehledu
dosavadního bádání o osobnosti Vivanta Denona, a to jak ve Francii, tak u nás, a nechybí
ani základní životopis Napoleonova ředitele
muzeí, což je dobře, protože nejde rozhodně
o osobnost obecně známou, a to ani mezi zájemci o toto období francouzských dějin. Marian Hochel si pro svou disertační práci vybral
nelehké téma. Sestavit biografii Dominique-Vivanta Denona by jistě problém nebyl, on
se ale rozhodl na jeho osobě ukázat, nakolik se
prostředky uměleckého vyjádření mohly stát či
staly nástrojem propagandy prvního císařství
ve Francii a jeho hlavního představitele Napoleona Bonaparta. Zde již není možné vystačit
s metodami tradiční historiografie, ale je nezbytné dotknout se dalších oborů, minimálně
filozofie, estetiky, psychologie a zejména dějin
umění. Také pečlivá uměleckohistorická analýza popisovaných děl je důležitým momentem
Hochelova výzkumu.
Dále si autor v úvodní kapitole pokládá
základní otázky, kterým se bude věnovat, a definuje možnosti umělecké propagandy. S tím

nelze než souhlasit. Využití propagandy pak
demonstruje na stále živých příkladech z nedávné minulosti, vždyť v průběhu 20. století
docházelo ze strany totalitních režimů k masivnímu využívání propagandy k vylepšení vlastního obrazu a zdůvodnění ne zcela standardního
chování. Musíme ovšem připomenout, že propaganda má kořeny mnohem hlubší. V našich
zemích byla hojně využívána již za husitských
válek, propagandistickými letáky a spisy nešetřily jednotlivé strany za třicetileté války apod.
Následující čtyři kapitoly prozrazují, jak
se autorovi jeho záměr podařilo splnit. První
z nich začíná jmenováním Denona do úřadu
ředitele muzeí a dále rozvíjí vztah obou mužů
– Denona a Napoleona a pokouší se zodpovědět otázku, nakolik Denon a potažmo císař
ovlivnili uměleckou produkci. Napoleon si pro
své záměry na poli umění vybral velmi dobře.
Sám si byl vědom, že umění příliš nerozumí, ale
dobře věděl, co od tohoto oboru lidské činnosti požaduje a potřebuje.
Celkově třetí kapitola přibližuje několik
důležitých projektů, budovaných s cílem ukotvit nový režim ve Francii ve vnímání občanů
i cizinců. Denon, těsně spjat s Napoleonovými vizemi, přesně vystihl, co chtěl jeho císař
svými myšlenkami vyjádřit a obrátil je ve skutek, ke spokojenosti obou. (Byť někdy Denon
svou snahu až přehnal a vysloužil si Napoleonovu nespokojenost, kterou císař rozhodně
neskrýval.)
Všechna svá tvrzení autor pečlivě dokládá na popisovaných uměleckých dílech, ale
i hojnými citacemi pramenů, zvláště osobní
povahy. Ty již tak zajímavý text obohacují
o další rovinu a umožňují lépe proniknout
do myšlení a záměrů obou hlavních protagonistů knihy, protože nejenže by bez Napoleona nebylo Denona, ale i naopak. Jak sám
autor píše, „Denon snil svůj sen a Napoleon mu
ho plnil. Císař snil svůj sen a jeho rádce ho v něm
utvrzoval“ (s. 92). Tyto dvě věty snad nejlépe vystihují vztah obou mužů. Byl to dnes
prakticky neznámý Denon, kdo stojí v pozadí dnes obdivovaných památek na dobu
prvního císařství. A přitom si jen skutečně
málokdo z dnešních diváků uvědomuje, že
nic nevzniklo náhlou inspirací autora, ale bylo
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pečlivě konzultováno, promýšleno a aranžováno, aby výsledný dojem byl dokonalý.
Abychom nemuseli chodit daleko, stačí jen
připomenout známý Gerardův obraz Bitvy
u Slavkova, hojně reprodukovaný v publikacích o slavkovské bitvě i dostupný ve formě
pohlednice. Marian Hochel ukazuje, jak každá
postava má na tomto monumentálním plátně
své místo a i způsob osvětlení evokuje legendární slavkovské slunce (s. 64–66). A stejné to
bylo u dalších známých obrazů. Denon také
dokázal vystihnout, jaké umělecké prostředky v konkrétních případech volit, protože síla
propagandy vždy závisí na identifikaci příjemce. Zatímco drobné medailérské umění,
ke kterému měl Denon velmi blízko, pracuje
na omezeném prostoru s alegoriemi a klasickými vzory, velká díla musí oslovit a v ideálním případě i ohromit diváka přímo.
Jestliže se v předešlé kapitole pohyboval
čtenář spíše v oblasti vizuální, následující text
je věnován síle slova. Jakým způsobem Napoleon ovlivňoval tisk ve Francii, je poměrně
známé, od omezení počtu vycházejících novin
po důslednou kontrolu obsahu těch zbývajících. Hochel to dokládá pomocí metafory
o dirigentovi (Napoleonovi), majícím moc
nad životem a smrtí jednotlivých hlasů v orchestru, aby výsledný dojem byl bezchybný.
„Dokonalá hudba“ měla dopadat a ovlivňovat
každého francouzského občana a formovat
jeho oddanost novému uspořádání země v čele
s císařem. A Denon, původně spisovatel, byl
členem onoho orchestru, který hrál podle pokynů dirigenta k jeho spokojenosti. Sám nejen
publikoval články k oslavě císaře, vždy nějakým
způsobem související s uměleckými památkami, ale rovněž se podílel na cenzuře a zákazu
některých knih.
Následující kapitola přibližuje Denonovu
propagandistickou činnost v oblasti jemu samému nejbližší – medailérství. Přestože Denon
neměl žádné umělecké vzdělání, již za starého
režimu za Ludvíka XV. byl znám jako sběratel
medailí i rytec, a k tomuto druhu umění, již
od 16. století velmi populárnímu, měl velmi
blízko po celý život. Přestože se dnešnímu čtenáři může zdát rozsah kapitoly přílišný, je třeba si uvědomit, že medaile představovaly velmi

oblíbený způsob, jak připomínat na významné
události, a nejedna šlechtická sbírka tuto zálibu
dokládá. Na rozdíl od obrazu vznikaly medaile
v mnohakusových sériích a oproti rytinám či
příležitostným tiskům měly trvalý charakter.
Navíc zdařile provedenou medailí z vzácného
kovu či celou sbírkou se mohl majitel s úspěchem chlubit. Provedení medailí také umožnilo
zhotovení z různě kvalitních materiálů, a tím
i cenovou dostupnost pro širší vrstvy obyvatel. Jako nástroj propagandy bylo medailérské
umění ve své době neocenitelné. A Denon
jako ředitel pařížské mincovny ovlivňoval podobu těchto drobných plastik po celou dobu
Napoleonova konzulátu i císařství a sám také
mnoho medailí navrhl a realizoval. Marian Hochel na řadě příkladů těchto drobných plastik
demonstruje využití medailí při oslavě císaře
Napoleona ať již jako státníka, vojevůdce či
antického héroa.
V poslední kapitole knihy je čtenář přenesen od umění drobného k monumentálním
symbolům prvního císařství. Jsou jimi triumfální oblouk na náměstí Carrousel a vítězný
sloup Velké armády na náměstí Vendôme a oba
oslavují úspěchy francouzské armády pod Napoleonovým vedením. Každý z diváků měl
poznat lesk impéria a jeho sílu souměřitelnou
s antickými vzory a jejich heroickými činy. Při
přípravách i vlastních realizacích obou monumentů Denon naplno prokázal svého organizátorského ducha, když vystupoval nejen jako
zadavatel státních zakázek, ale zároveň modeloval výslednou podobu obou pomníků. Marian
Hochel se ale nespokojil s pouhým popisem
Denonovy účasti při vzniku obou děl a ideových náplní, ale proniká se čtenářem do antické
tradice triumfálních oblouků a vítězných sloupů, ale i slavnostních příjezdů, odkud první císařství čerpalo, a vysvětluje jednotlivé alegorie,
pro tehdejší Francouze snadno pochopitelné.
A přestože sám Napoleon příliš průběh staveb
nesledoval, v závěru dal přednost umírněné
symbolice, když odmítl svou Denonem navrženou sochu instalovat na vrchol oblouku. Zde
Napoleon projevil, oproti rozepjatému umělci,
více střízlivosti, uvědomujíc si možný negativní
dopad takové sebeprezentace na veřejné mínění. Zásluhy přece nepatří jemu, ale v první řadě
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armádě. S podobnou nevolí se setkala i socha
císaře na vendômském sloupu, oděná v antickém rouchu. Denon sice byl Napoleonovým
hlavním poradcem ve věcech umění, kterým
císař příliš nerozuměl, zachovával si však
po celou dobu vlastní názor a sledoval i své
vlastní cíle, nemluvě o tom, že mistrně dokázal
vmanipulovat Napoleona do svých představ
a záměrů. Zpravidla Denon plnil císařovy příkazy k jeho naprosté spokojenosti, ne vždy se
mu však dokázal zavděčit. Nicméně občasná
císařova nespokojenost nijak nepoznamenala
oslnivou kariéru jeho ředitele muzeí a hlavního
uměleckého arbitra. Na stránkách knihy nelze
zakrýt, že Denon má Hochelovy sympatie, nikterak však nesklouzává k jeho bezmeznému
obdivu a dokáže být nestranný, nicméně díky
těmto sympatiím před čtenářem vystupuje Denon jako živá postava z masa a kostí, jako obratný dvořan, výmluvný a asertivní služebník
mocného muže, který si dokázal vybudovat
pozici za všech režimů, které ve Francii za jeho
života panovaly.
V následujícím závěru autor stručně analyzuje předchozí výklad a i zde nezbývá než
konstatovat, že Marianu Hochelovi se podařilo
pozvat čtenáře na nevšední výlet do časů císaře
Napoleona I. a jeho ministra muzeí Denona,
kteří spolu dokázali vytvořit reprezentativní
umělecký sloh, stojící plně ve službách státu.
Sice neměl dlouhou životnost, ale dokázal zaujmout své současníky a mnoho obdivovatelů
nachází dodnes. Marian Hochel prokázal mimořádnou znalost umění napoleonské Francie,
stejně jako schopnost multioborově interpretovat okolnosti vzniku uměleckých děl zadávaných přímo císařem Napoleonem I. Důkazy
pro svá tvrzení nalezl v bohaté škále pramenů,
jejichž hojné citace autorův text obohacují.
Denon samozřejmě vycházel z dobového
chápání krásy a vkusu, nebyl jistě objevitelem
nebo tvůrcem empírového stylu, jeho nesmazatelnou stopu nesou všechna významná díla
oficiálního umění ve Francii konzulátu a prvního císařství. Z tohoto pohledu rozhodně lze
Denona považovat za tvůrce umění, protože
jestliže jeho ambicí bylo, aby Francie určovala Evropě módní vkus v umění, tak to se mu
splnit podařilo. Jakkoli byl Napoleon I. pro

téměř všechny evropské monarchy nepřítelem
a „korsickým netvorem“, vlivu francouzského
umění se ubránit nedokázali.
Záporem jinak velmi zajímavé i pěkně provedené knihy je absence většího množství obrázků, jen ty z úvodů kapitol nemohou stačit.
Autor si této slabiny své práce je vědom, jak
sám uvádí, je tomu tak z důvodu rozsahu knihy a zcela logicky finančních nákladů. Sám se
snažil tuto slabinu co nejvíce napravit přesnými
citacemi v poznámkovém aparátu. K tomu si
dovolím další výtku, čtenářově komfortu přispívají spíše poznámky pod čarou, než na konci knihy. Tato forma poznámek bývá používána
u prací určených širší veřejnosti a to Hochelova kniha po mém soudu není. Ne, že by text
byl příliš náročný, naopak, psán je velmi svěže
a čtivě, ale samo zvolené téma si laického čtenáře, kterého z napoleonské éry zajímají zpravidla jen svedené bitvy, jen těžko najde. Velmi
rád bych se ale mýlil.
Miroslav Svoboda
HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej
– ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al.:
Opavský kongres 1820:
Křižovatka evropské diplomacie
Opava, Statutární město Opava, 2020,
261 s. ISBN 978-80-7572-025-2
Je jen málo
událostí v českých dějinách,
které přesáhly
úzký národní,
v lepším případě středoevropský rámec.
Odmyslíme-li
si ze středověku notoricky
známé dění
spjaté s husitstvím, pak z raného novověku
bitvu na Bílé hoře a následnou popravu dvaceti sedmi českých „pánů“, z novodobých dějin např. Pražské jaro, srpnovou okupaci roku
1968, či z nejnovějších bezpochyby Sametovou
revoluci. Z 19. století, ještě z předbřeznové
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doby je to zejména bitva u Slavkova (1805)
a Opavský kongres (1820), setkání špiček evropské diplomacie prvořadého evropského
významu, které se navíc, jak zdůraznil Marian
Hochel, jeden z autorů recenzované publikace,
může pochlubit zhodnocením z pera samotného Henryho Kissingera, amerického diplomata, politologa a státního sekretáře pro zahraniční záležitosti. O to více udivuje, že uspořádání
výstavy a vydání stejnojmenného výstavního
katalogu k této události, která zasáhla do dějin
evropské politiky v ponapoleonském období,
proběhlo na podzim minulého roku bez širšího
celospolečenského ohlasu.
Svolání Opavského kongresu samozřejmě
úzce souviselo s Napoleonem Bonapartem,
mužem, jehož dvousetleté výročí smrti si pro
změnu připomínáme letos. S mužem, vojevůdcem, který ač začal jako republikánský první
konzul, nakonec v roli francouzského císaře
otřásl dosavadními evropskými trůny a svými
výboji dal do pohybu události, které během
několika málo desetiletí proměnily tehdejší
Evropu k nepoznání. S napoleonskými válkami a následným ponapoleonským obdobím,
od Vídeňského kongresu (1814–1815) po revoluční rok 1848, si spojujeme události, které
nakonec vedly k položení základů moderního
věku, tak jak jej chápeme dnes. Nakonec, přes
veškeré obtíže a peripetie došlo k vytvoření
států, které, byť stále po stránce zřízení monarchické, se stále více opíraly o konstituci,
parlamentní systém vlády a vládu zákona.
Důležitost těchto pilířů státu, které jsou
nezbytné i pro státy s demokratickým republikánským zřízením, se ukazuje především
v dnešní rozkolísané době, která pod vlivem
„přímé demokracie“ nejrůznějších sociálních
sítí postupně ztrácí právě ty prvky, jejichž institucionální zakotvení vznikalo právě v ponapoleonské době. Je to doba, kdy se už hovoří
nikoli o jednotlivých státech, ale přímo o celé
Evropě, o evropské rovnováze a případně i o
ohrožení či záchraně Evropy. Můžeme říci, že
bez tohoto Korsičana, který otřásl dosavadními
evropskými trůny a jejich dědičnými dynastiemi
a přímou akcí ukázal nadbytečnost snah odvozovat legitimitu panovníka či panovnického
rodu z Boží milosti, by mnohé bylo jinak. Když

je možné změnit panovnickou dynastii, pak je
možné změnit i jiné věci. Napoleon Bonaparte samozřejmě nebyl demokratem, to ostatně
nebyli ani jeho političtí protivníci rozhodující
o tehdejším směřování vysoké evropské politiky, ale svými činy uvedl do pohybu události, které nakonec s nejrůznějšími peripetiemi
a zákrutami vedly až k dnešní podobě moderní
demokracie. Není od věci si také připomenout,
že ve válečné vřavě první světové války definitivně skončila instituce císařství. V dnešní Evropě sice nacházíme monarchy, krále, ale nikoli
už císaře. Na začátku tohoto procesu rovněž
stál Napoleon Bonaparte, kdy v důsledku jeho
politických kroků byla roku 1806 ukončena
existence Svaté říše římské německého národa,
kvazistátního útvaru existujícího od dob Karla
Velikého. Poté se poslední římskoněmecký císař
z rodu Habsburků mohl titulovat už jen jako
císař rakouský a konkurenční německý stát jako
císařství existoval pouhých čtyřicet sedm let.
Jen necelý rok před Napoleonovou smrtí
ve vyhnanství na ostrově Svatá Helena v jižním
Atlantiku byl ukončen kongres tehdejších pěti
velmocí v Opavě. Opavský kongres byl jedním
ze série kongresů začínajících Vídeňským kongresem, následovaný Cášským (1818), Opavským (1820), Lublaňským (1821) a Veronským
(1822), který byl posledním. Jedná se o období,
pro něž se vžila charakteristika politiky spočívající na tzv. koncertu velmocí, kdy velmoci
na základě smluv, bezpečnostních záruk a systému neustále nalézané rovnováhy mezi svými
divergentními politickými zájmy měly jednáním a mírovou cestou řešit spory, které vznikaly v ponapoleonské Evropě. Strašákem pro
tento systém kontinentální bezpečnosti předznamenávající moderní formy kolektivní bezpečnosti, a obzvláště pro Metternicha jako jednoho z hlavních aktérů, se staly revoluce, které
narušovaly a otřásaly těžce nabytou legitimitou
vládnoucích panovnických rodů. Kongres roku
1820, jenž měl řešit revoluční události, k nimž
došlo v Království obojí Sicílie, se podle dohody odehrál na území habsburské monarchie,
a to v Opavě, která vyhovovala jak přiměřenou
vzdáleností pro všechny účastníky, tak i svou
provinčností, která byla shledána jako vhodná
pro setkání špiček evropské diplomacie. Jak
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poznamenávají autoři publikace, nevelká Opava, navíc situovaná poblíž hranic s Pruskem,
byla příhodná i z hlediska policejního dohledu, kdy v maloměstském prostředí bylo daleko
snadnější sledovat podezřelé osoby.
O tom všem, tedy o zákrutech tehdejší vrcholné evropské politiky, o setkání tří evropských monarchů, rakouského císaře Františka
I., ruského cara Alexandra I. a pruského krále
Fridricha Viléma III., doprovázených výkvětem tehdejší evropské diplomacie (vedle obligátního Metternicha zmiňme např. Ioannise
Antoniose Kapodistriase, řeckého diplomata
a ruského ministra zahraničních věcí) a samozřejmě celou řadou dalších osobností, je i tato
kniha. Tato doprovodná publikace stejnojmenného interiérového a exteriérového výstavního
projektu vznikla na základě spolupráce Národního památkového ústavu, Opavské kulturní
organizace, Slezské univerzity v Opavě, Slezského zemského muzea, statutárního města
Opavy a Zemského archivu v Opavě. Je docela
nesnadné přiblížit současnému divákovi politické události odehrávající se před dvěma sty
lety formou výstavy (zde hrozí, že se výstava
stane přehlídkou dlouhých vysvětlujících textů), proto se její tvůrci a autoři výše uvedené
publikace logicky snažili, a nutno říci, že velmi
úspěšně, oživit minulost zpřítomněním nejen
politicko-diplomatických rovin souvisejících
s Opavským kongresem, ale i předvedením
každodenního života kongresové Opavy spolu s představením co možná největšího počtu
jeho protagonistů, jejichž osobnosti jsou zasazeny do dobové materiální a vizuální kultury.
A to počínaje architekturou opavských paláců
a domů, přes dobové portréty, busty, veduty,
grafické listy až po archiválie spjaté s kongresovým děním (např. Záznam o průběhu
Opavského kongresu a seznam ubytovaných
ve městě, Zemský archiv v Opavě).
Celá kniha je členěna do pěti kapitol sestávajících z úvodního textu následovaného
katalogovou částí, obsahující jednotlivá katalogová hesla. Vstupní kapitola čtenáře uvádí
do politicko-historických souvislostí konání
Opavského kongresu, je zde osvětlen sled
událostí, které vedly ke svolání kongresu mocností do Opavy, druhá kapitola se pak zabývá

