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KULTURNÍ KRAJINY Z HISTORICKÉHO POHLEDU
(S PØIHLÉDNUTÍM K MORAVÌ A SLEZSKU)
JOSEF BARTO
Historikové prohlaují, e jejich obor je vìdeckou disciplínou. Dokladem má být zjiování
objektivnì existující skuteènosti, by v minulosti, vìdecké metody a také tzv. vìdecký aparát.
Je to jakýsi nutný øetìzec, který tento obor a jeho pracovníky spojuje se zemí. Avak nìkdy
se pøece jen chce od této vazby pozvednout k nadhledu v mylenkách i sentencích, kde jde víc
ne o prokázání toho, z èeho a jak bylo èerpáno, co a jak bylo z minulosti rekonstruováno,
o uvaování z jiných perspektiv. Tak je tomu, doufáme, i v tomto pøípadì.
Úvodem si dovolíme dva citáty ekologù: Památky spoluvytváøejí pøirozené podmínky
lidského ivota a mají zásadní podíl na jeho kvalitì. Násilné zpøetrhání kontinuity vývoje, vazeb
èlovìka k jeho prostøedí a k jeho minulosti vede ke ztrátì identity, k vykoøenìní a plytkosti
ivota. (Zbynìk Doèkal.) A odpovìï na otázku, proè peèujeme o kulturní krajinu, zní: Chráníme ji proto, protoe je médiem, skrz které k nám promlouvá tradice. (Tamté Tomá Hájek.)1
Je vhodné se jetì opøít o èasto citovaný názor: Kadá sloka krajiny dìlá svojí existencí
zároveò tøi vìci: krajinu fyzicky spoluvytváøí, krajinu registruje  ète, a krajinu pøetváøí. Je-li
tedy krajina knihou, jsme my spolu se vemi dalími ètenáøi této knihy, ale zároveò jejími
aktivnímu tvùrci, a rovnì písmenky nebo èástmi textu této knihy!2
Tyto citáty byly zaøazeny úmyslnì hned na úvod, abychom podpoøili to nejdùleitìjí, toti
zásadu, e krajinu je dnes nutno chápat jako celý komplex rùzných sloek, k nim patøí i èasová
dimenze, a e krajinu je tøeba vdy chápat v interakci mezi èlovìkem a pøírodou. Pøitom vak by
mìlo vdy jít o to, e krajina není jen nìjakým terénem, v nìm se pohybuje a ije lidské
spoleèenství, ale je to svébytný a ivý systém spojení pøírodních a lidských sloek, pøièem
první sloka je nezávislá na druhé, ale u druhé je tomu naopak.
Obsahovì i metodicky je tøeba upozornit, e vìdomì, ale s pokorou chceme vstupovat
i do jiných ne historických a kulturních disciplín, take musíme pøedem pøedpokládat i dalí
pohledy, názory i kritické námitky. I z tohoto dùvodu pouíváme v nadcházejícím textu øadu
citací z rùzných oborù.
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1. Pojetí kulturní krajiny
Vyjdìme v naich úvahách ze tøí pomìrnì jednoduchých a pochopitelných tezí:
Je rozdíl v pøístupu a vztahu ke krajinì, kterou jsme bezprostøednì proili a zaili, a tou, kde
se setkáváme s prostøedím cizím. Nejde jen o vztah racionální, ale do hry vstupují i prvky
emocionální a estetické.
Záleí na tom, zda vstupujeme do krajiny s pøedcházející èi pøedbìnou znalostí, a krajinou,
o ní nic nevíme, co se vztahuje i na její dimenzi èasoprostorovou. Krajina má øadu sloek a je
dynamická sama o sobì i ve vztahu ke spoleènosti.
Je dùleité, zda krajinu známe pøímo, z vlastního pozorování, zkuenosti a proitku (vemi
smysly), nebo zda se jedná o poznání rùznì jen zprostøedkované, napø. vyprávìním, popisem,
obrazem, mapou, fotografií, filmem a podobnì. Krajinu je mono chápat objektivnì i subjektivnì.
Chceme-li ovem pokroèit v naem uvaování dále, musíme si uvìdomit nìkteré postuláty,
které není moné na tomto místì podrobnìji rozebírat, ale je nutné je urèit:
l. Krajinu lze chápat nejen jako danou realitu, ale také jako teoretický prostorový model,
který je aplikován pøi územním èlenìní. V kadém pøípadì je vak velmi sloité ji pøesnì vymezit,
a to vìcnì i územnì, zejména kdy nám jde o komplexnìjí pohled. Vzhledem k tomu je krajina
zkoumána hned celou kálou vìdních i praktických oborù.
2. Komplexní pojetí znamená, e se nejedná jen o útvar pøírodní, ale e jde o irí pojem
ivotního prostøedí v interakci s èlovìkem a jeho èinností, pøièem tuto èinnost nelze chápat jen
jako destruktivní.
3. Krajina je kategorie geografická i ekologická, antropologická i etnografická, sociální, kulturní, duchovní a duevní, racionální i emocionální, etická i estetická, objektivní i subjektivní.3
4. Krajinu v irím pojetí nutno chápat nejen jako fyzické prostøedí, sloené z pøírodních,
pøetvoøených a vytvoøených sloek, ale také jako identifikaèní prostøedí pro subjektivní postoj
èlovìka a jeho interakci s pøírodou a prostøedím.
5. Je tøeba za krajní a ne prokázaný názor povaovat tvrzení, e vliv èlovìka na pøírodní a
ivotní prostøedí má jenom negativní, destruktivní a devastující následky. Není sice sporu o tom,
e existují globální i lokální vlivy devastující, ale lze historicky prokázat i vlivy tvoøivé, ve prospìch
souití èlovìka s pøírodou a prostøedím.4
6. Krajina je také kategorie historická, na co se èasto zapomíná. Krajinu lze sice chápat
staticky a zkoumat i v urèitém èasovém horizontu, ale vdy jde o struktury dynamickou, protoe
formování podoby krajiny v konkrétní dobì je zároveò vdy determinováno charakteristikami
a omezeními, které jí byly vtisknuty vývojem v pøedchozích dobách. Historické zkoumání krajiny lze tedy chápat v podstatì dvojím zpùsobem: buï jako krajinu ji minulou. neexistující èi
pøetvoøenou, nebo jako krajinu danou v urèitém èase, v èetnì pøítomného, kde se zkoumají její
historické koøeny, pozùstatky a vlivy.5
Krajinu nelze chápat jen jako souèást pøírodního prostøedí a dokonce i iøeji pojatého
ivotního prostøedí. Je dnes ji i mnohými geografy, ekology a dokonce i psychology vztahována k èlovìku a spoleènosti. I v antropologickém chápání ekosystému je vedle dimenze
horizontální (krajina, sídlo, spoleènost) a vertikální (podklad, pùda, vzduch, rostlinstvo, ivoèistvo) jako tøetí dimenze uvádìn èlovìk. Spí by se hodilo dodat, e tou tøetí dimenzí by mìl
být èas, historické promìny krajiny, resp. ivotního a pøírodního prostøedí. V tomto smyslu je
tøeba povaovat za jisté zjednoduení, je-li ekosystém spojován jen se slokami biotickými
14

a abiotickými, a kdy sem není zaøazován i umìlý svìt, a to nejen reálný, ale, dodejme, i citový
i morální, estetický i fantazijní a konec koncù i virtuální svìt èlovìka.6
Krajina kulturní je tedy taková, která má tøi základní sloky, pøírodní, pøetvoøenou vzájemnou interakcí mezi èlovìkem a pøírodou (nepøesná je charakteristika jen ve smyslu aktivního
pùsobnosti èlovìka a pasivní role pøírody) a koneènì sloku vytvoøenou èlovìkem, oznaèovanou opìt jednostrannì jako umìlá.7
K tomu vemu je nutno pøièíst také vazby, vztahy a vlivy mezi tìmito slokami, vèetnì vztahù
èlovìka ke krajinì v celé íøi. To je ovem ji oblast, která není objektivní krajinou, protoe jde o vazby
a ne èásti nebo sloky krajiny. Zcela neprávem jsou do pøírodního a ivotního prostøedí zaøazovány
i vztahy mezilidské, protoe potom by se musel zájem rozíøit víceménì na celý ivot a zároveò
deformovat mnohodimenzovanou spoleènost na jediný faktor, co je konec koncù nesmysl.8
To ovem neznamená, e by nebylo moné (a je to nakonec i objektivnì dané) rozliení
krajin podle jednotlivých sloek a jejich místa v prostorovì uspoøádaném systému, vèetnì
subjektivního pohledu a náhledu. Jiná krajina je významná pro mìsto a jiná pro venkov, jiná pro
zemìdìlce a jiná pro lesníka, jiná ve dne a jiná v noci, jiná v minulosti a jiná dnes, a abychom byli
úplní, jiná pro èlovìka a jiná pro srnce a nebo pro zajíce, jiná pro my a jiná pro brouka. Nám
ovem jde o lidskou spoleènost.
Ze subjektivního hlediska je krajina èást zemského povrchu, která je skupinou lidí nebo
jednotlivcem vnímána jako urèitý autonomní celek, ohranièený pøírodními zjevnými prvky nebo
obzorem. Technoantroposféra je potom chápána jako ekosystém, který je dán interakcí spoleèenstva s prostøedím a je výsledkem èinnosti lidí, kulturních a synantropních rostlin a ivoèichù,
s vekerým technickým, sociálním a kulturním vybavením, které dané spoleèenství vyuívá.8
Identita sama o sobì obsahuje tøi základní rùznorodé, avak stejnì potøebné prvky existence
èlovìka v prostoru: sociálnì kulturní provázanost a kontinuitu historického trvání, prezentaci osobních zájmù a potøeb a koneènì nejíøeji pojímanou kulturní solidaritu a spoluúèast s ostatními.9
Souhlasit je tøeba s tím, e krajinu a zejména pak tzv. kulturní krajinu v podstatì nelze ani
v reálném prostoru vymezit zcela jednoznaènì, zejména nelze uèinit èárovou hranici (nanejvý
u subjektivního obzoru), protoe kadý z krajinotvorných prvkù a faktorù má jiné ploné
i vektorové rozpìtí a smìøování. O oprávnìnosti tohoto pojmu svìdèí názory geografù, ekologù, sociologù, antropologù, etnografù i psychologù: Lidé své teritoriální hranice vymezují
nejen objekty a svou pøedmìtnou èinností, ale také symbolickými hranicemi, ritualizovanì
zakotvenými v mezilidských normách spoleèenského jednání.10
Objevují se opìt takové, jen zdánlivì ji pøekonané názory, e krajina (a geografické èi
pøírodní prostøedí) urèuje nebo aspoò rozhodujícím zpùsobem ovlivòuje ivot èlovìka a spoleènosti. Pøírodní a ivotní pomìry jsou sice základní a nenahraditelnou a bezpodmínìènou
podmínkou ivota, ale rozhodnì nerozhodují v lidské spoleènosti o vem, vèetnì pøírodní a
geneticky dané stránky lidské existence a spoleèenských podmínek a vlivù. Opakem toho
ovem bylo marxistické podceòování tzv. geografického prostøedí v ivotì a ve vývoji spoleènosti vùbec, Podceòování tohoto prostøedí vedlo k nevímavosti mnoha dùleitých vlivù,
které nebyly zkoumány. V ivotì i ve vìdì vdy platí, e jde o patøiènou míru, protoe vyslovovat kategorické soudy na tu nebo onu stranu není velký problém. Ono se to snad zdá banální,
avak v lidském povìdomí a nìkdy i odborném vìdomí se objevují takové geopolitické a z nich
vyvìrající názory stále.
Je pøece dost obvyklé, e se rùzné pøírodní pomìry pøíli jednostrannì spojují i s povahový15

mi, estetickými a dokonce i etickými normami. Zùstaneme-li na teritoriu Moravy a Slezska,
promítají se zde tyto názory do jednostranných krajových charakteristik, jak je tomu pøi porovnávání Hanákù s pomalostí rovin, Valachù s tvrdostí hor, Moravských Slovákù s horkou krví,
Moravanù s rozváností a upøímností vzhledem k otevøenému území a podobnì. Podobné
rozdíly charakteru jsou hledány i mezi národy a rasami,co jistì není úplnì nesprávné, pokud
ovem nemají tyto smìry dùvod a podtext rasistický, Je tøeba zdùraznit, e to neznamená
absenci rozdílù, podstata je v tom, e nejde jen o dùsledek jednoho (pøírodního, geografického,
genetického) faktoru, ale o celý komplex podmínek a vlivù, k nim v neposlední øadì patøí
i historická kontinuita a zkuenost i znalost.
Pøi tomto uvaování si nelze nevimnout, e na Moravì a ve Slezsku je diverzita jednotlivých kulturních krajin a krajù (vèetnì bývalých teritorií kmenových a etnických), sociokulturních a etnografických oblastí pøece jen vìtí a viditelnìjí ne v Èechách. Je to patrné nejen na
více moravských a slezských obdobných velkých centrech (Brno, Olomouc, Ostrava, Opava,
Uherské Hraditì atd.), ale i v oznaèení tìchto oblastí, jako je Slovácko, Horácko, Valasko,
Lasko, Haná, Tìínsko, Hluèínsko, Podluí, Luhaèovické Zálesí a podobnì. Ji ménì výraznì
a øidèeji jsou zde pouívána oznaèení podle geografických hledisek, jako je Hornomoravský a
Dolnomoravský úval, Podyjí, Beskydy, Jeseníky  a jetì ménì èasto jiní a severní Morava,
pokud nejde o úøední oznaèení bývalých krajù a nebo jen zemìpisnou orientaci. Naopak
v èeské kotlinì je nejèastìji oblast vymezována zemìpisnì (jiní Èechy, východní Èechy) a jen
výjimeènì jinak (Chodsko, Podkrkonoí).
Bylo by vak velkou chybou, kdybychom toto èlenìní zvelièovali a prosazovali do ivota
a tak, e by identifikaèní rozdíly pøevaovaly nad faktory ostatními a vìtinou dùleitìjími.
Kulturní krajiny jsou navíc jen jednou z moností územního èlenìní, napø. správního, hospodáøského, obchodního, dopravního, zemìdìlského a podobnì. U tìchto odliných územních
jednotek také nebývá identifikaèní pouto tak silné, jak je tomu u krajiny v intimní interakci
s èlovìkem. Pøeceòování krajových specifik a rozdílù hrozí navíc izolacionismem a nekritickým
lokálpatriotismem, které mùe vést a k urèité nechuti a nevraivosti vùèi sousedùm. Tyto
tendence jsou známé z politiky i z kultury v celém svìtì.
Pøipomeòme zde v historii i literatuøe známe pøeceòování venkova na úkor mìst a naopak,
centralistické tendence s arogancí k regionálním a lokálním potøebám a zájmùm, smìry moravského nacionalismu a slezského izolacionismu, nadmìrné rozdìlování obecných rysù nebo
naopak opomíjení specifik Èech a Moravy, nebo nìkteré separatistické tendence na Slovácku
i Lasku, pøièem zde nerozebíráme podrobnìji problematiku pohranièí a nìmeckých krajù (Sudetenland apod.). Patøí sem èasto a iracionální spor, zda je pro Èeskou republiku èi èeské zemì
vhodný název Èesko. Je málo známo, e s uvedenými rozdíly a tendencemi zcela vìdomì poèítali
nacisté, kteøí se snaili rozdìlit Moravu podle kmenù a propojit tak germanizaèním pásem severní
slezské a jiní rakouské nìmecky mluvící etnikum. Podle tìchto zásad byli prý pro asimilaci a
germanizací nejvhodnìjí svoji povahou Hanáci. Pøipomenout je tøeba i nacistické uèení podle
hesla Blut und Boden a samozøejmì i zrùdné uèení o rasové germánské nadøazenosti.11
Vztah teritoriální komunity ke svému kraji a k jeho dìjinám je tøeba doplnit o dalí pohled.
Z hlediska historického èi historiografického se toti èasto stává, e minulost urèitého kraje,
zvlátì kraje rodného, bývá idealizována a idylizována. Dramatiènost èi zase idyliènost je sice
zcela integrální souèástí umìleckého ztvárnìní krajiny, ale tentý postup by nemìl být vlastní
vìdecky chápané historiografii. Je sice vcelku pochopitelné, e takový romantismus pøivádí
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adepty k historii, také èeská historiografie jako celek la touto cestou, ale takový pøístup znemoòuje odkrýt reálnou minulost stejnì tak, jak mnohé dalí a známé bariéry pøi zkoumání minulosti.
Tím ovem nemá být øeèeno, e i historiografické uchopení minulosti krajiny èi kraje lze
postihnout jen èistì racionálními suchými výèty, protoe je to i komplex emocionálnì a nìkdy
dokonce iracionálnì ijící a takto chápaný. Je toti faktem, e lidská spoleènost i její èlenové se
nikdy nechovali jen racionálnì  a e tedy, struènì øeeno, je nelze také jen racionálnì popsat,
vyloit a uchopit. To je váný problém, promítající se napø. v povrchním chápání folklóru, kdy
jsou tyto sloky ivota èlovìka (báje a povìsti, zpìv, tanec, lidová slovesnost i umìní) jaksi
k historii i souèasnosti jen zvenèí pøidávány, místo aby se staly integrální souèástí ivota
i pocitu lidí v dané krajinì nebo regionu. Lze napø. poukázat na vidìní Slovácka pøes víno a
zpìv, vesnický ivot pøes kresby Adolfa Kapara, minulé století pøes idylický skanzen
v Ronovì a podobnì. Èeskomoravská vrchovina je samozøejmì krajem Otvírání studánek, ale
také krajem, kterým táhne praivec, krajem B. Reynka, ale také krajem vesnic a vesnièek,
rybníkù a potokù, krajem døiny i bídy, brambor a ovsa, i obrazù z Kamenièek.12
V tomto smìru je tøeba se vyrovnat s pomìrnì èastým spojováním krajiny s rodnou krajinou
a domovem. Je pøece dobøe známo, e místo narození (porodu) v moderní dobì v podstatì
nehraje témìø ádnou roli, zvlátì kdy není spojováno ani s rodinným zázemím (vynechání
tohoto údaje v dneních nauèných slovnících ovem moudré není). Je tedy vhodné pøejít spíe
k bydliti rodièù a prostøedí proitého a ji vnímajícího dìtství, v tomto smyslu k pùvodnímu
domovu, pøípadnì k bydliti, které se vak èasto v prùbìhu ivota mìní a záleí na délce a
intenzitì identifikace s urèitým prostøedím. Dùleité je zde to, e pojítkem mezi èlovìkem a ivotním a pøírodním prostøedím v okolí není jen objektivní vazba, ale i subjektivní identifikace,
nejen vztah rozumový, nýbr také citový, který potom ovlivòuje i hodnoty, názory, postoje
a aktivity èlovìka. Pojem domova není jenom prázdným slovem.13
Problematická je také pøedstava, e krajina je vlastnì dána pohledem z nìjaké pomyslné
rozhledny a obzorem, který potom tento rozhled omezuje, jak to vyjádøili nìkteøí ekologové.
I kdy musíme pøipustit, e reálné okraje a tím více individuální obzory kadé krajiny jsou vdy
ponìkud pomyslné, nemùeme pøece chápat krajinu jen subjektivnì a navíc dokonce jinak od
jednoho individua k druhému, Vdy potom by vlastnì bylo na svìtì témìø nekoneèné mnoství subjektivních krajin a tím konec koncù ádná. Spíe bychom mìli uznat, e jde o souhrn
nejen fyzických krajinných struktur, ale stejnì tak o lidské vnímání této interakce jako harmonického øádu èi neladu a disharmonie.14
Èasto je zmiòován u krajiny i u jednotlivých míst tzv. genius loci. Je otázka, zda patøí tento
pojem jen do umìlecké inspirace èi licence. Spíe asi platí dvojí stránka tohoto pojmu, ve
smyslu existence i jejího uchopení èi vyjádøení èlovìkem: Bytostnou povahou genia loci je, e
je pojmem ontologickým i epistemologickým  je to due krajiny i zpùsob, jak krajinu vidìt.
Souvisí to opìt s tím, jak kadá sloka (krajiny) krajinu zároveò skládá, vnímá i pøetváøí. Je
zøejmé, e se zde v ponìkud jiné poloze projevuje starý problém, jak dalece je historiografie
vìdou a jak dalece umìním.V tìchto souvislostech je nìkdy uvaováno i o tzv. pamìti krajiny.15
Je tøeba pøipomenou i slova snad nejznámìjího ekologa, nositele Nobelovy ceny Konrada
Z. Lorenze, s rodovými koøeny na Jesenicku, který se nìkolikrát dotkl duevní stránky (etické
a estetické) vztahu èlovìka k pøírodì, vèetnì novovìkého odcizení, a mj. napsal:  Zdá se, e jak
krása pøírody, tak i krása okolního kulturního prostøedí vytvoøeného èlovìkem jsou nutné
k tomu, aby lidé zùstali duevnì a duchovnì zdraví.16
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Ani bychom chtìli pøíli zasahovat do jiných oborù, pøece jen si neodpustíme názor, e
i u umìní a konkrétnì u literatury by bylo tøeba upustit od dost vité pøedstavy, e rozdíl mezi
tzv. krajovou a iøeji pojatou literaturou je spatøován ve kvalitì a ne v tématu  a zdroji inspirace. Je samozøejmì moné, e oba tyto prvky se nìkdy spojují, ale je správné, e pøísluní
odborníci v tomto smìru stále výraznìji odliují regionální (i krajová) témata od provincionálního ztvárnìní. I ekologové si uvìdomují následující: Jedním z aspektù `èlovìka v literatuøe` je
jeho zasazení v krajinì. Vechna literární díla nìkde vznikla a kadý spisovatel, ale v podstatì
i kadá osoba nìkde ila. I vymylená krajina bývá zhusta polemikou proti krajinì reálné.
A dále: Existence fenoménù, v nich se souvztanost literatury a krajiny projevuje, nikdo
nebude moci popøít. Jiná otázka je, jakou metodou je popisovat, co z nich pro literaturu vyvozovat. Tento názor sice mùe být jednostranný, ale rozhodnì stojí za zamylení. Pøináí
i podnìt pro zamylení nad krajinou jako dìjitìm nebo dokonce jen kulisou pøíbìhù a autentickými estetickými hodnotami krajiny. Zejména pro regionální historiky a historiky umìní.17
Dnes ji i ekologové zcela bìnì uvaují také o estetické stránce krajiny, pøièem zmiòuji
jednak estetickou potøebu èlovìka ve smyslu touhy a snahy ít v pøíjemném a hezkém prostøedí, jednak estetická funkce (inspirující krása) a hodnota (kulturní úroveò), kterou èlovìk
krajinì pøipisuje. Taková hodnocení mohou být samozøejmì obecná, skupinová i individuální,
mohou být také znaènì subjektivní a mìnit se podle rùzných kulturních a umìleckých proudù
i módních smìrù. Je také nemálo tìch, kteøí neuznávají vùbec objektivní estetickou hodnotu a
zdùrazòují, e kadý vidí krásu jinde a jinak. Odpùrci zase argumentují fyzickou kompozicí èi
krásou krajiny, øádem, harmonií a úmìrností sloek i celku, v neposlední øadì pak i estetickou
funkèností (tradièní i novátorské). To vak ji patøí do oboru estetiky. V posledním pøípadì je
argumentováno i tím, e lidé pøi hodnocení estetických hodnot nevycházejí jen z fantazie, ale e
se zde promítají také jejich zkuenosti  a v tomto smìru se mùe uplatnit i historie.18
V této souvislosti je tøeba si povimnout, e i pøísní a oddaní pøíznivci a ochránci pøírody
nejednou pouívají pøi sledování pøírody a pøi její ochranì hodnotová, morální i estetická
kritéria lidského rozmìru (i terminologicky). Je les zdravé prostøedí, je kùò krásné zvíøe, je pes
vìrný, je vlk zlý, protoe zardousil oveèku? A jetì íøeji: Znamená zúrodnìní kusu zarostlého
pozemku devastaci? Je pouití konì k práci nebo i závodùm nedùstojné? Je hon na pøemnoenou èernou zvìø nemorální? Je zarùstání bolevníkem tøeba ponechat pøírodì? Je vysazení rakù
do potoka také lidským zásahem do panenské pøírody? A tak by bylo mono pokraèovat, i kdy
tím naprosto nemíníme sniovat ohromnou hrozbu devastace pøírody i nièení krajiny.
Podstata historického pojetí krajiny by mìla spoèívat v tom, e krajina je sloitý fenomén
propojený vzájemnými vztahy pøírodních procesù a lidské sídelní praxe a e v pøípadì studia
krajiny nemá smysl oddìlovat pøirozené a lidské komponenty. K tomu lze jen dodat, e takový
fenomén má i svoji historii a e krajina ve smyslu geografického prostøedí není jen terénem
lidské existence a èinnosti, e je její souèástí, z hlediska existence dokonce prvotní.19
Vztah spoleènosti k ivotnímu a pøírodnímu prostøedí by mìl být nejen trvalou souèástí
humanitních vìd a dalích disciplín, vèetnì èasové dimenze v historiografii, ale i krajina by
mìla tvoøit nedílnou èást kadého územnì vymezitelného a urèitelného tématu. Platí zde toti
názor sociologù o spoleèenských, v tomto pøípadì formálních a neformálních teritoriálních
skupinách, a patøí sem i následující pohled psychologù: Èlovìk je vedle svých bytostných
charakteristik také teritoriální ivoèich a ve svém jednání je svou teritorialitou (jak se nazývá
pomìrnì sloitý systém lidského jednání, vázaný na pouívání prostoru) dosti urèován.20
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2. Krajina z historické perspektivy
Krajinì ve smyslu socioekonomického geosystému nebo jinak v podobì kulturní krajiny je
v historiografii velmi blízký pojem regionù. Teorie regionù ve spoleèenských vìdách mají ve
vínku v podstatì tøi regionotvorné èi krajinotvorné faktory:
l. Je to mnoina urèitých stejných nebo obdobných prvkù na urèitém, støednì velikém
území (buï prostì rozmístìná nebo vzájemnì spojená a strukturovaná). Toto znaènì obecný
vymezení lze vztahovat stejnì tak na region jako na krajinu.
2. Nebo je to vzájemnì propojená územnì vymezitelná jednota rùzných spoleèenstev, mj.
neivé i ivé pøírody a èlovìka, èemu nejlépe odpovídá ekologický pojem ekosystém a víceménì geografický pojem krajina.
3. Je to územní (nebo prostorová) spoleèenská a pøírodní støednì velká struktura s faktorem
støediskovosti a dynamiènosti, kdy urèité støedisko je v interakci se svým okolím, pøièem mezi
støedisky irího a meního dosahu existují urèité typy (sídlitì, pracovitì, dùlní areál, prùmyslová aglomerace, povodí nebo údolí øeky, dopravní uzel i tra, obvod kolský, farní, potovní a podobnì). Je zøejmé, e tento poslední typ je spíe ne pøírodì vlastní lidské spoleènosti
a jejímu územnímu a sídelnímu èlenìní, ale není zcela cizí ani pøírodì (napø. vodní zdroje a toky,
horské høebeny a dominanty, geologické a pùdní body).
Z toho lze také vyvodit, e pro historiografii jsou pouitelné oba zmínìné systémy, pøièem
pro územní spoleèenské více èi ménì autonomní jednotky je vhodnìjí oznaèení region a pro
komplexní sledování vývoje spoleèenské i pøírodní jednotky zase zase krajina. Uvìdomujeme
se, e termín støední velikost je znaènì vágní, obecnì jej lze urèit jako územní jednotku mezi
místem a irím územím, ne vak ji státním (co platí pro euroregiony èi interregiony).21
Pohled ekologický obohacuje tento typ názorem, e (podle naeho mínìní) regiony lze
povaovat z hlediska spoleèenských vìd za tzv. sídelní typ krajiny. Jeho územní základ má pak
podobu estiúhelníku se støedem v podobì jeho centra, i kdy tento základní tvar je potom
pøetváøen urèitými geografickými i spoleèenskými vlivy do jiné formy (povodí øek, horské
hradby, státní hranice, územní správa atd.) Dalím pøínosem(v tomto pøípadì krajinné archeologie) je pak èlenìní na rùzné typy historických krajin: osídlení (obytné a správní, hrady, zámky,
vesnice, mìsta a jejich zázemí), zbonosti a kultù (církevní støediska, poutní místa, obìtitì,
pohøebitì), exploataèní a výrobní areály (dùlní pole, zemìdìlské pozemky, prùmyslové oblasti
apod.). Vedle toho ovem, jak vyplývá i z výe uvedeného, existují v územních jednotkách
i linie, my dodáváme také pásy, které krajinu nebo i region ohranièují, èlení i rozdìlují (vodní
toky, dopravní tepny, správní hranice, kulturní okruhy). Není snad tøeba ani pøíli zdùrazòovat,
e vechny tyto podoby krajin i regionu se v prùbìhu vìkù i daleko meních èasových úsekù
mohou mìnit a také mìní.22
Pokud jde o ivotní prostøedí, jsou do nìho vedle pøírodního a pøetvoøeného fyzického svìta,
tj. pøírodních faktorù (pøedmìtù a jevù) a lidských výtvorù (artefakty, kde je ji pøírodní podklad
zcela nebo do znaèné míry zasut), zahrnovány i pøímé, èi dokonce nepøímé vlivy tzv. sociálních
(spoleèenských) vazeb, vztahù a vlivù, prostøedí. Podle naeho názoru je toto pojetí sice moné
a oprávnìné pro historii, ale je tehdy, jestlie pojednává o lidském spoleènosti jako velmi
sloitému komplexu rùzných vztahù v jejich konkrétním projevu a podobì. Není vak správné
tak iroce definovat ivotní a tím ménì pøírodní prostøedí. Do ivotního prostøedí spadá podle
naeho názoru prostøedí pøírodní a fyzické prostøedí pøetvoøené a vytvoøené lidstvem.23
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Není a nebude asi sporu v tom, e z hlediska historické je a bude vdy rozhodující tzv.
kulturní krajina, tj. prostorové (ne jen územní) dìjitì interakce èlovìka a spoleènosti s okolním
ivotním a pøírodním prostøedím. Na tom nic nemìní poznatek, e tuto interakci èasto historiografie v minulosti, zatíená politickými dìjinami, nesledovala, nebo ji ovem také nìkdy pøecenila. Cestu zde ukázala francouzská kola Annales a nyní se o to snaí tzv. environmentální
historie. To je vak ji ponìkud jiná rovina uvaování. Jestlie v celosvìtovém mìøítku ji
environmentální historiografie zakotvila, nìkdy ovem ve smyslu znovuotevírání ji mnohem
døíve otevøených vrat, potom v naích zemích je spíe na poèátku, i kdy významný krok
kupøedu byl napø. uèinìn na mezinárodní konferenci Evropské spoleènosti pro environmentální historii v roce 2003 v Praze.
Prozatím nelze pøehlédnou, e i historickým vývojem krajiny ve svìtì i u nás se soustavnìji
zabývají spíe dalí obory, i pøírodovìdné, pøípadnì disciplíny pøíbuzné (historická geografie a
ekologie, demografie, etnografie, archeologie apod.)24
Z historického hlediska je tøeba dost radikálnì odmítnout jako jednostranné takové názory
nìkterých krajních ekologických iniciativ, které povaují jakýkoliv zásah èlovìka do pøírody za
devastující. Pøi pohledu na dìjiny lidstva je tento názor neudritelný, i kdy se ozýval a ozývá
i v seriózních úvahách, kde je kultura charakterizována jako negace pøírody a pøírodního,
protoe jenom vyuívá, omezuje a nièí jistou èást pøirozených ekosystémù, nebo vytváøí
spoleèenské, materiálnì technické a duchovní prostøedí pouze pro èlovìka a jeho rozvoj. Není
také pravda, e a nynìjí doba dává monost jakési nápravy v tomto smìru, toto úsilí je vlastní
vem lidských tvorùm od poèátku dìjin.25
Vylouèit èlovìka z pøírody prostì nelze, jde jen o to, aby tyto èinnosti: a) napomáhaly
vlastní pøírodì v jejich samopohybu a samovývoji bez nevratných a nezvratných kod, b)
chránily a opatrovaly stávající pøírodní krajiny, aby byly uchovány jejich dosavadní skladba,
fauna, flóra, vody a toky, hory i údolí, c) aby tvorba ivotního prostøedí co nejvíc souznìla
s pøírodou a aby lidské èinnosti tuto pøírodu nedevastovaly, nezhorovaly a nenièily. Kdybychom toti pøistoupili do dùsledku na výe uvedený názor, e kultura je protipøírodní,
musely bychom odsoudit i jakékoliv minulé i souèasné èiny a iniciativy revitalizaèní a ochranáøské, nebo dokonce radìji èlovìka vùbec vylouèit jako tvora na planetì Zemi neádoucího.
Je to sice absurdní, ale takové mylenky nelze nedomýlet. To ve samozøejmì nic nemìní na
základním faktu, e pøíroda mùe existovat a vyvíjet se bez èlovìka, co neplatí naopak.26
Dovolme si zde nìkolik konkrétních pøíkladù nebo spíe otázek. Znamenaly a znamenají
napø. vinice na jiní Moravì jen devastaci krajiny? Bylo vysazení cizorodé kleèe ve vysokých
polohách Jeseníkù jenom kodlivé? Patøilo hospodáøské pasení ovcí na horských pastvinách
Beskyd a skotu na vrcholcích Hrubého Jeseníkù k jevùm nièícím krajinu? Bylo a je chybné
chovat kolem Pradìdu kamzíky? Jsou pøehrada Bystøièka proti povodním nebo zdroj pitné
vody na Ostravici jevem zcela negativním? Jsou proti pøírodì obory, rybníky a umìlé násady
ryb? Jsou kamenné hráze na kraji polí v horských oblastech Jeseníkù kodlivé? Je kácení
stromù pøi silnicích z bezpeènostních dùvodù jen nesmyslné? Jsou kaplièky nebo Boí muka
uprostøed pole jevem neádoucím? Je Centrální park v New Yorku vytvoøený zcela novì
v bývalém bainatém prostøedí také prvkem devastujícím, nebo je to ostrùvek pøírody uprostøed kamenného mìsta mrakodrapù? Jsme si vìdomi toho, e se pohybujeme na hranì a e
vude se dá najít dostatek jiných argumentù. Je ale èlovìk jen a jen znièujícím, zlým prvkem na
této planetì?
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Z hlediska vztahu historie, historikù i historických zájemcù je dùleité, by èasto nepøiznané souznìní v tom smyslu, e je minulost nejen poznávána, ale také ne úplnì pøesnì reprodukována. To se projevuje ve vztahu k historické krajinì pøinejmením v nìkolika smìrech:
l. Minulost kraje, odkud pozorovatel její minulosti pochází, je velmi èasto ideologizována,
idealizována a idylizována. O vlivu dobových, svìtonázorových, ideologických a jiných
skupinových názorech, postojích a hodnotách toho ji bylo napsáno a vysloveno hodnì. Tato
tendence je zvlá zøejmá a pochopitelná u vzpomínek na roditì, dìtství, pobyt tam èi jinde.
Není tøeba to odsuzovat, je to toti i motivace k zájmu a iniciativì. Zároveò vak nelze jen takto
a tímto zpùsobem pøedstavovat minulost, vèetnì minulého vzájemného vlivu krajiny a èlovìka.
I tento romantický vztah ke krajinì a pøírodì (by èasto zkrálované, viz Lednicko-Valticko,
Máchùv Máj) není nic v dìjinách nového.
2. Daleko sloitìjí je to v historii s tzv. prézentismem, tj. s vidìním minulosti, a ono to ani
není moné jinak, oèima dneka, dnení doby, spoleèných i individuálních znalostí, zkueností
i zájmù. Cesta, jak tuto velkou pøekáku pøekroèit, je velmi sloitá, ale bez tohoto pøesahování
by vlastnì nebyla historie, byl by to jen dnení pohled na tuto minulost. A opìt zde zøejmì
bude platit, e je to v prvé øadì otázka uvìdomìní si této bariéry a také míry. Pro historické
studium krajiny je to zvlá dùleité, protoe se mìnil (i zùstával) nejen èlovìk, ale mìnila se,
by èasto pomaleji, také krajina. Dodejme na okraj, e i èlovìk se v rámci dohlédnutelných
èasových dimenzí zøejmì mìnil ménì a pomaleji, ne to, neseni dìjinami, pøípoutíme.
3. Nelze ani na chvíli zapomínat, e nejen dnes, ale i v minulosti k reálnému svìtu (fyzickému
prostøedí) se stále víc v ivotì èlovìka prosazoval dalí, více èi ménì zprostøedkovaný a nakonec i poèítaèovì vytvoøený virtuální svìt. Ne náhodou je vak oznaèován jako virtuální
realita, tedy skuteènost. Jde o to, e i mnohé krajiny jsou lidem jen mediálnì zprostøedkovány,
nejsou výsledkem jejich vlastního poznání a vlastních zkueností. Sem patøí i diskurs v tom
smyslu, zda i krajina, a obzvlá historická, není jen mylenková nebo obrazová virtualita,
model v lidské mysli, který nemusí vùbec odpovídat skuteènosti. I kdy v tomto smìru lze jít
v obou smìrech a na samý okraj, ne-li a za okraj, nezbavuje to v ádném pøípadì historiky
(i jiné vìdní odborníky), aby neusilovaly znovu a znovu o pøekroèení této poznávací bariéry.
V tìchto souvislostech nelze pominout nìkolik poznámek k tzv. postmoderním smìrùm
v historiografii, které, velmi struènì øeèeno, zpochybòují minulou realitu, jsou skeptické k objektivnosti poznání a zdùrazòují lidskou individualitu a nahodilost. Jde jistì o zajímaví podnìty,
ale pøi jejich krajní aplikaci by byla opìt historie (a nakonec i jiné disciplíny) postavena mimo
vìdní obory. Je tøeba mít na pamìti, co by mìli vìdìt pøedevím historikové, e takto poloené
otázky byly vìtinou ji dávno vyslovovány i prosazovány. Je vak zøejmé, e cesta pozitivismu ve smyslu pøizpùsobování spoleèenských vìd k vìdám pøírodním (ne k takto chybnì
oznaèovanou historickou faktografii nìmecké koly) mohla platit jen pro urèitou etapu (v
nedávné dobì a k matematizaci) a e pojetí historie jako komplexní a konkrétní vìdy je a bude
aktuální zøejmì stále výraznìji. Ale to je jiná otázka.
Z naeho hlediska je dùleité upozornit aspoò na jistý paradox, vyjádøený mj. takto: Historie není výsledkem objektivnì daných a lidstvem naplòovaných trendù a zákonitostí vedoucích odnìkud nìkam, nýbr mnohem spíe kadodenní èinností rozmanitých individuí, rodinných a lokálních komunit. Jestlie vedle individuí uznáme i nìkterá spoleèenství, potom také
nemùeme popøít nìkteré jejich spoleèné charakteristiky, rysy, potøeby a zájmy, vzájemné vazby, vlivy a pravidla. Platí to nakonec i pro extrémní hlasatele individualismu a subjektivismu:
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Chaos lze tìko analyzovat a zobecòovat, ani nelze pøedpovídat cokoli, co z nìj vychází. Lze
si jen pøát, aby støídání tìchto a zase opaèných pozic a pohledù v dìjinách historického mylení nebylo tak èasté a vdy radikálnì odmítavé vùèi pøedcházejícímu trendu. To platí nakonec
na dnes ponìkud módní trendy v environmentální historii a doufejme, e nevyústí v nìjakém
nadneseném zdùrazòování pøírodního a ivotního prostøedí (vèetnì krajiny) na úkor jiných
závaných historických i souèasných problémù.27
Je tøeba jetì dodat, e nejednou v historii se jednalo a jedná o volbu mezi dvìma monostmi (tøeba i více, ale ne ménì), e bylo vùbec málo lidských a spoleèenských procesù a stavù,
které by nepoadovaly volbu mezi nìkolika variantami, mezi zájmy jedince, skupiny a spoleènosti, i spoleènosti a pøírody. I z tohoto dùvodu je nezbytnì nutné vìnovat v historiografii
vedle èasové urèenosti a posloupnosti daleko více pozornosti i prostorové dimenzi a územní
lokaci. Je také zøejmé, e význam a váha prostoru a èasu se v historii mìnily, èas nabýval
pøevahy nad prostorem.28
Nakonec nelze pominout ani otázku, jak dalece se mue èi musí historiografie vyrovnat se
skuteèností, e se pomìrnì intenzívnì zaèíná rozvíjet krajinná archeologie, krajinná geografie a
také ekologie, pøièem poslední dvì disciplíny jsou øazeny do systému pøírodních vìd. Patøí
sem i sídelní geografie, historická demografie, toponomastika a kartografie. Terminologicky
bude tøeba ujasnit spoleèné èi nìkdy odliné názory na oznaèení takto teritoriálnì vymezených
zkoumání jako krajinné èi regionální. Zøetelný rozdíl, aspoò z historického hlediska, spoèívá
zøejmì v tom, e u regionálních dìjin je pøi vymezování dávána spíe pøednost sídelní struktuøe,
dynamické teritoriální sociologické skupinì èi pospolitosti, kdeto u pøírodovìdných oborù
pùjde zase spíe o akceptování prvotnosti pøirozené a pøetvoøené krajiny. Jetì struènìji øeèeno, v prvním pøípadì by mìlo jít spíe o vztahování ke spoleènosti a v druhém k pøírodì,
pøírodnímu a ivotnímu prostøedí, i kdy vdy by mìl být brán v potaz i druhý základní faktor
ivota a jeho vývoje.
Zùstaneme-li u zemì Moravskoslezské, pøipomeòme zde opìt rozdílné èlenìní podle èistì
prostorového (jiní pohranièí Moravy, západní Morava), geomorfologického (Jeseníky, Poodøí), regionálnì etnografického (Podluí, Valako), územnì správního (Zlínský kraj, okres Brnovenkov). regionálnì historického (Opavsko, Valticko) èi obecnì regionálního (Ostravsko, Haná).
Je tomu tak také z hlediska sídlitní struktury a dominantních støedisek, kterých je na Moravì
na rozdíl od Èech hned nìkolik (historický i v souèasnosti Olomouc, Brno, Opava, ale také
Jihlava, Znojmo, Kromìøí, novì Ostrava, Zlín, Havíøov. 29
U vech tìchto oborù nejde jenom pøedmìt a metody výzkumu, ale také o okruh informaèních zdrojù, konkrétnì i historických pramenù. To vak ji jsou ponìkud speciální témata.
3. Krajina a globalizace
Mohlo by se zdát, e svìt moderního èlovìka je nadán pøedevím spojováním a sjednocováním. Je to pohled jednostranný, protoe ve skuteènosti probíhá zároveò proces diferenciace
a odcizování vùèi okolí, pøírodì i lidem. Moderní prostøedky fyzické i energetické komunikace
(doprava, internet apod.) jasnì prokazují, e se svìt pro kadého pøibliuje i vzdaluje, sbliuje
i oddaluje, spojuje i izoluje, odcizuje i osamocuje. Je sice mimo diskusi, e bezprostøední vazba
a dokonce i závislost èlovìka na pøírodì (a iøeji i na jeho ivotním prostøedí) byla v dávné
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minulosti podstatnì vìtí a silnìjí, ale na druhé stranì lze stìí popøít, e s vývojem lidstva
(myleno pøedevím technickým a demografickým) naopak je ve svìtovém èi globálním, a o to
závanìjím rozmìru svázán s tímto zázemím jetì podstatnìji ne v dobì víceménì lokálních
a krajových spoleèenstev. Vezmìme jen napø. vzduch a vodu, kteréto zdroje se zdály jetì pøed
sto lety jako v podstatnì nevyèerpatelné. Jetì výraznìji je tomu s dnení závislost lidstva na
vech druzích neobnovitelných zdrojù, na energiích a dokonce i na prostoru.
Najít vhodný a nutný kompromis není sice lehké, ale východiskem mùe být pomìrnì
jednoduchý pohled, vyjádøený asi takto: Nae bìné okolí má mnoho z povahy svìta. Je
horizontem jevù, které v nìm potkáváme; je kontextem naí zkuenosti, pøedstavivosti i mylení. Souèasnì mu ale nìco ze svìtskosti svìta chybí. Pøi troe soudnosti víme o tom, e nae
okolí je pouze èástí svìta, i kdy èástí ne pouze významu prostorového. Je to jakási vrstva
nejbliích vztahù svìta, který nás obklopuje, nejblií horizont. Velkou èást svého okolí sdílíme s jinými lidmi (a moná i s nìkterými zvíøaty, stromy, øekami nebo skálami).30
Existenci a význam kulturní krajiny a územní spoleèenské pospolitosti (teritoriální skupiny,
struktury, regionu) podporuje i komplexní pohled na svìt. Jestlie v tomto konkrétním rozmìru toti dochází k rùzným vzájemným vztahùm s urèitým pøírodním a ivotním prostøedím, které
je tak èi onak dotèeno lidmi, potom v globálním mìøítku, kde vstupují do hry kontinenty,
oceány, Zemì i Vesmír, ovlivòuje lidstvo i faktory pùvodní nedotèené pøírody, co ovem,
nutno pøiznat, je dost relativní (viz napø. problém ozonové díry, detných pralesù), avak pøece
jen zøejmé. Je zajímavé, e není zcela jednoznaènì vymezován také rozdíl mezi pøírodním a
ivotním prostøedím, pøièem ono pøírodní je navíc chápáno také rùznì. Je pøece nabíledni, e
dnes stìí najdeme v civilizovaném svìtì tzv. panenskou pøírodu v pùvodní podobì (dokonce
pøed èlovìkem a bez èlovìka). Tato nedotèenost mùe být navíc chápána a také realizována
v rùzných stupních. v obecném povìdomí, napø. jdeme-li do pøírody, vydáme-li se po silnici do
hor, jdeme-li do lesa, na pastviny, louky i do polí, a pøitom vechny tyto pøírody jsou, by
v rùzném stupni, ovlivnìny, ne-li dokonce vytvoøeny lidskou spoleèností. Chceme tím jen
dokázat, e uchování pøírody je vdy podmínìno historicky, tedy tím, co budeme povaovat za
onen pùvodní stav.
Je asi nesporné, e lidstvo pøekroèilo urèitý zenit nejen rozsahem populace, ale i ve vyuívání zdrojù, které potøebuje (nebo jen chce) k ivotu  a e tyto faktory dosáhly takové íøe, e
závisí i na ivotním a pøírodním prostøedí kadého svìtadílu, krajiny, místa a nakonec i jednotlivce. Je sice jisté, e èlovìk za této situace nemùe být jedinou mírou vech vìcí, ale zároveò
je pravda, e právì a jedinì èlovìk (odmyslíme-li kosmické vlivy) mùe smìøovat k záchranì
ivota na této zemi. Zájem o krajinu z rùzným stran a oborù je z tohoto hlediska vdy i problémem globálním.31
Aspoò struènì je tøeba zmínit, e problém krajiny vstupuje stále více, a to i vzhledem ke
globalizaci a jejím dùsledkùm. také do politický sfér, právních norem i do praktického ivota ve
vech moných smìrech. Existuje napø. Evropská úmluva o krajinì z 20. øíjna 2000 a v naí
republice se jedná o Zákon Èeské národní rady o ochranì pøírody a krajiny z roku 1992.
Nutno upozornit i na to, e v souèasnosti se nejedná jen o pøizpùsobování krajinì a obrácenì
pøetváøení krajiny èlovìkem, a také ne jen o ochranu pøírodního a ivotního prostøedí, nýbr e
se v nejednom pøípadì pohybujeme v rámci vìdomé tvorby krajiny, kde záleí velmi na lidské
znalosti a citlivosti (napø. v územních plánech, architektuøe). Lze samozøejmì také odliovat
krajiny chránìné od nechránìných,32
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Geografové a dnes i ekologové jsou si vìdomi toho, e nelze vystaèit jen s krajinou
v podobì nedotèené èi pøetvoøené pøírody, a proto zavedli pojem socioekonomický geosystém, nebo také ekosystém. Kulturní krajina je v tomto smyslu chápána jako ta èást zemského
povrchu, kde existují vedle sebe (my dodejme: v interakci), pøírodní a socioekonomické geosystémy. I kdy ani to nevystihuje zcela krajinu ve smyslu výsledkù interakce pøírody a èlovìka
(schází zde napø. vztahy citové, estetické, identifikaèní, subjektivní a individuální) je pøece jen
krokem ke komplexnìjímu pojetí. Spoèívá v tom, e èlovìk a vyí biologické systémy a
spoleèenstva mají pamì a ta jim umoòuje víceménì racionální poznání a kontrolu prostøedí
(socioekonomických geosystémù) a zejména pak zajiuje zpìtnou vazbu, ne vdy ovem
pozitivní.
Dùleité je i obecné poznání, e èlovìk mìní krajinu podstatnì rychleji ne tak èiní pøírodní
vlivy (kromì katastrof), co by nemìlo vést k tomu, e je krajina chápána víceménì staticky.
Velmi dùleité je zjitìní, e i zásadní problémy lidstva se prosazují v jednotlivých èástech zemì
(státech, zemích, regionech, krajinách, místech) a bez tìchto èástí nemùe být ani celek, který je
sloen z tìchto bezprostøedních územního spoleèenství. lidem blízkého, bezprostøednì proíváno a vnímáno.33)
V tìchto souvislostech je nutné se vyrovnat i s tak èasto citovaným pojmem, a reálnou
skuteèností, jakou je globalizace. Protoe bychom vak nechtìli v tomto smìru vstupovat
daleko do velkého diskursu jiných zasvìcenìjích odborníkù a institucí, spokojíme se jen se
tøemi problémy v podobì citátù z knihy o globálních problémech svìta:
l. Øeení globálních problémù vyaduje globální postupy. Na druhé stranì existuje velmi
rozíøená veobecná nechu k nadmìrné centralizaci. A dále: Je tøeba znovu formulovat
vhodné rozhodovací úrovnì tak, aby se rozhodnutí pøijímalo co nejblíe tìm, kteøí z nich mají
uitek nebo kteøí na jejich základì strádají.
2. Je nutné se vrátit k podstatì problému a poloit si otázku, zda je ekonomický rozvoj
industrializovaných zemí, dosaený vyuitím výsledkù vìdy a nových technologií, jedinou
cestou, kterou by se mìly ubírat vechny zemì a vechny kultury.
3. Zdá se, e jsme pøekroèili hodnoty, za kterými je ji lidský vliv na ivotní prostøedí
destruktivní a moná i nezvratný.34
K uvedeným otázkám je tøeba pøidat následující tezi, která by mìla znít jako vykøièník i pro
historiografii a jiné obory:  Krajina je jednou z nejvýznamnìjích sloek zdravého ivotního
prostøedí èlovìka. Zkoumání interakce èlovìka s pøírodou a ivotním prostøedí, výzkum a
poznání krajiny, vèetnì její historické pamìti smìøuje ke kardinálnímu problému lidstva v souèasnosti i budoucnosti. Je to zcela nezbytný protipól globalizace.35
Z irího hlediska toti platí:  Souèasná podoba ivotního prostøedí je výsledkem tisíce let
trvajícího procesu pøemìny krajiny z jejího pøirozeného (klimaxového) stavu do kulturní podoby. Neménì tak je tøeba mít na pamìti, e globalizace vyvolává a bude stále víc vyvolávat
obecný zájem na tom, aby tyto trendy byly vyvaovány procesy státních, regionálních, krajinných i místních aktivit i specifik.36
Nae úvahy by nemìly mít jenom víceménì teoretický význam. Spoleèenské vìdy, o nì
nám zde jde, by mìly daleko více v tomto smìru spolupracovat a konkrétnì historie by mìla
vìnovat vývoji pøírody daleko soustavnìjí pozornost. Poznání historické a kulturní krajiny by
pak mohlo napomoci, a to není tøeba podceòovat, celosvìtovému problému ochrany krajin a
jejich pøírodního rázu. K tomu jetì poslední citát:  U pøi samém definování poadavkù ochra24

ny krajinného rázu v technickém jazyce, kdy se oddìlují tzv. fakta od spoleèenských, kulturních
a mravních hodnot, dochází k zuování problému. Souèasnì s právními pøedpisy èi normami je
proto tøeba rozvíjet také pravidla kulturnì hodnotová, která respektují morální, estetické a
duchovní obsahy a významy krajiny pro èlovìka.37
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DIE KULTURLANDSCHAFTEN IM HISTORISCHEN ASPEKT
(UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON MÄHREN UND SCHLESIEN)
Zusammenfassung

Die Studie widmet sich in ihrem ersten Teil der Auffassung einer Kulturlandschaft in den
verschiedenen wissenschaftlichen und praktischen Fachbereichen. Es wird die Forderung
gestellt, bei allen Landschaftstypen auch ihre zeitliche Dimension zu respektieren. Abgelehnt
wird die Einstellung, dass die Eingriffe des Menschen in die Natur nur negativ und destruktiv
sind. Im nächsten Teil weist Verf. auf die Entwicklung der sog. Environmentalgeschichte hin
und behandelt die geschichtsgebundenen Einstellungen zu der Beziehung des Menschen zum
Natur- und Lebensmilieu. Unter dem Lebensmilieu versteht er die physische Umwelt einer
ursprünglichen umgestalteten und geschaffenen Natur und der menschlichen Produkte. Der
letzte Teil der Studie betont, dass die Globalisierung der Welt mit der Regionalisierung einherzuschreiten hat. Gegenstand der Beobachtungen im Text ist ebenfalls die Relation zwischen
Kulturlandschaft und Region bzw. auch Regionalgeschichte. Die konkreten Beispiele stützen
sich auf die Erkenntnisse der Gebiete Mährens und Schlesiens.
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PROBLÉMY A SOUVISLOSTI SOUÈASNÉ GENOLOGIE
IVO POSPÍIL
I. Problém souvislostí v epoe globalizace
O dùleitosti genologie jako bádání o literárních ánrech jsem sice ji dlouho pøesvìdèen a
doloil jsem to tøemi výslovnì genologickými monografiemi,1 ale nepoznal jsem dosud pøesvìdèivìjího argumentu ve prospìch klíèovosti genologie v souèasné umìnovìdné a estetické
a snad i obecnì filozofické reflexi literatury, ne je pohled na ánrovou strukturu konventu
MLAA (Modern Language Association of America) z prosinci 2002 v New Yorku: v samostatném èísle Publications of the MLAA je komunikaèní struktura tohoto setkání, jeho se
zúèastní tisíce amerických filologù, obsaena na desítkách stran tohoto periodika: je tu ve od
schùzí, schùzek, porad divizí, fora, zvlátního zasedání, shromádìní delegátù a k prodeji
odznakù a trièek; neznám snad ani ádné umìlecké dílo, jeho ánrové tvary by byly bohatí
ne tento útvar, který vytvoøili ti, kteøí se ánry zabývají. Je to moná shoda okolností, ale je
zøejmé, e mylení v rodových kategoriích je patrnì tìm, kteøí s typologií textových útvarù
dnes a dennì zacházejí, pøece jen výraznìji rozvinuto ne jinde. Smysl pro pociování ánrovosti èi druhovosti  vlastní jistì i biologùm  se od èasù evolucionistické módy stal vlastní
i filologùm.
Popøevratová doba ve støední a východní Evropì (Ostmitteleuropa) pøeje vak spíe sociálním vìdám, zvlátì sociologii, politologii, urnalistice a masmediálním studiím, tedy oborùm,
jejich pøedmìt a metodologie se teprve hledají a závratnì rychle vyvíjejí; naopak dosti stranou
zùstávají tzv. klasické humanitní disciplíny, které svùj pøedmìt definovaly ji dávno a dnes se
ocitají spíe pod tlakem nových skuteèností, vlastního dynamického vývoje a zmínìných
konjunkturálních disciplín a jejich metodologií. Specifické místo zaujímají mezi nimi právì filogické vìdy. Zdálo by se, e jde o obory známé a dnes ji nezajímavé, ztotoòované èasto
s praktickou výukou cizích jazykù, se správností pouívání jazyka a s memorováním literárních
pøehledù. Tento názor nìkdy i mediálnì vyslovovaný je vak od poèátku chybný. Jazyk
a literatura, jimi se jazykovìda a literární vìda tvoøící døíve tzv. filologickou jednotu zabývají,
vdy byly a jsou lakmusovým papírkem spoleèenských procesù: jsou jednak jejich nástrojem
a prostøedkem, jednak zøetelnou reflexí; v jejich zrcadle se spoleèenské procesy jeví jako obnaené, uvolnìné, nahé mnohem více ne po úspìné práci investigativního urnalisty, nebo
jazyk a jeho produkty  ovem kromì chování, jednání a mimoverbálních aktivit  jsou hlavním
nástrojem politiky a spoleèenských postojù. Øekni mi, jak a o èem mluví a píe, a já ti povím,
jaký jsi èlovìk, jaké má názory a jakou vytváøí politiku.
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V této souvislosti jsou jazyk a literatura také prostøedkem studia areálu, tedy v podstatì
prostorových procesù integrace a globalizace. Ukazuje se  a právì jazyk a jeho produkty to
prozrazují nejbezprostøednìji  e proces scelování neprobíhá zdaleka jednosmìrnì, e akce
budí reakci a e se sdruování a prostupování vyznaèuje také jinými, èasto protikladnými paradigmaty, které lze oznaèit jako dezintegraci, nekomunikaci, odcizení, disperzi a míjení. Kdy
pomineme náznaky jevù, je se objevují od poèátku 90. let 20. století a k nim patøí konec
bipolárního svìta, vznik americké monopolarity doprovázené plejádou drobnìjích multipolarit, v nìkterých koncepcích i tzv. konec dìjin, prohloubený rozpor Sever  Jih a tzv. støet civilizací, je zøejmé, e dominantním evropským problémem je drobná, sloitá, èasto rozporuplná historie, multietnicita a multikulturnost kontinentu a to, èemu se øíká civilizaèní a kulturní pamì. Pluralita,
historická zvrásnìnost a mnohovrstevnatost starého svìtadílu do znaèné míry také predestinuje
postupy scelování. Jinak øeèeno: technokratické a inenýrské grify politologù, kteøí se snaí 
ponìkud aritmeticky a geometricky  zkoumat politické systémy a dokonce pøímoèaøe aplikovat
nìkteré zkuenosti odjinud na evropské pomìry (napø. kanadské zkuenosti s národnostními
meninami)  mohou mít úspìch v èisté teorii a zpoèátku moná i v institucionálnì a mocensky
øízené praxi, ale dlouhodobì vytváøejí nové problémy a nové konflikty. Situace je zpoèátku klidná,
posléze vak historicky formované spory zaèínají vzlínat k povrchu, násilím potlaèované jevy se
opìt s plnou silou, èasto i vìtí ne kdy pøedtím, znovu objeví. Pøísloví The way to hell is paved
with good intentions by mìlo být èastìji bráno za svìdka rùzných procesù minulého i poèátku
tohoto století. Nelze popírat význam násilí v dìjinách, je zanechává trvalé stopy v spoleèenské
realitì a hlavnì v spoleèenském vìdomí (revoluce a jejich dùsledky, zmìny v prùmyslu, dopravì
a zemìdìlství, politické struktury, války aj.), ale vìtinou nevedly k trvalejím posunùm: civilizaènì archetypální paradigmata mají neobyèejnou ivotnost, skrývají se èasto za novými fasádami
a pak pøes nì zpìtnì pronikají, nebo jsou spojena a s biologickými zkuenostmi; staèí se podívat, co se stalo se socialismem 19. století v sovìtském Rusku, které integrovalo nacionalismus a
tradice autokracie (ovem v rùzných údobích vývoje).
Základním problémem chybného pøístupu k nuancím integrace je pøevaha synchronie, v jejím znamení probíhalo v podstatì celé 20. století. J to do znaèné míry zásluha lingvistiky a
èeského meziváleèného strukturalismu, zvlátì Praského lingvistického krouku, s jeho pojmy
struktura a funkce; v literární vìdì se prosazovala pøísná depsychologizace, obecnì pak synchronie, její hegemonii naruovala jen nìkdy historiètìji pojímaná komparatistika. Restituce
významu diachronních sond ukázaly ji døíve výzkumy literárnìhistorických epoch, v nich se
nacházely spojitosti mezi jednotlivými poetickými systémy (baroko  futurismus, sentimentalismus  postmoderna).
II. Metodologie
Na poèátku 21. století je takøka vechno na pomezí, køiovatce, pøed koncem anebo novým
zaèátkem. Vìda o literatuøe se ve svém dosavadním vývoji ocitla na køiovatce nejednou.
Køiovatka je ostatnì výrazem vývoje a jeho smìru, je to bìná souèást jakéhokoli pohybujícího se pøedmìtu nebo jevu. Zpochybnit lze sám pojem literární vìdy, který k nám pronikl
z oblasti pøísné nìmecké systematiky a pøes odpor Francouzù a zejména Anglièanù zdomácnìl
v podstatì celosvìtovì, i kdy s výhradami (literary science je pojem stále výjimeèný, spíe
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literary criticism ve smyslu celého rozpìtí nauky o literatuøe, nebo akademiètìjí a staromódnìjí literary scholarship).
Idylický obraz vyvíjející se literárnìvìdné metodologie, onen obraz, který jsme zdìdili po
francouzském klasicismu a posílili Hegelovou dialektikou, nìkdy i Marxovou pøedstavou výrobních sil a výrobních vztahù a darwinovským evolucionismem, toti, e ve se spirálovì
vyvíjí k vìtí dokonalosti, tento obraz se zdá být na povrchu potvrzován i vývojem literární
vìdy 20. století: filologické, psychologické (intuitivistické, psychoanalytické) a sociologické
(sociokulturní, kulturnì historické) metody byly vystøídány metodami imanentními (New Criticism, ruský formalismus, strukturalismus èeský, francozský, americký) a ty zase jevy poststrukturalistickými (hermeneutika, dekonstruktivismus, literárnìvìdný konstruktivismus).
Ale pod povrchem probíhá ponìkud jiný vývoj a vlastnì vdy probíhal. V nìm není ve
uspoøádané a ve vzorovì oddìlené: odøíznutí osobnosti od literární vìdy se toti pøíli nevyplatilo; pøi bliím pohledu se ukázalo, e archaický psychologismus není ani po náporu imanentních metod zcela bez ivota, e se s novými proudy èasto v díle jednoho autora spojuje, e
existují a byly prokázány souvislosti strukturalismu a duchovìdy, fenomenologie, hermeneutiky, e ani dekonstrukce není jen negací starých iluzí, ale také vytváøením nových. Kromì
metodologického vývoje povrchového a podstatnì jiného vnitøního, v nìm se ve prolíná a
prostupuje, v nìm oívají jakoby dávno zalá rezidua (a to je pohyb obecnì dìjinný), existuje
pohyb do stran dokládající snahu o únik ze sterilního prostøedí, do nìho vstupují estetika,
filozofie, sociologie, psychologie èi politologie a dalí vìdy nadané stimulaèní silou a metodologickou prùrazností a agresivitou. Je to vak cesta, která k ní mùe znovu vést  nebo spíe
cesta, která  aby se vyhnula zmínìným úskalím  vytváøí nová, ubírajíc se k jiným disciplínám.
Charakteristická je v tomto smyslu snaha nìkterých zastáncù mìkkých, boèních poststrukturalistických metod, které pøicházejí s ostrou kritikou nìkterých podob strukturalismu.
Takto je koncipována i studie vedoucího nitranského Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofické fakulty Univerzity Kontantína Filozofa ¼ubomíra Plesníka (Estetika jednakosti. Tvaroslovné poznámky. Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Kontantína Filozofa, Nitra 2001),2 která se snaí se zjistit existenciální a obecnì lidské
a ivotní spojitosti tvaroslovného aspektu literatury.
Jak vlastnì propojit póly technologie èi tvarosloví a artefaktu vklínìného do ivotního
celku? Odpovìï není tøeba hledat pouze v Schopenhauerovì odkazu k Platónovi a Kantovi a
jedním dechem k asijským uèením: podstata leí ve tøech pramenech antické estetiky, jimi jsou
kosmogonie a kosmologie (pythagorejci), techné (sofisté) a psyché (novoplatonici). Ji tu se
zraèí rùzné pøístupy, které se v dalích staletích realizovaly v rùzných speciálních metodách.
Právì Ejchenbaumova technologie má své poèátky v techné sofistù, z ní se vydatnì napájel
Aristoteles, jsou tu ovem paradoxy a pøepnutí, napø. od Platóna k neoplatonikùm.
Plesníkùv výklad smìøuje k propojení technologie a lidského vìdomí a na pøíkladu kompozice a jejích rùzných podob v podání Frantika Vetièky3 demonstruje, e kompozice jako urèité
uspoøádání artefaktu je v podstatì funkcí struktury vìdomí: Akýko¾vek kompozièný postup 
napríklad kontrastný èi paralelný  prosto nemôeme zaznamena ináè ako práve takéto 
kontrastné èi paralelné  usporiadanie obsahov vedomia [...] Vedomie je takto z titulu svojej
znakovej vtelenosti prostredníctvom kompozície trukturované do istej kvality.4
V dalích partiích Plesník ukazuje, e se východní moudrost usadila i v evropském domì 
Schopenhauer nebyl zdaleka první ani poslední, jsou to ovem staré, známé vìci: v této sou31

vislosti bych chtìl upozornit na dávnou studii,5 kterou jsem pøed 14 lety pøeloil: v podstatì
pojednává jinými slovy o tomté, tedy jak se euroameriètí vìdci inspirovali východními texty 
to je známé z mnoha pramenù (Niels Bohr nebo objevitelé kvantové teorie èetli upaniády,
I-ing apod.).
Plesníkùv text je podstatnou a silnou záminkou, jak se alespoò obrysovì a tezovitì vyjádøit
k celému trsu problémù, které s velkou rychlostí nazrávají a které by bylo moné oznaèit jako
únavu z technologie, výètovosti, metodologie, únavu z racionalismu, z dosavadního zpùsobu
ivota a euromerické vìdy, jako celkovou existenciální deziluzi  východiskem je tu èasto
pøíklon k východním inspiracím, hledání vnitøních spojù a ponorných øek mezi evropskou filozofíí a východními pratexty.
Nutno podotknout, e to není jev ojedinìlý, ale spíe urèitá zákonitost, e se tyto krize
objevují kadých sto let  alespoò od té doby, co se evropské mylení svému asijskému uèiteli
vzdálilo: v 18. století máme rokoko, v 19. a na poèátku 20. století secesi: o buddhistickém
proudu v evropském mylení psal kdysi O. Mandeltam v eseji Devatenácté století. Tento
pøíklon ke vemu asijskému, který je v Evropì znovu pozorovatelný jako silný proud zhruba od
60. let 20. století, ale drobnými praménky proudí vlastnì stále, je jednak znamením pupeèní
òùry, jí jsme s tímto mylením spojeni, nebo dominantní evropské mylenky jsou od nich
odvozeny (ale pøece jen po urèitých úpravách), jednak znamením krize.
Osip Mandeltam, který jako ruský id a znalec antiky a renesance mìl k tìmto vìcem
blízko, se vlivu Asie a buddhismu na Evropu spíe obával: psal o tom, e se k nám dostává
èasto skrytì, plíivì, hlubinnì jako ponorná øeka; objevil virus Asie dokonce ve formì Flaubertových románù, které jsou prý psány japonskou básnickou formou tanka. V nehybnosti, statiènosti, kvietismu, tedy v eliminaci kyvadlového pohybu, spatøoval pro Evropu velké nebezpeèí a psal, e francouztí encyklopedisté budou jednou zase zapotøebí jako oheò Prométheùv.
Chci tím øíci, e se k východní moudrosti obvykle uchylujeme v dobì, kdy cítíme nedostateènost naich dosavadních ivotù, a ji v jakékoli oblasti.
Základní Plesníkova otázka, stejnì jako otázky jiných badatelù, kteøí se v poslední dobì od
literární vìdy pøichýlili k filozofování, dumání a volným kontemplacím, je povýtce existenciální
a poloili si ji i jiní. To, e východní moudrost je jednou z cest, je zøejmé, ale pouze jednou.
Ostatnì nedomnívám se, e vìtina obyvatel Asie by svým kadodenním ivotem tato uèení
naplòovala. Sebereflexe je podstatnou souèástí vìdy, avak jako její kritika, nikoli jako jiná
doktrína. Ti, kteøí se k tìmto sebereflektujícím tendencím nestavìjí nadenì, jsou nìkdy pokládáni za staromilce a lidi plytkého mylení  z pochopitelných dùvodù se domnívám, e tomu tak
být nutnì nemusí. Kritický pøístup jetì neznamená odmítání, spíe vìdomí reálného fungování vìcí a jevù. Je mnohé mezi nebem a zemí, co je moné zkoumat, zabývat se tím, ale také to
uzávorkovat. H. Taine jistì vìdìl tom, e kreace je spojena s psychikou, ale hloubkovì se tím
nezabýval, strukturalisté nebyli zdaleka jen mechanickými technology literatury, jak se domnívá Z. Rédey,6 pouze si tuto problematiku pracovnì uzávorkovali. Fenomenologické uzávorkování (Einklammerung) mùe mít ráz pracovnì metodický, metodologický (kdy nepokládáme
tento pøístup za nejplodnìjí) nebo protektivní (nechceme otvírat èernou skøíòku). Proíváme
i krizi dìlby práce, lidé jsou unaveni z odcizení, které zplodila a plodí, ale jména jako F. Miko,
¼. Plesník nebo Z. Rédey známe nikoli z filozofie, psychologie nebo buddhismu, ale právì
z estetiky, stylistiky nebo literární vìdy.
Volání po dotyku reality, po tom, aby problémy mìly nìco spoleèného s naimi ivoty, je
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zcela legitimní, ale vìda je silná právì tím, e není bezprostøední, e se skládá z øady clon, které
zámìrnì vytváøí. Je v lidském ivotì mnoho tabuového: podle Dostojevského není dobré vechno odhalit, vdy je tøeba ponechat nìjaké tajemství  svìtu i èlovìku. Zde se ji utváøejí i bez
východního mylení a M. Heideggera volné prostory, které si èlovìk vytváøí spontánnì, psychobiologicky, sebezáchovnou èinností ratia, aby se dostal z krize, do ní jej uvedla jeho vlastní aktivita (napø. proti mistrovství, superhabilitì staví Z. Mathauser metahabilitu  to je onen
úkrok stranou, aby se zdánlivou nedokonalostí uvolnila nová cesta)  svìtliny nepøicházejí
tedy odjinud, z jiných uèení nebo svìtù, ale mùeme nebo spíe musíme si je vytvoøit sami  na
to jsme zaøízeni, nebo techné nás èasto vede do slepých ulièek a dokonce tragédií, z nich zase
pomocí techné hledáme únik.
Odsunovat tedy literární vìdu imanentního, technologického typu by asi nebylo dobré;
badatelé si jen vymezili pole pùsobnosti a zbytek uzávorkovali: o to nejsou ménì hodnotní. Do
jiných sfér neli, protoe jim nerozumìjí (nejsou sami, kdo si uvìdomili nebezpeèí diletantismu)
a spojitost struktury vìdomí a struktury artefaktu je  pokud vím  dosud èernou skøíòkou, lze
o ní jen esejisticky spekulovat  jinak je tu ovem místo pro obtíný, skuteènì mezidisciplinární
pøístup spojující pøírodní, technické i humanitní vìdy. Snad jetì jedna poznámka by se mìla
týkat toho, proè tento útok na imanentní, morfologické metody v literární vìdì pøichází jednou razantnì ze strany pragmatiky (Z. Rédey), podruhé z pozice východního mylení (¼. Plesník). Odpovídá na to ji sám Plesník, kdy nachází spojitisti evropské filozofie a východních
uèení; ji v knize Labyrint kroniky (1986)7 jsem doel k jednoznaènému názoru, e tzv. utilitarismus a antiutilitarismus vycházejí ze stejné mylenkové báze, v podstatì z prakticky utilitárního
vztahu k realitì (spor Lomonosov  Sumarokov v ruské literatuøe 18. století, spor utilitární
pikaresknì avanturní literatury a stacionárních, deskriptivních, kronikových struktur, v podstatì
se projevující jako dialog urbánního a rustikálního principu).
Jistý kompromis v literární vìdì smìøující vstøíc novým pohybùm, jisté hledání nové rovnováhy a vyí citlivosti je pozorovatelné ji desetiletí: spoèívá v mìkèím a jemnìjím pøístupu k artefaktu; je vak tøeba nezapomínat, e jemnìji pohlíel druhdy na literaturu i mladý
praský strukturalista René Wellek. Tyto obecnì metodologické spory se jako v kapce vody
zrcadlí v literárnìvìdných disciplínách, v jejich znamení probíhalo právì uplynulé 20. století 
v genologii a komparatistice.
III. Literární vìda a genologie
Zatímco teorie literárních ánrù se od èasù Brunetièrova evoluèního pozitivismu posunula
k sociologii, psychologii, strukturalismu a fenomenologii, komparatistika, napø. v pojetí tzv.
Ïuriinova týmu, míøí a k etnologii a politické geografii otvírajíc tak literární vìdì nové, ale
nikoli pohodlnìjí krajiny a ruíc sama sebe jako autonomní disciplínu vìdy o literatuøe.
Tradièní konglomerát kritiky, historie a teorie je tak doplòován o genologii a komparatistiku,
které se z tematických a metodologických blokù pøesunuly do role mezních disciplín na pokraji
historie a teorie. Mnohem dùleitìjí je vak jejich vzájemný vztah. Zatímco v minulosti bylo
zøejmé, e existuje rozdíl  vyadovaný deklarativnì, ale také lexikálnì stylisticky a ánrovì 
mezi kritikou a teoretickohistorickým komplexem, dnes ji to jasné zdaleka není: literární kritika
vystoupila z pøíeøí recenzí a v podobì esejistických traktátù se objevila jako faktor, který takto
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boènì proniká do sféry teorie. Akademická literární vìda na to reaguje buï konformnì, pøizpùsobivì, nebo uzavøením do svých kruhù a soustøedìním na materiálové a historické otázky.
Míení, prolínání a prostupování s sebou paradoxnì nese nový stupeò izolacionismu  ale
tento proces je vidìt i v jiných oblastech  politiku nevyjímaje. Tradièní metody, které smìøovaly k co nejvìtí abstrakci, se po dekonstruktivistickém ataku jetì nevzpamatovaly. Reaguje
se na to rùznì: buï zdùraznìním analýzy, minuciózních rozborù a tvùrèí subjektivity, novým
vciováním, èi naopak jetì silnìjí touhou po zobecnìní (koncepce svìtové literatury jako
zobecnìní svìtového literárního procesu). Je to pøedevím problém komunikace; akademická
literární vìda ztrácí schopnost pùsobit na irí okruh vnímatelù, a proto jim novì instalovanými
tykadly vybíhá vstøíc: tak to dìlal i èeský strukturalismus s pojetím strukturnì funkèního synchronního celku nebo vulgární sociologismus ilustrující literaturou své politické teze. Literární
vìda bojovala a bojuje o pøeití, hledá si nové, pevnìjí místo v systému vìd a obecnì v kulturní komunikaci.
Nemùeme se v tomto smyslu vyhnout otázce, kdo vlastnì literární vìdu dnes potøebuje,
kdy pomineme skupinovost dnení literární kritiky, zastoupené èasto stále stejnými jmény
sugerujícími tak kvantitou kritickou kvalitu a autoritu. V situaci celkové rozkolísanosti a nejistoty, v dobì sniujícího se významu ideologických kodifikací význam literární vìdy nutnì
klesá, stejnì jako význam objektu jejího zkoumání  literatury. Nutno tedy pøiznat, e pøes
vechny deklarace o neautoritativnosti a nenormativnosti èi protinormativnosti, antipurismu
atd. lingvistiky a literární vìdy, je normotvorba a funkce zprostøedkujícího èlánku mezi autorem
a ètenáøem a vytváøení èi modelování literární nebo kulturní atmosféry a umìleckého vkusu a
tlaku, který se tak na konzumenta vyvíjí, jejich podstatnou souèástí, ne-li jejich podstatou a
posláním. Literární vìda se v takové situaci stává buï hravou sebereflexí, vnitøní potøebou,
nebo zamìstnáním. Zde má pøece jen pevnìjí kontury dané ji tím, e je vyuèovacím pøedmìtem. Tu se projevuje buï v podobì encyklopedicky pozitivistické, anebo analytické a interpretaèní: uzavírá se do své sféry, která má urèité niterné hodnoty, roziøuje faktografii, nastavuje
rùzné výkladové hrany, hraje si s textem a jeho koncepèním zrcadlením. Mimo okruh vìdeckých
èi literárních periodik a mimo dosah univerzit je to ji problematiètìjí; proto tak èasto slyíme,
e si øada badatelù stìuje na vlastní krizi: øíkají tomu rùznì, napøíklad krize metodologie. Zde u
ani neplatí dekonstruktivistický sarkasmus o literárním vìdci, od nìho spoleènost poaduje
výklad smyslu literárního díla a on jej pro radost spoleènosti a na její objednávku udìlá a vyloí
smysl artefaktu, i kdy pøedem ví, e ádný smysl nemá. Ono vyloení artefaktu a jeho smyslu
ji takøka nikdo nechce; promíení akademické vìdy a esejistické, teoretizující kritiky zpùsobilo,
e se výraznì oslabil komunikaèní pohyb literární vìdy jako celku smìrem k literárnímu pohybu. Iluzorní úhlednost evoluèního schématu upadla do svého protikladu: do rezignace na
hledání obecných vývojových zákonitostí pøedmìtu.
Tendence smìøující k omezení nebo likvidaci vlivu tradièní literární vìdy zkoumající zákonitosti literárního systému, literární evoluci, spoleèenské funkce literatury, její estetiku, poetiku a
ánrovou systematiku je nutno nahradit pozvolnou vnitøní reformou, pøehodnocením dosavadních pojmù a uzuálních spojení skrze nové pøeètení literatury a nové zhodnocení konkrétního literárního materiálu. Z rozsáhlého komplexu literární vìdy lze uvést dva neuralgické
body: dosavadní vitý model literární evoluce a ánrovou systematiku.
Dosavadní, kolský model vývoje literatury je zaloen na tzv. smìrovosti neboli na støídání
literárních smìrù, proudù, kol a tendencí. Je to model, na jeho konkrétní podobì se literární
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vìdci dosud plnì neshodli: v èeské terminologii není zcela zøejmý rozdíl mezi pojmy smìr a
proud (rus. napravlenije a teèenije, angl. stream a current apod.); nìkteøí se domnívají, e proud oznaèuje hnutí ve více druzích umìní, jiní rozliují podle subjektivity (J. Hrabák), tj.
smìr je tvùrcem subjektivnì pociován (polemika klasicistù s romantiky, manifesty apod.),
zatímco do proudu tvùrce objektivnì patøí a z delí èasové perspektivy (renesance, baroko).
Smìrovost literatury aplikovaná na konkrétní umìlce a jejich tvorbu provedla èlenìní literatury, ale spíe tak, e vyla z nìkolika atributù, pod nì subsumovala celé textové bloky.
Nahradila tak vnitøní pohyb literatury, niterné pnutí artefaktù vnìjkovou generalizací a ponìkud mechanickým napojením na viditelný spoleèenský pohyb. Pod nánosem smìrovosti
mizejí pak individuální vlastnosti literárního díla, stejnì jako se v øeèiti s dominujícím hlavním
proudem ztrácejí malé pramínky, které vak èasem vyrostou ve veletoky; mainstream zcela
zakrývá ponorné øeky významù, z nich kadý mùe  podle M. Bachtina  proít v budoucnosti svùj svátek vzkøíení. Obraz literatury se zavedením takto aplikované smìrovosti zjednoduil, co je výhodné pro kolskou praxi, ale souèasnì zplotil a do znaèné míry podvázal snahu
o individuální vidìní artefaktu a vytváøení nových, èasto neèekaných spojení, mostù a tunelù
budujících alternativní struktury literárního vývoje.
Ji na poèátku nové literatury, tj. v 17. a 18. století, lze pozorovat jevy, které pøedstavují
vleklý literárnìvìdný rébus: baroko, rokoko, manýrismus, klasicismus  jinak se projevují ve
výtvarném umìní, jinak v architektuøe, jinak v hudbì nebo krásné literatuøe, jinak ve Francii,
Anglii, Nìmecku, v Polsku, Èeských zemích, na Ukrajinì nebo v Rusku èi Itálii. Právì koncepce
smìrovosti ukazuje literární vìdì jako nejvìtí problém zející propast mezi vysokou teorií a
konkrétním materiálovým výzkumem: prvnímu chybí permanentní korekce materiálem, druhému generalizující potence. Spíe ne stavìt proti sobì staticky teorii a historii nebo kritiku je na
místì povzbudit rychlejí pøelévání mezi stimulující silou teoretické koncepce a korigující schopností konkrétnì historického výzkumu, zintenzivnit sí jejich vzájemných zpìtných vazeb.
Pokusy o zásadní reformu ánrové systematiky (G. Pospìlov, W. Ruttkowski, P. Hernadi,
A. Fowler aj.) se také nesetkaly s pochopením; stále pøetrvává nastavovaná kae aristotelovské systematiky, která èas od èasu znovu probouzí zájem moderní literární vìdy. Aristotelovské
rody se zaplòují novì vznikajícími a rùznì se vyvíjejícími útvary, které se subsumují pod rodové
nálepky (labels) s vyuitím klasicistického dìlení podle organizace textu na poezii, prózu a
drama. Je to proces, který musí skonèit  pokud ji nepozorovanì neskonèil  stále odkládaným
kolapsem ánrové systematiky. Je nezbytné hledat a pozvolna nacházet a uplatòovat nový klíè.
Pøedpokladem pro nové hledání literární vìdy je existence materiálové plochy, která by
poskytovala dostatek kreativních impulsù, ale byla ji souèasnì zabudována v literárnìvìdné
tradici. Slavistika, pøesnìji filologická slavistika, která se zdála být pro mnohé spíe obrozenskou fosilií, nebo její radikální kritici si neuvìdomili rozdíl mezi ní a panslavismem, je nebo by
mohla být pro nai oblast oním pruným, dynamickým celkem, kompaktní entitou danou pøedmìtem svých úvah a od nich se vinoucí transcendencí. Literárnìvìdná slavistika je ovem
souèástí literární vìdy, ale pøipomeòme si, kolik metodologických podnìtù klíèových pro literární vìdu jako celek vycházelo z tematických podloí slovanských literatur, jejich materiál
tyto podnìty evokoval a nìkdy i provokovoval (Roman Jakobson, René Wellek, Frank Wollman). V pøípadì støední a východní Evropy je to také výhodná komunikaèní plocha, nebo
Evropa a svìt chtìjí od tohoto kulturnì politického prostoru pøedevím informaci o nìm samém, která by mìla i obecnìjí výpovìdní hodnotu. Komplex filologické, úeji literárnìvìdné,
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slavistiky, mùe také být výhodným prodejním artiklem a materiálovým východiskem z hermetické uzavøenosti domácího okruhu, nebo právì v ní je nejvíce rozpracován komparatistiský model, který lze vztáhnout na celou literární vìdu: otevøenost èi alespoò pootevøenost je
lékem nejen na nemoci due, ale i na nemoci vìdy.
Na jedné stranì tedy relativní uzavøenost, svinutí do sebe, na druhé stranì vak zase
nebezpeèí nemírné extenzivnosti, jak se nìkteøí obávají  to ovem klade nové otázky. Jednu 
vnìjí èi vnìjkovou  jsme u poloili. Vnìjí tlak pragmatické spoleènosti smìøuje v podstatì
k tomu, aby rozpìtí filologie obecnì a literární vìdy zvlátì  smrtilo na sluebný, servisní
okruh na úrovni praktické jazykové výuky a minima kulturnì politických reálií pro potøeby
formujících se ekonomických a mocenských elit. Na to lze reagovat rùznì a jedním ze vstøícných krokù mùe být i vymezení tohoto servisu pøi zachování metodologické a vìdecké integrity a identity oboru a vech jeho funkcí, ale nikoli v podobì jazykových kol a pøekladatelských
èi tlumoènických center, ale spíe v rovinì hloubkových a kontextových expertíz: kupodivu na
to spoleèenské elity myslí zatím nejménì, spoléhajíce se spíe na rutinní masmediální monitoring, který je nutnì povrchní a jeho údaje není èlovìk nepouèený hloubkovì, diachronnì a
komparativnì schopen správnì a vestrannì vyhodnotit. Nabízela by se tedy vstøícná plocha,
která by umonila vyuít èásti vìdecké kapacity bezprostøednì utilitárnì. Souèasnì si je vak
tøeba uvìdomit, e tento expertní okruh bude ivotný jen potud, pokud bude permanentnì
spojen s vyvíjející se vìdeckou bází oboru, jen si uchová metodologickou integritu. Jsou
vìdní obory, které dnes mají konjunkturální ráz, je po nich spoleèenská poptávka a jejich
význam takøka geometrickou øadou roste: sociologie, politologie, psychologie, ménì filozofie a
religionistika. Agresivní metodologický aparát tìchto oborù vstupuje èasto do literární vìdy
pøímo na vyádání  to se dìlo v minulosti nejednou. Problematické vak je, kdy vyuívání
tìchto metod naruí kompaktnost literárnìvìdné metodologie, která by mìla primárnì zkoumat
literárnost jako specifickou vlastnost literatury. Nutnost úzké metodologické spolupráce se
sociálními vìdami je v literární vìdì veobecnì pociována. Literární vìda je vak pøedevím
samostatná vìdní disciplína, která má niterné vztahy k jiným oborùm, nejsilnìjí pak k jiným
duchovìdám. Na rozdíl od exaktních vìd  matematiky a logiky  pohybujících se v rovinì
vysoké abstrakce  a pøírodních vìd zkoumajících fyzikální, chemický, biologický pohyb  je
literární vìda køehkou supermetavìdou reflektující jazykový a literární pohyb, jen zároveò reflektuje vechny pohyby pøedcházející. Odtud také èasto vyplývá její nepøesnost, nevìdeckost,
obtíná uchopitelnost a naopak nebezpeèná bezmocnost pøed vyuitím nebo zneuitím na úrovni
publicistiky a masmediální komunikace. Vnitøní køehkost a metodologická bezbrannost nesrovnatelná s pøírodními vìdami, ale i se zmínìnými sociálními vìdami, pøedstavuje úskalí, nebo literární
vìda bude sama sobì, ale pøedevím jiným vìdám, prospìná, a tedy spoleèensky funkèní jen
tehdy, bude-li sama sebou, bude-li samostatnou vìdou s vlastní dynamikou, promìnlivostí,
flexibilitou, ale také s vnitøní metodologickou konsistentností a kompaktností. V obnovì této
integrity na jiné úrovni v procesu obtíného hledání spoèívá nadìje do budoucna.
Potøebu nové literárnìvìdné subdisciplíny, jak ji formuloval Paul van Tieghem, vyvolalo
zejména intenzivní vyuívání nových metod, které literární vìda pøejímala zejména z filozofie a
jiných duchovìd (pozitivismus, psychologická metoda Potebòova, W. Dilthey, psychoanalýza
Freudova a Jungova) a které otvíraly literární dílo a literární proces nezvyklým zpùsobem a
dosud nevídanými prùøezy. Vzrostla tudí potøeba ukázat literární druhy (ánry) jako svébytné
literární a literárnìvìdné kategorie; literární ánry jsou jediným zpùsobem existence literatury,
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právì jimi se realizuje jak tvar literárního díla, tak pohyb literatury jako historického procesu;
jejich bytí tedy osciluje mezi statièností, konzervatismem, brzdicími úèinky tvaru a jeho dynamikou, pohybem, pøestavbou, restrukturací a transformací. Literární ánry jsou z tohoto hlediska
nejen formami literatury, ale také okénkem do literatury, genovou laboratoøí, v ní se soustøeïují vekeré klíèové procesy trvalosti a zmìny.
Kdy si roku 1890 vytyèil Ferdinand Brunetière v sérii pøednáek, které pronesl na école
normale supérieure, základní úkoly studia literárních ánrù, nebyl tím jetì dán metodologický
rámec nové literárnìvìdné subdisciplíny, i kdy podstatné kroky byly uèinìny. Brunetière
uvedl starou ánrovou klasifikaci, která se doplòovala od Aristotela po klasicismus, do pohybu jednak pozitivistickým zdùraznìním vnìjích podmínek existence literárních rodù a ánrù,
jednak pøijetím evoluèního hlediska: vzal v úvahu pøírodní, spoleèenské a historické podmínky
(les conditions géographique ou climatologique, sociales, historiques) a naèrtl zøetelnì genezi
ánru od zrození k smrti na základì analogie s biologickým druhem v Darwinovì pojetí. Tato
fascinace evolucí, v jejím rámci si Brunetière vytkl studium vzniku ánru, ánrových diferenciací, fixace ánru, zpùsobu ánrové transformace, byla spojena s rozvojem pøírodních vìd a
s pøevahou pozitivismu ve filozofickém mylení, ale soubìnì i s øadou dílèích odborných
studií o rùzných ánrech, v nich od 19. století dominující postavení zaujal román. Evoluèní
pojetí románu, tj. chápání tohoto ánru ve vývoji od primitivnosti vyprávìní k dokonalosti
kompozice, se objevuje ji døíve.
Ze strukturalistických pozic byla tato koncepce odmítnuta R. Wellkem, ale tento postoj
není dnes jediný. Objevují se snahy ukázat na racionální jádro Brunetièrova pokusu. Evolucionistická koncepce ukázala na podstatný rys vývoje ánru, ale její pojetí bylo mechanistické:
nevysvìtlila pøíèinu dalího vývoje ánrových prvkù v jiných ánrech a hlavnì náhlé objevování ánrù, které byly pokládány za archaické (bajka, kronika). S tím je ovem spojena i nutnost
podrobnìji rozpracovat principy ánrových transformací.
Koncepce historické poetiky Alexandra Veselovského vychází z pøedstavy vývoje literárních forem, který je podmínìn sociálnì, eticky a psychologicky; hotové formule, schémata,
obrazy zùstávají v lidském vìdomí a vnìjí impuls je mùe znovu probudit. Dìjiny literatury
jsou dìjinami promìn schematických formulí  v úvodu k Historické poetice mluví Veselovskij
o jakési nìmecké monografii, kde se sleduje vývoj formule Kdybych tak byl ptáèkem 
literární ánr je z tohoto pohledu celek mající invariantní i variantní povahu.
Dvacátá a tøicátá léta 20. století pøinesla literární vìdì nové inspirace, zejména z oblasti
filozofie. Teorie ánrù naèrtnutá v evoluèním aspektu Brunetièrovì se konstituuje jako samostatná disciplína literární vìdy. Bylo pro ni pøijato oznaèení genologie, které navrhl P. van
Tieghem v sedmistránkovém èlánku Otázka literárních ánrù, který byl otitìn v mezinárodním èasopise Helicon, jen se stal  by nakrátko  platformou nové disciplíny. Nebude nepøesné tvrdit, e na stránkách Heliconu v letech 19381940 se poloily vechny klíèové genologické otázky a na øadu z nich se naly odpovìdi. Pøední evroptí i zámoøtí literární vìdci
soustøedìní v redakèní radì èasopisu (Paul van Tieghem, Oskar Walzel, Jean Hankiss, Arturo
Farinelli a dalí) se na problematiku ánru zamìøili neobyèejnì intenzivnì. V jednotlivých studiích byly vysloveny názory na jednotu umìní, psychologický základ ánrù a filozofii ánrù.
Problematikou literárních ánrù se také zabývala øada dalích èasopisù, napø. paøíská Revue de
littérature comparée, nìmecké periodikum Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (Halle), holandský Neophilologicus (Groningen) a èeské Slovo a
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slovesnost. Soustøedìní na genologickou problematiku napomohly kongresy v Curychu (1938)
a v Lyonu (1939). Váleèné události vak dalí projekty znemonily.
Genologie byla vdy vysoce senzitivní k posunùm v literárnìvìdné metodologii. Na sklonku 50. let vzniká první genologický èasopis Zagadnienia rodzajów literackich. Hned v jednom z prvních roèníkù se v nìm J. Trzynadlowski vyslovuje k uplatnìní teorie informace.
V jeho pojetí materiálu a instrukce s klíèem je dán pohled na literární ánr jako prostøedek
komunikace: stojíme zde na samém poèátku aplikace komunikativní estetiky na genologii. Podobnì v diskusi o genologické systematice se tøíbilo funkèní pojetí ánru bìné v strukturních
metodách  v tom se pozdìji setkalo s pragmatizujícími liniemi literární vìdy. Souèasnì se
roziøovala platforma ánrových transformací, k nim bylo nutno zaøadit i pøeklad, jeho výsledkem mùe být ánrový posun; zkoumaly se i dalí souvislosti vývoje literárních rodù (lyriky,
epiky a dramatu) v závislosti na literárních smìrech a vývoj orálních ánrù, bez nich nelze
pochopit ani genezi ánrù literárních.
Jedním smìrem se tedy genologie vyvíjela k roziøování svého problémového pùdorysu,
druhým smìrem se vak zaèala znovu vracet k podstatì svého výzkumu, toti k tomu, co to
vlastnì ánry jsou a jakou mají funkci. V 60. letech zaèíná v USA vycházet ètvrtletník Genre,
který dokládá výrazný odklon anglosaské literární vìdy od empirického odmítání obecných
pojmù v literární vìdì. Svéráznou pøílohou tohoto periodika je kniha Paula Hernadiho, v ní
autor pøedloil jednak klasifikaci dosavadní genologie, jednak svùj vlastní výklad. Literární
ánry jsou zde chápány pøedevím jako orientaèní bod v procesu literární komunikace. ánr je
pojímán tradiènì jako struktura sloená z hierarchicky uspoøádaných prvkù: cesta ke smyslu
ánru tkví v odhalení vztahù mezi prvky ánrové struktury. ánr je chápán jednak jako reálnì
existující entita, jednak jako model reálných dìl. V této souvislosti nelze nepøipomenout sta
U. Margolina O tøech typech deduktivních modelù v teorii ánrù nebo studii Alexandry Hennesey Olsenové, v ní autorka konfrontuje ánrový model hagiografie s reálnými hagiografiemi
a dochází k závìru, e ánr má dvì podoby: ortodoxní a neortodoxní (modelový ivot kontra
individuální cesta èlovìka k Bohu  tento druhý typ ji smìøuje k biografii).
Nové tendence související se senzitivitou genologie k metodologickým promìnám se projevují ve zkoumání ánrového kontextu: hledají se pøíèiny mizení nìkterých ánrù nebo jejich zatlaèování. Zkoumá se napø. polarizace tragédie a komedie a sleduje se, jak z jednotlivých pùvodnì
okrajových prvkù vznikají v dobovém tlaku ánrové dominanty, ústup dramatu a nástup románu
v této dobì nebyl prý zpùsoben ani tak vnìjími zásahy (názory puritánù, vyjádøenými napø.
pamfletem Jeremy Colliera A Short View of the Immorality and Profaneness of the English Stage,
1698), jako spíe vnitøním pnutím uvnitø tìchto ánrù (drama v dùsledku dlouhého vývoje nebylo
schopno pøekonat svou tradièní strukturu smìrem k moralizátorskému modelu, román zaèínal
vlastnì znovu, tedy takøka v nulovém tlaku tradièních struktur). Èasopis Genre se také zamìøuje na souèasnou literaturu a vybírá si pøedevím pragmatické kontexty.
V tomto duchu jsou napsány také studie z amerického sborníku Teorie literárních ánrù
(Theory of Literary Genres, University Park and London, 1978). V zásadì zde zùstává v platnosti pojetí ánru jako historicky (a pragmaticky) promìnného modelu, který lze objevit v konkrétních literárních dílech. Rumunský estetik Adrian Marino vyjadøuje vak noetickou skepsi:
teoretik ánru si zkoumaný útvar nemodeluje podle reálného textu, ale podle sebe, vidí ho 
a priori  v ideální podobì. Marino se tudí domnívá, e kadá definice ánru je relativní. S tím lze
souhlasit jen zèásti: právì pøibliování a oddalování teorie a praxe, modelu a reality je podstatnou
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slokou dialektiky kultury v irokém slova smyslu: zastavit tento pohyb by znamenalo zastavit
nebo omezit proces poznávání literárních dìl jako dùleité sloky kultury a civilizace.
Vrame se vak ke zmínìné reprezentativní monografii P. Hernadiho Beyond Genre (Ithaca
and London 1972). Autor  kromì pøehledu genologických koncepcí, které dìlí na výrazové,
pragmatické, strukturní a mimetické  vytváøí vlastní systematiku vycházející z nenormativního
pojetí ánrù. Cítí zastaralost triády lyrika  epika  drama; jeho klasifikace, jde skrze tyto kategorie a zdùrazòuje rovnováhu umìleckých prvkù: ánry dìlí na ekumenické (snaí se postihnout totalitu svìta), kinetické (jsou zaloeny na akci, dìji) a koncentrické (zdùrazòují rovnováhu dìje a vizuální obraznosti). Uvedené ánry mohou zahrnovat prvky tragiky, komiky
i tragikomiky. Z této koncepce vychází i neúmìrný význam, který Hernadi pøikládá nenormativnímu studiu ánrù. Tvrdí, e nejlépe koncipované ánrové teorie jsou více filozofické ne
historické a pøedpisující (prescriptive). P. Hernadi vak podle naeho názoru ponìkud nedocenil dùleitost tzv. ánrových hranic: øád literatury (order of literature) nestojí v opozici
k mezím ánrù (borders between literary genres); ty jsou  jak se domníváme  naopak projevem tohoto øádu. ánrové hranice jsou ovem pohyblivé, ale je nezbytné je neustále vytyèovat, nebo bez nich nejsme schopni poznat reálné modifikace ánrù a jejich promìny. Vytyèování ánrových hranic není totoné s normativním (pøedpisujícím) pojetím klasicismu: konstatuje
fakta, jejich spojitosti a vývojové zákonitosti, nestanoví vak normy. Proto  na rozdíl od
P. Hernadiho  pokládáme ánrové hranice za podstatnou souèást moderní genologie.
V jistém smyslu poststrukturalistickou koncepci vytváøí Alastair Fowler (Kinds of Literature – An Introduction to the Theory of Genres and Modes, Oxford 1982). Autor se ji v nìkterých studiích projevil jako kritik strukturních metod a úzce komunikativního pojetí artefaktu a
v tomto smyslu poukazoval na racionální jádro Brunetièrovy biologické analogie. Literatura
není podle nìho jen poøadím slov (N. Frye), ale pøedevím nositelem tradice: tvoøí ji tzv. centrální ánry, které pøetrvávají a pøitahují k sobì ménì stabilní, okrajové formy. Pojem literatura
se èasovì a prostorovì promìòuje: napøíklad jednu dobu tíhl k moralitám, nyní se roziøuje na
triviální literaturu (thiller, detektivka, pornografie). Mìní se i pozice tzv. centrálních ánrù,
modifikují se vztahy mezi ánry, koncepce literárního ánru je historicky labilní (napøíklad jestlie mohlo být kázání ve støedovìku krásnou literaturou, dnes ji pøedstavuje literaturu vìcnou). Fowler chápe ánr jednoznaènì jako jediný moný zpùsob bytí literatury. V urèitých
obdobích se ánrùm vìnovala maximální pozornost (renesance); Fowler tvrdí, e vzrùst zájmu
o ánry se vdy shodoval se vznikem velké literatury nebo jejímu zrození pøedcházel. Signálem
pro rozpoznání ánru mùe být autorovo oznaèení, bìná kritická praxe, poznámky a komentáøe
ètenáøù nebo nepøímé oznaèení. Fowler rozliuje tyto ánrové kategorie: rod (kind: tedy lyriku,
epiku a drama), druh (subgenre: souèást rodu, napøíklad román v epice), modus (mode: zpùsob
ztvárnìní obvykle spojený s literárním smìrem, napøíklad romantický román) a kompozièní typ
(constructional type: napø. Erziehungsroman). Jako vichni Anglosasové i Fowler zdùrazòuje
v ánrové teorii kvalitativní hledisko.
ánrovou, tudí i nomenklaturní instabilitu ánrù dokládá autor tzv. generickými nálepkami (generic labels): napø. román mùe dobovì a prostorovì pøedstavovat nìco jiného; èastá
jsou národní oznaèení podobných jevù (skaz v Rusku, gawêda v Polsku, epos v Øecku, sága ve
Skandinávii, costumbrismo ve panìlsku). Dùleitou souèástí Fowlerova výkladu je utváøení
ánru, v nìm se rozliují tøi stadia (kadé dílo je vzhledem k tradiènímu modelu sekundární;
terciární vývoj kvalitativnì promìòuje ánrový model, napøíklad dobrodruný román se v Mel39

villovì Bílé velrybì mìní v román symbolický). Smrt ánru je realitou (Fowler se odvolává na
klovského teorii automatizace): jde o vyèerpanost jednoho ánrového typu, který v urèité
dobì pøevládal. Fowler se znovu vrací k biologické analogii Brunetièrovì. V pasáích o transformaci ukazuje na ánrové kombinace (prosté spojování ánrù), agregace (rámcování), makrologii (zvìtování) a brachylogii (výbìr), kontraánr (pikareskní román kontra Don Quijote),
inkluzi (jeden ánr prostupuje druhý), generickou smìs a hybridy. Podstatnou ve Fowlerovì
výkladu je definice ánru jako zpùsobu a pojetí transformaèních modelù. Stranou vak zùstávají pøíèiny tìchto zmìn: proè napøíklad jsou nìkteré ánry inertní, jiné lehce sluèitelné, proè ánr
zaniká (vyèerpává se), proè se nìkdy znovu objevuje.
Pøed lety slovenský polonista a literární komparatista a genolog J. Hviè, autor dvou obecnì
pojatých genologických publikací (Problémy literárnej genológie, Bratislava 1979; Poetika literárnych •ánrov, Bratislava 1985), urèoval vztah spoleènosti a ánru, pøièem za ánrotvorný faktor
pokládá také národní specifikum, mylení, cítìní, celkovou mentalitu spoleèenského celku. Synchronní popis ánru a jeho vklínìní do spoleèenského bytí vak zdaleka nestaèí: teprve diachronní pohled na ánrové transformace ukáe, v èem tkví soudrná síla ánrového kánonu navzdory
spoleèenským promìnám a v èem je naopak patrná historická variabilita a z jakých dùvodù.
Koncepci diachronních ánrových transformací rozpracoval ve svém díle I. P. Smirnov, a to
jednak v knize o básnických systémech, jednak ve studii o generování kategorie tragièna a
zejména v knize o diachronických transformacích ánrù a motivù (Chudoestvennyj smysl
i evoljucija poetièeskich sistem. Moskva 1977; Diachronièeskije transformacii literaturnych
anrov i motivov, Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 4, Wien 1981). Smirnov vychází
z pojetí ánrové kontinuity, z toho, e souèasný stav ánrù a jejich struktura je vysvìtlitelná
toliko genetickou cestou. Ve Smirnovovì pojetí ánrových transformací je urèující pøedstavou
jednota literárního díla a literárního procesu.
Dosavadní výklad problému genologických koncepcí se soustøeïuje na synchronní a diachronní pojetí ánru; ve stínu zùstala otázka ánrové systematiky a terminologie. I zde vak
postupnì dochází k pokusùm o reformy. A. Fowler má ve zmínìném díle Kinds of Literature
pasá, v ní se pøímo vyjadøuje k podobným zmìnám a ukazuje, kdy je nezbytné zavádìt nové
pojmy,a le velmi obezøetnì, nikoli pøekotnì a radikáklnì. Fowlerova skepse je oprávnìná: pojmy
èasto vznikají v hlavách kritikù nebo novináøù ad hoc bez hlubího promýlení.
Na druhé stranì znaèné posuny v chápání ánru, které teoretiky vedou a ke generickému
agnosticismu (ánry se mísí, nemá tudí smyslu vytyèovat ánrové hranice), si vyadují urèité
zmìny v teorii, jak se napøíklad svého èasu projevily v ruských pokusech absolutizovat tzv.
mravolièné ánry a zcela jinak pohlédnout na vztah kategorií rodu a ánru.
ánry nejsou odrùdami literárních rodù, protoe ánrové a rodové vlastnosti leí v rùzných
rovinách obsahu umìleckých dìl  rody a ánry nejsou vlastností formy, ale tzv. umìleckého
obsahu (G. Pospìlov: Problémy historického vývoje literatury, Praha 1976). Spíe kvantitavnì
zasáhl do této problematiky ji Wolfgang Victor Ruttkowski (Die literarischen Gattungen – Reflexionen über eine modifizierte Fundamentalpoetik, Bern 1968), který  vycházeje ze Staigrových úvah v Grundbegriffe der Poetik  rozliil kromì lyrického, epického a dramatického obsahu také artistní ánry (artistische oder publikumbezogene Gattungen  napø. anson).
Podstatnou pøíèinou skeptického vztahu k podobným reformám ánrové systematiky je
fakt, e stejnì jako ánry mají v sobì urèitou konzervující stabilitu, také mylení o nich se
nevyznaèuje velkým radikalismem, spíe obezøetností. Základním argumentem je, e ánry se
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utváøely po staletí a ve svých archetypových podobách po tisíciletí a pøemýlení o nich je
takøka stejnì staré.
Tradièní evolucionistické pøedstavy o ánrovém systému se v posledních 20-30 letech
podrobují ostré kritice: místo evoluce se mluví o transgresi a antropologii literárních ánrù.
V tomto smyslu psal Edward Kasperski (Przys³oæ i zasady genologii  O czeskiej szkole
genologicznej z Brna, Zagadnienia rodzajów literackich, tom XLII, zeszyt 12 (8384), £ód
1999, s. 181196) u pøíleitosti dvou knih brnìnských genologù (I. Pospíil: Genologie a promìny literatury, Brno 1998; L. tìpán: Polská epigramatika  ánry fraka a epigram ve
spektru malých literárních forem, Brno 1998): v kritickém posouzení koncepce tzv. ánrového
rozpìtí (rozpietoæ) spoléhá spíe na antropologii ánru ne na jakési objektivizující anticipaènì kauzální mechanismy.
O antropologickou koncepci literatury obecnì a literárních ánrù zvlátì usiluje také slovenský rusista Andrej Èerveòák. V knize Èlovek a text (Nitra 2001) se tak dívá na romantismus
ve studii Romantizmus ako esteticko-antropologický genologický fenomén (s. 3344). Nevím, zda vývoj tzv. západních a slovanských literatur v období romantismu pøesnì odpovídá
Èerveòákovu názoru, e západny sa oblieka prevane do hábov univerzálnych (kozmický
smútok), slovanský do hábov národnych túob a oèakávaní (s. 36), spíe bych øekl, e slovanský mesianismus v sobì univerzalismus u musí mít a autorùv oblíbený Dostojevskij tento
protiklad takøka vyvrací, ale Èerveòákovi jde o nìco jiného: domnívá se, e v slovanských
literaturách lidské romantické cítìní je antropologiètìjí a pøizpùsobuje i tradièní romantické
antiteze pravdy a li, nebe a pekla, smrti a nesmrtelnosti konkrétním lidským personifikacím
nebo vlastnostem: Slovanský romantizmus (romantizmus ako smer, ktorý démonizuje èloveka
a vytvára z neho titana alebo zloducha) ete viac prehlbuje antropologický invariant slovanských literatúr. (s. 37). Takto také koncipuje tzv. antropologickou genologii dedukující svá
východiska z motivù lidské aktivity, je jsou pøírodní (genotyp), sociální (fenotyp) a duchovní
(nootyp) podstaty. Pro genologii je tedy nejdùleitìjí nikoli morfologie, ale spíe antropologický invariant (s. 38). Ve studii Pokus o poetologické dominanty slovanského romantizmu (s.
4557) píe autor o historickém tématu a historických ánrech a o mytologizaci, v pojednání
K problematike démonizmu v ruskej literatúre (s. 58-67) uvádí, e antiteze démoni  cherubíni
existuje v normativních poetikách (klasicismus, romantismus, socialistický realismus), zatímco
v nenormativních poetikách dochází k oslabení principu deizace a démonizace, aèkoli i tu se projevuje tíhnutí k didaktizaci (nìkteré postavy v dílech I. Turgenìva, F. Dostojevského a N. Èernyevského). V tomto pøípadì bych se zcela neztotonil s antitetickým vidìním normativní  nenormativní a jejím ztotonìním s nìkterými vyjmenovanými smìry  je to mnohem sloitìjí a literatura
je umìním potud, pokud se tìmto schématùm dokáe vyhnout nebo do nich zcela nezapadnout.
Na druhé stranì právì tato schémata slouí jako pomocné prostøedky k racionální-mu uchopení
sloitých procesù s vìdomím, e jde o modelování, nikoli o exaktní obraz literární reality.
IV. Rozetnutí bludného kruhu: ánry v postmoderním posunu
Nová doba pøelomu tisíciletí vnesla do problematiky literární genologie nové polohy: jednak se snaí antropologicky rozíøit sféru své pùsobnosti do jakési pangenologie, jednak
posiluje diachronii oproti synchronii a hledá v minulosti zasuté tvary, které se genericky proje41

vují napøíklad v souèasné postmoderní literatuøe. Genologie øeí své souèasné problémy jednak tím, e se prostorovì roziøuje, transcenduje k jiným vìdním sférám  antropologii, sociologii a sociálním vìdám, jednak e se upíná sama k sobì a svému niternému pøedmìtu  ánru
a zkoumá jej v rùzných souvislostech a posunech.
Ve sborníku Humanistyka prze³omu wieków (Pod redakcj¹ Józefa Kozieleckiego. Wydawnictwo Akademickie ¯ak, Warszawa 1999) Józef Kozielecki, mimo jiné editor a autor spisu
Transgresja i kultura (Warszawa 1997), píe úvahu nad monostmi zdokonalení èlovìka: zdùrazòuje vyuívání intelektuálních rezerv, strategii autoevoluce, kulturaci a genetické inenýrství,
jeho úskalí vak chápe a nepodceòuje. Eduard Balcerzan zde ve stati Nowe formy w pisarstwie
i wynikaj¹ce st¹d porozumienia vnáí do tradièní strukturalistické imanentní uzavøenosti  podle
souèasných tendencí  koordinátu antropologie, kterou nachází ji u S. Skwarzyñské a M. G³owiñského  je to podle mého názoru v jistém smyslu neodpovídající modernizace, i kdy fenomenologické koøeny moderní polské literární vìdy k tomu pøirozenì vedly, ale nikoli v novìjím
slova smyslu. Mylenky se v rùzných vìdách rùznì opakují, je nutno je vak metodologicky
odstínit: jistì bychom Gorkého pojem èelovekovedenije, tedy humanologie, nespojovali
s moderní humanologií a antropologickým pøístupem. Balcerzan za východisko pokládá vytvoøení tzv. nové genologie, kterou definuje takto: Nowa Genologia by³aby genologi¹ wszystkich
form komunikacji pimiennej. Artystycznych, paraartystycznych i nieartystycznych. (S. 375.)
Nejde o novou mylenku: podobnì se mluví o generální poetice, generální komparatistice 
tento navrhovaný model by tedy byl generální genologií, kterou bychom mohli rozíøit jetì o
zkoumání ánrù ústní lidové slovesnosti, tøeba ze zvukových nosièù. Za mnohem dùleitìjí
vak pokládám propojení rùzných sfér vìdy a umìní.
Postmoderna pøináí studium intertextuality. V tomto smyslu není ánr jednou provdy dán, ale
je závislý na ètenáøské konotaci a konzumaci, je historicky promìnlivý. Lze vak také docenit
sémantický význam samého textu, a to tak, e text, který se stal ánrovým prototypem, je ji výsledkem intertextových a metatextových interakcí: na jedné stranì ovlivòuje posttexty a vytváøí tvrdé
jádro ánru, na druhé stranì posttexty svou individuální promìnlivostí vytváøejí pluralitu ánrových tvarù, take autor vytváøí význam a strukturu textu a tím ji pùsobí na ètenáøský horizont
oèekávání (M. Juvan: anrska identiteta in medbesedilnost, Primerjalna knievnost, 2002, 1, s.
926): nejde ovem o nic jiného ne o jiná slova jiného diskursu, tedy to, co jsem kdysi nazval
ánrovým rozpìtím: autor vytváøí text, který má jen omezený poèet valencí, na nì se dá konotace
vázat. ánr není tedy dán libovùlí recipienta, ale potencemi samotného textu, tudí produkcí, která
dává vnímateli jen urèitý poèet vazebných moností, tedy ji tím vymezuje jeho recepci.
Návrat od diktatury synchronie k diachronii s sebou nese studium palimpsestiènosti ánrù
(viz Tibor •ilka: Existential and Palimpsestic Prose, in: Tracing Literary Postmodernism, Nitra
1998, s. 23–36), odkrývání ánrù skrytých pod povrchem jiných, zvedání bahna ode dna, tedy
svého druhu genologickou archeologii. Postmoderna se v tomto zachovala jako kdysi román:
vstøebala do sebe staré postupy a promìnila je ve svou souèást. Tyto úvahy odkrývají i obecnou
dimenzi vztahu literárního ánru a literárního smìru, jak se projevuje napøíklad ve vztahu postmodernistické poetiky a poetiky pøedcházejících smìrù a jejich ánrových realizací.
Takto jsou napøíklad koncipována postmoderní díla s poetickým jádrem romantismu. Romantismus je jednak kompaktní celistvost, jednak disperzní fenomén a jednak fenomén transcendující. Jeho pøesahy nastavují zrcadlo tzv. novým jevùm, jako by potvrzovaly platnost
latinského úsloví nihil novi sub sole, a souèasnì vrhají nové svìtlo na sám romantismus i na
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nové jevy a smìry, ukazují na jejich sepìtí, vnitøní spøaenost a vzájemné zrcadlení. Takovým
jevem je i postmodernismus a jeho poetika.
Romantismus ukazuje èlovìka v konfliktu se svìtem, realismus kontakt èlovìka a svìta.
Tato frapantní odlinost má své ánrové reflexe, a ji se nazývají idyla, elegie, óda nebo
výpravná báseò, a také postojové konsekvence, mj. vzpouru, smíøení, vnìjkovost, niternost,
ironii a sarkasmus. Romantismus je také hra s textem, zpochybòování i znejisování, zmar
rozumu, ztráta pevných ukotvení, ambivalence, úzkost, metatextovost a kvázimetatextovost. Je
zøejmé, e takøka ve, èím se vyznaèuje postmodernismus, mìlo své romantické podloí; jde jen
o jiné navrstvení stejných nebo podobných jevù, o jejich transformaci, o posun jejich funkce
a místa v literárním textu.
Diachronní pohled na vývoj literárních ánrù, napøíklad podoby humoru v humoristických
ánrech, mùe ukázat, e vedle pøevaujícího se vyskytuje jetì jiný irí, archaický, který se
èas od èasu v literární evoluci palimpsesticky prolamuje na povrch.
Humor vzniká z konfrontace obecnì pøijatelného nebo pøijatého a nepøijatelného nebo
nepøijatelnì neobvyklého: vdy znamená vykolejení, vykoøenìní, poèátek nejistoty; pokud se
èlovìk z nejistoty vrací opìt k jistotì, tedy ono neobvyklé je jen epizoda s èasovým omezením,
a vrací se do obvyklého a obecnì pøijatelného, je humor onou pøísloveènou solí zemì, nebo
soli  aby fungovala  musí být pøimìøené mnoství, ani mnoho ani málo. Pokud se èlovìk
z jistoty obecnì pøijatelného nevzdaluje, nedosahuje humoru, pokud se z ní vzdaluje nadlouho,
pøíli èi natrvalo, podléhá nejistotì, stresu, ílenství: humor se mìní v tragédii nebo míøí do
jiného svìta.8 Z tohoto hlediska by bylo moné øíci, e humor je prvek, který má potenci transcendovat do jiných dimenzí a tam unáet lidského ducha: právì tyto vlastnosti smíchu a
humoru vyvolávaly obavy ji ve starovìku a støedovìku. Nejde tedy jen o obavu moci, e na
humor a na po nìm následující smích nedosáhne, ale o jev obecnì lidský, zasahující samu
podstatu èlovìka.
Humor je jedním z jevù, které mají dvì tváøe: stejnì jako oheò je dobrý sluha, ale zlý pán,
stejnì jako jed mùe vystupovat v roli léku nebo prostøedku dosahování smrti. Sporé náznaky
humoru v Zámku (Das Schloss, 1926), jen bývá oznaèován za pøevrácenou romanci (inverted
romance),9 posilují absurdní nejistotu odcizení, jemu je zemìmìøiè K., marnì se snaící dosíci
zámku, vystavován. V podobné linii skrytého, sporého, skoupého humoru, který spíe obnauje svou hrozivou tváø, pokraèují nìkteøí èetí spisovatelé, kteøí vycházeli z dobové ruské a
skandinávské literatury, mj. Egon Hostovský.10
Genologická pojetí se musejí vyrovnávat s pohyby literatury, nicménì i pøi vekerém znejistìní a zmínìné postmoderní ambivalenci si udrují jisté pevné, pøísné kontury a tím pùsobí jako
spodní proud literárního vývoje a jeho reflexe: mezi obdobími uvolnìnosti, destrukce a transformace a obdobím pøísnìjí normovanosti vystupují jako udrovatelé balance ánrového systému, vytváøející sklenutí mezi strukturou artefaktù, jejich zøetìzením v bìhu èasu a horizontem
recipientova oèekávání. Souèasnì pùsobí jako scelující plocha mezi subdisciplínami literární
vìdy, tedy mají své vztahy k literární kritice i literární historii a teorii. Není nebo nemìla by tedy
genologie být pouze sumarizující, výètovou disciplínou, ale také hodnoticí a historickou.
Axiologický a literárnìhistorický aspekt ánru je také dán sloitým vztahem kategorie ánru
k literárnímu smìru, jak to ostatnì ukázal Grzegorz Gazda ve fenomenálním S³owniku europejskich kierunków i grup literackich XX wieku,11 stejnì jako badatelé v dalích nových publikacích, kteøí genologické otázky spojili s problémy komparatistiky, dialogu apod.12
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Podstatnou slokou dneních koncepcí literární genologie jsou také gender studies: pohlaví jako jeden z dùleitých determinant literární tvorby bylo v minulosti nejednou opomíjeno,
v souèasnosti existují vude na svìtì speciální literárnìvìdná centra gender studies, v nich
se literatura i její generická podstata vidí jako manifestace protikladných sexuálních principù,
a tedy i protikladného vidìní svìta.
Roziøování genologického pùdorysu se projevuje i v koncepci tzv. integrované ánrové
typologie, jak ji vytváøí brnìnský tým v Kabinetu areálových studií.13 Hlavním cílem je tu vytvoøit styèný obor v dùsledku vzájemného propojení sociálních a filologických vìd na bázi
studia areálù, v nich se spojují sociálnìvìdní hlediska (napø. historické, politologické aj.) s
hledisky jazykovými, literárními a obecnì kulturními, a na základì srovnávací typologie umìleckých, publicistických a odborných textù, která by propojovala filologické a sociální vìdy a
jejich prùnik by umonil nové pohledy jak na jazyk a literaturu, tak na jednotlivé sociální vìdy.
Obor se tedy pohybuje ve dvou rovinách: v rovinì areálovosti, která prostorovì spojuje
protínající se pøedmìt obou vìdních oblastí, tedy filologických a sociálních vìd, a v rovinì
textového prolnutí na základì rodového (generického, ánrového) hlediska. Potøeba komplementarity obou rozsáhlých vìdních oblastí je pociována jako navýsost aktuální: filologové,
kteøí studují primárnì a tradiènì pøedevím jazyk a literaturu, cítí potøebu hlubího zábìru nejen
ve smyslu studia kultury v irokém slova smyslu (dnení cultural studies zde mají své dávné
pøedchùdce v kulturnì historické kole, která ji v 19. století zahrnovala literaturu do rámce
kultury jako její konkrétní pøípad), ale také sociálnìvìdních aspektù areálu, kde se mluví pøísluným jazykem: starí pojem tzv. reálií (angl. life and institutions), tj. konglomerátu základních
informací o ivotì v daném areálu, o spoleèenském uspoøádání apod., ji svou povrchovostí
nedostaèuje. Na druhé stranì pociují sociální vìdci urèité rezervy ve znalostech tradiènì
filologických pohledù na daný areál: nejde jen o praktickou znalost jazyka, ale skrze jazyk
o hlubí prùnik do mylení, literatury a kultury, které mohou být výhodným východiskem ke
studiu sociálních vìd. Jinak øeèeno: nelze dnes ji vystaèit s pouhým monitoringem médií, ale
je tøeba i diachronního prùniku, abychom pochopili reálné dìní v areálu.
Situace v areálu støední a jihovýchodní Evropy, který byl spojen s existencí totalitních a
autoritativních reimù a nyní bývá nazýván postkomunistickým, si z tohoto hlediska zasluhuje
mimoøádné pozornosti. Právì sem se v poslední dobì pøesouvá areálové tìitì sociálních
vìd, nebo o této oblasti mùeme vypovídat jednak z autopsie, jednak z pozice pomìrnì blízkého sousedství nebo snadné dostupnosti. Sloité procesy v areálu bývalého Sovìtského svazu, ale také ve støední Evropì a na Balkánì dokládají dùleitost tohoto úkolu jak z hlediska
praktického vyuití, tak z hlediska metodologického vývoje obou vìdních sfér.
V tomto smyslu je napøíklad slavistika výchozí disciplínou pro tato studia par excellence,
nebo do sebe zahrnuje vìtinu tohoto areálu, ale také iroké kontextové zapojení pokrývající
jak celý Balkán, tak areál východoevropský a støedoevropský (kontext slovansko-maïarský,
slovansko-rumunský, slovansko-albánský a slovansko-øecký, slovansko-rakousko-nìmecký
a slovansko-baltský). Souèasnì je nutné hledat tyto spojitosti v obecné teorii literárních ánrù,
která by scelila jak ánry umìlecké, tj. esteticky relevantní, tak neumìlecké, vìcné a vìdecké.
Balcerzanova generální genologie ji byla zmínìna: budoucnost genologie vak patrnì tkví
a v jakési pangenologii, která by do svého epicentra pøesunula nejen divadlo a film, ale také
rádio, televizi, video a elektronická média, nebo právì ona umonují do té doby nebývalé
manipulace s textem a prakticky dokládají intertextovost literatury a ance takøka neomezené
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kreativity  nicménì trval bych na tom, e text dává mnoho, ale pøece jen koneèných nebo
omezených moností, stejnì jako historicky podmínìné prostøedí recipienta. Zùstává tedy
podle mého názoru  nehledì na zmiòované posuny  text východiskem i cílem dnení literární
genologie. I to je patrnì nepøímým dùkazem omezených a vymezených moností genologických algoritmù, stejnì jako donedávna jetì takøka magická problematika biologické genetiky
se ukázala jako øeitelná a kalkulovatelná. Z tohoto hlediska je pìstování, promýlení a usouvztaòování genologické terminologie v podobì epochálního slovníku pøipravovaného Katedrou teorie literatury univerzity v Lodi ve spolupráci s Ústavem slavistiky v Brnì základem,
který vytváøí i metodologické podloí literárnìvìdné èi dokonce obecnì umìnovìdné disciplíny, je se ani ve svém dynamickém rozvoji a v tlaku nových jevù nemohla vzdát své funkce
udrovatelky kontinuity, rovnováhy a komunikaèní plochy nezbytné pro bytí øádu literatury.
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ÈESKÁ REDAKCE STAROSLOVÌNTINY
JAKO DÌDICTVÍ KULTURY VELKÉ MORAVY
MIROSLAV VEPØEK
Èeskou redakcí staroslovìntiny rozumíme jednu z odnoí staroslovìnské literární a bohosluebné vzdìlanosti, které se rozvíjely po násilném ukonèení cyrilometodìjského díla na Velké
Moravì po smrti arcibiskupa Metodìje a vyhnání cyrilometodìjských ákù do nejrùznìjích
konèin slovanského svìta. Jednotlivé redakce staroslovìntiny jsou zaznamenány z dosti irokého slovanského teritoria, termínem staroslovìntina bývá zpravidla oznaèován jazyk nejstarích památek, ne mladích ne z 11. století, pro jazyk památek pozdìjích se uívá termínu
jazyk církevnìslovanský, který se v rùzných lokálních variantách mnohde udrel a dodnes
(pøedevím jako liturgický jazyk východního køesanství). I nejstarí slovanský spisovný jazyk uívaný v Èechách bývá oznaèován termínem církevnìslovanský, z dùvodù èásteèného
zjednoduení vak budeme dále v tomto pøíspìvku i pro tuto epochu uívat oznaèení staroslovìntina (dále stsl.). Stranou je zde ponechána pozdìjí epizoda církevnì slovanské vzdìlanosti v Èechách 14. století za Karla IV., i kdy tato historická skuteènost by v mnohém mohla
podpoøit následující argumentaci.
Existenci staroslovìnského písemnictví v Èechách 10. a 11. století lze ji dnes oznaèit za
prokázanou. Je zachován pomìrnì poèetný soubor staroslovìnských literárních památek èeského pùvodu, jejich vznik se klade právì do tohoto období, i kdy se vìtinou zachovaly
v opisech jiných stsl. redakcí, doloena jsou i nìkterá nesporná historická fakta, která svìdèí
o staroslovìnské vzdìlanosti, napø. existence Sázavského klátera, kde byla stsl. kultura pìstována. Pøesto zùstává v této problematice dosud mnoho sporných bodù, v nich nepanuje
mezi badateli jednota.
Nepochybnì je dán koneèný termín její existence, tím je vyhnání slovanských mnichù ze
Sázavského klátera r. 1096 (nìkteré prameny uvádìjí rok 1097), do tohoto data se slovanská
liturgie udrela od svého zákazu papeem Øehoøem Velikým z r. 1080 jen z vùle Vratislava II. Jisté
potíe, nebo alespoò nejasnosti ovem nastávají u poèáteèních fází stsl. kultury v Èechách.
Z dneního pohledu se v èeské vìdì jeví spory o podobu existence staroslovìnského
písemnictví v pøemyslovských Èechách pøedevím jako rozpor historie a filologie.1 V 60. letech
20. století se rozhoøely spory právì mezi historiky a filology nad otázkou kontinuity ve vztahu
èesko-stsl. vzdìlanosti k velkomoravskému východisku, a to pøedevím s ohledem na rozsáhlá
bílá místa v nejranìjích dìjinách èeského státu (konec devátého a desáté století). Z historického
hlediska se k otázce kulturní a literární kontinuity staroslovìnské vzdìlanosti mezi Velkou
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Moravou a pøemyslovskými Èechami se skuteènì nelze jednoznaènì vyjádøit, pøipomeòme
napø. nejednotné názory na pravdivost zmínky o køtu èeského kníete Boøivoje Metodìjem na
Velké Moravì, kterou uvádí latinská legenda Kristiánova, a vùbec znaènì rozporné názory na
pravost a datování této legendy, která mùe být v pøípadì uznání její pravosti a údajù v ní
obsaených vysoce cenným pramenem pro poznání ranné epochy staroslovìnské kultury
v pøemyslovském státì.
O tom, e období èeské staroslovìntiny skuteènì pøímo navazuje na období velkomoravské, svìdèí ovem fakta jazyková. Kdybychom pøipustili diskontinuitu mezi obìma obdobími,
východiskem velkomoravským a pokraèováním èeským, musela by být staroslovìnská kultura
do Èech pøenesena ze staroslovìnských center jiných. V redakci bulharsko-makedonské, z ní
pochází drtivá vìtina tzv. kanonických (tedy nejstarích) stsl. památek a která mìla zásadní
vliv na dalí vývoj stsl. v mladích redakcích, dolo v pomìrnì brzké dobì po násilném ukonèení stsl. epochy na Velké Moravì k reformì staroslovìnské jazykové normy,2 a pokud by po
hypotetickém pøeruení kontinuity s velkomoravskou staroslovìntinou byla staroslovìntina pøenesena do Èech na podkladì jiného, mladího typu, musela by se tato skuteènost promítnout do charakteru jazyka památek èeského pùvodu. ádné vánìjí stopy jinoslovanského vlivu na jazyk èeské odnoe staroslovìntiny vak nebyly prokázány, dùleitým argumentem
jsou zejména typicky èeské støídnice c a z za praslovanské *tj/kt a dj, je je moné pøedpokládat
ji ve standardu velkomoravském a které jsou dùslednì zachovány také v památkách èeských,3
v bulharizované verzi stsl. byly záhy zavedeny støídnice t a d.
Celý soubor dílèích jazykových dùvodù, které nás vedou k pravdìpodobnosti kontinuity
mezi velkomoravským a èeským obdobím staroslovìntiny, vak nelze na tomto místì ukázat,
pøipomeòme napø. jetì køesanskou terminologii èeskou, která je ve znaèné èásti shodná se
staroslovìntinou, èi pozoruhodné lexikální archaismy ve stsl. památkách èeského pùvodu,
toti slova, u nich probìhla zmìna poèáteèního *olt- > alt-.4 Takovýto hláskový vývoj se
zpravidla rekonstruuje pro balkánská náøeèí,5 na jejich podkladì byla Konstantinem vytvoøena tzv. prastaroslovìntina.6 Slova jako alkanije, alúèü, alúdii, doloená v pùvodem èeských památkách a jim podobná, byla jako okrajový slovanský archaismus z textù v dalím
vývoji vymycována a jejich zachování v památkách vzniklých v Èechách lze nejlépe vyloit
pøímým dìdictvím velkomoravské staroslovìntiny.7
Èeská redakce staroslovìntiny se zdá navazovat na období velkomoravské také svým
ideovým zamìøením, tedy kulturní syntézou dvou proudù  latinského a byzantského, i kdy
oproti Velké Moravì zde pøevládá sloka latinská. Jsou vak zachovány nìkteré památky odráející východní, byzantskou kulturu, nìkteré jazykové jevy v èesko-staroslovìnských památkách je moné nejsnáze vyloit jako vliv øeètiny (to je pozoruhodné zejména u pøekladù z latiny)8
a nìkdy se dokonce pøedpokládá aktivní znalost øeètiny u tvùrcù èesko-stsl. památek.9
Mnoho podnìtù k úvahám dává pomìrnì velké mnoství památek, jejich pùvod bývá
pøisuzován èeské redakci staroslovìntiny. S rùznou mírou pravdìpodobnosti jsou øazeny
k této odnoi staroslovìnského písemnictví více ne dvì desítky textù nejrùznìjího charakteru. Relativnì velká ánrová bohatost, liturgické texty západního i východního ritu i nìkterá
specifika v rámci celého komplexu staroslovìnského a církevnìslovanského písemnictví poskytují obraz o kulturní vyspìlosti stsl. èeské redakce.
U památek øazených svým vznikem do pøemyslovských Èech je tøeba rozliit pøípady dvojího typu, a to jednak památky pocházející z èeského prostøedí pøímo svým rukopisným podá48

ním a jednak památky zachované jen v opisech jiných redakcí. Památek druhého typu, tedy
tìch, které se dochovaly pouze v opisech jiných redakcí, je více,10 urèitì je zde mono spatøovat
souvislost s násilným ukonèením stsl. epochy u nás a se zámìrným nièením slovanských knih.
Mezi stsl. památkami èeské redakce stojí na prvním místì tzv. Kyjevské listy, liturgický text
západního obøadu, nejstarí z dosud zachovaných stsl. rukopisù. O této exkluzivní památce
existuje bohatá literatura, o její pùvod a dataci byly vedeny èetné spory. Problémy pùsobí
zejména smíený jazykový charakter památky, která obsahuje jak prvky západoslovanské (bohemismy, resp. moravismy), tak i jihoslovanské, specificky staroslovìnské, a to ve vech pøípadech dùslednì. V souèasné dobì se jako nejpravdìpodobnìjí jeví názor, e Kyjevské listy
pøedstavují jazykový standard velkomoravský, který byl urèen promylenou a cílenou iniciativou Konstantina-Cyrila.11 Pokud tuto mylenku pøijmeme, znamená to, e Kyjevské listy jsou
vlastnì jediným z tzv. kanonických rukopisù staroslovìntiny, který zachovává podobu staroslovìntiny uívanou na Velké Moravì, zatímco ostatní rukopisy øazené do kánonu reprezentují staroslovìntinu po reformì v bulharském prostøedí. Zde se potom dostává opory výe
zmínìným jazykovým dùkazùm o kontinuitì mezi obdobím velkomoravským a èesko-staroslovìnským, kdy jazyk èesko-stsl. památek zachovává tuto linii. Datace vzniku rukopisu Kyjevských listù se dnes nìkdy posunuje i s ohledem na velkou starobylost jazyka památky12 pøímo
na Velkou Moravu, co nelze vylouèit, avak tìko ani jednoznaènì rozhodnout.13
Liturgickým textem, ovem východního obøadu, jsou i tzv. Praské hlaholské zlomky, památka, která pravdìpodobnì nikdy neopustila èeské území. Jazykovì se jedná o text pozdìjí,
avak zachovávající tuté vývojovou linii jako Kyjevské listy. Památka není souvislá, první list
je navíc palimpsest, jeho spodní text nelze pøeèíst.
Pro stsl. kulturu pøemyslovských Èech je charakteristické zejména rozvinutí hagiografického ánru. Na prvním místì zde stojí originální První staroslovìnská legenda o sv. Václavu,
podle nìkterých badatelù vùbec nejstarí z celého souboru václavských legend (tedy vèetnì
latinsky psaných), vzniknuví snad tìsnì po Václavovì smrti. Dochovala se celkem ve tøech
rùzných verzích (redakcích)  v charvátské v podobì zøejmì èásteènì krácených breviáøních
èteních a ve dvou ruských, tzv. Vostokovovì (jihoruská), která byla známa jako první (objevena
ruským slavistou A. Ch. Vostokovem ji r. 1827), a tzv. minejní (severoruská), její text je ji
èásteènì rozveden a upraven podle vzoru hagiografie byzantské.
Druhá staroslovìnská legenda o sv. Václavu, která bývá podle svého objevitele nazývána té legendou Niko¾ského, je naproti tomu pøekladem latinské legendy mantovského biskupa Gumpolda s èetnými doplòky ze zdrojù jiných legend i s údaji odjinud neznámými. Je
zøejmì mladí ne legenda první, o tom svìdèí napø. vìtí mnoství bohemismù ne v první
legendì, a vznikla pravdìpodobnì v dobì, kdy první stsl. legenda václavská ji ideovì nevyhovovala.
Zpracováním pøedloh èeského pùvodu vznikly na Rusi tzv. proloní legendy, mimo dvou
václavských (umuèení a pøenesení ostatkù  tedy legenda translaèní) se zachovala také proloní legenda o sv. Ludmile, která dovoluje pøedpoklad o existenci dnes nezachované èesko-stsl.
legendì ludmilské. Obdobnì bývá pøedkládána hypotéza o stsl. legendì o sv. Prokopu, rovnì
nezachované.
Z dalích hagiografických textù èeské redakce stsl. zaujímá dùleité místo legenda o sv.
Vítu, která bývá èasto øazena k nejstarím èesko-stsl. textùm, dokonce se objevují hypotézy
o jejím moném velkomoravském pùvodu.14 Mezi památky èeské redakce stsl. bývají té s rùznou
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mírou pravdìpodobnosti øazeny legendy o sv. Benediktovi, sv. Anastázii, sv. Apolináøi, sv.
tìpánu a sv. Jiøí, vesmìs pøeklady z latiny zachované v opisech jiných redakcí.
Nejrozsáhlejím z èesko-stsl. textù je pøeklad ètyøiceti homilií na evangelia papee Øehoøe
Velikého, ve slavistice tradiènì nazývaný Besìdy. Tato pro poznání èeské redakce stsl. zásadní
památka dosud nebyla vydána,15 její velmi cenná slovní zásoba, je vak souèástí dokladového
materiálu Slovníku jazyka staroslovìnského, take je mono s ní pracovat. Nejstarí rukopis
Besìd pochází ze 13. století z ruského prostøedí, na èeský pùvod této památky poprvé upozornil A. I. Sobolevskij poèátkem 20. století.16
Èeský pùvod se pøedpokládá i u stsl. pøekladu ve støedovìku oblíbeného pseudoevangelia
Nikodémova. Pozoruhodným textem je dále penitenciál zvaný Nìkotoroja zapovìdü, na jeho
èeský pùvod poukázal J. Vaica.17 Obsahuje nìkteré pozoruhodné folklorní a paraliturgické
prvky, identifikovatelný je také vliv misijní praxe z Britských ostrovù, ovem nejdùleitìjí je
zøejmì jeho svìdectví o tom, e v Èechách 10. a 11. století existovali knìí, kteøí neumìli dobøe
latinsky. Penitenciální texty toti byly urèeny výhradnì knìím-zpovìdníkùm a laikùm se nesmìly dostat do rukou.
Ne zcela jasný je pùvod Kánonu ke cti sv. Václava. Jedná se o liturgický text východního
obøadu k uctìní svìtcovy památky. Obsahuje nìkteré výrazné bohemismy, a pøijmeme-li monost, e vznikl skuteènì v Èechách  druhá monost je, e byl sestaven z èesko-stsl. pøedloh na
Rusi èi v Bulharsku , je to mimo jiné svìdectví o tom, e v Èechách byla pìstována i slovanská
liturgie východního obøadu.
Pro èeskou staroslovìntinu je doloeno také nìkolik paraliturgických textù a modliteb,
mezi nimi zaujímá pøední místo hymnus Hospodine, pomiluj ny, ve skuteènosti vlastnì jediný
stsl. text èeského pùvodu, který si vybojoval pevné místo v èeské literatuøe. Je sice doloen a
z druhé poloviny 14. století, jedná se vak o text pocházející ze století desátého. Byla mu
vìnována a v nedávné dobì objevená a vydaná vynikající studie F. V. Maree,18 který dokazuje nejen její staroslovìnský pùvod a dataci na konec 10. století, ale navíc odhaluje její pùvodní
verovou strukturu, která jde ve stopách básnictví velkomoravského s prvky slovesnosti byzantské.
Pokouíme-li se o charakteristiku èeské redakce staroslovìntiny, je dùleité také zodpovìdìt otázku, jakého písma bylo pro záznam jejích památek uíváno. Veobecnì se ukazuje, e
dominantní postavení mìla hlaholice polooblého typu (opìt ve vývojové linii velkomoravské).
Památky pocházející rukopisným podáním pøímo z Èech jsou psány hlaholicí (kromì Vídeòských
a Svatoøehoøských glos a Levínského nápisu), také ve vech dùleitých památkách zachovaných v cyrilských opisech jiných redakcí se podaøilo zjistit stopy hlaholských pøedloh.
Otázka uívání písma cyrilského není jednoznaènì vyøeena. Cyrilicí je psán tzv. Levínský
nápis,19 co je stsl. text vtesaný do kamene gotického svorníku v kostele Povýení sv. Køíe
v Levínì u Litomìøic. Je to jediný prokazatelný doklad cyrilice v Èechách,20 a tak i proto lze
dùvodnì pøedpokládat dominantní postavení hlaholice. O tom by dále mohla svìdèit i skuteènost, e Praské zlomky jsou opisem pravdìpodobnì rusko-stsl. pøedlohy cyrilské21 a pøepis
na èeském území do hlaholice si zøejmì vyádala místní tradice hlaholská.
Alespoò v nástinu je moné vykreslit vnitøní vývojovou charakteristiku èesko-stsl. písemnictví,22 i kdy zde je velkou pøekákou nejasné datování dùleitých památek. Zcela jistì vak
lze vysledovat poèáteèní období existence stsl. písemnictví v pøemyslovských Èechách, je
dobøe reprezentují První stsl. legenda o sv. Václavu a legenda svatovítská. Obì jsou charakte50

ristické prostým jazykem, malým poètem bohemismù a také jasnì identifikovatelným spojením
s literaturou velkomoravskou (u první legendy václavské byly napø. zjitìny èetné paralely se
ivotem Metodìjovým23). Podobnì je mono urèit i finální fázi existence èesko-stsl. písemnictví, kam se øadí napø. Besìdy sv. Øehoøe Velikého a Druhá stsl. legenda o sv. Václavu. Tyto
památky jsou ji charakteristické velkým poètem bohemismù, jejich slovní zásoba je velmi
bohatá a je mono nalézt lexikální paralely i s texty jiných redakcí stsl. Pozoruhodné jsou
zejména lexikální shody se soudobými texty bulharskými, které nevycházejí z velkomoravské
tradice.24 Dvì poslednì jmenované památky, Besìdy sv. Øehoøe Velikého a Druhá stsl. legenda
o sv. Václavu, jsou si navzájem tak blízké (zejména v lexiku), e se nìkdy uvauje o spoleèné
literární kole, èi snad dokonce o spoleèném pøekladateli obou èesko-stsl. textù.25 Do tého
pøekladatelského okruhu je snad mono øadit i Vídeòské glosy.26
Celkový obraz staroslovìnského písemnictví v Èechách jetì zajisté není do detailù odhalen a zde nastínìná problematika vybízí k dalímu výzkumu. Vìci zásadního charakteru je ovem
ji mono pøijmout. Èeská redakce staroslovìntiny navázala pøímo na svou pøedchùdkyni
velkomoravskou a dosáhla znaèného rozkvìtu, jeho projevem je bohaté dìdictví literárních
textù. I pøes násilné ukonèení své existence obstojí ve srovnání s dalími redakcemi staroslovìnského jazyka a i kdy je nutné její obraz skládat jako rozbité zrcadlo z jednotlivých støípkù,
pøedstavuje velmi významnou epochu v naich nejstarích kulturních dìjinách.
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Pomineme ovem vývoj názorù na tuto problematiku, který  øeèeno s èásteèným zjednoduením  el
ruku v ruce s postupným objevováním stsl. památek èeského pùvodu. Tak lze napø. zcela pochopit
skeptický postoj k èeské odnoi staroslovìntiny u J. Dobrovského, kdy vlastnì v jeho dobì nebyla
známa ádná ze stsl. památek èeského pùvodu, èi zhruba o století pozdìjí pøirovnání stsl. kultury
v Èechách ke køehké pokojové kvìtince, jejho autorem byl V. Jagiæ (Entstehungsgeschichte der
Kirchenslavischen Sprache, Berlin 1913, s. 108). K vývoji názorù na existenci a podobu èeské redakce
stsl. viz napø. Veèerka, R.: Velkomoravské koøeny církevnìslovanské písemné tradice v èeském kníectví,
in: Poèátky slovanského spisovného jazyka, Praha 1999, 5776 (zvl. s. 57n.).
Viz V. Tkadlèík, Dvì reformy hlaholského písemnictví, Slavia 32, 1963, s. 340366.
Zde je vak moné pracovat pouze s památkami pocházejícími z èeského prostøedí pøímo svým rukopisným podáním.
Je to jeden z pøípadù, kdy ve vìtinì slovanských jazykù probìhla tzv. metateze likvid.
Viz napø. Mare, F. V.: Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty. Slavia 25, 1956, o tomto jevu s. 459-460. Tam i dalí literatura.
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6 Termín N. S. Trubeckého (nìm. Urkirchenslavisch), kterým bývá oznaèován rukopisnì nedoloený
jazyk utvoøený na základì ivých slovanských dialektù okolí Solunì, v nìm Konstantin v Caøihradì
poøídil první pøeklady jetì pøed odchodem cyrilometodìjské mise na Velkou Moravu.
7 Viz Veèerka, R.: Velkomoravské koøeny církevnìslovanské písemné tradice v èeském kníectví, in: Poèátky slovanského spisovného jazyka, Praha 1999, s. 68.
8 To napø. ukázala na materiálu kompozit I. Páclová: K otázce lexikálních grécismù v staroslovìnských
památkách s latinskou pøedlohou, in: Studia palaeoslovenica, Praha 1971, s. 277284.
9 Mare, F. V.: Greèeskij jazyk v slavjanskich ku¾turnych centrach Èechii XI v. Byzantinoslavica 24, 1963,
247249.
1 0 Památek, které jsou zachované pøímo v rukopise èeské redakce, se poèítá celkem pìt: Kyjevské listy,
Praské zlomky, Glosy Jagiæovy a Glosy Paterovy a tzv. Levínský nápis.
1 1 Viz Mare, F. V.: Drevneslavjanskij literaturnyj jazyk v Velikomoravskom gosudarstve. Voprosy jazykoznanija 10/2, 1961, 1223. (Èesky ve sb. Cyrilometodìjská tradice a slavistika. Praha 2000.) Veèerka,
R.: Staroslovìntina jako spisovný jazyk Velké Moravy, in: Poèátky slovanského spisovného jazyka.
Praha 1999, s. 1427.
1 2 Jedná se napø. o dùsledné zachování nosovek a jerù i ve slabé pozici.
1 3 Proto napø. F. V. Mare Kyjevské listy neøadí mezi památky èeské redakce staroslovìntiny, nebo podle
jeho názoru jsou pøímo památkou velkomoravskou. Mare, F. V.: Církevnìslovanské písemnictví v Èechách,
in: Cyrilometodìjská tradice a slavistika. Praha 2000, 256327.
1 4 Viz Pelc, M.: Doba a místo vzniku svatovítské legendy. Slavia 53, 1984, s. 333339.
1 5 Vydání v souèasné dobì pøipravují vìdeètí pracovníci palaeoslavistického oddìlení Slovanského ústavu
AV ÈR v Praze.
1 6 Sobolevskij, A. I.: Cerkovno-slavjanskije teksty moravskogo proischodenija. Russkij filologièeskij vestnik, Tom XLXII. Varava 1900; tý: Materialy i issledovanija v oblasti slavjanskoj filologii i archeologii.
Sankt Peterburg 1910.
1 7 Vaica, J.: Církevnìslovanský penitenciál èeského pùvodu. Slavia 29, 1960, s. 3148.
1 8 Mare, F. V.: Hospodine, pomiluj ny, in: Cyrilometodìjská tradice a slavistika. Praha 2000, 403460.
1 9 Viz Mare, F. V.: Levínský nápis (epigrafický doklad cyrilice v Èechách). Slavia 22, 1953, 473483.
2 0 Nejistá je otázka cyrilských glos v latinském Martyrologiu biskupa Adona, objeveném v benediktinském
kláteøe v Rajhradì F. Palackým. K tomu viz napø. Hauptová, Z.: Církevnìslovanské písemnictví
v pøemyslovských Èechách, in: Jazyk a literatura v historické perspektivì. Ústí nad Labem 1998, s. 23 n.
2 1 Mare, F. V.: Praské zlomky a jejich pøedloha v svìtle hláskoslovného rozboru. Slavia 19, 1949, s. 54-61.
2 2 K tomuto tématu viz také podrobnìjí studii E. Bláhové Ke klasifikaci èeskocírkevnìslovanských památek. Slavia 62, 1993, s. 427442.
2 3 Konzal, V.: První slovanská legenda václavská a její Sitz im Leben, in: Studia mediaevalia Pragensia I,
1988, s. 113127.
2 4 Viz napø. Blagova, E.  Ikonomova, .: Lexièeskije sovpadenija Besed Grigorija Dvojeslova i Vtorogo
itija Vjaèeslava s leksikoj Ioanna Ekzarcha. Palaeobulgarica 17, 1993, se. 3, s. 1326.
2 5 Viz Vepøek, M.: K lexikální pøíbuznosti dvou èeskocírkevnìslovanských památek, in: Acta Universitatis
Palackiensis, Fac. phil., Philologica 84, Studia Bohemica IX, s. 101107.
26 Viz Mare, F. V.: Sul problema delle Glosse Slave di Vienna, in: Richerche Slavistische 1719, 19701972,
s. 357361.
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CZECH REDACTION OF OLD CHURCH SLAVONIC
AS A HERITAGE OF THE GREAT MORAVIAN CULTURE
Summary
There are no doubts about the existence of the Old Church Slavonic literature and liturgy in
Bohemia in 10th and 11th centuries. Some scholars (mostly historians) do not want to admit that
Old Church Slavonic was brought to Bohemia directly from Great Moravia for which it had
originally been intended. The reason for refusing the idea is that we do not have much
information about this epoch - historical data are few. Certain linguistic phenomena, however,
seem support the theory of a direct influence and from the linguistic point of view, there is no
notable evidence of influence of any other redaction of Old Church Slavonic (Bulgarian,
Croatian) traceable in the Czech culture of the time. The Czech redaction of Old Church Slavonic
also appears to be a synthesis of two culture trends  Latin and Byzantine, as the Great
Moravian Old Church Slavonic was.
There are more than twenty Old Church Slavonic texts that were certainly or probably
written in Bohemia in 10th or 11th centuries. The focal point of Czech Old Church Slavonic was
the hagiographical genre represented especially by legends dedicated to Czech saints (St.
Wenceslas, St. Ludmila, perhaps St. Procopius). The development of Old Church Slavonic
culture was forcibly brought to an end in the last decade of 11th century. Only the paraliturgical
hymn called Hospodine, pomiluj ny was later incorporated in the Czech literature.
Translation © Miroslav Vepøek, 2004
Mgr. Miroslav Vepøek
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MORAVICA 2  2004