revolucí v Království obojí Sicílie v létě 1820,
která se stala bezprostřední příčinou svolání
Opavského kongresu. Jádro publikace představuje třetí a čtvrtá kapitola.
První z nich přibližuje vizuální kulturu
a různé rituály spjaté s kongresovým děním,
a to od nejrůznějších triumfálních oblouků
a slavobrán od Georga Fritsche, stavěných
jako dočasné architektury v opavských ulicích,
až po pamětní medaile či obraz od Ferdinanda
Runka zachycující legendární příhodu, kdy se
car Alexandr I. při své návštěvě Schwarzenbergů rozhodl u Hosína vyorat brázdu. Čtvrtá
kapitola v duchu metodologických přístupů
koncentrujících se na tzv. místa paměti (les lieux de mémoire, the sites of memory) rekonstruuje
podobu opavských domů a městských paláců, v nichž účastnící kongresu byli ubytováni. Spolu s tím jsou zde představeni i hlavní
kongresoví protagonisté, a to jak po stránce
politicko-diplomatické, tak i biografické včetně vykreslení jejich naturelu, přičemž text je
prokládán nejrůznějšími dobovými detaily, často i pikantními, které celou historickou matérii
oživují. Defilují tak před námi jak představitelé
přímých kongresových jednání (např. britský
velvyslanec Charles William Vane, lord Stewart), tak i jejich rodinní příslušníci (rakouská
císařovna Karolína Augusta Bavorská). Čtenář
se také např. dozví, že se kvůli opilé služce
nedostala k Faustinu Ensovi, známému opavskému intelektuálovi, profesoru tamního gymnázia a zakladateli opavského Gymnazijního
muzea, včas zpráva, že se rakouská císařovna
rozhodla tamní muzeum navštívit.
Poslední část nazvaná Po Opavském kongresu rekapituluje dění, které se odehrálo
po ukončení kongresu (prosinec 1820), přičemž zde v katalogové části nalezneme např.
i seznam a řazení vozů rakouské a ruské delegace odjíždějících z Opavy nebo známý pamětní spis Geist der Zeit z báně opavské městské
věže Hlásky, či návrh pomníku na setkání panovníků pro náměstí v Lublani.
Autorům výstavy i doprovodného katalogu
se na poměrně malé ploše podařilo shromáždit a formou katalogových hesel představit
obdivuhodné množství materiálu nejrůznější
povahy. Setkávají se zde jak umělecká díla, ať
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už to jsou opavské veduty Georga Fritsche,
veduty Neapole či působivé akvarely Franze
Biely zachycující málo známé či neznámé pohledy na opavské domy a opavská zákoutí, dobové portréty kongresových osobností (např.
anonymní portrét rakouského císaře Františka
I., Slezské zemské muzeum; proslulý portrét
knížete Metternicha od Josepha Karla Stielera
ze sbírek zámku Kynžvart aj.) nebo litografický
přepis známého obrazu francouzského malíře
Charlese de Steuben zachycujícího smrt Napoleona Bonaparte na ostrově Svatá Helena,
úřední seznamy kongresových hostů, různé napoleonské relikvie (Pouzdro na hodinky s pramínkem Napoleonových vlasů ze sbírek zámku
Kynžvart), s karikaturami Opavského kongresu anglické provenience či návrhem pomníku
Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu, veterána napoleonských válek, který těsně před zahájením
kongresu zemřel, od slavného sochaře Bertela
Thorvaldsena.
Organizátoři výstavy oslovili přední veřejné
paměťové instituce, v jejichž sbírkových fondech se nacházejí další soudobé artefakty, jmenujme zde např. Rakouskou národní knihovnu
ve Vídni nebo Albertinu tamtéž. Na prvním
místě je to patrně Státní zámek Kynžvart, v jehož sbírkách se nacházejí předměty z majetku
již zmíněného knížete Metternicha (např. jeho
konferenční stůl z jednání Vídeňského kongresu či grafický list zachycující podobu jeho
pracovny na zámku Kynžvart), tedy přímého
aktéra vysoké evropské politiky a protagonisty
Opavského kongresu, muže, kterého můžeme
považovat za jednoho z architektů ponapoleonského období.
V jedné monografii se takto podařilo představit památky, umělecká díla a artefakty, které
byly dosud prezentovány v odlišných historických, kulturněhistorických a uměleckohistorických souvislostech, kdy řada ze zde prezentovaných děl, např. vzpomenuté veduty Georga
Fritsche či akvarely Franze Biely, jež byly několikrát publikovány již dříve, je zde ukázána
v nových souvislostech či z jiné perspektivy.
Nemluvě samozřejmě o mnohých artefaktech,
které zde byly prezentovány poprvé. K vysoké
odborné úrovni publikace také přispívají výtečné úvodní texty Mariana Hochela, analyticky

přesná hesla Ondřeje Haničáka, Jiřího Šíla, Romany Rosové a samozřejmě celé řady dalších,
kteří se na tomto projektu podíleli.
Jaromír Olšovský
FRIEDL, Jiří:
Domů, a za svobodou.
Role Československa v migracích
obyvatel Polska v letech 1945–1948.
Praha: Academia, Historický ústav AV ČR, edice
1938–1953, 2020, 463 s.
ISBN 978-80-200-3110-3, 978-80-7286-353-2
Československo – polské
vztahy po druhé
světové válce patřily k fenoménům utvářejícím
tehdejší dějiny
střední Evropy
a zároveň odrážely i nejrůznější
konsekvence plynoucí z posunů
poválečné historie obecně. K tomuto tématu byla
Jiřím Friedlem publikována podle našeho soudu
zcela zásadní monografie, která přináší množství nových poznatků pro období bezprostředně po druhé světové válce, tedy pro léta 1945
– 1948. Její autor si vytkl za cíl rekonstruovat
roli Československa v migračních posunech polských státních příslušníků v uvedeném období.
Mimořádné postavení Československé republiky v této oblasti prioritně souviselo s její
geografickou polohou. Nešlo však zdaleka
o jediný podstatný rys. Připomeňme, že Československo tehdy bylo sice státem stále výrazněji směřujícím k příslušnosti k sovětskému
mocenskému bloku v Evropě, ale ještě zdaleka
nešlo o totalitní režim, neboť i nadále fungovala
řada nezanedbatelných mechanismů charakteristických pro demokratický politický systém.
Zároveň se u někdejšího „menšího spojence“,
antifašistické koalice, promítala řada vlivů mezinárodních, především souvisejících se zájmy
a vizemi velmocí.
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Polsko bylo již tehdy v rozdílné situaci
a mocenská dominance Sovětů zde byla evidentní. Přesně to vystihuje i hlavní titul předložené práce – Domů, a za svobodou. Přes
Československo totiž paralelně běžely dva
rozdílné směry polských migračních pohybů.
První směřoval do poválečného Polska především z teritorií západní a jižní Evropy. Šlo
o poválečné repatrianty – vojáky, vězně, totálně
nasazené atd. Druhá linie byla přesně opačná,
ne tedy domů, ale za svobodou. Šlo u různá vojenská uskupení, o příslušníky a kurýry antikomunistického podzemí, o osoby z rozmanitých
důvodů ohrožené komunistickou, respektive
státní moci či komunismus odmítající.
Friedl rozdělil tematicky svou práci do několika kapitol. První dvě uvádějí zkoumanou
problematiku do širších, přitom však vskutku
relevantních souvislostí. První se zabývá emigrací, respektive migrací Poláku od 18. století a zachycuje i vztah českých zemí a jejich
obyvatel k těmto pohybům. Druhou částí je
pak shrnutí pozice Polska na mezinárodní scéně za druhé světové války a podání přehledu
o polské migraci vyvolané válečným konfliktem. I zde je pozornost věnována kontaktům
migrujících s prostorem českých zemí.
Meritorní část práce nejprve přináší rozbor komplikované repatriace Poláků do svých
někdejších domovů, respektive na území poválečného státu, neboť mnozí byli své bezprostřední domoviny zbaveni sovětským záborem
někdejších polských východních oblastí. Organizace tohoto úkolu se intenzivně dotkla
poválečného Československa a jeho správních
a mocenských orgánů, od centrálních ministerstev až po některé složky municipality. Zároveň
je objasněna úloha a zájmy polských orgánů,
včetně v Československu působících diplomatů a členů repatriačního aparátu. Čtenář se tak
dovídá o různých politicky vynucovaných a realizovaných rozhodnutích, o aférách, o logistickém i finančním zabezpečení celého procesu
apod. Zvláštní pozornost je pak věnována „neuralgickému“ bodu československo – polských
vztahů – Těšínsku.
V další části knihy je podána analýza migrace „za svobodou“. Je popsána situace na státní
hranici a její postupné změny v poválečných

měsících a letech. Dále jsou sledovány cesty
antikomunistických složek polské společnosti, včetně kurýrů zabezpečujících styk mezi
polskou reprezentací na Západě a polským
podzemím. Výrazná pozornost je věnována
problematice židovských migrantů prchajících
přes Československo z Polska po pogromu
v Kielcích. Většinou příslušníci této migrační
vlny směřovali do vznikajícího státu Izrael. Postoj československých politických a správních
představitelů byl určován nejen jejich širším
ideovým a ideologickým zaměřením, ale i ohledy na místo ČSR v mezinárodních vztazích,
subjektivními zájmy apod. Věcně je zde rozklíčována i úloha zřejmě nejznámějšího funkcionáře, který se v této záležitosti angažoval,
kontroverzního Zdeňka Tomana.
Mimo autorův záběr nezůstaly ani další
menší migrační vlny – kladští Češi, hornoslezští uprchlíci, obyvatelé z horní Oravy a severní Spiše a uprchlíci z jihovýchodního Polska.
Práce je doplněna rejstříky a velmi zajímavými
fotografickými dokumenty.
Jiří Friedl koncipoval svou monografii
na základě skvělé a nesmírně široké znalosti
české i polské odborné literatury, neopomněl
ovšem i literaturu další provenience. Především
se jeho text ovšem opírá o studium archivních
a jiných pramenů z mnoha zemí. Jde tedy nejen o práci původní a přínosnou, ale v pravém
slova smyslu o dílo pozoruhodné, objevné,
zpracované s dokonalou profesionalitou.
Zdeněk Jirásek
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Mimořádné dílo brněnských historiků
Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému
středověku. Procházka, Rudolf (ed.),
Brno: Archiv města Brna, 2011, 828 s.
ISBN 978-80-8673-625-9
Dějiny Brna 2. Středověké město.
Jan, Libor (ed.),
Brno: Archiv města Brna, 2013, 1160 s.
ISBN 978-80-8673-636-5
Dějiny Brna 4.
Modernizace města 1790–1918.
Fasora, Lukáš – Malíř, Jiří (edd.),
Brno: Archiv města Brna, 2020, 1281 s.
ISBN 978-80-8673-662-4
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Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické
památky. Historické jádro.
Kroupa, Jiří (ed.),
Brno: Archiv města Brna, 2016, 885 s.
ISBN 978-80-8673-646-4
Dějiny Brna 6. Předměstské obce.
Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (edd.),
Brno: Archiv města Brna, 2018. 1245 s.
ISBN 978-80-8673-654-9
Když v roce
2011 vyšel první
svazek nových
Dějin Brna, byl
to rozjezd prestižního edičního
projektu svým
rozsahem dosud
nebývalého. Než
dospěl ke své definitivní podobě,
byl organizačně
a badatelsky připravován už o několik let dříve.
Měl zahrnovat celkem sedm objemných svazků o dějinách někdejšího zemského hlavního
města, nyní města krajského, a to v nejširších
souvislostech. Po formální stránce bylo vydavatelem statutární město Brno, tedy brněnský
magistrát, ale vlastní činností editora byl pověřen Archiv města Brno jako odborná instituce
řízená městem. Jedním z jeho prvních úkolů
bylo sestavit velký okruh spolupracovníků
ze spřízněných brněnských historických pracovišť. Mělo tak vzniknout multidisciplinární
dílo, na kterém se vedle Archivu města Brna
podíleli Historický ústav Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity a seminář dějin umění téže fakulty, dále Archeologický ústav AV
v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum
města Brna a řada jednotlivých badatelů z příbuzných oborů. Odbornou garanci projektu
převzala Masarykova univerzita, zastupovaná
hlavně Historickým ústavem Filozofické fakulty. Byla vytvořena redakční rada chystané edice
v čele s historikem prof. PhDr. Jiřím Malířem.
Celý projekt si vytkl za cíl vytvořit historický
obraz města posazený do širších evropských

souvislostí s důrazem na jeho každodenní život
od nejstarších dob po současnost.
Dějiny Brna mají ovšem své předchůdce.
Byli jim dřívější badatelé, čeští i němečtí, kteří
obraceli svou pozornost k dějinám města už
od počátku 19. století. Historik a brněnský
starosta Christian d‘Elvert, autor řady studií
a pramenných edic k moravským dějinám,
vydal v roce 1828 novátorskou práci s titulem „Versuch einer Geschichte Brünns“. Gregor
Wolny, rajhradský benediktin a autor topografických spisů o Moravě, publikoval v roce
1836 studii s názvem „Die Hauptstadt Brünn
und die Herrschaft Eisgrub“. Gustav Trautenberger sepsal v pěti dílech události z dějin Brna
od středověku po svou současnost formou
chronologicky řazených dat k jednotlivým
rokům a vydal je pod názvem „Die Chronik der
Landeshauptstadt Brünn“ I.–V., Brno 1891–1897.
Populární formou se pokusil dějiny Brna zpracovat Wilhelm Schramm v souboru „Ein Buch
für jeden Brünner“, I.–V. Brno 1901–1905. Středoškolský profesor František Šujan je autorem
českého zpracování v knize „Dějepis Brna“, vydané roku 1902 v rámci mnohasvazkové edice
Muzejního spolku v řadě Vlastivěda moravská,
která zpracovávala dějiny Moravy po jednotlivých okresech. Aktualizované a značně doplněné vydání této Šujanovy knihy vyšlo pak
znovu v roce 1928. V rámci svazků Moravské vlastivědy vydal svůj příspěvek „Brněnský
okres“ v roce 1897 František A. Slavík, do něhož zařadil i dějiny obcí, jež jsou dnes součástí města Brna. Někdejší ředitel Moravského
zemského archivu Berthold Bretholz se pokusil o přehledné odborné zpracování dějin města „Brünn. Geschichte und Kultur“ (Brno 1938),
ale dovedl je jen do roku 1411. Dílo zůstalo
nedokončeno, protože autor, německý Žid,
nepřežil nacistický holocaust. Mezi historické
tituly o dějinách Brna je možné zařadit i populární vyprávění brněnského advokáta a politika
Hynka Bulína „Čtení o dávném Brně“ z roku 1948
i několik knih historičky Mileny Flodrové o brněnské minulosti, např. „Brno v proměnách času“
(2004), „Brněnské hřbitovy“(1992), „Seznam ulic
města Brna s vývojem jejich pojmenování“ (1984) aj.
Poslední souborné zpracování dějin města připravil kolektiv historiků až koncem šedesátých
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let 20. století ve dvou dílech s titulem „Dějiny města Brna“. První svazek zahrnující dějiny
Brna od pravěku do revoluce 1848 vyšel roku
1969 pod vedením tehdejšího ředitele Archivu města Brna Jaroslava Dřímala. Do příprav
druhého dílu pod redakčním vedením Václava
Peši vstoupila tzv. normalizace, a tak tento svazek vyšel až po ideologických „úpravách“ roku
1973. Hlavní osou této syntézy jsou politické
dějiny, druhý svazek „Dějin města Brna“ je pak
zvlášť silně ovlivněn ovzduším sedmdesátých
let.
Pojetí nového projektu „Dějin města Brna“
je velmi vzdálené všem starším pokusům
o zpracování dějin města a svými ambicemi
sahá velmi vysoko. Už sám rozsah, stejně jako
šířka odborného badatelského záměru jsou
hodny obdivu. Rozvržení jednotlivých svazků
bylo od počátku stanoveno takto:
1. svazek: Pojednání o přírodních poměrech, prehistorie a raná historie městského prostoru do založení města ve 13. století.
2. svazek: Od založení města do konce
středověku (přelom 15. a 16. století).
3. svazek: Období raného novověku (16.
– 18. století).
4. svazek: Město v 19. století se zaměřením na modernizaci Brna v letech 1790–1918.
5. svazek: Město v době demokracie a diktatur. (Svazek pojedná o vývoji od roku 1918
po dnešek).
6. svazek: Dějiny okolních obcí a proces
jejich přípojování k Brnu.
7. svazek: Bude vyhrazen uměleckým památkám Brna všeho druhu.
Z proponovaných sedmi svazků zatím vyšlo pět, jež vycházely v nestejných časových
odstupech v tomto pořadí:
První svazek, jak jsme uvedli, vyšel v roce
2011 pod titulem „Od pravěku k ranému středověku“ a jeho redakce se ujal archeolog Rudolf
Procházka. Vyšel v rozsahu 734 stran. Pojednává o prehistorii a o vývoji osídlení v prostoru
budoucího města v 11. a 12. století. Speciálně
se zabývá otázkou polohy přemyslovského
hradu a ranými počátky středověkého města.
Druhý svazek vyšel roku 2013 pod titulem
„Středověké město“, jeho redakci převzal historik
Libor Jan. Pojednává o vzniku a založení města

a je časově doveden do roku 1526. Čítá celkem
1071 stran. Koncentruje se hlavně na otázky
městské správy, na její kancelář, na problematiku městského práva, ekonomii, obchod a hospodaření města, na životní prostředí středověké obce a mentalitu jejích obyvatel. Sleduje
mimo jiné postavení města ve vztahu k zemské
správě, církevní záležitosti a také jeho stavební
vývoj.
Sedmý svazek s titulem „Uměleckohistorické
památky“ vyšel v roce 2015 pod redakcí historika umění Jiřího Kroupy v rozsahu 885
stran. Je výsledkem práce brněnských uměnovědců, muzikologů, etnografů a literátů, kteří
zkoumají Brno z umělecké a kulturní stránky.
Tento svazek přináší kapitoly o architektuře,
malířství, sochařství a také o hudební tvorbě,
divadlu a literatuře. Věnuje pozornost urbanistickým konceptům minulosti, vzniku významných církevních a světských staveb, městským
parkům a také brněnskému podzemí, odhalenému teprve v posledních desetiletích.
Šestý svazek „Předměstské obce“ vyšel roku
2017 pod redakčním vedením historiků Lukáše
Fasory a Václava Štěpánka. Na 1.245 stranách
zkoumá hospodářství obcí v majetku města,
stav řemesel a podnikání i vznikající samosprávu a kulturní život v jednotlivých místech
za obvodem města. Líčí postupné včleňování
okolních obcí do města, jež vyvrcholilo v dubnu 1919, kdy bylo k městu připojeno 22 obcí
a vzniklo Velké Brno. Rozšiřování území města
pak pokračovalo i v dalších letech až po dnešní
stav.
Čtvrtý svazek s názvem „Modernizace města
1790–1918“ vyšel jako zatím poslední koncem
roku 2020 pod redakcí Lukáše Fasory a Jiřího
Malíře. Na celkem 1.285 stranách pojednává
o městě od osvícenského absolutismu k revoluci 1848 a dále v období vytváření parlamentarismu a boje za občanská a národní práva
až po bouřlivá léta 1. světové války a vznik samostatného československého státu. Je to doba
průmyslové revoluce, kdy se Brno stává městem průmyslu, zprvu hlavně textilního a pak
i strojírenského, chemického a potravinářského, a také střediskem dalších odvětví průmyslu
a obchodu. Brno se po vybudování prvního
železničního spojení s Vídní roku 1839 mění
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v důležitý uzel dopravy a komunikací. Spolu
s průmyslem roste ve městě počet dělníků a sociálně slabých vrstev, zrodilo se zde dělnické
hnutí, jež postupně do společnosti vneslo silný prvek sociálního napětí. Samotnému dělnickému hnutí, jež v Brně našlo své významné
centrum, se tento svazek Dějin Brna věnuje
jen v malé míře, patrně s ohledem na to, že
dějiny dělnického hnutí byly dostatečně glorifikovány v éře marxistické historiografie. Velká
pozornost je naproti tomu věnována vytváření
společenských struktur, rozvoji správy a územnímu rozvoji města, školství, spolkové činnosti a životnímu stylu. Podstatná část tohoto
svazku se věnuje národnostním sporům, kdy
v městě vzniká sílící česká národní reprezentace, avšak město ovládla německá honorace
bez účasti českého živlu. Expanzivní německý
nacionalismus ovládl vedení města a vyvolával
nové národnostní třenice. Ty vyvrcholily česko–německými bouřemi v roce 1905, kdy se
do popředí dostala otázka zřízení české univerzity v Brně. Čeští demonstranti byli nakonec
rozehnáni krvavým zásahem vojska. Přijetím
Moravského paktu v listopadu téhož roku
došlo mezi Čechy a Němci na Moravě k dočasnému kompromisu při řešení sporných
otázek. Rozsáhlá kapitola pojednává o umění,
kultuře a sportu, a to s ohledem na obě strany
národnostního zápasu. Česká strana nalezla své
kulturní a politické zázemí v Besedním domě,
zatímco Němci vybudovali své centrum v Německém domě. To vše se změnilo po politickém převratu, který v Brně proběhl 29. října
1918 a vyústil ve vyhlášení nového státu.
K dokončení velkého projektu Dějin Brna
zbývá vydat ještě poslední dva svazky. Třetí
svazek pojednávající o dějinách města v 16. –
18. století má vyjít ještě v průběhu roku 2021.
Pátý svazek o městě v době demokracie a diktatur, tedy od roku 1918 do současnosti, není
zatím v dohlednu.
Přehlédneme–li dosavadní výsledky práce
na projektu, můžeme konstatovat, že se úkol
daří plnit na vysoké odborné úrovni. Třebaže
jde o velkou mozaiku desítek autorských příspěvků, působí celek ve většině případů jednolitě. Přes zpoždění, dané hlavně pozdním
dodáním některých autorských rukopisů, což

je častá bolest obdobných kolektivních projektů, dostává tato edice jasný a pevný tvar. Ocenit
je třeba také bohatství ilustračního materiálu,
často dosud neznámého nebo zapomenutého.
Obrazová část je tak další velkou předností
edice. Celková úprava a knihařské zpracování
jednotlivých svazků řady činí z edice velmi reprezentativní dílo.
Dušan Uhlíř

ANOTACE
VESELSKÝ, Jiří:
Mince římské republiky.
Dějiny – Příběhy – Katalog.
Praha: Abalon, 2020, 542 s.
ISBN 978-80-270-8388-6
Před šesti
lety publikoval
numismatik Jiří
Veselský sympatickou příručku,
která seznamovala příznivce dějin
antiky s mincovnictvím římské
republiky. Autor
jí rozšířil doposud nepočetně
zastoupenou tuzemskou literaturu (připomeňme zejména odborné dílo Karla Kurze,
dále též knihu Jiřího Militkého a Lenky Vacinové Coins of the Roman Republic. The National
Museum Prague; 2018) o zajímavě koncipovaný
titul, v němž se dějiny mince potkávají s historickými událostmi a kulturně historickými
aspekty dějin římské republiky. Koncem roku
2020 Jiří Veselský zaujal numismatickou veřejnost novou a obsáhlou prací (vydanou grafickým studiem Abalon ve spolupráci s předním
aukčním domem Macho & Chlapovič), v níž
přibližuje vývoj mincovnictví římské republiky v podstatně detailnějším záběru. Představil
totiž zásadně přepracovanou předchozí práci
– obohatil ji o nové poznatky, rozšířil počet
římských rodů spjatých s ražbou mincí na 169
dosud známých (v původní knize 142). Zásadní inovaci představuje zejména ikonografická
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výbava publikace, neboť autor do ní zařadil
reprezentativní soubor vyobrazení mincí téměř
všech známých monetálů, což z ní činí svého
druhu užitečný katalog pro odborné numismatiky i sběratele.
Úvodní část publikace autor opatřil stručným kalendáriem dějin římské republiky (s. 14–
25), výkladem o postavení patricijských a plebejských rodin v římské společnosti, vč. geneze
a etymologického výkladu římských jmen (s.
27–29); nalezneme zde i užitečný heslář pojmů
spojených s římskou hmotnou kulturou a společností (s. 334–342). Následuje výklad o kompetencích monetálů, úředníků zodpovědných
za výrobu mincí, spojený s chronologickým
soupisem všech monetálů působících mezi
lety 211 až 31př. n. l. (s. 30–43), strukturovaný
podle vývoje římské republiky a doplněný poukazem na jejich nejvyšší dosaženou kariéru.
V další části publikace Veselský nastínil vývoj
římského mincovnictví do nástupu Augusta;
jeho předností je bohatá fotodokumentace
platidel. Zcela nově zde zařadil partie o předmincovních platidlech mezi 7. a 3. stol. př. n. l.,
dále představil okolnosti formování ucelenějšího mincovního systému pro třetí samnitské
válce, navázaného na masivní lité bronzové
mince (aes grave). Těžiště výkladu se pak odvíjí
od zásadní měnové reformy z roku 211 př. n. l.
v období druhé punské války, kdy se základním
mincovním kovem stalo (na rozdíl od dosavadního bronzu) stříbro. Současně bylo ukončeno
období anonymních ražeb. Autor zde zároveň
představuje škálu motivů, které se na římským
mincích používaly. Tuto část pak doplnil přehledovými hesly se stručnými charakteristikami
všech používaných mincovních nominálů (s.
63–66) a seznamem zkratek (a jejich významem), s nimiž se můžeme na republikánských
mincích setkat. Velmi užitečnou jsou také autorem sestavené tabulky k určování početných
anonymních bronzových ražeb; jak Jiří Veselský poznamenal, i na světových aukcích se lze
setkat s jejich chybným určením.
Těžiště Veselského publikace tvoří přehled 169 římských rodů, které vydávaly mince
po roce 211 př. n. l. Rody jsou řazeny podle
abecedního pořádku (s. 75–333). Autor v těchto blocích přibližuje historii jednotlivých rodů,

zejména pak politické aktivity významných členů. Monetály pak doprovází kvalitním vyobrazením jejich ražeb (celkem si podrobně všímá
442 mincí, namísto 312 v původní publikaci,
u řady stejných typů navíc autor publikoval odlišný exemplář), rozvíjí výkladem k historickým
okolnostem jejich vzniku, podrobně rozebírá
ikonografii mincí, včetně odkazů na římskou
mytologii.
Závěrečnou a neméně přínosnou je katalogová část knihy, kde autor přináší kvalitní
barevné snímky celkem 1812 mincí strukturovaných podle jednotlivých mincovních kovů
a řazených chronologicky (s. 345–538). Jiří
Veselský se přitom držel „tradičního“ soupisu
republikánských mincí Michaela H. Crawforda
(Roman Republican Coinage; 1974), doplněného
o nové objevené ražby. Každá z vyobrazených
mincí je opatřena jménem monetála, datací,
opisem a citací podle katalogů. Je třeba zdůraznit, že prezentované ražby jsou ve vysokém
stavu zachovalosti, což umožnila nejen spolupráce s významnými sběrateli, ale také pochopení jednoho ze světových aukčních domů
(Numismatica Ars Classica; NAC AG, Londýn – Curych – Milán). Užitnou hodnotu publikace rozšiřují rovněž odkazy na další ražby
(podle nominálů) vztahující se ke konkrétnímu
římskému rodu, které autor zařadil za výklad
ke každému rodu; číslování ražeb je převzato
ze zmiňovaného díla M. H. Crawforda.
Publikaci Jiřího Veselského nepochybně
přivítají zájemci o antickou numismatiku i antickou kulturu obecně, domnívám se také, že
ji ocení i pedagogové při výuce starověkých
dějin, zejména na specializovaných seminářích.
Jiří Knapík
BADEL, Christophe
– LEVASSEUR, Claire:
Atlas římské říše. Budování říše a období
rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l.
Brno, Lingea 2020, 96 s.
ISBN: 978-80-7508-612-9
Nakladatelství Lingea specializující se
na vydávání cizojazyčných slovníků a konverzačních příruček přišlo v roce 2020 se zajímavou knižní řadou. Je jí série historických atlasů,
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která kombinuje na historické
mapě dějinný vývoj s propracovanou infografikou
a hutným odborným výkladem.
K dějinám starověku doposud
vyšlo několik publikací (Starověký
Egypt, Atlas klasického Řecka, Atlas
helénistického světa,
Atlas římské říše a Atlas pozdní antiky), nicméně
k dispozici jsou již svazky k novověku (Atlas
rané kolonizace. Od Kolumba po Bolívara) a nejnovějším dějinám (Atlas studené války, Atlas dekolonizace, Atlas migrace).
Anotovaná publikace (původně vyšla
ve francouzském nakladatelství Autrement
v roce 2012) přibližuje vývoj římského impéria
v éře jeho vzestupu a rozmachu, tedy od doby
expanze římského městského státu na Apeninském poloostrově až po Commodovo úmrtí.
Vytvořil ji francouzský profesor římských dějin
Christophe Badel, působící na Université Rennes 2, mapy a infografiku připravila kartografka Claire Levasseur. Autoři dílo chápou jako příspěvek k současnému studiu dějin říší a na rozdíl
od klasických historických atlasů kladou důraz
nikoli na územní změny, ale na způsob správy
státu, komunikaci mezi vzdálenými oblastmi
říše, či zachycení různých integračních procesů.
Připomínají, že žádná autentická mapa z římské
doby se nedochovala, pomineme-li tzv. Peutingerovu mapu, dlouhý pruh dvanácti spojených
pergamenových listů, který vznikl ve druhé polovině 13. století jako kopie Agrippovy mapy
ze 4. století. Že ale Římané mapy používali, naznačují mimo jiné tzv. formula, soupisy známých
měst a národů a jejich povinností k říši.
Téma autoři rozvrhli do pěti celků, z nichž
první tři sledují vývoj římského impéria chronologicky, zbývající kapitoly přibližují správu
říše a podoby romanizace v 1. a 2. století. Naopak relativně málo pozornosti je věnováno
ekonomice římského světa. Každou kapitolu
a připojené mapové nákresy provází souvislý

výklad ke sledované problematice. Celkově čtenář v publikaci nalezne přes stovku map, plánků
a grafů, na každou stranu autoři navíc umístili
krátké „Slovo klasika“, výstižný citát antického
díla. Kromě map římského politického vlivu
v různých částech antického světa v dané době
jsou zařazeny nákresy významných vojenských
střetnutí (výstižně je např. zachyceno Pompeiovo tažení na Východě a jeho výsledky), proměny
správy provincií, infografika přibližuje politické
a správní orgány republiky, strukturu římské armády, rozložení sil v době triumvirátů. Autoři se
přitom snažili korigovat starší představy, resp.
zachytit i nedávné archeologické objevy (např.
průběh Varova tažení v Germánii a fatální střet
v Teutoburském lese, jeho lokalizaci u Kalkriese
na základě objevu amatérského hledače Tonyho
Clunna z roku 1987). Zvláštní pozornost autoři věnovali vývoji římského limitu, povstáním
a dalším významným událostem (jeden z nákresů zachycuje šíření požáru Říma roku 64). Samostatná kapitola je věnována rozvoji urbanizace,
silniční sítě, organizaci císařské pošty (jedna
z map kvantifikuje žaloby na správce provincií
na počátku principátu) či inspekčním cestám
Augusta, Nerona a Hadriána. Poslední část knihy přibližuje různou míru romanizace v klíčových částech impéria (Galie, Hispánie, východní
provincie) či šíření křesťanství. Publikaci uzavírají drobné přílohy: slovníček pojmů, přehled
dynastií a soupis literatury a dalších zdrojů, které
zachycují představy o římské říši v popkultuře
(filmy, televizní seriály i komiksy). I z tohoto důvodu lze publikaci Christophea Badela a Claire
Levasseur, která se mimochodem vyznačuje
kvalitou tisku a použitého papíru, doporučit
posluchačům historických oborů a politologie.
Jiří Knapík
ANDOKOVÁ, Marcela –
HRNČIAROVÁ, Daniela (edd.):
Bežný život starých Rimanov.
Bratislava: IRIS – Vydavateľstvo a tlač s.r.o. 2020.
416 s. ISBN978-80-8200-064-4
Letitým problémem výuky dějin antického
Řecka a Říma na vysokých školách je nedostatek
učebních pomůcek, jež by studentům přehledně
a jasně nastínily dějiny, kulturu i každodennost
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obou civilizací.
Na knižním trhu
se sice objevují publikace, jež
nastiňují jejich
celkový obraz zařazený do širšího
či užšího historického kontextu
(např. Burian, Jan
– Oliva, Pavel:
Civilizace starověkého Středomoří. 2.
vyd. Praha 2015;
Boatwright, Mary
T. – Gargola, Daniel J. – Talbert, Richard, J. A.:
Dějiny římské říše. Praha 2012.), leč právě díky
svému širokému časovému rozsahu nemohou
tyto čtenáři poskytnout přehledně strukturovaný vhled do některých oblastí vztahujících se
ke každodennímu životu antického světa.
Na slovenském knižním trhu tuto mezeru velmi vhodným způsobem zaplnila zde
prezentovaná publikace, jež se v přehledných
kapitolách (Prameny k římským reáliím, Obyvatelstvo římské říše, Obydlí, Římská kuchyně
a stolování, Rodinný život a manželství, Sex
a sexuální morálka, Vzdělávání a knižní kultura, Lázně a akvadukty, Pracovní život Římanů,
Zdraví a lékařská péče, Náboženství a svět
bohů, Člověk a čas v antickém Římě, Římské
politické instituce, Římská armáda) věnuje některým složkám římského politického, náboženského i soukromého života. Kniha vznikla
v rámci programu KEGA, jenž je zaměřen
na inovaci učebních pomůcek pro připravované mezioborové studium historie a klasických
jazyků. Je adresována pedagogům, studentům,
ale i širší veřejnosti. Všichni zde jmenovaní
v ní mohou najít odpověď na mnohé otázky,
jejichž řešením by jinak mohli strávit mnoho
času i dojít k mnoha dalším otazníkům.
Jednotlivé kapitoly jsou přehledně členěny,
doplněny závěrem a bibliografií uvádějící prameny i sekundární literaturu české, slovenské
i zahraniční provenience, což pro další studium
každého tématu je velmi přínosné. Text dokreslují a přibližují četné fotografie, vhodně
doplňující obsah kapitoly, a oživením, současně

sloužícím k poučení, jsou barevně vyznačené
části, v jejichž rámci vedle fotografie, či bez ní,
je text související s tím hlavním, ale podávající
informace navíc (např. podmínky pro zařazení do senátorského stavu; artes liberales, lectisternium ad.). Vše je psáno jasně, přehledně,
takže i ten, kdo není znalcem římských dějin,
se v textu může orientovat a porozumět mu.
Jediným velkým nedostatkem dle mého soudu je fakt, že v obsahu publikace u jednotlivých
kapitol nejsou zmíněni autoři. Jejich seznam
s profesním zaměřením nalezneme na konci
knihy, ale bez toho, že by bylo aspoň tam napsáno, které kapitoly jsou jejich dílem. Vzhledem
k tomu, jaká péče byla této knize z jejich strany
věnována, považuji na přinejmenším nevhodné
takovéto pojetí autorského práva.
Bylo by dobré, kdyby se tato publikace
dostala i na pulty českých knihkupectví a pomohla tak rozšířit povědomí o antické kultuře
i podnítit zájem o ni.
Karla Vymětalová
NEUBAUEROVÁ, Michaela:
Čarodějnické procesy na Jesenicku.
Vimperk, Víkend 2020, 181 s.
ISBN 978-80-7433-299-9
Přestože procesy s domnělými čarodějnicemi, probíhající
v 17. století na Jesenicku, představují svým rozsahem a počtem
obětí v rámci českých zemích výjimečnou záležitost (i ve srovnání
s mnohem známějšími a beletristicky či filmově
zpracovanými procesy na nedalekém losinském
panství), k jejich odbornému zpracování se záměrem probádat dosud nevytěženou pramennou základnu nebylo donedávna přistoupeno.
V kontextu historiografické produkce k oblasti rakouské části bývalého niského knížectví,
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tj. dnešního Jesenicka, však tato absence nepříliš překvapí, neboť ještě v dnešní době se
toto území částečně potýká s nedostatečným
zájmem historické obce, kterou nemohlo v minulých obdobích vyvážit ani nadšení místních
vlastivědných badatelů, a teprve v posledních
letech se tento dluh daří pozvolna splácet.
Na rozdíl od jiných témat však procesy nebyly rozhodně na okraji zájmu lokálních, avšak
nepříliš početných historiků. M. Neubauerová
zde tak mohla navázat na výzkumy muzejních
pracovníků, jako byli Vítězslav Zeman či její
otec Zdeněk Brachtl. Jako historička a kurátorka Vlastivědného muzea Jesenicka se hlavní
měrou podílela na otevření hojně navštěvované
muzejní expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku
v 17. století v roce 2010, během jejíž přípravy
byly poprvé zpracovány archivní dokumenty
ve Státním i Diecézním archivu ve Vratislavi.
Druhým výstupem tohoto výzkumu se stala
rovněž publikace Zpráva o nevíře, kterou sepsala
spolu s Drahomírem Poláchem, jenž se zaměřil
na losinské procesy. Nabídka nakladatelství Víkend na vydání populárně-naučné publikace tak
musela nakonec přirozeně směřovat k její osobě, v té době již několik let ukotvené ve Státním okresním archivu v Jeseníku, kde pokračuje
ve výzkumu místních dějin.
Forma knihy se obrací spíše na neodbornou část veřejnosti a postrádá tím pádem znaky
vědecké publikace, zejména v případě absence
poznámkového aparátu (závěrečný seznam literatury nicméně dílo obsahuje). To však nijak
nesnižuje její přínos. Jak je výše naznačeno,
nejedná se o kompilační práci, nýbrž o zpracování vlastního výzkumu, jenž od doby otevření
expozice a vydání předchozí publikace značně
pokročil (a dle slov autorky stále pokračuje)
a zájemcům o čarodějnické procesy a historii
Jesenicka obecně předkládá nové poznatky
a shrnuje ty dosud známé. Na úvod autorka
krátce shrnuje příčiny inkvizičních procesů,
mezi jinými uvádí – stejně jako předchozí badatelé – rovněž třicetiletou válku a její důsledky
v oblasti. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě nelze spolehnout na dostatečný výzkum
dopadů konfliktu, zasluhuje si toto téma podle
autora anotace všeobecnější diskuzi a revizi
dosavadního bádání jak v obecnější rovině,