PROBLÉM VÝCHOZÍHO RUKOPISU
EDICE STAROÈESKÉ PAMÁTKY
KAREL HÁDEK
Otázka, který z dochovaných rukopisù památky starího období zvolit jako výchozí pro
edici, je dávná a zásadní a netýká se ovem jen památek staroèeských. A není to pouze problém
editorský, protoe jeho øeení vyplývá z komplexního textologického pohledu na dochování a
historii textu dané památky. A teprve tento badatelský pohled se promítá do edièního projektu.
To, e se koneènì podaøilo získat ve fotokopiích text ji delí dobu známého Krakovského
rukopisu Staroèeského Pasionálu,1 a té to, e se korpus textù Staroèeského Pasionálu rozrostl o novì objevený rukopis Tepelský,2 oivilo ideu vydat tuto velmi významnou, ale dosud
editorsky opomíjenou staroèeskou památku. V souvislosti s tím ovem vyvstává otázka základního, výchozího rukopisu edice.
Jak ji bylo øeèeno, jde o jeden ze stìejních, ne-li hlavní úkol textologa  editora starích
památek, a to pøedevím tehdy, jestlie jsou dochovány více opisy se sloitou rukopisnou
tradicí. Samozøejmì se toutu problematikou podrobnì zabýval zakladatel moderní textologie
Dmitrij Lichaèev a nebude nakodu jeho úvahy a doporuèení shrnout.3
Nepochybnì by mìl být výchozím textem edice rukopis nejlepí, ale podle jakých kritérií
urèit tuto kvalitu?
– Mohl by to být rukopis tzv. nejsprávnìjí, tedy takový, v nìm je nejménì defektù,
výpustek, nejasných míst apod. Takováto správnost vak mùe být výsledkem pozdìjích
úprav.
 Mohl by to být rukopis nejstarobylejí, nejstarí z dochovaných. Ovem stáøí rukopisu a
starobylost jazyka, zejména ve zvukovém a tvaroslovném plánu, jetì neznamená, e jde o text
nejblií archetypu.
 Mohl by to být rukopis nejtypiètìjí, tj. nejménì individualizovaný, rukopis, jeho ètení
má oporu ve vìtinì ostatních. Zde lze ale namítnout, e skupina rukopisù podobné provenience by pøeváila nad jedním, by archetypovìjím.
Zdá se, e se dostáváme do sféry jiného textologického problému, který se také týká pøedevím starích, støedovìkých památek, u nich neznáme autora a neexistuje autograf, a to k pojmu
archetyp a jeho rekonstrukce.4 Opìt se lze odvolat na Lichaèeva a na jeho poznámky, co
rekonstrukcí není, napø. kompilace textù.5 A stejnì jako pøi rekonstruování, modelování archetypu není kompilace textù vhodná ani pøi edici, a to ovem nejen textù støedovìkých. Pøednost
má, je-li to jen trochu moné, rukopis úplný a neporuený, kompaktní.
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Samozøejmì výbìr výchozího, základního textu do znaèné míry závisí na cíli, který vydání
textu sleduje, a s tímto cílem edice úzce souvisí její pøedpokládaný adresát. Z tohoto pohledu
by pak nejstarí rukopis vyhovoval jako výchozí nejvíce lingvistovi, nejsprávnìjí pravdìpodobnì historikovi a nejtypiètìjí moná literárnímu historikovi. Takto specializovanì diferencovat edice pochopitelnì není moné, a zejména by to nebylo  i vzhledem k souèasným
monostem, jak se seznámit s konkrétním materiálem, originálem  úèelné a efektivní.
Stojíme-li pøed úkolem zvolit výchozí text pro pøípadnou edici Staroèeského Pasionálu,
který je zatím publiku znám pouze v ukázkách v rùzných chrestomatiích a výborech ze starí
èeské literatury, pokud nepoèítáme postupné publikování zlomkù od konce 19. století6 , je
nutno vzít v úvahu øadu aspektù daného textu, Staroèeského Pasionálu.
Pøednì je tøeba zdùraznit, e nejde o text, který by byl v prùbìhu své historie pøíli obmìòován, individualizován, a to proto, e jde o soubor legend, tedy do znaèné míry kanonizovaných
textù  podobnì jako Bible nebo Komestor.7 V jednotlivých rukopisech se sice najdou drobné
doplòky, úpravy ètení, ale nikdy takového rázu, e by posunovaly smysl. Vpodstatì nejvìtí
zásah do Pasionálu provedl ji autor pøevodu latinské Legendy aurey Jakuba de Voragine do
èetiny, kdy zestruènil úvodní pasáe o pùvodu muèedníkù a závìreèné pasáe o zázracích po
jejich smrti. Editor tedy není stavìn pøed problémy, které nabízí napø. Dalimilova kronika,8 kde
se v tzv. druhé redakci objevují rùznì rozsáhlé pøídavky, nebo kde Zebererùv rukopis èasto
pøestylizovává text. Z toho plyne, e u Staroèeského Pasionálu není základním problémem
opozice neindividualizovaný  individualizovaný rukopis a zároveò ani opozice správnosti 
nesprávnosti, protoe výpustky jsou zcela ojedinìlé, stejnì jako vyloenì nejasná místa.
V Dalimilovì kronice byla ovem jedním z kritérií pøi vybírání výchozího textu pøíslunost
ke starí nebo novìjí redakci. U Staroèeského Pasionálu dospìla A. Vidmanová k závìru, e
lze vydedukovat tøi základní typy a tyto typy rozliuje podle rozdílù v zaøazení nìkterých
svatých muèedníkù do poøadí v církevním roku.9 Èasová vzdálenost vzniku tìchto typù není
vìtí ne dvacet let v rozmezí mezi 60. a 80. lety 14. století. Pro volbu výchozího textu je dùleité,
e tyto typy nepøíli ovlivòují diference ve ètení. Kadý èlánek, artikl má vpodstatì vlastní ivot
a historie ètení je spíe historií jednotlivých artiklù, ne historií Staroèeského Pasionálu jako
celku. Podle ètení, tj. mikrokompozice, bychom mohli rozliovat typy dva, a to a pøi drobnohlednìjím pohledu. Není tedy podle mého soudu nezbytné, aby výchozím rukopisem byl
nìkterý z rukopisù prvních dvou makrokompoziènì relativnì starích typù.
Zbývá kritérium starobylosti. Toto kritérium dosti svazovalo ruce editorùm Dalimilovy
kroniky a té je vedlo k pokusùm o rekonstrukci textu, protoe zejména pokud jde o jazykovou
stránku, je znaèný rozdíl mezi dochovanými texty z 1. poloviny 14. století a texty pozdìjími.
V opisech Staroèeského Pasionálu ji tak znaèné jazykové rozdíly mezi nejstarími rukopisy
z doby po polovinì 14. století a texty ze století 15. nejsou, a tedy ani tento aspekt nemusí hrát
rozhodující roli.
Soudím, e pøi výbìru výchozího rukopisu má tedy textolog  editor Staroèeského Pasionálu volnìjí ruku a mùe pøihlíet k zdánlivì ménì podstatným kvalitám dochovaných rukopisù. Jednou z nich by pak byla neporušenost, kompletnost a kompaktnost rukopisu.
Na základì analýzy Krakovského rukopisu dospívám k názoru, e z dochovaných rukopisù Staroèeského Pasionálu by byl jako výchozí text edice vhodný právì on a pokusím se to
dokázat.Tento rukopis je toti mezi ostatními dochovanými výjimeèný v jednom smìru, a to
svou zachovalostí a také, nepoèítáme-li kompilované prvotisky, poètem dochovaných artiklù.
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Ze 166 artiklù, které uvádí Vidmanová jako základní korpus Staroèeského Pasionálu, není
v Krakovském rukopisu pouze jeden, a to o Linhartovi, podobnì jako ve ètyøech dalích
z rùzných makrokompozièních typù.
Smìrodatné je, e chronologicky nejstarí rukopisy mají rùzné defekty. V rukopisu A (prvním Muzejním ze tøetí ètvrtiny 14. století) je vyputìno est èlánkù, chybí listy s dalími ètyømi
èlánky a navíc je nekompaktní, protoe je psán a ètyømi písaøi (jeden z nich píe dùslednì
muèedlník, jiný muèenník). Rukopis B (druhý Muzejní) je mimoøádnì dùleitý tím, e byl celý
napsán jedním písaøem a jím samým v explicitu datován k roku 1379, take by byl ideálním
výchozím textem, nebýt toho, e zimní èást církevního roku je dochována jen ve zlomcích.
Rukopis C, pøináleející k tøetímu makrokompoziènímu typu stejnì jako Krakovský rukopis, je
v explicitu datován k roku 1395, na jeho zhotovení se podíleli dva písaøi, chybí prvních 14
èlánkù a vyputìno je dalích est. Ostatní rukopisy není nutné v této souvislosti komentovat,
protoe pocházejí pøiblinì ze stejné doby jako rukopis Krakovský (datován 1482), ale jsou buï
pokozeny, nebo neúplné, nebo ve èteních individualizované.
Posuïme, zda brání jiná kritéria, aby byl vybrán Krakovský rukopis jako výchozí text edice
Staroèeského Pasionálu.
Makrokompozice Krakovského rukopisu, jeho rozvrení artiklù v církevním roce, sice nerozhojòuje poèet hyparchetypù, ale významnì pøispívá k jejich zpøesnìní. Krakovský rukopis lze zcela jednoznaènì zaøadit ke skupinì C, E, zlomek 7. Tedy k hyparchetypu ©, jeho vznik
klade Vidmanová k roku 1377, protoe tehdy pøipadly Køíové dny na 4.  6. kvìtna, a proto
písaø posunul Jana v oleji z 6. kvìtna a za nì. K správnému datu pøesunul artikl o Hed-vice,
artikl o Ludmile pøemístil ze dne translace ke dni umuèení l6. záøí, na správné místo pøed Jiøího
pøiel Vojtìch a také Saturnin zmìnil své místo.V roce 1377 toti církevní rok Saturninem zaèínal,
a proto jej autor úpravy zaøadil hned za vstupní artikl o adventu a na jeho místo vloil artikl
nový, o deseti tisících rytíøích. Na nepatøièném místì se spoleènì v rkpech C, E objevuje artikl
o Svatém Duchu a na konec Pasionálu po Kateøinì je pøipojen artikl o Bedovi. Vidmanová
soudí, e asi poprvé v rkpu C z roku 1395.10 Z tabulek o dochování artiklù v jednotlivých
rukopisech dále vyrozumíváme, e rkpy C, E, L shodnì vypoutìjí artikl 150 o Linhartovi
(Linharta ale vypouští také rkp D).
Celý soubor charakteristických rysù hyparchetypu ã nacházíme beze zbytku i v rkp K.
Vypoutí té artikl o Linhartovi. Svou kompletností dále potvrzuje umístìní Saturnina na zaèátku (tak v rkpu E, zaèátek textu chybí v C) a Bedy na konci (tak v rkpu C, rkp E konèí uprostøed
èlánku o Kateøinì). A rkp K dokonce umoòuje zpøesnit stemma hyparchetypu ã. Podobnì
jako E toti nemùe být opisem rkpu C, protoe má na správném místì artikly, které C vynechal.11 Souhlasné s rkpem C je pak øazení artiklù v závìru textu. Po Kateøinì je pøipojen Beda,
ovem mezi tyto artikly je pøesunut artikl 141 o Forseovi, na co Vidmanová u C neupozoròuje.
Vzhledem k jinak doslovné shodì rkpù K a E a vzhledem k tomu, e na obvyklém místì
u ostatních rukopisù v rkpu E Forseus není, lze stejnou situaci, tj. øazení Kateøina  Forseus 
Beda, pøedpokládat snad ji pro základní podobu hyparchetypu γ a rozíøení o Bedu je pak
starí ne k roku 1395 v rkpu C, jak soudí Vidmanová. A dvojice rkpù E (1476), K (1482) by byla
blií originálu hyparchetypu γ ne rkp C (1395).
Obracíme-li pozornost k obsahu jednotlivých artiklù staroèeského Pasionálu, jejich ètení a
rùznoètení, tj. k mikrokompozici, propadávají hrubím sítem rkpy D a M, u nich obèas volnìjí
zacházení s pøedlohou najdeme. Napø. v artikulu o Ambroovi rkp D k ètení poøad medyolan57

ského kostela ustavil, které mají s drobnými obmìnami A, C, E, K i tisky a, b, pøidává a ten øád
do dnenieho dne drí. Nebo rkp M v tém artiklu redukuje vezdy sì, zpovìdí poslúchaje,
naplakal, co má v podstatì stejnì A, D, C, E, K, a, na pøíli zjednoduené vdy se dosti
naplakal. Také opìt v Ambroovi se lií D i M, kadý jinak, od ètení a v tu dobu, které je v A,
C, E, K. V rkpe D je místo toho a ji, v rkpe M jednú. Z drobností uvádím Ambroì biskupa
volte A a ostatní proti Ambroe biskupa uèiòte v D, pøìd branú A a ost. proti pøìd mìstem v D,
poed letìl A a ost. proti poed padl v M.
Pozoruhodné je, •e rukopisy ze 14. století a kupodivu i E, K z osmdesátých let století 15.
vpodstatì sledují tá ètení, vìtinou s nepøíli zásadními odchylkami. Blí k sobì vak mají
rkpy A, B proti skupinì C,E,K. Tak napøíklad v legendì o Frantikovi èteme v A, B (ale také v D,
M) bohaté rúcho a ohavného nemocného, v C,E,K však drahé rúcho a ohavného nemocného
malomocného. V legendì o Pavlovi má A, B, D, M a jiného proti a inhed jiného v C, E, K. V tée
legendì pouze v A, B nacházíme poièila, které E, K, D, M nahrazují výrazem pójèila a C ménì
pravdìpodobným poruèila.
Obèas nacházíme i jiné rozloení lexikálních shod a rozdílù ne A, B (D, M) ku C, E, K. Tak
napøíklad B se shoduje s C, E, K v uití výrazu milostný na místì, kde v A je milostín a v D, M
podobné milostník. Velmi závaný doklad rozloení lexikálních jednotek nacházíme v artiklu o
zavradìní 11 000 dìvic. Zde se svatá Kordula zjevuje v A,K jednomu svatému pøízdeníku, v B
pøízedníku, v C svatému pústenníku, v E svatému mui a v M svatému èlovìku. Pøízedník se
tedy vyskytuje napøíè makrokompozièními typy (má ho, co je významné, Krakovský rukopis)
a pøi jeho nahrazování jinými prostøedky jde spíe o míru porozumìní archetypovému slovu.
Závìrem chci struènì zopakovat, e Krakovský rukopis Staroèeského Pasionálu (1482, uchováván pod signaturou XV 39 v bibliotéce dominikánského klátera v Krakovì) náleí spolu
s rukopisy C (1395) a E (1476) k hyparchetypu γ (1377) a svou úplností umoòuje zpøesnit informace o rozloení jeho artiklù. Textovì patøí  aè z 80. let 15. stol.  spolu s rukopisem E z tého
období k okruhu nejstarích rukopisù A, B, C ze 14. stol., tedy tìch, u kterých lze pøedpokládat
blízkost ètením archetypovým. Písaø pracuje peèlivì, pokud ètení modifikuje, pak zpravidla uválivì a bez poruení smyslu, nìkdy text i vylepuje. Pøi opisování protografu zachovává nìkteré
starí hláskové a tvaroslovné jevy, jazyk Krakovského rukopisu není pøíli modernizován.
To ve mì vede k názoru, e tento rukopis by mohl být vybrán jako výchozí text pro
pøípadnou kritickou edici. Nejen pro svou úplnost, ale i pro svou blízkost archetypovému ètení
by byl toti vhodným základem pro pøipojování rùznoètení z ostatních, by i starích textù. Pro
edici ètenáøskou pak pokládám z výe uvedených dùvodù Krakovský rukopis za jednoznaènì
nejvhodnìjí.
POZNÁMKY
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THE BASIC TEXT FOR THE EDITION OF THE OLD CZECH PASSIONAL 
THE PROBLEMS OF SUCH A CHOICE
Summary

Having collected all the texts of The Old Czech Passional (esp. the newly found manuscripts
of The Old Czech Passional – one from the bibliotheca of The Dominican Monastry in Cracow
and the other from the bibliotheca of The Premonstratesian Monastry in Teplá) the linguists
should choose the text suitable for the new edition of this monument.
Thanks to its completeness and conservation of the ancient elements as well as the low
number of individual elements it could be The Cracowian manuscript.
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O ÁNROVÝCH PROMÌNÁCH V PÍSÒOVÉM FOLKLORU
JIØÍ FIALA
Slovesné projevy s primární funkcí estetickou mùeme, jak známo, rozèlenit na dvì základní
skupiny: a) projevy neprofesionální, kam náleejí projevy amatérské (produkty individuální
tvoøivosti), projevy inzitní (naivní) a projevy lidové, folklorní, pùvodnì orální slovesná tvorba
s vlastní kolektivní tradicí, a b) projevy profesionální, artificiální literatura. Za základní znaky
folkloru se pokládají 1. kolektivita autorská, interpretaèní a vnímatelská, a 2. improvizovanost
projevu a z ní plynoucí 3. variabilita folklorních útvarù, 4. polyfunkènost folkloru, je je úzce
spjata s jeho 5. základním znakem, toti synkretièností. Podle Bohuslava Benee je folklorní
ánr taková organizace vypravìèské látky a takový komplex postupù z tradice, který se pøi
bezprostøední ústní improvizaci pociuje jako optimální pro vyjádøení urèitého obsahu.1 Beneovo genologické èlenìní lidové slovesnosti2 vychází z existence dvou jejích základních
druhù, lidové poezie a lidové prózy, jejich detailní èlenìní je znázornìno na následujících dvou
stranách naí stati.
Ponìvad se v dalím výkladu omezíme na lidovou poezii a nìkteré aspekty ánrových
promìn v písòovém folkloru, soustøedíme se na tento folklornì slovesný druh.
Jak vidno, verovaná folklorní tvorba se èlení do ètyø základních skupin, dìtské písnì a
øíkadla, písnì mládee a dospìlých, lidové divadlo a drobné folklorní ánry; v tìchto mnoinách se vytváøejí podmnoiny obsahovì a funkènì pøíbuzných útvarù. Jistì by bylo moné
tyto mnoiny dále specifikovat. Napøíklad vojenské a rekrutské písnì mají nepochybnì vnitøní
chronologii závislou na historických zmìnách armádní organizace  starí vrstvu pøedstavují
písnì verbovní, odpovídající armádì verbované z dobrovolných rekrutù. Teprve se zavedením
konskripèního systému a povinné vojenské sluby za vlády Josefa II. se objevují mladí písnì
odvodní, ony náøky na asentýrku a útrapy vojenské sluby, tøebae monost dobrovolné
volby vojenského øemesla nadále existovala. Písnì verbovní s písnìmi odvodními v lidovém
zpìvním repertoáru koexistují, popøípadì jsou písnì verbovní textovými úpravami transformovány v aktuálnìjí písnì odvodní.
Výe uvedené tøídìní lidových písní je ovem kompromisem, ponìvad kritéria tøídìní mohou být rùznorodá  mùe to být nejobvyklejí tøídìní tematické, ale i tøídìní funkèní, dále
tøídìní podle ánrù v uím smyslu slova (písnì lyrické, epické a smíené, tedy lyrickoepické),
tøídìní podle spoleèenského prostøedí nositelù, podle folklorních oblastí, podle prostøedí existence (tj. vesnické a mìstské písnì) a podle vztahu k pùvodci (lidové, pololidové a populární).
Nebývá vdy jednoznaèné, ke kterému typu skladba náleí. Napøíklad píseò Na horách, na
dolách, je inspirovala Leoe Janáèka (18541928) pøi tvorbì opery Její pastorkyòa (1903) a
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její nápìvový incipit je pøítomen ve více Janáèkových dílech, je pokládána za píseò zbojnickou, aèkoliv se v jejím textu ádné zbojnické reálie nevyskytují  nejspíe proto, e umírající
árlivec usiluje zabít svou milou ranou avle, aby po jeho smrti nepatøila jinému mui.3
ánrová pøináleitost se vak u lidových písní mùe promìòovat na základì podstatnìjích
procesù neli zmìnami historických reálií èi v dùsledku folkloristické klasifikace. Pokusím se
doloit ánrovou metamorfózu folklorní písòové skladby na dvou pøípadech z okruhu lidových
balad, romancí a písní novelistických. Tento ánr je díky úsilí moravských folkloristù, najmì
Oldøicha Sirovátky,4 Marty rámkové5 a Pavla Popelky,6 jako i díky bádání folkloristù slovenských, zejména Oresta Zilynského7 a Soni Burlasové,8 ji dobøe prozkoumán a editován, existuje mezinárodní katalogizace baladických látek. V èeském prostøedí je tak doloeno na 150 typù
balad, ve slovenském asi 150 a 180 typù, vìtinou se jedná o interetnické látky, tedy doloené
ve folkloru nejménì tøí etnik. Za základní rys balad se povauje dramatiènost, to znamená
výrazné uplatnìní pøímé øeèi a dialogu, zatímco romance se soustøeïují spíe na líèení dramatického konfliktu a jeho dùsledkù. Novelistické písnì jsou zamìøeny zpravodajsky, pøíbìh líèí
objektivnì, bez metaforiky a alegoriènosti.
Pøejdìme nyní ke konkrétním pøípadùm ánrové metamorfózy. Nejprve pøedstavíme baladu,
kterou Frantiek Suil nadepsal v definitivním vydání své sbírce Moravské národní písnì s
nápìvy do textu vøadìnými z z let 18531860 Ovèák pronevìrec;9 varianty této balady jsou
doloeny øadou zápisù v Èechách, na Moravì a ve Slezsku.10 Srovnejme nejprve moravskoslezské varianty balady  dva nápìvy a dvì varianty textu balady Ovèák pronevìrec, jak je
publikoval Frantiek Suil,11 se záznamem textu balady ve druhé sbírce Frantika Bartoe,
lokalizovaným do Slezska:12
(Suil)

Pásl ovèák ovce
na zelenej lúce,
aitom tytom tytom,
na zelenej lúce.
Pøiel k nìmu øezník
a s ním strakatý psík. Aitom atd.
Zdaø Pán Bùh, ovèáèe!
Zaè dá svoje ovce?
Za dva rýnské slovem,
za tolar si je vem.a)
ene ovèák domù,
trefil se pán k tomu.
Mùj milý ovèáèe,
kams dal tyry ovce? b)

64

Milý ty mùj pane,
pøiel, mnì vlk na nì.
Mìls kyj, proè hos nehnal,
mìls psa, proè hos neèval?
Nedaleko Nysy
u ovèáèek visí.
Za ètyry dukáty,
jsú peníze taky.

a)

Ovèák ovce prodal
a peníze proral.
Mùj pane, mùj pane,
uzkost na mne táhne.
b)

Pase pastyø ovce
na zelenej lúce.

Psi nìchcìli èekaæ,
ja sem nìmuh bìhaæ.

Pan stoji na moscì,
pøelièuje ovce.

Z uterka na støedu
ovèiøièka vedu

Jedneho chybìlo,
baranka lyseho.

kaci po ulici
prosto k ibenici.

Kaj je baran lysy,
co chodzil do Nysy?

Jak mila vidzìla,
hnìd k nìmu bìala.

Vlci mi ho vzali,
do lesa zahnali.

Tu ma, mila, atku,
na vìènu pamatku.

Èemu si psa nìèval
lebo sam nìbìhal?

Tu ma, mila, druhu,
na vìènu posluhu.

(Barto)

Èemus psa nìpos³al
lebo sam nìspìchal?
Na zelenej ³uce
pase pastyø ovce.

Psi èekaæ nìchæeli,
mì nohy bole³y.

Pan stoji na moscì,
pøelièuje ovce.

Poèkaj, ovèiøièku,
pozbudì h³avièku.

Lièi, pøelièuje,
jedna mu chybuje.

Z utìrka na støedu
ovèiøièka vedu.

Kaj je baran ³ysy,
co pijava³ z misy?

Vedu po ulici
prosto k ibenici.

Vlci mi ho vzali,
k lesu s nim spìchali.

Mi³a idì za nim
z alostnym p³akanim.
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V èeských variantách se zpívá, e nedaleko Lysý ovèáèek tam visí, tedy nedaleko mìsta Lysá
nad Labem, a existuje varianta tvrdící, e nedaleko za vsí ovèáèek tam visí. Nejde tedy
o nic jiného ne o diktát rýmu, rýmový automatismus, kdy k dìjovì nezbytnému slovesu visí se
hledá rýmující se výraz. Text varianty zaznamenané Karlem Jaromírem Erbenem na Boleslavsku a
publikované v Èeských prostonárodních písních a øíkadlech pod titulem Zpronevìøilý ovèák13
mùeme srovnat s textem varianty zachycené kolem roku 1908 v Nové Huti na Rokycansku, kterou
otiskli Marta rámková s Oldøichem Sirovátkou ve své antologii Èeské lidové balady z roku 1983
a nazvali ji Ovèák a pán,14 obsahu by vak více odpovídal titul Ovèák, øezník a pán.
(Erben)

(rámková  Sirovátka)

Pase ovèák ovce
na zelený louce,
harum, harum, rumpasarum, na zelený louce.

Na zelenej louce
pásl vovèák vovce.

el tamtudy øezník
a s ním strakatý psík.

Pøiel k nìmu øezník
za ním strakatej psík.

Zdaø Pán Bùh, ovèáèe!
zaè dá ètyry ovce?

Vovèáøe, vovèáøe
prodej ètyry vovce!

Ètyry za dva zlaty,
jsou peníze taky.

Vovèáø vovce prodal
a peníze prohrál.

Peníze vzal, prohrál,
oveèky domù hnal.

Vovèáø ene domù,
pán se trefil k tomu.

Ovèák ene domù,
pán jde proti nìmu.

Vovèáøe, vovèáøe,
kams dal ètyry vovce?

Zdaø Pán Bùh, ovèáèe!
kams dal ètyry ovce?

Pøili ètyry vlci,
kadej popad vovci.

Pøili ètyøi vlci,
kadý vzal po ovci.

Mìls hùl, projc ho neal,
mìls psa, projc ho netval?

Má hùl, mìls je hnáti,
má psa, mìls ho tváti.

Nedaleko Lysý
vovèáèek tam visí.

Nedaleko Lysy
ovèáèek tam visí.

Visí za noièku,
e prodal vovèièku.
Vítr do nìj fouká,
vovèáèek se houpá.
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Baladu Ovèák pronevìrec mùeme oznaèit za unikátní baladu sociální, tøebae uèebnicové
výklady dìjin èeské literatury pokládají za prvního autora sociálních balad Jana Nerudu. Pùvodní krajovou provenienci této balady by mohl dokládat poukaz v textu lokalizující popravitì, na nìm je ztrestán obìením zpronevìøilý ovèák, e se nachází nedaleko slezského mìsta
Nisy.
Obrame se nyní od lokalizace k dìji balady. Vzato zcela obecnì, jedná se o líèení pøípadu
hospodáøské kriminality v dobách, kdy se lechta, zastoupená blíe nevymezeným pánem,
orientovala na svých statcích na chov ovcí, co svádìlo její poddané, najmì ovèáky, aby
panské ovce pod rukou prodávali øezníkùm. Jak je uvedeno v Suilem zaznamenané variantì
balady, prodal ovèák ètyøi ovce za ètyøi dukáty, tedy jednu ovci po dukátu. V jiných variantách
se objevuje sloka o tom, jak ovèák s penìzi naloil  Ovèák ovce prodal a peníze proral nebo
eufemistiètìji peníze prohrál. Pán si ovem nenechává líbit, aby byl ovèákem okrádán, a
podrobuje ovèáka výslechu. Ovèák se livì vymlouvá, e mu na ovce pøiel vlk, a pán správnì
namítá: Mìls kyj, proès ho nehnal, mìls psa, proès ho netval? V obírnìjích, tedy zøejmì
pùvodnìjích variantách této balady se ovèák jetì brání: Psi nìchceli èekaè, ja sem nìmuh
bìhaè. Jene to ovèákovi není nic platno a je obìen, co mùe zdát pøíli krutým trestem za
kráde ètyø ovcí, ale takový trest zcela odpovídá dobovým trestním sazbám, napøíklad v trestním zákoníku císaøe Josefa I. z pøelomu 17. a 18. století, nazývaném Josefina. Je tedy evidentní,
e se balada Ovèák pronevìrec hlásí svým vznikem nìkdy do 17. století, do èasù tak zvaného
druhého nevolnictví. Navíc i forma balady je archaická  jedná se o hexasylab sdruenì rýmovaný, tj. estislabièná dvouverí v prozodickém systému sylabickém, pøièem se druhý ver
dvouverí refrénovitì opakuje se zvukomalebnou vskuvkou  moná napodobením pastýøské
píaly  aitom tytom tytom (u Bartoe hutajnom , huty tad³om, tu li li dli li li dli hutajnom , hutajnom, u Erbena harum harum rumpasarum).
Povimnìme si, e líèení celé kauzy, jak by øekl dnení právník, je naprosto objektivní, za
vinou následuje trest. Musíme ale souèasnì dodat, e lidová tradice naloila s touto baladou
velmi svéráznì. Z nìkterých slezských variant balady zmizel øezník a ovèákùv prodej ovcí pod
rukou, z ovèákovy výmluvy, e o svìøené ovce ho pøipravil útok vlka èi vlkù na ovèí stádo, se
tak stala skuteènost. Tìmito úpravami se z balady objektivnì líèící kriminální poèínání ovèákovo a trest za nì stala balada o sociální køivdì na nevinném ovèákovi odsouzeném krutým
pánem k smrti, umocnìná motivem milostným, tedy skladba protipanská. Dalí redukcí textu
balady se promìnilo ánrové zaøazení skladby  existuje varianta zaznamenaná Frantikem
Bartoem ve Tvrdonicích, v ní se pán spokojí s ovèákovou výmluvou:
Pase ovèák ovce
na zelenéj ³úce.

Ovèák ene domu,
pán jde proti nìmu.

Doé³ k nìmu øezník,
za ním strakatý psík.

Ovèáèe, ovèáèe,
kdes poïél dvì ovce?

Ovèáèe, ovèáèe,
zaè dá tyry ovce?

Vlk vbìhél do stáda,
vzá³ mnì ich na záda.

Dvì za tyry z³atý,
ak jich pán zap³atí.
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Pouhým zkrácením textu se pochmurná balada se zmìnila v protipanskou satiru, zvlátì
kdy hloupý pán uvìøí ovèákovu tvrzení, e vlk odnesl dvì ovce ze stáda na svých zádech.
ivotnost baladické látky o ovèákovi, øezníku a pánovi dokládá výskyt její postmoderní
prozaické a souèasnì travestované podoby na internetové adrese http://lvtipy.prolidi:netlcs/
prace.php, produkt slovesné aktivity neménì anonymní jako tradièní folklorní produkce; pro
internetový folklor bychom snad mohli uít termínu netlor:
Pase ovèák, pase ovce na zelené louce. Najednou  co to? Po pìince pøijídí bavorák a za ním oblaka
prachu. Za volantem mladý mu v obleku od Broniho, v botách od Gucciho, vázanka D+G a na oèích tmavé
brýle Ray Ban. Stisknutím tlaèítka stáhne okénko, vykloní se a povídá: Hej, ovèáku, kdy ti øeknu, kolik
má ve svém stádì ovcí, dá mi jednu?
Ovèák se pomalu podívá na úspìného mladého mue a øekne klidnì: Ale jo, proè ne?
Úspìný mladý mu zaparkuje svùj bavorák, vytáhne notebook Dell, pøipojí ho ke svému mobilu od
AT&T. Pomocí GPS urèí svoji polohu, Pak se pøipojí na satelit NASA, kde zadá svoje souøadnice a vyádá si
poøízení øady fotografií s vysokým rozliením. Pak pomocí Adobe Photoshop otevøe poøízené digitální
obrázky a exportuje je do zpracovatelského støediska v Hamburku. Bìhem pár vteøin dostane na svùj Palm
Pilot zprávu, e obrázky jsou zpracovány a uloeny v databázi SQL. Propojí databázi s Excelem, kde má
stovky sloitých vzorcù a uploaduje vechna uloená data. Po nìkolika minutách má zpracovaná data.
Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárnì HP LaserJet jako stopadesátistránkovou zprávu a otoèí se
k ovèákovi: Má pøesnì 1586 ovcí.
To je pravda. Take podle naí domluvy si mùete vzít jednu ovci.
Ovèák pozoruje pobavenì mladého mue, jak se snaí napasovat jedno zvíøe do kufru auta, a pak povídá:
Kdy vám øeknu, jaké je vae povolání, vrátíte mi, co jste si vzal?
Mladý mu se na vteøinu zamyslí a odpoví: Jistì. Jste konzultant, øekne ovèák.
Mladému mui spadne èelist: To je pravda. Jak jste to uhodl?
Vùbec jsem nemusel hádat, povídá ovèák. Pøijel jste, ani by pro vás kdokoliv poslal. Chtìl jste si
nechat zaplatit za odpovìï, kterou jsem u dávno znal, na otázku, kterou jsem nepoloil, a pøitom o mý práci
víte úplný kulový.
Mladý mu je zcela konsternován.
A teï mi vrate mýho psa...

Stejnì jako pøed staletími pase ovèák ovce na zelené louce, nepøichází k nìmu vak øezník,
ale v v osobním automobilu znaèky BMW pøijídí mladý mu, typický yuppie neboli frikulín
(free + cool + in). Pastorála se støetá s informaèními technologiemi, mladý mu nekupuje ovce za
zlaáky, ale za své poradenské sluby. Setkání ovèáka a konzultanta konèí pro konzultanta totálním debaklem  ukáe se, e konzultant suverénnì se pohybující v kyberprostoru nejene
nesdìlí ovèákovi nic, co by on pøedtím nevìdìl a pøál si vìdìt, ale navíc ani nerozezná ovci od
ovèáckého psa. Jako pro vechny parodie i v tomto pøípadì platí, e plné pochopení parodického textu je moné jedinì na pozadí textu parodovaného, který ale uivateli uvedené intertetové stránky zùstává skryt.
Pøejdìme k druhému pøípadu ánrové metamorfózy folklorní baladiky. Èastým námìtem
lidových balad je vrada. Podobnì jak èiní dnení kriminalisté, mùeme takové balady rozdìlit
podle toho, zda pachatelem je mu èi ena, tedy vrah èi vraednice. Dejme pro tuto chvíli
pøednost vraednicím. Pohlédneme-li z tohoto hlediska na interetnické balady, to znamená
doloené nejménì u tøí etnik, zjiujeme následující baladické látky: sestra otráví bratra nebo
manelka manela kvùli milenci; ena zavradí mue, její bratøi ji usvìdèí; matka dá zabít synovu
milenku nebo manelku; matka otráví místo nevìsty vlastního syna; mladá matka zavradí své
nemanelské novorozenì. Setrváme u látky poslední, dovozující, e nechtìné dítì, obzvlátì
nemanelské, mùe být matkou nenávidìno v té míøe, e je zavradí. Poznamenejme ale, e se
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v tìchto pøípadech mohlo a mùe jednat i o poporodní duevní poruchu, nazývanou psychiatry laktaèní psychóza. O takové diagnóze ovem nemìli anonymní tvùrci lidových balad na
téma mladá matka zavradí své nemanelské novorozenì ani tuení, a tak vraednice bývá
sama potrestána smrtí rukou kata. Látka o vraednici dítìte koluje v baladice vech evropských
národù, èeské a moravské balady souvisejí nejvíce s tradicí slovenskou, polskou a ukrajinskou, vykazují vak i originální rysy.15
V definitivním vydání sbírky Frantika Suila Moravské národní písnì s nápìvy do textu
vøadìnými z let 18531859 nalézáme tuto baladickou látku pod tituly Dìtobijkynì16 a Nezachovalá.17 V baladì Nezachovalá, zaznamenané Frantikem Suilem v Nové Vsi a Osvìtimanech
na Kyjovsku, dcera staré Pivníèkové porodí své nemanelské dítì poté, kdy její matka odejde
na jarmark. Vrada novorozenìte je pak líèena s hrùznými detaily:

Stará Pivnièková
na jarmark sa strojá,
jataj danom, tanaj danom
na jarmark sa strojá.
Ja ty dcero moja,
pozor dávaj doma.
Ona pozor daua,
zle sa zachovaua.
Jak práh pøekroèiua,
syna porodiua.a)
Dúhý nù si vzala,
krk mu podøezaula.
Na miuého uúce
zakopala ruce.
Na miuého nivu18
zakopaua huavu.
Kamarádko moja,
pohlédni do pola.
Jde-li tam máti,
lebo idú kati
huavièku mnì sati?
Nejde tam máti,
ne tam idú kati
huavièku ti sati.

Ona nemekaua,
bíué groe braua.
Zahraj mnì, muziko,
za ty bíué groe,
ja, nech já uiju
panenskej rozkoe.
Muzika jí hráua,
ona tancovaua.
Boe mùj, preboe,
co sem udìaua!
a)
Do humna bìela,
trnky sa chytila.

Pøes práh pøekroèila,
syna porodila.
Z doplòkù  Z Francovy Lhoty
Nakonec v tom prahu
zakopala tálu.19
Do kosnì bìzala,
bílé groe brala.
Zahrajte mnì, hudci,
za mé bílé groe,
abych já uila
panenskej rozkoe.
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Kaèenka sa toèí,
krev sa za òú znaèí.

Nejde pro mòa máti,
ani sestra, brati.

Kaèenko divoká,
pohleï do okenka.

Ne to idú kati,
co mia majú sati.

Jde pro a máti,
jdú sestra i brati.

Obvykle bývá novorozené dítì ukrceno, napøíklad pentlí èi zlatou òùrkou, nebo utopeno.
Ale k vradì novorozenìte ani nemusí dojít, staèí, kdy je krkavèí matka pohodí nebo pustí po
vodì, ivé dítì naleznou rybáøi èi tøi pánové, pachatelka je nato odhalena a potrestána. Ve
slovenské baladì o Andulce, která si v Dunaji umývala bílé nohy, pøitom porodila pìkného
synka a hodila ho do vody, je svìdkyní zloèinu jistá baba, která Andulku udá rychtáøi a Andulka je nato sata.20 Varianta tée balady z Velké nad Velièkou má navíc pozoruhodnou pasá
o mladém a starém katovi, kteøí postupnì nabídnou shodnì provinilé a shodnì usvìdèené
Kaèence, svedené Janíèkem, varným ohajíèkem, cestou na popravitì manelství, a chtìjí ji
tak zachránit pøed smrtí; to byl støedovìký, dobovou jurisdikcí respektovaný obyèej. Kaèenka
vak katovské návrhy odmítne  kdy prý nebyla Janova, nebude ani katova.21 Obdobná pasá
se vyskytuje ve variantì zapsané Frantikem Suilem na Pøíborsku, v ní se Anièka katovi
doznává, e do studny hodila ji tøi své novorozené dìti. 22 Zvlá výstiné jsou pøísluné vere
ve variantì z Lopeníku u Uherského Hraditì: Kaèenka pìkná jako gula / hnìdz sa katovi
zalúbila. Chce-li, Kaèenko, moja byci, lebo chce smrci okusici? Kedz som nebola Janokova,
nìbudzem, kace, ani tvoja!24
Jak plyne ze Suilova zápisu balady, kdy jdou pro vraedkyni kati, chce si nezachovalá
dcera naposled zatanèit: Do kosnì, tedy do truhly èi skøínì, bìala, bílé groe brala. ,Zahrajte
mnì hudci, za mé bílé groe, abych já uila panenskej rozkoe. Balada a tanec se tedy nevyluèují, ostatnì slovo balada pochází ze slovesa ballare, co znamená tanèit, jak dokládá i pojmenování pro tanec divadelní, toti balet.
Tou divoce bujarou taneèní melodii a obdobnou první sloku nalézáme v repertoáru folklorního souboru Marýnka z Vracova na Kyjovsku pod titulem Stará Fridrichová, jene v následujících slokách písnì z Vracova není o nezachovalé dceøi ani stopy. Stará Fridrichová je
podivínka, která si sice na jarmarce koupila hrnce, ale vaøit v nich nechce, koupila si tam i ovce,
ale dojit je nechce:
Stará Fridrichová
na jarmark sa strojá,
digidanaj, digidanaj,
na jarmark sa strojá.
Kúpila tam hrnce
a vaøit v nich nechce,
digidanaj, digidanaj,
a vaøit v nich nechce.
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Kúpila tam ovce,
a dojit v nich nechce,
digidanaj, digidanaj,
a dojit v nich nechce.25

Mezi tragicky ladìnou folklórní baladou a ertovnou taneèní písní tedy není nepøekroèitelná hranice. Dodejme jetì, e ve støedovìku byla velmi oblíbena alegorie smrti jako dovedné
hudebnice a taneènice, v jejím prùvodu køepèí v umrlèím, makabrickém tanci pøedstavitelé
vech stavù, a e nejeden zbojník, odsouzený na ibenici, obtanèil pøed smrtí popravitì, aby
tak dal najevo své pohrdání soudci i potupnou smrtí rukou kata.
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ON GENRE TRANSFORMATIONS IN SONG FOLKLORE
Summary
Acording to Bohuslav Bene (Èeská lidová slovesnost  Výbor pro souèasného ètenáøe,
Praha 1990) a specific folklore genre is such an organization of a specific narrative material and
such a complex of the techniques based on traditions, which are found the optimum expression for a certain subject matter (in a spontaneous and unprepared oral realization). Benes
genre division of the folk literatuer is based on the existence of its two fundamentals types, folk
poetry and folk prose. The autor of this contribution concentrates on the genre problems in
song folklore. Using two folk bllads he tries to illustrate how the reduction of a text or a
different development of an incipit motif can make the genre transformation of a baladic piece
into a satiric one.
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MORAVICA 2  2004

VÝZKUM IDOVSKÉ LITERATURY Z MORAVY
(METODOLOGICKÁ POZNÁMKA)
INGEBORG FIALOVÁ
Je-li ji výzkum nìmecky psané literatury z Moravy pøedevím (nebo také) metodologickým
oøíkem, který uvnitø skrývá základní otázky po oprávnìnosti uití zabìhaných a zdánlivì
nepochybných principù výzkumu literárních dìjin, pøedevím principu glotocentrického, národnostního, pak se výzkum literatury moravských idù jeví jetì mnohem zapeklitìjím problémem.1 Glotocentrický princip tu ve vìtinì klasicky definovaných epoch literárního vývoje
selhává zcela, nebo je nabíledni, e odtrhávat od sebe hranicemi národnostními napøíklad
literaturu psanou hebrejsky, jidi èi nìmecky/polsky/èesky nemá v tomto pøípadì smysl, nebo
uití toho kterého jazyka bylo diktováno a do 20. století vdy jinými ne národnostními dùvody (od støedovìku se hebrejtiny uívalo výhradnì k náboenským úèelùm, pro profánní uití
byla hebrejtina tabu, její místo zaujímalo jidi, v osvícenstvím zahájené vývojové etapì idovského obrození, tzv. haskaly a idovské asimilace nahrazovaly jidi pomalu jednotlivé národní
jazyky, v zemích støední Evropy nejprve a pøedevím nìmèina). Glotocentrický pricip ale u
v zárodku selhává proto, e je nesmyslné pokouet se definovat idy (alespoò rozhodnì pøed
Herzlovou sionistickou renesancí) jako národ.
Teritoriální princip výzkumu literárních dìjin, který je schopen metodologicky podepøít
výzkum regionálních literatur a dát mu plnìjí smysl ne jen pouhého  snad jen heuristicky
zajímavého  pøíspìvku k obecným literárním dìjinám toho kterého národního centra, v tomto
pøípadì  zdá se  selhává podobnì, nebo právì v oblasti výzkumu idovské literatury se
badatelé nejèastìji pohybují v kruzích velkých zastøeujících, nadregionálních témat, jejich
historický, spoleèenský i estetický kontext, jejich literární zachycení, je stejné èi aspoò podobné  tu i onde. Uvedu drastický pøíklad: Ètete-li fikcionální literaturu o holokaustu, o nacistických koncentraèních táborech, rozliujete jistì a sekundárnì, je-li autor z Èech (jako Norbert
Frýd), z Moravy (jako Hilde Huppert, Vlastimil Artur Polák, Ilse Weber), z Rakouska (jako Ruth
Klueger) z Nìmìcka (jako Cordelia Edwardson), z Itálie (jako Primo Levi), z Maïarska (jako Imre
Kertész) atd.
Ménì drastických, ale pøesto jednoznaèných dokladù toho, e právì v oblasti výzkumu
idovské literatury nelze jinak, ne pohybovat se v nadregionálním, internacionálním literárnì-historickém kontextu, je v dìjinách literatury èeských a moravských idù mnoho.
Uveïme jen nìkolik dalích pøíkladù: Josef von Sonnenfels, rodák z mikulovského ghetta
(17331817), byl jedním z nejvyích úøedníkù na dvoøe Josefa II., podílel se dokonce (ale

73

zøejmì jen jako jazykový korektor) na formulaci Josefova  pro èeské evangelíky a rakouské
idy velmi významného  Toleranèního patentu, pro osvícenskou obrodu rakouského divadla
znamenal tolik jako pro nìmecké divadlo Gottsched a Lessing, pro íøení mylenek idovské
haskaly jistì daleko ménì ne Moses Mendelssohn, pøesto je mono ho v tomto kontextu vidìt
a zkoumat. Otázka je, zda má smysl se ptát, nakolik ovlivnil Sonnenfelse jeho moravský pùvod.
Dále: Bratranci Jeittelesové, Alois a Andreas Ludwig, ten první brnìnský lékaø, muzikologùm známý jako autor textù k písním Ludwiga van Beethovena An die ferne Geliebte, ten druhý
profesor medicíny a rektor olomoucké univerzity, politicky èinný lyrik píící pod pseudonymem
Justus Frey, bývají  jsou-li mimomoravským badatelùm vùbec známi  stavìni po bok idovské pøedbøeznové generace, Heinrichu Heinemu, Ludwigu Boernemu, autorùm, kteøí  a na
výjimky  o svém idovském pùvodu velice neuvaovali, nýbr  narozeni na sklonku 18.
století  jako první generace astnì unikli hradbám ghetta a s nadením pøijímali výdobytky
asimilaèních idejí Mendelssohnových (ani se jetì ptali, co je to bude stát).
Do tøetice: Eduard Kulke, mikulovský rodák stejnì jako Sonnenfels (18311897) své idovství ve svém literárním díle naopak výraznì tematizoval, napsal nìkolik desítek tzv. Ghettogeschichten, povídek z ghetta. Ani on ale není nìjakou moravskou výjimkou ve své generaci
èi snad nìjakým pøíkladem opaèného proudu, naopak: v polovinì 19. století se Ghettogeschichte stává oblíbeným literárním ánrem, kterému se vìnovali mnozí, Heine, Auerbach,
Kompert, Kapper, Franzos a dalí  mnohé z nich Kulke povaoval za své vzory.
A tak bychom mohli ve výètu pøíkladù pokraèovat pøes konec 19. století do století 20. a
zjistili bychom, e kadému vývojovému smìru uvnitø literatury evropských idù, kadému
typickému tématickému okruhu mùeme vedle velkých známých jmen autorù nìmeckých a
rakouských pøiøadit vdy i nìkolik autorù z Moravy a z Èech: O koneèném úètu za asimilaci
(mohutném tématu zaèátku 20. století) beletristicky uvaovali vedle Artura Schnitzlera, Jakoba
Wassermanna, Else Lasker-Schuelerové a mnoha dalích také moravtí epikové Ferdinand von
Saar a Jakob Julius David, svìt východního ortodoxního a chasidského idovstva tematizovali kolem 1. svìtové války jak Martin Buber, Arnold Zweig, Josef Roth, tak  jak je ji dobøe
známo  pratí autoøi Franz Kafka, Jiøí Langer, Franz Werfel a Ivan Olbracht, kolem ideí kulturního sionismu se vedle svìtoznámého Martina Bubera a jeho èasopisu Der Jude semkli i autoøi
z Moravy a Èech, namátkou Ernst Sommer, Max Brod, Leo Hermann, Hugo Bergmann a dalí,
ideje Herzlova politického sionismu zase perem i ivotním osudem naplòovali i moravtí sionisté  zejména kolem ostravského sionistického centra  Otto Abeles, Marcel Meir Faerber, Otto
Hickl, Bertold Feiwl, vedle nìmeckých a rakouských urnalistù a spisovatelù bojoval proti
tmáøským povìrám moderního rasového antisemitismu i brnìnský Felix Langer, oporu pro
zápas se znovu sílícím antisemitismem hledali ve starozákonní i støedovìké historii idù nejen
velký Thomas Mann, ale i zdejí Max Brod, Max Zweig atd.
Zdá se tedy, e by bylo zcela nesmyslné chtít od celku dìjin literatury idù odtrhávat ná
èesko-moravský kousek s poukazem na nìjaké regionální zvlátnosti: zdá se, e ádné nejsou.
A pøece vdìèí právì praská nìmecké literatura svùj vìhlas z velké èásti existenci silné, svébytné idovské literatury a opakovanému interpretaènímu zájmu o ni. (Podle vzoru praské nìmecké literatury se dokonce literární historikové italtí v 70. letech a ukrajintí dnes snaili
v literárních dìjinách etablovat literaturu triestskou a èernovickou.) S ohledem na pøedem
øeèené povauji snahu mnohých odborníkù na praskou idovskou literaturu interpretovat ji
jako solitérní, výjimeèný, samorostlý, s evropským kontextem nesrovnatelný fenomén za psy74

chologicky sice zdùvodnitelnou, leè za zkreslující a chybnou. Na druhé stranì ale ukazuje
bádání o praské idovské literatuøe  mnohdy (v novìjí dobì) a bezbøehé, repetující, omílající a rozmílající, e jedinou moností, jak tuto literaturu zachránit pøed zapomenutím, jak ji
pøiblíit i dnenímu ètenáøi, je: vìdìt o ní, mluvit o ní. V tomto ohledu máme na Moravì mnoho
co dohánìt. S ohledem na nastolený teritoriální pøístup k dìjinám literatury má mnoho co
dohánìt ovem také zdejí bohemistika, nebo skuteènost, e pøi mezinárodních konferencích
o idovské literatuøe jen málokdy zazní pøíspìvek o èesky píícím idovském autorovi jistì není
odrazem skuteènosti, e takoví autoøi nejsou èi e jejich dílo není zajímavé, nýbr jen odrazem
toho, e o nich málokdo mluví, málokdo je ochoten vtáhnout je do irího, nadnárodního
kontextu evropské idovské literatury, kam dílo autorù Zeyerem poèínaje a Karlem Sidonem
konèe, jistì patøí.
POZNÁMKY
1

To vcelku jednoznaènì dokládá i nejnovìjí sekundární literatura: Pro tento pøíspìvek jsem provedla
malý empiricko-statistický výzkum: povýtce velmi namátkou jsem shromádila tituly knih z fondu SVK
v Olomouci, které se nìjak vìnují idùm a vyly èesky po roce 1990. Z celkového poètu 77 titulù bylo
7 vìnováno obecným pøehledùm, úvodùm do tzv. idovské problematiky,
5 titulù beletrie + moudrosti/anekdoty/pøíbìhy  talmudské i chasidské,
15 titulù z oblasti teologie a filozofie (kabala), idovské svátky, vztah idovství a køesanství,
8 titulù z oblasti historie: holocaust, protektorát (3), starovìk (2), novovìk (3),
5 titulù s tématem antisemitismus + sociologické studie (napø. souití s Èechy a Nìmci, multietnicita),
5 titulù o idovské Praze,
15 titulù o idovských kulturních památkách ostatních èeských a moravských mìst,
3 tituly specielnì k idùm v èeských zemích,
2 tituly o idovských spolcích a organizacích,
5 publikací o Izraeli
a jen dva tituly byly vìnovány literatuøe, jeden titul evropským koøenùm americké literatury, jedna
ètrnáctistránková brourka nìmecké idovské literatuøe z naeho území.

ERFORSCHUNG DER JÜDISCHEN LITERATUR AUS MÄHREN
(EINE METHODOLOGISCHE ANMERKUNG)
Zusammenfassung

Der kurze Beitrag ist der methodologischen Überlegung gewidmet, inwieweit es einen Sinn
hat, innerhalb der europäischen, vornehmlich deutsch-jüdischen Literatur des 19. uns 20.
Jahrhunderts, einen territorielen/regionalen Aspekt zu etablieren, d.h. nach den Eigenheiten
der mährischen jüdischen Autoren zu fragen.
Translation © Ingeborg Fialová, 2004
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O POLSKÝCH TEXTECH Z RAKOUSKÉHO STÁTNÍHO VÌZENÍ
V OLOMOUCI A V JOSEFOVÌ NA KONCI 18. STOLETÍ
MARIE SOBOTKOVÁ
Úvod
Pevnostní mìsto Olomouc bylo na konci 18. století dobøe zabezpeèeno díky mohutným
obranným valùm, øíèním ramenùm a dùmyslnému systému vodních pøíkopù pøed nepøátelským útokem, ale patøilo také k místu, kde bylo moné internovat politicky nebezpeèné osoby tehdejí Evropy, bez obav z jejich moného útìku.1 Byli zde vìznìni váleèní zajatci, tzv.
státní vìzni, od druhé poloviny 18. století zvlátì Francouzi. Za vìzení slouil zruený kláter na Hradisku a Jezuitská kasárna (dnes Vojenský správní archiv na námìstí Republiky).
Mezi známými osobnostmi aláøovanými v druhém z jmenovaných míst najdeme markýze de
La Fayetta nebo také ministra vojenství ve vládì girondistù markýze Pierra Riela Beurnonvilla (17521821), jen byl povaován za nejnebezpeènìjího státního politického vìznì
s oznaèením è. 1.
Francouzská revoluce mìla ohlas ve vech koutech Evropy; pod jejím vlivem se radikalizovaly i vlastenecké revoluèní síly v rozdìleném Polsku, kde vypuklo v polovinì dubna 1794
povstání v èele s Tadeuszem Kociuszkem. Po jeho poráce na podzim r. 1794 byli uvìznìni
T. Kociuszko, Ignacy Potocki, Julian Ursyn Niemcewicz a øada dalích v Petrohradì, jiní úèastníci povstání, napø. bratøi Józef a Ignacy Zaj¹czkové, v habsburské monarchii.
Jedním z nich byl i významný polský filozof, historik, politický organizátor a spisovatel,
teoretik vìdy a osvìty, reformátor a pedagog  rektor Krakovské akademie, krakovský kanovník a také ministerský podkancléø, vùdèí osobnost politického dìní v Polsku 80. a 1. poloviny
90. let 18. století  Hugo Ko³³¹taj (17501812).2
Hugo Ko³³¹taj, rakouský státní vìzeò è. 4
Hugo Ko³³¹taj, druhý nejvýznaènìjí mu po králi Stanislavu Augustovi, se nejprve ocitl od
19. prosince 1794 a do února 1795 v olomoucké pevnosti, poté byl pøevezen do Josefova, kde
pobýval od 14. února 1795 do 29. èervna 1798, a v Olomouci byl opìt vìznìn od 29. èervna 1798
a do 16. listopadu 1802. V tìchto povìstných habsburských vìznicích strávil dohromady
bezmála osm dlouhých let. Aè osvobozen u v polovinì listopadu 1802, olomouckou pevnost
opustil teprve v prvních prosincových dnech, nebo skuteènost, e lo o zvlátì nebezpeèného odpùrce (státního vìznì è. 43), vedla k prodlouení propoutìcí procedury.
Spolu s Ko³³¹tajem byli pro úèast v Kociuszkovì povstání v r. 1794 internováni bratøi
Zaj¹czkové. Pozdìjí napoleonský generál Józef Zaj¹czek a jeho bratr Ignacy byli Ko³³¹tajový77

mi spoluvìzni v pevnosti Josefovì, odkud byl Józef proputìn v srpnu 1795, kdeto jeho bratr
Ignacy byl pak nadále Ko³³¹tajovým spoluvìznìm i v olomouckém vìzení.4
V novodobé polské národní historii najdeme jen málo osobností, kterým byla ze strany
historikù, politologù, sociologù i historikù kultury a literatury vìnována tak soustøedìná a
dlouhodobá pozornost jako tomu bylo v Ko³³¹tajovì pøípadu. Pøesto se doposud nepodaøilo
jednoznaènì zodpovìdìt nìkteré zásadní otázky spjaté s jeho mnohostrannými aktivitami.
V popøedí zájmu dneních badatelù jsou okolnosti Ko³³¹tajovy údajné zrady polských zájmù,
jeho názorového pøíklonu k jakobínùm, pro nìj byl nazýván polským Robespierrem, dosud
není uspokojivì vyjasnìna ani jeho úloha ve spletité politické situaci pøed tøetím dìlením
Polska v r. 1795.
Máme za to, e Ko³³¹taj v mnoha ohledech pøedbìhl svou dobu, a u jako zastánce radikálního øeení vnìjích vztahù Polska vùèi ruskému, pruskému a rakouskému impériu, nebo
v návrzích øeení domácích problémù polské spoleènosti, procházející v dobì pøed trojím
dìlením Polska hlubokou krizí v dùsledku oslabení centrální (královské) moci ve prospìch
nejvyích vrstev polské lechty. Polská lechtická republika se v dùsledku toho stala snadnou koøistí expanzivní ruské, pruské a také rakouské politiky.
Polská vnitøní krize vyvrcholila po abdikaci krále Stanislava Augusta v r. 1795 dva roky
poté, v r. 1797, zánikem polského státu a jeho vymazáním z tehdejí mapy Evropy.
Hugo Ko³³¹taj se tak ocitl pod dvojnásobným tlakem: uvnitø znesváøené polské spoleènosti
byl z jedné strany pod ostrou kritikou zastáncù konzervativních postojù a názorù, kteøí nepochybnì uvítali jeho odsouzení jako pøedního, velmi nebezpeèného pøedstavitele demokratizaèních snah v dobì pøed Kociuszkovým povstáním v r. 1794, propagátora revoluèních èinù
v jeho prùbìhu a zastánce aktivního odporu i po jeho poráce. Vlastními politickými kruhy byl
H. Ko³³¹taj obvinìn ze zpronevìry znaèného mnoství penìz (hovoøilo se dokonce o milionové
subvenci poskytnuté polským povstalcùm francouzskou vládou). I kdy se u zajatého Ko³³¹taje ádná vìtí suma penìz nenala, a nadto francouzská strana existenci zmínìné subvence
nepotvrdila, pøesto výpovìdi nìkterých úèastníkù povstání svìdèí o tom, e v nìm vidìli defraudanta.5
Jestlie byl Ko³³¹taj pro svou politickou èinnost povaován polskými konzervativci za
protivníka, tím spíe jej pokládali za zvlá nebezpeèného nepøítele rutí, prutí a rakoutí
okupanti. Po poráce povstání byl proto pronásledován rakouskými a carskými úøady a odsouzen jako zvlátì nebezpeèný radikál k dlouholetému aláøi v olomoucké a josefovské pevnosti,
v tehdy nejtìích rakouských vìznicích.
Ruská vláda povaovala Ko³³¹taje za nejnebezpeènìjího pøívrence a organizátora povstání v r. 1794: Ca³ej Europie znany jest ten wyrodek, niegodny nazwy cz³owieka, którego ze
wzglêdu na spokój powszechny by³oby mocno niebiezpiecznem wypuciæ z wiêzienia.6
Témìø ze dne na den se stala nejvýznamnìjí osobnost polské spoleènosti  H. Ko³³¹taj 
z ziemi ojców wygnañcem  a jeho statut rakouského státního vìznì, který se provinil
velezradou, zpùsobil, e bylv postavení zmar³ego cywilnie, tj. bez jakýchkoliv obèanských
práv a také bez nadìje na návrat do vlasti.
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Hugo Ko³³¹taj  literát a vìdec  v letech 17941802
v rakouských vìznicích v Olomouci a v Josefovì
Ve svém pøíspìvku zamìøím pozornost na dvì stránky Ko³³¹tajovy osobnosti, a to na jeho
èinnost literární a vìdeckou v dobì moravského a èeského vìznìní v letech 17941802.
V tìchto osmi bezpochyby tìkých letech, strávených opakovanì v Olomouci a Josefovì,
Ko³³¹taj vytvoøil tøi cykly autobiografických vìzeòských próz a verù, které nazval Smutki,
Hymny, Zabawy; tyto tøi cykly tvoøí prozaicko-básnický text, který pravdìpodobnì sám autor
opatøil titulem Hugona Ko³³¹taja prace poetyczne, wybrane przez niego samego z rêkopism,
którymi siê bawi³ podczas niewoli w Josefstadzie i póniej. 7
Ze ánrového hlediska je tento Ko³³¹tajùv text beletrizovanými pamìtmi psanými kombinovanou formou  verem a prózou. Sám autor o svém textu hovoøí jako o verované próze (próze
v rýmech). O promylené kompozici celku nás pøesvìdèují autorovy komentáøe, dokládající
jeho snahu po obsahové a formální kohezi celého textu.
Pokud jde o nejednoznaèné a nepøesné èasové rozmezí vzniku tìchto textù, mùeme chápat
jeho póniej také jako dobu po 29. èervnu 1798, kdy se Ko³³¹taj vrátil z Josefova zase zpìt do
Olomouce. Mùeme pøedpokládat, e nìkteré pasáe pøed jejich zasláním neteøi Mariannì, které
tento text vìnoval, upravoval, k jednotlivým pasáím textu se zøejmì vracel a mohl je upravovat
také za svého druhého pobytu v Olomouci, kdy se pomìry v tamním vìzení ponìkud zlepily.
Nelze s jistotou vylouèit ani to, e se k textu vracel i pozdìji, tzn. po listopadu, resp. po poèátku
prosince 1802, kdy byl proputìn z olomouckého vìzení.8
Hugo Ko³³¹taj a jeho literární èinnost
O genezi vìzeòských textù vypovídají nejlépe autorova slova v dedikaèní pøedmluvì urèené bratrovì dceøi, paní Mariannie z Ko³³¹tajów Krasickiej. Ko³³¹tajova neteø, jak autor uvádí
v dedikaci, si pøála vlastnit básnické texty svého strýce. V dedikaci autor povauje své básnické pokusy za nepøíli zdaøilé:
Od wczesnej m³odoci nie czu³em w sobie gustu do pisania wierszów Gust ten obudzi³ siê dopiero
w wiêzieniu, osobliwie w Josefstadzie Wtenczas to wyszed³em na poetê, nie bêd¹c wprawiony do tego
rzemios³a.
Przeprowadzony do O³omuñca uleczy³em siê od manii pisania wierszów...9

V souboru autobiografických vzpomínkových verù a jejich prozaických komentáøù vynikají pasáe reflektující konkrétní události celospoleèenského charakteru, vìtinou minulé, spjaté
s povstáním, ale také ty, jimi reaguje na novìjí, soukromé rodinné zprávy, je mu pøicházely se
zpodìním do vìzení. Autorská výpovìï k politickým tématùm má formu polemiky s protivníky
a apologie vlastních postojù a èinù. Je reakcí na vechna obvinìní ze strany nepøátelských
oficiálních domácích kruhù, objasòuje také nìkteré dùsledky chyb, kterých se dopustili vùdci
povstání pøi jeho pøípravì, v dobì bojù i po jejich skonèení. Polemika a apologie pøerùstá
v propagaci vlastních názorù a postojù.
Moje Smutki podczas d³ugiej niewoli w Josefstadzie
je titul prvního cyklu próz a verù, jeho struktura svìdèí o promyleném autorském zámìru:
pro osobní výpovìï autor zvolil prózu, pravidelnì ji oznaèuje jako Smutek I  IV. Tento prozaický text plní funkci vysvìtlujícího osobního komentáøe ke konkrétním, chronologicky øazeným
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historickým událostem a z hlediska autorské výpovìdi se jedná o autotematické poznámky, je
pøesvìdèivì dokreslují atmosféru, v ní celý text vznikal.
Básnický obraz minulých dìjù autor uvádí mottem z klasikù a vlastní popis historických
událostí má formu elegie (Elegie IIV), s výjimkou Eklogy, vìnované matèinì smrti.10
alozpìv jako formu svých básnických skladeb s historickou tematikou Ko³³¹taj uívá ve
shodì s klasickou normou 18. století, která podle vzoru Youngových Noèních rozjímání, k nim
se Ko³³¹taj odvolává, vyjadøuje tehdy oblíbenou pochmurnou tematiku v podobì tzv. høbitovní
poezie. Ekloga jako básnický obraz idylické krajiny mytické pastýøské Arkádie je výrazem
podvìdomé autorovy touhy pøivolat dávný obraz utìené venkovské krajiny, jí je autorovi
rodná Volyò, zemì, v ní odpoèívá milovaná matka, protoe to byla ona, která cierpieæ za
ojczyznê [svého syna] nauczy³a.
Prozaická èást nazvaná Smutek I pøipomíná první výroèí od neastné bitvy u Matìjovic
10. øíjna 1794. W tym dniu obchodzi³em rocznicê owego wielkiego nieszczêcia, któ-re przynios³a
Polsce przegrana pod Maciejowicami, gdzie Tadeusz Kociuszko, naczelnik po-wstania narodowego, okryty ranami, pojmanym zosta³ w niewolê moskiewsk¹ Pozwoli³em wiêc myli przebiec ich szereg. Zachcia³o siê dalej zostawiæ pami¹tkê obchodzenia tej nieszczêliwej rocznicy.
Wzi¹³em do rêki pióro i pierwszy raz w moim wiêziêniu nastêpuj¹cy wiersz napisa³em.11
Inspirací k básnické výpovìdi Elegia I tedy bylo první výroèí bitvy u Matìjovic (vzpomínané 10. øíjna 1795), v ní byla polská vojska pod vedením T. Kociuszka, jen v ní utrpìl
zranìní, poraena a kterou také celé protiruské povstání skonèilo. Neskonèilo vak krveprolévání v Praze, pøedmìstí Varavy; polskému vojsku zde velel Józef Zaj¹czek, ve svých pamìtech
vzpomínající, e i po vítìzné bitvì 4. listopadu, zøejmì jako akt msty za protiruský odboj, vojska
generála Suvorova vyvradila témìø vechny obyvatele této varavské ètvrti. Tato událost
vstoupila do polské historie jako rze Pragi, tj. masakr v Praze. Básnická skladba je obalobou
tìch, kteøí neprojevili dostatek lásky k vlasti a svým jednáním pøispìli k její záhubì.
Ojczyzno! Dzi twej zguby rocznica przypada,
Dzi Kociuszkê odda³a w rêce Moskwy  zdrada,
Dzi Polak straci³ serce umrzeæ przy twej sprawie,
Dzi przyszed³ koniec jego cnocie, mêstwu, slawie,
Dzi niecny zdrajca wygra³ i dzi zemsta wciek³a
Natchnê³a Suworowa, duszê rodem z piek³a,
Do rzezi dokonanej w czwartym listopada.
Lecz, niestety, straciwszy wzór prawego mêstwa,
Nie bylimy ju¿ godni mierci ni zwyciêstwa.
Wszystko z Kociuszk¹ Polsce odj¹³ los okrutny.
Bylimy Polakami! By³a Polska luba!
Niegdy wolnoci gniazdo, wszystkich S³owian chluba.
Kociuszku!
Oby wiedzia³! Dzi jeszcze straty twojej p³aczê!
P³aczcie ze mn¹, Polacy, wiêniowie, tu³acze
I pozosta³e w domu wolne niegdy Lechy!12
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Reflexe autorova psychického stavu dlouhodobì vìznìného èlovìka, jen se snaí vyrovnat se s událostmi vnìjího svìta a zachránit si tìlesné a hlavnì duevní zdraví literární èinností, je obsahem pomìrnì rozsáhlých prozaických pasáí. Ty tvoøí v celku textu významnou rovinu aktuálních sdìlení, vyjadøující pocity, nálady a atmosféru, v ní autor-vìzeò prolomí mlèení
a zaèíná ve vzpomínkách rozmlouvat o nedávných událostech, jich byl svìdkem a mnohdy
i aktivním úèastníkem. Rekapitulace minulých dìjù v prozaickém textu pøechází do obhajoby
vlastních postojù a èinù ve verovaných pasáích.
Smutek II je datován 19. prosincem 1795 a evokuje vzpomínku na zaèátek ji rok trvajícího
vìznìní:
Zbli¿y³ siê rok, odk¹d przewie¿ony do O³omuñca, pierwszy raz znalaz³em siê w wiêziêniu. Trudno by³o
zapomnieæ tej pamiêtnej w mym ¿yciu ró¿nicy.
W wiêzeniu, w podagrze zachcia³o mi siê pisaæ wiersze,
choæ do poezji najmniejszego dawniej nie czu³em gustu. Nikt miê nie us³yszy, a je¿eli zabawa ta przejdzie za
drzwi mego wiêziênia, ka¿dy wiedzieæ bêdzie, ¿e w niej nie sztukê
nie talent lecz stan mego serca
postrzegaæ nale¿y. Tak myl¹c, zacz¹³em pisaæ. 13

Odliný tón básnické výpovìdi zaznamenáme v Elegii II (podle datace se také vztahuje
k 19. prosinci 1795), je je konfrontací a ostrou polemikou s pùvodci autorova pádu  jeho
zatèení a následného uvìznìní, ani by mu byla dána monost veøejné obhajoby. Pocit køivdy
za osobní tragédii a obavy z brzké smrti se zde mísí s líèením obrazu národní tragédie:
Ju¿ raz drugi w najdalsze zapêdzony strony
Wraca s³oñce, powiêkszyæ dzieñ nadto skrócony,
Jak miê odrodny Polak oczerni³ i zdradzi³,
Jak miê nieludzki s¹siad w wiêzieniu osadzi³.
Dzieñ przesz³y równy temu, co miê za snu budzi.
Jedna tylko choroba odmianê przynosi,
Mniej cierpi umys³, kiedy cia³o wiêcej znosi.
Zdrowie miê odstêpuje, podagra siê wzmaga,
Prócz cierpliwoci, nic ju¿ wiêcej nie pomaga.
¯ycie takie rzetelnym jest mierci obrazem,
Wlecze siê bez wolnoci, bez nadziei razem.
Pogrzebany w tych wiêzach ledwie wiem, czy ¿yjê,
Zginê³a Polska, jak rój pszczó³ek pracowitych.
Zginê³a! Lecz to skutek, ja szukam przyczyny,
Tam przyczyna, gdzie rz¹dy. Tam j¹ poznam kiedy,
Lecz nie w ¿yciu miertelnym, w kraju p³aczu, biedy,
Sk¹d prawda ulecia³a, sk¹d wygnana cnota,
Jeszcze ludzie miertelni nie s¹ prawdy godni.
Najdziemy sprzecznych skutków przyczyny, dowody.
Obym wiêc jak najrychlej tych zysków by³ godnym
I wymieni³ niepewne ¿ycie z niezawodnym!
Obym siê z³¹czy³ z tymi, co dla swej ojczyzny
Ponieli mieræ chwalebn¹ przez okrutne blizny.
Oswobodzony z wiêzów ¿ycia, poznam jasno
Dolê nieszczêsnej Polski i dolê m¹ w³asn¹, 14
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Prozaické pasáe nazvané Smutek III (z 3. èervna 1798), vìnované vzpomínkám na matku,
která v dobì Ko³³¹tajova vìznìní zemøela, jsou naplnìny zármutkem a prostoupeny výèitkami,
e své matce pøipravil bolest a zklamání:
Jest to nowego rodzaju nieszczêcie, które obok k³adê z utrat¹ w³asnej ojczyzny, a które, choæ mniej ofiar,
wiêcej miê przecie¿ ³ez kosztowa³o. Dnia tego pierwszy raz dowiedzia³em siê z pewnoci¹ o mierci mojej
matki. By³ to moment zanadto przykry, choæ siê do niego od dawna gotowa³em. Nagle przera¿ony tak smutn¹
wiadomoci¹, godzin kilka w g³êbokim przepêdzi³em milczeniu. Nie mog³em p³akaæ, nie mog³em odetchn¹æ.
By³em zgo³a podobny do cz³owieka przywalonego niezmiernym ciê¿arem, pod którym ca³¹ utraci³ przytomnoæ. Stan takowy zdawa³ mi siê z pocz¹tku byæ stopniem tej doskona³oci, do której dosz³a moja cierpliwoæ,
ale siê myli³em. Ta mniemana spokojnoæ pochodzi³a tylko z nadzwyczajnego odurzenia, które mi odjê³o si³ê
czucia.15

Pozoruhodná jsou autorova slova, kterými líèí, jak se snail hluboký smutek pøekonat:
przymusza³em siê do pracy, choæ mi wszystko z r¹k wypada³o. Najpierwsze dumy krakowskie przysz³y
mi na myl, nuci³em sobie, powtarzaj¹c proste wyrazy, znajduj¹ce siê w piosnkach krakowskiego ludu 16

Poslední oddíl cyklu Smutki konèí básníkovou reakcí na zprávu z 19. prosince 1796, kdy se
dovìdìl o smrti Kateøiny II. Její skon ho na èas naplnil nadìjí, e dojde k politickým zmìnám, je
by mohly znamenat jeho proputìní. Vere dokládají, e pøes ostrý vìzeòský reim Ko³³¹taj byl
pravidelnì informován o politickém dìní v Evropì, a proto mohou být odezvou na nedávné,
stále aktuální události, o nich vìøil, e pøíznivì ovlivní také jeho osobní situaci.
Po moich Smutkach k³adê moje Hymny, tìmito slovy autor uvádí svùj nedokonèený
pøeklad cyklu Davidových almù, èítajících v jeho podání pìt rozsáhlých básnických skladeb 
hymnù. O své práci pøekladatele v prozaickém komentáøi dokládá, e si chtìl vyzkouet, zda se
mu podaøí krásu originálu pøevést do polského pøekladu. Soudí, e je to práce velmi obtíná
zvlátì v jeho podmínkách, nebo nemìl vhodný text originálu. Proto zvolil, jak sám dokládá,
kompromis: vybírá a spojuje podle svých potøeb pouze nìkteré almy èi jejich pasáe, nìkteré
z nich zkracuje, jiné roziøuje o své vlastní vysvìtlující komentáøe. Zpùsob své pøekladatelské
práce charakterizuje slovy:
Bo to, co w mowie hebrajskiej jednym wyrazem oddane byæ mog³o, potrzebuje w naszej czêstokroæ kilku
naszej. koloryt wspania³ych hebrajskich obrazów bardzo siê odmieni³ pod moj¹ rêk¹ i nie móg³ byæ oddany w
jêzyku naszym z sw¹ pierwiastkow¹ ¿ywoci¹, jak jest w³aciowa mowie orientalnej, zw³aszcza w poezji u¿ytej.17

Svùj pøeklad jetì pro jistotu opatøil poznámkami, které mají ètenáøe zorientovat v textu originálu a jeho pøeloené verzi.
Tøetí oddíl cyklu tvoøí rozmanité pøíleitostné vere, které autor sepsal také za pobytu ve
vìzení v Josefovì, ale obsahuje i texty pozdìjí. Z nich si zaslouí zmínku báseò Uwagi nade
mn¹ samym i nad moim uwiêzieniem, dále pak rozsáhlá básnická skladba Daremne projekta
a vere dedikované vlasti s názvem Do ziemi ojczystej.
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Hugo Ko³³¹taj a jeho vìdecká èinnost v letech 17981802
Koncem èervna 1798 byl Ko³³¹taj pøevezen zpìt do olomoucké pevnosti, kde se postupnì
zlepily podmínky jeho vìznìní do té míry, e mìl dokonce monost èíst knihy a noviny, take
zaèal pracovat i vìdecky. Sám o tomto zlepení napsal vùdci povstání T. Kociuszkovi: ¯yjê
jak gdybym mia³ jutro umrzeæ, mylê, jak gdyby mi jeszcze wiek ca³y ¿yæ nale¿a³o.18
Svým vznikem se vztahují k období jeho nedobrovolného pobytu na Moravì a v Èechách
dva rozsáhlé nauèné texty, a to Porz¹dek fizyczno-moralny, czyli Nauka o nale¿ytociach
i po-Dolê nieszczêsnej Polski i dolê m¹ w³asn¹, 14 winnociach cz³owieka, wydobytych z praw
wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia, který je povaován za nástin osvícenské etiky a sociologie (antropologie),19 a tøídílný spis Rozbiór krytyczny zasad historii
pocz¹tkowej wszystkich ludów, v nìm vymezil historický úhel pohledu ve filozofii a vìdách
obecnì.20
Oba vìdecké texty, jak je uvedeno jejich editorem Ferdinandem Kojsiewiczem v r. 1842
v pøípise pro krakovskou tiskárnu Jagellonské univerzity, vznikaly v dobì Ko³³¹tajova vìznìní
v Josefovì a v Olomouci. První díl textu Fyzicko-morální øád byl vydán jetì za autorova
ivota v r. 1810 v Krakovì; Ko³³¹taj v nìm pokraèuje ve svých nìkterých døíve formulovaných
fyziokratických názorech, je originálním zpùsobem modifikoval a rozíøil o názory shodné
s italskými osvícenci o specifické úloze práce, kterou povauje za pøirozenou povinnost èlovìka. Jeho názory tedy v souladu s potøebami nastupujícího kapitalismu rehabilitují význam
práce, povaované podle feudálních pøedstav za dùsledek prvotního høíchu, zatìujícího lidstvo, za èinnost pøedurèenou pouze nejniím, nesvobodným vrstvám obyvatel.
Zásadní význam pro nové chápání evoluèního pojetí rozvoje svìta mìlo i jeho druhé dílo,
vzniklé ve vìzení v Olomouci, Kritická analýza principù nejstarí historie lidstva. V této historii
rozlioval dvì epochy: první pøed potopou, v ní je svìt chápán jako utopický obraz vlády
poøádku, a druhé období historie lidskosti a svìta po této pohromì, pro nì je charakteristické
utváøení systémù teokracie, uvádìjících do vztahù mezi lidmi pokrytectví, pøetváøku a fale
spolu se spoleèenským útiskem a vykoøisováním.
Nadìji pro souèasnou spoleènost Ko³³¹taj vidí v návratu k období øádu, o jeho nastolení
usiluje osvícenství svým dùrazem na revoluèní a reformní èinnost.
Inspirativní Ko³³¹tajovy názory jsou uvedeny nejen v Kritické analýze a v dalích textech tohoto období, ale také v listu napsaném v dobì tìsnì po proputìní z olomouckého
vìzení s datem 15. prosince 1802, adresovaném krakovskému tiskaøi Janu Majovi. Tento list je
z hlediska autorových dalích vìdeckých plánù zásadním textem a je pravdìpodobné, e k jeho
vzniku dolo právì bìhem druhého olomouckého vìznìní od konce èervence 1798 do konce
r. 1802. Obsahuje jeho pozoruhodné názory spoèívající v chápání historie jako ve znaèné míøe
procesu pøíèinnì podmínìných událostí a situací. Ko³³¹taj napomáhá rozvoji historické vìdy
tím, e pøekonává dosavadní apriorismus a ahistorismus, poaduje kritickou práci s historickými
prameny, doporuèuje dalí rozvoj zkoumání historického materiálu, upozoròuje na význam
pomocných historických vìd atd.
Novì vymezil vìdeckou disciplínu, historii kultury, do ní zahrnoval historii politickou,
právní, ekonomickou, osvìtovou atd. Své názory na nìkteré historické otázky precizoval v textu
Prospekt do napisania dzie³a pod tytu³em »Pamiêtniki historyczne do objanienia dziejów
mego czasu s³u¿¹ce«,21 v nìm mìl v úmyslu pojednat o stanie owiecenia w Polszcze od roku
1750 do roku 1764 (o stavu osvícenství v Polsku od r. 1750 do r. 1764), o stanie miast
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i miasteczek polskich (o stavu polských mìst a mìsteèek), o fabrykach i rzemios³ach krajowych (o domácích továrnách a øemeslech), o szlachcie polskiej (o polské lechtì) atd.
První z postulátù se mu podaøilo realizovat v publikaci Stan owiecenia w Polszcze
w ostatnich latach panowiania Augusta III. (17501764), vydané a posmrtnì v r. 1841, je
patøí k nejlepím analýzám pøíèin kulturního úpadku v období saské dynastie. Publikace kromì
retrospektivních rekapitulací zahrnuje i úvahy o významu osvícenských impulzù pro rozvoj
domácí kultury.
Ko³³¹taj se také proslavil svým programem folklorního výzkumu, který známe opìt z korespondence s tiskaøem Janem Majem a s historikem Tadeuszem Czackim, který byl vynikajícím
znalcem v oblasti etnografie (ten vak mj. vìøil v pravost Písní Osiana, kdeto Ko³³¹taj o jejich
pravosti pochyboval).
Velmi prozíravì Ko³³¹taj vytyèil program vìdeckého zkoumání lidové kultury, ponìvad jak
dokládal, obyèeje vzdìlaných lidí, lechty a mìanù jsou si vzájemnì velmi podobné v celé
Evropì, avak zásadní rozdíly lze vidìt v domácí lidové tradici.
Jeho badatelský program v oblasti folkloristiky chtìl zkoumat obyèeje lidu v provinciích,
krajích a vech regionech, pøedmìtem folklórního studia mìly být dialekty, lidové písnì, lidové
obøady a slavnosti, do okruhu jím navrhovaných oblastí patøila i historie oblékání, lidové
stavitelství, øemesla atd. Ko³³¹taj se tedy zaslouil o vymezení cesty k poznání ivota a kultury
polských ch³opù, s nimi patrnì spojoval nadìje novodobého polského národa. Zøejmì tedy
pod vlivem poráky Kociuszkova povstání Ko³³¹taj zmìnil i svùj názor o dominující úloze
lechtické kultury jako základu národní kultury. Svým pojetím lidové kultury a programem
nutnosti jejího zkoumání vymezil i její význam v dalím kulturním období, kterým je preromantismus a romantismus.
Závìr
Poèátem prosince r. 1802 Ko³³¹taj sice opustil olomoucké vìzení, avak trvale mu byl zakázán pobyt na území rakouského záboru, take zde ztratil vechen svùj majetek a byl nucen vrátil
se nejdøíve do Varavy a poté do rodné Volynì. Byl stále sledován policií, ale pøesto se vìnoval
napø. reformì støedokolských studií (srov. jeho Projekt urz¹dzenia Gimnazjum Wo³yñskiego)
a pozdìji, v souvislosti s blíícím se snìmem v r. 1809, rozvíjel dalí politické aktivity, jejich
výsledkem jsou jeho Uwagi nad t¹ czêci¹ ziemi polskiej z r. 1808 a Postrze¿enia nad
Ustaw¹ Konstytucyjn¹ Ksiêstwa Warszawskiego z r. 1809 urèená S. Zamoyskému. V letech
18091810 se znovu podílel na snahách o reformu kolství spisem Urz¹dzenie Szko³y G³ównej
Krakowskiej: tento jeho projekt vak nakonec nebyl pøijat.
Nejnovìjí polská literární historie sice vìnuje H. Ko³³¹tajovi jako vestranné osobnosti
konce XVIII. a poèátku XIX. století, nejen filozofovi a politologovi, ale v poslední dobì
i folkloristovi a básníkovi, znaènou pozornost, pøesto vak lze hovoøit o dluzích kulturních a
literárních historikù vùèi jeho osobnosti a nepochybnì významnému dílu. Monografie, která
by analyzovala alespoò èást jeho literárních a vìdeckých textù, je vznikaly za doby jeho
vìznìní na Moravì a v Èechách, si proto klade za cíl pøispìt k rozíøení obrazu této výjimeèné
osobnosti polského osvícenství a k vymezení jeho náleitého místa nejen v polské, ale i evropské kulturní historii.
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POZNÁMKY
1 Srov. podrobnìji Fiala, J.: Mìsto v pevnosti, in: Olomouc  Malé dìjiny mìsta, vydavatelství UP v Olomouci,
2002, s. 144151. Jedním z dùsledkù prohrané první slezské války (17401742) byla nutnost vybudovat
na moravskoslezském severu novou obrannou soustavu s mohutnými pevnostními systémy, v nich by
byly zøízeny munièní a proviantní sklady spolu s poèetnou vojenskou posádkou. K zajitìní obrany
severní Moravy mohla vyhovovat po nezbytné vestranné modernizaci olomoucká pevnost, která by
v pøípadì blíícího se nebezpeèí ze strany nepøátelských vojsk zabránila jejich prùniku do vnitrozemí.
K posílení obranyschopnosti hranièní pevnosti Olomouce bylo vyuito staré mìstské opevnìní a novì
pak hlavní øeèitì øeky Moravy a její ramena, které byly propojeny s fortifikaèními pøíkopy. Spolu se
soustavou stavidel bylo po dokonèení olomoucké tereziánské pevnosti (v r. 1756) moné zaplavit
rozsáhlé severní pøedpolí, ze západu tvoøily obranu ance z cihel a zeminy spolu s Mlýnským ramenem. Mìsto bylo obklopeno soustavou fortifikací podle projektu vojenského inenýra Rochepina, který
posílil obrannou soustavu mìsta o bastiony holandského typu s kasematy a systémem krytých cest a
minových chodeb. Kasematy Vodních kasáren mìly posílit západní stranu obranného systému a slouily
jako skladitì vojenského materiálu i k ubytování vojska. Hradby olomoucké pevnosti tak mìly chránit
obyvatelstvo a vojenskou posádku pøed nepøátelským útokem.
2 Hugo Ko³³¹taj se narodil v r. 1750 jako nejmladí syn zchudlé polské lechtické rodiny v Dederka³ach
Wielkich na Volyni, pozdìji se rodina pøestìhovala do okolí Sandomìøe. Nedostatek prostøedkù na studia
nadaného syna rozhodl o jeho duchovní kariéøe  po absolvování Krakovské akademie na ní získal jako
osmnáctiletý v r. 1768 doktorát filozofie. S finanèní podporou svého bratra Jana studoval ve Vídni a
v Itálii (Neapol a Øím), kde v r. 1775 získal doktorát teologie a práva. Po studiích byl papeem Klimentem XIV. jmenován krakovským kanovníkem. Pro jeho celoivotní èinnost byla studia v Itálii, hlavnì
v Øímì, nejvýznamnìjí, nebo za nich se setkal s osvícenskými filozofickými názory, je ho inspirovaly
pro jeho vlastní práci v oblasti spoleèenských vìd  zvlátì se vìnoval výchovì a vzdìlávání obyvatel,
s íøením osvìty zdùrazòoval i nutnost zmìnit zpùsob vlády v zemi, a vytvoøit tím podmínky pro
uskuteènìní politicko-spoleèenských zmìn. Patøil k nejaktivnìjím pracovníkùm KEN (Komisja Edukacji Narodowej  Komise národní výchovy) a z jejího povìøení zreformoval v letech 17771780 krakovskou univerzitu, do té doby povaovanou za centrum scholastiky (hovoøilo se o ní jako o kostøe pøedpotopního mamuta). V letech 17821786 byl i jejím rektorem (Ko³³¹taj tehdy omezil pravomoci rektora,
vytvoøil dvì kolegia  morální a fyzické, propustil staré profesory a pøijal øadu mladých, kteøí vyznávali
osvícenské názory). Soustøedìnou pozornost vìnoval vìdám pøírodním a mravním, jak nazýval etiku.
V roce 1786 odeel do Varavy a stal se vùdèí osobností tzv. Kunicy (Kovárny), je vela do polské
kulturní historie jako Kunica Ko³³¹tajowska. Toto reformní centrum (biuro informacji i propagandy 
ministerstvo informace a propagandy) se stalo místem vzniku politických brour, je seznamovaly
veøejnost s polským reformním hnutím a získávaly ji pro uskuteèòování jeho pøedstav a poadavkù.
V dobì zasedání Velkého (ètyøletého) snìmu (od r. 1493 byl tento polský snìm nejvyím zákonodárným
orgánem v zemi), tj. od roku 1788 do 1792, byla schválena první psaná ústava v Evropì vycházející
z mylenek francouzské a americké revoluce (mimo jiné rozíøila obèanské svobody). V té dobì opustil
místo nejbliího spolupracovníka krále Stanis³awa Augusta a vìnoval se soustavnì politické a osvìtové
práci.
V rozsáhlém cyklu publikací Do Stanis³awa Ma³achowskiego, referendarza koronnego. O przysz³ym
sejmie Anonima listów kilka, jen vznikl v letech 17881789, Ko³³¹taj zahrnul nejzávanìjí mylenky
svého politického programu. Byly jimi závìry z prvních mìsícù zasedání snìmu v textu Anonima listów
kilka, kdeto druhé základní dílo vydané koncem r. 1789, Prawo polityczne narodu polskiego, je reakcí
na výsledky snìmovního jednání, jím byly konkrétní návrhy textu ústavy.
V textu Anonima listów kilka mimo jiné uil pro charakter realizace programu reformy pojmu ³agodna
rewolucja, tj. klidná, nenásilná, mírná revoluce; po vzoru italských osvícencù (G. Filangieriho) vytvoøil
polský ekvivalent italského pacifica rivoluzione, aby pøedeel ráznému odmítnutí vech reforem
konzervativní èástí polské lechty, pro ní jakékoliv zmìny ve spoleènosti byly nepøijatelné. Ko³³¹taj si
byl vìdom toho, e kromì úpadku spoleènosti je tøeba poèítat s revolucí, je zasáhne celou spoleènost,
nejtvrdìji pak polskou lechtu. Svými názory smìøoval k pøetvoøení dosavadní feudální polské spoleènosti, ovládané magnátskou oligarchií, do podoby novodobého buroazního národa, v nìm lechta a
mìané se budou podílet na vládì; v èele jím navrhovaného státu pak bude dìdièný monarcha bez vìtích
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pravomocí. Jako spoluautor Ústavy 3. kvìtna z r. 1791 se Ko³³¹taj stal korunním podkancléøem. V této
nové vysoké státní funkci také podepsal ve shodì s králem targovickou konfederaci (1792 1793), je
se stala pøedehrou druhého dìlení Polska (1793). Brzy poté emigroval do Saska, kde organizoval spiknutí,
které mìlo vyústit v povstání, do jeho èela byl povolán Tadeusz Kociuszko. Povstání vypuklo v bøeznu 1794, po vítìzné bitvì nad ruskými vojsky u Rac³awic v dubnu tého roku bylo polské vojsko v øíjnu
1794 v bitvì u Maciejowic poraeno a T. Kociuszko byl zajat.
V dobì povstání Ko³³¹taj zastával sice názory blízké svým døívìjím o tzv. ³agodnej rewolucji, ale lze
pøedpokládat, e se kolem nìho seskupovali zastánci radikální odplaty nositelùm proruských názorù
(èasto se hovoøí o teroru, k nìmu se ke konci povstání uchylovala èást revolucionáøù, známé byly
lidové soudy nad zrádci v kvìtnu a èervnu 1794). V té dobì Ko³³¹taj zastával funkci vedoucího financí
Wydzia³u Skarbu Rady Najwy¿szej Narodowej (Oddìlení pokladny nejvyí národní rady) a byl povaován
za vùdce levice a sympatizanta jakobínù. Srov. Pisarze polskiego owiecenia, T. 2. Pod redakcj¹ T. Kostkiewicza i Z. Goliñskiego. PWN Warszawa 1994, s. 557613. Srov. také Sobotková, M.: Hugo Ko³³¹taj,
významná osobnost polského osvícenství, na Moravì a v Èechách (17941802), in: Studie z èeské
a polské literatury (Pìt století v historii èesko-polských literárních souvislostí). Vydavatelství UP Olomouc 2002, s. 6575.
3 Od prosince 1794 a do února 1795, kdy byl vìznìn v Olomouci, byly podmínky pro zahájení práce
velmi nepøíznivé, není ale vylouèené, e o úmyslu sepsat svou vzpomínkovou relaci alespoò pøemýlel;
od 14. února 1795 do 29. èervna 1798 byl internován v Josefovì; zde sice mìl zlepené podmínky,
dokonce mohl i psát a snad èetl svým blízkým nìkteré texty  viz autorský komentáø v dedikaèní
pøedmluvì neteøi Mariannì, avak stále, jak sám uvádí, il v krajním nepohodlí, ztrápený podagrou, bez
nadìje na oèitìní svého jména a zveøejnìní svých textù. Dobu od 29. èervna 1798 a do 16. listopadu
1802 (vìzení vak opustil a na poèátku prosince 1802) proil opìt v Olomouci, kde se podmínky jeho
internace mírnì zlepily, dokonce mohl èerpat z nìjaké praské knihovny a z olomoucké Studijní
knihovny.
4 Srov. podrobnìji ¯bikowski, P.: Insurekcja i upadek Rzeczypospolitej w poezjach wiêziennych Hugona
Ko³³¹taja. Rzeszów 1993, s. 29 ad.
5 Srov. ¯bikowski v citovaném díle k tomuto tématu shrnul vechny významné historické doklady.
K situaci za Kociuszkova povstání se novìji vyslovil v r. 2001 v publikaci Powstanie kociuszkowskie
1794 polský historik B. Szyndler.
6 Celé Evropì je znám ten odrodilec (zvrhlík), nehodný oznaèení èlovìka, kterého by bylo s ohledem na
veobecný klid velmi nebezpeèné propustit z vìzení. Tato slova pronesl spolu s upøesnìním, e Ko³³¹taj
je zmar³y ciwilnie, náèelník západohalièské gubernie Wenzel von Megelik v r. 1796. Srov. ¯bikowski,
P., ibid., s. 17.
7 Básnické práce Huga Ko³³¹taje, jím vybrané z rukopisu, kterými se zabýval bìhem zajetí v Josefovì a
pozdìji. Na otázku, zda tímto titulem svùj text opatøil sám Ko³³¹taj, nelze odpovìdìt jednoznaènì, nebo
rukopis textu se nedochoval. Jak je uvedeno v edièní poznámce P. ¯bikowským, nová edice vychází
z textu Bibl. PAN v Krakovì, sig. 6937, který sice není rukopisem, avak srovnáním s jinými, mladími
variantami textu lze pøijmout za prokázané, e jde o vìrnou kopii, která se stala i pøedlohou posledního
vydání plného znìní tohoto textu; poøídil je v r. 1993 Piotr ¯bikowski, profesor Vysoké pedagogické
koly v Øeovì, pod názvem Poezje wiêzienne Hugona Ko³³¹taja. ¯bikowski tak vìdomì opominul fakt,
e Ko³³¹tajovy vìzeòské vere jsou komentovány prozaickým metatextem, který autor povaoval za
pøinejmením stejnì závaný jako pasáe psané verem.
8 Ke genezi textu srov. ¯bikowski, P.: Poezje wiêzienne Hugona Ko³³¹taja. Wroc³aw 1993, s. 115120.
9 ¯bikowski, ibid., s. 121.
1 0 K uití formy eklogy autor dodává vlastní vysvìtlující komentáø: Umieci³em tê Eklogê miêdzy elegiami, bo ona wiadczy za najwiêkszym smutkiem, którego w mym ¿yciu dozna³em. ¯bikowski, ibid., s.
134.
11 ¯bikowski, ibid., s. 123.
12 ¯bikowski, ibid., s. 123124.
13 ¯bikowski, ibid., s. 126.
14 ¯bikowski, ibid., s. 127130.
15 ¯bikowski, ibid., s. 130131.
16 ¯bikowski, ibid., s. 133.
17 ¯bikowski, ibid., s. 143.
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1 8 Polski s³ownik biograficzny, díl 13, 19671968, s. 341n.
1 9 Fyzicko-morální øád aneb Nauka o potøebách a povinnostech èlovìka získaných z vìèných, nemìnných
a nutných pøirozených práv.
2 0 Kritická analýza principù nejstarí historie lidstva.
2 1 Prospekt (zámìr) k napsání díla s názvem Historické vzpomínky (memoáry) slouící k objasnìní soudobých dìjù.

ÜBER POLNISCHE TEXTE
AUS DEN ÖSTERREICHISCHEN STAATSGEFÄNGNISSEN
IN OLMÜTZ UND JOSEFSTADT AM ENDE DES 18. JAHRHUNDERTS
Zusammenfassung
In diesem Beitrag lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf Hugo Ko³³¹taj (17501812), die
bedeutende Persönlichkeit der polnischen kulturellen und politischen Geschichte, die aufgrund ihrer politischen Tätigkeit in der Zeit des Kociuszko-Aufstandes in den Gefängnissen
von Olmütz und Josefstadt in den Jahren 1794 bis 1802 inhaftiert war. Während dieser acht
zweifellos schweren Jahre, die er wiederholt in Olmütz und Josefstadt verbrachte, schuf Ko³³¹taj
drei Zyklen autobiographischer Gefängnisprosa und Verse mit den Titeln Smutki, Hymny,
Zabawy; Diese drei Zyklen bilden einen prosaisch-poetischen Text, den der Autor selbst mit
dem Titel Hugona Ko³³¹taja prace poetyczne, wybrane przez niego samego z rêkopism, którymi
siê bawi³ podczas niewoli w Josefstadzie i póniej versehen hatte.
In der Zeit seiner Haft entstanden in Mähren und in Böhmen außerdem seine umfangreichen wissenschaftlichen Texte Porz¹dek fizyczno-moralny, czyli Nauka o nale¿ytociach
i powinnociach cz³owieka, wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych
przyrodzenia und die dreiteilige Schrift Rozbiór krytyczny zasad historii pocz¹tkowej wszystkich ludów. Im Gefängnis entwarf Ko³³¹taj auch ein Programm für das Studium der Volkskultur
der untersten Schichten der damaligen polnischen Gesellschaft und somit legte er den Grundstein für die polnische wissenschaftliche Folkloristik.
Translation © Eva and Gerhard Salomon, 2004
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.
Sekce polské filologie
Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Køíkovského 10
771 80 Olomouc, ÈR

© Marie Sobotková, 2004
AUPO, Fac. Phil., Moravica 2 (2004)

87

88

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 2  2004

SLOVANSKÉ JAZYKY
V DÍLE MORAVSKÉHO POLYGLOTA A SPISOVATELE
FRANTIKA VYMAZALA
ONDØEJ BLÁHA
1
Frantiek Vymazal (18411917),1 známý pøedevím jako autor populárních jazykových
pøíruèek s podtitulem snadno a rychle, má v dìjinách èeské slavistiky postavení dosti specifické. Na rozdíl od svých souèasníkù a do urèité míry i kolegù na poli jazykovìdy, jako byli napø.
M. Hattala, J. Gebauer nebo J. Zubatý, nebyl F. Vymazal v oboru svého zájmu vysokokolsky
vzdìlán a celý ivot se mu vìnoval pouze ve volném èase, kdy ho nezamìstnávaly povinnosti
korektora v brnìnské Moravské akciové tiskárnì. Skuteènost, e byl Vymazal v jazykovìdì
i v praktické znalosti jazykù samoukem, se na charakteru jeho díla dosti výraznì podepsala, a to
nezøídka celkem pozitivnì. Jeho mluvnické pøíruèky a uèebnice se vyznaèují prostým jazykem a
lehkostí slohu, ve Vymazalovì dobì ne zcela samozøejmou, a také tím, e se v nich výklad opírá
èasto o velmi bohatý jazykový materiál sebraný z kadodenního ivota. Tato charakteristika
platí pøedevím pro Vymazalovy pøíruèky slovanských jazykù a také nìmèiny, tj. vìtinou tìch
jazykù, které Vymazal aktivnì ovládal (podle svìdectví souèasníkù hovoøil Vymazal plynnì asi
deseti jazyky; celkovì vìnoval své pøíruèky dvaceti osmi jazykùm).2 Vymazalovy uèebnice
tìch jazykù, které aktivnì neznal, mnohdy docela exotických, napø. tureètiny, cikántiny, hebrejtiny, dántiny nebo portugaltiny, úrovnì slavistických pøíruèek a uèebnic nìmèiny nedosahují  u proto, e k jejich psaní a vydávání vedla Vymazala spíe hmotná nouze a pøání
objednavatelù, zejména praského nakladatele a knihkupce F. Baèkovského.3 Proto jsou tyto
pøíruèky, vzniklé pøevánì v závìru Vymazalova tvùrèího pùsobení, vìtinou jen kompilací
poznatkù a jazykového materiálu z mluvnic a uèebnic jiných autorù, nezøídka vak obratnì
sestavenou.4 Úèelem naeho pøíspìvku je probrat a zhodnotit právì onu pùvodnìjí a také
zajímavìjí èást Vymazalova díla, toti jeho práce týkající se slovanských jazykù  nejen døíve
zmínìné pøíruèky s podtitulem snadno a rychle, ale i Vymazalovy struèné mluvnice (mj. Grammatické základy, jak je autor nazývá) a pøíruèky konverzaèní.
2
Ve svém mimoøádnì rozsáhlém a tudí dosti nepøehledném díle (sám odhadl poèet
svých prací, vydávaných vìtinou v podobì brour, na sto padesát)5 se Vymazal vìnoval
vem slovanským jazykùm, které v jeho dobì, tedy v poslední ètvrtinì 19. století a na pøelomu
století 19. a 20., mìly status jazykù spisovných, resp. tìm, které byly pokládány za samostatné
jazyky. Z toho plyne, e zvlátní pøíruèku Vymazal nevìnoval pouze bìlorutinì (viz blíe sub
2.1) a makedontinì (viz sub 2.2). Jiné dùvody  zøejmì nezájem nakladatelù  vedly Vymazala
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k tomu, e samostatnì nevydal ani uèebnice nebo mluvnice horní a dolní luické srbtiny,
aèkoli k tomu mìl dobrou teoretickou prùpravu (viz sub 2.3).
Vymazalovy slavistické práce lze podle jejich charakteru a ambicí rozøadit do dvou nestejnì
velkých skupin  první, velmi rozsáhlá skupina je tvoøena ryze praktickými pøíruèkami typu
Polsky snadno a rychle, Èech s Rusem rozmlouvající nebo Bulharsky v patnácti úlohách
(pøesné bibliografické údaje jsou v poznámkách dále). Skupina druhá, ménì poèetná, obsahuje
díla rovnì víceménì prakticky ladìná, ale psaná s vìtími nároky na ètenáøe  to jsou práce,
jejich název zpravidla obsahuje komponent Grammatické základy nebo Grammatik (v pøípadì nìmecky psaných prací). Zatímco knihy a broury spadající do první skupiny Vymazal
produkoval po celý ivot, díla, která lze zaøadit do skupiny druhé, jsou pøíznaèná zhruba jen pro
první polovinu Vymazalova tvùrèího pùsobení. Ze struktury a íøe poznatkù, které tyto Vymazalovy práce ètenáøùm zprostøedkovávají, lze usuzovat, e je autor  i pøesto, e je komponoval
rovnì jako uèebnice  psal s jistými vyími ambicemi (výklad postupuje po jednotlivých
jazykových plánech a mnohé jevy jsou celkem podrobnì komentovány). Tyto ambice vak
z rùzných dùvodù, zejména profesionálních, nebyly naplnìny  roli tu hrál jednak fakt, e byl
Vymazal jako lingvista-samouk èástí tehdejí vìdy (nikoli vak vemi jazykovìdci) pøehlíen,6
jednak se tu opìt projevily jeho existenèní potíe a v neposlední øadì také nezájem nakladatelství o vìdeètìji pojatá, a tudí hùøe prodejná díla.7
2.1 Ze vech slovanských jazykù vìnoval Vymazal nejvìtí pozornost rutinì. Øadu svých
pøíruèek týkajících se tohoto jazyka otevøel Ruským slabikáøem8 vydaným nepochybnì
v souvislosti s vlnou rusofilství po návratu èeských politických pøedstavitelù z etnografické
výstavy v Moskvì r. 1867. Svým praktickým zamìøením (zvládnutí azbuky a základù jazyka) se
Ruský slabikáø velmi podobá soudobým pøíruèkám od jiných autorù, napø. J. Ranka nebo
E. Vávry.9 Zpùsob, kterým se má ètenáø uèit azbuce, není originální, ale to mu nijak neubírá na
úèinnosti  v Ruském slabikáøi i v dalích Vymazalových pomùckách pro zvládání azbuky a
v uèebnicích rutiny10 je uvádìn rùznì variovaný soubor vìtinou deseti ruských slov, je
dohromady obsahují vechny znaky. Ètenáøi je doporuèeno vechna slova opisovat a èíst tak
dlouho, dokud si azbuku bezpeènì neosvojí  jeho znalosti mají pak upevnit vhodnì sestavená
cvièení. Výklady jsou ladìny problémovì (napø. varují pøed matením tiskacího è a í) a prùbìnì
jsou doplòovány údaji o výslovnosti  napø. výslovnost tvrdého û (ve slovì áûê) v rutinì se
vysvìtluje vhodnì zápisem v latince: buik. Kromì toho Vymazal zdùrazòuje nutnost èíst noviny a knihy v jazyce, jemu se uèíme, pøekládat v obou smìrech a také obcovat s rodilým
mluvèím (to platí obecnì pro vechny jeho uèebnice cizích jazykù). Vech zásad vèetnì
poslednì jmenované se Vymazal drel témìø vdy  pøi psaní raných uèebnic rutiny mu byl
cenným informátorem jistý Bykov, dìlník ruského pùvodu ijící pøechodnì v Brnì, a zøejmì
i dalí Rusové, jejich jména ji nelze zjistit. Z mluvèích nerodilých poskytl Vymazalovi odbornou pomoc slavista a cestovatel E. Fait, dále pozdìjí lektor rutiny na technice v Brnì F. Tacl
a v neposlední øadì i významný slavista J. Baudouin de Courtenay, který Vymazalovi r. 1888
poslal sbírku ruských poulièních nápisù.11
Nejpropracovanìjími Vymazalovými pøíruèkami rutiny jsou nìmecky psaná Rusische
Grammatik zunächst für den Selbstunterricht a èeské Grammatické základy jazyka ruského
z let 1880 a 1881 (viz pozn. 10)  první z nich má rozsah témìø tøi sta stran a zøejmì do ní byla
pojata i èást uèebnice ruské fonetiky, kterou chtìl Vymazal, jak vyplývá z jeho dopisu èeskému
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slavistovi pùsobícímu ve Varavì J. Perwolfovi ze srpna 1879,12 nabídnout nìkterému ruskému
nakladatelství (v odpovìdi Perwolf Vymazala odkázal na významného petrohradského slavistu
I. I. Sreznìvského a také na A. A. Chovanského ve Voronìi, zakladatele a vydavatele èasopisu
Filologièeskije zapiski). Obì výe uvedené mluvnické pøíruèky rutiny dobøe reprezentují
Vymazalovu výkladovou a uèební metodu  vekeré poznatky o jazyce jsou v nich doplnìny
velmi bohatým a didakticky vhodnì voleným jazykovým materiálem (jedná se o krátké vìty),
který mùe slouit také jako zdroj základních poznatkù o ruských reáliích. Ètenáø má studiem
v drobných, ale soustavných krocích  Vymazal doporuèuje pøísnì dodrovat pùl hodiny
studia dennì  vechny vìty pamìovì zvládnout a na jejich základì generovat vìty nové.13
Vymazalem aplikovanou uèební metodu hodnotil jako inspirativní i napø. J. Zubatý,14 jemu
Vymazal jako svému pøíznivci pozdìji dedikoval konverzaèní pøíruèku Èech s Rusem rozmlouvající (viz pozn. 10). Odbornì fundovaný základ Vymazalových pøíruèek a úèinnost autorovy
uèební metody rozpoznal také tehdy vídeòský slavista a literární komparatista M. Murko, který
Vymazalovi v dopise ze 17. 4. 189715 poslal nìkolik podnìtù k vylepení jeho ruské mluvnice, a
k významným ètenáøùm jeho pøíruèek patøil rovnì E. Berneker, jen se jako èerstvì nastolený
profesor slavistiky na nìmecké univerzitì v Praze podle vlastních slov16 zdokonaloval v èetinì
podle ji zmínìné Vymazalovy pøíruèky Èech s Rusem rozmlouvající. Vedle titulù uvedených
v pozn. 10 vìnoval Vymazal rutinì také jeden oddíl v kompendiu Poèátky slovantiny (devíti
øeèí spisovných) a litevtiny, je bylo vydáno v Brnì r. 188417 a je mìlo slouit jako jakýsi úvod
do jazykovìdné slavistiky18  autor zde vypoèítává nejdùleitìjí rozdíly mezi rutinou a èetinou v rovinì hláskoslovné a tvaroslovné a pøipojuje krátké ruské ètení.19
V Poèátcích slovantiny se Vymazal zabývá velmi struènì také ukrajintinou,20 kterou  ve
shodì s tehdejím územ  nazývá malorutinou. Tu pak v uèebnici Malorusky (rusínsky)
snadno a rychle vydané poprvé v r. 190021 na s. 3 charakterizuje ponìkud nevìdecky jako
takoøka ruskou èetinu s velmi podivnou výslovností s poznámkou, e se v pøíruèce drí
takové podoby jazyka, které se uívá v Halièi, Bukovinì a severních Uhrách. Fakt, e Vymazal
vìnuje pozornost západnímu rùznotvaru ukrajintiny, souvisí jistì s praktickými zøeteli  jde o
ukrajintinu v podobì, v jaké byla uívána na území Rakouska-Uherska, a vedle toho bylo ve
Vymazalovì dobì (vzhledem ke kulturnímu útisku Ukrajincù v ruské èásti Ukrajiny) tìitì
ukrajinského národního ivota právì v Halièi a v Bukovinì. Z poznámek22 rovnì vysvítá, e
byl Vymazal v písemném styku s O. Ohonovkým, profesorem ukrajinského jazyka a literatury
na univerzitì ve Lvovì, který mu zøejmì poskytl nìkteré informace. Hlavním teoretickým podkladem pro zpracování ukrajintiny byla Vymazalovi nejspíe Osadcova gramatika, kterou cituje v jedné z poznámek, a pravdìpodobnì i mluvnice Ohonovkého.23 Pravopis, uplatnìný Vymazalem v obou dílech, v nich se zabývá ukrajintinou, odpovídá zásadám tzv. maksimovyèovky
(s drobnými halièskými úpravami Osadcovými a Ohonovkého),24 které se pozdìji èásteènì
uívalo i na èeskoslovenské Podkarpatské Rusi.
V souvislosti s výklady o náøeèním rozrùznìní ukrajintiny se Vymazal ji v Poèátcích slovantiny25 dotkl bìlorutiny, resp. otázky, zda je bìlorutina spíe náøeèím ukrajintiny, nebo
rutiny. Vymazal se, jak vyplývá ze souvislostí, pøiklonil k mínìní O. Ohonovkého,26 e bìloruská náøeèí spolu s halièskými a jihoruskými jsou náøeèími ukrajinskými, aèkoli cituje také
názor J. Baudouina de Courtenay27 o pøíslunosti bìlorutiny k rutinì. Tímto hodnocením
bìloruského jazyka Vymazal nijak nevyboèuje z tehdejího vìtinového mínìní  pùsobení
obroditele bìlorutiny E. Karského spadá sice ji do poslední ètvrtiny 19. století a rovnì
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J. Perwolf upozoròoval u ve Vymazalovì dobì na nìkteré tìko pøehlédnutelné odlinosti
bìlorutiny od rutiny i ukrajintiny,28 ale k vìtímu rozvoji bìlorutiny a tedy i ke zmìnì
obecného názoru na ni dolo a po první svìtové válce (se vznikem Ústavu bìloruské kultury
pøi Bìloruské akademii vìd v Minsku).29
2.2 Nemalou pozornost vìnoval F. Vymazal bulhartinì  ji v r. 1879 údajnì nabízel nakladatelství C. Jügela ve Frankfurtu nad Mohanem bulharskou mluvnici,30 struèné uvedení do
tohoto jazyka je v Poèátcích slovantiny31 a koneènì v r. 1887 Vymazal vydal nìmecky celkem
úspìnou praktickou pøíruèku bulhartiny,32 kterou v recenzi  s drobnými kritickými pøipomínkami  pochválil i M. Murko.33 V obou poslednì jmenovaných dílech se Vymazal podrobnì
vìnuje bulharskému pravopisu,34 s ním byla ostatnì v dìjinách bulhartiny spojena øada otázek a sporù. Podle Vymazala je jeho hlavním nedostatkem (kromì celkové neustálenosti) to, e
se pro zápis jedné hlásky nìkdy uívá více znakù  napø. hláska j se na konci slabik zapisuje
jako é, jindy vak znakem ü (napø. ve slovì òüðíüå) anebo je j prostì obsaeno ve znacích å,
è (napø. òîè), ÿ, þ a « (tento znak podle Vymazala zbyteènì pøidává èesky psaná Wagnerova
mluvnice).35 Výhrady má Vymazal také proti znaku 4 (tzv. jus, grafický archaismus zachovaný
jetì reformou M. Drinova v 70. letech 19. století), protoe se ète stejnì jako % (tj. ã), a navrhuje
jej zruit (s poukazem, e se ve slovech jako äúáú, ìúæú stejnì nìkdy nahrazuje znakem %).
V tomto duchu psal Vymazal nìkdy na poèátku r. 1881 praskému sdruení bulharských studentù Sedjanka, které vak jeho návrhy týkající se pravopisu odmítlo prosazovat  k úspìchu
jednání asi nepøispìlo mj. to, e se Vymazal v souvislosti s pravopisem o bulhartinì vyjádøil
jako o slátaninì.36 V pravopisných reformách, provedených v Bulharsku v následujícím pùlstoletí do konce 2. svìtové války, byly vak nìkteré zmìny, které Vymazal navrhoval (ovem
bez návaznosti na nìj), pøece jen provedeny  pøíkladem mùe být právì zmínìné jus, je bylo
reformou T. Ivanèeva r. 1899 omezeno v koncovkách a posléze v tzv. akademickém pravopisu,
rozíøeném po r. 1944, definitivnì odstranìno.
Vymazalovy pøíruèky bulhartiny37 zprostøedkovávají poznatky o výslovnosti, gramatice a
lexiku systematicky a s lehkostí38  napø. odliení bulharského volného a pohyblivého pøízvuku od kvantity v podobì, v jaké jí uíváme v èetinì, je tu demonstrováno na èeském citoslovci
aha, v nìm je pøízvuk posunut na druhou slabiku, a princip aoristu a imperfekta je vysvìtlován na protikladu otázek co se stalo? a co se dálo?. Pøíruèky obsahují i obecné informace
o bulharských náøeèích vèetnì tìch, na jejich základì byla po r. 1946 kodifikována spisovná
makedontina (poznámka o støídnici a za praslovanskou nosovku *). Kromì Mikloièovy srovnávací mluvnice, kterou Vymazal vdy s oblibou pouíval, èerpají Vymazalovy bulharistické
práce také z výe zmínìné mluvnice Wagnerovy (viz pozn. 35) a z bulharské gramatiky T. P.
Ikonomova39  se zajiováním pomùcek a rodilých mluvèích Vymazalovi pomáhal opìt J. Zubatý,40 který pro Vymazala získal medika K. Kouchanova. Nezanedbatelný význam mìly také
informace poskytnuté Vymazalovi na pøelomu let 1886 a 1887 slavistou a historikem K. Jireèkem,41 jen pøedtím pìt let pùsobil na vysokých kulturních postech v Bulharsku. Podle Vymazalovy nìmecky psané uèebnice bulhartiny (viz pozn. 32) uèil na univerzitì v Derptu i J.
Baudouin de Courtenay a kvality Vymazalových prací zpìtnì ocenil také uvedený K. Jireèek. 42
Skuteènou kuriozitou mezi Vymazalovými pøíruèkami slovanských jazykù je nerozsáhlá uèebnice Staroslovìnsky (starobulharsky) snadno a rychle43  Vymazal v ní uívá tée praktické
výkladové metody jako v pøíruèkách ivých jazykù, opírá se o jazykový materiál z nejstarích
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staroslovìnských památek (napø. ze Zografského kodexu, Glagolity Clozova nebo Assemanova evangeliáøe  staroslovìnské vìty za úèelem procvièování gramatických jevù tvoøí místy i
Vymazal sám!) a odborné pouèení èerpá nepochybnì z Leskienovy pøíruèky.44 Celkovì má jeho
práce charakter vyslovenì kompilaèní a pro nìkteré podstatné chyby45 stojí kvalitativnì ní ne
Vymazalovy pøíruèky ostatních slovanských jazykù. Staroslovìntinì se Vymazal vìnuje také
v Poèátcích slovantiny,46 kde pro ni uívá názvu stará sloventina, a rovnì ve svých
doplòcích k ne pøíli zdaøilé Popelkovì gramatice47 v té je Vymazalovým dílem pojednání
o pùvodu staroslovìntiny, dále poznámky o výkladu nìkterých slov a vazeb a také èítanka
s úvodem a vysvìtlivkami.
Uznání od samého V. Jagiæe se naopak dostalo Vymazalovým mluvnicím a uèebnicím srbtiny a charváttiny z let 1882 a 188548  Jagiæ Vymazalovy pøíruèky vøele doporuèuje zejména
zaèáteèníkùm, kteøí se chtìjí s jazyky seznámit nenároènou formou.49 Aèkoli Vymazal své poèetné uèebnice týkající se srbtiny a charváttiny oznaèuje vìtinou jménem jednoho, nebo
druhého jazyka,50 traktuje v nich jinak bez výhrady názor, e jde o dvì varianty jednoho spisovného jazyka (s poznámkami o sloitosti jazykových vztahù na Balkánì).
Jako prùkopnické lze hodnotit Vymazalovy práce týkající se slovintiny  Grammatické
základy jazyka slovinského51 pøipsané G. Krekovi, Vymazalovu slovinskému pøíznivci a profesoru slavistiky na univerzitì v Grazu, jsou vedle mluvnice J. Lega52 první pøíruèkou tohoto
jazyka urèenou Èechùm. Vymazal v ní rozptyluje názor, e je slovintina nejtìí ze vech
slovanských jazykù, a velmi obratnì vysvìtluje charakteristické rysy slovinského hláskosloví
(napø. výslovnost irokého o ve slovech gôba nebo golôb pøirovnává velmi vhodnì k výslovnosti prvního komponentu èeského diftongu ou),53 tvarosloví (distribuci krátkého a dlouhého
tvaru adjektiv vysvìtluje na pøíkladu neurèitého a urèitého èlenu v nìmèinì) a skladby (probírá
napø. uití vazeb naj s indikativem místo kondicionálu a dále napø. pragmaticky motivované
transpozice  historický prézens, substituci indikativu imperativem apod.). Ani v Grammatických základech, rovnì pochválených v recenzi z pera V. Jagiæe (viz pozn. 51), nechybí obsáhlá
chrestomatie s ukázkami souèasného jazyka  podle vlastních slov vyuil i tuto pøíruèku ve svých
seminárních cvièeních na univerzitì v Derptu J. Baudouin de Courtenay.54 Struènìjí, ale neménì
pouèená a svìí je i Vymazalova uèebnice slovintiny z øady snadno a rychle,55 u které byl
Vymazalovým rádcem I. Kuniè, student filozofie na univerzitì ve Vídni, doporuèený J. Zubatým  Zubatý tuto Vymazalovu pøíruèku uplatnil a ocenil pøi pobytu v Korutanech v r. 1899.56
2.3 Vymazalovy sorabistické zájmy jsou podrobnì zpracovány v pøíspìvku J. Petra,57 obsahujícím mj. komentovanou edici Vymazalovy korespondence s luickosrbským spisovatelem
a národním buditelem M. Hórnikem  vyplývá z ní, e ji v r. 1879 zaèal Vymazal pomýlet na
pøíruèku luické srbtiny. Materiál, jen získal èásteènì od Hórnika, pak ale neuplatnil samostatnì  vyuil jej jednak pro První luicko-srbské ètení, otitìné v èasopise Zora,58 jednak pro
pøíslunou pasá v Poèátcích slovantiny.59 Obì Vymazalovy práce jsou sice rozsahem drobné
a neobsahují ádné autorovy pùvodní poznatky, ale jejich význam tkví v tom, e jde vùbec
o první popularizaèní stati o horní a dolní luické srbtinì napsané Èechem.60
Poltinì vìnoval Vymazal  poèínaje r. 1881  nìkolik víceménì prùmìrných mluvnic, uèebnic a konverzaèních pøíruèek.61 Nad jeho nìmecky psanou gramatiku poltiny62 vak V. Jagiæ
stavìl 7. vydání staré mluvnice J. Popliñského, zevrubnì pøepracované polským slavistou W.
Nehringem63 (právì W. Nehring, profesor slavistiky ve Wroc³awi, a také krakovský novináø
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M. Chyliñski byli ve vìci poltiny Vymazalovými konzultanty). Také mluvnické pøíruèky týkající se poltiny z prvního Vymazalova tvùrèího období jeví známky jistých vìdeckých ambicí,
na nì práce pozdìjí ji rezignují  v seitku Polsky snadno a rychle se mezi praktickými
pouèkami a úlohami objevuje následující Vymazalùv postesk, ilustrující ztrátu autorových iluzí
o dokonalých jazykových pøíruèkách: Nevím, jak se vám dvì pøedchozí úlohy líbily. Jednomu
èpìly snad pøíli gramatikou, jinému snad málo. Jedna kníka nemùe hovìti vem. Nejlépe by
bylo, kdyby si mohl kadý dát napsat kníku, jaká se mu nejvíce hodí.64
Zajímavý a dobovì pøíznaèný je Vymazalùv pohled na sloventinu, je je podle nìj náøeèí
èeské, ale natolik zvlátní a samostatné, e se mu musíme uèit jako kadému jinému jazyku
slovanskému.65 V Poèátcích slovantiny66 vak za spolupráce J. Vlèka uherskou sloventinu, jak ji nazývá, uvádí v samostatné kapitole, nikoli v nìjakých dialektologických poznámkách o èetinì, a pozdìji Vymazal vydává také zvlátní uèebnici sloventiny (viz pozn. 65).
Pozornost skuteènì mimoøádnou pak Vymazal vìnoval své vlastní mateøtinì  jazykové
kultuøe, slovní zásobì, pravopisným otázkám i výuce èetiny jako cizího jazyka. Také Vymazalovy práce bohemistické mají charakter veskrze popularizaèní, jak svìdèí název první samostatnì vydané práce o èetinì67  Mikloièovo hláskosloví jazyka èeského sestavil Vymazal ku
potøebì kolní i soukromé podle druhého vydání prvního dílu známé Mikloièovy srovnávací
mluvnice.68 Naopak ve své pùvodnosti ojedinìlý je Vymazalùv pokus zpochybnit názory
J. Gebauera o staroèeské jotaci (psané sie Vymazal interpretoval nikoli jako sì, nýbr jako e
nebo se), který vak nebyl zveøejnìn  zùstal v korespondenci mezi ním a Gebauerem.69 Ve své
dobì byla cenìna Vymazalova mluvnice èetiny pro Nìmce, vydaná v r. 188170  oproti nìkterým jiným soudobým mluvnicím vycházela Vymazalova kolní gramatika (v duchu autorových
zásad) ze skuteènì souèasného jazyka a také z jazyka lidového. Vymazal v ní mj. uplatnil i své
zkuenosti z praxe soukromého uèitele èetiny.71 kolním úèelùm byla urèena i Vymazalova
pøíruèka syntaxe a vìtného rozboru,72 obsahem málo pùvodní, ale dobøe sestavená, stejnì jako
jeho spisek Novoèeské hláskosloví zjednoduené,73 v nìm se  pøes jisté terminologické rozpory a výkladovou nedùslednost74  znovu projevuje Vymazalùv metodický a pedagogický
dùvtip. Velkou èást Vymazalových dílek týkajících se èetiny tvoøí práce zprostøedkovávající
nejirím ètenáøským vrstvám praktické znalosti pravopisu. Vymazal projevuje v tìchto svých
pracích celkem moderní názory, které souvisejí s jeho snahou uèinit pravopis jednoduí a
pøehlednìjí  v brouøe pøíznaènì nazvané Èeský pravopis pro netudované75 se zmiòuje
napø. o podstatì a výhodách dublet jako organické souèásti pravopisu a v hutné a pøitom
praktické pøíruèce Pravopisný slovník a zásady èeského pravopisu,76 pozitivnì hodnocené V.
Jagiæem, vystupuje proti hypertrofii pravidel a na konkrétních pøíkladech osvìtluje souèinnost
fonologického, morfologického a etymologického principu v systému èeského pravopisu.
Dosud málo známý je Vymazalùv autorský podíl na Slovníku nìmecko-èeském V. E. Mourka a
J. V. Sterzingera, vydaném v r. 1893  podle svìdectví P. Vái77 byl pro nìj vyuit i obsáhlý
excerpèní materiál Vymazalem nesoustavnì sbíraný od 60. let, kdy Vymazal pøispíval do oblíbených slovníkù J. Ranka78 (vekerý rukopisný materiál, urèený pùvodnì pro Vymazalem zamýlený vlastní nìmecko-èeský slovník, koupilo praské nakladatelství J. Otty v r. 1890).79 O Vymazalovì hlubokém zájmu o èetinu svìdèí mj. i podnìty, které poskytoval èeské jazykovìdì 
v 90. letech 19. století (nepochybnì v souvislosti s odeznívající vlnou jazykového brusièství)
postupnì vyzýval J. Vlèka, J. Krále a J. Zubatého, aby napsali zevrubné dìjiny nové èetiny, je
by pomohly k jejímu ustálení na vìdeckých základech.80 V samotném závìru svého ivota pak
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F. Vymazal poslal mnoství otázek a námìtù k bádání nad èetinou do redakce právì zaloeného
èasopisu Nae øeè. Nìkteré z nich byly vzápìtí zpracovány a otitìny  Vymazal se napø. ptá,
je-li èetina skuteènì pøeloenou nìmèinou, jaké je v èetinì zastoupení slov pøejatých
z nìmèiny a ze slovanských jazykù, a ubývá-li v ní slov, èi pøibývá.81
3
Vymazalovo neobyèejnì rozsáhlé filologické dílo je spíe ne dílem vìdce dílem zvlá
nadaného popularizátora vìdy a velmi dobrého uèitele  to ostatnì postøehl i V. Jagiæ ve svých
recenzích, v nich se opakují výroky jako praktický úvod, dobøe napsaná uèebnice a na
adresu Vymazala pak pochvaly typu autor je poctivý a nepøedstírá, e by pøináel nìco nového.
Skuteènì moderní je Vymazalùv dùraz na souèasný jazyk  v dobì, kdy se vìdeckost nedílnì
pojila s diachronním zamìøením, nemohly Vymazalovy synchronnì pojaté práce u z tohoto dùvodu pùsobit jinak ne nevìdecky. Velkou Vymazalovou pøedností je také schopnost vímat si
toho podstatného nejen v pracích jiných autorù, ale pøedevím ve struktuøe jazyka, který má být
pøedstaven ètenáøi, a také schopnost jednodue a výstinì kadý jev vysvìtlit. Tím Vymazalovo
dílo získává své pevné místo jak v dìjinách výuky cizím jazykùm, tak v historii slavistiky.
POZNÁMKY
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F. Vymazal se narodil v Topolanech u Vykova, ale celý ivot proil v Brnì  zde navtìvoval gymnázium, na nìm byl jeho uèitelem slavista A. Matzenauer (18231893), studia vak Vymazal nedokonèil.
Následnì vystudoval brnìnskou techniku a pùsobil krátce v redakci Veselých listù a Moravské orlice.
Vìtinu ivota pracoval jako korektor v brnìnské Moravské akciové tiskárnì. Dalí údaje o jeho ivotì
a díle jsou in Bulín, H.: Zloèiny Frantika Vymazala. In: Jiskry a plameny. Brno 1930, s. 8285; Burian,
V.: Spisovatel Frantiek Vymazal. Èasopis Vlastivìdného muzejního spolku v Olomouci, roè. 1/55 (1946),
s. 367372; Èervený, J.: Frantiek Vymazal. ivot, snahy a dílo polyglota malého národa. Praha 1937;
Gregor, A.: O ivotì a díle spisovatele F. Vymazala. Vlastivìdný vìstník moravský, roè. 14 (1959), s.
127135; Gregor, A.: Frantiek Vymazal jako filolog. Vlastivìdný vìstník moravský, roè. 19 (1967), s.
4455; Machar, J. S.: Zapomínání a Praha 1929, s. 257n; Váa, P.: Frantiek Vymazal. Z dílny slavisty
proletáøe. Sovìtská jazykovìda, roè. 4 (1954), s. 438447. Nekrology in Venkov, roè. 12 (1917), 10. 4;
Èasopis Matice moravské, roè. 4142/19171918, s. 538n a dále Cejnek v pozn. 7.
Údaj se opakuje ve vech pracích uvedených v pozn. 1.
Nakladatel F. Baèkovský zdùrazòuje v dopise Vymazalovi z 12. 5. 1895, e má zájem pouze o struèné
jazykové uèebnice s dobrým názvem. Smlouva byla sjednána pravdìpodobnì v èervnu 1895  Váa, P. in
Lidové noviny, roè. 25 (1917), 10. 7. (jedná se o cyklus ivotopisných èlánkù o Vymazalovi, vycházejících od kvìtna do èervence 1917  v nich je mj. citována také Vymazalova rozsáhlá korespondence)
Ani pøi sepisování tìchto pøíruèek vak Vymazal neupoutìl od své dùkladnosti  napø. pøi psaní uèebnice
Novoøecky snadno a rychle (Praha 1897) se za pomoci svého pøítele, profesora nìmeckého gymnázia
v Brnì Rudolfa von Sowy, seznámil s jistým øeckým dùstojníkem, jen mu pak poskytoval potøebné
konzultace (jako doplnìk k informacím, je Vymazal získal z literatury)  Velicos, roè. 1 (1913), s. 104.
V torzu svých pamìtí vydaném v èasopise Stopa, roè. 1 (19101911), s. 129132. Velkou vìtinu ze
zmínìných sto padesáti titulù tvoøí právì jazykové pøíruèky  ty èasto vycházely v nových a nových
vydáních (s drobnými i vìtími úpravami), celkem volnì mìnily názvy a jejich obsah se nezøídka èásteènì pøekrýval. Proto je obtíné podat úplnou bibliografii a ná pøíspìvek o to ani neusiluje  v poznámkách
(viz níe pozn. 10, 21, 48, 50 aj.) uvádíme citace jen vìtí èásti Vymazalova slavistického díla.
Pøehlíení soudobou vìdou vyvolalo u Vymazala pocit jisté ukøivdìnosti a zpìtný kritický postoj vùèi ní,
jeho projevem je kromì naráek roztrouených porùznu v jeho díle (srov. napø. Vymazalovu poznámku
o nafoukanosti G. Weiganda uvedenou níe v pozn. 38) parodická pøednáka Pùvod slova la, uèená
rozprava prof. M. Mataly (naráka na praského profesora M. Hattalu) otitìná pùvodnì v Moravské
orlici, roè. 11 (1873), 18. 1., a posléze i samostatnì (Brno 1873).
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7 O tom napø. Vymazalùv nekrolog od Th. Cejnka in Nový vìk, roè. 9 (1917), s. 108111 nebo Váa, cit.
z pozn. 3, 16.5.  pøíkladem mùe být odmítnutí Vymazalovy práce Katechismus der indogermanischen
Sprachenforschung nabízené r. 1883 lipskému nakladatelství J. J. Webera.
8 Ruský slabikáø èili úplný návod ku správnému ètení a psaní ruským jazykem s vytknutím hlavních rozdílù
mezi rutinou s èetinou. Praha 1868.
9 Rank, J.: Rukovì ku poznání ruského jazyka  Navedení k rychlému psaní ruského písma. Praha 1868;
2
Vávra, E.: Ruský tlumoèník. Praha 1868, 1873 (tj. 2. vydání).
1 0 Rusische Grammatik zunächst für den Selbstunterricht. Brünn 1880, 18902; Grammatické základy
jazyka ruského. Brno 1881; Snadný návod nauèiti se za nìkolik hodin rusky èísti a psáti (také s názvem
2
3
4
Za tøi hodiny se nauèíte rusky èísti i psáti). Olomouc 1884, Brno 1884 , Praha 1895 , 1902 ; Schnell
2
3
4
5
6
russisch. Brünn 1887, 1888 ; Rusky snadno a rychle. Brno 1892, Praha 1903 , 1914 , 1919 , 1925 ; Èech
2
s Rusem rozmlouvající. Praha 1902; Rusky v desíti úlohách. Telè 1903 ; Poèátky rutiny pro koly. Brno
2
1900; Rusky v praktických vìtách. Telè-Brno 1902, Praha 1903 ; Vyí kurs rutiny. Telè 1903, Praha
2
1912 ; Praktische russische Sprachlehre. Leipzig 1904; Rusky pro dìti. Praha 1907; Tisíc ruských vìt pro
první potøebu. Praha 1916.
1 1 Váa, cit. z pozn. 3, 10.7.
1 2 Váa, op. cit. z pozn. 3, 16. 5.
13 Praktickou ukázkou Vymazalových názorù na vyuèování cizích jazykù dobøe dokumentuje i uèebnice
bulhartiny (viz dále v pozn. 34)  v ní Vymazal na s. 22 prohlauje, e dobré vìty jsou nejlepí
gramatika, na s. 28 doporuèuje psát vìty z kadé lekce na cedulky a ve dvojicích se z nich zkouet, na
s. 46 zamítá souvislé èlánky jako pomùcku pøi výuce a na s. 91 a dále shrnuje vekeré uèivo katechismovou formou otázek a odpovìdí.
1 4 V dopise z 10.12.1897  Váa, cit. z pozn. 3, 4. 8.
1 5 Váa, cit. v pozn. 3, 4. 7.
1 6 Váa, cit. v pozn. 3, 4. 7.
1 7 Poèátkové slovantiny (devíti øeèí spisovných) a litevtiny. Brno 1884, s. 1533. Recenze: Jagiæ, V. in
Archiv für slavische Philologie, roè. 9 (1886), s. 328.
1 8 Skuteènì syntetickou práci o slovanských jazycích vak F. Vymazal nenapsal, i kdy ho napø. I. Pouè,
faráø ve Velkém Lukovì u Frytáku, vybízel dopisem ze srpna 1902 k sepsání tøídílné srovnávací slovanské mluvnice, je by obsahovala vlastní mluvnici, dále èítanku vech slovanských jazykù a slovník
obsahující Èechovi nesrozumitelná slova z èítanky (Váa, cit. z pozn. 3, 4. 7.).
1 9 Vymazalovy mluvnice a uèebnice rutiny se vak pøes vechnu propracovanost a názornost nedosahují
úrovnì dvoudílné ruské mluvnice È. ercla: Mluvnice jazyka ruského. 1. díl (Tvarosloví). Praha 1883. 2.
a 3. díl (Skladba a slovník  v jednom svazku). Praha 1884.
2 0 Cit. z pozn. 17, s. 6774.
2 1 Malorusky (rusínsky) snadno a rychle. Praha 1900. Recenze: Smetánka, E. in Obzor literární a umìlecký,
roè. 3 (1900/1901), s. 8789. Druhé, opravené vydání vylo v Praze asi r. 1939 s titulem Ukrajinsky
snadno a rychle.
2 2 Cit. z pozn. 17, s. 68.
2 3 Osadca, M.: Hrammatika russkoho jazyka. Lvov 1863; Ohonovkyj, O.: Hramatyka ruskoho jazyka.
Lvov 1889.
2 4 Maksimovyèovka má jméno podle svého tvùrce, M. A. Maksimovyèe (18041873), botanika, filologa
a historiografa.
2 5 Cit. z pozn. 17, s. 72.
2 6 Ohonovkyj, O.: Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache. Lvov 1880.
2 7 Baudouin de Courtenay, J.: Podrobnaja programma lekcij. Kazaò 1881.
2 8 Perwolf, J.: Slavjane, ich vzajemnyje otnoenija i svjazy. Varava 18861893.
2 9 Vymazal je té poøadatelem výboru z ruské a ukrajinské poezie (v èeském pøekladu a s komentáøem),
jen vyel jako první svazek nedokonèené øady antologií ze slovanských literatur  Slovanská poezije.
Výbor z národního a umìlého básnictví slovanského v èeských pøekladech. Sv. 1. Brno 1874.
3 0 Váa, cit. z pozn. 3, 16. 5.
3 1 Cit. z pozn. 17, s. 4857.
3 2 Die Kunst die bulgarische Sprache leicht und schnell zu erlernen. Brünn 1887.
3 3 Murko, M. in Österreichische Litteraturblatt, roè. 1888, s. 201n.
3 4 O bulharském pravopisu Vymazal pojednává in Poèátky slovantiny (viz pozn. 17) zejm. na s. 52 a dále
napø. in Bulharsky v patnácti úlohách. Praha 1913, s. 92.
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3 5 Wagner, J.: Mluvnice jazyka bulharského. Praha 1879, 18842.
3 6 Váa, cit. z pozn. 3, 10.7.
3 7 Kromì tìch, je jsme uvedli v pozn. 32 a 34, vydal Vymazal jetì titul Praktisches Lesebuch der bulgarischen Sprache. Wien 1905.
3 8 Srozumitelnost svých mluvnic a uèebnic dává Vymazal do protikladu k proklamované pøekomponovanosti a tìkopádnosti mluvnice G. Weiganda (Bulgarische Grammatik. Leipzig 1907), její autor se prý
nafukuje, ale kdo ho probral, moc neumí  cit. z pozn. 34, s. 57.
3 9 Plovdiv 1882.
4 0 Váa, cit. z pozn. 3, 10. 7.
4 1 Váa, cit. z pozn. 3, 10. 7.
4 2 Váa, cit. z pozn. 3, 10. 7.
4 3 Staroslovìnsky (starobulharsky) snadno a rychle. Praha 1900.
4 4 Leskien, A.: Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslawischen) Sprache. Grammatik, Texte, Glossar.
Weimar 1871.
4 5 Jejich výèet uvádí E. Smetánka v souborné recenzi na nìkolik Vymazalových pøíruèek in Obzor literární
a umìlecký, roè. 3 (1900/1901), s. 8789.
4 6 Cit. z pozn. 17, s. 114.
4 7 Popelka, B.: Grammatika jazyka starobulharského (staroslovìnského). Brno 1885. Recenze: Dk in
Èasopis Musea Království èeského, roè. 59 (1885), s. 180n. a dále Jagiæ in Archiv für slavische Philologie, roè. 9 (1886), s. 328.
4 8 Serbische Grammatik zunächst für den Selbstunterricht. Brünn 1882. Recenze: Hattala, M. in Èasopis
Musea Království èeského, roè. 56 (1882), s. 5547; Jagiæ, V. in Archiv für slavische Philologie, roè. 6
(1883), s. 629. A dále Grammatické základy jazyka srbského èili charvatského. Brno 1885. Recenze:
Jagiæ, V. in Archiv für slavische Philologie, roè. 9 (1886), s. 329.
4 9 Jagiæ Vymazala chválil také v soukromých dopisech, zejm. za popularizaci slavistiky (napø. v dopise z
21. 12. 1884  Váa, cit. z pozn. 3, 4. 7.). Údaje o estnácti dopisech adresovaných Jagiæovi Vymazalem
jsou dále in Register der Korrespondenz von V. Jagiæ im Besitz der Universitätsbibliothek Zagreb. Zusammengestelt aus dem Handschriften- und Korrespondenzregister der Universitätsbibliothek Zagreb. Wiener slavistisches Jahrbuch, roè. 8 (1960), s. 75111.
2
3
5 0 Poèátky slovantiny, cit. z pozn. 17, s. 4147; Charvátsky snadno a rychle. Praha 1900, 1905 , 1912 ;
Srbsky (charvátsky) snadno a rychle. 2., pøeprac. vyd. (upravil F. J. Matiæ). Praha 1914. Recenze na obì
dílka: Smetánka, E.: viz výe pozn. 45; Srbocharvátsky ve dvanácti úlohách. Praha 1913. Èech se
Srbocharvatem rozmlouvající. Praha 1913.
2
5 1 Grammatické základy jazyka slovinského. Brno 1884, 1885 . Recenze: Jagiæ, V. in Archiv für slavische
Philologie, roè. 9 (1886), s. 327n. Slovintinou se Vymazal zabývá té v Poèátcích slovantiny, cit.
z pozn. 3, s. 5866.
2
5 2 Lego, J.: Mluvnice jazyka slovinského. Praha 1893 . Pøed Vymazalem a Legem seznamoval èeskou
veøejnost podrobnìji se slovintinou jen V. Køíek ve své Anthologii Jihoslovanské (Praha 1863).
5 3 Výklady o slovinském hláskosloví a výslovnosti pøehlédl G. Krek.
5 4 Váa, P.: cit. z pozn. 3, 4. 7.
2
5 5 Slovinsky snadno a rychle. Praha 1899, 1911 .
5 6 Váa, P.: cit. z pozn. 3, 4. 7.
5 7 Petr, J.: Sobudì³o morawskeho poligloty F. Vymazala s M. Hórnikom a F. Douchu. Lìtopis Instituta za
serbski ludospyt, rjad A  rìè i literatura, 13, 1966. s. 201217.
5 8 První luicko-srbské ètení. Zora, roè. 2 (1883), s. 4n.
5 9 Cit. z pozn. 17, s. 8591.
6 0 Vymazal vydal také výbor z luickosrbské poezie v èeském pøekladu s komentáøem (spolu s poezií polskou) ve druhém a posledním svazku nedokonèené øady Slovanská poezije. Výbor z národního a umìlého
básnictví slovanského v èeských pøekladech (Sv. 2. Brno 1878).
2
6 1 Kromì titulù uvedených v pozn. 62 a 64: Grammatické základy jazyka polského. Brno 1881, 1884 ;
Poèátky slovantiny, op. cit. z pozn. 17, s. 3440; Èech s Polákem rozmlouvající. Praha 1913.
6 2 Grammatik der polnischen Sprache zunächst zum Selbstunterricht. Brünn 1884. Recenze: Jagiæ, V. in
Archiv für slavische Philologie, roè. 8 (1885), s. 144n.
6 3 Popliñski, J.: Grammatik der polnischen Sprache. 7. vyd. Toruñ 1881 (poprvé 1824).
3
6 4 Polsky snadno a rychle. Praha 1896, 1903 , s. 24n. Podobný charakter má starí uèebnice Schnell
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polnisch. Brünn 1885. K Vymazalovu zájmu o poltinu viz té Kudìlka, M.: Polonica ve sbírce literární
korespondence Státního archivu v Brnì. Slezský sborník, roè. 54 (1956), s. 533536.
Slovensky snadno a rychle. Praha 1918 (poøadí vydání nezjitìno).
Cit. z pozn. 17, s. 7584.
Vùbec první nám známý Vymazalùv pøíspìvek o èetinì je recenze Pravopisu a mluvnice jazyka èeského
F. O. Mikee (Praha 1867) v Besídce ètenáøské, roè. 6 (1867), s. 5556.
Mikloièovo hláskosloví jazyka èeského. Brno 1879. Srov. Mikloiè, F.: Vergleichende Grammatik der
slavischen Sprachen. 2. vyd. Band I. Wien 1879.
Váa, P.: op. cit. z pozn. 3, 16. 5.  tyto Vymazalovy poznámky Gebauer odmítl v dopise ze dne 8. 12.
1880, ale vyzval Vymazala, aby svùj názor zveøejnil, co se vak nestalo.
Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen. Brünn 1881. Dalí pøíruèky pro Nìmce: Böhmisches
Übungsbuch. Brünn 1886; Das böhmische Schnellehrer. Brünn 1888; In 50 Lektionen böhmisch. Teltsch
2
3
4
1895, 1898 , 1904 , 1907 .
Váa, cit. z pozn. 3, 8. 5.
Nauka o vìtì pro áky na støedních kolách. Brno 1881.
Novoèeské hláskosloví zjednoduené. Brno 1889. Recenze: Kováø, E. in Athenaeum, roè. 6 (1889), s.
223n.
Napø. na s. 29 ve výkladu o ej místo ý má v pøíkladech slovo pejsek.
Èeský pravopis pro netudované. Telè, b. d. (jistì pøed r. 1893), s. 5.
Pravopisný slovník a zásady èeského pravopisu. Brno 1886, s. 10. Recenze: Jagiæ, V. in Archiv für
slavische Philologie, roè. 10 (1887), s. 219n. Dalí pravopisné pøíruèky F. Vymazala: Èeský pravopis
k potøebám uèitelstva. Brno 1882; Prostonárodní èeský pravopis. Brno 1889.
Váa, P.: cit. z pozn. 3, 20. 6.
2
3
Nový slovník kapesní jazyka èeského i nìmeckého. Díl èesko-nìmecký. Praha 1863, 1865 , 1875 , 18824,
5
6
2
3
1887 , 1895 ; Tý titul. Díl nìmecko-èeský. Praha 1867, 1882 , 1890 .
Lexikální materiál byl sesbírán s pomocí mnoha pøispìvatelù, kteøí zareagovali na Vymazalovy výzvy
(napø. v Národních listech, roè. 23, èíslo z 22. 1. 1883) a zaslali mu mj. i sbírky termínù z rùzných oborù
lidské èinnosti.
Váa, P., cit. z pozn. 3, 20. 6.
Nae øeè, roè. 1 (1917), s. 62.

SLAVISCHE SPRACHEN
IM WERK DES MÄHRISCHEN POLYGLOTTEN UND SCHRIFTSTELLERS
FRANTIEK VYMAZAL
Zusammenfassung
Obwohl F. Vymazal (18411917) keine filologische Ausbildung hatte, seine praktischen und
theoretischen Kentnisse der slavischen Sprachen waren ausgezeichnet. Ausser praktischen
Sprachlehrbüchern, die gewöhnlich den Untertitel leicht und schnell trugen, schrieb er und
gab er aus auch  vor allem in den ersten Jahrzenten seiner schaffenden Aktivität  grammatische Handbücher, die anspruchsvoller waren. Ihre Qualität schätzten auch bedeutende Sprachwissenschaftler ab wie z.B. J. Baudouin de Courtenay, V. Jagiæ oder J. Zubatý. Die Werke von
Vymazal haben die Vorzüge, dass sie übersichtlich sind, lebendiges Sprachmaterial haben und
vor allem, dass sie eine Lehrmethode benutzen, die durch gut ausgewählte Sätze (die der Leser
auswendig lernen soll) es ermöglicht, solide Kentnisse der grammatischen Grundzüge und des
Wortschatzes zu gewinnen.Vymazal schrieb die Handbücher aller slavischen Sprachen ausser
Weissrussisch und Makedonisch, deren Status am Ende des 19. Jhd. und am Anfang des 20.
Jhd. noch nicht ganz standardisiert war.
Translation © Ondøej Bláha, 2004
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 2  2004

OD NATURALISTICKÉ ANALÝZY K SYMBOLISTICKÉ SYNTÉZE
(NAD ROMÁNY JOSEFA MERHAUTA)
DRAHOMÍRA VLAÍNOVÁ
Dnes zapomínané romány Josefa Merhauta (18631907) jsou dva, respektive tøi, aèkoliv ten
tøetí s názvem Vrah? z hlediska ánru je spíe ponìkud rozmìrnìjí povídkou, kterou autor
opatøil sice podtitulem brnìnský román, ale zároveò ji zaøadil jako úvodní do své kniní
prvotiny nazvané Povídky,1 èím ji ánrovì mnohem pøesnìji identifikoval. Stylem a zejména
pak naturalistickým zobrazením zachycené skuteènosti  bezútìného a tvrdého mìsta, noøícího se v dusné a temné atmosféøe beznadìje, bezvýchodnou determinací lidských povah, ovládaných pudy jako i pesimistickým pohledem na skuteènost patøí i tento tzv. brnìnský román
do prvního, ryze povídkáøského Merhautova období, v nìm vyly jetì svazky: Had a jiné
povídky (1893) a Èerná pole (1897).
Jeho nelákal lesk salonù a sebevìdomý klid úøadoven, jeho neoslòovala svìtla obchodù
a nic z toho, co se zve bohatstvím a slávou tohoto svìta. Jeho srdce bylo u tìch, kdo jsou na
dnì a derou se k svìtlu. Autor této výstiné charakteristiky a zároveò i obsáhlé úvodní studie
k samostatnému vydání románu-nerománu Vrah?2 Vojtìch Martínek, aè blíe svùj výrok nespecifikoval, musel mít nutnì na mysli Merhautovu povídkovou tvorbu, spadající do devadesátých let 19. století. S nástupem nového vìku Merhaut, prùbìnì publikující, zejména ve
svém domovském listì Moravská orlice, básnì, fejetony, divadelní kritiky (posmrtnì výbor
z jeho fejetonù a výbor z jeho básní poøídil M. Hýsek), opoutí prostor naturalistické povídky,
aby se vìnoval románové tvorbì, leè vydává pouze romány dva: Andìlskou sonátu (1900) a
Vranov (1906). V zamýleném cyklu, jeho mìl být právì Vranov prvním svazkem, mu zabránila
pøedèasná smrt.
Tak jako v pøedelé tvorbì i v románech zùstává Merhaut vìren prostøedí mìsta Brna,
které popisuje s topografickou vìrností. S detailní drobnokresbou líèí jeho centrum, okrajové
ètvrti a jednotlivé ulice s jejich skuteènými jmény tak, e dnení ètenáø mùe zcela suverénnì
po mìstì chodit, ale rovnì si ony hrdiny ivì v jejich prostøedí pøedstavit, a to nejen v oné
konkrétní ulici, v ní se dìj odehrává, ale i v konkrétním domì a s trochou fantazie i v bytì.
V románech roziøuje prostor i na bezprostøední okolí mìsta, na pøírodu Bílovic a Vranova, i na
zachycení specifického a dnes u zmizelého ivota nedìlních a prázdninových letovisek, vyuívaných obyvateli mìsta.
V tomto ohledu byl Merhaut dokonalým realistou a pro ètenáøe znalého tohoto mìsta, pro
rodilého èi naturalizovaného Bròana, poskytuje dnení èetba Merhautových dìl nejen mo-
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nost konfrontace minulosti a dneka, ale i pocit jistého citového zainteresování a zdùvìrnìní.
V kresbì prostøedí jsou pak oba romány spjaty se dvìma moravskými významnými poutními
místy: Andìlská sonáta s Hostýnem a Vranov, jak z titulu vyplývá, s Vranovem u Brna. Obì
tato místa mají v románech význam filozofický: tato prostøedí posilují ovzduí mysticismu a
rovnì i umocòují atmosféru psychického pøerodu hrdinù. Poutní místa protagonisty oèiují,
díky tìmto sakrálním místùm, nebo v jejich bezprostøedním okolí, hrdinové procitají ze svých
bludù a závislostí vìtinou erotického charakteru, jejich duch, èi spíe intelekt se osvobozuje
od animálního otroèení tìlu-vlastnímu, ale pøedevím tìlu eny. Merhaut je chápe nikoliv jako
místa z hlediska víry  posvátná, ale jako místa v intelektuálním smyslu duchovní, místa s geniem
loci, kde i skeptický intelektuál své doby proije svou emocionální oèistu.
V románové tvorbì se Merhaut odklonil od naturalistické poetiky pouité v povídkách a
od temných obrazù spoleèenské bídy. Jeho dva romány nesou znaky spíe impresionistickosymbolistické inspirace: soustøeïuje se v nich na pocitovou a dojmovou sféru individua 
zhusta na umìlecky tvoøivého intelektuála, jeho smyslovou a smyslnou vznìtlivost, kdy síla
duchovního místa a zejména malebné pøírody umocòuje v èlovìku jeho citový a mravní pøerod.
V Merhautovì díle dochází bezpochyby i pod vlivem nových a neradostných ivotních událostí, kdy mu umírá syn, rozpadá se mu manelství a sám pociuje tvrdé nárazy nemoci (diabetes), k novému pojetí tvorby, spoèívající pøedevím ve zvýraznìném mysticismu, spojeném
s urputným hledáním ivotních hodnot, pod patronací náboenské etiky a v katolickém duchu.
Toto vechno bylo více ménì konstatováno ji ve studiích vìnovaných Merhautovu dílu,3
pøièem umìlecky mnohem výe byla stavìna jeho tvorba povídková ne románová. Té byla
vytýkána pøíliná kompozièní uvolnìnost a pomalý tok dìje (tento odsudek vyslovil velmi
razantnì a myslím, e ne zcela spravedlivì Arne Novák v Pøehledných dìjinách, kdy napsal,
e rozvleklost èiní jeho výmluvné a bombastické romány zhusta nestravitelnými). V minulých
letech na tìchto románech pøekáela právì ona v katolickém duchu pojatá morální obroda
hrdinù, odehrávající se nadto v náboensky exponovaných poutních místech, a proto byly
povídky, v nich je vyjádøeno silné sociální cítìní s vírou v rovnì sociálnì spravedlivì uspoøádanou spoleènost, akceptovány. Oba Merhautovy romány se doèkaly toliko druhého vydání, a to ve dvacátých letech 20. století: Vranov vyel naposled v roce 1921 a Andìlská sonáta
v roce 1923.4
Od jejich vydání, a tedy od ètenáøského znovuzpøítomnìní u uplynula dlouhá øada let,
bìhem nich kompozièní výstavba, jako i zpùsob traktování dìje proly øadou experimentálních zvratù, take jistá uvolnìnost tìchto sloek není u vnímána tak striktnì. Oba romány vak
nabízejí s odstupem let pøi znovuètení a pøi dobovým nánosem nezastínìném vnímání neèekané ètenáøské záitky. V prvé øadì poskytují subtilnì nostalgickou memoárovou èetbu, která je
vak zcela neintencionální povahy  a takové její vnímání mùe být zpùsobeno mým ryze
osobním dotykem s prostøedím, které dùvìrnì znám; nìkolik desetiletí jsem mìla pøed oèima
chátrající Vranov se zaniklými hospùdkami a ponièeným poutnitìm, kontrastující s vylíèením
v Merhautovì románì, kde je Vranov zobrazen jako slavné poutní místo a kvetoucí brnìnské
letovisko, které k ivotu v posledním desetiletí køísí italtí pauláni v místním znovu budovaném
kláteøe. Dále je pomìrnì pøesným záznamem duevního rozpoloení intelektuála z konce století, vech tìch impresí a obav, které provázely jeho nejistou existenci vèetnì existenciálních
postøehù, týkajících se a ji vìcí ryze privátních (poranìná muská psycha, ztracená monost
komunikace, sluebnost iluzi a moci), tak i celospoleèenských  obav z citového úpadku inte102

lektuální vrstvy lidstva, pouívající rùzných masek k zastøení své skuteèné podstaty, obavy
z vìku, který pøijde a mùe být dobou totálního osamìní. Jestlie v naturalistických povídkách
Merhaut podléhal víøe v sílu kolektivní vzpoury, v románech jako prioritní vidí péèi o privátní
sféry jedince a skrze jeho kultivaci a zdokonalování spatøuje obrodu lidstva.
V obou románech, ve Vranovu vak ve vìtí míøe a s vìtí naléhavostí, hledá Merhaut
odpovìdi na otázky, které souvisejí s postavením souèasné eny ve spoleènosti. Reaguje tak
na emancipaèní hnutí, které v druhé polovinì 19. století vedlo k èetným projevùm enské snahy aktivnì se podílet na rovnoprávném postavení obou pohlaví a které mìlo za cíl zrovnoprávnit enu pøedevím v oblasti jejího vzdìlávání. Od zaèátku devadesátých let 19. století fungují
v Praze èetné vzdìlávací spolky, jsou zakládány koly, zejména pak první enské gymnázium,
vybudované z iniciativy spolku Minerva, díla to Eliky Krásnohorské. V Brnì u od sedmdesátých let 19. století vyvíjí aktivitu pùvodnì pìvecký spolek Vesna, který od konce osmdesátých
let provozuje s velkým úspìchem hospodáøské, èi lépe øeèeno: hospodyòské koly a zaèátkem
20. století i enská lycea. Merhaut, jak dosvìdèují jeho fejetony, uveøejòované v Moravské
orlici a sebrané Hýskem do námi u zmiòovaného výboru,5 sledoval èinnost Vesny, podporoval ji svými èlánky v tisku, zúèastnil se jejích akcí  besed, výstav a podobných aktivit. Byl
v kontaktu s jejím øeditelem Frantikem Mareem, musel tedy znát i jednatelku Vesny, nesmírnì
pracovitou a o rozvoj enské vzdìlanosti na Moravì, ale i ve Slezsku zaslouilou Elikou
Machovou.
Ve Vranovì Merhaut zpodobil nìkolik výrazných enských typù, které dokumentují obraz
o situaci eny na pøelomu století, a to nejen v její sféøe rodinné, ekonomické a profesní, ale
i mylenkové a citové. Vedle tradièního typu eny-matky, starostlivì obhospodaøující domácnost a ve svých aktivitách nepøekraèující zdi, ohranièující její teritorium, soustøedìnou výluènì
na výchovu svých dìtí a zabezpeèení jejich vzdìlání, zachytil Merhaut dvì mladé eny, ztìlesòující soudobé intelektuálky, produkty onìch vzdìlávacích snah a institucí z konce 19. století.
Jednou z nich je emancipovaná, vzdìlaná a svou prací sebe ivící Rùena, tak trochu famfatalka
a omamná kvìtina, podmaòující si svou pøitalivostí mue, které bez zaváhání a k zvýení svého
pohodlí vyuívá. Proti ní stojí mladièká, v citech a naivní Julinka, která by dala ráda pøednost
teplu rodinného krbu, ale po citovém zklamání usiluje o svou ekonomickou nezávislost  právì
prostøednictvím studia. Obì eny jsou svým vzdìláním jakoby zaskoèeny, neví si s ním rady.
Proto Rùena dává pøednost monosti být vydrovanou ne pracující enou a Julinka vstupuje
na dráhu uèitelky, nikoliv z pøesvìdèení, jako skuteèná emancipantka, ale protoe jí nic jiného
nezbývá. Bedøich Golombek, pozdìjí redaktor Lidových novin, potvrzuje tento Merhautùv
pohled, kdy se zamýlí nad záhadnou smrtí první eny Rudolfa Tìsnohlídka  Kaji, absolventky Minervy a zaèínající spisovatelky, e pro mladé eny z konce 19. století bylo vzdìlání jedem,
zpùsobovalo rozvrácenost jejich povah a mìlo rovnì vliv na vysoké procento sebevrad právì tìchto frekventantek vzdìlávacích institucí; výslovnì mluví o absolventkách Minervy.
Rovnì Merhaut, i kdy ve svém soudu není tak jednoznaèný, ukazuje, jak ony mladé vzdìlané
eny nejsou dostateènì pro ivot pøipraveny a ani spoleènost, v ní pøetrvává tradièní chápání
role eny v ivotì, není schopna jim usnadnit cestu. Ve své skepsi nejde sice tak daleko jako
napø. polský realistický spisovatel Boles³aw Prus, který ve svém rozsáhlém dvojdílném románu
Emancipantky (èesky 1894) úsilí polských feministek sleduje s úèastí a pochopením, ale
s nadøazenou ironií intelektuála, podceòujícího psychiku eny (hlavní hrdinka se po nezdaru
na soukromé dívèí kole, kterou zakládá, psychicky zhroutí), která je pøíli ovlivnìna emocemi,
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a proto vedle sebe nutnì potøebuje rozvahu a racionalitu mue, který enu usmìròuje a vede.
Obdobné názorové ztotonìní s Prusem, snad v závislosti, ale spíe nikoliv, vyjádøil Merhaut
ústy jednoho ze svých hrdinù  øeditele vesnické koly  v epizodì s emancipovanými uèitelkami, spokojenými, vyrovnanými, zcestovalými enami v tzv. zeyerovské scénì, kdy jedna
z nich horuje o mrtvém básníkovi, jeho pohøbu se pøed èasem zúèastnila (Zeyer zemøel v roce
1901): Znala jej jenom z knih, ale mluvil k ní svým smutkem samoty a záhadnou neukojenou
touhou po èemsi nedosaitelném a dalekém. Milovala jej a vidìla jej a v rakvi, krásného svého
pìvce, cizince, bílého a bledého  atd. Celá spoleènost, která tomuto vypravování zaujatì
naslouchá v jedné zahradní vranovské restauraci, je ze svých sympatií ke vzdìlané uèitelce a
svého dojetí vytrena øeditelovým: Ten její Zeyer! Víte, co to je? Touha po mui, neukojená a
chorobnì zapíraná! øekl musky domýlivì øeditel.6 Merhaut, skrytý v postavì redaktora Svobody, se s tímto názorem neztotoòuje, jeho sympatie milostné, ale i názorové patøí Julince a
jejímu úsilí stát na vlastních nohách. (Jen na okraj  ona dáma, horující pro básníka, odráí
dobový kult, ke kterému dolo bezprostøednì v dobì po Zeyerovì smrti a na jeho budování se
velkou mìrou podílely èeské intelektuálky  Zdeòka Braunerová, Marie Kalaová,Rùena Jesenská, Eva Jurèinová aj., je vytvoøena podle skuteèného modelu. Alespoò se domnívám, e
jsem ji nala v osobì novináøky a kulturní pracovnice Sidy Volfové, která v roce 30. výroèí
Zeyerovy smrti otiskla v Roèence Chudým dìtem èlánek Julius Zeyer  mùj básník, který je
totoný se záitkem oné Merhautovy uèitelky.)7)
Merhaut ve svých impresionisticko-symbolistických románech podstoupil znaèný ánrový posun  vykroèil mimo realisticko-naturalistický rámec svých povídek a pokusil se pøekonat
pesimistický determinismus vyzdviením vztahu èlovìka k pøírodì v souladu s hodnotami,
které èlovìku nabízí køesanství. Svou dobou nedocenìný, komunistickou érou zkreslovaný,
èeká autor na své znovuobjevení a hlubí pochopení.
POZNÁMKY
1
2
3
4
5
6
7