tak následně právě v kontextu procesů. To je
však dluhem celé místní historiografie, nikoliv
samotné autorky publikace.
První kapitolu začíná M. Neubauerová
vůbec prvním doloženým případem procesů
z roku 1622, kdy obvinění Barbory Schmiedové
z Jeseníku spustilo lavinu následných obžalování, která se v několika vlnách vracela po celé 17.
století a v konečném důsledku si vyžádala okolo
250 lidských životů, přirozeně především žen.
Na základě rozboru soudních protokolů je čtenáři představen průběh celého případu a stejně
jako v dalších částech jsou do textu zařazeny
graficky odlišené odstavce rozvádějící některé
dílčí problémy, otázky či zajímavosti zmíněné
v textu (lidové léčitelství, správní otázky, historie místních obcí aj.). Další kapitoly jsou řazeny
podle jednotlivých vln procesů: léta1639–1644,
během nichž mělo dojít v Nise k výstavbě pece
k hromadnému upalování; období 1651–1652,
kdy další vlnu spustil obviněný třináctiletý
chlapec ze Širokého Brodu. Poslední kapitola
shrnuje následné případy mezi lety 1654–1697,
resp. 1715, kdy proběhl poslední proces.
Vedle nového a důkladnějšího rozboru
pramenů, zejména soudních protokolů, přináší
kniha rovněž nové poznatky a napravuje dosavadní omyly. M. Neubauerová přichází např.
s novou tezí v otázce umístění jesenického
popraviště, které bylo dosud předpokládáno
na svahu Příčného vrchu nad městem, u dnešní cesty do lázní, kde zhruba před půlstoletím
vyrostl památník obětem. Místo nepříliš exponované lokace umožňující sledovat exekuci
obviněných umísťuje popraviště do dnešních
městských sadů na základě zakreslení devíti křížů v tomto místě na 1. vojenském mapování.
Rovněž snad již definitivně odmítla možnost
procesů s malými dětmi a staví se plně k teorii, že číselné údaje v protokolech neoznačují
věk obžalovaných, ale délku jejich „čarodějnické praxe“. Anotovaná publikace nejen tímto
překračuje svou populárně-naučnou formu
a lze jen doufat, že je nejenom dalším střípkem
do stále nedostatečně vyplněné mozaiky jesenických dějin, ale rovněž jakýmsi mezistupněm
k následnému, již plně odbornému a zcela pramenně vyčerpanému dílu.
Jan Petrásek
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KLEČACKÝ, Martin a kol.:
Slovník představitelů politické správy
v Čechách v letech 1849–1918.
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,
a Národní archiv 2020.
ISBN 978-80-88304-18-0 (Masarykův ústav
a Archiv AV ČR, v. v. i.), 978-80-7469-091-4
(Národní archiv)
Už nestor
české historiografie František
Palacký si uvědomoval důležitost znalosti
dějin správy jako
předpokladu pro
úspěšný výklad
dějin. Ještě než
začal sepisovat dějiny Čech
a poté dějiny
národa, přikročil
vedle kritického
zhodnocení narativních pramenů také k sestavení Přehledu současného nejvyšších důstojníků
a úředníků zemských i dvorských v Království českém
od nejstarších dob až do nynějška (1832).17
Že je tato mravenčí práce hodna i velmi tvůrčího historika, dokazuje anotovaný
slovník Martina Klečackého a kolektivu. Ten
pochopitelně navazuje spíše na nedávné biografické slovníky představitelů státní správy
než na Palackého soupis. Publikace především
vyrovnává manko, které Čechy v tomto ohledu
nabraly ve srovnání s Moravou, kde se dějinám
státního úřednictva soustavně věnoval Aleš Vyskočil, autor Slovníku představitelů politické správy
na Moravě v letech 1850–1918 (2011).18
Předkládaná práce M. Klečackého a kol.
je svým téměř tisícistránkovým rozsahem asi
17 PALACKÝ, František: Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků zemských i dvorských
v Království českém od nejstarších dob až do nynějška. Praha 1832.
18 VYSKOČIL, Aleš: Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850–1918. Praha
2011.

trojnásobná oproti Vyskočilovu slovník, jak
se vzhledem k územnímu rozsahu Českého
království sluší. V M. Klečackém má svazek
nadmíru erudovaného vedoucího autorského
kolektivu. Už v jeho vydané dizertační práci
o českých ministrech ve Vídni mají nižší instance politické správy rozsáhlé zastoupení a určitý
vrchol Klečackého zájmu o tuto problematiku tvoří nedávný grantový projekt a aktuální
výsledná monografie o okresních hejtmanech,
potažmo okresní správě Čech (Poslušný vládce
okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868–1938). 19
Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849–1918 naproti tomu představuje především velmi užitečnou pomůcku,
se kterou se spíše pracuje, než aby byla čtena
od začátku do konce. Uživatelsky je svazek
velmi přátelský, jednotlivá biografická hesla
jsou charakterzována jednotnou strukturou,
zpřehledněnou do tabulkových výkazů. Vedle
základních životních dat k jednotlivým úředníkům od Eugena Theodora šlechtice Addy
až po Emila Žižku zde najdeme náčrt jejich
kariérního postupu ve státní službě a heslovité
údajeo soukromém životě a případných dalších povoláních dotyčného. Za zmínku stojí
i úvodní přehledová studie k politické správě
ve sledovaném období. V prezentované knize
se konečně završil úkol, který naší historiografii
vytkl Jurij Křížek už v roce 1969!
Martin Pelc
KNAPÍKOVÁ, Jaromíra
– DURCZAK, Ondřej
– SIOSTRZONEK, Jiří:
Pozor, vyletí ptáček! Nejstarší
fotografické ateliéry v Opavě 1860–1948.
Frýdek-Místek: Lukáš Horký – Surbanz 2020.
ISBN 978-80-907872-4-7
Opava by mohla aspirovat na titul města
s nejlépe probádanou historií. Zatím poslední publikace archivářky a historičky Jaromíry
Knapíkové, a pracovníků Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě Ondřeje
19 KLEČACKÝ, Martin: Poslušný vládce okresu.
Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách
v letech 1868–1938. Praha 2021.
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Durczaka a Jiřího
Siostrzonka naše
znalosti o lokálních dějinách
opět prohlubuje. Současně je
i příspěvkem
k historickému
vývoji fotografie.
Sleduje osudy
a produkci jednotlivých fotografických ateliérů v Opavě od jejich vzniku do Února 1948.
Úvodní esejisticky laděná kapitola Jiřího
Siostrzonka přináší fakta a úvahy k tematice
fotografického portrétu ve vazbě na rozvoj
technologie fotografie a její reprodukce. Stručně také sumarizuje dějiny opavských fotografických ateliérů, kterým se podrobně věnuje hlavní
část publikace.
Autor druhé kapitoly Ondřej Durczak rekapituluje fotografické prostředky a postupy
užívané v dobových ateliérech zaměřených
na portrétní tvorbu. Zvláštní exkurz věnuje
opavskému průkopníkovi barevné fotografie
Karlu Schinzelovi. Připomíná poměrně významné postavení města ve vývoji fotografické
techniky, které bychom mohli podepřít i zmínkou o krátkém působení významné osobnosti
Josefa Marii Edera na místní reálce. Ve školním
roce 1878–79, na samém počátku své profesní
dráhy, zde jako suplent dokonce ve výročním
programu školy uveřejnil i teoretické pojednání
o technologii barevné fotografie.
Hlavní část výpravné publikace tvoří přehled činnosti opavských fotografických ateliérů s řadou ukázek jejich produkce. Autorka
Jaromíra Knapíková zúročila dlouhodobý
zájem o dějiny Opavy, který ji dovolil opatřit
medailony ateliérů také zajímavými kontextovými informacemi, ať už topografického nebo
biografického charakteru. Hesla k jednotlivým
firmám mají jednotnou strukturu obsahující vedle názvu firmy také údaje o jejím trvání a adresách, na nichž sídlila. K tomu autorka připojuje
zjištění o majitelích a jejich životních osudech.
Uveřejněné fotografie pocházejí převáženě
ze soukromých sbírek a většinu z nich veřejnost

uvidí vůbec poprvé. Kniha dokazuje, že navzdory narůstajícímu množství obrazových publikací
k dějinám Opavy se daří stále nacházet neotřelá
témata i neznámé ikonografické prameny.
Martin Pelc
RENDEK, Lukáš – JAMBOR, Peter.
Cestou hľadania. Formácia b
 ohoslovcov
v Prešovskom biskupstve v rokoch
1818–1968.
Poprad : Tlačiarne Poprad, 2021. 248 s.
ISBN 222-00-80002-03-1
Dějinám řeckokatolické církve
na Slovensku se
věnovalo již více
publikací, které
mapovaly zejména její obecný
historický vývoj
v určitém období.
Práce archivářů
řeckokatolického arcibiskupství
v Prešově, Lukáše
Rendeka a Petera
Jambora, podrobně zpracovává vzdělávání bohoslovců, tedy mladých mužů připravujících se
na dráhu řeckokatolických kněží.
Po úvodním slovu prešovského arcibiskupa Jána Babjaka a autorů následují čtyři hlavní
kapitoly, které jsou chronologicky seřazeny
podle funkčních období jednotlivých prešovských biskupů. První kapitola pojednává o stavu a možnostech teologických studií před vznikem prešovského kněžského semináře v roce
1880. Adepti na kněžské povolání museli v té
době studovat v Trnavě, Vídni, Pešti nebo nejčastěji v nejbližším Užhorodě.
Následující tři kapitoly již podrobně popisují fungování semináře od jeho vzniku v roce
1880 – přijímací řízení, sociální složení a rodinný původ kandidátů, jednotlivé vyučovací předměty, složení učitelského sboru nebo
problematiku manželství, které muselo být
uzavřeno ještě před vysvěcením – tedy celkové
formování mladých bohoslovců na jejich cestě k vysvěcení na kněze. V knize nechybí ani
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zmínky o proměnách budovy, v níž seminář
sídlil. Kapitoly navíc doplňují o medailonky
jednotlivých významných osobností a zajímavé postřehy ze života studentů. Autoři popisují nelehké období první světové války, během
které museli někteří studenti nastoupit k vojsku, nebo složitou situaci po vzniku Československé republiky, kdy řeckokatolická církev
nebyla považována za příliš důvěryhodnou,
jelikož část duchovních v čele s biskupem Dr.
Štefanem Novákem se před rozpadem habsburské monarchie aktivně zapojovala do procesu maďarizace. Během období Slovenské
republiky (1939–1945) se slovenská vláda snažila upřednostňovat a zvýhodňovat v semináři
studenty slovenské národnosti na úkor Rusínů.
Závěr knihy se soustředí na poválečné období a následný sílící vliv komunistické strany
na chod semináře, což vyústilo v úplné zrušení řeckokatolické církve v Československu
na jaře 1950. Můžeme se seznámit také s osudy
jednotlivých studentů, které se komunistická
strana snažila přimět k přechodu na pravoslavnou víru. Většina z nich však odmítla, zažila
represe a následně si našla civilní zaměstnání.
Po opětovném povolení řeckokatolické církve
v roce 1968 se mnozí z nich opět vrátili do jejích služeb.
Autoři, kteří publikaci připravili zejména
na základě pramenů z archivu řeckokatolického arcibiskupství v Prešově, tak čtenářům podávají komplexní obraz o životě a vzdělávání
mladých bohoslovců v Prešovském biskupství.
Kniha obsahuje bohatý poznámkový aparát,
doprovodné dokumentární fotografie a tematicky zaměřené tabulky. Nechybí ani užitečný
jmenný, geografický a věcný rejstřík.
Lucie Gilarová
KLEIN, Arnošt
– HÁJKOVÁ, Magdaléna a kol.:
100 let opavské zemědělské školy.
Opava, Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Opava, 2020, 178 s.
ISBN: 978-80-270-7917-9.
Opava jako centrum českého (dříve rakouského) Slezska byla po roce 1918 neoddělitelně spjata s činností mnoha úřadů a institucí.

I když o tento
statut město
později v důsledku uskutečnění správní refor my
(1928) přišlo,
Opava po celé
meziválečné
období plnila
roli koordinačního střediska slezského zemědělství,20 s čímž souvisí
i ustavení ryze českých institucí zaměřených
na osvětu a vzdělání záhy po vzniku Československa.21 Ústřední postavení a nejvýznamnější
poslání mezi nimi plnila opavská zemědělská
škola, která v minulém roce oslavila stoleté
jubileum. K připomínce její historie i současného vývoje připravil kolektiv autorů publikaci
100 let opavské zemědělské školy.
Kniha je rozdělena na dvě hlavní části. První pasáž autorské dvojice Jiřího Šíla a Václava
Hájka tvoří dvanáct periodicky řazených kapitol o historii školy. V úvodu se čtenář seznámí
20 Od roku 1919 v Opavě působila Slezská
zemědělská rada (SZR) vykonávající zemědělskou politiku státu. Na rozdíl od mnoha
dalších „zemských“ institucí však po roce
1928. Praktické uskutečňování nařízení
SZR prováděly její odbory, členěné dle národnostního klíče. Nejsilnější zastoupení
v SZR měla česká Ústřední hospodářská
společnost se sídlem v Opavě (ÚHS), s ní
byla dále spřízněna Jednota českých hospodářských společenstev, sdružující malá
česká družstva, a Centrální hospodářské
skladiště, zpeněžující zemědělské produkty
a zásobující zemědělce potřebným vybavením a materiálem. Vedle těsného personálního propojení tyto organizace spojovaly
i stejné hospodářské a politické zájmy.
21 ÚHS pořádala množství odborných kurzů,
v roce 1909 zřídila Zimní hospodářskou
a hospodyňskou školu v Klimkovicích,
která byla jedinou českou odbornou zemědělskou školou ve Slezsku. ÚHS se rovněž
stala bází pro vznik zemědělského muzea
v Opavě.
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s obtížným postavením českého odborného
školství v rakouském Slezsku a následnými
prudkými změnami po vzniku Československa. Autoři postihují v kontextu specifika
slezského prostředí, provázanosti hospodářských a politických zájmů, osobních vazeb
významných místních představitelů zemědělské politiky s exponenty agrární strany a centrálních úřadů v Praze proces vzniku školy
v roce 1920.22 Neopomíjí ani složité začátky
školy v budově opavského Mariana nebo při
získání dvoru Kliplák. Podrobně je popsán
proces stavby nové budovy školy, od výběru
jejího umístění, prvotních ideových návrhů
až po konečnou realizaci. Pozornost je věnována i podrobnému architektonickému popisu
původních interiérů a exteriérů budovy, která
v meziválečném období patřila k nejvýznamnějším stavebním počinům v Opavě. Tehdejší
Masarykova státní vyšší hospodářská škola
též vynikala nejen technickým vybavením,
učebními pomůckami, ale i systémem výuky
a praxe, exkurzí a kurzů, které byly dávány
za vzor dalším školským zařízením obdobného typu v Československu. Za vedení ředitele Františka Drahného (1879–1964) se škola
podílela na řadě osvětových aktivit, nakrátko
se též stala sídlem Zemědělského muzea. Podrobně je vylíčeno badateli opomíjené období
okupace, kdy vyučující museli odejít do vnitrozemí a český ústav nahradila německá Vyšší rolnická škola. Tíhu této doby dokresluje
připomínka studentů a absolventů školy, kteří zahynuli v boji proti nacismu, i těch, kteří
zůstali na obsazeném území. Ani poválečné
období nepřineslo úlevu. Čtenář se obeznámí
s obnovením české výuky, nápravou válečných
škod na budově školy a statku i směřováním
školy po únoru 1948, kdy se stala nástrojem
vládnoucí moci, vychovávajícími pracovníky
pro koletivizované zemědělství. S postupující
kolektivizací, mechanizací a dalšími změnami
v zemědělské výrobě i organizací odborného zemědělského školství v Československu
souvisela i následná proměna výuky studentů
opavské „zemědělky“. Autoři navíc neopomíjí,
22 Např. František Zíka (1869–1931) či Edvard Reich (1885–1943).

že do života školy, pedagogického sboru i studentů namnoze zasahovaly i dějinné události,
zvláště invaze vojsk Varšavské smlouvy, upálení Jana Palacha či následná normalizace. Vedle toho však připomínají i radostnější chvíle
spojené s rozvojem sportovních a kulturních
aktivit. Nástin vývoje po roce 1989 pak uzavírá
pojednání o historii školy. Z hlediska mapování vývoje instituce je užitečný přehled názvů
školy a seznam ředitelů. Studii obohacují memoáry a medailony absolventů a vyučujících,
dobové fotografie a dokumenty.
Druhá část publikace sestává z dvanácti
kapitol mapujících současný vývoj školy s četnou doprovodnou fotodokumentací. Čtenáře
seznámí s vývojem oborů, realizovanými projekty, se spoluprací se zahraničními partnerskými školami i perspektivami do budoucna.
Z odborné praktické činnosti pak s provázaností výuky s firmami a vzdělávacími institucemi, vývojem školního statku, úspěchy
studentů v soutěžích odborných dovedností.
V neposlední řadě též kulturními, sportovními a volnočasovými aktivitami studentů či
tradičními akcemi školy pro veřejnost. Život
na škole v průběhu času přibližují vzpomínky
absolventů z 60. – 90. let a ohlasy současných
studentů. Publikaci pak uzavírá celkový přehled absolventů a pedagogů od vzniku školy
do současnosti.
Tomáš Krömer
PADEVĚT, Jiří: Krvavý podzim 1938.
Praha: Academia 2020, 589 s. Průvodce.
ISBN 978-80-200-3097-9
Recenzovaná publikace spisovatele, badatele a zároveň ředitele nakladatelství Academia
Jiřího Padevěta, je v pořadí již jeho desátým
titulem z edice Průvodce, který v nakladatelství
vychází. Autor ve svých průvodcích čtenářům
přibližuje místa, události či osobnosti z období
předmnichovské republiky, protektorátu, poválečných let a prvních desetiletí totalitního režimu v Československu. Z této edice je nezbytné
zmínit zejména publikaci Průvodce protektorátní
Prahou: místa – události – lidé z roku 2013, za niž
autor získal v roce 2014 ocenění Magnesia litera
v kategoriích Kniha roku a Litera za literaturu

196

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 14/2021
RECENZE A ANOTACE

faktu.23 Neméně
významnými tituly pak jsou Krvavé
finále: Jaro 1945
v českých zemích
(Praha 2015); Krvavé léto 1945: Poválečné násilí v českých zemích (Praha
2016); Anthropoid
– Průvodce (spolu
s Pavlem Šmejkalem, Praha 2016),
vydaný zároveň
v anglickém a německém jazyce; Průvodce stalinistickou Prahou 1948-1956: Místa – události – lidé
(Praha 2018) či Komunistické lágry: Tábory nucené
práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů
a internační místa duchovních 1948 až 1962 (Praha
2019). Jiří Padevět se mimo tvorbu odborné
a populárně naučné literatury věnuje i beletrii,
např. Sny a sekyry (Brno 2019). Významná je
také autorova osvětová a vzdělávací činnosti,
přičemž na serveru Televize Seznam, uvádí
pořad Krvavá léta. V tomto pořadu diváky seznamuje s „příběhy z let 1938–1953, které pojednávají o nejtemnější době naší historie, která je spojena
s nacistickou okupací, vyhnáním Němců či nástupem
komunistů k moci“.24
Stejně tak jako v předešlých Padevětových
Průvodcích je jeho cílem v tomto netradičním
průvodci čtenářům přiblížit „krvavý podzim
1938“, který je zavede na „známá i méně známá místa spojená s útoky henleinovců a Freikorpsu na československé bezpečnostní složky i civilisty
na podzim roku 1938“. Je nutno podotknout,
že autor se neomezuje pouze na území českých zemí, ale na celé území Československa,
přičemž „stranou pozornosti nezůstala ani činnost
polských diverzních jednotek a polské armády proti
Těšínsku, Slovensku a Podkarpatské Rusi. Kniha
23 Academia nakladatelství, Získaná ocenění
a nominace [online]. Dostupné z: https://
www.academia.cz/o-nas/oceneni-nominace [cit. 30. 7. 2021].
24 Televize Seznam (Stream.cz), Krvavá léta
[online]. Dostupné z: https://www.stream.
cz/krvava-leta [cit. 30. 7. 2021].