Josef Merhaut. Povídky. 1. vydání, J. F. Kune, Tøebíè 1890.
Josef Merhaut: Vrah? 1. samostatné vydání, Drustvo Moravského kola spisovatelù v Brnì, Brno 1929,
109 s.
Jednak u ve zmiòované studii Vojtìcha Martínka (pozn. è. 2), jednak ve studii Duana Jeøábka (Doslov.
In: Josef Merhaut: Èerná pole. Výbor próz. Vybral, uspoøádal a doslov napsal D. Jeøábek, k vydání
pøipravili a edièní poznámku napsali D. Jeøábek a Vl. Válek. Krajské nakladatelství v Brnì, Brno 1964).
Oba romány vyly v nakladatelství A. Píi v Brnì.
Výbor fejetonù Josefa Merhauta. Redigoval M. Hýsek. 1908.
Josef Merhaut: Vranov. 2.vydání. A. Pía, Brno 1921, s. 373.
Roèenka Chudým dìtem, r. XLIII, Brno 1931, s. 68.
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FROM THE NATURALISTIC ANALYSIS TO THE SYMBOLICAL SYNTHESIS
(ABOUT JOSEF MERHAUTS NOVELS)
Summary

While Joseph Merhaut’s (1863–1907) short stories, characteristic for their naturalistic tone,
were, thanks to their strong social impact, after 1948 recorded only in sporadic collections, his
two most important novels, Sonata of Angels (Andìlská sonáta) (1900) and Vranov (1906),
were condemned to be totally forgotten. In these novels, Merhaut turned away from his
naturalistic poetic character. Both of them are rather noted for impressionistic and symbolic
inspiration. In his novel he concentrates on the sphere of feelings and impressions of a creative
artist and intellectual, on his sensuous and sensual excitability which is connected with seeking
the values of life under the patronage of religious ethics. The novel Vranov could be also
interpreted as a specific portrait of a female type belonging to the end of the 19th century: an
educated and economically independent woman as a product of the emancipation efforts of
the second half of that century.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 2  2004

STANISLAV SOUÈEK A LITERÁRNÍ MORAVA
ANEB OD HEURISTIKY, TØÍDÌNÍ A KRITIKY TEXTU
KE GENOLOGII
LIBOR PAVERA
V meziváleèné dobì vysoko cenìný literární badatel o starí èeské literatuøe Stanislav Souèek (narozen 7. kvìtna 1870 v Náchodì, zemøel 30. prosince 1935 v Brnì) se v naí literární
historiografii 20. století netìil zdaleka takové vánosti jako jiní áci vlivného mladogramatického vìdce Jana Gebauera. Rozhodnì se o nìm nyní nemluví a nepíe jako o zakladateli moderního dìjepisu èeské literatury, jak tomu je v pøípadì Jaroslava Vlèka nebo Jana Jakubce, ani
jako o pokraèovateli Gebauerovy filologické metody a kritického revizionizmu v literární vìdì,
jejich praktické uplatnìní Souèek na výteènou prokázal v nìkolika jemných analytických studiích (zvlátì o tvorbì Hankovì a o rukopisných podvrzích ve vztahu ke starí literární tradici).
Ani podrobný ètvrtý svazek tzv. akademických Dìjin èeské literatury, redigovaný Zdeòkem
Peatem a Evou Strohsovou a opodìnì vydaný teprve v roce 1995, nevìnuje Souèkovi patøiènou pozornost ani nehodnotí jeho slavistickou práci v samostatném výkladu.
Zèásti se nezájem jeví jako docela srozumitelný a pochopitelný: Souèek v prùbìhu ivota
zdaleka nevydal tiskem ve, co dosud skrývá jeho literární pozùstalost v brnìnském Moravském zemském archivu, jeho titìné práce se navíc v metodì práce nevyznaèují takovou novostí a dynamikou, jako v jeho dobì na jedné stranì komparativní (hlavnì nìmecko-èeské) a
souhrnné práce duchovìdnì orientovaného Arna Nováka nebo na druhé stranì strukturálnì
zamìøeného, turbulentního (termín Matìjkùv) Romana Jakobsona, aby byli jmenováni alespoò dva z jeho mediálnì slavnìjích brnìnských univerzitních kolegù z meziváleèné doby.
Zpùsob Souèkovy práce  tj. minuciózní, trpìlivì vedené filologické analýzy, a filigránský
pøístup k rukopisùm a textùm a jejich okolí, zdlouhavé ohledávání terénu, nejednou podstoupené cesty do slepých ulièek, obrovská akribie, ale rovnì bezmezná autokritika  se podnes
jeví jako specifický a nìkterými pozitivními rysy svých výsledkù pøitahuje nai pozornost.
Zèásti mìli pro Souèkovo literárnìvìdné dílo porozumìní dva brnìntí badatelé, v zásadì
pokraèovatelé výzkumu v oblastech a osobnostech, které pøitahovaly Souèka: o studiích títenských a o Souèkovì pøínosu komeniologii psal Jan Skutil,1 soubornì o Souèkovì díle
pojednal Milan Kopecký.2 V následujících poznámkách vycházíme i z dalích postøehù, které
o Souèkových pracích napsali Arne Novák, Antonín karka aj.3 Bibliografii titìných Souèkových prací sestavila Maria Lukasová.4
Souèkùv start v univerzitním prostøedí byl oproti jmenovanému Arne Novákovi opodìn:
na brnìnskou Masarykovou univerzitu, zaloenou témìø soubìnì se vznikem samostatného
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èesko-slovenského státu, Souèek pøiel v roce 1920: ji jako padesátiletý mu. Zdá se dokonce,
jako by pøedtím ani nepomýlel na badatelskou dráhu a roli vysokokolského uèitele: po letech
gymnazijních (18811888) v Rychnovì nad Knìnou studoval v Praze bohemistiku a klasickou
filologii (18881894 s jednoroèním pøeruením, kdy studoval ve Vídni a získal tam vynikající
znalosti nìmèiny), po absolvování praské fakulty dokonce ani nezatouil po získání doktorátu
a rozhodl se rovnou pro uèitelskou práci: nejprve v rodném podorlickém kraji na obecné kole
v Hronovì nad Metují, teprve pozdìji na èeském státním gymnáziu v Olomouci, na èeském
státním gymnáziu ve Dvoøe Králové a od roku 1900 na II. èeském státním gymnáziu na Starém
Brnì.
Brnìnská léta jsou etapou, kdy Souèek zaèíná èasopisecky publikovat první recenze a
vìdecké práce (první sta vìnoval reflexi prvního seitu Gebauerova Slovníku staroèeského),
kdy se soustøeïuje na poznávání literární Moravy a kdy se koneènì rozhodl napsat dizertaèní práci a vykonat pøísluné rigorózní zkouky (promoce 1905), které mu v budoucnu zajistí 
témìø po dvacetiletí  kariéru univerzitního uèence. Téma jeho dizertaèní práce je mono vyèíst
z bibliografie jeho èasopiseckých prací, publikovaných v moravských periodikách na samém
poèátku 20. století, ale je nepochybné, e se s ním setkal a promýlel jednotlivé jeho komponenty  soudì podle toho, jak známe zpùsob Souèkovy práce  ji v dobì svých vysokokolských
studií a uèitelského pùsobení.
Jeho fixní idea (jakýsi vlastní locus amoenus Souèkova vnitøního ivota), jejím prostøednictvím nahlíel na literaturu i na svìt, byla bytostnì spjata s rodným krajem (Náchodsko a
vùbec prostøedí východních Èech) a pochopitelnì s jazykovou a literární kulturou tohoto
kraje, v ní nechybìli zastoupeni takoví spisovatelé, jako Michl, Erben, Nìmcová, Jirásek.
Právì pøíteli Nìmcové a významné postavì moravského knìstva  F. M. Klácelovi  vìnoval
Souèek hned nìkolik svých reflexí vèetnì rigorózní práce, je si svou materiálovou svìest
udrují podnes. S Klácelem se Souèkùv pohled zaèal upínat smìrem k moravskému území.
Souèek jako znalec nìmèiny a nìmeckého kulturního prostøedí si poviml otázky Hegelových vlivù v moravském teritoriu. Problém si vak nevymezil výluènì jako spektrální analýzu
toho, co moravské nivo získávalo z Hegelových mylenek, ale také pozoroval, jak se moravské
prostøedí postavilo k hledání národního ducha. Filozofická tázání vzácnì propojil
s filologickými  je to ostatnì jeden ze sympatických rysù Souèkových statí: pøes iluzorní
parcialitu a zdánlivé detaily dobírat se celku a verifikovatelného poznání ve své podstatì
obecného. Zjistil mezi jiným, e to byl právì Klácel, kdo usiloval Hegelovy mylenky implikovat do moravského prostøedí vèetnì tzv. vesmìrnosti a sloek etických a estetických Hegelovy
nauky, jak je to patrné napø. v Klácelových Poèátcích vìdeckého mluvnictví èeského (1843),
avak zároveò Souèek zjistil, e se to dìlo nedùslednì a neústrojnì: Souèek si necenil ani
Klácelových postøehù filozofických, ani jeho úvah o jazyce (kritizoval dokonce velice pøísnì
jeho názvosloví, zejména neologizování v oblasti filozofické terminologie). Zvlátì výraznì ho
zaujala Klácelova filozofie èeské øeèi, o ní jistì jako kolený paleobohemista pøemýlel ji
v souvislosti s teozofií jazyka u nìkterých osobností støedovìkých, renesanèních a barokních
a kterou v pøípadì Klácelovì zapojil do kontextu øady úvah  blouznìní o jazyce. Subtilním
rozborem vyhledal východiska Klácelovy filozofie, ale stejnì pronikavì urèil její neurastenické
body a zhodnotil Klácelùv význam.
Podobnì pronikavá se jeví rovnì Souèkova studie o výtvarnictví Frantika a Josefa Heømana Agapita Gallaových. Vyel tu v zásadì ze starího èlánku K. mída o Gallaovi a jeho
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rukopisech (ÈMM 9, 1877), s ním v zásadì polemizuje. Opìt udivuje metodický pøístup k problému
i zevrubné vìdìní filologické a kulturnì historické; Souèek jde ad fontes, k rukopisùm (ty
studoval zøejmì pøímo v Rajhradì, kde byla uloena èást Gallaovy pozùstalosti), pøesnì je popisuje, provádí pøísnou kritikù pramenù, kontroluje a doplòuje starí nástiny. Autor mu tak vyrùstá
ve svébytnou osobnost moravského kulturního ivota pøelomu 18. a 19. století.
Je pøitom pozoruhodné, e Souèek si ke studiu vybíral autory vývojovì ménì progresivní,
ale pøitom urèující bìh moravských kulturních dìjin: koneènì nejlépe o tom svìdèí zájem souèasné literární historie o tyto autory, zvlátì o Gallae. Jako by s pøedstihem si Souèek uvìdomil tezi nìkterých komparatistù, mezi prvními papee komparatistiky Paula Van Tieghema,
kteøí preferovali studium autorù meních, pìákù, minores pøed autory velkými, generály literatury, nebo právì pøi studiu meních tvùrcù se mohou plastiètìji projevit nové
literární smìry a proudy, zatímco velcí tvùrci se s novými podnìty zpravidla vyrovnávají
pomaleji.
Jiným rysem, který Souèka sblioval s moderními literárnìvìdnými proudy jeho doby, byl
jeho zájem o folklor jako o komplementární souèást literární kultury; tímto názorem se Souèek
stýkal s názory Franka Wollmana a Arna Nováka z meziváleèné doby: první manifestoval komplementaritu literatury psané a mluvené u titulem svého spisu Slovesnost Slovanù (1928),5
u Nováka najdeme v poslední, ètvrté redakci jeho monumentálních dìjin (19361939) rozmìrnou kapitolu nazvanou literatura prostonárodní, je v Novákovì pojetí pøedstavovala pøechodný pás mezi dozníváním baroka a poèátky národnìobrozenského procesu (Lidová slovesnost udruje se vìtinou ústnì jako statek anonymní; zcela výjimeènì známe i podle jména
její tvùrce neb poslední dochovatele èi zapisovatele, a ti zhusta odkazují dále k pøedchùdcùm
neb prostøedníkùm.).6 V této souvislosti Souèek hledal prvního sbìratele anonymních skladeb a nael si ho v Josefu Vratislavu Monsem, který si pøi jedné návtìvì Prostìjova u pøíleitosti posvícení umínil sbírat lidové písnì a o zámìru také informoval do Brna pøítele Jana Petra
Cerroniho. Jiného velikého sbìratele lidové tvoøivosti rozpoznal Souèek v nìmecky zapisujícím fulneckém kronikáøi Felixi Georgu Jaschkem, autorovi rozsáhlého rukopisného konvolutu o
20 tisíci stranách s názvem Fulneker Sammelchronik oder Quodlibet: Jaschkeho aktivity Souèkovi pøipomínaly èinnost Monsea, Cerroniho, Horkého a Zlobického, ale s tím rozdílem, e
Jaschke byl sbìratelským zábìrem uí, zamìøoval se v zásadì na dvì lokality: na Fulnecko a
Kravaøsko (v nové dobì na Jaschkeho záznamy ve fulnecké kronice navázal ostravský badatel
Jaroslav Pleskot,7 nìkteré ze zápisù vydal, vyuil rovnì Jaschkeho zápiskù a informací komeniologických, mezi nimi byly napø. nejen Komenským pøebásnìné almy, ale rovnì písnì
katolického tábora).
Zdálo by se, e Stanislav Souèek v úvodní fázi své publikaèní aktivity tíhl více k literatuøe
z dneního pohledu klasikù 19. století, k folkloristice a k jejím sbìrùm a sbìratelùm. Ale u
následující desátá léta pøináejí první jeho stati vytìené z bezpeèné znalosti staroèeské literatury. Centrem jeho soustøedìní se stal Tomá ze títného, jeho úvahám o kráse a krásnu i
objasnìní detailních jevù zpracovaných ve títného tvorbì (napø. otázce pøirovnání u títného
 svìta ke knize) vìnoval znaènou pozornost. Souèkova práce jako by vak vyrùstala bez
uceleného programového vybavení. Zvlátì pøekvapuje, e si nestanovil priority ani pøi poznávání literární Moravy, k ní se váe nejvíce jeho pøíspìvkù z prvého a druhého decennia 20.
století. U Souèka nenacházíme ani program výzkumu literární Moravy, ale ani intencionální
úsilí syntetizovat urèitou dìjinnou oblast.
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Právì formy syntézy literární Moravy se na pøelomu desátých a dvacátých let 20. století
ujal jiný literární historik  Miroslav Hýsek, který v Praze v roce 1911 vydal svùj habilitaèní spis
Literární Morava v letech 18491885. Byl to Hýskùv sen ze studentských let vytvoøit obsáhlé celkové dìjiny èeské literatury na Moravì.8 Optika jeho pohledu, pøednosti i negativa
práce ji byla nìkolikrát konstatována: podtrhnout je tøeba to, e Hýsek si úkol zjednoduil 
jednak umìle vytvoøeným èasovým rámcem, v nìm se literaturu na Moravì rozhodl sledovat
(18491885), ale rovnì úzkým výbìrem jevù, daných v zásadì jazykovì, nemluvì u pak vùbec o terminologické neujasnìnosti  v zásadì u nìj nepadne termín moravská literatura ani
jeho definice, neklade si otázky pátrající po identitì autorù v moravské lokalitì, nezajímá jej
problematika okraje a centra, hodnotová diferenciace literatury apod. Hýsek ustrnul ve fázi
heuristiky pramenù, moravské literatuøe spíe ublíil, nebo neuvaoval o tom, e místní a
pùvodní nemusí být nutnì hodnotovou pøítìí literárního textu, ale za urèitých okolností to
mùe být znakem plnosti, dobudování, nìèeho univerzálního (viz aldovo hodnocení
tvorby C. F. Ramuze nebo soubor esejù z poèátku devadesátých let 20. století o moderním
pojetí regionalismu Román a genius loci, Praha, s. a.). Hýsek spíe usiloval ze solitérù
zformovat zdání kompletu, který pojmenoval literární Morava:  na Moravì nebylo spisovatelù, píe v pøedmluvì, jejich význam je trvalý, nýbr ili a pùsobili tam lidé, kteøí ji dnes
buï jsou zapomenuti nebo ozáøeni legendárním nimbem. I v knihách odborných. Nicménì
zøejmì jako první vytvoøil první model literární Moravy urèité periody.9
Souèkovi byly podobné obecné úvahy vzdálené a cizí. Snad proto na Hýskovu knihu
nereagoval ani drobným èlánkem. Mohl se pøitom tìit z toho, e to v nìkolika pøípadech byly
právì jeho prùpravné stati (o jazyce na Moravì, o Gallaovi, o Klácelovi a jiných), je se staly
východiskem Hýskova uvaování. Souèkovi bezpeèným východiskem práce byl text jako jednota jazyková a literární (v tradièním pojetí filologie), avak pøihlíel zároveò k jeho promìnám
a k okolnostem, za nich dochází k promìòování textu a zejména jeho významù. Z dneního
hlediska poznání textu  textu chápaného jako stále dynamické, fuzzy mnoiny prvkù (pojem
Vaákùv)  se Souèek vlastnì stýká se snaením skupiny vìdcù tzv. manuskriptologù (ITEM 
Institut des Textes et Manuscrits Modernes),10 kteøí text chtìjí vidìt ve vech jeho fázích:
nevyadují jen znalost finálních textù, ale vech verzí v èase pøedtextovém, v zásadì tak, jak
texty narùstaly v procesu psaní (pojetí literatury jako psaní). Zvlátì zøetelný je takový Souèkùv pøístup v pøípadì komeniologických pojednání, která podobnì jako jeho studie títenské 
právì pro aktuální, èerstvý dotyk s materiálem  si podrují svoji badatelskou svìest a z mnoha
jetì po desetiletích vycházejí editoøi komeniologického projektu Opera omnia.
K právì jmenovanému Komenskému se Souèek zaèíná soustøeïovat v desátých letech 
nejprve recenzí komeniologických publikací, pozdìji pøíspìvky materiálovými a analytickými.
Komenský pozdìji zùstává trvalou souèástí Souèkových výzkumù  vedle jiných stálic, jimi
byli Nìmcová a Neruda (jednu ze studií o Nìmcové vytìil dokonce ze vzpomínek své babièky,
jiný jeho èlánek o Nìmcové zase vzbudil znaèný rozruch uvedením skuteèné historie ivota
hlavní postavy Babièky a zjitìním, e podnìt autorka nala v Pìstounce, dílu profesora porodnictví Frantika Monera; v pøípadì Nerudovy tvorby ho zaujala autorova baladika, jí
poskytl veliký prostor a interpretaèní dùvtip v nìkolika analýzách, které dobøe poslouily v rámci
pøedmìtu umìlecká výchova, jen se právì tehdy v naem kolství rozvíjel).
Z bohatého slovesného odkazu Komenského se Souèek èastìji vracel k Labyrintu svìta,
který mu nebyl ukázkou literatury krásné, jako pozdìji jeho áku karkovi (ten uíval pro urèi110

tou skupinu beletristických textù Komenského dokonce pojmenování díla slovesného umìlce), ale tvorby náboensko-vzdìlavatelské. K materiálu pøistupoval z rùzných úhlù s pouitím
metodologických principù vypracovaných humanismem a po tehdy souèasné. Osvìtlil èetné
genetické souvislosti Labyrintu, pøeklady a adaptace tohoto spisu u nás i v cizinì, vracel se
nìkolikrát k textovým zmìnám v rukopisech a starých tiscích Komenského dìl (hledal Komenského texty v zahranièních archivech, napø. v Leningradu objevil neznámý spisek O poezi èeské),
najde se u nìj i kuriózní a sugestivní otázka, zda Rembrandt maloval Komenského. Komeniologické studie Stanislava Souèka opìt poskytují ivý pøíklad propojení tradièních filologických disciplín s vìdami sociálními a filozofií, propojení, po nìm v zásadì volá dnení komparatistika s cílem
pìstovat areálová studia: Souèek svým pøístupem k textu, v nìm se støídají zøetele jazykovìdné
s literárnìvìdnými a filozofickými, teologickými, historickými, sociologickými, pedagogickými
i jinými, pøedstavuje nepøímého pøedchùdce takových modelù výzkumu literatury.11
Dvacátá léta v Souèkovì vìdecké èinnosti nevpisují do seznamu jeho zájmù nová jména,
nové autorské poetiky. I v recenzích a glosách, stále èetnìjích, se vìnoval nadále literatuøe
starí i obrozenské, umìlé i lidové. V roce 1920 pøechází na Masarykovu univerzitu, kde se
zaèíná specializovat na starí èeskou literaturu a kde hned v prvním roce pracuje ve funkci
prodìkana; jmenován øádným profesorem èeského jazyka a písemnictví (opìt propojení jazyk
a literatura) na Filozofické fakultì brnìnské univerzity byl 9. srpna 1920 bez habilitace  postaèily k tomu jistì jeho dosavadní publikaèní aktivity. Ani moment pedagogický nelze u Souèka
eliminovat  mnoho jeho rozborù literárních textù vzniklo právì s cílem poslouit kolské praxi.
Jeho vysokokolské pøednáky o staroèeské literatuøe (mj. dosud netitìné a velice podrobné 
srov. informace M. Kopeckého) se zaèínaly vstupem o pøínosu dosavadního bádání v oboru a
o výuce disciplíny v univerzitním prostøedí od F. M. Pelcla. Jeho pøednáky o staroèeské
literatuøe nikdy nevyly tiskem, kolovaly jako studijní materiál mezi studenty jetì dlouho po
Souèkovì smrti v opisech. Autor je zøejmì ani nezamýlel vydat tiskem, podobnì jako se vzdal
mylenky publikovat jiné práce, u nich  se svou povìstnou sebekritikou a akribií  usoudil,
e by byly málo nosné (studii o høe z Vlachova Bøezí s edicí textu, spis o staroèeském cestopisu
a Krytofu Harantovi z Polic a Bezdruic aj.).
Syntézou Souèkových zájmù o barokní dobu, zejména o tzv. rakovnickou vánoèní hru, byl
v roce 1929 vydaný spis Rakovnická vánoèní hra  je to vlastnì minuciózní, v celkové koncepci a závìrech vak syntetická práce o vývoji dramatu u nás s postiením hlavních tendencí
barokní pololidové dramatiky, s metodami urèení lokality vzniku hry i nápovìïmi, jak postupovat pøi atribuování textu. Jeho urèení místa vzniku (Chlumek u Koumberka) i autora hry (P. Jan
Libertin) zùstává v souèasné vìdì dosud pøijímáno. Zájem o tvorbu folklorní a pololidovou el
dále: Souèek si uvìdomoval, e bez komplementárního studia jazyka a literatury nelze budovat
obor. Vychoval si pro oblast pololidové a lidové tvorby dva vynikající áky  Roberta Smetanu
a Bedøicha Václavka; zde je tøeba poznamenat, e Souèek, stoupenec masarykovského politického pøesvìdèení a náboenského èeskobratrství, mìl pochopení i pro levicovì orientované
mladé badatele.
Ve dvacátých letech byly vydány dvì Souèkovy práce, které témìø zmizely z povìdomí, ale
jimi Souèek rozíøil okruh svých zájmù: v roce 1923 vydal spis Domnìlá píseò praských
vyhnancù na Slovensko a její slovenské pøíbuzenstvo a o rok pozdìji, 1924, spis Dvì pozdní
mystifikace Hankovy. Nadále pokraèoval ve výzkumech komeniologických a o genezi a tradicích Bible kralické.
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Posmrtnì vydaný spis o Komenského Zprávì a nauèení o kazatelství (1938) byl vyvrcholením Souèkovy badatelské práce. V recenzi spisu Antonín karka zhodnotil Souèkovu práci
i jeho zpùsob uvaování: Plod nesmírné, vskutku mravenèí pracovitosti a píle, která se nevyhýbá ádným pøekákám a která si je dokonce èasto sama pøímo a ráda vyhledává v touze
i odvaze je pøekonati a která zaráí svou snahou po úplnosti a svou zálibou pro detail a drobnost, zdánlivì nicotnou a zbyteènou. Právì z tìchto drobností vak vyrùstá, podivuhodným
dùmyslem architektonickým a smyslem rozptýlené mnoství poznatkù utøídit a zorganizovat,
stavba, pøipomínající nám zase rozlehlost a tajemnost staveb mravenèích. / / ádá si ètenáøe
opravdu vzdìlaného, který se dovede soustøediti a leckde i sebe, své osobní záliby a zájmy
potlaèiti, aby vytrval a doèetl. Musí èetbu opravdu zaívati a nemùe s ní chvátati.12
***
Zakrátko po Souèkovi, na podzim 1921, pøiel na filozofickou fakultu brnìnské univerzity
Arne Novák, èerstvì jmenovaný profesor èeské literatury, respektovaný dosud pøedevím
jako germanista. Právì Novák hodlal do nového prostøedí pøinést nové impulzy, pøesto svoji
vstupní pøednáku  proti oèekávání  nezamìøil k vnìjímu svìtu a neoslnil v ní uvádìním
moderních literárnìvìdných metod, ale svoji pozornost soustøedil k regionálním problémùm 
k moravské literatuøe; pøednáku proslovil 22. listopadu 1921 a nazval ji Problémy moravské
literatury.13 Pøiznal se v ní, e ivé vztahy k slovesné tradici získal ji za studií, ale pøinesl si je
rovnì z rodinné zkuenosti. Specifiènost moravské literatury vidìl Novák jen v kontextu èeské národní literatury: Moravu nechápal jako region, ale jetì v tradièním pojetí jako suverénní
souèást (i v rámci novì vzniklého èesko-slovenského státu), moravské literatuøe se u Nováka dostalo znaènì irokého vymezení èasového, prostorového i autorského: pod termínem
chápal tvorbu vzniklou na Moravì, která obohacovala národní literaturu jako celek. Struènì se
v pøednáce zabýval rovnì nìkterými autorskými poetikami a svébytnou moravskou podobu
èeské literatury spatøoval v Demlovì lyrice, v poezii Bezruèovì, Bøezinovì, Mahenovì, Neumannovì aj. Ani Novák si preciznìji nevymezil, co je to moravská literatura, jaká má specifika
a jaká omezení. V zásadì obdobné tápání ve vymezení termínu se opakovalo rovnì v Literární
Moravì  11. svazku nové série Vlastivìdy moravské (z roku 2002, redigoval Tomá Kubíèek,
vydává Muzejní a vlastivìdná spoleènost v Brnì), kde je pokus o postiení literární Moravy
realizován up today.14
Na portréty autorù a výzkum spisù a tematických okruhù zpracovaných Souèkem navázaly
dalí generace badatelù: na komeniologii a zájem o baroko Antonín karka, na oblast starí
èeské literatury obecnì Josef Hrabák, pozdìji pak áci obou uvedených badatelù  Milan
Kopecký a Eduard Petrù. I kdy oba poslednì jmenovanní na Souèka nenavázali pøímo, jejich
vìdecké dílo prohloubilo Souèkovy závìry a je mono je zároveò oznaèit za korekturu i syntézu
dosavadního snaení v poznávání literární Moravy  alespoò jde-li o oblast starí èeské
literatury.
K problematice literární Moravy se Kopecký i Petrù vyslovovali v prùbìhu celého dosavadního díla. Tøebae je se Souèkovým pøístupem k literatuøe a folkloru spojuje peèlivá heuristika a tøídìní pramenù, akribie v oblasti edièní praxe i schopnost detailnì analyzovat literární
text a interpretovat ho v kontextu domácím i zahranièním, k literárním jevùm oba pøistupovali ji
za zmìnìné spoleèenské situace i v dobì modernìjích metod, uplatòovaných v literárnìvìdném
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výzkumu. Zvlátì u Eduarda Petrù se literární historie vdy snoubila s literární teorií a metodologií literatury; postaèí prostudovat si úvody a závìry jeho studií a èlánkù: z nich je dobøe
zøejmé, e na poèátku vdy vyuil nìkterého poznatku literární teorie nebo komparatistiky, a
naopak v závìru ze zjitìných pozorování pøinesl obecnì platný rezultát.
U vìdomí, e literárních textù je i ve starích etapách veliké mnoství a e jediným správným
pøístupem k tomuto korpusu textù je jejich hierarchizace a systematizace podle urèitého hlediska, inklinovali oba k uplatnìní genologie (u Kopeckého je zøejmá návaznost na práce svého
uèitele Franka Wollmana, který eidografickou, resp. genologickou metodu pìstoval v rámci
komparativnì pojaté slavistiky, u Petrù je tíhnutí ke genologii vysvìtlitelné uplatòováním exaktních metod v literární vìdì, jak o tom svìdèí øada jeho spisù hlavnì ze edesátých let 20.
století). S vyuitím ánrového hlediska sledoval Milan Kopecký v syntéze renesanèní a humanistickou literaturu od konce husitství do Bílé hory (nejzøetelnìji ve spise Pokrokové tendence
v èeské literatuøe od konce husitství do Bílé hory, 1979, i jinde), ale rovnì jiné ánrové
komplety (kancionálová /duchovní/ píseò, barokní homiletika apod.), Eduard Petrù podobnì
postupoval pøi interpretaci tée etapy v moravském prostøedí, zejména potom v olomouckém
centru (srov. jeho a Hlobilùv spis Humanismus a raná renesance na Moravì, Praha 1992).
U Eduarda Petrù i u Milana Kopeckého je ánrový pøístup zøetelný z jejich starích i novìjích
prací. Výsledkem takového pøístupu je pøedevím pozitivní zjitìní o úplnosti, resp. neúplnosti
ánrového systému urèité etapy. Taková zjitìní mohou být vyuita pøi srovnávacím výzkumu
a mohou napomoci øeit sporné otázky, napø. problém, zda lze uvaovat o èeské renesanèní
literatuøe: i kdy její ánrová struktura byla neúplná a odliná od ánrových struktur ostatních
západo- a jihoevropských literatur, neznamená to, e by èeská renesanèní literatura neexistovala: vyznaèuje se specifickým rozloením ánrù  ánry naukové pøevládly v nepro-spìch ánrù
beletristických, které naopak tvoøí základ západních a jiních variant renesanèní literatury.
Z hlediska ánrového se nyní pøistupuje k výzkumu a deskripci jiných oblastí, napø. èeského
Slezska, východních Èech apod. Svìdèí o tom práce jednotlivcù i èetné konference a sborníky.
***
Souèkova literární Morava není hotovým literárnìhistorickým celkem, není to syntéza
v pravém slova smyslu, ani soubor portrétù autorù nebo problémových kapitol, je to jen nae
umìlé pojmenování øady Souèkových heuristických a materiálových projektù, které øeil a
z nich nìkteré ji antikvovaly a jiné mohou být dobrým a seriózním východiskem budoucí
práce o tématu. Pøedstavují v dnení dobì nepochybný fundament pro bádání genologicky a
areálovì zamìøené. Ve vytvoøené globální vesnici, jak bývá pojmenováván svìt v èase globalizace, pùjde nejen o zachování svérázu lokálního, ale i o zjitìní specifik, které urèitá lokalita 
centrum  vykazuje oproti svému okolí  své periferii.
Moná právì proto, e Souèek sám nesmìøoval k umìlému konstruktu, ale radìji se vydával
cestami ménì atraktivními a nesnadnìjími, pøímo ad fontes, zùstávají výsledky jeho práce
èerstvé a schopné nabízet inspiraci i dùkladné pouèení vèetnì bibliografického impaktu i vìdì
na poèátku 21. století.
Studie vznikla jako souèást standardního badatelského grantového projektu GA AV ÈR
IAA9189301 ánrové metamorfózy v støedoevropských souvislostech.15
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1 4 Autorský kolektiv  sestavený ze starí, støední i mladí generace  tvoøili Blahoslav Dokoupil, Milan
Kopecký, Tomá Kubíèek, Pavel Peta, Eduard Petrù, Milan Øepa, Ludvík E. Václavek a tìpán Vlaín.
1 5 Za údaje bibliografické a poøízení fotokopií autor dìkuje PhDr. tìpánu Vlaínovi, DrSc.

STANISLAV SOUÈEK UND LITERARISCHES MÄHREN
ODER VON HEURISTIK, KLASSIFIKATION UND TEXTKRITIK ZU GENOLOGIE
Zusammenfassung
Der Autor bedenkt im Artikel das literarwissenschaftliche Werk von Stanislav Souèek, dem
Professor tschechischer Sprache und Literatur an der Masaryk-Universität in Brün in der
Zwischenkriegszeit. Er macht auf die Methode seiner Arbeit aufmerksam, d. h. auf die hervorragende Fähigkeit der Heuristik und die Quellensortierung und auch auf die Fähigkeit der
sorgfältigen Analyse von Literartexten, seien sie aus der neuen oder älteren tschechischen Literatur. Er beachtet vor allem Souèeks Artikel über literarisches Mähren und zeigt, daß diese
Artikel als Ausgangspunkt für genologische Forschung und areale Studien dienen können.
Translation © Artur Sommer, 2004
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FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 2  2004

FENOMÉN MÌSTSKOSTI
V OLOMOUCKÉ NÌMÈINÌ PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
JOSEF JODAS
Tento èlánek bezprostøednì navazuje na pøíspìvek z pøedcházející konference, vìnovaný
alternativním a hypotetickým bohemismùm v lexiku nìmecké mìstské mluvy v Olomouci, pøesnìji øeèeno na jeho závìr o potøebì odliit u èeských prvkù v lexiku olomoucké nìmèiny znaky
typicky mìstské od tradiènì náøeèních a také porovnat oba generaènì odliné slovníkové
soubory, je jsou v poslední dobì pøedmìtem naeho zkoumání  sérii fejetonù F. Grosseho
uveøejòovaných poèátkem 30. let v olomouckém deníku Mährisches Tagblatt a sbírku H. Vondrovského z konce 90. let 20. století.1 I tentokrát nám tedy pùjde o specifickou vrstvu tohoto
lexika, tj. o lexikální jednotky pøejaté z èetiny nebo jí ovlivnìné.
Rozdíly mezi mluvou ve mìstech a na venkovì jsou známým faktem, pramení pøedevím
z odliného zpùsobu ivota, nestejného stupnì vzdìlanosti a také odliné struktury obyvatelstva. Zvlátního rázu nabyly v dvojjazyèném, èesko-nìmeckém prostøedí 19. a 1. pol. 20. století.
Zatímco na venkovì ila obì etnika více ménì oddìlenì, ve mìstech docházelo hojnì k míení
obyvatelstva a kontakty mezi obìma etniky zde byly intenzívnìjí a mnohostrannìjí. To mìlo
za následek i rozdílnou úroveò pøi ovládnutí druhého jazyka a nestejný charakter jinojazyèného
vlivu na mateøskou mluvu. Ve venkovském prostøedí byla pøítomnost èeských prvkù v nìmèinì
omezena vìtinou jen na pøímá pøejetí jednotlivých, v podstatì izolovaných slov oznaèujících
vesmìs reálie, jednotliviny z bìného, praktického ivota a znalosti èetiny zde byly dosti
omezené2, v prostøedí mìstském bylo mono se setkat èastìji i s kalky, prostøedky sekundární
nominace a pøejatými prvky z roviny syntaktické, tedy jevy, jejich existenci by pøi minimální
znalosti druhého jazyka a omezených vzájemných kontaktech bylo obtíné vysvìtlit.
Dichotomie mìstskosti a vesnickosti se v jazyce nemusí projevovat pouze vyhranìným
zpùsobem, ale mùe mít i relativní ráz. To je patrné také na lexikálních výpùjèkách z èetiny
v nìmeckém jazyce na území Èech, Moravy a Slezska. Vcelku jednoznaènì mùeme oznaèit za
prvky venkovské povahy (tradiènì náøeèní) takové výrazy, jejich územní rozsah byl znaènì
omezený, napø. Habuke  obuek, Tschotschke  èoèka, Watschine  svaèina.3 Obtínìjí je to
ji u slov pùvodnì náøeèních, avak iroce rozíøených, která pronikla i do mluvy z mìstského
prostøedí, napø. Bubak  (dìt.) straidlo, Lischke  houba lika, Mosanze  mazanec, Nusch(e)
 nù. Jde tu vlastnì o slovní zásobu spoleènou obìma prostøedím. Jejich pøítomnost v lexiku
olomoucké nìmèiny  srov. napø. Baba (G)  stará ena; mouèník, Semmelbaba (V), Kasch (G/
V), Kapsa (V), pritsch (V)  mùe, ale nemusí ukazovat na existenci tradièního venkovského
117

zázemí, podloí, z nìho mìstská mluva vyrùstala.4 Naopak za prvek mluvy povýtce mìstské
mùeme bez pochybností oznaèit ty lexikální výpùjèky z èetiny (vyskytující se ovem soubìnì i v tradièních teritoriálních dialektech), které se staly trvalou souèástí lidové rakouské
nìmèiny nadnáøeèního typu, bìné obcovací øeèi  Umgangssprache a z nich nìkteré nabyly dokonce statusu pøíznakové (regionální) spisovnosti, napø. Buchteln (G/V) , Dalken (G/V) 
vdolky, Duchent/Tuchent (G)  peøina, Fròák (V), Golatschen/Kolatschen (V/G), Hetschepetsch (G)  ípek, Kaluppn (G)  chata, chalupa, Maschanzger/Maschanzker (V/G)  míeòská jablka, Pawlatsche (G/V), pomali (G), Powidel (G/V), Schmetten (G/V)  smetana.5
O urbánním, a nikoli prostì rustikálním, plebejském charakteru takových slov svìdèí mj. to,
e se vyskytují  i jako prostøedek autorské øeèi  v literárním jazyce rakouských spisovatelù (u
Nestroye, Herzmanovského, Fusseneggerové, Doderera aj.) nebo reprezentativních receptech
rakouské kuchynì (napø. v Thea-Kochbuch, Kronen-Zeitung-Kochbuch).6 O nìkterých z nich F.
Grosse výslovnì øíká: Ebenso stammen aus dem Tschechischen: Kasch, Schmetten, Powidl,
Fatsche, Pawlatsche; auch in gebildeten Familien werden die deutschen Bezeichnungen: Brei,
Sahne, Pflaumenmuß, enge Einwicklung oder Verband nie gebraucht; allenfalls sagt man
statt Schmetten nach Wiener Muster Obers; die Pawlatsche (übrigens auch in Wien gebräuchlich) wird umschrieben: ein hölzerner Stockwerksgang oder ein Podium (16. 6. 1930, s. 80).
Vìtina výrazù uvedených výe, jako i v pozn. 4, je zastoupena v obou lexikálních souborech, z toho lze vyvodit, e pøedstavovaly spoleèné jádro, stabilní, generaènì nerozrùznìnou
sloku olomoucké nìmèiny. Existující rozdíly, tj. neexistence nìkterých výpùjèek v jednom èi
druhém souboru7 je mono vysvìtlit jako neúplnost sebraného materiálu zpùsobenou mení
systematièností jeho sbìru. Podle naeho názoru se tu oba soubory doplòují a spoleènì vytváøejí obraz o lexiku olomoucké nìmèiny 1. pol. 20. století jako celku (podrobnìji viz Jodas 2001).
Jeden rozdíl mezi obìma lexikálními soubory vak pøece jen existuje. Ve sbírce F. Grosseho
pøevaují lexikální i jiné bohemismy tradièní povahy, je známe i od jiných autorù nebo ze
slovníkù starí i souèasné rakouské nìmèiny, pouze v ní jsou zachyceny sémantické kalky:
uívání výrazù bis místo sobald (popø. wenn), gern ve významu froh, zufrieden a bald ve
významu früh, zeitig, frazémy na/auf lepschi gehen sich unterhalten gehen; auch Seitensprünge machen, es steht nicht dafür = es lohnt sich nicht, es ist nicht wert, vèetnì neosobní
modální konstrukce es will sich mir nicht = ich habe keine Lust. Jsou to jednotky, je pøedstavovaly specifické výrazové prostøedky sudetské hovorové nìmèiny, pøitom dvì z nich pronikly trvale i do rakouské nìmèiny: dafürstehen (bìnì se objevující i v literárním jazyce) a auf
lepschi gehen (dnes u ve výskytu omezené více ménì jen na starí vídeòskou mluvu). Naproti
tomu u Vondrovského nacházíme výrazy jinde nedoloené nebo jen ojedinìle a pøitom spjaté
pøedevím nebo výluènì s prostøedím mìstským: Haschlerky, Hownozuz,8 Katschke Geld,
Meltounky, Putzifous, Puzka Ball aus Stoff, Trampky nebo ménì obvyklá expresíva Dazan a
Schkrob Geizhals. Kromì toho v jeho souboru figurují také nìkterá slova tradiènì náøeèní se
zcela odchylnou, neoèekávanou hláskovou podobou, napø. Akát, Angreschtel, Kadlatken,
Pampelischken, s jiným významem: Piwunk (Dahlienblüte!), unikátní slovní útvary a slovní
spojení, vìtinou nikde jinde nezaznamenané: Affina, Zanzori altes, verwaschenes, zerschlissenes Gewand, auf zimperzamper, fuck sein alles gleich, egal sein, tschari (sein) weg,
verlassen, verloren (sein) a také specifické názvy pomístní: Krotiak, Tabulák.9 Tyto rozdíly
dosti zøetelnì profilují sbírku Vondrovského jako mladí lexikální vrstvu olomoucké nìmèiny,
materiál Grossùv jako vrstvu starí.
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Typické znaky mìstskosti  kadodenní kontakty pøísluníkù odliných etnik, prostøedí
poskytující rozptýlení a zábavu a umoòující intelektuální vyití byly pøedpokladem pro vznik
vyího stupnì èesko-nìmeckého bilingvismu. Pøevánì jen v mìstské mluvì lze najít konverzaèní obraty a repliky odráející volné míení èetiny a nìmèiny v øeèi, jazykové erty a høíèky.
Hojnost pøíkladù tohoto druhu podávají zejména humoristické romány G. Fehra z prostøedí
Èeských Budìjovic 1. pol. 20. století (1977, 1984). Srov. napø. kalkované konverzaèní výrazy
wosis? = co je?, no wajl! = no proto!, frazém also kajne fraky nicht = (nedìlat s nìèím) ádné
fraky10 nebo brnìnské kte pero/(k)te piz! = tì péro!, tì pic! (Englisch). V olomouckém slovníkovém materiálu prvky tohoto druhu chybìjí, v jazyce ulice vak nepochybnì pøítomny byly 
podle ústního svìdectví jednoho z pamìtníkù olomouckých jazykových pomìrù z doby pøed r.
1945 se napø. mezi nìmeckou chlapeckou mládeí bìnì uívalo obratu dám tì/ti pár do
gsichtu = dám ti pøes hubu, po hubì (s náleitým centrálnì hanáckým tì místo ti?); viz také
svéráznou citaci lidové èeské prùpovídky to si pi, e hovno ví!, zaznamenanou v èasopise
Olmützer Blätter.11 Ze slovních høíèek nebo zámìrného intelektuálního míení jazykù pøipomeòme ertovnou interpretaci smìrového oznaèení tramvajových linek z hlavního èeskobudìjovického nádraí na tehdejí Linecké pøedmìstí (L) a Praské pøedmìstí (P) jako iniciálových zkratek
za výrazy langsam a pomalu (Fehr), olomoucké pleonastické nur schön langsam pomali (G),
(ve vídeòském prostøedí zaregistrovanou) pøemìnu okøídleného latinského výrazu quod licet
Jovi, non licet bovi12 na quod licet Jovidel, non licet Powidel (Grosse 14. 8. 1931, s. 3) a starou
dìtskou øíkanku (rozpoèitadlo):
Mitra, Mütze, èepice,
Gallina, Henne, slepice,
Campana, Glocke, zvonec,
Finis, Ende, konec.13
Prvek mìstskosti bývá z jazykového hlediska vymezován rùznì. Èasto je spatøován
v mení náøeèní nasycenosti, ne jakou se vyznaèují tradièní místní dialekty. Jindy se hledá ve
vázanosti mìstské a venkovské mluvy k jiným reáliím, jinému prostøedí i jinému stylu ivota.
Mùe to vak být i rozdílná míra vnitøní diferencovanosti jazyka  venkovská mluva je jednolitìjí a ménì promìnlivá, mluva mìstská diferencovanìjí (ze sociálního hlediska) a také velmi
variabilní. Jak vyplynulo z naich výkladù, projevuje se v olomoucké nìmèiny i tøetí ze jmenovaných znakù mìstskosti dosti výraznì. Nìmecká mìstská mluva v Olomouci zahrnovala jak
prvek tradièní, tak i nový, jak bìnì mluvený jazyk  Umgangssprache, tak i mìstský argón.
V této souvislosti je tøeba konstatovat, e diferencovanost olomouckého korpusu, odráející reálný stav, pramení do znaèné míry z momentù subjektivních a nahodilých. Zatímco Grosse
sbíral materiál z pohnutek vlastivìdných a ve stálém kontaktu s domorodým nìmeckým obyvatelstvem ve mìstì a okolí a mohl pøi tom vycházet z kontinuálního vývoje øeèi, Vondrovsky
rekonstruuje v prostøedí náøeènì cizorodém (bavorském) to, co se zachovalo v jeho pamìti na
mládí strávené v rodném mìstì, co odliuje jeho mluvu od mluvy vnukù a pravnukù, zatímco
Grosse podává své svìdectví jako aktuální bilanci jazykového vývoje (proto vìnuje tolik
pozornosti rozliování mezi jevy dosud ivými a zastarávajícími, mezi obecnì rozíøenými a
spíe jen obèasnými), Vondrovsky rekonstruuje z odstupu u jen výsek, závìreènou fázi takového procesu, a to (jak to pøi vzpomínání na léta mládí bývá obvyklé) s vyostøeným smyslem
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pro detail, tedy vèetnì reálií i eventuálních okazionálních prvkù kadodenní reality ivota
rodinného, kolního i na ulici.
Ve svém souhrnu pøedstavuje olomoucký korpus materiál, který rozsahem a zpùsobem
zpracování nemá srovnání prakticky s ádnou jinou prací tohoto druhu. Jisté paralely lze vést
pouze k Tomankovì studii o vlivu èetiny na nìmecký bìnì mluvený jazyk v Opavì a okolí
(1891) a Englischovì lexikografické práci o brnìnské nìmèinì 1. pol. 20. století (1992). Na druhé
stranì nemá Olomouc ádného G. Fehra nebo E. Pötzla, jimi se mohou chlubit Èeské Budìjovice a Vídeò, autory, kteøí by humoristickou formou literárnì ztvárnili èesko-nìmeckou jazykovou vzájemnost. Olomoucká literární nìmèina je celkovì na èeské jazykové prvky mimoøádnì
chudá. Popis a výklad tohoto jevu podáme na pøítí moravské konferenci.
POZNÁMKY
1 Grosse (19301932), Vondrovsky (1999)  viz seznam literatury; svou sbírku doplnil H. Vondrovsky
v r. 2001 o 78 slov, vèetnì nìkolika bohemismù; celkový ráz materiálu se tím vak nijak podstatnì
nezmìnil. Tak jako v døívìjích pøíspìvcích o èeských prvcích v olomoucké nìmèinì oznaèuji v textu
doklady z jednotlivých lexikálních souborù iniciálovou zkratkou G (Grosse) a V (Vondrovsky) a u ménì
známých nebo neprùhledných bohemismù uívám beze zmìny autorských definic významu.
2 Pøesnìji øeèeno (Povejil 1998, 48): V pohranièních mìstech, která byla v 19. století jetì èistì
nìmecká, se usidlovali Èei z vnitrozemí, které sem pøitahoval novì zakládaný prùmysl a kteøí rychle
pøecházeli k dvojjazyènosti. Pøed rokem 1945 ilo v pohranièí jen málo Èechù, kteøí neumìli nìmecky.
U nìmeckého obyvatelstva, zejména na venkovì, byly znalosti èetiny minimální, pokud vùbec jaké.
Obyvatel Èeskoslovenska nìmecké národnosti k ivotu v zemi státní jazyk prakticky nepotøeboval,
mohl se bez nìho dobøe obejít.
3 Èetná taková slova byla popsána a lokalizována hlavnì v pracích H. Schuchardta (1884) a E. Schwarze
(19321933, 1934, 1958), dalí pøíklady lze nalézt v jednotlivých náøeèních monografiích z historických èeských zemí; zcela nový, dosud nezhodnocený materiál, a to jak pro vrstvu tradièních náøeèí, tak
i mìstskou mluvu, pøináí postupnì vycházející Sudetonìmecký slovník. V olomouckém korpusu doklady
na lexikum tohoto typu nejsou.
4 Patøí sem i výrazy støedního rozsahu, tj. výrazy nikoliv pouze lokální ani vyskytující se na rozsáhlém
území, z hlediska dichotomie mìsto  vesnice rovnì nepøíznakové, spoleèné obìma prostøedím: Misák
(G)  Schubiak (V), Mamlas (G/V), Haderlak (G)  Heiderlak (G), Murken (G/V), Bramboren, Brambori
(V), Kapuste (V), Schleischken (G)  Schlischkern (V), Matschka (G)  viz Jodas (2001).
5 Výraz Schmettten do rakouské nìmèiny trvale nepronikl a zùstal v bìném uívání omezen více ménì jen
na sudetskou nìmèinu.
6 Viz pøísluné heslové výrazy v lexikonu Wie sagt man in Österreich?
7 Napø. u Grosseho petschiert (ruiniert, gesiegelt; im übertrageben Sinne etwas Endgültiges, unangenehme
Sache, nicht zu ändern), Kapsa, u Vondrovského Kaluppen, pomali.
8 Srov. paralelní pojmenování v nìmèinì brnìnské (Englisch): Sratschkarschi.
9 O výskytu ojedinìle uívaných, územnì pøíznakových výrazù Putzifous a Putzka informuje Sudetonìmecký slovník (II, 1997; více o netradièních, novodobých olomouckých bohemismech lexikálních a
hláskoslovných viz v mých èláncích v Èasopise pro moderní filologii (2001, 2003), o problematice
èeských slovotvorných prvkù v olomoucké nìmèinì bude pojednáno zvlá, v samostatném pøíspìvku
pøipravovaném pro tý èasopis.
1 0 G. Fehr v úvodní poznámce k prvnímu ze svých románù (1977, s. 1718) trefnì poznamenává: Aus dem
ständigen Gespräch zwischen Händlern und Bauern, Kaufleuten und Handwerkern auf dem Budweiser
Ringplatz entstand nämlich eine Mischsprache, das Budweiserische, das Tschechen wie Juden, Reichsdeutsche wie Österreicher einigermaßen kapierten und auch beherrschten. Mäntsch, tschetsche, wie hast
du dich, hajzle pitomej, begrüßten sie einander freundlich, ganz im Sinne des göttlichen Verständigungsauftrags.
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1 1 Podle vzpomínkové èrty Neboteiner Bubenstreicher (Olmützer Blätter 39, 1991, s. 59) odpovìï jednoho z nìmeckých chlapcù na výzvu èeského hlídaèe, aby dopadení zlodìji tøení slezli ze stromù a øekli, jak
se jmenují  citovaná podoba tak si to napi, e hovno ví i pøipojená vysvìtlující definice schreib´ es dir
auf, daß du nicht siehst mùe svìdèit o ne plném porozumìní nebo o dodateèném zkomolení èeského
lidvého frazému.
1 2 Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi neboli co si mùe dovolit vládce bohù, nemùe si dovolit
obyèejný smrtelník.
1 3 Srov. Grossovu úvodní poznámku (14. 8. 1931, s. 4): Zum Schlusse noch die Auszählverse,wie sie bei
verschiedenen Jugendspielen gebraucht werden; die Verwendung des Lateinischen und des Tschechischen
weist auf den Ursprung im Gymnasium hin, welches bis zur Errichtung eines selbstständigen tschechischen
Gymnasiums insofern utraquistisch war, als es tschechische Parallelklassen hatten (14. 8. 1931, s. 4).
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SPRACHLICHE BESONDERHEITEN IM OLMÜTZER DEUTSCHEN
DER ERSTEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS
Zusammenfassung
Ziel des Beitrages ist es, die Stadtwesensmerkmale in der spezifischen Schicht des Wortschatzes  Bohemismen des Olmützer Deutschen in den 30er und 40er Jahren des 20. Jhs und
zugleich beide Wörterbuchzusammenstellungen, welche den Gegenstand der Forschung des
Autors sind: lexikalische Sammlungen von F. Gross und H. Vondrovsky, zu vergleichen. Aufgrund der Analyse dieses Materials kommt der Autor zu der Schlußfolgerung, daß das Stadtwesen in der jeweiligen Schicht des Olmützer Wortschatzes auf zweierlei Weise zum Ausdruck
kommt  zum einen durch die Zugehörigkeit zu der Umgangssprache, zum anderen durch das
Vorkommen der Ausdrücke, welche die eigene Züge des Stadtmilieus widerspiegeln. Besonderheit der Sammlung von H. Vondrovsky ist es, daß sie manche untypische Erscheinungen
der tschechisch-deutschen Sprachmischung beinhaltet und die jüngste Schicht des Olmützer
Deutschen der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts repräsentiert.
Translation © Josef Jodas, 2004
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FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 2  2004

KE ZDROJÙM EPIKY
V LITERATUØE SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY
(NÁÈRT TVÙRÈÍCH VÝCHODISEK REGIONÁLNÍ PRÓZY)
JIØÍ SVOBODA
Region Slezska a severní Moravy bývá vnímán jako sloitá oblast pøedevím díky své
pohnuté historii; odtud se také regrutuje pozornost, kterou mu vìnovali nejen historikové, ale
i publicisté a nezøídka také spisovatelé. Objevovat tento kraj se jevilo jako neobyèejnì pøitalivé zvlátì, kdy na sklonku 19. století pøily s jeho obrazem sociálního a národnostního útisku
Bezruèovy básnì. V èeské literatuøe se náhle vynoøilo téma, které provokovalo, a autor, pokud
mìl ke Slezsku vztah nebo mìl podobnou zkuenost jako tvùrce Slezských písní, nemohl kolem
projít bez povimnutí. Platí toti v literatuøe obecnì, e téma za jistých okolností pùsobí jako
inspirující faktor motivovaný nejrùznìjími zøeteli, v neposlední øadì kulturními a politickými.
V kadém spisovateli, i kdy je ponoøen sebevíce do svých vnitøních problémù, existují vazby
na vnìjí svìt, tedy na dìní, s ním je bezprostøednì konfrontován. V urèité tvùrèí situaci mùe
být oslovení vnìjího svìta pro nìho pøímo osudové. A je pøedevím na nìm, jak dokáe
odhadnout anci, která se mu v tuto chvíli nabídla. Napøíklad Émile Zola nael pro svùj Germinal (1885) téma v hornickém prostøedí, protoe èlovìk se v nìm stával èasto obìtí sociálních
pomìrù a celý svìt achet pøedstavoval jevitì lidských konfliktù a vání.Tyto mezní situace
odpovídaly v té dobì nejvíce Zolovu tvùrèímu zaloení. Bezprostøedním podnìtem k napsání
Germinalu se staly nepokoje horníkù vyvolané tìkými pracovními podmínkami na francouzských achtách. V textu románu mùeme vystopovat souvislosti s autentickými postavami;
Zola sám pøistoupil k svému tématu po dùkladném pøípravném studiu nejen prùmyslové krajiny, ale i ivota jejích obyvatel.
Za podobné situace v polovinì 90. let 19. století v tehdy málo známé Ostravì se objevil
spisovatel a herec Frantiek Sokol Tùma (18551925). Obraz dynamicky se vyvíjecího prùmyslového mìsta ho brzy zcela ovládl, sociální konflikty, které tu v hojné míøe nacházel, odpovídaly jeho dramatickému zaloení a nabízely lákavé monosti pro realizaci tvùrèí ctiádosti. Neudivuje, e brzy po prvních povídkách a èrtách situovaných do Ostravy, jako je Hlad (1895),
Prodané due (1903) a Povídky z pekla (1907), smìøoval k velkoryse pojaté románové trilogii
Èerné království (V záøi milionù, 1922; Na achtì, 1904; Pan závodní, 1909). Rozsáhlé románové dílo Sokola Tùmy je vak souèasnì dokladem toho, e bohatý tematický zdroj sám o sobì
nestaèí; poznání pomìrù, i kdy zaloené na kadodenním støetávání s realitou, nenalo zde
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oporu ve schopnosti vytvoøit odpovídající románový tvar. Rychlé promìny ivota a z nich
vyvìrající ivelnost podøídily si Tùmovu vypravìèskou invenci natolik, e výsledkem jeho
snaení byla sice sociálnì pojata próza, ale zatíena popisem a bez sevøenìjí epické linie. Sokol
Tùma pøiel s novým tématem, syetová výstavba jeho románù a povídek vak ukazuje zøetelnì
na opoïování za vývojem tehdejí èeské prózy. Nejinak tomu je také u Tùmových následovníkù, vìtinou se nedokázali povznést nad popis prostøedí a typickým znakem jejich tvorby
byla tezovitost, postrádající schopnost rozvinout námìt v povídkový nebo románový tvar.
A. Hoøínek (18791910) ve sbírce próz Z ovzduí Ostravy (1907) a v románu Havíøi (1910)
popisoval hornické mìsto a snail se postihnout neblahé dùsledky alkoholismu na ivot jeho
obyvatel. F. Volný (18771943) v románu Èerná zemì (1910) takøka reportánì vypovídal
o stejných jevech, podobnì i J. F. Karas (18761931) v románu Na dnì (1908). Snad jen K.
Handzel (18851948) se ponìkud odliil; hrdinové jeho sbírky povídek Chachaøi (1922) pøipomínají vzdálenì svou vykoøenìností i postojem k ivotu bosácké povídky Maxima Gorkého.
Téma, pokud ho vnímáme jako inspiraèní zdroj, nelze spojovat výluènì s realitou kraje,
s jeho konkrétní historickou podobou, vzniklou napøíklad  jak tomu bylo na Ostravsku 
rozmachem prùmyslové výroby. Ve høe jsou obvykle i dalí skuteènosti. V románové epice je
taková sloitá tematická oblast vnímána v nìkolika rovinách: prezentuje se jako dìní probíhající
v konkrétním èase; mnoství dìjù, které sleduje, vytváøí pøedpoklady pro vznik iroce zaloeného epického obrazu. Neúspìch prvních zpodobitelù Ostravska na pøelomu 19. a 20. století byl
dán literární nezralostí; jejich pøedpoklady pro zobrazení tématu nebyly dostaèující, nemìly
oporu v pøedchozí tradici ani v tehdejím literárním kontextu. Sugestivní Bezruèovo vystoupení ukázalo na propastný rozdíl mezi tvùrèím èinem, který fascinoval novostí pohledu, a pouhou
ilustrativností tématu odsouzenou pøedem k vegetování na okraji literatury. Sokol Tùma ve své
tvorbì se inspiroval Bezruèem, ale impulsy básníkovy tvorby nedokázal rozvíjet a doslova je
rozpustil v bezbøehosti svých próz.
Sledujeme-li prozaickou tvorbu zamìøenou na konkrétní sociální téma v nejen v naem regionu, napø. v díle Marie Majerové (18821967) od prvních povídek vzniklých na poèátku 20.
století a k Sirénì (1935), zjiujeme, e také u ní sehrál v poèáteèní fázi podstatnou úlohu vztah
ke konkrétnímu prostøedí. Majerová podobnì jako Sokol Tùma, dokonce ve stejném roce,
vydala sbírku próz stejného názvu Povídky z pekla (1907). Na Kladensku nala podobnì jako
on na Ostravsku své téma, které úzce korespondovalo s její zkueností. Naturalistické zobrazení v obou dílech nebylo v rozporu s funkèním uplatnìním symbolu, v nìm i za cenu urèitého
zjednoduení se koncentrovalo poznání skuteènosti. Výsledkem byl obraz, v nìm vystupovaly výraznì do popøedí temné stránky ivota, které oslovovaly spisovatelovo sociální cítìní.
Pod tímto zorným úhlem se obìma autorùm jevil svìt dìlnických kolonií jako moderní peklo,
povídky v tìchto sbírkách byly tímto obrazem pøímo prostoupeny, na jeho pozadí se také
odvíjely i osudy jejich hrdinù.
Zatímco Marie Majerová se dokázala vymanit z tìchto vlivù a smìøovala pomìrnì brzy
k realistické tvorbì, naturalistické tendence v próze na Ostravsku zakotvily hloubìji. V této
souvislosti nelze si nepovimnout úlohy, kterou na poèátku 20. století sehrál ve vývoji románové epiky v naem regionu J. K. lejhar (18641914). Jeho povídky a romány jako Temno
(1902), Peklo (1905), Lípa (1908) a Vradìní (1910) poznamenaly rané tvùrèí období Vojtìcha
Martínka (18871960), který mìl v následujících letech hlavní podíl na rozvoji románové epiky
na Ostravsku. Ponurý obraz lejharových próz korespondoval s jeho zkueností získanou
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v prùmyslové Ostravì. Èlovìk v lejharovì próze se stává obìtí sil slepé hmoty, ve svìtì
strojù a továren je zotroèen, zbaven dùstojnosti a odsouzen k pøíernému osamìní.
V povídkách Poslední noc Jakuba Hrona (1909) a Èrty z Ostravska (1908), které Martínek
vydal pod pseudonymem Václav Stanìk, najdeme celou øadu motivù jakoby pøejatých ze lejharovy tvorby: poníení vyvìrající ze sociální bídy, pocit marnosti a vìdomí, e lidský ivot je
vydán v nemilost neznámým silám a tajemnému pùsobení zla. Martínek tak nacházel pojmenování pro své pocity a krize èlovìka vystaveného rozkladnému pùsobení moderního svìta.
V dalím vývoji se snail tyto tendence pøekonat, ale stopy naturalistických vlivù jsou patrné
nejen ve sbírce próz Pluh ivota (1911), ale také v novele Ne se koøeny uchytí (1923) a v trilogii
Èerná zemì (Jakub Oberva, 1926; Plameny, 1929; Zemì duní, 1932). Zdrojem Martínkovy
epiky byl proces nepøetritých promìn ivota na Ostravsku. Ve svých autorských vyznáních
zdùrazòuje, e jako spisovatel chtìl pøedevím zachytit dui kraje, proti drsné podobì ivota
hledal pøirozenou protiváhu v hodnotách, v nich by byla obsaena due práce nesená statisícem dìlných a tvoøivých rukou.1 Téma prùmyslového mìsta, zobrazované jako dìjitì nelítostných zápasù, sehrávalo v této tvorbì nepochybnì dominantní úlohu, neménì podstatná
vak byla schopnost spisovatele proniknout k lidem, jejich údìlem bylo v tomto svìtì ít.
Za podobných okolností vznikl také román Haldy (1927) A. M. Tilschové (18731957).
Také ona vyla z naturalistické tradice a v jejím duchu usilovala o umìlecké ztvárnìní skuteènosti, vycházející z dùkladného studia ostravských pomìrù. Svùj románový pøíbìh zaloila na
konfliktech jedincù, souèasnì sledovala a dokumentárnì dìní irí (napø. hladové bouøe na
sklonku první svìtové války v Ostravì, pomìry v dìlnických koloniích, práci v achtách a
hutích apod.). Název Haldy nezvolila jen proto, e oznaèoval výraznou dominantu ostravské
krajiny, halda v kontextu jejího románu má hlubí význam, zdùrazòuje dramatiènost krajiny,
pøerùstá díky jejímu zobrazení v symbol, je to emblém, který v díle plní znakovou funkci. Halda
vznikla nahromadìním lidské práce, pohlcuje bezejmenné zástupy, je s ní spojován tragický
osud lidí vydaných na milost a nemilost svému údìlu. Dokládá nejen spisovatelèinu orientaci
na konkrétní prostøedí, ale i schopnost nadhledu: její hrdinové jsou determinováni svìtem,
v nìm ijí, ale souèasnì ve sporu s ním jsou aktéry vlastního pøíbìhu a proívají v nìm své
osudové situace.. Analogicky jako Haldy je koncipován název Martínkova románu Plameny
(druhý díl Èerné zemì). Je nejen obrazem autentických plamenù lehajících z ostravských
hutí, ale souèasnì i symbolem, vyjadøujícím vztah protagonistù románu k okolnímu svìtu.
Názvy Haldy a Plameny mají analogickou funkci: jejich prostøednictvím vstupuje do románových pøíbìhù krajina jako dramatický ivel, která není jen jeho pouhým pozadím, ale stává se
pøímým úèastníkem dìje. Zde se ocitáme pøímo u jednoho ze zdrojù epiènosti, iveného bezprostøednì z krajové inspirace. Znalost reálií, a u získaná autorovým studiem2 nebo konkrétním
proitkem3, pøedstavuje pro jeho tvorbu jedno ze základních východisek.
Románová epika, jak jsme si nyní ukázali, nacházela svoje podnìty v promìnì Ostravska,
zpùsobené expanzí nových pomìrù, rozpadem rodových tradic a mravních pravidel, tedy strukturálními zmìnami spoleènosti. Jakkoli se zdálo, e jde o tematický zdroj nesmírnì bohatý a
takøka nevyèerpatelný, ukazuje se, e v prozaické tvorbì na Ostravsku v dalím vývoji vykazovala epika stále zøetelnìji sestupnou tendenci. Po Tilschové a Martínkovi ji nenajdeme v literatuøe
naeho regionu pokraèovatele stejného významu: celistvost epické výpovìdi, zakládající se na
objektivnì koncipovaném obrazu, stala se pro jejich nástupce v meziváleèném období a
v následujících letech skoro nedosaitelná. Pozornost tìchto spisovatelù se upínala pøevánì
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k jednotlivostem, k dílèím jevùm zrcadlícím v rùzné intenzitì sociální a mravní problémy nebo
osobní krize (L. Tøenecký, M. Rusinský, Z. Bár, K. Dvoøáèek). Èasto smìøovala pod vlivem
ruralistických tendencí k tématùm z venkovského prostøedí (Fr. Smìja, A. C. Nor). Promìnami
procházela i tvorba Martínkova: po trilogii Èerná zemì orientoval se v románu Stavy rachotí
(1938) na téma krajiny umocnìné subjektivním vztahem k rodnému mìstu, aby nakonec pod
pøímým pùsobením událostí z konce 30. let ve druhé trilogii (Kamenný øád, 1942; Meze, 1944;
Oehlé haluze,1955) nastolil otázku platnosti rodové tradice a s ním spojený poadavek odpovìdnosti èlovìka za osud rodné zemì. Tøeba pøipomenout, e tradice tzv. venkovské prózy
chápala ideu selství jako povinnost vìnovat své schopnosti rodnému statku, který znamenal
jistotu pro dalí existenci rodu a byl zárukou kontinuity jeho tradic. Tato idea nebyla zcela
nová, mìla pøedchùdce v autorech spjatých s naím regionem, jako byli Metodìj Jahn (1865
1942), autor románu Selský práh (1913), nebo Antonín Matula (18851935), který na ideji
selství zaloil svùj román Ohnivý vítr (1920, 1941); Matula je také autorem úvahy o vztahu
literatury k selství.4 V èase historických zkouek na poèátku druhé svìtové války se tato
tendence aktualizovala a v Martínkovì Kamenném øádu vyznìla jako alegorie, reagující na
ohroení národní existence. V tom se od poèátku odliovala od dobových ruralistických koncepcí, které ideu návratu k rodné pùdì chápaly pøedevím jako øeení sociálních neduhù vyvolaných krizí 30. let.
Románová epika sledující promìny regionu v prùbìhu nìkolika desetiletí ustupovala èasem v nových podmínkách do pozadí. Èeská próza v prùbìhu 30. a 40. let smìøovala stále
zøetelnìji k vnitønímu svìtu èlovìka a následnì k problémùm existenciální povahy. Pod vlivem
irího kontextu evropské prózy se postupnì mìnila i ánrová podoba naí románové epiky.
Román modeloval skuteènost jinak, neusiloval o celistvost zobrazení, ale hledal svùj cíl
v hlubinných sondách a nejèastìji nacházel své téma ve sloitých niterných krizích moderních
lidí. Dokládal to mezi jinými rozvoj psychologické prózy u nás. Literatura èerpala podnìty
z konkrétních zdrojù, její vazba na téma nebyla pøeruena, uvìdomovala si více ne døíve svoji
schopnost samostatnì se vyvíjet, pøekraèovat hranice tématu a hledat øeení pomocí filozofických pøístupù. Literatura ve Slezsku a na severní Moravì byla vak tìmto tendencím znaènì
vzdálená, nadále setrvávala na svých pùvodních pozicích a opoïovala se tak za vývojem
moderní èeské prózy.
Na poèátku 20. století naturalistické postupy orientací na konkrétní sociální prostøedí napomáhaly, by ponìkud jednostrannì, epickému zobrazení pøevratných zmìn v prùmyslových
regionech. Identifikace spisovatele s realitou za této situace se jevila jako nejpøirozenìjí zpùsob ztvárnìní ivota, v nìm jedinec byl vystaven destruktivnímu úèinu moderního svìta.
O nìkolik desetiletí pozdìji jsme svìdky podstatné zmìny: obraz èeské prózy je diferencovanìjí, rezonují v nìm nejen nové literární vlivy, ale ovlivòuje ji také sloitìjí reflexe historických událostí. Tyto skuteènosti v literární tradici regionu se sice postupnì prosazovaly, byly
vak poznamenané ideologickými tendencemi, tedy ve vleku pováleèných mocenských zájmù.
Zøetelné stopy tìchto vlivù mùeme zaznamenat nejen v tvorbì Martínkovì, kde se projevily
v závìreèném dílu druhé trilogie (Oehlé haluze, 1956), jsou zjevné i u jeho následovníkù (A. C.
Nora, Z. Bára, F. Smìji ad.); bezprostøednì zasáhly tvorbu tìch, co vstupovali do literatury
v letech po druhé svìtové válce (L. Bublík, O. uleø, J. Drozd, I. Kubíèek ad.). Zøetelnì se
reflektovaly u autorù, kteøí koncipovali své dílo jako polemiku s ideologií doby (O. Filip).
Románová epika, v ní ila naplno krajová historie, sice pokraèovala po celou druhou polo126

vinu 20. století, ale její nìkdejí epická extenzívnost byla nahrazována snahami, v nich se
zrcadlila vùle autorù po nových umìleckých a etických hodnotách; íøe epického zábìru ustoupila v naich èasech sevøenìjí a mylenkovì obsáhlejí výpovìdi. Ale to je u jiná kapitola
naich literárních dìjin.
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ON THE SOURCES OF EPIC PROSE
IN THE LITERATURE OF SILESIA AND NORTHERN MORAVIA
Summary
The topics of the novels of the literature of Silesia and Northern Moravia were from the
very beginnings inspired by the historical changes of the region. It was the change of the
countryside caused by the invasion of industrial large-scale production accompanied with
radical changes in the lives of its inhabitants that provided subjects attracting writers´ interest.
It was reflected e.g. in the work of Frantiek Sokol Tùma and his followers as early as at the turn
of the 20th century. Their work was also influenced by naturalism, by Émile Zolas novels in
particular. The epic prose of the Ostrava region reached its peak in V. Martínek´s trilogy Èerná
zemì and in A.M.Tilschovás novel Haldy, in the works depicting the world of social poverty
and conflicts in a modern industrial region. Martíneks novels render the development of the
Ostrava region in the course of almost one hundred years. Later on in the 20th century epic
genres seem to be on the decline and at the same time the prose of the Ostrava region falls
behind the development in the national literature. After World War II the literature of our region
is more and more shaped by controversial ideological tendencies and finds itself to a large
extent caught up in the tide of post war historical events.
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BAJAJOVO MORAVSKÉ ROMANETO
LUBOMÍR MACHALA
Inventura specifických pøínosù èeské literatury do nadnárodního kontextu není pøíli obsáhlá. Kromì nìkolika autorských osobností, respektive jejich dìl, èítá jednak osobité nahlíení na skuteènost a takto inspirované imaginativnì i naraènì nespoutané vyprávìní, pro nì
Bohumil Hrabal patentoval termín pábení, dále vejkovský literární typus a rovnì jednu variantu umìlecké avantgardy dvacátých let pøedchozího století oznaèovanou jako poetismus.
V neposlední øadì pak ánrový útvar, který Jan Neruda doporuèil nazývat romaneto. Vydání
ètvrté knihy Antonína Bajaji (1942) pojmenované Zvlèení  Romaneto o vlcích, lidech a úkazech (2003) a její bohatý i uznalý, takøka bezvýhradný kritický ohlas mne pøivedl k podrobnìjímu ohlédnutí za dosavadním vývojem a tradicí romaneta, k pokusu urèit v ní místo zmínìného
Bajajova díla a reflektovat, jak tato novodobá próza naplòuje èi modifikuje distinktivní rysy
ánrového útvaru, konstituovaného v poslední tøetinì devatenáctého vìku texty Jakuba Arbesa.
Podrobnì se cestou, po ní Arbes k romanetu dospìl, poetologickou charakteristikou daného ánru a jeho tvùrèími konkretizacemi v Arbesovì díle zabývala Jaroslava Janáèková ve
své kniní studii Arbesovo romaneto  Z poetiky èeské prózy (1975). Nalezneme zde mimo jiné
zdùvodnìní ètenáøského úspìchu arbesovského romaneta. Mimoøádný ohlas podle Janáèkové pramenil z volby praského prostøedí, pøisouzení hlavní role zaèínajícímu nemajetnému spisovateli èi novináøi, vyznaèujícímu se vání poznávat a mìnit svìt. Ètenáøe také pøitahovala
svérázná psychologická charakteristika výjimeèných postav, pohybujících se nejednou na
hranici patologiènosti, intelektuální nároènost textu a v neposlední øadì dùslednì promylený,
pøekvapivì pointovaný dìj, to ve kondenzováno na zhruba sto stránkách.
Pøedchozí výèet pøíèin úspìchu romaneta lze souèasnì povaovat za sumarizaci základních
prvkù daného ánrového novotvaru. Z této struèné parafráze je rovnì patrno, e Janáèková se
neztotoòuje s tezí Karla Krejèího, obsaenou v jeho monografii Jakub Arbes, ivot a dílo
z roku 1946. Podle Krejèího toti zvlátnost romaneta spoèívá nikoliv v látce (kterou ztotoòuje
s dìjem) ale ve formì, v konstrukci pøíbìhu, jeho jednotlivé sloky jsou dùmyslnì komponovány v celek pomocí abstraktní logiky (citováno podle Janáèková 1975: 23). Z odstupu se
pojetí J. Janáèkové jeví pøece jen komplexnìjí, lépe argumentaènì podloené, a tedy vhodnìjí
k dalím úvahám èi srovnáním.
Pøi detailním vymezování ánrové struktury romaneta dospìla Jaroslava Janáèková k následujícím závìrùm:
1. Vztah konkrétního (pøímého) vypravìèe 1 a fiktivních postav je zaloen na opozici fabule 
syet. Informování o vypravìèovì pøíbìhu respektuje èasovì pøíèinný prùbìh urèitého dìní,
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syetová konkretizace osudù ostatních postav nìkteré èasové a pøíèinné souvislosti utajuje èi
zpøehazuje a konstituuje tak zvlátní napìtí v textu.
2. Vudypøítomnost vypravìèe jako uvaujícího a hledajícího subjektu dynamizuje evokaci
pøedmìtù, prostorù a postav samých. Tento vypravìè spoluvytváøí intenzitu a íøi psychologické charakteristiky. Je nositelem reflexívnosti a ztajemnìní, prostupujícího celý text. Zøetelná
je intelektualizace jazyka.
3. Modalizující podání relativizuje vechny výpovìdi. Spolu s umnou kompozicí apeluje na
ètenáøe, aby si tvoøili svoje hodnotící stanovisko, svùj vlastní výklad textu.
4. Romaneto vyznaèuje dále motivická, stylistická a ideová polarizace, protiklady chrámu a
vìzení, Prahy a souèasnì druhého místa dìje, úmyslu jednajících osob a dosaených výsledkù; prolínání minulosti a pøítomnosti, vyprávìní neosobního a osobního; støetávání jevù exotických, neuvìøitelných a posvátných a obyèejných, reálných apod. Pøíznaèné jsou rovnì
tendence demystifikaèní a desakralizaèní, ale také hyperbolizaèní  to pøi povyování reálného a støízlivì uvaujícího èlovìka do polohy muèedníka vlastní touhy, mylenky nebo vlastního èinu a svìdomí.
5. Pøímý konkrétní vypravìè romaneta je èeský intelektuál, novináø a spisovatel, znalý
domova i svìta, Prahy i venkova, pocitù volnosti i nesvobody, mu angaovaný v politickém,
ideologickém a umìleckém zápase své doby.
Poslední zmínìný rys umoòuje rovnì postihnout základní rozdíl mezi prvními romanety a
tìmi psanými a koncem století. V souvislosti s Arbesovou deziluzí z politiky a pøíklonem k masovému ètenáøi jsou nahrazeny politizující apely a pøesahy romanet vìtím prostorem pro
psychologickou kresbu postav v zápletkách spíe privátní, emocionální povahy.
Jaroslava Janáèková také zmapovala osudy romaneta mimo kontext Arbesovy tvorby a
pøipomnìla, e daný ánrový útvar inspiroval (nìkdy ovem velmi volnì) napøíklad Václava
Benee Tøebízského, Karla Matìje Èapka Choda, Vítìzslava Nezvala, Ladislava Klímu, ale také
Jaroslava Havlíèka èi Jaromíra Johna. Výèet by el jetì roziøovat, a to zejména o autory ménì
vìhlasné, jako napøíklad Karla Ladislava Kuklu, Václava Karla Kroftu, Frantika Sokola Tùmu,
Emila Trévala, Miroslava Fáberu...
Tito pokraèovatelé a napodobitelé mnohdy pouívají oznaèení romaneto jako atraktivizaèní
vinìtu, k èemu se ve slabích chvilkách i pøiznávají.2 Snaha zvýit pøitalivost vlastního produktu nezná mezí ani u nakladatelù, tudí jsou jako romaneta vydány i nìkteré prózy Karolíny
Svìtlé v Sebraných spisech z roku 19023 a tímto oznaèením jsou dodateènì vybavena i nìkterá
pøeloená díla, napøíklad Guy de Maupassanta, A. P. Èechova, ale i Julesa Verna, Sergeje
Censkeho èi Anatolije Kima.
V dané souvislosti je funkèní pøipomenout, e aè má romaneto nepochybnì také zahranièní
koøeny (povídku s tajemstvím E. A. Poea,4 groteskní realismus N. V. Gogola), nestalo se v zahranièí souèástí tvùrèí praxe a nepouívá se ani jako svébytný literárnìvìdný termín. Jediným
mì známým autorským aplikováním romaneta mimo èeský literární kontext je útlá kniha slovenského prozaika Rudolfa Slobody nazvaná Romaneto Don Juan (1971).
Ve svých úvahách o poarbesovských osudech romaneta dospívá Jaroslava Janáèková
k názoru, e postupem èasu dochází k redukci a rozplývání jeho specifických ánrových znakù.
Potvrzuje to také konfrontace dotyèných hesel ze Slovníku literární teorie vydaného v roce
1977 a Lexikonu literárních pojmù publikovaného o ètvrt století pozdìji. Zatímco definici
v prvnì jmenované pøíruèce lze povaovat za ánrovì podmínìnou kondenzaci pøíznakù uvá130

dìných Jaroslavou Janáèkovou, v Lexikonu autorské dvojice Libor Pavera a Frantiek Vetièka u
stojí pouze, e jde o prozaický ánr pøíznaèný pro èeskou literaturu. Stìejní osnovu romaneta tvoøí
fantastický nebo záhadný pøíbìh, jen je v závìru pøirozeným zpùsobem vyloen na základì nejnovìjích poznatkù nìkteré z exaktních vìd. Romaneto má rozsah novely nebo románu. [...] Oznaèení
romaneto se v nìkterých pøípadech zaèalo uívat pro fantaskní námìty vùbec (308).
K jetì vìtímu posunu dolo v polovinì devadesátých let uplynulého století pøi proponování (zdùraznìme, e hravém a provokativním) edice, kterou v nakladatelství Hynek pojmenovali Romaneto. Na záloce knihy Ivana Binara nazvané Jenikova práce (1996) stojí: Nakladatelství Hynek nehodlá edicí Romaneto obnovit ánr v jeho pùvodním slova smyslu. Název tu
ani není chápán tak, jak zdánlivì zní. Romaneto coby víceménì zaniklé specifikum èeské literatury je v tomto pouití prostì zkratkou  znamená tím pádem ovem nìco mnohem nepochopitelnìjího a falenìjího, ne byl pùvodní ánr sám. Nebo  co u mùe být takový román pro
netopýry? Rozhodující slokou jsou v této soustavì pochopitelnì netopýøi. Tak tedy: kdo
nebo co jsou tito netopýøi? Praví netopýøi pøece neètou. Navíc jsou slepí, svùj svìt poznávají
pitìním. A vichni víme, e se k ivotu probouzejí v noci, tedy v dobì, kdy vichni sluní lidé
spí. Jsou netopýøi tedy zakladatelé nového èeského ánru? Nebo jeho budoucí konzumenti? 
Hin se hukáe...
Hukázalo se, e Binarovo romaneto bylo první a poslední realizovanou polokou ambiciózního projektu. Ale nemìlo by nám uniknout, e jetì pøed oficiálním startem edice vyla
u Hynka próza Jáchyma Topola Andìl (1995), která s arbesovským romanetem rezonovala
nejen lokalizací na praský Smíchov. A koneckoncù i kniha stojící u zrodu tohoto pøíspìvku,
tedy Bajajovo Zvlèení se mìla pùvodnì stát souèástí zmínìné edice. Bajajovy dodací lhùty
vak dalece pøekroèily ivotnost nejen edice, ale celého Sachrova nakladatelství. Polistopadová romaneta nejsou ovem spojena jen s u nìkolikrát jmenovaným vydavatelským domem.
Napøíklad u v roce 1990 publikoval v Kniním podnikatelském klubu Eduard Martin Knihu
upírù.  Malostranské romaneto o záhadném majiteli starobylého paláce a o dva roky pozdìji Jiøí Syrovátka uveøejnil v Mladé frontì prózu Nezapadá slunce nad zapadákovem  Groteskní romaneto.5 Arbesovskou ozvìnu mono zaslechnout nepochybnì i ve Druhém mìstì (1993)
Michala Ajvaze.
Pomìrnì znaèná frekvence výskytu polistopadových romanet èi romanetu blízkých próz
dává za pravdu dalímu postøehu Jaroslavy Janáèkové: ánrový útvar, vzrostlý kdysi u Arbesa také na vlnách èeských dìjin, poznamenaný atmosférou vzmachu nadìjí a jejich rozpadu,
jako by mìl tendenci navracet se vzácnì do èeské prózy v dobách podobnì pohnutých (146).
Soustøeïme vak koneènì pozornost na text psaný Antonínem Bajajou více ne deset let a
na jeho kritické ohlasy. V nich byla právì dlouhá geneze zmiòována a oceòována pøedevím
v souvislosti s propracovanou, a rafinovanou kompozicí. To vak není u Bajaji nic nového.
Paralelní rozvíjení, støetávání, kombinování, a prolínání rozdílných vypravìèských linií tento
autor realizoval u ve svém prvním i druhém opusu, tedy v románech Mluviti støíbro (1982) a
Duely (1988). Ve Zvlèení jsou dvì základní linie vìnovány osudùm lidské a vlèí rodiny (smeèky). Ta lidská je rozkroèena mezi Prahou a valaskými Beskydami, vlèí do moravských hor
doputuje odnìkud z Transylvánie. S tím, jak se blíí osudové støetnutí obou linií, stávají se
tìsnìjí a nápadnìjí i jejich spojení, respektive jejich paralely a zrcadlení; pøed závìrem je ev
mezi nimi veden dokonce uprostøed slova (viz s. 252).
Duální kompozice Bajajovy prózy je první zøetelnou modifikací ánrového modelu romane131

ta. Základní pøíbìh je pak sice jako u Arbesa v zásadì zprostøedkován v pøirozené èasové
posloupnosti, Bajaja vak volí sloitìjí naraèní strategii. Vyuívá pøitom jak rùzné vypravìèské formy (ich-formu støídá s er-formou), tak odliné druhy vypravìèù (vevìdoucí, pøímý  dle
terminologie N. Krausové). Party komentující bazální epickou linii autor svìøuje nìkolika postavám. Souèasnì vyuívá kombinaci rozdílných èasových rovin, a to nejen dìjových, ale rozdílnì jsou temporálnì urèeny také naraèní akty. Bajajova beletristická výpovìï tedy má na rozdíl
od Arbesa výraznì polyfonní charakter.
Profese psychologa, kterou Bajaja pøisoudil jedné z ústøedních postav, zase umoòuje zcela
organicky prohloubit jednu ze základních dispozic romaneta, konkrétnì dosti podrobné sondy
do nitra postav. Bajajùv protagonista se jmenuje Tomá Lipner a je souèasnì i vypravìèem, jeho
osobní výpovìdí text zaèíná a jeho pasáe dominují komentáøùm vech ostatních (rovnì pojmenovaných) vyprávìjících postav. Zdùraznìní skuteènosti, e Bajaja své literární figury pojmenovává, smìøuje k dalí odchylce od arbesovských romanetových zvyklostí: hlavní hrdinové tohoto autora bývali bezejmenní. Pro Bajaju vak pøedstavuje nominální sféra dùleitý komunikaèní
prvek, co dokumentuje tøeba i promylené pojmenování èlenù vlèí smeèky Bajaja pøi nìm pouívá nejen tzv. mluvící jména, odráející charakteristické nositelovy vlastnosti nebo èiny (Uál,
Kukaèka), ale prostøednictvím pojmenování pøipomíná také základní etno-kulturní vlivy a zdroje
evropské civilizace (Purim  idovská tradice, Èingis  asijská, Beltýna  keltská atd.).
V tomto smìru Antonín Bajaja aplikuje i mytické aluze  antické koøeny Evropy jsou evokovány opakovanì skrze fragmenty pøíbìhu o zakladatelích Øíma odkojených vlèí matkou. Bajajova záliba v mýtech opìt není nová, ve svých textech tento autor nejen èastokrát reprodukuje
starodávné mýty, ale sám nezøídka nové tvoøí, pøinejmením ony tradièní variuje a dotváøí (viz
napøíklad pøíbìh o ptáku bogdálovi v Mluviti støíbro, v nejnovìjím díle pak epizodu o nemluvnìti, ztraceném bìenci pøi nelegálním pøechodu hranic a zachránìném Vlèicí).
Z hlediska ánrových distinkcí není moné pominout skuteènost, e dìjové centrum není
u Bajaji tak jako u Arbesa pravidlem v Praze, nýbr na moravském venkovì, jetì pøesnìji
v beskydských lesích. Znova to koresponduje s dosavadní Bajajovou tvorbou, s jeho osobním zkuenostním zázemím a názorovou orientací. Aèkoliv je pøímý kontakt s urbánní civilizací,
konkrétnì i praským svìtem nedílnou souèástí spisovatelovy autopsie, je Bajaja základním
zaloením pøírodní èlovìk. Dokonce do té míry, e aè hluboce vìøící a praktikující katolík,
neváhá veøejnì prohlásit, e zvíøata mají dui (Mladá fronta Dnes  Východní Morava 21. 6.
2003), co je zásadní odklon od církevní vìrouky. Ve Zvlèení se toto jeho pøesvìdèení projevuje
mimo jiné tím, e transcendentní pøesahy, zjevení boí Tváøe obsahuje i vlèí pásmo.
Snad nejnápadnìjím rozdílem od toho, co bychom mohli pro tento pøípad oznaèit jako
klasické romaneto, je rozsah Bajajova textu. Je toti bezmála trojnásobný oproti døíve zmínìnému stostránkovému ánrovému vymezení. I pøi vìdomí, e svìt literatury a její reflexe se
exaktním kvantifikaèním kritériím podøizuje s nevolí a kde mùe, tak je zneváí a zpochybní,
nelze tento fakt pøejít bez komentáøe. Paverùv a Vetièkùv Lexikon sice pøipoutí i románový
rozsah romaneta, ale nezapomeòme, e romanetto pøevedeno z italtiny do èetiny znamená
malý román, co rozhodnì Zvlèení není (poøád se pohybujeme v kvantitativních souøadnicích). A tøebae romaneta, která se mi dostala do rukou, byla vskutku rùznorodá, pokadé se
jednalo o prózy støedního, a spíe jetì meního rozsahu.
V dané souvislosti nelze nevzpomenout patrnì jedinou výraznì kritizující recenzi Bajajova
Zvlèení zveøejnìnou v Aluzi 2003 èíslo 6. Její autor Luká Foldyna vytýká knize pøedimenzova132

nost a dokonce maximální manýrismus. Dovedeno do dùsledkù: naplnìním Foldynova poadavku textové redukce by mohl Bajaja dosáhnout kýeného romanetového rozsahu. Ale není
to tak jednoduché: Fakt, e se ve Zvlèení, volnì øeèeno s Èechovem  kadá autorem zmínìná
puka doèká svého výstøelu (u Bajaji doslova a do písmene), deklaruje prozaikovo základní
pøesvìdèení, e nic není náhodné, e vekeré dìní má svùj øád, jakkoliv se smrtelníkùm mùe
zdát chaotické èi nepochopitelné. Co lze bezesporu povaovat za Foldynou (pro zmìnu postrádaný) jednotící princip, organizaèní imperativ, který by jeho (= Bajajova textu, pozn. LM)
protilehlé komponenty dokázal sjednotit pod svá køídla (176  7). Jetì jinak: v dané souvislosti se projevil, jako u v nìkolika výe zmínìných ohledech, rovnì Bajajùv romanopisecký
naturel, nároky tématu dostaly pøednost pøed romanetovou ánrovou instrukcí.
Pøi analýze a interpretaci literárního díla neradno opomenout titul  prvek mimoøádnì akcentovaný také Jakubem Arbesem v jeho romanetech. Klíèù se v Bajajovì pøípadì nabízí
nìkolik. Zvlèení se mùe vztahovat napøíklad k finální scénì, v ní je sugerována promìna
protagonistovy manelky Markéty ve vlèici, prolnutí lidské bytosti se zvíøecí, respektive se
odehrává fatální zámìna Markéty a Vlèice. Zvlèením by bylo mono oznaèit také pøípadné
Tomáovo podlehnutí zabijáckým pudùm a zkratové zlikvidování manelky, která personifikovala jeho zásadní morální selhání. Zvlèení by mohlo té pøedstavovat i jakýsi cíl, popøípadì
záchranu  ve smyslu návratu lidí k èistým pøírodním zásadám, principùm. Jednoznaèný
výklad není moný, co zase rezonuje s intencemi tradièního romaneta. Základní epická záhada
je racionálnì objasnìna, ale nad výpovìdí se pøesto vznáí tajuplný závoj...
V závìru tohoto pøíspìvku by vak mìlo být objasnìno, proè v jeho titulu vedle ánrového
a autorského urèení figuruje také zemìpisná, respektive etnická specifikace v podobì adjektiva
moravské.
Pro Bajaju typická lokalizace jeho próz na moravský venkov, pøesnìji na Valasko u byla
zmínìna, ale v daném pøípadì nejde jen o pouhé geografické situování. Specifiènost Bajajova
vyuití moravského bytu toti vystihl Kvìtoslav Chvatík, kdy v jedné z anket èasopisu Host
v souvislosti se Zvlèením konstatoval, e ètenáøe zaujme Bajajova evokace pøírody moravských Karpat, které nejsou pouhou kulisou, nýbr aktivním umìleckým aktérem dramatického
pøíbìhu (Host 2003, è. 8, s. 38). Dodejme jetì, e beskydské lesy, mýtiny, kotáry a ráztoky se
také podílejí na intenzivní lyrizaci Bajajovy výpovìdi, která nejednou spontánnì pøesmykne z
prozaického do verového kódu.
V knihách Antonína Bajaji nelze pøehlédnout ani jeho cílenou práci s dialektem (srov.
Kotrla: Týdeník Rozhlas 2003, è. 40, s. 4). Konkrétnì jde o dialekt valaský, který spisovatel u
od své prvotiny vyuívá zejména pøi charakterizaèním rozrùzòování promluv jednotlivých postav. Bajaja si je vak vìdom, e nepíe folkloristické èi dialektologické studie, nýbr beletrii, která
bývá vysoce citlivá na pøemíru ozvlátòujících prvkù. Je si vìdom také rizika neádoucího sníení
srozumitelnosti textu. Vìtina Bajajových postav tedy mluví moravskou variantou obecné èetiny s prvky (vìtinou lexikálními) valaského náøeèí. (V pásmech postav pocházejících z Prahy se
pak logicky vyskytuje adekvátnì modifikovaná praská varianta obecné èetiny.)
Lze bezpochyby namítnout, e pøi akcentování dalích kvalit Bajajovy knihy èi jiných úhlech pohledu by se dalo uvaovat té o titulních adjektivech pøírodní, mýtotvorné, magickorealistické, baladické... Odpovìï na otázku poloenou v úvodu pak smìøuje ke konstatování,
e jde o romaneto dosti výraznì modifikované. Rozhodnì by vak nebylo mono napsat:
Bajajovo tuctové romaneto.
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Janáèková synonymicky pracuje s terminologií Nory Krausové (pøímý vypravìè podává sama sebe
pøevánì zevnitø a ostatní postavy pak pøevánì zvenèí) a B. Tomaevského (narace konkrétního
vypravìèe je cele formováno psychikou vypravìèe , pøièem u kadé zprávy je vysvìtleno, kdy a jak se
vypravìè vyprávìné události dovìdìl).
V. K. Krofta v Poznámce úvodní ke knize Tichá dobrodruství. Jiní romanetta (1923) napøíklad píe:
Ani dobrodruství, ani romanetta, ba ani ne tak docela jiní. Ze veho nejvíc snad letmé zápisky
z prázdninové cesty, kytice nálad a dojmù, jak je oèi vidìly a srdce ilo (5).
Nutno zdùraznit, e v tu dobu byla ji autorka mrtvá.
Obdiv k americkému spisovateli Arbes projevil i volbou jména Edgar pro svého syna.
Shoda podtitulu s Klímovým Utrpením kníete Sternenhocha je podle veho bezpøíznaková.

BAJAJAS MORAVIAN ROMANETTO (MYSTERY STORY)
Summary
The study, inspired by very positive critic of a book by Antonín Bajaja titled Zvlèení 
Romaneto o vlcích, lidech a úkazech (Running wild, a mystery story about wolves, people
and phenomena), tries to point out how this new prose respects or modifies typical features of
the genre constituted in Czech literature by Jakub Arbes in the last third of the 19th century.
A book by Jaroslava Janáèková Arbesovo romaneto  Z poetiky èeské prózy (Arbess mystery
story  Towards the poetics of Czech prose) is the most important treatice dealing with
attempts of Arbess contemporaries and followers. Comparation shows that Bajajas text varies
the genre model quite freely (it differs from the original model only in polyphony of naration
and in its extent  it is three time longer than most of Arbess romanettos). The conclusion of
the study explains the role of the prose being situated in Moravian forests and of the Valachian
dialect. The dominant position of the mentioned two features among other components of the
text justifies the choice of calling the prose a Moravian romanetto.
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STUDIOVÉ DIVADLO NA MORAVÌ
(SITUACE V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ)
TATJANA LAZORÈÁKOVÁ
Ve svém pøíspìvku bych chtìla upozornit na specifiènost divadelního vývoje na Moravì
v souvislosti s divadelním dìním, které jsme si zvykli oznaèovat v nejirím slova smyslu jako
netradièní, tedy vymezující se vùèi tradiènímu chápání iluzivního a interpretaèního divadla
provozovaného tzv. kamennými, neboli repertoárovými scénami. Sledujeme-li tuto linii v druhé
polovinì 20. století, pak výraz netradièní získává na pøelomu padesátých a edesátých let
upøesnìní v podobì malých divadel, aby byl v následujícím dvacetiletí postupnì nahrazen
výrazy autorské divadlo, studiové divadlo, klubová tvorba, ale také bytové divadlo, divadelní disent, alternativní divadlo. Nejde nám v této chvíli o pøesné definice jednotlivých pojmù,
ale o divadelnìhistorický kontext týkající se jednoho z nich  studiového divadla, a to
v souvislosti s divadelním dìním na Moravì.
V irím historickém kontextu lze oznaèení studiové divadlo spojit s pokusy divadelní
avantgardy na konci 19. a v první polovinì 20. století s jejich experimentováním s textem,
prostorem, scénografií a herectvím.1 V takto iroce chápaném smyslu zahrnuje studiové divadlo tvorbu, která se vymyká obvyklým tvùrèím postupùm a provozním mechanismùm, která
sleduje odliné cíle a funkce divadla, a uskuteèòuje se jak v experimentálních divadlech, tak
v rámci statutárních repertoárových divadel.2
V uím vymezení je tento pojem v èeském kontextu spojen s divadly, která zaèínala svou
existenci na pøelomu edesátých a sedmdesátých let 20. století a svou pøíslunost ke studiovému typu mnohdy deklarovala v názvu. Jejich východiska mìla mnohé spoleèné rysy s malými
divadly edesátých let  autorství, generaèní spøíznìnost, dialog s divákem, antiiluzivnost.
Souèasnì vak najdeme specifické znaky, na základì nich se postupnì tyto scény, které se
podle Jana Hyvnara intenzivnì, by s jistým zpodìním, pøipojily v evropském kontextu
k druhé divadelní reformì, profilují jako uzavøená skupina: Studio Beseda a loutkové divadlo
DRAK z Hradce Králové, liberecké a pozdìji praské Studio Ypsilon, praské Divadlo na okraji,
Èinoherní studio z Ústí nad Labem, brnìnské Divadlo (Husa) na provázku a prostìjovské,
pozdìji brnìnské HaDivadlo. K tìmto scénám se vztahuje i uí vymezení pojmu scény studiového typu,3 jeho podstatou je stabilizovaný tým, vlastní poetika a smìøování k modelu otevøeného divadla s jeho tendencí interdisciplinárních pøesahù, mimodivadelních a paradivadelních
akcí, s chápáním divadla v antropologickém rozmìru jako proitku, setkání, bytí, jako formy pro
vyjádøení obèanského postoje a mravního apelu.4

135

Z pøedchozího výètu je zøejmé, e pøeváná èást souborù, které reprezentují èeské studiové
divadlo 70. a 80. let v jeho profesionální podobì, se soustøedila v Èechách, dva z nich mùeme
pøiøadit k bývalému Jihomoravskému kraji. Toto teritoriální rozloení souvisí nejen s postavením Brna jako pøirozeného divadelního centra, ale také s odlinými podmínkami pro divadlo
v bývalém Severomoravském kraji, jeho dùsledkem byl nakonec pøesun HaDivadla také do
Brna, i kdy osobními vazbami i potenciálem publika mìl soubor mnohem blí k Olomouci a
podle slov tehdejích aktérù bylo pùvodním zámìrem pøenést jeho pùsobnost právì do tohoto
univerzitního mìsta.5
V tomto smyslu tedy nepùsobila na severní Moravì po celá sedmdesátá a osmdesátá léta
minulého století ádná profesionální studiová scéna, co se odrazilo i v odliném vývoji ostatních divadelních aktivit. Za zaznamenání stojí i dalí zajímavý fakt. Severní Morava jako by
tvoøila symbolickou hranici, za ní se vliv studiových divadel nerozíøil ve vìtí míøe ani na
Slovensko. Pokud objevíme v dobovém kontextu slovenského divadla studiové scény, pak se
jedná o soubory vzelé z pøedchozího hnutí malých jevitních forem (jako Radoínské naivné
divadlo), nebo o postupnì se transformující repertoárové divadlo (pøíklad mládenicky zamìøená nitranská scéna, kde se podaøilo vytvoøit generaèní divadlo s netradièní poetikou).
Kde mùeme hledat dùvody a jaké jsou dùsledky této situace?
Ohlédneme-li se zpìt k hnutí malých jevitních forem v jeho amatérském kontextu, jen je
povaován za inspirativní východisko netradièního divadlo následujícího období, pak na severní Moravì objevíme dvì divadelní centra  Olomouc a Ostravu, kde se koncentrovaly
soubory kabaretního typu èi divadla poezie, s autorským i interpretaèním potenciálem (olomoucké scény Skumafka, Zápalka-kabaret, Radionka, ostravské tafle, Divadélko pod okapem,
Waterloo). Nìkterá z nich mìla profesionální zázemí (Radionka, tafle), jiná dokonce v prùbìhu
edesátých let aspirovala na profesionalizaci a pùsobila na bázi poloprofesionální (Divadélko
pod okapem v letech 19671968 a jeho nástupce Waterloo v letech 19681972). Jak v Olomouci,
tak v Ostravì se vak projevily silné spoleèenské a politické limity. Státostranická kontrola v
regionu, který mìl být ukázkou ideologicky usmìròované kultury (i vzhledem k sociální skladbì obyvatel a dùleitosti prùmyslové zóny), se vyznaèovala v celostátním kontextu stranickou
demagogií a èasto omezenì interpretovaným dodrováním ideologické èistoty. Vìtina zmínìných souborù mìla problémy s cenzurou u v prùbìhu edesátých let: Skumafka v dùsledku
tìchto omezení zanikla v roce 1965, Dex klub byl pod záminkou rekonstrukce uzavøen v roce
1967, Radionka nepøeila novou situaci na podzim 1968, ostravské Divadlo Waterloo se stalo
bezprecedentním pøípadem mocenské likvidace v nastupující normalizaèní éøe a jeho tvorba
byla ukonèena soudním procesem se èleny souboru v roce 1972 (s nepodmínìnými rozsudky).
Snad i tento demonstrativní akt reimu, zpùsobil, e se na severní Moravì nesetkáme po tomto
datu s pokusem zaloit generaèní studiovou scénu, znaènì limitujícím byl ovem i Divadelní
zákon z roku 1977, kterým byla de facto jakákoliv zmìna stávající divadelní sítì znemonìna.
Z tohoto pohledu byla severní Morava sedmdesátých a osmdesátých let regionem bez profesionálního autorského a studiového divadla, v duchu obecných tezí tedy bez monosti ovlivnit èi podílet se na progresivní vývojové linii èeského divadla.
Zøejmì tady musíme hledat zdroj intenzivních pokusù provozovat netradièní divadlo studiového a klubového charakteru v rámci profesionálních divadel kamenného typu. Motivací
vzniku tìchto aktivit byla snaha hercù i reisérù vymanit se z inscenaèního stereotypu a
z dramaturgického diktátu, potøeba bezprostøednìjího kontaktu s publikem a regenerace umì136

leckých sil v jiném prostoru a ve spolupráci s nekonvenèními tvùrèími osobnostmi. Varianty
vztahu k mateøské scénì se v konkrétních pøípadech liily, pro vechny tyto aktivity vak byla
typická jistá provozní nesamostatnost, vyváená na druhé stranì vìtí mírou dramaturgické
i inscenaèní svobody. Pro daný region se právì tyto aktivity staly alternativní formou oficiálního divadla, mnohdy vyvzdorovanou a nepodporovanou, vdy vak zaloenou na individuální iniciativì.
Podobu, nejpevnìji spojenou s mateøskou scénou, pøedstavovaly inscenace Jana Kaèera
uvádìné v období jeho druhé ostravské éry6 na komorním jeviti Divadla loutek v letech
19761986. Paradoxnì právì do Ostravy se Kaèer uchýlil jako do umìleckého exilu po rozpráení tvùrèího týmu v Èinoherním klubu a právì tady se mu podaøilo prosadit studiovou
formu práce. V Ostravì se jednalo o regulérnì zaøazené repertoárové tituly, nicménì samotným
vedením divadla oznaèované za experiment a za cestu k netradiènímu divadlu. Vedle klasických
titulù inscenovaných v podmínkách divadla jako tìsného dialogu s divákem (Cyrano z Bergeraku, 1977; Shakespearova Bouøe, 1981; Ifigenie v Aulidì, 1982; Dykùv Krysaø, 1984), uvedl
dramaturgicky odváné tituly korespondující s tehdejími tendencemi autorských a adaptovaných textù  Máova Rváèe, 1979; z Ypsilonky pøenesenou Schmidovu hru Tøináct vùní, 1980;
Hrabalovu Hluènou samotu, 1984). Kaèerovi se podaøilo v Ostravì dosáhnout ojedinìlé symbiózy repertoárového a studiového divadla. I kdy nevznikl nový soubor, ani se neprofilovala
jiná poetika, pøesto komorní scéna pøedstavovala odlinou tvorbu  prostor si vynutil studiovou formu práce s autorským dotváøením textu a výraznìjím podílem hercù, stejnì tak si
vynutil i autentiètìjí výrazové prostøedky.
V roce 1976 zahajuje v olomouckém Státním divadle Oldøicha Stibora svou existenci Studio
Forum. Kontinuálnì navázalo na tradici Komorní èinohry na poèátku sedmdesátých let, zùstalo vak ze vech sledovaných studiových aktivit provoznì nejménì závislé na mateøské scénì
a nejdùslednìji prosazovalo svou studiovost. Pùsobilo jako zájmová organizace SSM, bez
podpory ze strany divadla, zato s relativnì (vzhledem k dobovým podmínkám) nejvìtí dramaturgickou a inscenaèní svobodou. A do roku 1992, s pøestávkou v letech 19871990, reprezentovaly inscenace Studia Forum dramaturgicky ojedinìlou tvorbu spojenou s výraznými reisérskými osobnostmi  Lídou Engelovou, Arnotem Goldflamem, Ivo Krobotem, Ivanem
Balaïou, Pøemyslem Rutem, Vladimírem Mertou aj. Vedle komorních titulù (Kennedyho dìti,
1978; Pìnkava s Loutnou, 1983, Stará hereèka v roli eny Dostojevského, 1987) se v repertoáru objevily autorské texty (Goldflamùv Horror, Rutùv autorský kabaret Kdy nad Prahou se
Haler uklání), adaptace literárních textù èi klasických dramatických titulù (Torzo, Médea,
Betlém) a výraznì apelativní a experimentální texty (Alice v Luxemburských zahradách nebo
Báj). Studio Forum programovì vyhledávalo i jiné prostory a s pøedstihem uplatnilo linii oznaèovanou dnes jako site specific (kromì komorního jevitì Divadla hudby hrálo ve Zbraovských aragonitových jeskyních nebo na hradì Sovinci). Svou patnáctiletou existencí a tvorbou zastupoval soubor ojedinìlý model otevøeného studia  pro herce i inscenátory, divadlo
orientované na umìlecký experiment a spoleèenskokritický apel.
Jiný model studiové èinnosti uvnitø repertoárového divadla pøedstavuje Divadlo v klubu
Severomoravského divadla umperk, kde se impulzem tvorby stal nástup absolventského
roèníku JAMU v roce 1978. Po uvedení Kutìrnického Niny v prostoru zkuebny Hrádek vznikla tradice klubových inscenací, zaøazených do bìného repertoáru jako tituly adresované pøedevím mladému a intelektuálnì naladìnému publiku. Dramaturgicky se jednalo o komorní
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tituly èi texty na základì autorské montáe nebo adaptace, které inscenaènì reagovaly na
nedivadelní prostor a vycházely vstøíc potøebì mladých hercù po odliných výrazových postupech i po vlastním autorském podílu. I v umperku byl soubor promìnlivý a spolupracoval
èasto s hostujícími reiséry, kteøí v obecném divadelním kontextu zastupovali nekonvenèní
tvorbu  Václavem Martincem, Pavlem Hradilem, Zojou Mikotovou, Pavlem Pecháèkem, Vlastimilem Pekou. Pravidelná klubová èinnost skonèila v roce 1989 a k nejúspìnìjím titulùm
patøily adaptace Hrabalovy prózy Bambini di Praga (1979), inscenace Maratón (1981), staroèeský Mastièkáø (1984) nebo Werichova pohádka Tøi veteráni (1987).
Pokusy o klubovou tvorbu objevíme i v Opavì, i kdy v podobì pøíleitostné èinnosti
spojené s komorními tituly v prostorech divadla. V roce 1980 byla pod hlavièkou Divadlo v
suterénu, s podtitulem Experimentální scéna malých jevitních forem, uvedena kabaretní inscenace hry Natai Tánské Groteska, následovala v roce 1984 inscenace Bílé noci v reii Alexandra Postlera a v roce 1986 pokus o spojení èinohry a opery v klubovém titulu Carmen. Pravidelnìjí èinnost pøinesl a nedobrovolný pøesun do provizorních prostor v souvislosti s rekonstrukcí
hlavní budovy v letech 1990  1993, kdy byly v Divadelním klubu na Rybím trhu (s vyuitím
stolového uspoøádání prostoru) uvádìny repertoárové komorní a komediální tituly (Agnus dei,
Hodinový hoteliér, Paroháè, Utíkej Nituko, Traviata aj.). S Opavou byla v osmdesátých let
spojena i specifická podoba divadla jednoho herce, reprezentovaná Petrem Vaòkem, který
v letech 19861988 nastudoval mimo bìný repertoár Gogolovy Bláznovy zápisky nebo Osamìlost fotbalového brankáøe.
Pokud se vrátíme výchozí úvaze o tom, e snahy uvnitø statutárních divadel byly na severní
Moravì reakcí na absenci profesionální studiové scény, pak charakter studiové podoby divadla naplòovalo nejpøesvìdèivìji olomoucké Studio Forum. Jeho èinnost nesmìøovala k popøení tradièního èinoherního divadla, ale nabízela jeho kreativnìjí, svobodnìjí a v dobových
podmínkách pøitalivìjí podobu. Byla v irím slova smyslu alternativou, tvùrèí polemikou
s akcentem na etickou rovinu a na sdruující funkci divadla, tedy s výrazným zdùraznìním
aspektù, které odliovaly v èeském divadelním kontextu sedmdesátých a osmdesátých let linii
studiových divadel i velké èásti amatérské sféry a neoficiálních divadelních aktivit od bìné
repertoárové produkce.
V souvislosti se situací v Olomouci je tøeba dodat na závìr poznámku. Na poèátku devadesátých let byla po tøíleté odmlce èinnost Studia Forum obnovena, ale ani tentokrát ne ve
fungující pozici oficiální studiové scény. V roce 1993 pøebírá iniciativu mladí generace olomouckých hercù, která spoleènì se studenty zakládá Studio Hoøící irafy. Kontinuitu s pøedchozím Studiem Forum potvrzují jména hercù zapojených do inscenací (jako Ivana Plíhalová,
Milue Hradská, Hana Franková, Karel Novák, Rudolf Máhrla), pøièem vytrvalost jejich èinnosti je dùkazem permanentního úsilí prosadit v Olomouci alternativní, nekamennou divadelní scénu, která zde stále, i jako dùsledek pøedchozího specifického vývoje, chybí.
POZNÁMKY
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Jde o linii zapoèatou divadelními reformátory v Theatre Libre v Paøíi, berlínskou Freie Bühne, Independent Theatre v Londýnì, studii MCHATu, v èeském kontextu Èeským studiem, Umìleckým studiem a
pokraèující Osvobozeným divadlem, Burianovým D 34, ale také studii pøi Národním divadle v Praze,
Národním divadle moravskoslezským v Ostravì a jinde.
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3
4
5
6

Jetì irí pojetí pojmu studiové divadlo zvolili autoøi hesla v Divadelní revui (Jaromír Kazda, Karel Král
a Petr Pavlovský), kteøí rozliují varianty profesionálních studií uvnitø statutárních divadel, amatérská
studia, studiovou èinnost statutárních divadel vázanou na jiný prostor (napø. zkuebna, foyer, klub) a
kteøí do této linie øadí i produkci pièkových amatérských souborù (Vainkovo Divadlo Orfeus, Léblovo
Doprapo, Divadelní studio Quidam aj.). Srovnej Kazda, Jaromír  Král, Karel  Pavlovský, Petr: Základní
pojmy divadla. Divadelní revue, 2001, è. 3, s. 60-65.
Srovnej Nekolný, Bohumil: Studiové divadlo a jeho èeské cesty. Praha 1991.
Kazda, Jaromír  Král, Karel  Pavlovský, Petr: opak. cit.
Zakladatelé Svatopluk Vála a Josef Kovalèuk vystudovali v Olomouci a pùsobili zde ve studentských
divadelních souborech, základní herecký soubor byl sestaven v prvních sezonách z absolventù prostìjovské LU, studentù a absolventù olomoucké univerzity.
První pùsobení Jana Kaèera je spojeno s Divadlem Petra Bezruèe v letech 19591965, kdy se zde
zformovala silná generaèní skupina hercù a reisérù, která v roce 1965 pøela s Janem Kaèerem do novì
zaloeného Èinoherního klubu v Praze.

STUDIO THEATRE IN MORAVIA
(THE SITUATION IN THE 1970s AND 1980s)
Summary

This paper on the history of theatre deals with the special situation in the northern Moravia. After the death and destruction of small theatres of the 1960s (after 1968) there was not a
single professional authorial and studio theatre there. The author of the paper, studying operational and artistic sides of these problems, records innovative theatrical activities. For the
next twenty years these activities were possible only within the official statutory theatres.
The absence of professional studio theatres, the endeavour of the actors and directors
trying to escape from the staging stereotype as well as their requirement to join the progressive
trends in the history of the Czech theatre – they all caused the alternative experiments within
many theatres: in Ostrava (the work of Jan Kaèer), in Olomouc (the fifteen-year period of
Studio Forum), in Šumperk ( a small theatre Divadélko v klubu), in Opava ( chamber titles and
the one-actor theatre).
These activities were mostly theatrical alternatives (in the widest sense of the word) full of
dramaturgic innovativeness, stage experiments with the nontraditional space and dramatic
techniques, the interactive theatre together with provocative meaning interpretations.
Translation © Marie Hádková, 2004
PhDr. Tatjana Lazorèáková, Ph.D.
Katedra teorie a dìjin divadla
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 3
771 80 Olomouc, ÈR
© Tatjana Lazorèáková, 2004
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SPECIFIÈNOST PUBLIKACÍ
O HISTORICKÝCH VARHANÁCH NA MORAVÌ
KVÌTUE FRIDRICHOVÁ-RAUEOVÁ
Varhany jsou bezesporu to nejvìtí, to nejsmìlejí a to nejvelkolepìjí ze vech
lidským duchem stvoøených nástrojù. Jsou celý orchestr, kterým zruèná ruka
ve mùe provádìt.
Honoré de Balzac
Malíøství je umìní shlédnuté vytøíbenì reprodukovat; sochaøství je umìní, vyplòovat formy; architektura je umìní, uspoøádat prostory ivota; hudba je umìní nejvyí matematice propùjèit dui; stavba varhan je umìní, malíøství, sochaøství, architektura a hudba v jednom.
Walter Super

Hudební nástroj je dùleitým komponentem ve vývoji hudebního umìní. Zulechuje a koordinuje naturální zvuky a dává jim vyhranìnou stylizovanou podobu. Prostøednictvím hudebního
nástroje je mono realizovat hudební mylenky a pøedstavy, dát jim urèitý výraz a tvar. Obrácenì
zase akustické, technické a vyjadøovací monosti jednotlivých nástrojù ovlivòují hudební mylení a pøedstavy a stávají se zdrojem inspirace v tvùrèí èinnosti. Toto vzájemné pùsobení èiní
z hudebního nástroje jednu z nejdùleitìjích sloek v procesu vzniku hudebního umìní.
Dìjiny hudebních nástrojù a nástrojaøství na Moravì jsou zpracovány jen èásteènì.Jedním
z tìchto oborù je varhanáøství. Jen proto, e chybìlo dùkladnìjí zpracování, zhodnocení a
zveøejnìní práce domácích mistrù, byla Morava v zahranièí povaována za oblast, kde se varhanáøství vyvíjelo v závislosti na sousedních, zejména nìmeckých a rakouských vzorech. Varhanáøství má ale na Moravì nepøetritou tradici, sahající od 17. stol. a do nejnovìjí doby.
Pøevánou vìtinou zde pracovali mistøi domácího pùvodu, varhany cizích varhanáøù lze na
Moravì nalézt jen výjimeènì. Vzniklo nìkolik center, z nich kadé dosáhlo urèité slohové
osobitosti a ovládlo oblast své pùsobnosti. První z nich se vytvoøilo v Brnì. V 17. stol. se
objevují jména varhanáøských rodin Roskoových a Beckových. Nejvìtího vlivu dosáhl varhanáøský rod Siebrù, který pracoval ve tøech generacích. V dalí brnìnské varhanáøské dílnì
pracovala rodina Výmolù. Vedoucí osobností se ve druhé po. 18. stol. stal Jan Výmola, který je
povaován za nejvýznamnìjího moravského varhanáøe. V 19. stol. se stali v Brnì pokraèovateli dalí mistøi varhanáøi, Harbich, Mikscha a Èápek.
Druhým centrem se stala oblast severomoravská. Ji v 16. stol. se objevují první zmínky
o pùsobení varhanáøù na severní Moravì, které sem pøilákala hojnost kvalitního døeva a do141

konce cín bylo mono získat z domácích zdrojù. Postupnì vznikla øada varhanáøských center. V
Opavì pùsobil od 2. pol. 17. stol. po tøi generace rod Ryákù. Rovnì po tøi generace vyvíjel
èinnost rozvìtvený rod Staudingerù v Andìlské, nyní Svìtlé Hoøe u Bruntálu. Staudingerové
ovlivnili také stavbu varhan v Brnì a Olomouci, kde si nìkteøí z nich zaloili dílny a jejich èinnost
zasahovala hluboko do 19. století. V Králíkách se objevila pøímo plejáda varhanáøù. V 17. a 18.
stol. stál v èele rod Halbichù, dále zde pùsobili varhanáøi Katzer, Weltzel, Menzel, Umlauf, Mináø
a dalí. Jejich díla se nacházejí po celé Moravì. Mimo tato hlavní centra provozovali èinnost
porùznu na Moravì jednotliví varhanáøi. Varhnáøství má tedy na Moravì bohatou a pestrou
tradici. Vzácných historických nástrojù vak zùstal do dnení doby zachován jen malý poèet.
Bibliografii nejdùleitìjí literatury k dìjinám varhan na Moravì najdeme na str. 148151
v knize Jiøího Sehnala Barokní varhanáøství na Moravì (vydala Muzejní a vlastivìdná spoleènost v Brnì a UP, Olomouc 2003). Nejvýznamnìjí publikace o historii moravského varhanáøství od 60. let minulého stol. pocházejí z per dvou autorù, prof. J. Sehnala a doc. Z. Fridricha.
Setkali se na poèátku 60. let v Olomouci a zájem o historické varhany, kterým tehdy u nás nikdo
nevìnoval pozornost, je pøivedl ke spolupráci která trvala ètyøi desetiletí. Spoleènì vytvoøili
také smìrnice pro dokumentaci historických varhan.
Na katedøe hudební výchovy pedag. fakulty UP v Olomouci vyuèoval v letech 19621992
doc. PhDr. Zdenìk Fridrich, CSc. (19272002). Jeho celoivotním zájmem se staly varhany a
varhanáøství. iroké odborné znalosti a manuelní zruènost mu umonily postavit si vlastní
varhany. Brzy po nástupu na KHV zaèal o varhanách publikovat. Jeho studie o varhanách
v poutním kostele v Dubu nad Moravou, která byla v roce 1965 otitìna ve Zprávách vlastivìdného ústavu v Olomouci byla první, která vìnovala pozornost stavu historických varhan
u nás. Po této studii následovaly brzy dalí v rùzných èasopisech o historických varhanách na
Hradisku, ve Støílkách, Vykovì, Mikulovì, Svatém Kopeèku, Nákle, na Úsovì a dalí. Doc.
Fridrich byl èlenem Mezinárodní spoleènosti pøátel varhan a publikoval také v zahranièí.
V èasopise Ars Organi byla otitìna studie o vývoji varhanáøství na Moravì. Roèenka Acta
organologica uveøejnila verzi jeho dizertaèní práce Der Orgelbauer Jan Výmola a pojednání
o varhanáøské rodinì Kolbù. Zajímavé je, e se vdy po uveøejnìní publikací objevily písemné
reakce ètenáøù, jejich rodinní pøísluníci pøedelých generací mìli s varhanáøstvím nìco spoleèného. Napøíklad rodina Kolbových z Bavorska mìla velkou radost, e byla v tisku vìnována
pozornost práci jejich rodinných pøedchùdcù. Varhanáøstvím se dnes u nezabývají, ale mají
klavírnickou dílnu a opravují klavíry.
Na závìr krátké pojednání o varhanách chrámu P. Marie Snìné v Olomouci a nìkterých
publikacích o nich. Jeden z králických varhanáøských mistrù, Johann Gottfried Halbich byl
povìøen postavením varhan v tomto chrámu. Ve státním archivu v Brnì zùstala zachována
nìmecky psaná smlouva ze dne 12. kvìtna 1728. O historii varhan píe prof. Sehnal v èasopise
Moravského muzea v Brnì v r. 1966. Barokní varhany byly v letech 19241927 radikálnì pøestavìny podle tehdejích romantizujících tendencí a nemìly s pùvodním historickým Halbichovým nástrojem prakticky nic spoleèného. Nová éra varhan zaèala jejich obnovou a uvedením co nejblíe k pùvodnímu stavu. Varhany byly kolaudovány v srpnu 1977. Obnova varhan
se uskuteènila z podnìtu doc. Fridricha, který o této skuteènosti publikoval v èasopisech mj.
i v americkém varhanním èasopise Diapason. V roce 2001 pøednesl referát o obnovì na Evropském sympoziu o historických varhanách ve védském Göteborgu. Výroèí 275 let od postavení
varhan J. Halbichem v chrámu P. Marie Snìné si pøipomínáme právì v tomto roce.
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DIE SPEZIFIK DER BERICHTE ÜBER HISTORISCHE ORGELN IN MÄHREN
Zusammenfassung
Der Beitrag verhandelt über historische Orgeln in Mähren von einer perspektive der Orgelhistoriker gesehen. Die Aufmerksamkeit ist auf die Publikazionen zweier bedentender Autoren,
doz. PhDr. Zdenìk Fridrich, CSc., und prof. PhDr. Jiøí Sehnal, CSc., gerichtet. Im Artikel wird
auch das 275. Jubiläum des Errichten der Orgel in der Maria-Schnee-Kirche im Olmütz.
Translation © Natalie Raueová, 2004
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V ÈECHÁCH SE PIJE PIVO, NA MORAVÌ VÍNO
ANEB K PREZENTACI MORAVY
V UÈEBNICÍCH ÈETINY PRO CIZINCE
JIØÍ HASIL
1. kvìtna 2004 se Èeská republika stala plnoprávným èlenem Evropské unie. Tato skuteènost
se ji nìkolik let odráí v zájmu o èeský jazyk nejen v okolních zemích, ale i v dalích zemích
Evropské unie. O èetinu se zajímají obchodníci, podnikatelé, manaeøi, právníci, tlumoèníci a
pøekladatelé z orgánù Evropské unie i obyèejní lidé, zájem projevují i historici, politologové,
etnologové Zájem o èetinu jako cizí jazyk je a pøekvapivý. Jen v Sasku se èetina uèí jako
povinný pøedmìt na patnácti základních kolách a také na bilingválním gymnáziu v Pirnì. Úmìrnì
s tímto zájmem roste i potøeba kvalitních uèebnic èetiny jako cizího jazyka. Ale kvalitních, moderních uèebnic je na naem i zahranièním trhu citelný nedostatek  zcela absentují uèebnice pro dìti,
speciální uèebnice pro urèitou skupinu uivatelù (pro podnikatele, manaery, tlumoèníky) atd.
Naím dnením cílem ale není analyzovat jednotlivé uèebnice. Zamysleme se vak nad tím,
co by mìla kvalitní, moderní uèebnice èetiny pro cizince obsahovat? Jaká by mìla být? Mìla
by uivatelùm zprostøedkovat ty poznatky, které mu umoní pokud mono bez komplikací komunikovat v èeském jazykovém prostøedí prostøednictvím èeského jazyka. Mìla by cílenì
s ohledem na potøeby svého uivatele rozvíjet jeho komunikativní kompetenci. Z tohoto hlediska nemùe existovat univerzální uèebnice pro vechny.
Komunikativní kompetence, která pøedstavuje základní pojem komunikativní metody, je se
stala základem sjednoceného pojetí výuky cizím jazykùm pøijatého Radou Evropy, byla definována nizozemským lingvodidaktikem Janem van Ekem v práci Cíle vyuèování cizím jazykùm
(Objectives for Foreign Language Learning, I., II.). Celkovou komunikativní kompetenci si
van Ek pøedstavuje jako strukturu, je tvoøí est následujících sloek: kompetence 1. jazyková,
2. sociolingvistická, 3. diskursivní, 4. strategická neboli kompenzaèní, 5. sociokulturní a
6. spoleèenská neboli sociální.
Vechny dílèí kompetence mají stejnou dùleitost a tvoøí dohromady celkovou komunikativní kompetenci.1
Podle výe naznaèené moderní evropské lingvodidaktiky jde o to umìt s cizím jazykem
v cizím prostøedí nìco dìlat. Nejde o znalost gramatiky a slovníku.
Vimnìme si dnes podrobnìji kompetence sociokulturní, je zahrnuje poznatky døíve
v tradièní didaktice výuky cizím jazykùm oznaèované jako reálie. Souèástí sociokulturní kompetence jsou nutnì vechny poznatky o prostøedí, v nìm se uívá jako komunikaèního prostøedku èeský jazyk.
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Upozornìme ale pøedem na problémy s mnohoznaèným adjektivem èeský (nìmèina rozliuje alespoò adjektiva tschechisch a böhmisch), které se mùe vztahovat jak k èeskému teritoriu,
tak i k èeskému národu. Navíc je tu i dalí komplikace  adjektivum èeský se váe jednak
k substantivu Èesko, které je oficiálním geografickým názvem pro Èeskou republiku tvoøenou
tøemi historickými zemìmi, tj. Èechami, Moravou a Slezskem, jednak k substantivu Èechy, oznaèujícímu právì jen jednu z onìch tøí historických zemí, tvoøících Èeskou republiku. Je to problém nejen lingvistický, ale i kulturnì historický a do znaèné míry i politický. Zároveò je to ale
i problém reálií; Èesko je znaènì nehomogenní. Co s tím má dìlat cizinec?
Jak je tento problém reflektován ve stávajících uèebnicích èetiny pro cizince? Jak odráejí
onu nehomogennost Èeska, èi jinak øeèeno, jak reflektují èeská a moravská specifika? Jak je
v uèebnicích èetiny pro cizince prezentována specifiènost Moravy a Èech? A jak by mìla být
tato specifiènost prezentována? Na co by mìl být cizinec, uèící se èesky, upozornìn?
V Èechách se pije pivo, na Moravì víno  to je citát z Uèebnice èetiny na základì
rutiny doc. PhDr. Jaroslava Poráka, DrSc., jím se pokusil cizincùm vysvìtlit rozdíl mezi Moravou a Èechami, pøesnìji øeèeno mezi Moravany a Èechy z Èech.
Ne se pokusíme naznaèit odpovìï na výe uvedené otázky, podívejme se, jak se nìkteré,
namátkou vybrané, uèebnice èetiny pro cizince o Moravì zmiòují.
Nejvìtí skupina analyzovaných uèebnic (A) se o Moravì nezmiòuje vùbec (nezmiòují se
ale také o specifických rysech Èech). Èeský jazyk je v nich chápán jako jeden celistvý vnitønì
nediferencovaný útvar a stejnì tak je nahlíeno i na jednotlivé regiony Èeské republiky.
V uèebnicích pro zaèáteèníky je tento pøístup snad pochopitelný. Jako pøíklad uveïme Uèebnici èetiny pro výuku v zahranièí autorek Heleny Confortiové, Jitky Cvejnové a Milady
Èadské, kterou roku 2002 vydalo nakladatelství Karolinum èi uèebnici Step by Step Lídy Holé.
Poèetná je té skupina (B), v ní se uvádìjí základní fakta z oblasti èeského zemìpisu. V této
souvislosti je zmínìna existence Moravy a velmi èasto je v tìchto uèebnicích jeden z úvodních
textù vìnován moravské metropoli  Brnu. Napøíklad to jsou uèebnice Communicativ Czech I.,
II. autorského kolektivu Bednáøová, Pintarová, Wollen Sie tschechisch sprechen (a také vechny dalí jinojazyèné mutace tého textu) kolektivu Elga Èechová, Helena Trabelsiová, Harry
Putz. Dále je sem mono zaøadit i uèebnici Tschechisch für Anfänger Heleny Hasilové a Jiøího
Hasila, která navíc uvádí i nìkteré dalí marginálie (napø. v textu Cesta autem M. Horníèka).
Poèetnì mení skupinu (C) tvoøí uèebnice, jejich autoøi sami pocházejí z Moravy. Èasto to
jsou uèební materiály cizí provenience. Jejich uivatel se v nich má monost seznámit s nìkterými
poznatky o moravské zemi, o moravských historických památkách, turisticky zajímavých místech i o lidových zvycích, krojích atd. Patøí k nim kupøíkladu uèebnice Bohdany Lommatzschové, Hany Adamové a Evy Mitzscherlingové Mluvíme èesky, zvlátì její druhý díl vydaný roku
1991 nakladatelstvím Volk und Wissen v Berlínì. (Velkomoravská øíe, Konstantin a Metodìj,
povìst o objevení støíbra v Jihlavì, povìst o zaloení hradu Perntejna, veletrní mìsto Brno,
pilberk, Brnìnský drak, Brnìnské kolo, Vánoce a Velikonoce v Èechách a na Moravì ) Dále
uveïme i novou vídeòskou uèebnici Hany Sodeyfi a Stefana Michaela Newerkly Tschechisch.
Faszination der Vielfalt, kterou vydalo nakladatelství Harrassowitz ve Wiesbadenu v roce
2002.
Z uèebnic èetiny pro pokroèilé zahranièní studenty (D) se zmiòme alespoò o dvou. První
z nich bude Ètení o Èeské republice, vydané Humboldtovou univerzitou v Berlínì v roce 1997
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(autoøi Jiøí Hasil, Helena Hasilová). Studenti zde najdou texty vìnované èeským a moravským
Vánocùm a Velikonocùm, ukázku stylizované brnìnské mluvy z pera Karla Högera, èlánky
o náboenském vyznání v Èechách a na Moravì i autentické texty o návtìvì papee v Èeské
republice v roce 1995 a o kanonizaci Jana Sarkandera a Zdislavy z Lemberka. Zmiòme se
i o uèebnici Èetina pro støednì a více pokroèilé (autoøi Jana Bischofová, Jiøí Hasil, Milan
Hrdlièka, Jitka Kramáøová), vydané nakladatelstvím Karolinum v roce 1997. Ani ona moravská
specifika pøíli neakcentuje. Dokonce to platí i pro 15. kapitolu, která je vìnována èeskému
jazyku a jeho stratifikaci. Pøestoe její autor je rodilý Bròan a má moravské koøeny, rozliuje
pouze èetinu spisovnou a obecnou. O moravských dialektech se vùbec nezmiòuje.
Pozoruhodná je z naeho hlediska uèebnice (E) Lenky Froulíkové Zahrada èeského jazyka, Ètyøi roèní období, která byla vydána roku 2002 v nakladatelství Academia. Autorka
uèebnici rozdìlila do ètyø oddílù. Kadý oddíl má svou ústøední dvojici mladých lidí, kteøí
proívají svùj pøíbìh v jiném roèním období a na jiném místì Èeské republiky. První oddíl se
odehrává v Brnì, druhý v Suici na umavì, tøetí v Praze a ètvrtý v Kyjovì na jiní Moravì.
Student tak má monost se seznámit ve zkratce se zpùsobem ivota v èeském velkomìstì i na
malém mìsteèku, v západních Èechách i na Moravì. Zároveò se autorce podaøilo do jednotlivých textù zakomponovat i seznámení s tradièními èeskými a moravskými zvyky, tradicemi,
svátky i s bìnou kadodenností.
Zmiòme se i o speciálních zpìvnících èeských a moravských písní (F), urèených pro cizince
jako doplòkový uèební materiál. Jejich role v seznamování s èeskými a moravskými specifiky je
nezastupitelná.
***
Co by tedy mìly kvalitní moderní uèebnice èetiny pro cizince obsahovat? Jak by mìly
èeská a moravská specifika prezentovat? Na co by se mìly zamìøit?
Je to nepochybnì neuzavøený okruh problémù a poznatkù. Upozornìme napøíklad alespoò
na nìkteré, snad zásadní:
 v Èechách se pije pivo a na Moravì víno. Je to ale pravda, vdy pivovar s nejvìtím
výstavem piva se nachází ve Slezsku (Noovice) a kvalitní víno se rodí i v Èechách (ernoseky,
Mìlník )? A co tato skuteènost vypoví cizincùm o ivotì v Èechách a na Moravì?;
 stratifikace èeského jazyka? Cizinec by se mìl v první øadì nauèit èetinu spisovnou, se
substandardními formami èetiny a s dialekty by se mìl seznamovat postupnì v pokroèilých
fázích studia èetiny. I tak bychom ale otevøeli Pandoøinu skøíòku èeské lingvistiky (jaká je
vlastnì stratifikace dnení èetiny?). Není to jen dosud neuzavøený problém terminologický.
A dále  jaký substandard uèit? Které z dialektù èeských i moravských? Vìnovat se této
problematice ale výuka èetiny pro cizince musí  jak má cizinec rozumìt kupøíkladu moravské
vìtì Staøenka s turkyòou mu zavazí a stolaø nemùe roznout;
 kulturní a literární místopis Èech a Moravy  s ohledem na úroveò a potøeby studentù.
Cizinec by mìl být seznámen s tìmi místy, která mají evropský význam, s tìmi, která obstojí
v evropském kontextu; na Moravì to jsou namátkovì Brno, Olomouc, Slavkov, Lednice, Telè,
Tøebíè, Køtiny ;
 poznatky z oblasti etnografie a folkloristiky;
 seznámení s moravskou literaturou, hudbou, výtvarným umìním, architekturou, filmem
(H. Týrlová );
 turistické zajímavosti;
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 poznatky z oblasti hospodáøského zemìpisu;
 etc.
Na závìr je tøeba ale zdùraznit jetì nejménì ètyøi skuteènosti, které nutnì musejí ovlivnit
výbìr prezentovaných èeských a moravských specifik.
1. Proè zdùrazòovat specifika moravská? Èím je Morava výjimeèná? Pøesnìji øeèeno: èím je
specifiètìjí ne tøeba Plzeòsko, Podblanicko nebo Podkrkonoí? Odpovìï by mohlo dát
i øeení výzkumného zámìru Univerzity Palackého. Ji dnes je ale mono se domnívat, e Morava pro cizince specifiètìjí není. Uèebnice èetiny pro cizince musejí uvádìt specifika moravská
i èeská.
2. Morava, ale i Slezsko, se mohou cítit jako regiony v rámci Èeska. Po vstupu Èeské
republiky do Evropské unie se ale situace zmìní v tom smyslu, e Èesko jako celek bude
(a vlastnì u i je) regionem evropským. Dojde tu v jistém slova smyslu k jakémusi èeskomoravskému vyrovnání. Pro autory uèebnic èetiny pro cizince z toho plyne fakt, e se musejí
soustøedit, jak u bylo i naznaèeno výe, na ty poznatky a na ta fakta, která mají celoevropský
význam a mají co øíci cizincùm, a to opìt s ohledem na jejich potøeby a profesní zamìøení.
3. Èeská kultura, tedy èeská i moravská, je nedílnou souèástí kultury støedoevropské.
A jako taková se rozvíjela bez ohledu na jazyk a národnost jejích nositelù. I zde je tedy tøeba
uplatòovat hledisko teritoriální a vedle pøedstavitelù èeské kultury, jejich mateøtinou byla èi
je èeská øeè, upozoròovat zahranièní zájemce o èeský jazyk i na skuteènost, e do èeské kultury
v irím slova smyslu náleejí i takové osobnosti jako F. Kafka, M. Brod, M. Ebner  Eschenbach, S. Freud, E. Husserl, G. Mahler, V. Ullmann, H. Krása, V. Kaplan, J. G. Mendel, H. Ledwinka, E. Porsche a dalí. Na druhé stranì sem náleejí i J. B. Santini  Aichel, P. Parléø, M. Brokoff,
K. I. Dienzenhofer, J. Barrande i P. Eisner, M. Kundera, K. Husa aj.
4. Teritoriální neznamená toté co provincionální èi provinèní, jak u zde také zaznìlo.
Projekt Rady Evropy týkající se sjednoceného pojetí výuky cizím jazykùm, jako i Spoleèný
evropský referenèní rámec a van Ekova koncepce komunikativní výuky cizím jazykùm kladou,
jak u bylo øeèeno, dùraz na sociokulturní kontext, v nìm probíhá jazyková komunikace. Z této
skuteènosti vyplývá jednoznaèný poadavek na autory uèebnic cizích jazykù, tedy i na autory
uèebnic èetiny pro cizince.
Uèebnice èetiny pro cizince by mìly jednoznaènì zprostøedkovávat ty poznatky o Moravì
a o Èechách a Slezsku, ty poznatky o specifických rysech moravských, slezských i èeských, ty
poznatky o specifických rysech ivotního stylu v Èechách, na Moravì a ve Slezsku a ty poznatky
o stratifikaci èetiny, které cizinci usnadní komunikaci v èeském jazykovém prostøedí a které
povedou k jeho dokonalejí sociokulturní kompetenci.
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IN BÖHMEN WIRD BIER, IN MÄHREN WEIN GETRUNKEN –
ODER: ZUR PRÄSENTATION MÄHRENS
IN DEN LEHRBÜCHERN FÜR AUSLÄNDER
Zusammenfassung

Autor des Beitrags analysiert ausgewählte Lehrbücher Tschechisch für Ausländer aus der
Sicht, wie sie böhmische und mährische Züge reflektieren. Er kommt zu dem Schluss, dass die
Lehrbücher eindeutig die Erkenntnisse von der Stratifikation des Tschechischen vermitteln
sollten, die dem Ausländer die Kommunikation im tschechischen Sprachmilleu erleichtern und
die zur Vervollkommung der sozialen Kompetenz führen.
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SPISOVNÁ ÈETINA A ÈETINA PRO CIZINCE
MARIE HÁDKOVÁ
Vliv regionálního zakotvení lingvistù na obsah a výbìr jazykových prostøedkù, pøípadnì
na toleranci nìkterých vyjadøovacích prvkù ve výuce jednak u rodilých uivatelù jazyka, jednak u cizincù, je téma ji témìø tradièní. Pøesto se zamýlím na touto otázkou znovu, protoe
øeení je stále v nedohlednu a snad ani není.
Problémem je vlastnì jen vztah èeského spisovného jazyka a obecné èetiny. S touto diglosií se musí vyrovnat kadý lingvista-bohemista, jako by se musel identifikovat s jednou ze
dvou do jisté míry opoziènì naladìných skupin, tedy s bohemisty tzv. èeskými  èeského
pùvodu, nebo tzv. moravskými  pùvodu moravského.Touto identifikací vìtinou vymezí
svùj postoj: buï brání pozice prestiního útvaru, nebo usiluje o kodifikaèní potvrzení pozic,
které obsadila a obsazuje èetina obecná.
Podstatnì sloitìjí je vak pohled uèitele èetiny, zejména èetiny pro cizince. Není jistì
náhodné, e mnohé bohemisty pøivedla k detailnìjímu zájmu o vztahy obecné a spisovné
èetiny právì výuka cizincù, a proto se nabízí otázka, v èem se od sebe lií výuka cizincù a
kolní výuka èetiny.
Rozdíl je samozøejmì dán vrozeností do urèitého jazyka. Èeské dìti pøicházejí do koly
vybaveny rozsáhlým repertoárem jazykových prostøedkù, které jim bezpeènì umoòují bìné
zapojení do spoleèných èinností v nejrùznìjích typech skupin (v rodinì, v dìtském kolektivu,
ve kolním prostøedí). Do jisté míry jsou to prvky nespisovného jazyka, interdialektu, lokálních
dialektù. Hodiny mateøského jazyka mají dìti pøivést k aktivnímu ovládnutí psané podoby
èetiny  spisovného jazyka. kolní situace je navíc z hlediska výbìru jazykových prostøedkù
v urèitém slova smyslu jednoduí, protoe je øízena osnovami  v tìch se ale na pozici spisovného a nespisovného jazyka nahlíí rùznì. Rozhodující je primární cíl výuky  zda je to výuka
ke komunikaci, nebo pøedevím informace o stavu fungování systému mateøtiny.
Nejrozíøenìjí vzdìlávací program Základní kola vpodstatì navazuje na døívìjí koncepci výuky mateøského jazyka a prvky komunikaèního pojetí do nìj pronikly jen okrajovì.
Jako nejdùleitìjí je v tomto programu oznaèováno zvládnutí spisovné èetiny. áci si mají
bìhem kolní docházky osvojit spisovný jazyk, dùraz je kladen na kultivované, vytøíbené
vyjadøování. S jinými útvary národního jazyka se v hodinách mateøtiny setkávají a
v nejvyích roènících, dostane se jim pouèení o náøeèích a obecné èetinì. Mají je poznat a
pojmenovat, mají umìt pøevést text z nespisovné podoby do spisovné a naopak, pøípadnì
rozeznat v textu nespisovné prvky.1 Hledisko pøimìøenosti vyjadøovacích prostøedkù v rùz-
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ných komunikaèních situacích není pøíli bráno v úvahu, napø. ve vztahu k regionálnímu zakotvení ákù.
Vzdìlávací program Obèanská kola je zamìøen na komunikaèní výchovu více. Dùraz je
kladen na pøimìøenost mluvených a psaných projevù vzhledem k typu konkrétní komunikaèní
situace: áci se uèí uívat vyjadøovacích prostøedkù adekvátnì situaci, zejména pokud jde
o vhodnost uití prostøedkù spisovných a nespisovných, neutrálních a stylovì pøíznakových,
a to ve v souladu s principy sociální interakce.2 Také v tomto programu je sice základním
poadavkem pochopitelnì zvládnutí spisovného jazyka, nespisovné jevy ale nejsou hodnoceny bez výjimky negativnì. áci mají být uèitelem motivováni k tomu, aby si vímali místa
kodifikovaných i nekodifikovaných prostøedkù v systému národního jazyka, v promluvách.
A samozøejmì  aby jazykových prostøedkù uívali uvìdomìle s ohledem na okolnosti komunikace. Základem obecných lekcí o jazyce je pouèení o èeském národním jazyce (...) Je tøeba
pøístupnì objasnit jazykovou situaci u nás a nauèit áky funkènímu pouívání národního
jazyka, zvlátì pak jazyka spisovného jako reprezentativního útvaru.3
Nejednotný pohled osnov je výsledkem odliného hodnocení vzájemných pozic prestiního útvaru a obecné èetiny, co se nutnì muselo projevit v disciplínách aplikovaných  dokresluje to i nejednotný pohled renomovaných didaktikù èetiny:
Jiøí Kosteèka povauje za cíl hodin mateøského jazyka aktivní ovládnutí spisovné normy
v projevech mluvených i psaných, pøedevím v rovinì fonetické, gramatické, lexikální a pravopisné. Dùraz klade na kultivovanost projevu, její dùleitou slokou je kromì vìcné správnosti,
pøehlednosti, jasnosti a srozumitelnosti také spisovnost.4
Marie Èechová poaduje diferencované vyjadøování. Netrvá na tradovaném poadavku
ryze spisovného vyjadøování, a to ani v písemných pracích ákù. Hlavním kritériem je ohled na
komunikaèní faktory, i kdy pro uèitele je, jak sami uvádìjí, problém poznat, zda ák uil nespisovné prvky vìdomì a cílenì, nebo zda je uil proto, e jiný zpùsob nezná.5
Výuka mateøtiny je s pøihlédnutím k pozici obecné èetiny v osnovách koncipována vágnì a domnívám se, e neodráí skuteèný stav vyuívání jazykových prostøedkù  a bìnì
mluvených prostøedkù vùbec - v mluvené komunikaci, samozøejmì zejména na tzv. èeském
území. Ve prospìch tohoto tvrzení mluví i to, e v hodinách ostatních kolních pøedmìtù se
nespisovné útvary objevují zcela bìnì. V èeské kole je tak hlavním problémem tolerance, tj.
ochota pøipustit ve kolském dialogu nespisovné prvky. Tuto míru ochoty ovlivòuje øeèová
teritoriální zakotvenost uèitele a varieta jazyka, které bylo uito. Jistì se vak tito komunikaèní
partneøi spolu mohou dorozumìt.
Cizinec je ve srovnání s dítìtem na poèátku kolní docházky v jiné výchozí pozici. Je vrozen
do jiného jazyka ne èetiny. K ní pøistupuje s urèitým zámìrem: ví toti, k èemu bude èetinu
vyuívat, v jakých situacích a s jakými cíli. Pøi získávání dovednosti komunikovat v èetinì si
pøeje ovládnout jinojazyèné ekvivalenty k svým jazykovým prostøedkùm. Jejich rozsah závisí
na cizincových cílech, na úrovni, které chce dosáhnout.
Stupeò znalosti mùe být definován rùznì. V souvislosti se vstupem Èeské republiky do
EU se èetina zaèíná popisovat podobnì jako jiné jazyky, a to proto, aby bylo mono vytváøet
standardy  standardizovat stupeò ovládnutí jazyka. Mám na mysli úrovnì ovládnutí cizího
jazyka, jak je definuje Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.6 Tady se opìt objevuje
problém vzájemného vztahu spisovné a obecné èetiny. Deskriptory, které slouí k vymezení
úrovní, vycházejí z angliètiny a reflektují její specifika.  Napø. u první, nejnií úrovnì (Break152

through  A1) se ve vztahu k dovednostem vázaným na mluvenou komunikaci (poslech
s porozumìním  veobecná stupnice) objevuje: Dokáe ( cizinec) sledovat øeè, která je
zøetelná, peèlivì vyslovovaná, s dlouhými pomlkami, aby mohl(a) pochopit význam.7 Má tou
zøetelnou a peèlivì vyslovovanou øeèí být spisovná èetina nebo obecná èetina? Odpovìï
by mohly pøinést soubory situací, pro které má být na této úrovni cizinec vybaven. To vak
koneèné øeení také nepøináí, protoe je tøeba vzít v úvahu roli cizince jako podavatele i jako
pøíjem-ce. Rámec u nejnií úrovnì uvádí velmi obecnou definici: (Cizinec) rozumí známým
kadodenním výrazùm a zcela základním frázím, jejich cílem je vyhovìt konkrétním potøebám, a umí tyto výrazy a fráze pouívat. Umí pøedstavit sebe a ostatní a klást jednoduché
otázky týkající se informací osobního rázu, napø. o místì, kde ije, o lidech, které zná,
o vìcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáe se jednoduchým zpùsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasnì a je ochoten mu/jí pomoci.8
Já osobnì nacházím odpovìï na otázku, má-li cizinec aktivnì ovládat obecnou èetinu,
právì v závìru zmínìné definice  ... mluví-li partner pomalu a je ochoten mu/jí pomoci.
K otázkám vztahu èetiny spisovné a obecné ve výuce cizincù se vyjadøují domácí i zahranièní bohemisté. Uvedu jako pøíklad jeden z posledních èlánkù na toto téma z pera významného amerického bohemisty Charlese Townsanda.9 Zmiòuji se o nìm proto, e autorùv pøístup
k danému problému je nejen ponìkud pobuøující, ale je zejména jasným dùkazem toho, jak
obtíné je vymezit, co z naí mateøtiny skuteènì vyuíváme ke komunikování a èemu nauèit
cizince, aby se s námi dorozumìli. Townsand pøináí po mnohaletém pozorování èetiny z druhé
strany doporuèení, resp. instrukce, které by bylo moné s urèitou nadsázkou nazvat receptem
na lidovou èetinu: Malá zemì, jakou je Èeská republika, by se nemìla spokojovat s dnení
rozeklaností jazyka. Mìla by usilovat o eliminaci diglosie. Tím by vznikla nová spisovná
èetina, která by byla jazykem opravdu obecným a odráela by skuteèný úzus vìtiny èeských mluvèích.10 V závìru Townsand neváhá uvést toto: Dokonce i takové hovorové prvky,
které by jednotlivci na zaèátku pociovali jako nespisovné, by asi mohly být do spisovné
normy postupnì akceptovány, i kdyby na leckoho pùsobily jako pøíli leérní, nedbalé. A na
druhou stranu protìjky, které by pak pùsobily chtìnì nebo vyumìlkovanì, by mìly být ve
slovnících a ve kole traktovány jako vyí styl, kninì nebo podobnì stylovì zabarvené a
èasem by ustoupily.11
Jako uèitelka èetiny pro cizince Townsandovi rozumím  opakovanì se ve svých kurzech
musím vyrovnávat s obsahy výuky, opakovanì zvauji, zda opravovat spojení typu jsou to
dobrý studenti, nový auta odjely, nechcem mlíko atd. Hledám také vhodné poslechové texty,
které by studentùm prezentovaly rùzné útvary èetiny. Pøipravuji je na percepci obecné èetiny, pratiny. Jde ale o kurzy, které probíhají v Olomouci, na støední Moravì, kde je pozice
spisovného jazyka jiná ne v Èechách, ale ba i jiná ne na severní a východní Moravì.
Citovaný text C. Townsanda ve mnì pøesto vyvolává údiv. Zejména pak otázku, zda jsou
lingvisté k navrhovanými postupùm právi. Nemohu si vedle Townsanda nepøedstavit jiného
amerického lingvistu  Bernarda Blocha (áka Bloomfieldova) s názorem pro nìho typickým:
Jazyk je tøeba popsat, nikoli pøedepsat. (V angliètinì je to jetì výstinìjí: A language
should be described, not prescribed.) Nedovedu si pøedstavit, kdo by mìli být èlenové komise, o které Townsand uvauje a která by mìla o dalích osudech èetiny rozhodnout.
Uvauji-li o tom, proè se takové návrhy mohou objevovat, vidím kromì specifikace výukových cílù i jiné pøíèiny, které souvisejí s vývojem dìní u nás.
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Domnívám se, e se po roce 1989 projevuje v uívání národního jazyka mnohem vìtí
svoboda, rozmanitost a kreativita. Ovem také silná internacionalizace, která je provázena
u nìkterých rodilých mluvèích obavou o dalí existenci èetiny, zejména po vstupu Èeské
republiky do Evropské unie. Komunikace je sice urèitì svobodnìjí, ale na druhé stranì napø.
jeden typ prázdných frází, a to typ natahující text nasilnými multiverbizacemi, nahradila postojovì manipulativní fráze ..být o nìèem, resp. být o nìèem jiném.
V souèasné dobì se viditelnìji projevují nedostatky v jazykovém vzdìlání technických
odborníkù z oblastí nových komunikaèních technologií, urnalistù, uèitelù-nebohemistù, kolitelù apod. Problémem není vztah spisovnosti a nespisovnosti, ale nedostatky v logické výstavbì textu, kultivovanosti a srozumitelnosti komunikátù. Také umìlecká literatura podstatnì
více vyuívá nespisovných prostøedkù, obecné èetiny, a to i v autorské øeèi. Vznikají nové
typy komunikátù, pomezní mezi psanou a mluvenou podobou jazyka, napø. krátké textové
zprávy (SMS), e-mailová korespondence, chatování apod. To ve jistì podpoøilo pozice obecné èetiny a mùeme se ptát, jakou spisovnou èetinu budeme výhledovì potøebovat a zda by
nebylo výhodnìjí mít tu townsandovskou  lidovou.
Odhadnout vývoj je vdy tìké. Urèité signály snad pøináí sonda, zkoumající pohled
nejmladí generace vzdìlávaných uivatelù jazyka  samozøejmì rodilých mluvèích.12 Probíhala ve ètyøech kolách, vybráných z kontrastního geografického, sociálního i jazykového prostøedí .13 Vybírám nejzajímavìjí momenty z ankety:
Nejménì nespisovných prvkù zaznamenávají áci a studenti shodnì kupodivu v médiích,
v divadle a v hodinách mateøského jazyka. Nejnespisovnìji se podle vìtiny z nich mluví
v obchodech.
Jako mluvèí spisovní byli uvádìni z nejbliího okolí respondentù uèitelé èetiny a jinak
nìkteré mediálnì prezentované osobnosti (V. Havel, Pavel Zuna, Karel Gott).
Spisovnou èetinu pouívají áci obecnì velmi málo  jen v hodinách èeského jazyka.
V ostatních pøedmìtech spisovná èetina nedominuje.
Nejvíce respondentù uvádí, e se jim nelíbí krácené vokály a protetické v. Naopak jim
vùbec nevadí vynechání pomocného slovesa být ve tvaru minulého èasu  já se snail. Ani
severomoravským studentùm nevadí spojení typu mìsta byly.
Naprostá vìtina ákù hodnotí psaný text v obecné èetinì jako pøíznakový.
Lokální dialekty jsou nejhùøe hodnoceny praskými respondenty.
Tato konstatování, domnívám se, touhu po lidové jednotné èetinì nepotvrzují. Spíe
v nich cítím potvrzení názoru sice dalího amerického lingvisty Paula Garvina, který byl ovem
èeského pùvodu a který pøed unifikací právem varuje: Kdyby se napø. praská èetina stala
veobecnì uznávaným útvarem pro pøipravené vìcné texty vech uivatelù èeského národního jazyka na celém teritoriu zemì, ztratili bychom jeden z pùsobivých prostøedkù diferenciace: zmizel by napø. rozdíl mezi soukromými a veøejnými i mezi mluvenými a psanými komunikáty.14 Tak to cítí i nejmladí generace. Tak by to  soudím  mìlo být reflektováno i v uèebních
materiálech pro cizince.
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LITERARY CZECH AND CZECH FOR FOREIGNERS
Summary