nekončí obsazením odtrženého území, ale líčí i pokračující násilí, zaměřené zejména proti Židům, Čechům
a německým antinacistům.“25
Autor se z tohoto hlediska zhostil nesnadného úkolu, kdy musel analyzovat rozsáhlé
množství archivních pramenů a literatury, a zároveň vybrat místa a události tak, aby toto kritické období našich dějin náležitě akcentovaly.
Toto úctyhodné množství značí i jejich rozsah,
přičemž se v seznamu pramenů a literatury jedná o čtyři strany citací, přičemž je třeba konstatovat, že většina je české provenience, cizojazyčných pouze menší část. V tomto případě
by byla zajímavá komparace těchto zdrojů,
avšak je pochopitelné, že pro účely Průvodce by
se jednalo o nadbytečnou část, která by mohla
být rušivým elementem. Stejně jako v ostatních
Průvodcích, je i tento doplněn přebohatou obrazovou přílohou, každá strana je doplněna dobovými snímky, pohledy, tiskovinami a mnoha
dalšími. Ty pocházejí zejména z autorova archivu, archivu Robina Brichty a dalších archivů
soukromých či institucí. V několika případech
je text doplněn i aktuálními snímky, které ilustrují dnešní stav míst či předmětů. Zde musím
konstatovat, že veškerá obrazová příloha dokonale doplňuje text publikace. Kniha je v neposlední řadě opatřena rozsáhlým seznamem
a zdrojem fotografií, který čítá čtrnáct stran,
a rozsáhlým jmenným a místním rejstříkem.
Text Průvodce je rozdělen do tří částí, respektive pojednává o území bývalé Československé
republiky skrze území dnešní České republiky,
Slovenské republiky a Podkarpatské Rusi, přičemž každá země je rozdělena dle dnešního
územně správního členění, kromě Podkarpatské Rusi. Každá část je pak rozdělena do krajů,
vyjma Hlavního města Prahy, a v případě Slovenska Trenčínského kraje a již zmíněné Podkarpatské Rusi. Jádro knihy je tvořeno první
částí, která pojednává o území českých zemí
a tvoří je více než 480 stran, o území Slovenska
poté pojednává 20 stran a o Podkarpatské Rusi
skoro 30 stran. Tento disproporční rozdíl je dle
mého názoru jediným nedostatkem, přičemž je
však nutno dodat, a je to zároveň i možné, že
v daný okamžik nešlo dohledat více události,
25 Viz anotace knihy.
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ke kterým na území Slovenska na podzim roku
1938 došlo. To lze vidět i na rozsahu kapitol,
které akcentují jednotlivé události, ke kterým
v jednotlivých krajích na území Čech došlo. Je
více než jasné, že je rozsah kapitol určen právě četností incidentů, přičemž nejrozsáhlejší
kapitolou zpracovávající 68 odkazů je Karlovarský kraj. Poté následuje Ústecký kraj, kde je
zpracováno 71 odkazů. Na druhu stranu Kraj
Vysočina či Zlínský kraj mají shodně po jednom odkazu. V neposlední řadě je nutno doplnit, že veškerá místa mají nejen český název,
ale zároveň i jeho ekvivalent v německém či
dalších cizích jazycích, kterých bylo na daném
území užíváno.
Samotné grafické zpracování publikace
mimo již akcentovanou obrazovou přílohu je
další věcí, kterou bych rád na Průvodci vyzdvihl.
Každá kapitola je barevně odlišena, přičemž
na svém počátku je vždy vyobrazeno na výřezu
dobové mapy území kraje či země, a to s číselnými odkazy na daná místa, kde došlo k popisovaným událostem. V Čechách je každý kraj
barevně odlišen a uveden výřezem mapy daného kraje. V případě Slovenska a Podkarpatské
Rusi je pak každá země vyvedena sjednoceně
jednou barvou a vše je vyobrazeno na jedné
mapě, která je na počátku dané kapitoly.
Rád bych blíže přiblížil obsah kapitoly popisující události v Moravskoslezském kraji, kde
je zpracováno 42 odkazů, respektive míst, kde
došlo k popisovaným incidentům jak ze strany henleinovců, tak polských ozbrojenců, a to
v souvislosti se sporem o Těšínsko. Detailně
zde jsou zpracovány události, ke kterým došlo v Bruntále (Freudenthal) mezi 12. zářím
až 10. listopadem 1938. Zejména velice detailně je popsán boj o město, které bylo 25. září
obsazeno vzbouřenci, a následná likvidace odporu ze strany československé armády za pomoci nasazení tanků a obrněných automobilů,
kdy se podařilo odpor zlomit až následující
den. Zároveň jsou popsány incidenty, ke kterým došlo ve dnech 23. a 29. září v Českém
Těšíně (Cieszyn, Tschechisch Teschen), a to
ve spojitosti s úmyslem překonat hraniční řeku
či dobýt budovu celnice. Nejdetailněji jsou
v této části Průvodce zpracovány události v Krnově (Jägerndorf), kde jsou popsány události,

ke kterým došlo v září a listopadu 1938. Zároveň jsou i místně zařazeny, a to v případě ulice
Soukenická 83/28 či U Lazebníka, kde došlo
k incidentům mířeným proti synagoze a židovskému hřbitovu. Díky duchapřítomnosti městské rady a četníku nedošlo k zapálení synagogy,
která byla zbavena náboženských atributů a využita jako městská tržnice. V případě hřbitova
bohužel došlo k vypálení obřadní síně, avšak
fotografie, která byla na místě požáru pořízena, byla poté vydávána za fotografii pocházející z interiéru synagogy, díky čemuž byla její
budova zachráněna. Dále je zde zmíněno i veřejné pálení knih z knihovny místního soudce
JUDr. Ervína Kunewäldera, ke kterému došlo
dne 11. listopadu 1938. Autor také detailně
popisuje incident, při kterém došlo k vraždě
členů družstva Stráže obrany státu a finanční
stráže dne 22. září v Liptani (Liebenthal). Popsány jsou i události, ke kterým došlo v Opavě
(Troppau), kdy byly během 5. a 6. listopadu ničeny výklady židovských obchodů či bytů. Dále
je zmíněno vypálení synagogy, které proběhlo
10. listopadu spolu s rabováním židovských
obchodů. Zajímavá je i událost na Havlíčkově
nábřeží 1835/34 v Ostravě (Mährisch Ostrau)
ze 7. září, kdy byl během demonstrace udeřen do hlavy strážníkem Jaroslavem Skýbou
poslanec SdP Franz May, přičemž se tento
incident stal záminkou pro přerušení jednání politiků SdP s československou politickou
reprezentací.26
Padevětův obsáhlý a přehledný Krvavý podzim 1938 je unikátní publikací, která je první
a na trhu i jedinou, která si vzala za cíl formou
Průvodce seznámit čtenáře s událostmi, ke kterým během „krvavého podzimu 1938 došlo, a jež
traumatizovaly obyvatele tehdejšího Československa“.
Díky tomuto počinu je čtenář informován
o známých či méně známých incidentech,
na které by nemělo být zapomenuto. Právě
toto je autorovým cílem nejen v jeho knižní
tvorbě, ale zároveň i v již zmíněném osvětovém a vzdělávacím pořadu Krvavá léta.
Vít Němec

26 Viz kapitola Moravskoslezský kraj.
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FOUD, David – FOUD, Jan – FOUD,
Karel – KRÁTKÝ, Vladislav:
Target: Pilsen.
Field Order 696 – Last Mission.
Plzeň: Karel Foud vlastním nákladem 2020, 200 s.

Loni na podzim vydal rodinný kolektiv autorů Davida, Jana a Karla Foudových, ve spolupráci s Vladislavem Krátkým, jedinečný
titul, který mapuje regionální dějiny spojené
s tematikou leteckých bojů nad Plzní. Kniha
nese podnázev „Plzeň, 25. duben 1945. Historie
posledního spojeneckého náletu na město v letech 2. světové války“ a je výstupem studia materiálů, které
byly shromažďovány po tři desetiletí. Foudovi
publikaci věnovali památce Vladislava Krátkého, jehož učinili spoluautorem, poněvadž byl
zakladatelem a kustodem podnikového muzea
Škoda Plzeň a.s. a s autory na vzniku publikace
spolupracoval. Tento jedinečný autorský počin
byl vydán za finanční podpory Plzeňského kraje a navazoval na 75. oslavy výročí osvobození
města americkou armádou, které bohužel nemohly z důvodu trvání pandemie proběhnout,
a jejichž součástí jsou i pietní akty u pomníku
obětem náletů. Je nutno dodat, že autoři svou
knihou Target: Pilsen volně navazují na publikaci
Plzeň 45 WW2 Track Wheels, vydanou autorskou trojicí v roce 2018. Ta se zabývá tématem
vojenské americké, britské a německé techniky,
která se v ulicích Plzně v průběhu války, či v jejím závěru objevovala. Tato publikace obsahuje
přes 300 fotografií a okrajově zmiňuje nálet
na Škodovku, k němuž došlo právě ve středu
25. dubna 1945.27

Ačkoliv je v anotaci knihy zmíněno, že
„polní rozkaz č. 696, jenž dne 25. dubna 1945
zavedl nad Plzeň 276 létajících pevností, které bombardovaly zbrojovku škoda a blízké letiště Bory, kdy
se zároveň jednalo o poslední bojový let bombardérů
americké 8. letecké armády“, publikace nepojednává pouze o této události, jejích důsledcích
či záchraně a obnově zbrojovky. Má za cíl čtenářům přiblížit nejen v našem prostředí dosud
nepublikované osudy posádek sestřelených
bombardérů flaky v okolí Plzně, ale zároveň
i historii Škodových závodů či jejich válečnou
produkci.28 Autoři dále popisují, jak se v průběhu času měnilo vnímání bombardování;
neopomíjejí analýzy britských náletů či všech
sedmi amerických leteckých úderů, které byly
proti Škodovce provedeny. Kniha dále obsahuje kapitoly popisující plzeňskou obranu proti
letadlům včetně radiolokátorů či světlometů,
které se v okolí města nacházely; maketu závodů; ochranu staveb před požáry nebo protileteckou ochranu. Stěžejní částí knihy je ovšem popis posledního leteckého úderu proti
Škodovce ze dne 25. dubna 1945, jeho průběh
a následky, spolu s detailními popisy osudů
posádek sestřelených bombardérů, které nálet
provedly, a jimž je věnována více jak polovina
rozsahu celé knihy. To vše je doplněno více
než 230 mnohdy dosud nezveřejněnými dobovými fotografiemi, včetně dalších materiálů
domácí a zahraniční provenience, jakými jsou
například již zmíněné dobové fotografie, mapy,
vzpomínky pamětníků či barevně vyhotovené
bokorysy letounů.
Jak již bylo zmíněno, práce pojednává
o dosud souhrnně nezpracované problematice náletů na plzeňskou Škodovku, a to od jejich nejdříve neúspěšných pokusů, až po ten
poslední, který byl uskutečněn koncem dubna
1945. Ve spojitosti s prvními nálety je nezbytné zmínit, že v noci z 25. na 26. dubna 1942
byl za pomoci československých parašutistů
ze skupiny Silver A, Out Distance a Anthropoid uskutečněn nálet pěti bombardérů typu
Short Stirling od 218 Squadron RAF na plzeňskou oblast. Cíl nebyl zasažen a tímto neúspěchem zároveň skončila první a jediná operace

27 Viz Úvod, s. 5.

28 Viz anotace knihy.
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svého druhu, která byla připravena britskou
Bomber Command, československými zpravodajci z II. oddělení londýnského ministerstva
národní obrany v exilu a britskou SOE, jež
byla vedena s cílem zničit průmyslový objekt
na území protektorátu.29 Nálety s cílem vyřadit
Škodovku z provozu však byly uskutečňovány
po celé zbylé období druhé světové války. Odpovědí na stále se navyšující množství náletů
bylo vybudování silnější protiletecké obrany
města, jež čítala více jak 100 obávaných kanonů Flak 37 ráže 8,8 cm. Protiletadlové baterie
byly umístěny nejen v blízkosti Plzně, jako například u Litic, Lhoty u Dobřan a Chotíkova,
ale zároveň i v samotném centru města v čtvrti
Roudná. Obrana proti letadlům (OPL) byla
řízena z ústředí protiletecké obrany Plzně, jež
byla začleněna do Flak-Untergruppe Pilsen.
Vojenské velitelství plzeňské OPL za války
sídlilo v Majerově ulici č. 1, odkud zároveň
vycházely pokyny pro velitelství Luftschutzu
v bývalé Jungmannově ulici, které je předávalo jednotlivým pohotovostním a záchranným
stanicím. V případě náletů byl zároveň vždy
vyhlášen poplach pro Veřejný požární útvar
a požární pluk umístěný na Doubravce. Veřejný
poplachový systém byl v době nebezpečí náletu
spuštěn velitelstvím Luftschutzu a zároveň byl
aktivován systém podnikové požární ochrany
ve Škodových závodech.30 Celý systém OPL byl
zároveň doplněn radiolokátory typu FuMG 65
Würzburg Riese či typy FuMG 62 Würzburg
a oddíly světlometů, které byly vybaveny 60 cm
či 150 cm Flak Scheinwerfery. Za zmínku stojí
i maketa Škodovky, jež vznikla v prostoru obcí
Vejprnice a Vochov, její existence byla ale známa a nebyla tak nikdy bombardována.
Poslední nálet ze dne 25. dubna 1945, jenž
je označován za jeden z nejkontroverznějších
úderů proti cílům v protektorátu, je stejně jako
ostatní, popsán detailně včetně vzpomínek členů posádek. Jak autoři vyzdvihují, o chystaném
náletu byli Plzeňané informováni v ranních
hodinách, a to z vysílání londýnského rozhlasu
BBC, díky čemuž bylo zachráněno nespočet lidských životů. Toho dne totiž bylo ve Škodovce
29 Viz kapitola Operace Canonburys, s. 14.
30 Viz kapitola Čekání na úder, s. 20.

více jak 22 tisíc zaměstnanců. Během toho zničujícího náletu bylo zahynulo více než dvacet
členů posádek bombardérů a sto osob na území Plzně. Foudovi v publikaci zároveň rozkryli
osud posádky 1/Lt. L. B. Fishera, která patřila
k 327th Bomb Squadron 92nd Bomb Group;
posádky letounu přezdívaného „Checkerboard
Fort“ či posádky stroje 2/Lt. Emory J. Smitha,
kterému se s těžce poškozeným bombardérem
podařilo vrátit zpět na domovskou základnu.
Mezi další osudy letců se řadí například příběh
posádky Boeingu B-17G No. 44-83447, který
pilotoval 1/Lt Warren Mauger, jenž po válce
sepsal své vzpomínky na nálet a následující dny,
kdy po sestřelení unikal před svými pronásledovateli. Čtenářům jsou popsány i příběhy zbylých
členů posádky tohoto stroje.
Anotovaná publikace, jež zpracovává
problematiku spojeneckých náletů vedených
na plzeňskou Škodovku, je počinem, za který
si autoři zaslouží obdiv a úctu, poněvadž právě problematika leteckých útoků je stále nedostatečně akcentována a opomíjena. Rodinný
kolektiv autorů čtenáři přináší ucelený obraz
nejen zničujícího náletu, z 25. dubna 1945, ale
zároveň i všech událostí a příběhů, které jsou
s ním spojeny. Z tohoto hlediska lze hodnotit
publikaci Foudových, zaměřenou na regionální
dějiny Plzeňska, jako jednu z nejucelenějších,
nejpřehlednějších a nejdetailnějších, jež o této
skutečnosti pojednává.
Vít Němec
BELAN, Rudolf:
Smena. Fenomén slovenskej
žurnalistiky, rok 1968.
Bratislava: Ediposs, 2021. 198 s.
ISBN 9788089420223.
Smena, orgán Slovenského ústředního
výboru Československého svazu mládeže, se
stala jedním z nejvýznamnějších deníků vycházejících na Slovensku po roce 1948. Oblíbili
si ji nejen mladí lidé, pro které byla primárně
určena. List reagoval na aktuální dění ve společnosti a sloužil tak jako platforma pro sdílení
„pokrokových“ názorů mezi mladými lidmi.
Vyrostla v ní také novinářská generace, která
velice obohatila slovenskou žurnalistiku.
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Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol
a začíná úvodní
básní „Smena“
od Michala Zálety. Po úvodním
slovu autora následuje stručný
přehled historie
novin Smena
od jejího vzniku v roce 1948.
Během následujících let se stala
Smena hlavním tiskovým orgánem mládežnické organizace v Československu. Autor se dále
podrobněji zabýval důležitými tématy a mezníky, kterým se Smena věnovala a výrazně tak
přispěla k formování názorů mladé generace.
Jednalo se např. o výstavbu trati mládeže mezi
lety 1947–1949. Šlo o dokončení vysokohorské železniční tratě o délce 20,3 km z Banské
Štiavnice do Hronské Dúbravy. Smena o celém
dění okolo této stavby pravidelně informovala
a sdílela tak nadšení mladých, kteří pomáhali
budovat novou republiku. Dalším důležitým
mezníkem byl první veřejný protest vysokoškolských studentů v Bratislavě v roce 1956,
tzv. Pyžamová revoluce. Smena mj. otiskla rezoluci nespokojených studentů. Autor se dále
zabývá hnutím za výstavbu Alwegu, což bylo
jedno z hlavních témat v roce 1968 – výstavba
moderní jednokolejní železnice ve Vysokých
Tatrách, kde se měly v roce 1970 konat mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách. Velký prostor je v knize věnován především bouřlivým událostem roku 1968, kdy tyto
noviny sehrály aktivní roli v politickém dění
a staly se tak platformou pro mladé reformní
síly společnosti. Autoři jakožto představitelé
mladé reformní generace věřili ve vítězství demokratizačních myšlenek a nepřestali psát ani
během těžkých dnů srpna 1968 a zaznamenali
tak aktuální dění celého roku 1968 a následné
složité období opětovného zavedení cenzury.
I přesto deník Smena nadále vycházel a hledal
možnosti, jak i za těchto nelehkých podmínek
publikovat pokrokové názory. Smena přežila

i pád komunistického režimu v roce 1989 a definitivně zanikla až v roce 1995. Autor v textu
uvádí poměrně velké množství citátů, které
čtenářům ještě více přibližují konkrétní historické události. Knihu uzavírají dvě přílohy –
výtahy ze stenografických záznamů – z tiskové
konference o Alwegu a ze setkání mladé inteligence Slovenska. Tyto dva zajímavé, autentické
dokumenty ještě více přibližují aktuální dění
na Slovensku první poloviny roku 1968.
Rudolf Belan, který v roce 1968 působil
v jedné z vedoucích funkcí v Československém svazu mládeže, se touto publikací snaží
oslovit především čtenáře z mladší generace,
aby získali představu o tom, co prožívali jejich
předci a připomenout tak jejich odvahu, smělost a obětavost zejména v událostmi nabitém
roce 1968. Za 47 let své existence se Smena významně zapsala do dějin slovenské žurnalistiky.
Lucie Gilarová
KNAPÍKOVÁ, Jaromíra:
Emilie Gudrichová (1888–1970):
Průkopnice českého mateřského
školství ve Slezsku a básnířka.
Hradec nad Moravicí: Matice slezská Hradec nad
Moravicí a Město Hradec nad Moravicí, 2021,
63 s. ISBN 978-80-270-9586-5
Město Hradec nad Moravicí se rozhodlo
v roce 2020 spojit
své jubileum s padesátým výročím
úmrtí pedagožky
a spisovatelky
Emilie Gudrichové (1888–1970)
a vydat ve spolupráci s Maticí
slezskou vzpomínkovou knihu
na tuto výraznou
osobnost regionu. Publikace, připravená archivářkou a historičkou Jaromírou Knapíkovou,
nakonec vyšla s ročním zpožděním letos za přispění Moravskoslezského kraje. Gudrichová,
která je dosud známa především literárním
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vědcům a folkloristům, byla rodačkou z nedaleké Raduně a s Hradcem byla spjata počátkem
své pedagogické činnosti a menší částí svého
života po penzionování.
Autorka životopisného medailonu věnuje pozornost působení Gudrichové v oblasti
mateřského školství, které zasazuje do kontextu politického vývoje a národnostní situace
ve Slezsku. Sledujeme pedagogickou dráhu
Gudrichové od hradeckých počátků až po pozici ředitelky vzorové mateřské školy v Ostravě a inspektorky předškolního vzdělávání
v češtině v širším regionu Slezska a Ostravska.
Knapíková také zdůrazňuje vliv rodinného
prostředí na Gudrichovou, která byla dcerou
učitele, novináře politika a organizátora hasičských spolků Rudolfa Gudricha (1862–1937).
V další části knihy je zhodnocena spisovatelská dráha Gudrichové, a to jak její tvorba
pro děti, redigování odborného časopisu pro
učitelky českých mateřských škol, tak krajovým
dialektem psaná básnická tvorba, vycházející
z lidové slovesnosti či napodobující folkloristickou tvorbu slezského venkova. Opavská
historička také klade velký důraz na postihnutí všestrannosti Gudrichové a konkrétními
ukázkami i na dosah jejího pedagogického
a básnického talentu, zúročeného v mnohdy
nedoceněné práci s dětmi předškolního věku.
Nespornou předností publikace je i fakt, že
popisuje a zhodnocuje tištěnou i nevydanou
tvorbu Emilie Gudrichované a uvádí též důvody, proč a kdy které dílo (ne)bylo publikováno.
Knapíková shromáždila množství pramenů
z regionálních paměťových institucí (pozůstalost Gudrichové v Památníku Petra Bezruče
Slezského zemského muzea, fondy Zemského a Státního okresního archivu v Opavě) i ze
soukromých zdrojů, zejména ty rodinného
charakteru v držbě Tomáše Elise. Soukromé
zápůjčky dominují i obrazové části knihy, čímž
je čtenáři prezentován materiál nedostupný
v archivech a muzeích. Biografická kniha tak
poskytuje pestrý obraz poskytující dobrou
představu o životě, tvorbě a ohlasu veřejného
působení Emilie Gudrichové. Autorka jejího
medailonu se zaujetím líčí širší souvislosti událostí nebo jejich přesah do jiných životních období Gudrichové. Ne vždy to je ve prospěch

přehlednosti výkladu, který Knapíková přerušuje mnohomluvnými vsuvkami, aby se posléze vrátila k původnímu tématu. Publikace
ale nepochybně poskytuje odbornému i nezasvěcenému čtenáři jasnou představu, proč je
Gudrichová řazena mezi nejvýznamnější ženy
našeho regionu po bok osobností typu Heleny
Salichové nebo Ludmily Hořké.
Několik drobných výtek směřuje k redakčnímu zpracování knihy. Na několika místech
knihy je dělení textů do odstavců matoucí, kdy
jsou typograficky odděleny informace zjevně
související a navazující – a naopak věty uvozující nové téma jsou opakovaně ponechány
na konci předchozích odstavců. Také rozložení
obrazové přílohy by mohlo citlivěji zohlednit
velikost a význam zdrojových dokumentů, kdy
např. rodinné a portrétní fotografie jsou vysázeny v nepoměrně větších velikostech než velkoformátové diplomy ilustrující způsoby ocenění veřejného působení Emilie Gudrichové.
Jiří Šíl
JAREŠ, Jakub – PÝCHA, Čeněk
– SIXTA, Václav:
Jak vystavujeme soudobé dějiny.
Muzeum v diskuzi.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Ústav
pro studium totalitních režimů, 2020, 259 s.
ISBN 978-80-88292-67-8
V rámci edice
Po válce připravili
tři historici ukotvení v Ústavu
pro studium totalitních režimů
publikaci, kterou
pregnantně vystihuje její podtitul
a jež je, vyjádřeno již v první
větě úvodu, „pozvánkou k diskuzi
o muzeích“. Kniha
zahrnující tři původní studie a stejný počet přepisů panelových
diskuzí a překladových textů není ani teoretickým zpracováním o podobě muzeí v dnešní
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době, ani praktickým aplikovaným návodem,
jak přistupovat k tvorbě muzejních expozic či
výstav, ale spíše právě rozmýšlením nad úlohou muzea v dnešním světě a s touto proměnou souvisejícím přístupem k tvorbě expozic,
k jejich tématům, pojetím, zpracováním, ale
i k jednotlivým exponátům. Přestože vzhledem k záběru autorů je publikace zaměřena
na vystavování soudobých dějin, lze ji rozhodně číst jako obecnější a komplexní uvažování
nad smyslem muzeí.
V poměrně rozsáhlém úvodu se trojice
autorů zamýšlí nad dnešními funkcemi muzea
(jako budova, archiv, fórum, politikum, paměť,
komunita, škola, památník aj.) a zdařile shrnují aktuální přístupy a trendy. V první původní
studii se Jakub Jareš na základě návštěvy a analýzy 24 českých muzeí zaměřuje na způsoby
vystavování soudobých dějin a tzv. muzejní
analýzou vypracovanou Joachimem Bauerem
zkoumá mimo jiné časové období uzavření
expozice, použité exponáty, aktéry dějin, zda
expozice přesahují do současnosti, nakolik
vykazují kontroverzní prvky a zároveň rozlišuje několik modelů vystavování, konkrétně
formální narativní prostředky. Václav Sixta
provedl výzkum tří, v posledních letech rekonstruovaných expozic (mj. Památníku 2.
světové války v Hrabyni), zamýšlí se nad důvody ovlivňujícími jejich proměnu a přichází
rovněž s návrhem periodizace jejich podoby
(období nahrazování, doba figurínová, nástup
soudobých dějin a období multimediálních
expozic). Ve třetí studii se Čeněk Pýcha snaží interpretovat vybrané expozice na základě
teorie tzv. muzejního stroje. Ten je „souborem
všech procesů a dějů, které transformují společenské
fenomény do muzea a které z něho vytvářejí neustále
se měnící a pohybující komplex“. Autor studie se
přitom snaží postihnout hlavně síly ovlivňující
způsoby vzpomínání.
Druhou část publikace představují tři
přepisy diskuzí uskutečněných v posledních
letech, které nejen díky svému méně formálnímu a odbornému jazyku přinášejí inspirativní
platformu pro vlastní uvažovaní nad jednotlivými tématy i muzeem obecně. Alespoň
v dílčích aspektech odlišné či alespoň doplňující se názory jednotlivých kurátorů, historiků

a teoretiků přinášejí čtenáři velmi podnětné
pohledy na otázku národa v muzeu, vystavování kontroverzních dějin a způsobu vzdělávání
v muzeu, přičemž se diskuze přirozeně nedrží
striktně zvoleného tématu a odbíhají rovněž
k jiným, nesmírně zajímavým a přínosným
tématům. Zmiňme alespoň jeden poznatek,
ke kterému dospěly první dvě debaty a jenž se
týká absence většího státního tlaku na podobu
expozic, což je oproti některým sousedním zemím výjimečným jevem. Ačkoliv se panelisté
shodnou na problematickém vyžadování připomínání některých výročí (které by si však
vyžádaly revizi, nicméně snad nikdo z diskutujících v jejich výběru nevidí přílišný záměr
odpovídající snaze státu určovat společenský
diskurz), jejich zkušenost (podobně jako autora
anotace) dokládá poměrně volné ruce v jejich
následné podobě.
Poslední část knihy tvoří překladové studie, jež tematicky navazují na předchozí texty
a rozšiřují pohledy na aktuální otázky spjaté
s podobou světových muzeí. Detlef Hoffmann, německý historik umění, se zaměřuje
na samotný muzejní exponát a v řadě případů
poukazuje na takové předměty, které neodkazují pouze samy k sobě, ale svou výjimečnosti,
historií či poškozením odhalují další vrstvu
paměťových stop. Ljiljana Radonićová ve své
studii věnuje pozornost úloze fotografií v expozicích, a to především v kontextu jejich užití
v muzeích-památnících věnujících se nacistické
a komunistické minulosti v postkomunistických zemích. Mimo jiné rovněž upozorňuje
na odlišnou úroveň vizuálního zobrazování
obou totalitních režimů v mnoha navštívených
a zkoumaných objektech. V poslední studii
Muzeum jako katalyzátor se Barbara Kirshenblatt-Gimblettová zamýšlí nad vztahem muzea
k minulosti a na základě rozboru dvou muzeí
nové generace (Muzeum Nového Zélandu Te
Papa Tongarewa a Amerického přírodovědného muzea) se snaží nově definovat kurátorské
principy, uplatňující spíše teatrální přístup.
Poměrná různorodost příspěvků a témat,
které jsou však zastřešeny hledáním nových
muzejních přístupů a přemýšlení o nich, přináší podnětné čtení, ve kterém je explicitně
položeno množství otázek a mnoho dalších
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jistě čtenáři samo o sobě vyvstane na mysli. Tímto publikace do písmene splňuje svůj
podtitul a autorský záměr. Hledání odpovědí
po dnešní funkci muzea obsažené v knize proto nelze vnímat jen jako inspiraci pro muzejní
kurátory a historiky, ale zároveň coby obecnější uvažování o dnešním světě, našem přístupu
k dějinám a paměti a v neposlední řadě i o nás
samých a společnosti, ve kterém žijeme.
					
					
Jan Petrásek
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Činnost Ústavu historických věd v letech 2020 a 2021
Epidemická situace, která nastala na počátku roku 2020, významně poznamenala i činnost ústavu. Zejména došlo k omezení přímé výuky, zahraničních i tuzemských
mobilit a konferenčního ruchu. Část aktivit se přesunula do „kyberprostoru“, ale například akreditační a publikační činnost byla v mezidobí ještě posílena.
V uplynulých dvou letech dosáhl ÚHV cílů, které byly stanoveny jako podmínka pro úspěšné pokračování vzdělávací působnosti pracoviště. Národní akreditační
úřad pro VŠ uznal kvalitu personálního zabezpečení i vědecko-výzkumné výkonnosti
ÚHV udělením akreditací všem studijním programům, o něž institut prostřednictvím
rektora SU žádal. V současné době tak lze považovat základní strukturu vzdělávací
činnosti na ÚHV za dotvořenou. SU získala na následujících deset let akreditaci pro
4 bakalářské, 2 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program. V bakalářském
typu studia jde o jeden akademický a tři profesní, v navazujícím magisterském o jeden
akademický a jeden profesní studijní program. I nadále tak bude na ÚHV vyučována
Historie v obou stupních. Vedle ní pokračuje tradice studijního oboru Historie-muzeologie a památkové péče (nyní jako studijní program Historie se specializací Památková
péče). Novinkou je bakalářský profesní studijní program Historie a kulturní dědictví
v regionální praxi, který má i své pokračování v navazujícím studiu. Úsilí bylo završeno přiznáním akreditace doktorskému studijnímu programu Historie se zaměřením
na české a československé dějiny. Další úvahy se ubírají směrem k atraktivním a současně jedinečným interdisciplinárním studijním programům s využitím již akreditovaných
studijních předmětů a k postupné přípravě jednoho studijního programu s kombinovanou formou studia.
Personální složení ÚHV se stabilizovalo a nedošlo k výraznějším změnám. Jedinou výjimkou je odchod dlouholeté pracovnice ústavu doc. PhDr. Marie Gawrecké,
CSc. do penze. Marie Gawrecká ovšem nadále zůstává členkou oborové rady doktorského studia i školitelkou doktorandů. Kvalifikační struktura ÚHV ale zůstává zachována vzhledem ke jmenování Martina Pelce docentem v oboru České a československé
dějiny (2020).
V oblasti publikační činnosti pokračovala adaptace na hodnocení vědy podle
Metodiky 2017+. Především dochází k postupnému posilování podílu publikací v zahraničí, respektive v cizím jazyce. Ediční činnost ÚHV spočívala ve vydání 13. čísla recenzovaného časopisu Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis (2020)
a dalších odborných výsledků vytvořených v rámci projektů s institucionální i externí
podporou. Zvláště je třeba upozornit na knihu Jiřího Knapíka Heller & Kristian aneb
Opavská Vest pocket revue (1933), na základě které byla autorovi udělena Cena rektora
SU za rok 2020. Projektová činnost spočívala v řešení grantů základního i aplikovaného
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výzkumu – konkrétně zejména GA ČR a NAKI II. ÚHV byl zapojen také do rozvojových projektů univerzity.
Navzdory nepříznivé situaci se podařilo založit tradici Opavských historických
sympozií. Online formou proběhla 11. listopadu 2020 konference Opavský kongres
1820: Mezinárodní konference u příležitosti 200. výročí konání Opavského kongresu.
Trvalým výsledkem konference bude česko-anglická kolektivní monografie s reprezentativní účastí tuzemských i zahraničních odborníků. Půjde o první odbornou knihu
na toto pro město Opavu klíčové téma od roku 1962. Ve dnech 19. a 20. října pak
proběhla konference k 500. výročí vymření opavsko-ratibořských Přemyslovců. Také
její výsledky by měly být v příštím roce publikovány knižně.
Další aktivity ÚHV směřovaly k oslovení široké veřejnosti zejména prostřednictvím akcí se zaměřením na kulinární dědictví. Proběhla například zážitková degustace
a empírová slavnost na zámku v Raduni. Zajímavosti z dějin gastronomie byly opakovaně prezentovány v médiích, zejména v regionálním vysílání České televize. Tradiční badatelské zaměření pracoviště bylo zhodnoceno v rámci pořadu ČT Historie.
cs na téma Hlavní město Opava. ÚHV se rovněž podílel na připomenutí 200. výročí
Opavského kongresu 1820 ve spolupráci se statutárním městem Opava, Opavskou kulturní organizací, Slezským zemským muzeem a Zemským archivem v Opavě: Marian
Hochel výrazně přispěl k realizaci výstavy v prostorách Opavské kulturní organizace
a spolu s dalšími autory i k sestavení reprezentativního katalogu k výstavě.
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
vedoucí ústavu

Celebryci dawnych epok. Skandale, sekrety, romanse i inne ekscesy

Online, 11.–12. března 2021
Je nesporné, že „koronavirová“ doba s sebou v oblasti historického bádání přináší celou řadu problémů, s nimiž jsou historici, ale i studenti historických oborů dnes
a denně konfrontováni. Jedním z nich je omezená možnost popularizace badatelských
výsledků a působení na mladé generace začínajících historiků. K tomuto účelu nejčastěji využívaný formát popularizační přednášky se dá v současné době využít jen
ve virtuální podobě. Podobným způsobem tak musela být organizována i populárně-naučná konference Celebryci dawnych epok. Skandale, sekrety, romanse i inne ekscesy pořádaná Gdaňskou univerzitou (Uniwersytet Gdański) v polovině března letošního roku.
Dvoudenní akce byla určena především studentům historických studijních programů
realizovaných na Gdaňské univerzitě a zájemcům z řad odborné veřejnosti. Celá akce
probíhala prostřednictvím ve výuce běžně využívané aplikace MS Teams. Program byl
rozdělen do šesti bloků na základě tematického zaměření referátů. Každý konferenční
den tak zahrnoval tři bloky čítající od dvou do čtyř referátů. Celkem jich za oba dny
zazněly téměř dvě desítky. Jak již samotný název konference napovídá, tematickým
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svorníkem byl posluchačsky přitažlivý fenomén celebrit a skandálů napříč evropskými
i světovými dějinami. Ač se autoři příspěvků obraceli především do středoevropského
prostředí (s logickými přesahy do dalších evropských regionů), pozornost byla věnována i problematice Starého a Nového zákona (Grzegorz Szamocki) nebo např. dějinám starověkého Egypta (Filip Taterka). Opomenuto nezůstalo ani polskému bádání
blízké období antického římského císařství (Michał Baranowski, Andrzej Wypustek).
Pozornost byla věnována také pedagogicko-historiografickým otázkám v souvislosti se
zachycením historických osobností na stránkách soudobých učebnic dějepisu (Joanna
Wojdon). Snahou zapojených akademických pracovníků z jedenácti předních polských
badatelských pracovišť bylo nejen upozornit na nejrůznější historické prameny a přístupy k nim, ale rovněž poskytnout auditoriu zážitek z účasti na odborné konferenci.
Studenti se proto mohli na závěr každého bloku zapojovat do diskuzí vedených mezi
referujícími. Navzdory poměrně vysokému počtu účastníků (návštěvnost jednotlivých
přednášek dosahovala až stovky osob) se organizátorům podařilo vytvořit příjemné,
de-anonymizované a vůči studentům přívětivé prostředí umožňující i v této komplikované době kontakt mezi „mistry“ svého oboru a jejich „učedníky“.
										