The task of foreign language instructions is (similarly to the primary acquisition of any
mother tongue by its native speakers, although in a different way) the building up of a communicative competence. The goal is to provide the studier with that information, which will gradually lead to the acquisition of knowledge and ability to select those language means (from the
point of view of content and form) which will make possible communicative success in situations which it is necessary to manage and for which it is desirable and even essential to be
prepared.
Targeted communicative competence should be based upon harmony with the real circumstances of existence of the native speaker of any language and should be upon the basis of
analysis of the communicative situation, which the studier will have to manage.
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 2  2004

NÌKTERÉ ZVLÁTNOSTI
IKONOGRAFIE DENÁROVÝCH RAEB NA MORAVÌ
PAVOL ÈERNÝ
Jak známo, denárové raby v èeských zemích pøedstavují pozoruhodnì vyhranìný celek,
vyznaèující se nìkterými specifickými a badatelsky zajímavými rysy. Je to pøednì neobyèejná
poèetnost a pestrost zachovalých mincovních typù, které dokumentují s relativní úplností
jejich vývoj bìhem dvou a pùl století a jako jedny z mála památek materiální kultury poskytují
i vítané indicie týkající se doby a místa jejich vzniku. Zobrazení na denárech pøedstavují rovnì
v rámci zachovalých památek z ranì pøemyslovské doby hlavní, ne-li èastokrát jediné nositele
figurálních umìní spolehlivì domácí provenience. Tyto  zejména pro dìjiny umìní a dìjiny
materiální kultury  mimoøádnì pøíznivé okolnosti vak nebyly doposud plnì ocenìny a vyuity.1 Pøíèinou je nepochybnì celá øada rùzných metodických problémù a potíí, spojených se
zkoumáním památek tohoto druhu, potíe, které se jistì neomezují na èeské zemì tehdejí doby.
Na prvním místì je to drobný èi spíe mikroskopický formát mincovních zobrazení, raených
hrubými matricemi a navíc zachovaných èastokrát ve znaènì opotøebovaném stavu, které
nedovolují posoudit spolehlivìji nejen jejich formálnì stylistické podání, ale ani nìkteré interpretaènì závanì motivy èi detaily. Dalím problémem, kterému nebyla doposud vìnována
pøimìøená pozornost ani vlastní numismatickou vìdou, nicménì který zatìuje výsledky badatelských výzkumù a svádí jejich interpretace zpravidla na nesprávnou kolej, je vztah mincovních zobrazení k pøísluným doprovodným textùm objevujících se v opisech. Kromì jinak
bìnì známých pøípadù komolení opisových textù na mincích  tzv. koruptel  vznikajících
zøejmì v dùsledku negramotnosti øezaèù mincovních matric, je to i fluktuace mincovních zobrazení, kdy napø. stejná obrazová schemata se mohou vyskytovat na rùzných rabách ve spojení
s odlinými opisovými texty a kdy je v mnoha pøípadech velmi obtíné, ne-li nemoné, najít pro
tato spojení smysluplný výklad, jak z hlediska dobových ikonografických konvencí, tak
i známých historických souvislostí.
Zmínìné skuteènosti jsou nepochybnì podmínìny kromì jiného i masovým charakterem
mincovních raeb, jejich vnìjí morfologie mìla oslovit  øeèeno sumárnì  dvì kategorie
sociologicky diferencovaných adresátù: Zatímco mincovní texty byly urèeny v první øadì pro
velmi úzkou vzdìlaneckou vrstvu, pøísluná zobrazení byla èitelná i negramotnou vìtinou.
Èastý výskyt koruptel opisù a fluktuace jejich spojení s neadekvátními zobrazeními, mùe
sice svìdèit pro ztrátu pùvodního ideového poselství, nicménì není vylouèeno, e tím v této
nové podobì získaly mince nìkteré nové funkce, s nimi badatel musí poèítat. Takto zkomolené
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raby se toti mohly stát nositeli magických významù, je hrály dle veho v niích sociálních
vrstvách støedovìké Evropy závanìjí roli, ne se doposud pøipoutí. Bylo rovnì zjitìno, e
uívání sémanticky jinak indiferentních motivù, slouilo v mnoha pøípadech pro zcela praktické
úèely a sice jako rozpoznávací znaky jednotlivých mincovních emisí.
S tìmito aspekty pak souvisí nepochybnì i dalí závaná okolnost, toti podíl tradièní
køesanské, resp. náboenské ikonografie na mincovních zobrazeních. Podle názoru nìkterých
numismatikù, se obrazová témata na mincovních rabách inspirovala pøímo významnými figurálními díly oficiálního umìní a je tedy moné zaøadit je do jeho sféry jako specifickou kategorii.
Nicménì tyto soudy byly vyslovovány vesmìs pauálnì, spíe na základì intuice a bez náleité opory v dùkladnìjím systematickém výzkumu. U z první statistiky mincovních zobrazení
 a to nejen v èeských zemí denárového období  a jejího srovnání s repertoárem køesanského umìní, toti vyplyne zcela zjevnì, e s poslednì zmínìnou kategorií mají spoleèné nápadnì
skromný poèet obrazových schemat, mezi nimi pøevaují navíc jednoduché emblematické
motivy jako je napø. køí, Ruka Pánì, Beránek, ryba, atd., zatímco scénická zobrazení odvozená
ze ivota Krista, Panny Marie, èi jiných v rámci køesanského umìní bìných zobrazeních, patøí
v mincovní ikonografii k nejvìtím vzácnostem. Na denárových zobrazeních se naproti tomu
objevují pravidelnì motivy a výjevy, pro které se hledají obtínì paralely v oficiálním dobovém
umìní. Jsou to témata evidentnì nenáboenského charakteru, v první øadì reprezentativní
zobrazení panovníkù jako mincovních pánù a dále scény související s dobovou právní symbolikou, jako je investitura, oblénìní, aklamace, holdování, atd. Tím se jeví ikonografie denárù
v podstatnì v jiném svìtle, které vak mùe ukázat cestu k volbì pøimìøenìjích metodických
postupù, je by vedly k pøesvìdèivìjímu objasnìní jejich ikonografie.
Pøedbìnì mono tvrdit, e mincovní zobrazení se v raném a vrcholném støedovìku vyèlenila jako autonomní kategorie, která byla oficiálním køesansko-náboenským umìním dotèena
spíe jen okrajovì a která se vyznaèuje nìkterými specifickými, badatelsky dùleitými rysy. Na
rozdíl toti od umìleckých projevù evropského støedovìku, determinovaných ve své drtivé
vìtinì køesanskou vìroukou, ustálených dlouhou tradicí a øídících se pøíslunými normami,
které podléhaly kontrole církve, v tehdejí dobì jediné nositelky vzdìlanosti a navíc obvykle
objednavatelky umìleckých dìl, probíhala raba mincí za podstatnì jiných podmínek. Za výtvarnou resp. ideovou koncepci nové raby mohl být sice zodpovìdný nìkterý vzdìlaný
klerik, nicménì její provedení bylo pak svìøováno do rukou obvykle negramotného øezaèe
matric, který zejména bìhem jejich èastého obnovování v rámci tzv. renovatio monetae komolil nejen texty v opisech, ale i pøísluná zobrazení. I tím se denáry a pøedevím jejich zobrazení vzdalují výtvorùm køesansko-náboenského umìní, které mají  navzdory jejich poplatnosti pøísluným konvencím  vdy charakter singulárního výtvoru. Naopak denárová
ikonografie se tak sbliuje ze sférou doposud v raném a vrcholném støedovìku nedostateènì
známého profánního umìní, u nìho je obtíné najít onu normativnost a závaznost, na jakou je
zvyklý badatel zabývající se památkami náboenského a vzdìlanými pøísluníky kléru kontrolovaného umìní. Relativnì autonomní charakter mincovních zobrazení raného a vrcholícího
støedovìku vyplývá ostatnì i z poznání hlavních pohnutek pøebírání pøísluných ikonografických schemat ze zahranièních raeb, které vyplývají z nìkterých dostateènì prozkoumaných
pøípadù jak z èeských zemí, tak i mimo nì. Bylo toti zjitìno, e adaptace cizích zobrazení se zde
øídila pøedevím ekonomickými zájmy, t.j. snahou napodobnit i vnìjí vzhled tehdy platných
prestiních monetárních jednotek (byzantských solidù, anglosaských sceattù). Tento vliv ci160

zích mincovních zobrazení probíhal tedy v jiné rovinì, ne je to moné konstatovat u náboensky silnì poznamenaných projevù oficiálního kulturního a umìleckého dìní.2
Tyto úvodní premisy je zapotøebí vzít do úvahy zejména pøi snaze o posouzení produkce
denárù na Moravì druhé poloviny 11. a první poloviny 12. století, které se v mnoha ohledech
odliují od analogických mincovních raeb praského kníectví.3 Kromì zvlátností jejich fabriky a metrologie, odhalených dosavadním numizmatickým výzkumem, jsou to v neposlední
øadì i urèité svérázné rysy ikonografické povahy. Nehledì na hrubí a obecnì ménì peèlivé
provedení razidel, s ním snad souvisí i zvýený výskyt textových koruptel a obrazové fluktuace, upozornilo u starí bádání u denárù bezpeènì moravské provenience na nìkterá zobrazení,4 je nemají obdobu v soudobých èeských rabách. Je to napø. motiv ètyø drobných hlavièek
umístìných v úhlech rovnoramenného køíe, pøedstavujících údajnì ètyøi evangelisty (obr. 1),5
dále pak zobrazení ryby (obr. 3),6 èi Beránka (obr. 2),7 patøících k nejstarím christologickým
symbolùm, pøípadnì nápadná záliba pro zobrazování vìovitých architektur.8 Hlubí pozornost byla pak vìnována tìm zobrazením na moravských denárech, která domnìle demonstrují
vìdomí návaznosti na starí velkomoravskou tradici, jako je tzv. péøová koruna moravských
králù na rabách Bøetislava I. (obr. 5),9 dále tzv. kotva sv. Klimenta na zhruba souèasných
denárech (obr. 68)10 nebo koneènì o nìco pozdìji se objevující tzv. tøi pruty Svatoplukovy
(obr. 9).11 Novìjí dùkladnìjí analýzy tìchto zobrazení, zaloené na co nejirích komparacích
i se starími památkami cizího pùvodu, vak tyto smìlé hypotézy pøinejmením zpochybòují.
Ukázalo se toti, e motiv oznaèovaný za tzv. péøovou korunu moravských králù, vznikl
nepochopením, resp. zkomolením nìkterých detailù z profilu zobrazeného mincovního pána na
nìkterých starích anglosaských, resp. skandinávských vzorech.12 Podobnì bylo zjitìno, e
i tzv. kotva sv. Klimenta, nemùe být atributem tohoto svìtce, spojovaného s poèátky køesanství na Moravì, nýbr e jde rovnì o nepochopení pøísluného vzoru, v tomto pøípadì
øeckého písmena omega, pøevzatého z pùvodní kompozice, která spolu s doplòujícím písmenem
alfa po stranách z oblak vystrèené Ruky Pánì tak pùvodnì vyjadøovala pøíslunou apokalyptickou symboliku, jak je zachována dokonce i na nìkterých starích denárech z èeských zemí.13
Koneènì identita motivu tzv. tøí prutù Svatopluka, který se zatím nestal pøedmìtem systematiètìjí analýzy, se pøedbìnì jeví rovnì v problematickém svìtle, pøinejmením kvùli absenci
jakýchkoliv paralelních indicií jejich tradice èi kultu.14
Zmínìný fenomén koruptel a obrazové fluktuace, povaovaný za typický pro denárové
raby moravských údìlníkù bude zde v následujícím demonstrován v jeho dvou podobách na
pøíkladech z Olomouce a ze Znojma. První pøípad se týká denárù krále Vratislava I., raených
v dobì jeho intervence do Olomouckého údìlu na sklonku osmdesátých a na poèátku devadesátých let 11. století. Tehdy, jak známo, Vratislav vypudil po smrti svého mladího bratra a
olomouckého údìlníka Oty I. Slièného v roce 1087 jeho vdovu Eufemii se dvìma nezletilými
syny. Místo nich jmenoval do olomouckého kníectví vlastního syna Boleslava, který vak
zemøel zakrátko v roce 1091. Znovu osiøelý olomoucký údìl pak spravoval samotný Vratislav
rovnì jen krátce do své brzké smrti o rok pozdìji.15 S tìmito událostmi souvisí nepochybnì tøi
z mimoøádnì motivicky pestrých a mnohotvárných mincí Vratislava , raených bìhem jeho
neobvykle dlouhé vlády. Východiskem zde bude tzv. korunovaèní denár C 344, vydaný
u pøíleitosti jeho instalace do hodnosti prvního èeského krále v roce 1085, o jeho provenienci
z Prahy èi z Olomouce nebylo zatím dosaeno mezi numizmatiky ádoucí shody (obr. 10).16 Na
líci této pamìtní raby je zobrazen v celé své postavì frontálnì trùnící panovník, s liliovou
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korunou na hlavì, drící v pravé ruce ezlo a v levici øíské jablko. Jeho identita je zajitìna
jasnì èitelným opisem WRATIZLAW REX. Na rubu mince se pak objevuje z profilu doleva
otoèená polovièní postava prostovlasého mue, drícího pøed sebou v nataené pravici kopí v
kolmé poloze. Text opisu S WENCESLV ho oznaèuje za pøemyslovského svìtce. V podstatì
stejná zobrazení  by pocházející z jiných matric  jsou doloená na dalích dvou denárech,
raených tentokrát s nejvìtí pravdìpodobností v Olomouci, které nicménì obmìòují pøíznaènì texty v pøísluných opisech. U typu C 355 je na lícní stranì s trùnícím panovníkem vynechán
jeho predikát REX, zatímco muská postava s kopím na rubu je doprovázena v opisu znìním
BOLESLAV DVX (obr. 11). Denár se tedy zøejmì vztahuje ke zmínìnému krátkému období
spoleèné vlády Vratislava I. a jeho syna Boleslava v Olomouci mezi lety 1087 a 1091.17 Koneènì
u tøetího typu C 1034 se objevuje v opisech obou stran mince jméno Vratislava, na lícní stranì
s obrazem trùnícího panovníka vak opìt s predikátem REX (obr. 12). Rabu tak mono spojit
podle veho s krátkým obdobím od srpna roku 1091 do ledna 1092, kdy olomoucký údìl spravoval sám Vratislav.18
Tato srovnání mohou pøispìt k objasnìní pracovního postupu øezaèù matric obou poslednì zmínìných raeb, kteøí pøebírali obrazová schemata v jejich základních kompozièních a motivických rysech, nicménì mìnili texty opisù pøedevím na rubní stranì mincí a tím propùjèovali
i pøísluným s nimi spojeným zobrazením odliné významy. Na korunovaèním denáru, který
lze v této malé skupinì povaovat s nejvìtí pravdìpodobnosti za nejstarí a tedy za jakýsi
prototyp, je postava z profilu zobrazeného mue s kopím na rubu jednoznaènì identifikovatelná se sv. Václavem, nejen pøedchùdcem Vratislava na pøemyslovském kníecím stolci, ale
i posvátným patronem dynastie a státu. Postava svìtce na rubu mince souvisí podle veho
s lícním zobrazením a je znázornìna v situaci, kdy pøedává kopí Vratislavovi jako jeho doèasnému pozemskému nástupci. S jistou hypotetickou koncesí tak mono obì postavy na líci i rubu
korunovaèního denáru povaovat za protagonisty znázornìní aktu investitury v duchu dobové právní symboliky.19 Tím mìla být i navenek demonstrována suverenita nového panovníka, který sice obdrel svou královskou hodnost z rukou císaøe Jindøicha IV., nicménì který
navzdory tomu zamýlel manifestovat i na veøejnosti svou nezávislost a nebeský pùvod
vlastní moci.20
Podání obou protagonistù  pozemského panovníka a svìtce  na korunovaèním denáru mùe vak pùsobit ponìkud paradoxnì z hlediska dobových zvyklostí pøi spoleèném znázoròování postav rùzné významové hierarchie, zvyklostí, které byly nicménì kodifikovány vysokým køesansko-náboenským umìním. Celofigurové postavy podané trùnící ve slavnostní
frontalitì  v naem pøípadì král Vratislav  , byly toti vyhraeny nejvyím pøedstavitelùm
duchovní èi svìtské moci. Naproti tomu postavy znázornìné fragmentárnì, resp. nikoliv celofigurovì, a obracející se navíc z profilu  zde sv. Václav  , jsou v tìchto souvislostech obvykle
nositeli subalterního hierarchického stupnì.21 Pøemyslovský svìtec jakoby se tím dostával do
podøízeného vztahu vùèi pozemskému panovníkovi, kterého investoval do jeho hodnosti. Je
moné, e tato diskrepance mohla vzniknout kvùli tehdy jetì nevyhranìné ikonografii sv.
Václava, pøípadnì i inspirací øezaèe matric dvìma rùznými vzory, podle kterých pak utváøel
zobrazení na lícní a rubní stranì, vykazující ostatnì i svým formálním podáním zjevné rozdíly.22
V kadém pøípadì tyto odlinosti v podání obou protagonistù na korunovaèním denáru,
usnadnily pozdìjí adaptaci jejich zobrazení øezaèi matric pro novou olomouckou emisi mincí,
kde imanentnì subordinaèní postavení polopostavy mue s kopím konvenuje s jeho novou
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identifikací jako podøízeného údìlníka (obr. 11). To se týká nejen denáru C 355, ale i chronologicky posledního z této øady C 1034, kde je mu s kopím na rubu doprovázen v opisu jménem
Vratislava (obr. 12).
Uvedené pøíklady poukazují s mimoøádnou názorností obecnìji platný, nicménì ne vdy
náleitì zohlednìný poznatek, toti e ranì støedovìká zobrazení panovníkù, by identifikovatelných v historické konkrétnosti, nemohou být rozhodnì povaována za jejich individualizovaná znázornìní v portrétním smyslu, ale pouze za obecný typ, resp.za symbol pøísluného úøadu,
za ním se vytrácí jakákoliv osobnostní jedineènost.23 Tím se na rubních stranách tìchto denárù
zmìnil i význam kopí jako ústøedního ideového motivu pøísluných zobrazení: Z pùvodního
symbolu investitury udìlovaného svìtcem pozemskému panovníkovi, se pozdìji stalo insignií
v rukou údìlníka, kterou si ponechával, resp. která se stala na zobrazeních jeho trvalou distinkcí.
V ideové koncepci poèetných raeb Vratislava, bìhem jeho kníecí i královské vlády je
investitura pozemského panovníka prostøednictvím sv. Václava zdùraznìna skuteènì nepøehlédnutelným zpùsobem, nebo její ikonografie je svéráznì obmìòována i na mnoha jiných
typech denárù tohoto Pøemyslovce a sice do podoby ruky drící kopí v kolmé poloze, a v
jednom pøípadì vyènívající z kaplice jako symbolu nebeského pùvodu tohoto panovnické
hodnosti.24 Toto redukované podání pùvodnì epicky pojatého aktu investitury bylo pozdìji
pøevzato i na mnoha moravských rabách, kde je doloeno v nìkolika modifikacích, z nich
nejpozoruhodnìjí, resp, nejoriginálnìjí jsou zde nepochybnì dva typy denárù Lutolda Znojemského (obr. 1618).25 Na lícní stranì obou mincí raených na poèátku 12. století je zobrazena z malé kaplice vystrèená ruka, která vak nedrí kopí, nýbr dlouhou berlu ukonèenou na
horním konci køíkem. Na rubní stranì se objevuje schema mìstské brány, nad jejím horním
okrajem se vynoøuje frontálnì podaná lidská hlava, podobnì jak je to doloeno poprvé opìt na
kníecích denárech Vratislava II. (obr. 19, 20).26 Ve dvou variantách tìchto znojemských raeb
se navíc vynoøuje vlevo od muské hlavy ruka drící kopí.27
S tìmito zobrazeními se vak jeví v pøíkrém rozporu texty v pøísluných opisech: Lícní
strana s obrazem ruky drící køíovou berlu je doprovázena textem LVTOLDVS, èili jménem
znojemského údìlníka jako mincovního pána, zatímco rubní zobrazení s hlavou nad mìstskou
bránou nese v opisu ponìkud zkomolené, nicménì jasnì identifikovatelné S NICOLAVS. Zdá
se proto, e øezaèi tìchto mincí zamìnili pøísluné strany,28 nebo zmínìná zobrazení by 
i s ohledem na starí analogie z èeských a moravských raeb  nabyla jednoznaènìjí smysl
právì v opaèné kombinaci s opisy: Muská hlava nad schematem mìstské brány bývá toti
nejèastìji doprovázena jménem panovníka jako mincovního pána,29 zatímco ruka s køíovou
berlou by dávala smysl právì ve spojení se jménem sv. Mikuláe, patrona farního kostela ve
Znojmì.30 Poslednì nadhozená hypotéza by navíc nabízela i monost irího ikonologického
výkladu mincovního zobrazení. Upomínala by toti na výe zmínìné schema Vratislavových
denárù, kde je na rubní stranì ruka s kopím doprovázena v opisu jménem sv. Václava (obr. 10)
a kdy toto schema je vysvìtlitelné jako vizuálnì redukovaný symbol nebeské investitury
pozemského panovníka.31 Z pùvodního kopí by se tak na Lutoldových denárech stala køíová
berla, je by mohla mít v daných souvislostech vztah nejspíe ke jménu sv. Mikuláe, patronátního svìtce znojemského farního kostela a snad i celého údìlu.
Nicménì varovným signálem rizika kumulace dalích spekulací pouze na základì hypotéz
je na tomto místì se vynoøující problém interpretace ruky drící køíovou berlu a vystrèené
pøitom z kaplice, jak je doloena na zmínìných znojemských denárech (obr. 1618). Tu vak
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rozhodnì nelze povaovat za symbol nebeské investitury Lutolda prostøednictvím sv. Mikuláe, jak by mohlo snad vyplývat z prvoplánových komparací s citovanými Vratislavovými denáry a ze skuteènosti, e køíová berla pøedstavuje nejen insignii vysokých církevních hodnostáøù, ale v raném støedovìku i svìtských panovníkù.32 Pokus o adekvátnìjí vysvìtlení musí zde
zøejmì vycházet obecnìji ze irokého významového repertoáru køíe, z nìho se v tìchto souvislostech nabízí symbolika vítìzství resp. triumfu, pøípadnì i jeho apotropaický význam.33 jak by to
zde potvrzoval i ostentativní zpùsob prezentace køíové berly drené vystrèenou rukou
v její dolní èásti. S tímto výkladem zobrazení by mohlo konvenovat i jeho rektifikované spojení
s postavou sv. Mikuláe, pøítomnou na mincovním poli svým jménem v opisu. Tento mimoøádnì
populární svìtec východního køesanstva, jeho kult se zaèal na západì íøit výraznìji po roce
1087  kdy byly z maloasijské Myry pøeneseny do Bari v jiní Itálii jeho ostatky34  byl uctíván
kromì jiného i jako jeden z prvních velkých apologetù køesanské víry a jako ochránce nespravedlivì pronásledovaných. Pokud je tato hypotéza pøijatelná, dolo by tak v rámci srovnávaných
analogií mezi starími denáry Vratislava II. na jedné stranì a pozdejími rabami jeho moravského
synovce Lutolda na stranì druhé ke zmìnì motivu kopí za køíovou berlu a postavy sv. Václava
za sv. Mikuláe, èili k významovému posunu od výraznìji formulovaného profánnì-politického akcentu u Vratislavových raeb ke spíe ekklesiologicky pojatému spojení vizuálních motivù køíové berly a kaplice, spolu se jménem svatého biskupa Mikuláe na rabì Lutolda.
Symbolika obou skupin denárù nabízí koneènì i dalí paralely. Bylo u výe nadhozeno, e
Vratislav zøejmì zamýlel korunovaèním denárem, stejnì jako nìkterými dalími rabami se
zobrazením ruky drící kopí a doprovázené v opisu jménem sv. Václava, zdùraznit vlastní vladaøskou autoritu povýenou na vyí hierarchický stupeò a posvìcenou nebeskou mocí,
autoritu, její presti usiloval patrnì jak demonstrovat pøed domácí veøejností  pøijímající jinak
jeho novou královskou hodnost se znaènou zdrenlivostí  , tak i manifestovat jejím prostøednictvím cizinì vlastní suverenitu vùèi císaøi a papei.35 Podobnì by i v pøípadì Lutolda znojemského mohlo jít o stejnou manifestaci vlastní mocenské pozice a prestie moravského údìlníka
adresovanou pøedevím praskému Pøemyslovci a sice v souvislosti s dramatickými událostmi
konce devadesátých let 11. a prvních let 12. století. Tehdy, jak známo, byl Lutold  podobnì
jako jeho bratr Oldøich Brnìnský  na èas vyhnán èeským kníetem Bøetislavem II. ze svého
údìlu. Po zavradìní praského Pøemyslovce v prosinci 1100 se oba údìlníci sice vrátili do
svých moravských sídel, jejich spoleèný pokus svrhnout nového praského kníete Boøivoje
II. vak skonèil neúspìchem. Na dalích dynastických zápasech v èeských zemích se u nepodíleli, nicménì se snaili demonstrovat vlastní nezávislost na praském centru jinými zpùsoby.36 V tomto kontextu by snad bylo moné chápat i zobrazení rubní stranì Lutoldova denáru.
Jestlie je znovu nutno zdùraznit hypotetický charakter pøedkládaných interpretací ikonologie zobrazení na denárech Lutolda Znojemského, pak jejich podoba a srovnání s kvalitnìjími
èeskými denáry tehdejí doby prozrazuje schopnosti øezaèù jejich matric, resp. jejich pracovní
metodu daleko jednoznaènìji. Zcela zjevnou absenci sémantické korelace mezi jejich zobrazeními a pøíslunými opisy je toti mono povaovat za projev kvalitativní degradace a neporozumìní významu pøebíraných vzorù. Naproti tomu fluktuace jednoho obrazového schematu,
zjitìných zde v pøípadì olomouckých raeb z dob Vratislava I., nemusí být znakem jejich
inferiority, nebo pøedstavuje jeden z charakteristických rysù procesu vzniku sériových produktù, jak je to doloeno v oblasti materiální kultury støedovìku i na nìkterých o nìco pozdìjích pøípadech.37
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se naopak snail potvrdit dalími, neménì problematickými argumenty. Autor pøijal toti s povdìkem
jinak mylné tvrzení Denksteina, který oznaèil zobrazení oranta na jednom z kovových nákonèí
nalezených v Mikulèicích za údajného panovníka, který si sám udìluje pomazání køimem vylévaným
z rohu a dreným v jeho levici. Toto obrazové schema pocházející z dob Velké Moravy pak podle
Radomìøského inspirovalo analogické podání na jednom olomouckém denáru Svatopluka (C 451).
Kromì toho motiv péøové koruny moravských králù, který se podle nìj vyskytl poprvé na denárech
Bøetislava I., byl parafrázován pozdìji jako pøedmìt drený v rukou stojící muské postavy na jiné minci
Svatopluka (C 453). Na svém pùvodním stanovisku setrval Radomìøský a do novìjí doby, jak svìdèí
zmínka o korunì králù moravských v jeho recentní a spolu s Z. Petránìm vydané Encyklopedii èeské
numizmatiky, Praha 1996, s. 156. Pøedstava o údajné programové návaznosti politických koncepcí
Pøemyslovcù na starí velkomoravskou královskou tradici se vak objevuje opìt i v novìjí literatuøe, jak
vyplývá napø. ze stati D. MALAÁKA Korunovace Vratislava II., in Èeský èasopis historický CXXI,
2002, s. 267285. Z hlediska numizmatické ikonografie vyvrátila tyto pøedstavy zcela pøesvìdèivì a
jednoznaènì J. HÁSKOVÁ, Skandinávské vlivy na èeské denáry, in: Numizmatické listy 45, 1990, s. 107,
která zmínìná obrazová schemata oznaèila právem spíe za kopie z kopie, co vede k nepochopení
skandinávského ethelredského poprsí, a tak vzniká typická moravská raba s vyobrazením péøové
koruny a místo oblièeje s kotvou, symbolem staroslovìnského svìtce Klimenta.
K tomu pøísluná argumentace ÈERNÝ v chystané publikaci (cit. v pozn. 2).
V této souvislosti lze citovat stanovisko F. GRAUSE, Velkomoravská øíe v èeské støedovìké tradici, in:
Èeskoslovenský èasopis historický XI, 1966, s. 299, který zdùrazòuje , e bájné vypravování o tøech
prutech, které prý dal Svatopluk svým synùm k pøelomení zaznamenané v 10. st. u Konstantina
Porfyrogeneta, bylo ve støedovìké èeské tradici neznámo. Motiv tøí paralelních holí pøipomíná svou
základní siluetou a kompozicí zobrazení meèe flankovaného po obou stranách dlouhými køíi, jak se
objevuje na nìkterých starích denárech Boleslava II. (C 90, 92, 93). Není vylouèeno, e v pøípadì
zmínìných pozdìjích olomouckých raeb by mohlo jít o urèité zjednoduení, resp. zkomolení této starí
ikonografie, dodnes nicménì èeskou numizmatikou neobjasnìné.
K tomu zatím nejpodrobnìji V. NOVOTNÝ, Èeské dìjiny, Dílu I. Èást II., Od Bøetislava I. do Pøemysla
I., Praha 1913, s. 295304, novìji J. VÁLKA, Dìjiny Moravy. Vlastivìda Moravská I., Støedovìká
Morava, Brno 1991, s. 3844..
V prvním systematickém zpracování tìchto mincí od E. FIALY, Èeské denáry, Praha 1895, s. je
korunovaèní denár zaøazován do Èech. Nicménì poèínaje u publikací F. CACHA Studie korunovaèního denáru Vratislava II. a denáru Boleslava Olomouckého, in: Numizmatické listy 6, 1939, s. 155 byl
povaován jednoznaènì za rabu moravskou. Její olomoucký pùvod upøesnil K. TURNVALD, Èeské a
moravské denáry a brakteáty, Praha 1949, s. 53. Pro moravskou provenienci se dále jednoznaènì
vyslovil P. RADOMÌØSKÝ 1958 (cit. v pozn. 9), s. 225 a tentý, 800. výroèí èeského království ve
svìtle numismatických památek, in: Èasopis Národního muzea, odd. vìd spoleèenských CXXVII, 1958,
s. 49, dále F. KØÍEK, První èeský král Vratislav II., jeho osobnost a jeho mince, in: Zprávy brnìnské

poboèky Èeskoslovenské numizmatické spoleènosti 55, 1985, s. 14, T. KREJÈÍK  KREJÈÍKOVÁ,
Èeská panovnická symbolika ve svìdectví mincí, peèetí a medailí, in: Èasopis Moravského Muzea
LXXIV, 1989, s. 230 a naposledy i J. MERDA, Denáry èeské a moravské, Katalog mincí èeského státu
od X. do poèátku XIII. století, Brno 1996, s. 100101, è. 340a. Teze o èeském pùvodu C 344 se naproti
tomu objevuje spíe ojedinìle, napø. K. CHAURA, Denáry èeského vévody Vratislava II., Praha 1937, s.
33 a 36, dále Katalog výstavy Dìjiny penìz na území ÈSSR, Praha 1982, s. 46 a nejnovìji pøedstavy
o moravském pùvodu mince odmítla vehementnì J. HÁSKOVÁ, Mincovnictví Vratislava II.  Fakta a
problémy, in: Numizmatické listy 43, 1988, s. 157.
1 7 K tomu detailnìji CACH 1939 (cit. v pøedel. pozn.), který se pokouí vysvìtlit znaènì spekulativnì
vynechání královského titulu u zobrazení Vratislava údajnou opatrností èeského krále vùèi papei
Klimentovi III.
1 8 Jde o rabu C 1034. K tomu CACH 1939 (cit. v pozn. 16), s. 157, a novìji Moravské numizmatické zprávy
14, 1977, t. 33, MERDA 1996 (cit. v pozn. 16), è. 3406.
1 9 K otázce investitury v západoevropském støedovìku obecnì: U. RÖDEL, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte II, 1978, sl. 17121714, a dále K. F. KRIEGER, in: Lexikon des Mittelalters 4,
1987, sl. 230, kde shrnuta základní literatura. Za akt investitury mono pøedbìnì oznaèit zobrazení na
korunovaèním denáru, navzdory tomu, e neodpovídá zcela ikonografii této scény, zachovalé jak na
nepoèetných památkách tzv. vysokého umìní, tak i na mincovních zobrazeních, èastìji doloitelných
od 12. st. a to i v èeských zemích, kde oba hlavní protagonisté jsou znázornìni obvykle spolu v jedné
prostorové jednotce a v bezprostøedním kontaktu. /V této souvislosti je pozoruhodný názor A. SUHLEho, Der byzantinische Einfluss auf die Münzen Mitteleuropas vom 120. bis 12. Jahrhundert. Aus der
byzantinischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik II (hrsg. J. Irmschen), Berlin 1957, s.
284, podle kterého pùvod zobrazení investitury vladaøe svìtcem nutno hledat v byzantských pøedlohách/.
Korunovaèní denár pøedstavuje dle veho první pokus znázornit tuto nepøíli frekventovanou scénu,
kdy její tvùrce nemìl zøejmì k dispozici ikonograficky a kompoziènì hotovou pøedlohu a byl nucen
sestavit ji samostatnì na základì výpùjèek ze dvou èasovì a lokálnì rùzných dílèích vzorù, vyznaèujících
se navíc i odliným ideovým pojetím. Postavu krále Vratislava trùnícího ve slavnostní frontalitì na líci
denáru pøevzal nepochybnì z o nìco starích, nebo soudobých peèetí sálských panovníkù, jejich zobrazení v civilní podobì bylo determinováno pøíslunými insigniemi (korunou, ezlem a jablkem) a která
se jeví navíc jako èistì reprezentativní a nadèasová /napø. peèetì typu Konráda II., Jindøicha III., èi
Jindøicha IV., s nimi je lícní strana C 344 srovnatelná hlubokým posazením panovníka, iroce roztaenými koleny, stejnì jako expresívnì velkou hlavou (P E. SCHRAMM, Die deutschen Kaiser und Könige
in Bildern ihrer Zeit 7511190, München 1983, obr. è. 135, 145 a 168)/. Naproti tomu postava sv.
Václava na rubu, byla odvozena nepochybnì ze starích ranì støedovìkých památek  i kdy v jejich
konkrétnosti obtínìji vymezitelných  , které byly poznamenány jetì silnì antickým pojetím, jak
nasvìdèuje nejen jeho pøísný profil, ale i kopí a kulatý tít, charakterizujících Václava jako vojína, èili
v podobì, je pøeívala a do do vlády Otty III. na jeho mincích a zejména peèetích /K tomu H. KELLER,
Ottonische Herrschersiegel. Beobachtungen und Fragen zu Gestalt und Aussage und zur Funktion im
historischen Kontext, in: Bild und Geschichte. Studien zur politischen Ikonographie. Festschrift für Hansmartin Schwarzmeier zum fünfundsechzigsten Geburtstag (hrsg. K. Krimm, H. John), Sigmaringen 1997,
s. 351/. Profilové otoèení sv. Václava, stejnì jako jeho ostentativnì vystrèená pravice s kopím naznaèuje vak urèitou narativní spojitost, resp. kontakt s pomyslným protìjkem, jím v tìchto souvislostech
mùe být jedinì postava krále Vratislava na líci. V tomto podání prozrazuje zobrazení sv. Václava na rubu
C 344 urèité afinity s mincovní ikonografií celofigurové postavy perzonifikované Victorie, drící
v rukou vìnec a palmu, které jsou urèeny postavì vladaøe, objevujícího se na druhé stranì raby. Tato
zobrazení jsou doloena poèínaje øímskými mincemi ranì císaøské doby a pøeívají na rabách prvních
východokøesanských panovníkù a do 7. st., kdy se ovem vedle zmínìné podoby Victorie objevuje i její
christianizovaná modifikace v postavì andìla, zobrazeného èastokrát z en face a drícího v rukou
køíovou berlu s panovnickým jablkem. Uvedené antické vzory byly pak ve znaènì zhrublé podobì
parafrázovány na nìkterých raných merovejských rabách Galie a Lombardie (C. H. V. SUTHERLAND:
Münzen der Römer, München 1974, obr. 195, 209, 213, 216, 317, 410  P. D. WHITTING: Münzen von
Byzanz, München 1973, obr. 45, 46, 49, 51, 53, 77, 79, 103, 104, 125, 184, 190, 192, 207, 215, 238 
Ph. GRIERSON: Monnaies du Moyen Age, Fribourg 1976, obr. 3, 11, 18, 20, 26). V kadém pøípadì by
idea vítìzství a míru, imanentní zobrazení Victorie na antických mincích (k tomu blíe M. R. ALFÖLDI:
Victoria Romana, in: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 11, 1961, s. 30 a n.), konvenovala
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optimálnì i s pojetím sv. Václava na korunovaèním denáru jako vojína-vítìze, charakterizovaného
kopím a títem jako dvìma významovì zatím rovnocennými insigniemi. Tuto rabu pak nutno povaovat zøejmì za jakýsi první experiment ve snaze o ztvárnìní nároèné ideové koncepce, experiment, který
byl dovren rozhodnì s vìtím úspìchem na zobrazeních královského denáru Vratislava (C 354),
raeného v daleko poèetnìjích emisích souèasnì s korunovaèním denárem, resp. po celý zbytek vlády
prvního èeského krále. Na lícní stranì se zde objevuje z profilu doprava podaná busta Vratislava nesoucího na hlavì královskou korunu, zatímco na rubu se jménem sv. Václava v opisu je znázornìna ruka
vystrèená z kaplice a drící kopí, na nìm je upevnìn praporec (obr. 15). Tato raba se jeví tedy mnohem
vyzrálejí a sémanticky konstistentnìjí, jak svou symbolikou, tak i formálním ztvárnìním. Nebeský
pùvod vlády Vratislava je zde toti vyjádøen zcela demonstrativnì motivem kaplice, jako symbolu
Civitas Dei (Podle Merhautové, in: A. MERHAUTOVÁ, D. TØETÍK: Ideové proudy v èeském umìní
12. století, Praha 1985, s. 6364, kopí v ruce, vystrèené z kaplice patrnì naznaèuje, e Václav, èlen
Civitas Dei, propùjèuje vládu Vratislavovi). Rovnì charakter investitury je zde jednoznaèný díky
praporci upevnìném na kopí a odpovídajícím tak optimálnì dobové právní symbolice (Autor zde
zámìrnì opomíjí sloitou problematiku kopí ozdobeného praporcem a stotoòovaného nìkdy s historicky konkrétním exempláøem repliky sv. Kopí, ukoøistìným kníetem Vratislavem v bitvì u Flarchheimu v r. 1080). Podobnì i z formálního hlediska bylo dosaeno vyváenìjí a vzájemnì si lépe
odpovídající podoby lícních a rubních zobrazení, emblematicky zjednoduených, a vzniklých snad na
základì stejného principu redukce pùvodnì komplexnìjích výchozích forem.
RADOMÌØSKÝ 1958 (cit. v pozn. 9), s. 225 a idem 1958 (cit. v pozn. 16), s. 4446, oznaèil korunovaèní denár a jeho varianty jednoznaènì za moravské raby, ozvlátnìné navíc  na rozdíl od èeských
mincí  i uitím královského titulu, v nìm vidí zámìrné upozornìní na starou královskou tradici, k ní
se v první øadì hlásila Morava. Tyto asociace autora lze vak stìí pøíjmout u kvùli jejich neskrývané
tendenènosti, dokázat za kadou cenu programou návaznost na velkomoravskou tradici i ve vrcholícím
støedovìku.
K tìmto otázkám: W. STAUDE: Die Profilregel in der christlichen Malerei Äthiopiens und die Furcht
vor dem Bösen Blick, Sonderdruck des Archivs für Völkerkunde IX, 1954, s. 116161  K. M.
SWOBODA: Die Frontalfigur zwischen Spätantike und Frühgotik, in: Arte in Europa. Scritti di Storia
dellArte in onore di Edoardo Arslan I, Milano 1966, s. 271277  K. WESSEL: Frontalität, in:
Reallexikon zur byzantinischen Kunst II, 1971, sl. 586593  M. SCHAPIRO: Frontal and Profile as
symbolic Forms. Words and pictures. On the Literal and the Symbolic in the Illustration of a Text, Den
Haag  Paris 1973, s. 3763  J. C. BONNE: Lart roman de face et de profil. Le tympan de Conques,
Paris 1984, s. 4849, 7289, 227 a n. Indikativní v tomto ohledu je napø. známý koberec z Bayeux,
vzniklý po r. 1066 v Normandii, mezi jeho poèetnými scénami líèícími dobytí Anglie Vilémem normanským, se objevuje zcéna korunovace anglického krále Haralda Godwinsona, který trùní ve slavnostní
frontalitì se vemi panovnickými insigniemi, a ke kterému pøistupují zleva jeho dvoøané, zobrazení
z pøísného profilu, pøináejíce mu tasený meè a korunu (W. GRAPE: Der Teppich von Bayeux. Triumphdenkmal der Normannen, München 1994, obr. s. 123). Se zobrazeními krále Vratislava a sv. Václava na
jeho korunovaèním denáru je vak srovnatelná miniatura ze sakramentáøe Jindøicha II., vzniklého
v Øeznì na poè. 11. st., Mnichov, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4456, fol. 11, na kterém Jindøich II.
bìhem své korunovace Kristem zobrazeným nad ním, stojí frontálnì, zatímco z obou stran jsou k nìmu
z profilu koncentricky pøivráceni sv. Emmeram a sv. Dionysius /SCHRAMM 1983 (cit. v pozn. 19), obr.
è. 124/.
Viz pozn. 19.
Z èeských numizmatikù vyslovila tento názor napø. Hásková, in: J. HÁSKOVÁ, M. VITANOVSKÝ:
Osobnost krále Vratislava I. (10611092) na mincích. K oficiálnímu vyobrazení prvního èeského krále
a k èeské panovnické distinkci, in: Sborník Národního Muzea v Praze, Øada A  Historie, XXXVIII,
1984, s. 197, podle ní se zobrazení Vratislava na královském denáru v dosud nevídané míøe pøiblíilo
a na dosah reality. Z publikací, které zdùrazòují typovou a tedy neosobní stylizaci zobrazení panovníkù na støedovìkých artefaktech a tedy i na mincích budi zde citován P. BERGHAUS: Die Darstellungen
der deutschen Kaiser und Könige im Münzbild, in: SCHRAMM 1983 (cit. v pozn. 21), s. 134140 a dále
KIERSNOWSKI 1988 (cit. v pozn. 5), s. 228237.
Jde o raby C 348, 349, 351, doprovázené v opisu jménem sv. Václava, zatímco v jednom pøípadì 
C 353)  se zde objevuje jméno Vratislava. Vznik tìchto mincí povaovaných benì za èeské, øadí
J. HÁSKOVÁ: K ikonografii èeských mincí Vratislava II., in: Královský Vyehrad. Sborník pøíspìvkù
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k 900. výroèí úmrtí prvního èeského krále Vratislava II. (10611092), Praha 1992, s. 5968, do doby
pøed korunovací Vratislava v r. 1085. Ke srovnání se zde nabízí starí mince uherského krále tìpána I.,
z poè. 11. st., s textem LANCEA REGIS v opisu, kde ruka vystrèená z oblak drí kopí, opatøené
praporcem (K tomu: I. GEDAI: István király denára, in: Numizmatikai közlöny LXXLXXI, 1971
1972, s. 2332) tím více, e  jak známo  Vratislav byl nucen koncem padesátých a na poèátku
edesátých let 11. st. uchýlit se do vyhnanství v Uhrách, odkud pocházela i jeho první manelka Adléta,
dcera krále Ondøeje I.
Jde o raby C 410, 411 a 412. Podle CACHA 1986 (cit. v pozn. 3), s. 336, je kaplice, z ní vyènívá ruka
drící køí, nepochybnì výrazem køesanské víry, je se projevovala takto na Moravì ji tehdy silnìji
ne v Èechách.
Toto architektonicky strukturované schema je oznaèováno èeskými numizmatiky pauálnì za trùn.
Pouze KREJÈÍK 1986, (cit. v pozn. 3), s. 373, v nich rozpoznal správnì schema mìstské brány. Jeho
identifikaci je mono potvrdit na základì srovnání s témìø totoným zobrazením, pozùstávajícím ze
tíhlých postranních vìí, mezi nimi je naznaèen pravoúhlý vchod, které se objevuje na starích
mincích Karla Velikého, a je v pøísluných opisech oznaèeno napø. TREVERIS, LVGDVNVM, èi
ARELATO (Katalog. výstavy Karl der Grosse. Werk und Wirkung, Aachen 1965, obr. s. 30, è. 20
22). Jde proto jednoznaènì o zobrazení mìstské brány jako pars pro toto celého mìsta. Nicménì spojení
schematu mìstské brány s lidskou hlavou  zobrazenou obvykle z en face , vyènívající nad jeho horním
okrajem, které nemá pøímé analogie ve známých numizmatických památkách, pøedstavuje nepochybnì
jednu z nejpozoruhodnìjích ikonografických inovací doby Vratislava II. (C 350, 351), které byly pozdìji
parafrázovány pøedevím na moravských rabách (C 358, 394, 410, 431, 436, 448, 468, 474), zatímco
v Èechách jsou doloeny jen ojedinìle a navíc v silnì obmìnìné variantì (C 551).
C 411, 412.
Tìchto nesrovnalostí si poviml u Sejbal in: J. SEJBAL, V. RYNE: Svatý Mikulá Myrský na moravských
denárech, in: Numizmatické listy 23, 1968, s. 149150.
C 350, 351
Ke kultu sv. Mikuláe ve støedovìkém Znojmì: V. Ryne, in: SEJBAL-RYNE 1968 (cit. v pøedel.
pozn.), s. 144149. Podle nìj se zaèala úcta k tomuto svìtci prosazovat na Znojemsku na pøelomu 11.
a 12. st., kdy mohl být z iniciativy kníete Lutolda zaloen v podhradí jemu zasvìcený kostel. Nicménì
první písemné zprávy o této svatyni jsou doloeny a z konce 12.st. K otázkám sakrální architektury ve
Znojmì na pøelomu 11. a 12. st. naposledy ve vzájemné polemice L. KONEÈNÝ: Poznámka k problematice výkladù nejstarích dìjin Znojma, a dále M. WIHODA, Conradus secundus fundator aneb Úvahy
nad významem jedné èárky, obì in: Èasopis Matice Moravské 118, 1999, s. 427432 a 437463.
C 348, 349 a 354. K rabám Lutolda znojemského novìji: T. KREJÈÍK: Problémy moravského mincovnictví v 12. století, in: Peníze v promìnách èasu. Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae (vyd.
J.T. tefan, T. Onderka), Ostrava 2000, s. 3536. Bez dùkladnìjích analýz není zatím moné vyjádøit se
jednoznaènìji k otázce, zda motiv ruky drící kopí, resp. jiný pøedmìt, objevující se na èeských denárech,
vznikl redukcí celostního zobrazení pøísluných osob (viz. i výe v pozn. 19), nebo navazuje bezprostøednì na hotová starí schémata tohoto druhu, jak se v rámci ikonografie mincí svìtských panovníkù
dochovala poprvé na zmínìném denáru sv. tìpánu uherského (cit. v pozn. 24), nebo daleko èastìji na
rabách duchovních hodnostáøù v nìmeckých zemích, pøedevím u arcibiskupù Trevíru, kde rubní zobrazení s opisem S. PETRVS pøinái obvykle motiv ruky, èi rukou drících klíè, zatímco lícní strana je
zdobena profilovou bustou mincovního pána (B. KLUGE: Deutsche Münzgeschichte von der späten
Karolingerzeit bis zum Ende der Salier, ca. 900 bis 1125, Sigmaringen 1991, obr. è. 241, 345, 346, 355).
K. WESSEL: Insignien, in: Reallexikon zur byzantinischen Kunst III, 1978, sl. 399402.
Asociaci s triumfální symbolikou køíe zde mùe podnìcovat motiv kulièek ukonèujících oba konce
pøíèného ramena (patibulum) a horního konce kolmé erdi, podobnì jako je tomu ostatnì i na jiných
poèetných zobrazeních køíe z denárù èeských zemí. Tyto kulièky mohou toti pøedstavovat reziduum
pùvodní podoby tzv. crux gemmata, vyznaèujícího se k.j. rozíøenými pravoúhlými ukonèeními patibula
i kolmého bøevna, jejich nároí nicménì zdobí vdy dvojice kapkovitých útvarù, èi perel. V této podobì
se stal crux gemmata, doloený archeologicky poprvé za dob Theodosia I., symbolem vítìzství, resp.
triumfu. Jeho podoba vyhranila napøed v oblasti imperiální ikonografie, odkud byla pøevzata i do zobrazení Krista, nesoucího tento køí na znamení svého vítìztví nad smrtí a silami zla. (K tomu: G. GODDARD KING: The Triumph of the Cross, in: The Art Bulletin XI, 1929, s. 317326  E. NIKLER:
Bemerkungen zum Kreuz als Tropaion, in: Mullus. Festschrift Theodor Klauser, Jahrbuch für Antike und
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Christentum, Ergänzungsband 1, 1964, s. 7178  E. DINKLER: Signum crucis. Aufsätze zum Neuen
Testament und zur Christlichen Archäologie, Tübingen 1967, s. 5576). Není proto vylouèeno, e na
malých mincovních polích se objevující motiv drobného køíe, jeho konce jsou zdobeny vdy jen jednou
kulièkou, pøedstavuje zjednoduený derivát pozdnì antického crux gemmata. Výraznìjí eklesiologický akcent zobrazení køíe na denárech Lutolda znojemského by vyplýval i z faktu, e ruka, která ho drí,
je vystrèena z kaplice, symbolu Církve. V tomto ohledu by se nabízelo srovnání s ikonografií personifikované Církve raného a vrcholného støedovìku západní Evropy, která vystupuje v enské podobì drící
v rukou èastokrát køíovou berlu, zdobenou pak nìkdy i praporcem (k tomu blíe: A. WEIS: Ekklesia und
Synagoga, in: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte IV, 1958, sl. 11891207  W. GREISENEGGER: Ecclesia, in: Lexikon der christlichen Ikonographie I, hrsg. E. Kirschbaum, Freiburg i.Br. 1968, sl.
562569).
O kultu sv. Mikuláe z Myry obecnì: L. PETZOLDT: Nikolaus von Myra (von Bari), in: Lexikon der
christlichen Ikonographie (hrsg. E. Kirschbaum), VIII, Freiburg i.Br. 1976, sl. 4558.
Blíe k této otázce: NOVOTNÝ 1913 (cit. v pozn. 15), s. 262263, 281282 a novìji MALAÁK 2002
(cit. v pozn. 12), s. 268269. V této souvislosti nutno pøipomentout spolu s J. EMLIÈKOU, Èechy
v dobì kníecí (10341198), Praha 1997, s. 105106, e Vratislav nikdy nesloil lenní hold nìmeckému
císaøi. Pozoruhodná paralela se zde nabízí v pøípadì ranì støedovìkého Øíma, kde tamní papeové
demonstrovali svou nezávislosti na byzantském císaøi, sídlícím v Konstantinopoli, k.j. i okázalými
veøejnými projevy své úcty k P.Marii a Kristu (H. BELTING: Bild und Kult. Eine Geschichte vor dem
Zeitalter der Kunst, München 1990, s. 143144, 348349).
K tomu naposledy detailnìji M. WIHODA: Znojemtí údìlníci v politickém a mocenském systému
pøemyslovské monarchie, in: Znojemská rotunda ve svìtle vìdeckého poznání. Vìdecká konference,
Znojmo 23.25.9.1996, Znojmo 1997, s. 2123. V této souvislosti mono pøipomenout prestiní
význam spoleèného zaloení benediktinského klátera v Tøebíèi obìma sourozenci a moravskými údìlníky, který byl urèen jako dynastické pohøebitì Pøemyslovcù z Brna a Znojma v nepøehlédnutelné
demonstraci svébytnosti tìchto údìlù vùèi Olomouci s rodovým pohøebitìm v kláteøe Hradisko a snad
tím více vùèi praským Pøemyslovcùm, jejich sepulkrální tradice nebyla tehdy jetì ustálená (M.
BRAVERMANOVÁ, M. LUTOVSKÝ: Hroby, hrobky a pohøebitì èeských kníat a králù, Praha 2001,
zejm. s. 1631).
Pozoruhodné paralely v tomto ohledu nabízejí ilustrace prvních titìných inkunábulí, jako je napø.
Svìtová kronika Hermanna a Hartmanna Schedelových, vydána v norimberské oficínì Kobergera v r.
1499, kde napø. nìkteré døevoøezové toèky se zobrazením církevních èi svìtských hodnostáøù, pøípadnì i pohledù na mìst, byly uívány nìkolikrát a opakovanì, nicménì doprovázeny zcela odlinými
oznaèeními. K tomuto fenoménu blíe: W. NEUBER: Ökonomien des Verstehens. Markt, Buch und
Erkenntnis im technischen Medienwandel der frühen Neuzeit, in: Die Verschriftlichung der Welt. Bild,
Text und Zahl in der Kultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit (hrsg. H. Wentzel, W. Seipel, G.
Wundberg). Schriften des Kunsthistorischen Museums, Wien 2000, s. 181211.
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Obr. 2

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 1. Brnìnský denár Oldøicha (10921113).
Obr. 2. Olomoucký denár Svatopluka (10951107).
Obr. 3. Neurèený moravský denár  snad z mincovny v Podivínì.
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Obr. 4

Obr. 6

Obr. 5

Obr. 7

Obr. 9
Obr. 4. Moravský denár Oldøicha (10121033, 1034).
Obr. 5. Moravský denár Bøetislava I. (1018/10191034).
Obr. 6. Moravský denár Bøetislava I. (1018/10191034).
Obr. 7. Moravský denár Bøetislava I. (1018/10191034).
Obr. 8. Moravský denár Bøetislava I. (1018/10191034).
Obr. 9. Olomoucký denár Oty II. Èerného (11071110, 11131125).
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Obr. 8

Obr. 10

Obr. 13

Obr. 11

Obr. 14

Obr. 12

Obr. 15

Obr. 10. Korunovaèní denár Vratislava I. (10851092).
Obr. 11. Olomoucký denár Vratislava I. a Boleslava (10871091).
Obr. 12. Olomoucký denár Vratislava I. (10911092).
Obr. 13. Praský denár Vratislava II. (10611085).
Obr. 14. Praský denár Vratislava II. (10611085).
Obr. 15. Královský denár Vratislava I. (10851092).

173

Obr. 16

Obr. 17

Obr. 19
Obr. 16. Znojemský denár Lutolda (11011112).
Obr. 17. Znojemský denár Lutolda (11011112).
Obr. 18. Znojemský denár Lutolda (11011112).
Obr. 19. Praský denár Vratislava II. (10611085).
Obr. 20. Praský denár Vratislava II. (10611092).
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Obr. 18

Obr. 20

EINIGEN BESONDERHEITEN IN DER IKONOGRAPHIE DER MÜNZPRÄGUNGEN
IN MÄHREN
Zusammenfassung

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit einigen spezifischen ikonographischen Zügen der Münzen von den Pøemysliden Teilfürsten in Mähren aus dem Ende des 11. und
Beginn des 12. Jahrhunderts, durch die sie sich von den analogen Prägungen der in der
Prager Metropole residierten dynastischen Hauptlinie unterscheiden. Es ist vor allem das
markanteste Vorkommen der sog. Korruptelen und der damit zusammenhängenden Bildfluktuation oder sogar das Missverständnis der richtigen Beziehung zwischen den Münzbildern
und der sie begleitenden Beischriften, die insbesondere auf den Denaren (Pfennige) aus
Olmütz und aus Znaim zu belegen sind. Das erstgenannte betrifft die Denaren des Königs
Vratislav I., die während seiner Intervention in den mährischen Teilfürstentümern am Ende
der 80er und zum Beginn der 90er Jahre des 11. Jahrhunderts geprägt wurden, als er damals
nach dem Tode seines jüngeren Bruders und Olmützer Teilfürst Otto I. des Schönen im Jahre
1087, seine Witwe mit den zwei minderjährigen Söhnen vertrieben und seinen eigenen Sohn
Boleslaus eingesetzt hat, der jedoch in Olmütz nur kurz bis 1091 regierte. Die wieder freigewordenen Olmützer Apanage hat Vratislav dann selbst verwaltet, jedoch wieder nur kurz –
bis seinem bald darauffolgenden Tod im Jahre 1092. Mit diesen Ereignissen hängt – wie es
scheint – auch die morphologische Gestaltung der damaligen Olmützer Denarprägungen
zusammen, deren Ausgangsform jedoch in den sog. „Krönungsdenar“ des Vratislav (C 344)
zu sehen ist, der bei der Instalation dieses Herrschers als den ersten böhmischen König im
Jahre 1085 geprägt wurde (Abb. 10) . Auf dem Avers dieser Münze wird der König in ganzen
Figur, mit der Krone und anderen Herrscherinsignien thronend dargestellt und mit den betreffenden Umschrift „WRATIZLAW REX“ begleitet. Auf dem Revers wird dann die in der
Profil nach rechts wiedergegebenen Halbfigur eines barhäuptigen Mannes veranschaulicht,
der in seinen Rechten eine Lanze trägt und durch den Umschrift als „S WENCESLV“ d.h. als
Schutzheiliger der Dynastie und des Landes bezeichnet wird. Die gleichen Darstellungen
wiederholen sich jedoch auch auf den späteren olmützer Munzprägungen, die jedoch ihre
Umschriften modifizieren: Im Fall des Typus C 355 ist esauf der Aversseite mit der Darstellung der thronenden Herrschergestalt vom begleitenden Text den Predikat „REX“ ausgelassen, während die auf der Reversseite vorkommende Männerfigur mit Lanze jetzt in betreffenden Umschrift als „BOLESLAV DVX“ bezeichnet wird (Abb. 11). Auf dem Denar des Typus C
340 kommt in der Umschrift der Aversseite mit der Darstellung des thronenden Vratislav I.
wieder seine Bezeichnung als „REX“ vor, jedoch das Reversbild überrasschend mit den
fragmentarischen Text WR.ATIZL(AVS) begleitet wird (Abb. 12).
Auf die anderen Variante dieser Fluktuation verweisen die etwa jüngeren Münzen des
Lutoldus von Znaim (C 410, 411). Auf dem Avers seiner Prägungen kommt die Darstellung
einer aus der Kappelle herausragenden und den Kreuzstab haltenden Hand vor, mit dem
begleitenden Text „LVTOLDVS“, währenddessen auf dem Revers eine Schema des Stadttores
mit einem darüber herausragenden männlichen Kopf erscheint, mit dem Text „S NICOLAVS“ in
der Umschrift (Abb. 16–17). Es scheint, dass im diesen Fall der Schnitzer der Prägematrizen die
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Umschriften an den betreffenden Münzseiten verwechselte, denn die betrrefenden Darstellungen
ihren rechte Sinn gerade in umgekehrter Umschriftenanordung gewinnen können.
Zusammenfassend kann man von diesen Feststellungen einige, obzwar hypothetisch
bedingenten Folgen zu ziehen: Während die Beischriftenfluktuation in den genannten Olmützer
Denaren von letzten Regierungsjahren des Könings Vratislav I. nicht unbedingt als Zeichen
ihrer Inferiorität anzusehen ist, – da sie einen von den charakteristischen Zügen der serienhaftig
entstandenen Produkten seiner Zeit darstellt – , bedeutet der Fall der Znaimer Münzen einen
eindeutigen Merkmal der Mangel an semantischen Korrelation zwischen der Darstellungen
und entsprechenden Beischriften.
Translation © Pavol Èerný, 2004
Doc. Ing. Pavol Èerný, Ph.D.
Katedra dìjin umìní
Filozofická fakulta
Univerzity Palackého
Univerzitní 3
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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA
MORAVICA 2  2004

KAPLE NAVTÍVENÍ PANNY MARIE V OLOMOUCI
Z ROKU 1380  STOPADESÁTILETÁ FIKCE
IVO HLOBIL
V katalogu výstavy Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400
15501 se kupodivu nenachází heslo Kaple sv. Alexia  pùvodnì Navtívení P. Marie, pøi
východní stranì ambitu klátera dominikánù sv. Michala v Olomouci, aè její pozoruhodnou
architekturu se smyslem pro drobné mìøítko i rafinovanou jemnost architektonických èlánkù
pøiøadil Dobroslav Líbal u na druhém symposiu Historická Olomouc a její souèasné problémy
v roce 19782 mezi projevy rodícího se krásného slohu a hodnotil jako dílo, jemu není na celé
Moravì podobného. Nelo o pøehlédnutí. Dùvodem bylo tradièní spojování vzniku kaple
s rokem 1380, tedy z doby mimo èasový zábìr výstavy. Nyní se vak ukazuje, e takové datování
kaple je mylné. Pøitom nejde o málo. Na správném datování stavby kaple sv. Alexia, ke které se
výjimeènì dochovaly reletivnì poèetní archivní zprávy, závisí chronologie vekeré pozdì
lucemburské architektury na Olomoucku, potamo na celé Moravì.
Kaple sv. Alexia vyvolává pozornost historické a umìleckohistorické literatury u témìø
stopadesát let. Základní údaje o této stavbì publikoval v roce 1855 Øehoø Wolný.3 Napsal, e
kapli postavil kolem roku 1380 Václav z Doloplaz, pùvodnì jako kapli P. Marie.4 Pùvodnì se
nazývala také böhmische Kapelle, protoe se zde konala kázání v èeském jazyce.5 Mìla bohaté
nadání z let 1393, 1401, 1411 a 1436. Nadání olomoucké kapituly z roku 1393 dal Ø. Wolný do
souvislosti s tehdejím poárem Olomouce.6 Pøipomenul odpustky Bonifáce IX., které v roce
1401 tento pape udìlil zboným návtìvníkùm kaple.7 V roce 1845 zøícenou ebrovou klenbu
(das alte Gurtengewölbe) obnovil podle Ø. Wolného Náboenský fond nevhodným zpùsobem (leider in unpassendem Styl).
Zprávy k dìjinám olomouckých dominikánù na základì archivalií  tehdy se nacházely
jetì v kláterním archivu8  probral znovu v roce 1884 Moøic Kráèmer, kooperátor øádového
kostela sv. Michala a informovaný zájemce o olomoucké církevní památky.9 Citoval íøe
odpustkovou listinu papee Bonifáce IX., který mìl v roce 1401 stanovit, e ten kdo zbonì
navtíví ve dnech Narození, Zvìstování, Oèisování a Nanebevzetí P. Marie nebo se zúèastní
bìhem roku pondìl-ních mí (an den Montagen des Jahres) v kláterní kapli Navtívení
P. Marie (zur Heimsuchung Mariens) nebo pøispìje k zachování a obnovì této kaple obdrí
odpustek na pìt let a pìtkrát 40 dny. Poár Olomouce v roce 1404 podle M. Kráèmera znièil celý
kláter zdejích dominikánù, vèetnì ambitu a kaple sv.Alexia. K obnovì kostela a kaple mìlo
dojít díky 20 høivnám groù, které dominikánùm vìnoval olomoucký mìan Mikulá z Opa-
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vy.10 Vdìèní dominikáni se zavázali slouit na památku svého dobrodince dennì mi, naèe
obdreli dalí 4 høivny. Rekonstrukce klátera skonèila podle interpretace M. Kráèmera v roce
1409.11
V roce 1883 zveøejnil A. Kisa12 první monografické pojednání o dominikánského ambitu
vèetnì kaple sv.Alexia. Na rozdíl od Ø. Wolného napsal, e kaple byla zaloena Václavem
z Doloplaz kolem roku 1380, tj. kapitálovì, a postavena v letech 14701483, respektive a
koncem 15. století. Takto A. Kisa datoval i michalský ambit. Jako první upozornil na  dnení
terminologií  lineární styl ambitu a zachované apsidy kaple (mit Zeilerdiensten, die sich ohne
Capitellansatz als Gewölbegurten fortsetzen). Stylovì obdobné zaklenutí shledával v ambitu
dómu sv. Václava a v kostele sv. Moøice v Olomouci, tj. staveb, jejich vznik øadil mylnì do tée
doby (Die Einfachheit und Dürftigkeit in der Profilierung der Rippen und im Masswerk der
Fenster deutet weder hier noch dort auf ein höheres Alter).
Závìry A. Kisy pøejal August Prokop (1894),13 ale navíc jako první tvrdil, e Václav z Doloplaz
kapli sv. Alexia v roce 1380 u postavil (Kapelle...,welche 1380 Wenzel von Doloplaz erbaut
wurde). O dalích jedenáct let pozdìji dodal,14 e dominikánský ambit s kaplí vznikly jako
pøestavby starích architektur z doby kolem roku 1250. Názory A. Prokopa pozdìji opakovali
Robert Schünke (1906),15 Frantiek Cinek (1934) a Frantiek Bolek (1935, 1936).16 Jinak velmi
kritický olomoucký archiváø Václav Nepor (1936)17 zùstal bez ovìøení pramene u konstatování,
e Václav z Doloplaz zaloil roku 1380 v kláteøe kapli P. Marie (sv. Alexia), která se zve od
zaèátku kaplí Èeskou. Ladislav Hosák (1942)18 po Prokopovi opakoval, e 1380 vystavìna
byla u kostela sv. Michala kaple sv. Alexí.
Po druhé svìtové válce sled citovaných vyjádøení zahájil Dobroslav Líbal (1948).19 Implicitnì
odmítl názor Augusta Prokopa. Napsal, e kaple sv. Alexia byla zaloena 1380 a postavená
v posledních dvou desetiletích 14. století, jednoduchá, køíovì sklenutá chodba bývalého
dominikánského klátera, vzniklá zèásti ji v dobì pøedhusitské, dobudována byla v letech
14701483. Upozornìním, e kaple je dokladem dlouhé vlády gotického linearismu u nás, se
implicitnì vrátil k stylovým pozorováním A. Kisy.
Václav Richter (1959)20 pøipomenul pùvodní zasvìcení kaple Navtívení P. Marie, z doby
fundace Václava z Doloplaz v roce 1380. Pøedpokládal, e tehdy se u kaple stavìla: z doby
zaloení 1380 se mìlo zachovat (pouze) drobné presbyterium.21 Co se týká ambitu, odmítl
v dosavadní literatuøe vesmìs mylnì kladené datování této architektury do let 14701483,
tedy ve vztahu se stavbou pozdnì gotické kostelní vìe 1482.22 Ambit charakterizoval jako
celkem nepokozenì zachovanou,...velmi ulechtilou a vznosnou cihlovou architekturu
z druhé poloviny XIV. století. Václav Richter jako první upozornil na pøípadnou rekonstrukci
klenby kaple podle zachovaných pozùstatkù pùvodního stavu nad nynìjí klenbou z roku 1852.
V roce 1978 vypracovali Jan Eliá a Slavomíra Kapárková23 stavebnì historický prùzkum
Køíové chodby u sv. Michala v Olomouci. Historik J. Eliá se zabýval písemnými prameny.
Údaj, e kapli zaloil 1380 Václav z Doloplaz, pøejal z druhé ruky.24 Stavìt se mìlo následnì.
Shodnou historii kaple sv. Alexia zastávala také historièka umìní S. Kapárková. Po pokození
kaple poárem v roce 1393 mìly opravy trvat následujících sedm let. Architekturu kaple
autorka oznaèila jako typický pøíklad gotického linearismu, který je zde prezentován
v nejèistích formách. Podle zachovaných nábìhù na pùdì sestávalo pùvodní zaklenutí lodi
ze tøí polí køíové vysoce vzedmuté køíové klenby. Jediné zachované krubové okno na jiní
stranì kaplového chóru S. Kapárková stylovì spojila s kamenným portál vstupu do kaple
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z východního køídla ambitu, který podle autorky vznikl na závìr stavby kaple, provedením
z pøechodu od stylu expresivního k mìkèím formám lineárního stylu architektury druhé poloviny
14. století.
Na výsledky stavebnì historického prùzkumu J. Eliáe a S. Kapárkové reagovala Zdenka
Bláhová.25 Upozornila, e prùzkum odkryl  ale pak pøehlédl  fragment starího portálu ,
který byl poruen zøízením gotického portálu dnení Alexejovy kaple. Sousední okno, polokruhového záklenku a oblounové profilovaného ostìní, které V. Richter øadil k rané gotice 13.
století,26 a pøedpokládané okno shodné profilace na opaèné stranì objeveného portálu, pøivedlo
autorku k závìru, e na místì kaple sv. Alexia stála pùvodnì kapitulní síò dominikán-ského
klátera.27
Autoøi státního seznamu nemovitých kulturních památek Olomouce z roku 1996,28 kteøí se
vyjádøili ke kapli olomouckých dominikánù zatím naposledy, byli zjevnì výsledky dosavadního
bádání ponìkud zmateni. Vrátili se toti a  vzhledem k rozporným závìrùm pøedchozích autorit
se není se co divit  k názoru A. Prokopa z konce 19. a poèátku 20. století. Kaple podle nich
vznikla v roce 1380 na základech starí stavby ze 13. století.
Pøíèina, proè dosavadní datování stavby olomoucké kaple sv. Alexia vyznívají jako zmatené
bloudìní v kruhu, spoèívá v zámìnì pøibliného termínu kapitálové fundace kaple Václavem
z Doloplaz kolem 1380, jak o nìm psal Ø. Wolný, za údajnì fixní termín jejího stavebního
zaloení v roce 1380 u dalích autorù. Nicménì detailní analýza ukázala jetì i dalí, na první
pohled ménì evidentní dùvody scestných závìrù. Je proto tøeba vrátit se k nejstarím písemným
zprá-vám o kapli Navtívení P. Marie:
(1) Dne 29. dubna 1380 se olomouètí dominikáni zavázali konat za spásu markrabìte Jota, který
je obdaroval dvorem v Hnìvotínì, ve svém kostela u oltáøe P. Marie kadý den za svítání slavnostní
zpívanou mi k poctì P. Marie ( obligamus in perpetuum, quod singulis diebus in aurora missam
de beata virgine in altari beate virginis in ecclesia cantare volumus solempniter ).29
(2) Dne 1. kvìtna 1380 potvrdil markrabì Jot olomouckým dominikánùm, e je obdaroval
dvorem v Hnìvotínì, pokud budou dennì zpívat mariánskou mi za spásu jeho due.30
(3) Dne 23. èervna 1389 souhlasil markrabì Jot, e Václav z Doloplaz pro spásu své due a
svých pøedkù odkázal ves Svésedlice olomouckému kostelu sv. Václava (Sane etenim idonei
Wenceslai dicti Doloplas nostri fidelis dilecti, qui quoddamtestamentum pro remedio anime
sue et suorum predecessorum vult facere ).31
(4) Dne 12. záøí 1393 potvrdila olomoucká kapitula, e jí Václav z Doloplaz daroval ves
Svésedlice a zavázala se plnit vechny s tím spojené závazky. Pozemky ve Svésedlicích fundoval
Václav z Doloplaz kapli pro spásu své due a svých pøedkù v kláteøe dominikánù v Olomouci.
V pøípadì znièení nebo pokození této kaple mìly být konventu zadreny a do jejího obnovení
fundaèní úroky ( Deinde eciam fratres predicti debent et tenebuntur singulis annis semel in
qualibet septimana videlicet secunda feria in capella ibidem in monasterio, per ipsum
Wenczeslaum et predecessores suos fundata, missam defunctorum sollempniter decantare ac
singulis diebus in ipsa capella unam missam devote legere pro sue et progenitorum suorum
animarum remedio et salute. Si vero dicta capella umquam rumperetur aut aliquo mode
destrueretur, extunc nos aut successores nostri pecunias superius nominatas et erogandas
tam ad hospitale quam fratribus sancti Michaelis predictis dare non tenebimur neque debent,
nisi capella per nos aut dicte ville et bonorum rectorem cum eisdem pecuniis fuerit prius
integraliter reformata.).32
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(5) Dne 12. listopadu 1400 udìlil pape Bonifác IX. kapli P.Marie v olomouckém kláteøe
dominikánù odpustky, také na její udrování a opravy ( Cupientes igitur, ut capella in honorem
et sub vocabulo beate Marie virginis constructa et edificata ac monasterio sancti Michahelis
ordinis fratrum Predicatorum Olomucensis annexa congruis honoribus frequentetur et eciam
conservetur, et ut Christi fideles eo libencius causa devocionis confluant ad eandem capellam
et ad ipsius conservacionem seu reparacionem manus porrexerint adiutrices Na plice
listiny témìø souèasný regest: Indulgencie feriis secundis singulis dum missa pro defunctis
canitur et in omnibus festivitatibus virginis gloriose in capella de Doloplaz quinque anni et
tottidem quadragene).33
(6.) Dne 9. bøezna 1401 darovala olomoucká mìstská rada jednu høivnu praských groù
roèního platu nové kapli Navtívení P.Marie v kláteøe zdejích dominikánù zaloené Václavem
z Doloplaz ( ad capellam novam ibidem in honore beate Marie virginis visitacionis per
Wenceslaum Doloplass fundatam et consecratam pro decem marcis grossorum Pragensium
et Moravici pagamenti unam marcam veri et certi census annui de pretorio seu collectis
nostre civitatis annis singulis in festo sancti Jeorgii per nos et successores nostros sine
cotradiccionibus fideliter persolvendam).34
Citace uvedených esti pramenù umoòuje pøekvapivou korekci pøedchozích názorù.
Vechna dosavadní datování kaple sv. Navtívení P.Marie (sv. Alexia) následovala Ø. Wolného
a zastávala fundování kaple  kapitálovì èi stavebnì  Václavem z Doloplaz kolem nebo v roce
1380. Ve skuteènosti v tomto roce pouze dotoval markrabì Jot v kostele olomouckých
dominikánù zvýené uctívání P.Marie (prameny 12). Kapitálová fundace nové kaple Václavem
z Doloplaz se poprvé zmiòuje a v roce 1393 (pramen 4). Zpráva z roku 1400 uvádí jen obecné
zasvìcení kaple P. Marie (pramen 5). Jako u postavená a konsekrována se kaple Navtívení
P. Marie u olomouckých dominikánù pøipomíná poprvé a 9. bøezna 1401 (pramen 6).
K fundaci, vypracování projektu, ke stavbì a vysvìcení kaple Navtívení P. Marie u olomouckých
dominikánù dolo tedy a mezi lety 13931401.
Pozdìjí vznik kaple sv. Alexia, ne se zatím pøedpokládalo, potvrzuje pùvodní zasvìcení
Navtívení P. Marie. To by kolem roku 1380 jetì nepøicházelo v úvahu. Nový církevní svátek
Navtívení P. Marie zavedl pape Urban VI. teprve dne 3. dubna 1389. Jeliko tak nestihl uèinit
bulou (zemøel 15. øíjna 1389), komplikovalo se jeho íøení. Vydání buly si vymohl a praský
arcibiskup Jan z Jentejna pøi návtìvì Øíma za milostivého léta 1390 u dalího papee Bonifáce
IX.35 Na Olomoucku sice èasnì zaloil u v roce 1391 Petr z Kravaø kláter augustiniánù kanovníkù
Navtívení P. Marie v Prostìjovì, ale pøi generální vizitaci v Olomouci 1392 jetì ádal Jan
z Jentejna zdejího biskupa, kapitulu a vechen klérus, aby pøijali svátek Navtívení P. Marie
a slavili jej.36 O rozíøení svátku se zaslouili také dominikáni.37 Velkým zastáncem nové
devocionality, související s touhou odstranit papeské schisma, byl tìpán z Dolan, pøevor
kartouzy v Dolanech. Napsal traktát o Navtívení P. Marie (Exsurgens Mariae). V roce 1397
dolo k zaloení kaple Navtívení P. Marie u olomouckého pitálu sv. Ducha zdejím mìanem
Pekem z Prostìjova.38
Zdánlivì malý èasový rozdíl mezi fiktivním vznikem kaple sv. Alexia kolem nebo v roce 1380
a skuteèným mezi lety 13931401 není pøedevím z umìleckohistorického vùbec zanedbatelný.
Má svou váhu pøi posuzování významu architektury kaple ve vývoji pozdní fázi lineárního
stylu. Pokud by kaple vznikla u v roce 1380, padlo by její spojování krásným slohem, jeho
konstituování v architektuøe nepøichází tak èasnì v úvahu. Upøesnìné datování kaple poskytuje
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ádoucí oporu nejen pro datování michalského ambitu, ale také køíové chodby dómu sv.
Václava a ambitu augustiniánského klátra ve ternberku,39 tj. dalích významných sakrálních
architektur lucemburské epochy na Olomoucku, co se týká doby jejich vzniku bez pevnìjí
opory v písemných pramenech.
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DIE KAPELLE DER MARIAS HEIMSUCHUNG
AUS DEM JAHRE 1380 IN OLMÜTZ 
EINE 150 JAHRE ALTE FIKTION
Zusammenfassung
Der Artikel zeigt, daß die in Fachliteratur seit langem angenommene Entstehung der Kapelle
von Heimsuchung der Maria (heute St. Alexius-Kapelle) im St. Michael-Kloster der Olmützer
Dominikaner im Jahre 1380 falsch ist. Die Kapelle wurde laut der vom Autor des Artikels
durchgeführten Interpretation von neu gesammelten Schriftquellen erst zwischen den Jahren
13931401 gebaut. Die Neudatierung ist wichtig sowohl für den Zeitraum der Verbreitung des
Heimsuchungsfestes in der Olmützer Diözese während des Schismas als auch für die genauere
Datierung des Baus danebenliegenden Kreuzganges der hiesigen Dominikaner sowie des Kreuzganges des Olmützer St. Wenzeslaus-Domes.
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GRAFICKÉ DÍLO JANA WILLENBERGERA
A KNINÍ TISKY PØELOMU 16. A 17. STOLETÍ
(MEZI REALITOU, IMAGINACÍ A KONCEPTUALITOU)
ONDØEJ JAKUBEC
Jedním z klíèových témat v dìjinách evropského umìní je problematika vtahu umìlce
a objednavatele umìleckého díla a pøedevím stanovení jejich podílu jak na formálním zjevu
díla, tak na jeho významových a funkèních aspektech.1 Zvlátì v nìkterých výtvarných oborech
je tato problematika neobyèejnì spletitá a pro oblast renesanèní kniní grafiky to platí zvlátì.
Do procesu její realizace toti vstupovala øada protagonistù, z nich kadý do jisté míry mohl
formovat èi alespoò významnì ovlivòovat podobu i obsahovou náplò díla. lo jednak o vlastního
autora, objednavatele tisku a jeho výzdoby, vydavatele (nakladatele) a v neposlední øadì
o samotného autora grafik (tzv. formschneider). Situaci pøi posuzování jednotlivých realizací a
sledování jejich pozadí komplikuje dalí fakt a to, e grafik mohl vytváøet zcela urèité práce pro
konkrétní zakázky, ale na druhé stranì bývaly nezøídka jeho toèky pouívány nakladatelem
druhotnì, zcela bez jeho vìdomí, pro výzdobu naprosto jiného tisku, tj. ve zcela jiných souvislostech.2
Otázka, kterou se tento pøíspìvek snaí nastolit, se váe na to, jakým zpùsobem byla utváøena
formální podoba kniní grafiky a její obsahová a významová sloka. Byl zvolen pøíklad Jana
Willenbergera a pøedevím jeho topografických pohledù, u kterých je problematika významovosti více markantní, ne u jiných motivù, kde se významové konotace mohou jevit oèividnìjí
(napø. fenomén osobní èi rodové propagace ve formì heraldické èi portrétní výzdoby tiskù).
Grafická tvorba vedut èi jiných topografických pohledù toti jakoby implikuje pøedstavu jejich
nezaujatosti, tj. více èi ménì vìdomého pokusu grafika o neutrální realistické zachycení
skuteènosti. Na pøípadu Jana Willenbergera se pokusíme ukázat, e i v tìchto pøípadech významový èi sdìlný potenciál jeho prací dalece pøesahuje jejich deklarovanou èi vnímanou objektivitu. Naopak se budou nìkteré sledované práce jevit spíe jako projev jisté konceptuální
operace, jako urèité konstrukty èi manifestace rozlièných zámìrù. Tato zámìrnost, tj. specifické ideologické nebo konceptuální pozadí výzdobného programu grafik nás potom automaticky
postaví pøed otázku, která si zde vùbec nemùe èinit nárok na zodpovìzení a to, kdo je vlastnì
zodpovìdný za volbu tohoto konceptu. V pøípadì kniní grafiky je to komplikovanìjí o to více,
e inventorem mohl být kdokoliv ze zmínìného spektra protagonistù v procesu od zakázky po
realizaci kniního tisku a její výzdoby.
Osobnost Jana Willenbergera je v mnoha ohledech výjimeèná. Pomineme-li zcela specifické
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prostøedí rudolfínského dvorského umìní, zùstává spektrum grafické tvorby v èeských zemích
témìø beze jmen. Vìtina grafické produkce je toti z autorského hlediska zamlena anonymitou
majitelù nakladatelských domù èi nepokrytým pøebíráním pøedloh, toèkù a jejich opakováním.
Je proto o to více zaráející, e osobnost Jana Willenbergera zùstává umìleckohistorickým bádáním opomíjena. A to i pøesto, e je jedním z mála, který z tohoto anonymního stínu vystupuje,
o nìm se dochovalo díky jeho deníku øada informací a jeho dílo je ve znaèném úseku zmapováno. Pøes bohatou literaturu, která ji dostateènì postihla jeho pùsobení, nenalezl Willenberger dostateèné zhodnocení ani v recentní Encyklopedii èeského výtvarného umìní. Naopak,
jeho projev je zde hodnocen s despektem jako rustikální a maximálnì se oceòuje význam jeho
prací pro historickou ikonografii.3
Jan Willenberger (Willenberg, Villenperger; 23. VI. 1571 v Trzebnici  po 3. X. 1613 v Praze)
byl jako kreslíø a grafik jedním z nejvýznamnìjích domácích tvùrcù veduty a kniních ilustrací
pozdní renesance.4 Brzy po r. 1571 se s rodinou odstìhoval ze Slezska do Pøerova a od poèátku
80. let zahájil své kolení nejprve v tiskárnì Friedricha Milichthalera v Olomouci a snad i v Norimberku, odkud se po r. 1585 vrátil. Od poèátku 90. let ji aktivnì pùsobil na Moravì a cestoval
kvùli pøípravì podkladù pro kniní ilustrace nejen po Moravì, ale i do Horních Uher a Vídnì.
V letech 15951599/1600 pùsobil v tiskárnì louckého klátera. V r. 1600 pøesídlil do Prahy, kde
s pøestávkami pobýval a do své smrti. V Praze pracoval jak pro Bartolomìje Paprockého, tak
pro tiskárny Daniela Sedlèanského, nigrinovskou, umana, dìdicù Daniela Adama z Veleslavína
a Samuela Adama z Veleslavína.5
Willenbergerova grafická tvorba je nevyrovnaná. Zvlátì jeho pokusy o figurální motivy
nejsou na výjimky pøíli zdaøilé (obr. 1), proto jej ve výzdobì nìkterých kniních tiskù nahrazoval
Vergilius Solis ml. Daleko jistìji se cítil pøi zpracování dekorativní výbavy tiskù (ozdobné rámy,
linky, vinìty, heraldické motivy apod.), která dodávala tiskùm jednotnou grafickou podobu,
mnohdy na vysoké úrovni. Hlavní tìitì Willenbergerovy grafické tvorby vak spoèívalo
v tvorbì døevoøezových topografických pohledù na mìsta i samostatné stavby, které zahrnovaly
peèlivou kresebnou pøípravu. Dokumentární hodnota jeho pohledù je neocenitelná a navíc
i výtvarnì pozoruhodná. Je zøejmé, e se jeho styl nevyrovná jemnému a preciznímu stylu
vedutistù z rudolfínského prostøedí (J. Hoefnagel, P. Stevens, Ph. van den Bossche, E. Sadeler
èi R. Savery ad.). To je vak mnohdy i dùsledek snahy zachytit mnoství detailù, které se
v døevoøezu stávají neohrabanými a nutnì se zjednoduují. O to více ale dochované kresby
ukazují Willenbergera jako obratného a jistého kreslíøe, který ovládal umìní jemné a plynulé
kresby. Tvarovì scelené mìstské scenérie s pøilehlou sumárnì zachycenou krajinou a minimální
stafáí pùsobí poklidným a bezèasovým dojmem. Specializace na tvorbu vedut (slovy Willenbergera  toho daru od Pána Boha sobì svìøeného)6 mìla za dùsledek vytváøení i samostatných grafických listù  vedut mìst (Plznì, Prahy, Kutné Hory a Olomouce) i svébytných
prací (pohled na vojenský tábor krále Matyáe u tìrbohol u Prahy, 1608). Mezi Willenbergerovy
pozoruhodné realizace patøí také ilustrace cestopisu Krytofa Haranta (1608) èi pøíleitostný
jednolist k úmrtí Rudolfa II. (1612).
Ne pøistoupíme k analýze nìkterých Willenbergerových zobrazení, bude vhodné zamyslet
se nad vlastní povahou specifického tématu veduty. Nelze øíci, e studium tohoto problému je
domácím bádání opomíjeno, i kdy lze v øadì pøíspìvkù k jeho studiu vysledovat pouze omezenou
kálu pøístupù, které si nìkteré podstatné otázky vùbec nekladou.7 Vyhranily se zde v podstatì
dva dominantní pøístupy. Blií dìjinám umìní hodnotí vedutu jako umìlecký artefakt, kdy je
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sledována její stylová èi výtvarná úroveò v rámci pøísluného období èi umìlecké osobnosti.
Naopak, blíe obecné historii je pøístup, který veduty øadí mezi hlavní prameny historické
ikonografie (Bildgut), tak jak se tato metoda konstituovala na kongresu historických vìd
v Oslu r. 1928, kdy byla zaloena Mezinárodní ikonografická komise. V intencích tohoto pøístupu
oceòují veduty i historikové umìní, kteøí v topografických pohledech hledají informace o podobì
konkrétních staveb.8 V kadém pøípadì tyto pøístupy vìtinou nezohledòují specifické vnitøní
zákonitosti tématu veduty, pøedevím ve vztahu k zvlátnímu utváøení její podoby v rámci
procesu jejího vzniku, konstituovaného vztahy mezi umìlcem, objednavatelem a jimi vnímané
èi konstruované realitì.
Výchozím bodem následujících úvah je nedávná definice veduty, která zní: Popisný a
dokumentárnì pøesný zábìr mìsta, jeho èásti nebo krajiny se stavbami ( ) snaha o topografickou vìcnost, správnou perspektivu a odpovídající mìøítko byly hlavními znaky
veduty.9 Takové nároky vak mùe splòovat snad jen fotografie. Pøi podrobném studiu vedut
toti zjiujeme naopak a pøíliné odchylky od reality, které vdy nelze vysvìtlit jen
neschopností vedutisty. Tento fakt ostatnì inspirativnì analyzoval ji E. H. Gombrich. U tvorby
vedut hrál podle nìj naopak od poèátku podstatný význam fenomén pøizpùsobovaného
stereotypu, tj. veduta byla tvoøena jen základními znaky, které divákovi dostaèovaly k
identifikaci pøedkládané informace, ani by èasto tato veduta mìla vùbec nìco spoleèného se
zachycovanou skuteèností. Druhým podobným problémem je to, e umìlec pøistupuje ke
zvolenému tématu jednoznaènì zaujatì. Gombrichovými slovy  malíø nezaèíná vizuálním
dojmem, nýbr svou mylenkou nebo konceptem. Má tedy pøed sebou jakýsi mentální obraz,
podmínìný tradicí a jeho zkuenostmi, který nevìdomì ovlivòuje jeho èinnost, její výsledek
mùe být znaènì odvislý od reality. Tvorba veduty je tedy jakýsi proces mezi umìlcovým
konceptem a divá-kovým oèekáváním, jakási výmìna informací, která pracuje se znaky a parafrází
více èi ménì deformované skuteènosti.10 Podobnì k tomuto problému pøistupoval i P. Francastel
se svou koncepcí figurativního (imaginárního) prostoru a pøedmìtu, který nemá nic spoleèného
s dokumentárnì pøesným zábìrem, ale je výsledkem specifické mylenkové operace.11 Tato
typovost pøitom mùe být rovnì kombinována do rùzné míry s realitou èi aluzí individuálnosti, co mnohdy komplikuje posuzování míry informaèní hodnoty veduty.12 Specifické
konceptuální nastavení vak neprovází jen vedutistu pøi jeho tvorbì, ale také interpreta,
který se snaí vidìt na zobrazení pøedpokládané formy èi objekty i za cenu apriorního pøizpùsobení si zobrazovaného své pøedstavì.13 V tomto pøíspìvku vak nepùjde o prosté pøitakání
tìmto názorùm, by si je autor vìdom jejich relevance. Bude zde spíe upozornìno na jiné
zdroje deformace reality pøi tvorbì vedut, které jsou naopak zámìrným dùsledkem striktnì
vìdomé operace.
Zvlátním pøípadem, kdy jsou objekty na topografickém zábìru vedutistou rùznì modifikovány, je tzv. veduta ideata. Ta je uita èasto pøi zachycení objektù jetì nedostavìných, kdy
je rekonstruována jejich závìreèná podoba èi je jiným zpùsobem zachycena konkrétní stavební
etapa. Rafinovanost podobných zpracování má mnohdy za dùsledkem, e je takové zobrazení
dlouho pokládáno za pravý opak  tzv. veduta exacta.14
Dùvodem podobných zámìrných deformací skuteènosti byla také maximální vedutistova
snaha o podání co nejvìtí informace o zobrazovaném místì. Slovy Folperta van OudenAllena, tvùrce velké veduty Prahy (1679), bylo jeho cílem zachytit nejenom vechny veøejné
budovy, ale i dùm kadého mìana a obyvatele, e naò mono prstem ukázati.15 Dùsledkem
187