Hana Komárková

Networks – Cooperation – Rivalry. The Fourth Biennial Conference
of the Medieval Central Europe Research Network (MECERN) Online,
organized by the University of Gdańsk,
Online, 7. – 9. dubna 2021
Loňské události okolo pandemie nemoci Covid-19 neumožnily konání v pořadí
již čtvrtého bienále MECERN (Medieval Central Europe Research Network), jež se
podle původního plánu mělo uskutečnit na půdě Uniwersytetu gdańskiego v Gdańsku
ve druhé polovině dubna 2020. Konference byla nejprve optimisticky přesunuta na září
loňského roku. Vzhledem k nelepšící se situaci ve většině evropských zemí i ve světě bylo nakonec přikročeno k další změně termínu. Konference byla prakticky o rok
odložena a pořadatelé se rozhodli pro její přesunutí do virtuálního prostoru, což se
nakonec, i vzhledem ke vzrůstající zkušenosti s podobnými konferenčními formáty
mezi akademickou obcí, ukázalo jako více než prozíravým řešením. Třídenní virtuální
konference představila ve druhém dubnovém týdnu letošního roku příspěvky téměř
150 badatelů ze 17 zemí světa ve 44 samostatných sekcích. Na programu byly rovněž
tři zvané přednášky, rozdělené rovnoměrně do všech tří konferenčních dní. Vzhledem
k zaměření celého projektu MECERN, jehož heslem je „de mari ad mare“, tj. „Od Baltu
po Jadran“, se témata přednášek zaměřovala na široce definované období středověkých
dějin střední či středo-východní Evropy. Podtitulem setkání bylo vytváření sítí, spolupráce, nebo naopak rivality uvnitř obou zmíněných regionů (Jadran, Balt), mezi nimi
navzájem i ve vztazích vůči jiným evropským i mimoevropským oblastem.
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Po úvodním slovu zástupců organizující instituce (rektor UG Piotr Stepnowski,
děkan právnické fakulty Wojciech Zalewski a děkan fakulty historie Arkadiusz Janicki s předsedkyní organizační komise Beatou Możejko) a MECERN (Katalin Szende
z CEU) konferenci fakticky zahájila první ze zvaných přednášek. Emilia Jamroziak,
badatelka působící na půdě University of Leeds a v Centru Maxe Webera při Universität Erfurt, představila ve svém příspěvku Connections and Disconnection of Monastic Networks in East-Central Europe problematiku vytváření klášterních sítí a komunikace mezi
představiteli jednotlivých řádových komunit v evropských regionech středo-východní
Evropy.
První konferenční den bylo na programu celkem 14 paralelně probíhajících sekcí
rozdělených do dvou bloků. Sekce se zaměřovaly na problematiku budování sociálních
vztahů uvnitř městských komunit a mezi nimi, na sledování vytváření sítí obchodních
i vojensko-diplomatických vztahů, fenomén misijní činnosti a mendikantských řádů,
budování literárních kontaktů napříč Evropou nebo propojení v oblasti umělecké tvorby. Zaznělo i několik referátů českých badatelů. Hana Komárková ze Slezské univerzity v Opavě představila ve svém příspěvku problematiku budování struktur pozdně
středověké a raně novověké městské společnosti prostřednictvím sítí přísah (Network
of Oaths – Urban Life from the Late Middle Ages to the Early Modern Era (on the Example
of Silesian and Moravian Towns)), Jakub Izdný z pražské Karlovy univerzity se zaměřil
na otázku raně středověkého státu středoevropského typu a jeho podoby (Early Central
European State Formation. Empire or Network?), Pavlína Cermanová z Centra medievistických studií v Praze se věnovala vlivu pseudo-aristotelského díla Secretum secretorum (The
Movement of Secret Knowledge: Secretum Secretorum and Academic Channels of its Dissemination),
téma příspěvku jejího kolegy Pavla Soukupa se týkalo fenoménu protihusitské propagandy (Preachers of the Hussite Crusade: Authority and Rhetorics in the Anti-Heretical Campaign
in Central Europe, 1420–1471) a Přemysl Bar z Masarykovy univerzity v Brně představil
politiku Zikmunda Lucemburského v otázce řešení konfliktu mezi Řádem německých
rytířů na straně jedné a Polským královstvím a Litevským velkovévodstvím na straně
druhé (The Diplomacy of Sigismund of Luxembourg in the Dispute between the Teutonic Knights
and Poland-Lithuania). Po ukončení hlavního programu následovala prezentace Mykhaylo Yakubovyche z Centra islamistických studií při National University of Ostroh Academy, který představil výsledky svého výzkumu, podpořeného v roce 2020 v rámci
Stipendia Jánose Baka (Al-Masūdi on the Medieval Tribes of the Baltic Region: Coming Back to
the Sources). Posledně zmíněnému badateli, zakladateli a emeritnímu profesoru Fakulty
medievistických studií na CEU, který zemřel loni v červnu, byla věnována vzpomínka
Paula W. Knolla, která prezentaci předcházela. První den uzavřelo veřejné plenární
zasedání členů MECERN.
V rámci dalších dvaceti paralelních sekcí druhého dne se představilo celkem
deset badatelů z českých odborných pracovišť. Z Palackého univerzity v Olomouci to
byli hned dva historici – Michaela Antonín Malaníková, která se věnovala právní praxi
v měšťanských rodinách středověkého Brna a Olomouce (Networks of Town Law „in
Practice“ – Family Law of Medieval Brno in Comparison with Olomouc), a Antonín Kalous,
jenž představil problematiku papežských legátů a nunciů a jejich působení ve středoevropském prostoru (The Papal Legates and Nuncios Who Have Visited the Countries of Central Europe). Petra Mutlová z Masarykovy univerzity v Brně se zaměřila na univerzitní
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prostředí v Čechách v období tzv. české reformace (Shared University Models? A „Very
Special“ Case of the Czech Reformation). Historiografickým tématům byly věnovány příspěvky francouzského badatele působícího na CMS v Praze a na Karlově univerzitě,
Artura Pérodeaua (How Should the Bishop of Prague Deal with Dynastic Conflicts according to
Cosmas of Prague? The Figure of Otto I of Bamberg in the Chronicle of the Czechs), který se
dlouhodobě věnuje Kosmově kronice, a pražského historika (rovněž z CMS) Vojtěcha Bažanta (Aggresive Nationalism in the Second Redaction of the Verse Chronicle by the So-Called Dalimil). Historička Lucie Storchová (AV ČR) prezentovala téma z oblasti české
raně humanistické literární produkce (Early Humanists from Northwest Bohemia: Literary
Circles and Adaptations of Classical Traditions). Obrazu Zikmunda Lucemburského coby
mírotvorce v pozdně středověké kronice Eberharda Windeckeho se věnoval brněnský
historik Petr Ebel (Emperor Sigismund as a Peacemaker in the Light of Eberhard Windeck’s
Chronicle) a Václav Žůrek (CMS) v rámci stejné sekce přednesl referát s názvem The King
as a Judge and Negotiator. Reflections on the Function of the King in Czech Medieval Chronicles.
Českou účast druhého konferenčního dne doplnili ostravský historik Robert Antonín
(The Process of Reunification of the Kingdom of Poland from the Bohemian Perspective) a pražský
historik Dušan Coufal z CMS (An Agreement with Heretics? Seeking Legitimate Ways to Return the Hussites to the Roman Church in the 1430s). Bohatý program byl zakončen v pořadí
druhou zvanou přednáškou Piotra Góreckého působícího na Kalifornské univerzitě
v Riverside, která byla zaměřena na problematiku historického bádání jako takového
(Tyranny of an Adjective? What We Name Our Big Subject, and Whether That Matters). Pořadatelé poskytli v rámci programu druhého konferenčního dne prostor i prezentaci
edičních řad nakladatelství Brill, zaměřených na medievistiku a dějiny středoevropského prostoru. Představeny byly rovněž výstupy z konference MECERN pořádané roku
2018.
Na programu posledního konferenčního dne bylo celkem deset sekcí a dopolední prezentace podporovaných projektů, jejíž součástí bylo i vystoupení olomouckého
badatele Antonína Kalouse, který představil grantový projekt Observance Reconsidered:
Uses and Abuses of the Reform (Individuals, Institutions, Society), řešený na UPOL a MUNI.
Konference byla zakončena třetí ze zvaných přednášek. Maďarský historik Gábor Klaniczay z CEU představil „sítě svatých patronů“ v pozdně středověké střední Evropě
(Networks of Saints in Late Medieval Central Europe). Třídenní maraton příspěvků se solidní účastí badatelů z českých zemí následně oficiálně ukončil projev Balázse Nagyho
z Eötvös Loránd University a CEU.
Hana Komárková
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Mezinárodní napoleonský kongres ke 200. výročí Napoleonova úmrtí

Toronto, Kanada, 13.–15. srpen a 21.–22. srpen 2021
V letošním roce si řada paměťových institucí, univerzit, výzkumných pracovišť
a zájmových organizací připomíná 200. výročí úmrtí Napoleona Bonaparta (1769–
1821). Komemorace spojená s výročími této historické osobnosti a událostmi s ní souvisejícími tradičně překonává hranice zemí a kontinentů, což dokládá její potenciál světového formátu a kosmopolitismus, v rámci kterého je odkaz bývalého francouzského
císaře zkoumán a prezentován. Mezinárodní napoleonská společnost (International Napoleonic Society) se sídlem v kanadském Montrealu a Napoleonská historická společnost
(Napoleonic Historical Society) se sídlem v americkém Deerfieldu uspořádaly k této příležitosti mezinárodní napoleonský kongres (The Virtual Joint Congress), který se uskutečnil
ve dnech 13.–15. srpna a 21.–22. srpna 2021. Původně se měl konat v řeckých Aténách;
vzhledem k restrikcím způsobeným pandemickou situací byl nakonec přenesen do on-line prostoru a vysílán z ústředí v kanadském Torontu.
I s ohledem na zmiňované výročí byl program akce velmi bohatý. V průběhu
kongresu vystoupilo se svým příspěvkem 42 aktivních účastníků z 15 zemí a 4 kontinentů. Jednalo se převážně o badatele z univerzitního a akademického prostředí,
pracovníky paměťových institucí a zástupce zájmových organizací specializovaných
na napoleonika. Svého zástupce na kongresu měla i pařížská Fondation Napoléon nebo
kanadská Souvenir Napoleon. Ze zemí měly v okruhu aktivních účastníků své zastoupení
Francie, Belgie, Velká Británie, Irsko, Španělsko, Rakousko, Česká republika, Slovensko,
Polsko, Rusko, Spojené státy americké, Kanada, Ekvádor, Izrael a Gruzie.
Spektrum příspěvků a témat bylo celkem pestré; zaměřovaly se především
na zhodnocení Napoleonova odkazu a dopadů jeho politiky v různých zemích a směrech. Tematický rozptyl jednotlivých příspěvků osciloval v interdisciplinárním rámci mezi politickými, kulturními a vojenskými dějinami, historiografií, problematikou
„druhého“ života a historické paměti či otázkami souvisejícími s kulturním dědictvím.
V centru pozornosti byly vedle Napoleona i další signifikantní historické osobnosti,
které ve svém oboru poznamenaly nebo zaznamenaly Napoleonovu dobu, například
malíř Hippolyte Bellangé (1800–1866), sochař Antonio Canova (1757–1822), diplomat
Armand de Caulaincourt (1773–1827), lékaři Antoine Dubois (1756–1837), Dominique-Jean Larrey (1766–1842) a další; představeny byly rovněž výsledky nejnovějších
výzkumů, například nálezová situace při archeologickém průzkumu v lokalitě u řeky
Bereziny s odkazem k postupu Napoleonovy Grande Armée a událostem roku 1812, dále
archivní průzkumy pozůstalostí Napoleonových společníků v exilu nebo napoleonika
s vazbou k Napoleonově internaci na ostrově Svatá Helena ve sbírkách Museo Napoleonico v kubánské Havaně. S ohledem na výročí, při jehož příležitosti byl tento kongres
pořádán, se několik badatelů zaměřilo právě na Napoleonův pobyt v internaci na Svaté
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Heleně, který analyzovali z různých uhlů pohledu.1
Českou republiku zastupoval na kongresu PhDr. Marian
Hochel, Ph.D. z Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
v Opavě. Ve svém příspěvku
nazvaném „Empire Style between
Art and Propaganda? Reflections on
the Napoleon’s Imperial Representation on the 200th Anniversary of His
Death” zhodnotil interpretace historiků a historiků umění v otázce Napoleonovy reprezentace
uměním, které se metodologicky a terminologicky rozchází jak
v prostoru, tak v čase. Poukázal
na obvyklé „černo-bílé“ nahlížení na problematiku Napoleonova
císařského stylu, které degradovalo tento umělecký styl, zejména
přičiněním tendenční marxistické
historiografie, na pouhý prostředek politické propagandy Napoleonova režimu. Takový koncept
totiž zcela popíral skutečnou
podstatu a charakter specifického
umění, které se vyvinulo ve Fran-  Napoleon jako Mars mírotvůrce, bronzový odlitek
cii jako jeden z důsledků Napomramorové sochy Antonia Canovy z let 1809–1811,
leonovy kulturní politiky; byl tak
instalovaný na čestném dvoře palazzo di Brera v Milápředmětem rozporu mezi histoně (foto Marian Hochel)
riografickými koncepty západního a východního bloku před rokem 1989. Stěžejní část příspěvku představovaly úvahy reagující na otázku, zda a v jaké
míře mohlo umění sloužit v rámci Napoleonovy reprezentace jako nástroj propagandy.
V závěru byl zhodnocen význam empírového stylu a jeho umělecká licence. Zároveň
bylo poukázáno na to, jak poslední desetiletí a zejména letošní 200. výročí Napoleonova úmrtí, připomínané paměťovými institucemi prostřednictvím konceptu míst paměti
a kulturního dědictví v intencích interdisciplinární a mezinárodní spolupráce, přispívají
k tomu, aby byl vystavěn pilíř, který podporuje legitimitu této licence.
1

Podrobný program kongresu viz na oficiálních webových stránkách International Napoleonic
Society, http://www.napoleonicsociety.com/english/frameSetAccueil_Eng.htm, nahlíženo 23. 8.
2021.
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Přestože se letošní mezinárodní napoleonský kongres konal distanční on-line
formou, jeho organizátorům se úspěšně povedlo vytvořit efektivní platformu badatelů
a zájemců o napoleonskou historii, poskytující prostor pro popularizaci nejnovějších
poznatků získaných během aktuálně probíhajících výzkumů, a diskusi na palčivá témata, která doznívala ještě dlouho po skončení oficiální části prezentovaných příspěvků.
Marian Hochel

Připomínka 200. výročí Opavského kongresu na Ústavu historických věd
Slezské univerzity v Opavě
Myšlenka připomenout 200. výročí významné události opavských a evropských
dějin – Opavského kongresu, jenž se konal od 23. října do 24. prosince 1820, se zrodila
na půdě Ústavu historických věd (ÚHV) Slezské univerzity v Opavě již koncem roku
2018. Motivem této připomínky přitom mělo být nejen blížící se výročí, ale i stav bádání
a zpracování sledované problematiky.2 Reálie a souvislosti Opavského kongresu Svaté
aliance jakožto události mezinárodního významu zůstávaly v české historiografii poněkud opomenuty, analyzovány doposud v omezené míře, často pouze stručně a fragmentárně. Proto bylo záhodno věnovat této historické události, jejímu odkazu a reáliím
větší pozornost z pohledu moderní historiografie a formou mezinárodního odborného
dialogu.
Zájem participovat na připomínce Opavského kongresu projevily obě tehdejší
organizační složky ÚHV – Oddělení historie i Oddělení památkové péče a muzeologie.
V první fázi bylo potřebné zmapovat možnosti spolupráce s regionálními i nadregionálními institucemi, které by byly ochotny se na projektu komemorace Opavského kongresu spolupodílet. To se povedlo. Dne 12. listopadu 2019 se uskutečnilo první pracovní
setkání na půdě ÚHV, které bylo iniciováno jeho vedením a na něž byli přizváni pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ), Opavské kulturní organizace (OKO),
Slezského zemského muzea (SZM) a Zemského archivu v Opavě (ZAO). Za ÚHV se
tohoto jednání účastnili vedoucí Mgr. Martin Pelc, Ph.D., a PhDr. Marian Hochel, Ph.D.,
za NPÚ Mgr. Markéta Kouřilová, za OKO Mgr. Ivana Maloušková a Mgr. Naděžda
Glincová, za SZM a ZAO Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. Na setkání byla dojednána strategie a v základních obrysech i náplň vzájemné spolupráce – realizace temporálního výstavního
projektu v podobě interiérové a exteriérové výstavy, podpořené doprovodnou knihou.
Tato měla být realizována na bázi vědeckého výzkumu a originální tvůrčí činnosti. Zcela
v režii ÚHV měla být druhá fáze komemorace – uspořádání vědecké konference v rámci
prvního ročníku Opavských historických sympozií a vydání odborné knihy jako výstupu
2

Z novějších publikací, které doposud v různé míře reflektovaly Opavský kongres a posloužily
jako užitečné východisko k dalšímu bádání, viz pouze výběrově: MYŠKA, Milan: Opavský kongres
1820, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy 1, 26, 2000, s. 9–12; POLIŠENSKÝ, Josef:
Opavský kongres roku 1820 a evropská politika let 1820–1822. Ostrava 1962; UHLÍŘ, Dušan: Čas
kongresů a tajných společností. Praha 2017.
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v podobě kolektivní monografie sestavené z příspěvků aktivních účastníků tohoto setkání.
Do konce roku 2019
a počátkem roku 2020 byla provedena heuristika; mapovány
byly především artefakty a archiválie, které by bylo možno uplatnit v první fázi komemoračního
projektu. Sondy byly provedeny
jak v mobiliárních fondech vytipovaných památkových objektů, tak ve fondech archivů a ve
sbírkách vybraných muzeí a galerií v ČR i v zahraničí. Celkově
se podařilo dohledat relevantní pramenný a ikonografický
materiál s přímou či nepřímou
vazbou k Opavskému kongresu
v 15 paměťových institucích.
Jako velmi cenný se
v tomto smyslu ukázal mobiliární fond státního zámku (SZ)
Kynžvart se zdejší pozůstalostí
knížecího rodu Metternichů
a zejména kancléře Opavského
kongresu a rakouského ministra zahraničí Klemense Lothara
Metternicha (1773–1859). Vaz-  Plakát k výstavě Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie (zdroj: OKO)
bu měl nejen k osobnostem přítomným na jednání Opavského
kongresu, ale i k dalšímu výročí,
které bylo v rámci komemorace Opavského kongresu připomenuto – 200. výročí úmrtí
Napoleona Bonaparta (1769–1821). Opava se tak stala vůbec prvním evropským městem,
které připomnělo kulaté výročí Napoleonova úmrtí formou výstavního projektu.
Důležitým zdrojem pramenů k reáliím kongresové Opavy byly sbírky a fondy
SZM a ZAO v Opavě, Státního okresního archivu (SOA) Opava, Moravského zemského archivu (MZA) v Brně a Muzea města Brna (MMB). Materiály k opavským kongresovým jednáním, dobovým reáliím a rakouské ozbrojené intervenci v Království obojí
Sicílie, ale i významné egodokumenty klíčových osobností poskytly taktéž Národní archiv (NA) v Praze, Státní oblastní archiv (SOA) v Litoměřicích – pobočka Děčín, Státní oblastní archiv (SOA) v Třeboni, Vědecká knihovna v Olomouci, ze zahraničních
institucí především Albertina Museum Wien, Österreichische Nationalbibliothek, The
Trustees of the British Museum a Vorarlberger Landesarchiv Bregenz. K tomu nutno
přičíst ještě online prezentace evropských a amerických muzeí a knihoven.
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V průběhu jarních a letních měsíců roku 2020 byla realizována první část komemoračního projektu – příprava temporální interiérové a exteriérové výstavy, organizačně zajišťované Opavskou kulturní organizací, včetně vydání doprovodné odborné
knihy a realizace dalších vzpomínkových akcí, realizovaných ve spolupráci vybraných
paměťových, kulturních a vzdělávacích institucí v Opavě s podporou statutárního města Opava.3 Jedním z konkrétních výstupů byla výstava, jež se konala od 21. října 2020
do 14. března 2021 v prostorách expozice Cesta města v Obecním domě v Opavě,
a navazující exteriérová výstava připomínající v opavském veřejném prostoru místa
paměti s vazbou na konání Opavského kongresu. Obě výstavy byly dokumentovány
v doprovodné knize pod názvem Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie,
vydané statutárním městem Opava.4 Na její přípravě se podílel autorský kolektiv sestávající z pracovníků ÚHV, SZM, ZAO a NPÚ.
Od poloviny roku 2020 byla realizována příprava další fáze komemorace Opavského kongresu, jež měla badatelsky navázat na popularizaci výsledků dosavadních výzkumů, prezentovaných na opavských výstavách a v doprovodné knize. ÚHV v této
souvislosti plánoval uspořádat mezinárodní konferenci pod názvem Opavský kongres
/ The Congress of Troppau 1820 / 2020, jejíž ambicí bylo zhodnotit odkaz a význam
Opavského kongresu v rámci tří tematických bloků: I. Opavský kongres v kontextu dějin
1815–1848, II. Dobová reflexe Opavského kongresu, III. Opavský kongres v historické paměti.
Kromě historiků ze Slezské univerzity v Opavě (PhDr. Marian Hochel, Ph.D.; Prof.
PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.; Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.; Prof. PhDr. Dušan
Uhlíř, CSc.; Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.) se této akce měli aktivně účastnit i kolegové z dalších univerzitních pracovišť a paměťových institucí z ČR i ze zahraničí: Pierre-Marie Delpu, Ph.D. (membre scientifique de la Casa de Velázquez, Madrid, chercheur
associé à l’UMR 7303 TELEMMe, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’homme,
Aix-en-Provence); Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. (Národní archiv); Carmine Pinto, Ph.D.,
Professore Ordinario (Università degli studi di Salerno); MMag.a Dr.in Karin Schneider
(Parlamentsarchiv – Österreichisches Parlament); Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
(Univerzita Karlova); Prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (Univerzita Pardubice); a také
kolegové ze SZM v Opavě (PhDr. Ondřej Haničák; Mgr. Jiří Šíl, Ph.D.; Mgr. Michal
Valeček). Vzhledem k vládním restrikcím a globálně nepříznivé pandemické situaci nebylo možné konferenci uspořádat prezenčně, proto se 11. listopadu 2020 uskutečnilo
on-line pracovní setkání opavských historiků a muzejníků. Zahájena byla rovněž příprava odborné knihy autorského kolektivu, složeného z aktivních účastníků plánované
mezinárodní konference.
Tato kniha, připravovaná k vydání Slezskou univerzitou v Opavě pod názvem
„Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy“, sestává z 10 kapitol opatřených
prologem a epilogem a zkoumajících vybraná dílčí témata související s problematikou
Opavského kongresu a jeho doby. Autoři sledují primárně aspekty mezinárodněpolitické, kulturní a historiografické; formou hloubkových sond nově interpretují, či reinterpretují význam Opavského kongresu v dějinách města, regionu i v evropských
3
4

K výše uvedeným institucím se připojilo taktéž Slezské divadlo Opava a Státní zámek Raduň.
HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al.: Opavský
kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. Opava 2020.
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dějinách, dobovou politiku a diplomacii, každodennost kongresové Opavy, dochované
kulturní dědictví a osobnosti přímo či nepřímo spjaté s Opavským kongresem.
Dvousté výročí Opavského kongresu zhodnotilo roli Opavy v politice panovníků a diplomatů Svaté aliance, zároveň přiblížilo zdejší kulturní dědictví v rámci konceptu míst paměti a jeho potenciálu pro regionální rozvoj cestovního ruchu v národním
i mezinárodním měřítku. Slezská univerzita stála na počátku tohoto procesu; ÚHV
nejenže inicioval připomínku tohoto výročí, poskytl potřebný prostor pro jeho organizaci a odborný dialog, ale zároveň koordinoval spolupráci domácích i zahraničních
odborníků, završenou vydáním nové publikace, jež představí výsledky nejnovějších výzkumů a nabídne moderní obraz Opavského kongresu, mnohem barevnější, detailnější
a plastičtější, než byl v literatuře znám doposud. To ostatně kvalitativně i kvantitativně
odpovídá jeho kulatému výročí, které umožnilo jeho hlubší poznání a ukotvení v kolektivní paměti včetně nezbytné kontextualizace.
Marian Hochel

Ženy v tieni dejín – Premeny postavenia žien v spoločnosti.
Interdisciplinárna vedecká konferencia konaná 19. – 20. apríla 2021
na pôde Katedry histórie FF UKF v Nitre
Nitra, Slovenská republika, 19. – 20. dubna 2021
V dňoch 19. – 20. apríla sa na pôde Katedry histórie FF UKF v Nitre konala
interdisciplinárna vedecká konferencia Ženy v tieni dejín - Premeny postavenia žien v spoločnosti, ktorá spojila bádateľov zo Slovenska aj Čiech. Cieľom stretnutia bolo prezentovanie najnovších výsledkov, smerov a metód výskumu v oblasti rodovej problematiky.
Do centra záujmu bola postavená žena ako subjekt a objekt poznania historického
výskumu.
Konferencia sa z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie
konala online, čo na jednej strane ubralo stretnutiu osobnejší rámec, ale na druhej strane
otvorilo možnosti pre pripojenie sa širšiemu okruhu záujemcov. Záujem o problematiku bol veľký a účasť zo strany prednášajúcich aj poslucháčov bola skutočne bohatá.
Konferencia sa z dôvodu veľkého záujmu a množstva príspevkov konala v dvoch
dňoch a bola rozdelená do piatich sekcií, ktoré sledovali historický rámec, po každom
odprednášanom bloku nasledovala diskusia.
Prvý konferenčný deň otvoril oficiálny príhovor dekanky FF UKF v Nitre
doc. PhDr. Jarmily Maximovej, PhD., ktorý okrem privítania účastníkov vyjadril nádej na pokračovanie podobných stretnutí aj v budúcnosti. Prvá sekcia s názvom Ženy
na vzostupe dejín, ktorú moderovala prof. Janka Hečková, CSc. bola venovaná najstarším
dejinám a otvorila ju PhDr. Michaela Niklová Mandák, PhD. svojím príspevkom Žena
v spoločnosti mladšej doby kamennej a jej genderový odraz v hrobových celkoch kultúry s lineárnou
keramikou. Druhý príspevok bol z obdobia starovekých rímskych dejín a pod názvom
Skrytá moc rímskych žien ho predniesla Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD. Nasledovala
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prednáška PhDr. Emanuela Jirkala, PhD. Sobášna politika a manželky v živote kráľa Dávida a kráľa Heroda. Záverečný príspevok prvej sekcie predniesol Mgr. Michal Holeščák, PhD. na tému Ženy v stredovekých nomádskych spoločnostiach. Po odznení posledného
príspevku nasledovala podnetná diskusia.
Druhá sekcia s názvom Miesto žien v novovekej spoločnosti bola moderovaná Mgr.
Beátou Pintérovou, PhD. Otvorila ju prednáška s názvom Tento list nech je daný... Korešpondencia Uršule Kanižayovej ako prameň poznania dobovej spoločnosti, ktorú predniesla Mgr.
Mária Molnárová. Nasledoval príspevok Bc. Márie Letzovej Žofia Bosniaková a jej sociálne
dielo. Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D. prispela svojím výskumom na tému Život evangeličky
v Čechách na konci 18. století: obraz ženy v korespondenci tolerančních luterských kazatelů ze Slovenska a doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. svojím príspevkom s názvom „Moje vrelé
prianie, základ všetkého dobrého zasadiť v srdciach detí…“ Grófka Terézia Apponyová v službách
výchovno-vzdelávacej inštitúcie.
Nasledujúca tretia sekcia s názvom So ženami na prahu modernej doby, ktorú moderovala doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., pokračovala po diskusii a obednej prestávke.
Túto sekciu otvorila svojím príspevkom Ženské postavy francouzské revoluce v jazykově české
odborné a populární literatuře prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. Nasledovali príspev
ky Vzdělání a výchova řemeslnických dcer v 19. století: Možnosti výzkumu korespondence Mgr.
Jany Stráníkovej, PhD., První žena v Karolinu PhDr. Marie Bahenskej, Ph.D a prednáška Nezákonná praxe andělíčkářek: pachatelky a jejich klientky Mgr. Martiny Halířové, PhD.
Poslednú sekciu tohto dňa zakončil príspevok prof. PhDr. Marty Dobrotkovej, CSc.
s témou Anna Miloslava Čajaková a jej zásluhy o vznik Československej republiky, ktorý spolu
s následnou bohatou diskusiou ukončil prvý konferenčný deň.
Nasledujúci konferenčný deň odzneli príspevky v dvoch sekciách. Prvá sekcia
s názvom Ženy v dobe modernej bola moderovaná doc. PhDr. Róbertom Arpášom, PhD.
a otvorila ju Mgr. Gabriela Dudeková Kováčová, PhD. svojím príspevkom Proti volebnému právu žien? Diskusie o miere všeobecného volebného práva na Slovensku po vzniku Československa. Nasledoval príspevok Mgr. Karola Hollého, PhD. Názory predstaviteľov Slovenskej
ľudovej strany na ženskú otázku na začiatku 20. storočia. Po ňom odzneli dva príspevky. Mgr.
Eva Škorvanková, PhD. prednášala na tému Slovenské ženy a politika – očakávania a realita
a Mgr. Marína Zavacká, PhD. predstavila svoj výskum v príspevku s názvom „A tam sa
o nás postarali...“ K výskumu pôsobenia členiek medzivojnových „štátotvorných“ spolkov v organizačnom pozadí druhého a tretieho odboja.
Druhú sekciu druhého konferenčného dňa s názvom Ženy v období „vymožeností“,
moderovala Mgr. Mária Molnárová a svojím príspevkom Terézia Engelová - Rudnóy Teréz. Veľký príbeh takmer zabudnutej ženy ho otvorila Mgr. Marta Švolíková. Prof. PhDr.
Dana Musilová, CSc. predstavila svoj výskum v prednáške s názvom Jmenování prvních
profesorek v Československu. Doobedné stretnutie tejto sekcie uzavrela doc. PhDr. Libuše
Heczková, PhD. s príspevkom Ženy ve stínu zakladatelů moderní fyziky a chemie.
Aj táto časť bola uzatvorená bohatou diskusiou, ktorá bola ukončená obednou
prestávkou, aby mohol nasledovať poobedný program druhej sekcie, ktorý otvorila
doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. svojím príspevkom s názvom Ženy v tieni československej diplomacie. Doc. PhDr. Eva Morovicsová, Ph.D. prednášala na tému Z Košíc do Ameriky – osudy a profesionálna dráha slovenskej lekárky Márie Dziakovej-Böhmovej a Mgr. Silvia
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Marinová Možnosti využitia archívneho fondu ,,Únia žien Slovenska“ na účely výskumu ženskej
problematiky.
Všetky príspevky sa stretli s veľkým záujmom poslucháčov a po ich odznení sa
rozvinula ešte záverečná živá diskusia. Konferencia Ženy v tieni dejín - Premeny postavenia
žien v spoločnosti sa zaradila medzi významné stretnutia odborníčok a odborníkov zo Slovenska aj Čiech. Priniesla veľké množstvo kvalitných tém zameraných na problematiku
žien a ich postavenia v spoločnosti v rôznych dejinných epochách. Stretnutie prehĺbilo
povedomie odborníkov o bádaní kolegov v rozličných inštitúciách a o nových prístupoch k rodovej problematike. Na záver je možné s radosťou konštatovať, že stretnutie
prispelo nielen k výmene informácií a poznatkov medzi bádateľmi, ale prinieslo aj viaceré impulzy, ktoré v budúcnosti určite poslúžia pre rozvíjanie spolupráce v oblasti rodových štúdií. Zostáva len vyjadriť želanie, aby sa toto úspešné stretnutie v budúcnosti
zopakovalo a vytvorila sa tradícia podobne zameraných vedeckých konferencií snáď už
aj v priaznivejšom období, ktoré umožní stretnutie aj osobné.
Daniela Rošková
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Str. 29

Průsmyk Plöcken Pass, foto Jeroen Komen, Utrecht, NL, https://www.flickr.
com/photos/ikreis/20225499076, cit. 6. 7. 2021.
Str. 30 Cesta Venantia Fortunata zpracovaná podle obou itinerářů, zpracován na základě mapy „Europa beim Tode Kaiser Justinians (565 n. Chr.)“ v BENGTSON, Herman, Grosser historischer Weltatlas. I. Vorgeschichte und Altertum. München 1972, s. 55.
Str. 33 Mozaika zobrazující sv. Martina v kostele S. Appolinari Nuovo v Ravenně
z doby Venantia Fortunata. Foto Andrea Bernabini, http://ravennaedintorni.
it/blog/cartoline-da-ravenna/mosaici-del-vescovo, cit. 6. 7. 2021.
Str. 213 Napoleon jako Mars mírotvůrce, bronzový odlitek mramorové sochy Antonia Canovy z let 1809–1811, instalovaný na čestném dvoře palazzo di Brera
v Miláně (foto Marian Hochel).
Str. 216 Plakát k výstavě Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie
(zdroj: Opavská kulturní organizace, p. o.).
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Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. působí jako docentka na Ústavu klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikovala množství
knih a odborných studií, ve kterých se zabývala např. problematikou stěhování národů,
historií Hunů, germánskými státy a sociálními problémy pozdní Římské říše.
Kontakt: jarmilab@phil.muni.cz
Doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD. pôsobí ako docentka, klasická filologička, na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava
na patristickú literatúru, antickú metriku a na život a dielo cirkevných otcov, hlavne
na spisbu Gregora Nazianzského. Je autorkou viacerých vedeckých štúdií a monografií,
v ktorých približuje autorovu morálnu poéziu, jeho reči a listy. Zároveň je prekladateľkou kompletnej morálnej poézie sv. Gregora z Nazianzu z gréčtiny do slovenčiny v ucelenej podobe tak, ako doposiaľ nebolo realizované v žiadnom z moderných
jazykov.
Kontakt: erika.brodnanska@upjs.sk
Mgr. Jana Engelbrechtová, Ph.D. obhájila doktorát v oboru Latinská filologie
na Masarykově univerzitě v Brně a po několika letech výuky na Jihočeské univerzitě
nyní pracuje na Katedře historie FF Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje
latinu pro historiky a středověkou latinu. V současné době se zaměřuje na dílo pozdně
latinského/raně středověkého básníka Venantia Fortunata a latinu merovejské Galie.
Zabývá se také recepcí díla nizozemského humanisty Huga Grotia, jehož spis De veritate
religionis christianae vydala v českém překladu.
Kontakt: jana.engelbrechtova@upol.cz
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. vystudoval odbornou historii na Univerzitě Palackého. Od roku 1981 pracoval ve Slezském ústavu ČSAV v Opavě, od r. 1990
působí na Slezské univerzitě v Opavě, kde zastával řadu akademických funkcí – proděkan, děkan, rektor. Do února 2011 byl děkanem FPF SU v Opavě, od listopadu
2010 do listopadu 2014 byl též primátorem Statutárního města Opavy. Specializuje se
na nejnovější dějiny české, československé a středoevropské, na problematiku česko-polských styků, dějin Slezska a na problematiku hospodářských dějin. Je autorem či
spoluautorem 14 monografií, více než 150 studií, mnoha populačních článků, spolupracuje s televizí, rozhlasem a tiskem. Člen mnoha vědeckých rad (včetně VR AV ČR)
doma i v zahraničí, redakčních rad, odborných komisí a výborů, včetně Národního komitétu historiků atd. (detailní informace na www.slu.cz). Působil na mnoha domácích
i zahraničních univerzitách.
Kontakt: zdenek.jirasek@fpf.slu.cz
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Doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. vystudovala obor latina a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 1976 pracuje jako akademický pracovník,
nejprve v Akademii věd České republiky (do roku 2017), od roku 1993 souběžně na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V přednáškách se specializuje na antické dějiny
a dědictví antiky, obě oblasti vyučuje na Katedře dějin a didaktiky dějepisu jmenované
fakulty. Předmětem jejího zájmu je také osud Pompejí a jejich druhého života, v mezinárodní spolupráci se podílela na vydání dodatků a oprav k pompejským nápisům, pak
se její zájem přesunul k druhému životu Vesuvem zničených lokalit (monografie „Češi
v Pompejích“ a „Pompeje v Čechách“).
Kontakt: jana.kepartova@pedf.cuni.cz
PhDr. Ivana Koucká, Ph.D. vyučuje dějiny starověku na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na problematiku
antických map a itinerářů a dějiny klasické filologie v českých zemích po roce 1918.
Kontakt: ivana.koucka@upol.cz
Doc. Mgr. et Mgr. Adriána Koželová, PhD. pôsobí ako docentka, romanistka
a hispanistka, na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Jej vedeckou doménou je translatológia. Venuje sa problematike divergencie originálu a prekladu, pričom svoje vedecké
zameranie sústreďuje na oblasť prekladateľských kompetencií a s nimi súvisiacu prekladovú kritiku. Sústreďuje sa na kultúrnu kompetenciu prekladateľa s dôrazom na kultúrne referencie z antiky a ich transfer z východiskového do cieľového jazyka. K tejto
téme publikovala vedecké štúdie a monografie.
Kontakt: adriana.kozelova@unipo.sk
PhDr. Lenka Krátká, Ph.D. je výzkumnou pracovnicí Ústavu pro soudobé
dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.; vyučuje také na Fakultě humanitních studií Univerzity
Karlovy (obor soudobé dějiny – orální historie). K jejím hlavním badatelským zájmům
patří hospodářské a sociální dějiny Československa po druhé světové válce, a dále vývoj
firemní kultury po roce 1989. Těžištěm zájmu v oblasti metodologické je interpretace
narativních pramenů.
Kontakt: kratka@usd.cas.cz
Mgr. Tomáš Krömer absolvent oboru Historie-památková péče (2016)
a Ochrana kulturního dědictví (2018) na Slezské univerzitě v Opavě. Nyní pokračuje
ve studiu doktorského programu Historie se zaměřením na české a československé
dějiny. Badatelsky se zaměřuje na problematikou dějin českého muzejnictví 20. století
a Slezska v meziválečném období.
Kontakt: tkromer@seznam.cz
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Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. působí jako docent na Katedře latinského
jazyka a kultury FF OU. Ve své odborné práci se zabývá dějinami pozdní antiky a dějinami latinského jazyka se zaměřením na humanistickou a barokní latinu a literaturu.
Jeho zvláštní zájem náleží reflexi a recepci antického odkazu a zkoumání jeho druhého života v pozdějších epochách evropské civilizace včetně naší současnosti. Této
tématice se věnuje ve svých publikacích, výukových filmech i přednáškové činnosti. Je
zakladatelem a spoluorganizátorem celonárodní soutěže v latině Certamen Latinum.
Kontakt: lubor.kysucan@osu.cz
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. vystudovala historii, muzeologii a památkovou péči na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Doktorské
studium se zaměřením na dějiny starověku absolvovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dnes působí na Národním památkovém ústavu, územním
odborném pracovišti v Brně a externě vyučuje na Ústavu klasických studií Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V Národním památkovém ústavu se věnuje
vedení odborné knihovny a podílí se na stavebně historických průzkumech (archivní
průzkum). V rámci působení na ÚKS FF MUNI se zaměřuje na politické a sociální
dějiny římské republiky, sběratelství v období antiky a antické sbírky v českých zemích.
Kontakt: malanikova.jana@npu.cz
Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. je emeritní profesorkou klasické filologie
ve specializaci Latinská medievistika na Ústavu klasických studií Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity. Badatelsky i pedagogicky se soustředí k česko-latinské literatuře středověku, zejména k latinské literární tvorbě počátků české reformace, výraznou
součástí její práce je činnost ediční (mj. v rámci ediční řady Mistra Jana Husa Opera
omnia) a překladatelská.
Kontakt: nechutov@phil.muni.cz
Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD. pôsobí na Katedre všeobecných dejín
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie prednášky a semináre z oblasti starovekých dejín a rímskej epigrafie. Vedecky sa špecializuje na sociálne
dejiny antického Ríma a na postavenie žien v antickej spoločnosti a rodine. Viaceré
vedecké štúdie venovala aj antickej medicíne a latinskej rímskej epigrafii ako prameňu
pre poznanie sociálnych a hospodárskych dejín Ríma.
Kontakt: daniela.roskova@uniba.sk
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. vystudovala obor historie-němčina na FF
Univerzity Palackého v Olomouci, následně obor latina na téže univerzitě. Pracovala
jako odborný pracovník v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci, jako středoškolský pedagog na gymnáziu ve Šternberku. Od roku 2002 působí na Slezské univerzitě
v Opavě, kde přednáší dějiny starověku a latinský jazyk. Odborně se zabývá dějinami
starověkého Říma a novodobou českou historiografií o antice.
Kontakt: karla.vymetalova@fpf.slu.cz
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Příspěvky pro Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis jsou přijímány výhradně v elektronické podobě (formáty textového editoru Word). Rozsah příspěvku činí maximálně 40 stran včetně poznámkové aparátu, který musí být umístěn
na každé straně pod čarou. Citace odborné literatury a pramenů se řídí citační normou
časopisu, která je přístupná na stránkách Ústavu historických věd (http://uhv.fpf.slu.
cz/acta-historica/pokyny-autorum/). Každý příspěvek musí být vybaven abstraktem
(3–4 věty), klíčovými slovy a resumé (20–30 řádků) buď v angličtině, nebo v podobě
podkladu pro překlad redakcí. Cizojazyčný text je doplněn českým resumé. Obrazové
přílohy (v počtu max. do 5 ks.) se přijímají pouze v elektronické podobě, včetně popisků a informací o uložení originálu. Autoři spolu s příspěvkem dodávají také stručnou
informaci o autorech (zaměstnání, stručná charakteristika odborné činnosti, případně
rok a místo narození – není povinné).
Adresa redakce:
Ústav historických věd FPF SU, Masarykova 37, 746 01, Opava 1.
Kontakt:
Mgr. David Radek, Ph.D. – david.radek@fpf.slu.cz
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