této snahy byly specifické postupy, napø. tzv. kukátkový pohled, kdy jsou kombinovány rùzné
úhly pohledu na jednu lokalitu tak, aby celkový sloený zábìr poskytl co nejkomplexnìjí
informaci. Mezi podobné praktiky patøí rùzné natáèení objektù tak, e výsledný pohled
neodpovídá skuteènosti, ale akcentuje na základì specifického výbìru vechny pozoruhodné
aspekty zachycované skuteènosti.16 Jakým zpùsobem tedy mùeme v naznaèených intencích
posuzovat grafiky Jana Willenbergera?
Pohled na specifické zpracování a pozadí nìkterých Willenbergerových grafických prací
mùeme zapoèít u nejzjevnìjího postupu, který pøedstavuje jistý posun od skuteènosti
v dùsledku pochopitelných technických limitù døevoøezu. To vyjde zvlátì najevo pøi srovnání
pøípravných kreseb Jana Willenbergera a jeho vedut, které podle nich vznikaly a byly otitìny
v Diadochu Bartolomìje Paprockého z Hlohol (1602).17 Napø. u zobrazení mìsta atce mùeme
pozorovat, jak byla velice podrobná (a výtvarnì mnohem zajímavìjí) kresba (obr. 2) degradována médiem døevoøezu (obr. 3). V dùsledku toho dolo k vynechání èi zásadnímu
zkreslení celé øady objektù. Zvlátì je to patrné v souvislé linii støech mìanských domù
v pravé èásti mìstského panoramatu. Jde sice o objekty meního významu, pøesto zde sledujeme
princip, který je konstantní i v dalích vedutách. Je to sice logický dùsledek specifického
výtvarného postupu, pøesto musí varovat pøed pøíliným spoléháním na topografickou relevanci
Willenbergerových vedut. Tento pøípad je vak pouze tím nejobvyklejím a nejsrozumitelnìjím
v rámci podobných korekcí skuteènosti a nemá v podstatì pøíli spoleèného s vìdomým a
konceptuálním principem podobných úprav reality.
V úvahách o konceptualitì Willenbergerových prací lze pokraèovat u nenápadné veduty
mìsta Litovle na titulním listu knihy O poèátku a dávnosti mìst historicko-genealogického
spisu Zrcadlo Slavného Markrabství Moravského (1593) Bartolomìje Paprockého z Hlohol,
polského katolického exulanta, který jej sepsal pod patronací olomouckého biskupa Stanislava
II. Pavlovského.18 Veduta má jen drobné rozmìry (2 x 3,5 cm) a zachycuje mìsto od severu
(severozápadu) se vemi hlavními dominantami: fortifikace s mìstskými branami, farní kostel
sv. Marka, radnice s vysokou vìí a nìkolik zástupných mìanských domù (obr. 4). Její
interpretace zpùsobuje jisté potíe, snad kvùli svým malým rozmìrùm, pro které byla hodnocena
jen jako nenároèná.19 Skuteènì, Willenbergerova veduta nesplòuje nároky kladené na
objektivní historickou ikonografii. Zobrazení nìkterých objektù je na první pohled nevìrohodné,
napø. zdaleka ne vechny mìstské brány by mohly být pøi tomto úhlu pohledu viditelné, rovnì
nìkteré objekty (zvl. radnièní vì) jsou natáèeny vùèi divákovi. Povrchní hodnocení by tyto
defekty pøipsalo nezruènosti vedutisty èi malému formátu zobrazení. Ovem právì v tìchto
nedostatcích spoèívá nároènost veduty. Willenbergerovy se podaøilo na malém prostoru
sdìlit divákovi vechny základní informace o mìstì. Tedy to, e má výstavnou radnici, její vysoká vì je divákovi natoèením pøedstavena, velký farní chrám a mohutné opevnìní. Pravidelné
rozestavìní mìstských bran navíc demonstruje i to, e Litovel má jako mìsto lokaèního typu
pravidelný pùdorysný rozvrh. Veduta Litovle tedy pøedstavuje jistou hypotetickou konfiguraci
s daleko vìtí informativní, ne topografickou hodnotou. Willenbergerovu metodu, vyznaèující
se specifickým posunem od reality, lze oznaèit nikoliv za perceptuální, ale jako bytostnì konceptuální. Podobný princip mùeme spatøovat u vedut manýristických zahrad, které korigovaly
jejich nepøehlédnutelnost z dùvodu poskytnout maximální informaci o vem, co zahrada
obsahovala. Pouze tyto veduty (konstrukce) tedy umoòovaly divákovi postihnout celek, a to
pomocí konceptuálního utváøení nové èi pozmìnìné reality.20
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V nìkterých pøípadech mùe mít tento posun o poznání skrytìjí významová pozadí.
V Paprockého Zrcadle se objevují ètyøi Willenbergerovy pohledy na olomouckou katedrálu sv.
Václava. Jde o samostatný pohled na kostel, vedutu Olomouce, a dvojí model katedrály v rukou biskupa Stanislava II. Pavlovského, v podobì po výrazných pøestavbách tohoto biskupa
(západní trojvìí, jiní kaple sv. Stanislava, 80.90. léta 16. století).21 Bude nás zajímat pøedevím
zpùsob zobrazení trojvìového prùèelí katedrály, kdy po pøístavbì monumentální støední vìe
získala tato stavba výrazné symbolické konotace, vyznaèující se triumfální symbolikou,
prezentující moravský katolicismus a rovnì polemickým duchem, namíøeným vùèi moravským
nekatolíkùm. S výjimkou posledního zobrazení, které je umístìno na reprezentativním titulním
listu knihy O poèátku a staroitnosti stavu prelátského, vechny ostatní zachycují støední
vì se skuteèným zastøeením, tvoøeným stanovou helmicí (obr. 5). Pohled na titulním listu
knihy o prelátském stavu zùstává v základních informacích o katedrále vìrný, ale naopak
helmice vìe je zde konstruována neobyèejnì komplikovaným zpùsobem (obr. 6). Je tvoøena
nìkolika vrstevnatou strukturou cibulovitých útvarù a luceren, která má manýristicky
komplikovanou a labilní strukturu. Odpovìdí na otázku, proè se zde Willenberger odchýlil od
skuteènosti mùe být nìkolik.
Jedním z dùvodù mùe být jakási vnitøní výzdobná logika, kterou Willenberger vìdomì
korigoval vzájemné pomìry podoby dvou hlavních Pavlovského pøestaveb  západního trojvìí
a kaple sv. Stanislava, pøedevím jejich zastøeení. Mùeme toti na vech ètyøech zobrazeních
v Zrcadle sledovat, e tvary helmic obou staveb se na kadém pohledu formálnì slaïují. To
znamená, e pokud se tvar jedné helmice zmìní, tak to vyvolá zmìnu i u druhé. Napø. u drobného
pohledu (f. 224v242v) ostøe zalomená helmice vìe zpùsobila stejné zalomení zobrazení
zastøeení kaple (obr. 7). Obdobnì na titulním lisu knihy o prelátském stavu se mohla pozoruhodná
forma rozmìrné cibulovité helmice kaple odrazit i v pøedimenzované konstrukci zastøeení støední
vìe. Zobrazení helmic tedy nebyly Willenbergerem koncipovány jako realistické, ale naopak je
podøizoval vlastním zákonitostem. Tato formální vazba objektù støední vìe a kaple mùe být
i dùsledkem toho, e obì nové dominanty kostela sv. Václava byly v celkové konfiguraci také
vzájemnì významovì propojeny, kdy manifestovaly konfesnì mocenské pretence katolického
biskupa.22 Jsme tu tedy svìdky jisté zámìrné deformace skuteènosti, která je dùsledkem
zámìrného ideového konceptu. V tomto ohledu mùeme shledávat zajímavé analogie se
samotným literárním stylem B. Paprockého, pro který je typická aplikace manýristických postupù  obdobná vìdomá deformace faktù, anti-normativní postupy, vypjatá rétoriènost, vdy za
cílem zvýraznit ideové èi reprezentativní souvislosti díla.23
Lze vak zváit i dalí monosti. Vzhledem k tomu, e právì v roce vzniku pohledu na titulu
knihy o stavu prelátském byla dokonèována i vlastní helmice støední vìe, mùeme se také
domnívat, e toto zobrazení pøedstavuje jistý Willenbergerùv návrh èi hypotetickou konstrukci,
která odpovídala jeho pøedstavì ideální typové vìe, tak jak ji pøedstavil na jiných svých
vedutách (napø. Kromìøí, Mladá Boleslav ad.). Setkávali bychom se tu tedy právì s oním
umìlcovým stereotypem èi konceptem, na který upozoròoval E. H. Gombrich. Ostatnì právì
vì se stávala v panoramatu ranì novovìkých mìst nepøehlédnutelným symbolem, a u
církevních staveb, nebo radnic, demonstrující moc mìstských samospráv. Jejich formální utváøení
(cibulovité èi tzv. záalpské helmice a arkádové ochozy) také reprezentovaly íøení nového
renesanèního slohu.24
Vechny tyto názory neodporují základnímu vyznìní takto zachyceného pøestavìného
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prùèelí katedrály, které se stalo manifestací mocenských a konfesijních nárokù moravského
katolicismu, reprezentovaného biskupem Pavlovským. Tento koncept vìe u katedrály 
symbolu moravského katolicismu a diecéze  svým nároèným a zvlátním formálním utváøením
nejlépe prezentoval ideologické významy, kterými byly stavby biskupa Pavlovského obdaøeny.
Umístìní zobrazení na titulu knihy o prelátském stavu nebylo tedy patrnì náhodné. S podobným
posunem od reality, tj. s rùznými korekcemi reality èi rekonstrukcemi se lze ostatnì setkat na
mnoha jiných vedutách, a u z obecnì reprezentativních èi reklamních dùvodù.25
Vedle toho se lze setkat s dalími grafikami v Zrcadle, které více èi ménì skrytou formou
oslavují katolického biskupa. Na vedutì Olomouce, klíèové biskupské rezidenci,26 je ne náhodou
znak mìsta obohacen o biskupskou èapku  patrný odkaz na potvrzení kontroverzního kníecího
titulu pro olomoucké biskupy Stanislavem II. Pavlovským v r. 1588 (obr. 8). Zrcadlo a jeho
výzdoba manifestuje i na øadì dalích míst nepokrytou apologii katolicismu a jejích pøedstavitelù,
zvl. biskupa Pavlovského, který je nìkolikrát v tisku zastoupen Willenbergerovým portrétem.
Vedle svého samostatného zpodobení je zachycen jako pøedseda olomoucké diecézní synody
(1591), která vyhlásila tridentské dekrety. Tisk zahrnuje i dva rafinované Willenbergerovy
portréty biskupa se svatozáøí, které nepøedstavují kryptoportrét (jak by bylo pomìrnì èasté),27
ale pøímo postavu Pavlovského, nevystupujícího tedy v roli jiného svìtce, ale pøedstavující
jako svatého sebe sama. Tato sakralizace èi extrémní nobilitace byla projevem jak biskupovy
maximální sebereprezentace, tak jeho skuteèných muèednických aspirací.28
Dalím jasnì konfesionálnì podbarveným motivem je téma Sv. Václav mezi andìly, které se
objevuje nejen v Zrcadle, ale i v Diadochu. Tento motiv byl rozíøen v tiscích patronovaných
kolem r. 1500 olomouckým biskupem Stanislavem Thurzem a jeho protireformaèním okruhem,
kdy byl projevem agitace proti Jednotì bratrské. Stejný konfrontaèní význam mìly i tyto
Willenbergerovy tisky v Paprockého spisech, stejnì jako toto téma fungovalo se stejným
významem i v jiných soudobých a mladích památkách.29
Je tedy zjevné, e Willenberger vyel jasnì vstøíc katolickému zadání a soubor jeho prací
v Zrcadle nese více èi ménì patrné stopy propagace moravského katolicismu a jeho reprezentantù. Zde se stává pøedevím otázka invence aktuální. Je pravdìpodobné, e za celým výzdobným programem stála postava biskupa Pavlovského, ale nelze vylouèit ani dílèí podíl
Paprockého èi samotného Willenbergera (zvl. motiv helmice vìe katedrály sv. Václava).
Také u dalích Willenbergerových zdánlivì významovì neutrálních prací lze vysledovat
specifická ideová pozadí a otázky vztahu objednavatele, autora a grafika a jejich podíl na
invenci grafické výzdoby tisku nabývají na intenzitì. Tyto zvlátní významové konotace jsou
zde rovnì spojeny s konfesionalitou. O významu konfese, její demonstrace a identifikace s ní
v dobì kolem r. 1600 se není tøeba pøíli íøit. Je také dostateènì známo, jakou roli pøitom
sehrávalo výtvarné umìní.30 Sama otázka Willenbergerova vyznání je vak otevøená. Jeho otec
a vìtí èást rodiny byla katolická, bratr Krytof vak byl pøesvìdèeným luteránem. Z tìchto
dùvodu èást badatelù povaovala Jana Willenbergera za katolíka,31 jiná za protestanta.32
Willenbergerova dlouhá èinnost v louckém kláteøe, významném støedisku protireformace,
snad naznaèuje, e jeho vyznání mohlo být katolické, co patrnì ovlivòovalo zpracování nìkterých jeho prací.33
Na významný soubor Willenbergerových vedut v dalím Paprockého spise Diadochos
bylo ji upozornìno. Pøedevím mùeme zmínit reprezentativní zobrazení Plznì, které následuje
v textu knihy O poèátku a dávnosti mìst v Království èeském ihned po Praze (obr. 9). Mìsto
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je textu hodnoceno jako tradièní bata katolicismu a Plzeòtí jako lidé uctiví, bázeò Boí pøed
oèima i stud majíce. Není opomenuta povìst (èerpaná z Historiae regni Bohemiae olomouckého
biskupa Dubravia), podle které zde mìl Jan ika zcela oslepnout: toho èasu ika druhé oko
ztratil, tak totito Pán Bùh míti chtìl, aby slepému lidu slepý vùdce byl pøedloen. To doprovází
jasná katolická výzva vùèi konfesijními protivníku ke konverzi: abyste se vy tam obrátili
odkud jste omylnì odeli a opustive bludy, do Ovèince Krista Pána se navrátili.34 Ne náhodou
proto Willenberger umístil nad pohled na mìsto polepený znak mìsta, které Plzeòtí získali od
papee Øehoøe XIII. (1578). Stávající znak byl doplnìn srdeèním títkem, které pøedstavovalo
nejstarí mìstské peèetní znamení a nad tít bylo postaveno trojvrí s nápisem In hoc signo
vinces a po stranách pøibylo zobrazení halapartny a palcátu, pøièem ve pøidruje andìl. Ze
strany papee bylo toto obohacení znaku odmìnou za vìrnost mìsta katolicismu, se zjevnými
narákami na jeho odpor proti husitùm.
Vedle veduty v Diadochu vytvoøil Willenberger jetì speciální jednolist, který vìnoval
plzeòskému magistrátu (1609) a dalí pohled na mìsto zpracoval v Kalendáøi Novým s Pranostykou (1604), který vytvoøil pro Plzeòana Kapara Stehlíka, dvorního geometra Rudolfa II.
Záhlaví k mìsíci Záøí zde obsahuje vedle mìstského panoramatu zámìrnì i výraznou siluetu
hradu Radynì, která mùe být rovnì projevem oslavy katolické Plznì (obr. 10).35 Ta snad
souvisí s karlovským zaloením kradu (Karlskronne) a zobrazení hradu tak mùe fungovat jako
historizující odkaz na katolickou epochu Karla IV. Tento akcent na lucemburskou dobu nebyl
v prostøedí Plznì ojedinìlý. Na dalích barokních vedutách se setkáváme se zdùraznìním
zobrazení gotického reliéfu Jana Lucemburského na Praské bránì, který je ve spise jezuity
Jana Tannera Historia Urbis Pilsnae (po 1735) interpretován jako projev pøíznì panovníka
mìstu vìrnému katolicismu.36
Willenberger podobným zpùsobem doplòoval èi korigoval, tentokrát pøímo v Diadochu,
vedutu mìsta Slaného (obr. 11). Po pravé stranì se zde objevuje zobrazení dìlostøelecké baterie,
ze které ánrová postavièka støelce ostøeluje mìsto. V nastínìném kontextu mùe mít i tento
motiv konfesijní (protihusitské) pozadí, které se mùe vztahovat k dobytí táboritského mìsta
Vilémem Zajícem z Házmburka (25. V. 1420). V opaèném pøípadì to mùe pøedstavovat odkaz na
dobytí mìsta, ovládaného Praany, 17. IV. 1425 Tábority a Sirotky, kteøí zmasakrovali tamní
obyvatelstvo.37
Zajímavé akcentování husitismu se objevuje v Diadochu jetì jednou. Na cyklu ilustrací,
popisujících slavností pøíjezd Ferdinanda I. do Prahy (1558) je zachyceno jeho vítání armádou
ikovou, tj. kostýmovaným komparsem, pøedstavujícím husitské vojsko (obr. 12). Paprocký
jako katolík popisuje tutu skupinu uvítacího prùvodu se smìsicí posmìchu a obav:  rytíøtí
lidé [se] dívali se smíchem, ale aè sprostá stateènost, vak dosti hrozná byla.38 Je tìké pøiøknout
Willenbergerovì zobrazení nìjaké jednoznaèné významové vyznìní, nicménì lze zpochybnit
samotný tradièní názor o velmi váné manifestace národního cítìní èi o jednoznaènì pozitivní
konfesijní reprezentaci nekatolíkù v rámci této èásti uvítacího prùvodu.39 Pøedevím, tuto vítací
skupinu zorganizoval Ferdinand Tyrolský a jen stìí si lze pøedstavit, e by tím pøíznivì
demonstroval národní èi konfesijní aspekty husitismu. Spíe se jednalo o jakousi bizarní
divadelní podívanou. Navíc v dobì zmínìné události byla stylizace aristokracie do váleèníkù
(tím ménì patrnì husitských) ji minulostí.40 Je tedy tøeba poèítat s tím, e Paprockého a
Willenbergerova relace o této události a jejich interpretace byla vedena jednoznaènì z katolických
pozic a rozhodnì nemìla za cíl pochvalnì pøedstavovat nekatolickou epochu èeských dìjin.
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Postavy prùvodu Ferdinanda I. se navíc na Willenbergerovì døevoøezu smìjí a dochází zde
tedy, zcela v intencích Paprockého doprovodného textu, daleko spíe k dehonestaci husitství,
co snad stálo v pozadí i samé organizace této etapy vítání panovníka.
Katolické východisko a pozadí øady Willenbergerových realizací lze rovnì sledovat
v dalích jeho pracích. Vedle jeho zakázek pro olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského
lze zmínit jeho èinnost v louckém kláteøe, významném moravském centru protireformace a také
ilustrace propagandistických a ostøe protiluterských katolických tiskù, napø. spisù vídeòského
jezuitského rektora Georga Scherera.41 Toto ideologické (v tomto pøípadì katolické) pozadí lze
ostatnì v rùzné míøe pozorovat také v jiných knihtiskaøských prostøedí v èeských zemích
pøedbìlohorské doby.42
V pracích Jana Willenbergera se mùeme setkat s irokým spektrem modelù zachycování
skuteènosti a její korekce a doplòování formálními motivy i významovými konotacemi. Osvìdèuje
se jako vnímavý pozorovatel, který se snaí vìrnì transformovat informaci o dané lokalitì,
ovem stejnì tak pracuje s její specifickou deformací. Ta je nìkdy dùsledkem omezených
technických moností døevoøezu, jindy výsledkem Willenbergerovy snahy o vytvoøení jisté
konfigurace, která odpovídá jeho pøedem stanovenému konceptu, kterým je úsilí vytvoøit
manifestaci nikoliv reality, ale základní informace, která by upozoròovala na vechny podstatné
charakteristiky místa. Jetì zajímavìjí jsou Willenbergerovy metody, kdy je jeho konceptualita
bytostnì významové povahy, tj. kdy doplòuje své zábìry o objekty (stavby) èi jiné pøedmìty,
anebo dané stavby rùznì koriguje. Tato praxe mùe být projevem snahy názornì doplnit
významové vyznìní textu, anebo dokonce výrazem jeho samostatného pøispìní k svébytnému
rozvinutí textu tvùrèím obrazovým doprovodem. Právì toto úzké provázání textové a obrazové
sloky tiskù nebylo kolem r. 1600 zdaleka obvyklé a svìdèí rovnì o jasném ideovém a
konceptuálním pozadí vzniku sledovaných Willenbergerových grafik.43
Závìrem mono tedy øíci, e øadu kniních ilustrací Jana Willenbergera je mono povaovat
za výsledek specifického konceptuálního uvaování, které rùzným zpùsobem modifikovalo èi
doplòovalo zobrazovanou skuteènost. To mohlo být vedeno rùznými dùvody. Lze poèítat
s Willenbergerovou snahou o maximální informativní hodnotu, vnitøními výtvarnými
zákonitostmi, ale lze je povaovat i dùsledek jasného objednavatelského zadání, které
reprezentuje ideologický (prokatolický) a významový koncept. Tato konceptualita výraznì
vystoupí zvlátì v pøípadì vedut, které byly pokládány jen za více èi ménì realistické pohledy
na mìsta a objekty, ale mohli jsme sledovat, e jejich svérázné zpracování snad mìlo daleko
komplikovanìjí pozadí a významové konotace.
Zmínìné pøíklady mìly také upozornit, e existence tìchto zvlátních konceptù nemohla
být nahodilá a e musela být výsledkem konkrétní invence. Urèit vak jejího prvého pùvodce
v rámci zcela zvlátního provedení sledovaných grafik není vak v pøípadì spletité problematiky
kniního døevoøez vùbec jednoduché, ne-li nemoné. To nás vak pøivádí pøed metodický
problém. Nemonost odpovìdìt na to, kdo se vlastnì skrývá za konceptem grafické výzdoby
nás potom zbavuje do znaèné míry monosti urèit její specifický sdìlný charakter èi relevantní
významové konotace. Je to tedy jakýsi bludný kruh. Neznáme-li inventora a jeho manifestaèní
aspiraci nìco sdìlit, nemùeme pochopit a vùbec registrovat specifiènost výzdoby napø.
urèité kniního grafiky. A na druhou stranu, pokud nezaregistrujeme jistou specifiènost výzdoby,
nemùe se pøece vùbec ptát, zda se za konkrétní kniní grafikou skrývá nìjaký koncept
pøípadného inventora. A to u se vùbec nemusí zmiòovat, do jaké míry jsou v tìchto pøípadech
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nalezené invence èi koncepty mnohdy pouhými, avak oprávnìnými konstrukcemi, které mohou
mít èasto jen velmi málo styèných ploch se skuteèností. To mùe být ostatnì i pøípad tohoto
pøíspìvku. Nelze zde vyøeit, zda je tento circulus vitiosus spíe logickým nebo umìleckohistorickým problémem. Pøedkládaný pøíspìvek se na omezeném prostoru pouze pokouel ukázat
na nìkteré odlehlejí stránky pozadí, pøedevím topografických kniních grafik Jana Willenbergera,
které pøitom mohou být v této tématické výseèi aplikovatelné na studium vedut v irokém èasovém
rozsahu.
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JOHN WILLENBERGER’S GRAPHICS AND PRINTED BOOKS
AT THE TURN OF THE 16TH AND 17TH CENTURIES:
AMONG REALITY, IMAGINATION AND CONCEPTUALITY
Summary

The article deals with special character of graphics made by John Willenberger (1571–
1613), an important graphic artist of Mannerism active in Bohemia and Moravia. He was specialized in production of vistas and another decorations for different printed books, esp. historical and genealogical. Such pieces were always regarded as true depiction of historical reality
and special circumstances of creating the vistas that were pointed out by e.g. E. H. Gombrich
(Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation) were neglected.
According to his ideas we can notice in Willenberger’s works more or less significant departure
from topographical accuracy. It might be cause of different reasons. We can observe special
unconscious or artistic reasons but the intentional and ideological ones as well. A lot of
Willenberger’s graphics were used in the context of Catholic polemic against non-Catholics in
books that openly propagated Catholic confession. Willenberger’s decoration of the books
conformed to their ideological content and moreover he emphasized it. Also his seemingly
neutral topographical views on Czech and Moravian towns (vistas) were accompanied with
sophisticated ideological (Catholic) meaning that corresponded with purposes of authors or
commissioners of the books. Such an iconological findings do not represent the most important result of the study. It attempts to point out the essential issue concerning the role of
relation between artist and commissioner and their role in the process of constitution a work of
art. The most substantial problem is to identify the inventor of the programme of the graphic
decoration. Who was responsible for the concept – a graphic, a writer or a patron? Was the
decoration of the printed books result of a dialog among them? Unfortunately, it is not easy to
give answer, however it could give us necessary information about many similar “hidden”
works of art that seem to be “without meaning”. The article tried to provide example that even
seemingly neutral graphic decoration of a book could have intricate meaning and that the
study of vistas should accentuate also less visible “iconological” aspects of such works of art,
even if it is difficult or maybe sometimes impossible.
Translation © Ondøej Jakubec, 2004
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NÁSTÌNNÉ MALBY V KOSTELE SV. JAKUBA V TEÈOVICÍCH
(POZNÁMKA K MARIÁNSKÉ IKONOGRAFII)
TOMÁ KNOFLÍÈEK
Nástìnné malby v kostele sv. Jakuba v Teèovicích jsou i po sto letech, které uplynuly od
jejich objevu témìø neznámé. Vinu na tom nenese pouze jejich torzální stav dochování, nýbr
i skuteènost, e dosud chybí ucelenìjí pøehled nástìnného malíøství 14. století na Moravì
vùbec.1
Tato sta si neklade za cíl zhodnotit dochovanou malíøskou výzdobu kostela v Teèovicích
jako celek. Její zájem bude soustøedìn pouze na výjevy s mariánskou tématikou, které se
objevují na západní stìnì vítìzného oblouku a na východní stìnì presbytáøe. Vedle tìchto
zobrazení v kostele mùeme samozøejmì zaznamenat i jiné nástìnné malby. Klenební kápì
presbytáøe pokrývají pøedevím malby symbolù evangelistù, Trùnu milosti a Posledního soudu.
Na vnitøní ploe vítìzného oblouku jsou zachyceny polopostavy prorokù v kruhových
medailonech a výjev Umuèení sv. Erasma. Na vítìzném oblouku lze zaznamenat postavy dvou
svìtcù z nich jeden pravdìpodobnì pøedstavuje sv. Jakuba a koneènì na východní stìnì
presbytáøe se objevuje neurèený výjev pøedstavující snad Tøi Marie u hrobu. Zmínìné výjevy
nebyly poøízeny najednou, nýbr vznikaly postupnì v prùbìhu druhé poloviny 14. století.
První pro nás dùleité zobrazení se nachází na evangelijní stranì vítìzného oblouku a
pøedstavuje Pannu Marii s dítìtem, které zleva adoruje postava andìla se svící v rukou. Ji pøi
prvním bliím pohledu na ústøední dvojici vak ponìkud pøekvapí nìkteré nezvyklé atributy.
Pøednì, lùno Panny Marie je obklopeno svìtelnou záøí, podobnì jako je tomu tradiènì u zobrazení
Apokalyptické eny. Pøíklady této ikonografie jsou jistì dostateènì známy, pøesto pøipomenu
dva nejznámìjí, iluminaci z rukopisu Liber depictus datovaného pøed polovinu 14. století2 a
nástìnnou malbu v kostele Panny Marie na hradì Karltejnì z doby kolem roku 1370.3 Právì
druhé zmínìné památce se teèovické zobrazení blíí i po formální stránce. Kompoziènì se do
znaèné míry jedná o stranovì pøevrácená zobrazení, vèetnì gestikulace malého Jeíe a jeho
èerveného atu. Na karltejnskou malbu ostatnì upomíná také oblouèkový vlys v pozadí.
Samotná svìtelná záøe kolem lùna ovem k identifikaci s Apokalyptickou enou nestaèí a jiné
prùvodní znaky teèovické zobrazení nemá. Chybí jak orlí køídla, tak pùlmìsíc èi koruna s dvanácti
hvìzdami, tedy vìtina motivù je Janovo Zjevení, zmiòuje.4 Podíváme-li se na zobrazení jetì
pozornìji, mùeme navíc spatøit, e plá teèovické Panny Marie nekopíruje siluetu postavy,
nýbr se na pravé stranì rozevírá. A právì to bude pro interpretaci obrazu klíèové. Pod plátìm
je mono toti s urèitostí rozpoznat nìkolik drobných hlav. S nejvìtí pravdìpodobností tedy
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malba nepøedstavuje Pannu Marii zachycenou jako Apokalyptickou enu, nýbr Pannu Marii
Ochranitelku. Ta je v prostøedí moravské nástìnné malby poprvé doloena ji na poèátku 14.
století v kostele sv. Petra a Pavla v Daleicích, 5 nedlouho poté také v kostele sv. Jiljí
v Kobeøicích6 a hojnì frekventován byl tento výjev také po celé 14. století. Typovì nejblíe má
vak zøejmì teèovické zobrazení k Pannì Marii Ochranitelce z kostela sv. Jakuba v Libii z 90. let
14. století.7 I ta je, podobnì jako teèovická, zachycena asymetricky, s plátìm rozevøeným
pouze na jedné stranì, na stranì druhé nese malého Jeíe. Samo zobrazení svìtelné záøe, je
vak v souvislosti s výjevem Panny Marie Ochranitelky ojedinìlé. Zcela pragmaticky proto
mùeme pochybovat o její pùvodnosti, nebo ta mohla být do obrazu zakom-ponována teprve
dodateènì.
Není to vak zcela jisté. Takové zobrazení je toti ojedinìlé pouze v èeském prostøedí, za
naimi hranicemi, konkrétnì v Rakousku, lze alespoò jednu podobnou kompozici nalézt. Jde
o nástìnnou malbu z 20. let 15. století z katedrály v Gurku, u ní, i pøes urèité pokození, nelze
pochybovat o její pùvodnosti. Podobnì jako v Teèovicích je zde Panna Marie s dítìtem
zachycena jako Apokalyptická ena.8 Lií se pouze podáním sluneèní záøe, která se neomezuje
na Mariino lùno, nýbr obklopuje celou její postavu. Navíc je zde i pùlmìsíc s Adamovou tváøí,
na nìm Marie stojí. V této podobì jí z èeského prostøedí známe také, a to zejména prostøednictvím
9
10
nástìnných maleb v ambitu klátera Na Slovanech èi v kostele sv. Jakuba v Libii (v obou
pøípadech jde o tý výjev zachycující Sybilu ukazující Augustovi Pannu Marii jako
Apokalyptickou enu). V Gurku ovem, podobnì jako v Teèovicích, Panna Marie pod svým
plátìm ukrývá poèetnou skupinu prosebníkù. Vedle Apokalyptické eny tedy souèasnì
pøedstavuje Pannu Marii Ochranitelku. Zobrazení mìsíce podobnì jako svìtelné záøe kolem
lùna vychází z textu Janova Zjevení a je opìt v souvislosti s ikonografií Panny Marie Ochranitelky neobvyklé. Nabízí se proto otázka, zdali i v Teèovicích stála Panna Marii na mìsíci
(spodní èást obrazu je dnes znièena). V domnìnce, e ano, nás do urèité míry podporuje
jeden pøíklad pøímo z moravského prostøedí. Na pùlmìsíci je toti zachycena Panna Marie
Ochranitelka na nástìnných malbách v kostela sv. Václava v Dukovanech.11 Ta vak pøedstavuje malbu znaènì zlidovìlou, u ni dokonce nemùeme s jistotou urèit její stáøí. Malba po
formální stránce odpovídá umìlecké produkci z doby kolem poloviny 14. století, stejnì tak
ale mùe jít o malbu a ze století 16.! V pravé èásti této kompozice mùeme navíc spatøit
jakousi svìteckou postavu orodující u Panny Marie za dui zemøelého, kterou nese v náruèi.
Motiv pøímluvy, vyjádøený obvykle jen Mariiným ochranným plátìm, je tak na tomto zobrazení
vpodstatì zdvojen.
Zùstává nadále otevøeno, jakým zpùsobem lze na podobné ikonografické anomálie nahlíet.
Odvolávat se na nepochopení pøedlohy by bylo urèitì laciné. Nìco takového si snad mùeme
myslet o zobrazení Panny Marie Ochranitelky z Dukovan, kde je charakter malby skuteènì
velmi rustikální. V Gurku, a koneènì i v Teèovicích, vak jde o malby formálnì pøinejmením
prùmìrné, u nich musí existovat jiné zdùvodnìní. Tato sta jej ale bohuel nenabízí.
Panna Marie s dítìtem, i kdy v jiných souvislostech, se v Teèovicích na vítìzném oblouku
objevuje jetì jednou, a to bezprostøednì nad zobrazením Panny Marie Ochranitelky. V tomto
pøípadì je kompozice tradièní. Panna Marie stojí na pozadí nezøetelné architektury s mnoha
výklenky. Zaráející je pouze disproporce obou postav, nebo Jeíek je ve srovnání s Pannou
Marii velice malý.
Mariánský akcent výzdoby vítìzného oblouku potvrzuje i scéna Zvìstování nacházející se
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na protìjí epitolní stranì. patnì èitelný výjev lze identifikovat na základì ètenáøského pulpitu
ve støedu kompozice a sedící enské postavy vedle nìj. Postava zvìstujícího archandìla,
zachycená zcela vlevo, v tìsné blízkosti vítìzného oblouku, je témìø nezøetelná.
Zvìstování se v Teèovicích objevuje jetì jednou¨, a to na východní stìnì presbytáøe, kde
je èásteènì zakryto dodateènì osazeným barokním oltáøem. Výjev je velmi pokozen, pøesto
na nìm mùeme rozpoznat Pannu Marii, která tentokrát pøed pulpitem stojí s rukama zkøíenýma
na prsou v ochranném gestu protectio. Zvìstující archandìl Gabriel je tentokrát zøejmì skryt za
skøíní oltáøe. Potud je kompozice tradièní. Zcela neobvyklé je ale pozadí scény, kde se u nohou
Panny Marie objevuje jakési ètyønohé zvíøe, které lze na základì vyrùstajícího rohu na hlavì
pravdìpodobnì ztotonit s jednorocem.11 V rámci kompozice Zvìstování je jeho výskyt ve
14. století v èeském umìní zcela unikátní a jeho zobrazení je doloeno teprve v pozdní gotice,
pøedevím prostøednictvím Oltáøe z Jeníkova z 60. let 15. století.12 Jednoroec byl ve støedovìku
chápán jako pøímìr Mariiných ctností, pøièem tato pøedstava byla zaloena na textu staré
legendy, v ní zmínìné divoké zvíøe mùe zkrotit pouze panna.13 Vedle jednoroce se na
teèovickém výjevu jako dalí vìdomé naráky na Mariino panenství objevuje také studna a
snad vì, tedy motivy zmiòované v Písni písní:  Jsi pramen zahradní, studna vody ivé,
bystøina z Libanonu  (Pís 4, 15);  Tvé hrdlo je jak Davidova vì z vrstev kamene zbudovaná,
tisíc na ní zavìeno títù, samých pavéz bohatýrù  (Pís 4, 4). Jak vì tak studnu mùeme opìt
spatøit i na desce z Jeníkova. V èeském umìní doby lucemburské se odkazy na Mariino
neposkvrnìné Poèetí rovnì objevují, nikdy vak nebyly vyjádøeny tak pregnantnì jako
v Teèovicích. Na nástìnné malbì v kostele sv. Václava v Bubovicích z poloviny 14. století stojí
Panna Marie ze Zvìstování na pozadí chrámové architektury, tedy v tzv. okrsku chrámovém,
který je na základì Písnì písní interpretován jako zahrada uzavøená.14 S tým motivem se pak
opìt setkáváme na iluminaci Zvìstování v Brnìnském graduálu z doby kolem roku 1410.15 Na
této kompozici si mùeme navíc povimnout motivu tordovaného rohu jednoroce vystupujícího
pøímo z Mariina ètenáøského pulpitu. Teèovické zobrazení proto není v èeském prostøedí zcela
osamocené, patøí vak urèitì k nejstarím pøíkladùm tohoto druhu.
Na tée východní stìnì presbytáøe se objevuje jetì jedna scéna, døíve nepøíli pøesvìdèivì
interpretovaná jako Klanìní tøí králù.16 Na výjevu je moné rozpoznat tøi enské svìtecké
postavy z nich alespoò jedna nese schránu na masti, je proto pravdìpodobnìjí povaovat
tyto postavy za Tøi Marie u hrobu.17 To vak není pro tuto chvíli dùleité. Zmínìná kompozice
mùe ale poslouit jako pomùcka pro datování sousedního Zvìstování, nebo to je vzhledem
k patnému stavu dochování èasovì témìø nezaøaditelné. Zmínìný výjev, oznaème jej tedy
jako Tøi Marie u hrobu, po formální stránce prozrazuje znalost pozdní fáze lineárního slohu,
kterou v Èechách reprezentuje zejména nástìnná malba alegorie sv. Køíe z ambitu augustiniánského klátera v Roudnici nad Labem.18 Srovnat lze s teèovickým výjevem pøedevím
postavy na levé stranì od køíe (Panna Marie aj.). Pokud tedy Zvìstování pochází ze stejné
èasové vrstvy jako kompozice Tøi Marie u hrobu, vzniklo pravdìpodobnì krátce po polovinì
14. století.
Na takto èasné datování ovem poukazuje jetì jedna skuteènost. V Teèovicích se, jak bylo
výe uvedeno, vedle sebe objevují dvì scény Zvìstování a jen tìko si lze pøedstavit, e obì
vznikly zároveò. Je pravdìpodobné, e starí vrstvu pøedstavuje nástìnná malba v presbytáøi.
Zvìstování, jako i vechny nástìnné malby na vítìzném oblouku, vèetnì zobrazení Panny
Marie Ochranitelky, pochází z mladí etapy výzdoby kostela, snad z poslední ètvrtiny 14. století.
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Naznaèuje to jak jiný pøístup k formování drapérie, která je chápána malíøtìji, tak podoba
architektury v pozadí, jí je vìnován enormní prostor. V tomto smìru pøipomínají nástìnné
malby na vítìzném oblouku výzdobu kapitulní sínì benediktinského klátera v Sázavì ze 70. let
14. století.19
Závìrem je tøeba alespoò krátce pøipomenout, e Teèovice jsou nìkdy v literatuøe uvádìny
v souvislosti s poèátkem kazatelské èinnosti Jana Milíèe z Kromìøíe.20 Tato otázka zùstává
nadále nezodpovìzena, bylo by vak lákavé spatøovat právì v Milíèovi ideového pùvodce
zdejích maleb, èi pøesnìji jedné z jejich vrstev.
POZNÁMKY
1 Korpus sepsaný pod vedením J. Peiny (ed.), Gotická nástìnná malba v zemích èeských. Praha 1958
nìkteré moravské lokality do katalogu zahrnuje. Katalog se vak omezuje pouze na malby vzniklé
v rozmezí let 13001350. Autorem hesla Teèovice je A. Bartuek, ten se vak z výe uvedeného dùvodu
zabývá jen zlomkem tamních dochovaných maleb, pøeváná èást zdejích maleb toti pochází a z druhé
pùle 14. století.
2 Liber depictus, fol.1r, Apokalyptická ena, pøed polovinou 14. století, Wien ÖNB cod. 370.
3 Karltejn, kostel Panny Marie, Apokalyptická ena, kolem roku 1370. Pøihlíím zde k novìjímu
Homolkovu datování.
4 Podrobnìji k tomuto tématu J. Cibulka: Korunovaná Assumpta na pùlmìsíci, in: Sborník k sedmdesátým
narozeninám K.B. Mádla. Praha, s. 80127.
5 Daleice, kostel v. Petra a Pavla, Panna Marie Ochranitelka, první ètvrtina 14. století.
6 Kobeøice, kostel sv. Jiljí, Panna Marie Ochranitelka, pøed polovinou 14. století.
7 Libi, kostel sv. Jakuba, Panna Marie Ochranitelka, kolem roku 1390.
8 Gurk, katedrála, Panna Marie Ochranitelka, 20. léta 15. století.
9 Praha, kláter na Slovanech, Sybila ukazuje císaøi Augustovi Pannu Marii ve slunci, kolem roku 1370:
Naposledy o tìchto nástìnných malbách pojednala Z. Veteèková ve stati Gotické nástìnné malby
v køíové chodbì klátera na Slovanech, Umìní XLIV, 1996, s.131148.
1 0 Libi, kostel sv. Jakuba, Sybila ukazuje císaøi Augustovi Pannu Marii ve slunci, kolem roku 1390.
1 1 Dukovany, kostel sv. Václava, Panna Marie Ochranitelka, 14.16. století.
1 2 V rámci kompozice Zvìstování je ostatnì jakékoli jiné zvíøe tìko zdùvodnitelné.
1 3 Oltáø z Jeníkova, Zvìstování (Hon na jednoroce), kolem roku 1460, Duchcov, okresní muzeum.
1 4 Bubovice, kostel sv. Václava, Zvìstování, kolem poloviny 14. století. Takto Zvìstování v Bubovicích
interpretuje Z. Veteèková, Støedovìká nástìnná malba ve støedních Èechách, in: Prùzkumy památek VI
(pøíloha). Praha 1999, s.19.
1 5 Brnìnský graduál, fol. 141, Zvìstování, po roce 1410, Brno, Státní archiv 2 G 11. K tomuto zobrazení
více H. Hlaváèková: Zvìstování P. Marii a jednoroec, in: Nevìsta v uzavøené zahradì, katalog výstavy,
s. 104.
1 6 A. Bartuek (cit. v pozn. 1), s. 350.
1 7 Výjev také mùe zachycovat hostinu. Lze tak usuzovat na základì nádob, které dvì enské postavy nesou
v rukou. Skuteènost, e vechny zúèastnìné postavy mají nimby a vìtina z nich jsou eny, vak ponìkud
omezuje její výbìr (Veèeøe v Emauzích ?).
1 8 Roudnice nad Labem, ambit augustiniánského klátera, Alegorie sv. Køíe, kolem roku 1345.
1 9 Naposledy se k tìmto malbám vyjádøila Z. Veteèková (cit. v pozn. 14), s. 161172.
2 0 K tomu viz pøedevím V. Blea: Kde se narodil Jan Milíè z Kromìøíe, in: Vlastivìdný sborník moravský
I, 1947, s. 63. Podle tohoto autora se Jan Milíè v Teèovicích pøímo narodil.
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1. Teèovice, kostel sv. Jakuba, evangelijní stìna vítìzného oblouku, Panna Marie Ochranitelka, po roce
1370. Foto: archiv autora.
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2. Karltejn, kostel Panny Marie, západní stìna, Apokalyptická ena, kolem roku 1360. Foto: archiv autora.
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3. Liber depictus, fol.1r, Apokalyptická ena, pøed polovinou 14. století, Wien ÖNB cod. 370. Foto: archiv
autora.
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4. Gurk, katedrála, pilíø severní lodi, Panna Marie Ochranitelka, 20. léta 15. století. Foto: archiv autora.
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5. Dukovany, kostel sv. Václava, východní stìna presbytáøe, Panna Marie Ochranitelka,14.  16. století.
Foto: archiv autora.

6. Teèovice, kostel sv. Jakuba,východní stìna presbytáøe, Zvìstování, po polovinì 14. století. Foto: archiv
autora.
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7. Brnìnský graduál, fol. 141, Zvìstování, po roce 1410, Brno, Státní archív 2 G 11. Foto: archiv autora.
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WANDMALEREI IN DER KIRCHE ST. JAKOB IN TEÈOVICE
(EINE BEMERKUNG ZUR MARIANNISCHEN IKONOGRAPHIE)
Zusammenfassung
Im Rahmen der ursprünglichen Maldekoration der Jakobskirche in Teèovice finden sich
einige bemerkenswerte Mariannische Darstellungen. Eine davon ist die Szene an der Triumfbogenwand, die aufgrund der Lichtstrahlung um Mariensleib herum, im Sinne des Textes der
Offenbarung hl. Johannes als Apokalyptisches Weib interpretiert ist. Diese Attribution bestätigt auch die offensichtliche kompositionelle Abhängigkeit von dem Karlsteiner Beispiel dieser
Ikonografie, dank dessen die Teèovicer Darstellung ca. in die 70-er Jahre des 14. Jh. zu datieren
ist. Eine nähere Betrachtung der Teèovicer Abbildung erweitert die Deutungsmöglichkeiten
um eine weitere Bedeutungsebene. Die Form des Marienmantels und vor allem Fragmente
einiger Köpfe unter ihm deuten an, dass es gleichzeitig um eine Schutzmantelmadonna geht. In
dieser Auffassung kommt die Komposition in dem tschechischen Milieu nicht vor, aber z. B. in
österreichischer Kunst ist sie zu finden  die Wandmalerei im Dom zu Gurk. Eine stärkende
Marienverehrung spiegelt auch die Verkündigung an der Presbyteriumsostwand der Teèovicer
Kirche wider, wo ein Einhorn als Hinweis auf Immaculata Conceptio abgebildet ist. Eine
ähnliche Bedeutung kann man auch weiteren hier befindlichen Motiven zuschreiben, dem
Brunnen und (wahrscheinlich) dem Turm. In Anlehnung an das Hohe Lied belegen beide
genannten Motive eine frühe Rezeption der hochentwickelten Mariannischen Symbolik, die im
Rahmen dieser Komposition erscheint und die dann im 15. Jh. mit der Verkündigung an Maria
in der Form der sog. Einhornjagd kulminiert. Aufgrund der formalen Merkmale ist es anzunehmen, dass die Teèovicer Abbildung kurz nach der ersten Hälfte des 14. Jh. entstanden ist.
Eine so frühe Datierung vestärkt noch ihre Bedeutung massgeblich.
Translation © Hana Vorlová, 2004
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SVATÁ ANNA SAMATØETÍ
V GOTICKÉ PLASTICE NA MORAVÌ A VE SLEZSKU
HANA VORLOVÁ
Úkolem tohoto pøíspìvku je upozornit na pomìrnì velkou èást fondu naí gotické plastiky
vymezenou jediným ikonografickým schématem. V Èechách, na Moravì a ve Slezsku je doloeno více ne sto plastik a reliéfù pøedstavujících sv. Annu Samutøetí, a pøesto se tímto tématem
ve vìtí íøi dosud nikdo nezabýval; také proto jsem se jej pokusila zpracovat ve své diplomové
práci.1
Støedovìkým zobrazením sv. Anny Samétøetí, mj. v plastice, vìnoval samostatnou kapitolu
Antonín orm v publikaci o kultu sv. Anny vydané v roce 1936 pod názvem Svatá Anna
v lidové úctì v Èechách a na Moravì.2 Dalí badatelé (Václav Ryne ve ètyøicátých a Karel
Doskoèil v 50. letech) svou pozornost zamìøili spíe na historické souvislosti spojené s kultem
této svìtice.3 Teprve v první polovinì 80. let publikoval Ivo Hlobil dva èlánky, ve kterých
spolu s problematikou raného kultu svaté Anny pøedeslal i otázku støedovìkého zobrazení sv.
Anny Samétøetí v naich zemích.4
V zahranièí se dochovaným fondem støedovìkých plastik zobrazujících sv. Annu zabývají
nepochybnì více, pouze pro informaci: napø. ve Francii uspoøádalo v roce 1966 Musée Dobrée
v Nantes úzce specializovanou výstavu s výmluvným názvem Sainte Anne, ke které zpracovala Dominique Costa stejnojmenný katalog s velkým zastoupením støedovìkých zobrazení sv.
Anny Samétøetí.5 Za nejvýznamnìjí poèin v této oblasti mùeme povaovat velmi rozsáhlý
prùzkum, který v druhé polovinì 90. let uspoøádala Katedra køesanské archeologie, památkové péèe a kulturních dìjin Teologické fakulty Humboldtovy univerzity v Berlínì, nazvaný Po
stopách sv. Anny ve støedovìkém Braniborsku, jen zmapoval materiální doklady kultu sv.
Anny v Braniborsku  v plastice a deskové malbì. Výsledky prùzkumu jsou prezentovány na
internetu,6 jejich titìná podoba (pokud je nám známo) dosud nevyla. lo o spoleènou akci, u
nás srovnatelnou snad jen s èinností Kutalova umìleckohistorického semináøe brnìnské Masarykovy univerzity, který na pøelomu 40. a 50. let provádìl prùzkum støedovìkých památek dochovaných v oblasti èeského Slezska (jejich katalog poté vyel v letech 1950 a 1951 na pokraèování
ve Slezském sborníku).7 Èlenové semináøe (mezi jinými napø. Zdenìk Kudìlka èi M. A. Kotrbová)
pod jeho vedením odvedli záslunou práci, zpracovali nezmapovaný terén, mnohé sochy nalezli
a vùbec poprvé uvedli do umìleckohistorické literatury. Tak zaøadili do kontextu i nìkolik
plastik sv. Anny Samétøetí, z nich nejkvalitnìjí je bezesporu skulptura ze Starých Lublic
(pozdìjí chef-dœuvre opavské èásti výstavy Od gotiky k renesanci). U dalích dvou nalezených v Odrách a ve Slavkovì správnì rozpoznali pøíslunost k jednomu dílenskému okruhu.8
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Na podzim roku 1967 se v Umìleckohistorickém muzeu v Kromìøíi konala výstava Pozdnì
gotické sochaøství z moravských sbírek, ke které vyel útlý katalog (autory výstavy i katalogu
byli Václav Tomáek s Milanem Tognerem.) Také zde se objevilo nìkolik skulptur sv. Anny
Samétøetí: z muzeí v Olomouci, v Uherském Hraditi a v Pøíboøe (dnes v Novém Jièínì), déle pak
z kostela sv. Ondøeje v Pavlovicích u Kojetína a z Èevelovy sbírky na Helftýnì.9
K zásadnímu poèinu v oblasti gotického umìní na Moravì a ve Slezsku dolo vak a na
sklonku devadesátých let, kdy probìhla rozsáhlá výstava Od gotiky k renesanci ¨Výtvarná
kultura Moravy a Slezska 14001550. Ve tøech èástech katalogu se podaøilo shromádit zatím
nejucelenìjí soubor moravských (celkem 10) a slezských pøíkladù (celkem 4) plastického zpracování ikonografického schématu sv. Anny Samétøetí.10
A do edesátých let dvacátého století se ve sbírkách a kostelech na Moravì a v èeském Slezsku nacházelo celkem 27 skulptur (vèetnì ètyø importù) pøedstavujících sv. Annu
Samutøetí. Souèasné èíslo je bohuel nií. Nenahraditelnou ztrátu zpùsobily pøedevím
krádee: v roce 1969 byla odcizena socha sv. Anny z kaple Panny Marie v Rýmaøovì na
Bruntálsku, v roce 1993 reliéf z hlavního oltáøe kostela sv. Anny v Radimìøi u Svitav a
v roce 1996 socha sedící sv. Anny z Lipné na Prostìjovsku.11 Dalí zmenení fondu
zpùsobilo napø. také navrácení plastiky nalezené na území Slezska, která byla dlouhodobì
zapùjèena do Slezského zemského muzea v Opavì, zpìt do praské Národní galerie (sv.
Anna Samatøetí z Bukovce u Jablunkova). 12
Nyní pouze krátce k typologii: støedovìká zobrazení sv. Anny Samétøetí v zásadì mùeme rozèlenit do tøí skupin. Ji v dobì vrcholného støedovìku se vyvinul nejstarí typ, kde
Jeíek a Panna Marie jako velmi drobné postavièky vytváøejí atributy sv. Anny, odtud také
výstiné oznaèení: typ atributivní (podle dìlení, je uvádí Ludwig Grote;13 budeme se jím
jetì zabývat). Pozdìjím typem, pocházejícím z italské Florencie, je skupina podøízená pyramidální kompozici (na trùnì sedící sv. Anna tvoøí vrchol trojúhelníku, jeho základnu pøedstavuje
Panna Maria s hrajícím si Jeíkem na klínì). Pøíkladem mùe být Masacciùv obraz z doby kolem
1424 s pøísnì hieratickou sv. Annou (Florencie, Galleria degli Ufizzi);14 k dokonalosti dovedl
tuto kompozici Leonardo da Vinci (15001507; Paøí, Louvre).15 Poslední a nejmladí typ zobrazení skupiny sv. Anny Samétøetí je typ realistický, kde Anna i Panna Marie sedí vedle sebe na
jedné lavici s Jeíkem mezi sebou. Schéma poprvé formuloval nizozemský sochaø Nicolaus
Gerhaert van Leyden pískovcovým sousoím sv. Anny Samétøetí z Trimbachu u Weissenburgu vzniklým v letech 14601465 (Berlín-Dahlem, Staatliche Museen, inv. è. 5 898).16 Berlínské
sousoí je dùleitým mezníkem ve vývoji plastického zpracování ikonografického typu sv.
Anny Samétøetí, pozdìji èasto napodobovaným a nespoèetnìkrát variovaným.
Tyto pièkové pøíklady zmiòujeme spíe pro doplnìní, v podmínkách èeských zemí bylo
potøeba rozdìlení dochovaného fondu plastických zobrazení sv. Anny Samétøetí ponìkud
upravit. Vzhledem k tomu, e se zde nedochoval ádný pøíklad tzv. pyramidálního typu, zbývá
nám dìlení pouze na schéma atributivní a realistické (o nìm se zmíníme na závìr). Atributivní,
spíe z praktických dùvodù (vzhledem k pomìrnì velkému mnoství materiálu), rozliujeme
jetì na typ se sedící a stojící sv. Annou. Vechna na Moravì a ve Slezsku dochovaná atributivní anenská zobrazení mùeme dále pøiøadit k podtypu tzv. juxtapoziènímu (drobné postavièky Jeíka a Pannu Marii jsou rovnomìrnì usazeny kadá na jedné Anninì ruce). Podtyp
archaiètìjí, superpozièní, obvyklý v západních zemích, se zde neobjevuje vùbec.
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Kompoziènì vyváené schéma sedící sv. Anny s dìtmi rovnomìrnì rozsazenými na klínì je
zastoupeno nìkolika pøíklady: na jihu Moravy sv. Annou s Pannou Marií (torzo bez Jeíka)
z MG v Brnì, na Olomoucku plastikou z Muzea umìní v Olomouci (byla jetì donedávna vystavena v expozici na hradì ternberku) a ve Slezsku sv. Annou Samoutøetí ze Slavkova (dnes
v expozici Slezského zemského muzea v Opavì).17
Obmìnu tohoto symetrického zobrazení tvoøí uskupení volnìjí, kde Panna Marie
stojí po boku své matky, jí zùstává na klínì Jeíek. Nejstarí plastikou tohoto typu, pocházející z 80. let 15. století, je ji zmiòovaná dnes nezvìstná sv. Anna Samatøetí z Lipné. V dobì
kolem roku 1500 a v prvních dvou desetiletích 16. století varianta se stojící Pannou Marií
v oblasti Moravy a Slezska pøevauje. Jen z olomoucké oblasti mùeme jmenovat sv. Annu
Samutøetí z Køivákovy sbírky (z let 14901500), která je dnes uloena v depozitáøi olomouckého dómu, dále nepolychromovanou plastiku neznámého pùvodu z Muzea umìní
v Olomouci (kolem 1500), kterou vak Tomáek s Tognerem povaovali za bavorskou práci a jetì torzální skulpturu z kostela sv. Ondøeje z Pavlovic u Kojetína. Také v èeském
Slezsku se typ sedící sv. Anny s Jeíkem na klínì a s vedle stojící Pannou Marií stal
oblíbeným. Kromì ji zmiòované plastiky z muzea v Novém Jièínì odtud pochází nejzajímavìjí zástupce tohoto typu a zároveò jedno z nejkvalitnìjích plastických vyobrazení
sledované ikonografie v èeských zemích: sv. Anna Samatøetí z kostela sv. Floriána ve Starých Lublicích, je se stala vzorem pro dalí øezbáøe (dnes je umístìna v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Opavì). Jiní Moravu reprezentuje skulptura z kostela sv. Jiøí v Kochovì
u Blanska a také nejmladí zástupce skupiny (ze 30. let 16. století)  ji ranì renesanèní sv.
Anna Samatøetí z Rajnochovic na Kromìøísku, obohacená postavou donátora.18
I v pomezních oblastech mùeme nalézt pøíklady této varianty, napø. ve høbitovním kostela
sv. Jiljí ve Svitavách. Kvalitní skulptura nezapøe svou souvislost s umìním podunajské oblasti,
pravdìpodobnì zprostøedkovanou jihoèeským okruhem, podobnì jako v pøípadì v nedávné
dobì objevené sv. Anny Samétøetí z Èeské Bìlé u Havlíèkova Brodu (z druhé strany hranice).
Z èesko-moravského pomezí pochází ná také vùbec nejstarí pøíklad atributivního typu se
stojící sv. Annou: kamenná krásnoslohová plastika z kláterní kaple sv. Anny v Nové Øíi. Sv.
Anna nesoucí v náruèí symetricky rozloené drobné postavièky Jeíka a Marie pøedznamenává schéma, které se o sto let pozdìji (v posledním desetiletí 15. a na poèátku 16. století) stane nejrozíøenìjím zobrazením sv. Anny  nejen Èechách, ale také v zemích sousedních (v
Nìmecku, v Rakousku i v polském Slezsku). Zajímavé je, e na Moravì a v èeském Slezsku
(pokud vycházíme z dochovaného fondu) se tento typ témìø neprosadil. Jediným dochovaným pøíkladem z tìchto oblastí, pomineme-li novoøískou sochu, která vak souvisí spíe
s jihoèeským okruhem, a dnes nezvìstnou skulpturu z Rýmaøova, je øezba z oblasti èeského
Slezska  z kaple Panny Marie v Odrách na Novojièínsku (dnes uloená v církevní sbírce
v Opavì). 19 Také co se týèe realistického èi gerhaertovského schématu, známe z oblasti
Moravy a Slezska (nepoèítáme-li dnes nezvìstný reliéf z kostela sv. Anny v Radimìøi u Svitav a reliéf z hradu Buchlova)20 pouze jediný dochovaný kvalitní pøíklad. Jde o reliéf z Moravské galerie, který byl zakoupen v roce 1930 z vorilského klátera v Brnì.21 Dva andìlé
pøidrují za Annou a Pannou Marií bohatì naøasený závìs, jeho strany zvýrazòují jetì dvì
drobné muzicírující andìlské postavy. Reliéf se nedochoval intaktnì, chybí atribut na pozadí. Není zcela vylouèeno, e scénu doplòovala polopostava ehnajícího Boha Otce (podobnì jako napø. u reliéfu z frantikánského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, èi na
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jemu velmi podobném malovaném oltáøním køídle z frantikánského kostela v Annabergu od
Hanse Hesse).22 Vzhledem k ne zcela prokázané provenienci i jisté výluènosti vorilského
reliéfu v kontextu jiní Moravy nevyluèujeme, e by mohlo jít o im-port z oblasti nìmeckých
zemí (snad pøímo ze Saska?).
Na závìr jetì krátká zmínka o dalích importech, které fond plastik zkoumaného tématu dochovaných na naem území doplòují. V 60. letech byla ve Slezském zemském muzeu
v Opavì vystavena drobná, oboustrannì opracovaná plastika sv. Anny Samétøetí, nalezená v Bukovci u Jablunkova a pocházející s nejvìtí pravdìpodobností z dílny hornorakouského mistra Leonharda Astla.23 V roce 1973 ji navrátili Národní galerii, aby mohla být
instalována v expozici pozdnì gotického umìní na hradì Kosti. Po zruení zdaøilé kostecké instalace se pro bukoveckou sochu ji bohuel nenalo místo jinde ne v depozitáøi;
snad by se mohla jako zápùjèka znovu vrátit do expozice nìkterého ze slezských muzeí èi
zámkù, blízko oblasti, kde byla nalezena. Napø. na zámek v Hradci nad Moravicí (nedaleko
Opavy), kde v drobné sbírce importovaných gotických plastik nalezneme mimo jiné i torzo sedící sv. Anny Samétøetí, pùvodem z jiního Nìmecka, odkud pochází také plastika
stojící sv. Anny Samétøetí ze sbírek hradu Bouzova.24
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DIE HEILIGE ANNA SELBDRITT
IN GOTISCHER PLASTIK MÄHRENS UND SCHLESIENS
Zusammenfassung
Die Darstellung der heiligen Anna (Gottesgrossmutter) zusammen mit Jesusknaben und
Jungfrau Maria, in theologischer und Fachterminologie als hl. Anna Selbdritt gennant, ist in
gotischer Kunst zu einem der beliebtesten Themen geworden. Es ist in ganzem Europa verbreitet und vor allem in der Holzbildhauerei. Nicht anders war es in Mähren und Schlesien, obwohl
der erhaltene Bestand der Plastiken dieses Themas mit den umliegenden Ländern (einschließlich
Böhmen) kaum zu vergleichen ist. Die Zahl wurde durch unzählige Entwendungen markant
herabgesetzt (vor allem in den 60-er und hauptsächlich in den 90-er Jahren  es geht z. B. um die
hl. Anna Selbdritt aus Rýmaøov, Radimìø und Lipná), bzw. durch die Übertragung ins Depot der
Zentralinstitution (Nationalgalerie in Prag  die Plastik der hl. Anna aus Bukovec bei Jablunkov). Darum ist es nötig, auf die Werke der hohen Qualität aufmerksam zu machen, die bisher in
den mährischen und schlesischen Sammlungen bleiben. Vor kurzem hat ihnen auch die große
Ausstellung Von Gotik bis zur Renaissance Aufmerksamkeit geschenkt, wo diese Skulpturen
sehr repräsentativ ausgestellt wurden  es ging hauptsächlich um die hl. Anna Selbdritt aus
Staré Lublice (heute im Besitz der Frauenkirche in Opava) und um die andere aus dem Ursuliner-Kloster in Brünn (heute in der Mährishen Galerie in Brünn). In Grenzgebieten an Böhmen
sind auf den ursprünglichen Orten auch weitere hochwertige Plastiken erhalten: die hl. Anna
Selbdritt aus der Klosterkapelle in Nová Øíe (eine der ältesten Skulpturen dieser Ikonografie 
sie stammt schon aus dem Zeitalter des Weichen Stils) und die auf das Donaugebiet orientierte
Plastik der sitzenden hl. Anna mit den Kindern aus der Friedhofskirche in Svitavy.
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