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S TUD I E

EMPEREURETDIEUX.SOURCESNUMISMATIQUESETINVESTITURE
DIVINED’AURÉLIEN(270—275)

AGATAA.KLUCZEK

L’opinion admise dans la littérature accentue les mérites de l’empereur 
Aurélien (270–275) à surmonter la crise qui se répandait dans l’État romain au 
IIIe siècle. Elle a également une grande importance pour ses solutions politiques, 
surtout celles qui concernaient les bases idéologiques du pouvoir impérial et 
constituaient une réponse à la chute de l’autorité et du prestige de l’empereur, 
l’un des événements de la crise des plus fatals pour l’Empire romain.1 La formule 
deus et dominus natus qui prouvait son droit naturel au pouvoir constituait le 
sommet et la charnière du succès d’Aurélien dans ce domaine.2 Ce point du 
développement de l’idéologie du pouvoir impérial était conduit par l’idée du choix 
et de la nomination de l’empereur par les dieux. Aurélien s’est inscrit dans ce 
courant développé depuis les années précoces de l’Empire.

Les sources littéraires manquent généralement de mentions précisant si 
empereur était en voie de cette nomination divine. Seul un court fragment du récit 
du continuateur anonyme de Dion Cassius donne des informations à ce propos. Il dit 
qu’à un moment de son règne, après avoir étouffé la rébellion dans l’armée, Aurélien 
a constaté que les soldats se trompaient en croyant qu’ils disposaient du sort de 
l’empereur. Le règne et la vie du souverain ne dépendaient que du dieu même. C’est 
lui qui a confié à l’empereur le pouvoir en lui offrant le pourpre et c’est lui qui décide
de la durée de son règne.3 À la lumière de ce témoignage, nous pouvons admettre 
que l’Illyrien voyait la source de sa dignité impériale dans l’investiture divine. Sa 
montée au pouvoir était caractéristique pour le IIIe siècle. C’était la montée du chef 

1  van SICKLE, C. E.: Changing Bases of the Roman Imperial Power in the Third Century A. D.,  
AC 8/1939, p. 167–168; POLVERINI, L.: Da Aureliano a Diocleziano. In: ANRW, II 2, 1975, p. 1013–
1014. Pour les abréviations, on adopte celles qui sont en usage dans L’Année Philologique.

2  HOMO, L.: Essai sur le règne de l’empereur Aurélien (270–275). Paris 1904, p. 191–193; TURCAN, R.: Le 
culte impérial au IIIe siècle. In: ANRW, II 16/2, 1978, p. 1033; KOTULA, T.: Aurélien et Zénobie. L’unité 
ou la division de l’Empire? Wrocław 1997, p. 160–161; KACZANOWICZ, W.: Źródła numizmatyczne do 
dziejów idei władzy charyzmatycznej w cesarstwie rzymskim doby kryzysu III w. In: Pamiętnik XVI 
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2/1, éd. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński. 
Toruń 2000, p. 41–44.

3  Anonymus qui Dionis Cassii Historias continuavit, frg. 10,6 (FHGr IV, p. 197).
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militaire au rang de l’imperator réalisée par l’armée, puis acceptée par le sénat.4 
Une telle promotion, par sa nature et son caractère, rendait l’empereur dépendant 
de ses « électeurs » : les soldats romains. Le rapport à l’idée de l’investiture divine 
pouvait pourtant donner une indépendance par rapport à la volonté et la fantaisie 
des soldats. Sa mise en oeuvre réduirait leurs actions. Pendant « les élections », 
elles seraient réduites à la réalisation de la volonté divine. Le continuateur de 
Dion Cassius ne mentionne pas le nom du dieu choisi par Aurélien pour réaliser 
son idée. Il n’est donc pas possible de fixer à la base de ce fragment lequel des
représentants du panthéon romain était celui qui d’après l’Illyrien sanctionnait sa 
position. Dans la littérature qui se rapporte à la mention de l’auteur antique, deux 
noms de dieux apparaissent. T. Kotula écrit avec prudence: « Il est fort probable 
que la divinité par excellence, qui n’est pas nommé dans ce fragment, était le Soleil 
Invaincu d’Aurélien. ».5 D’autre part, A. Watson identifie le dieu mentionné dans
cet extrait à Jupiter.6 Les chercheurs soulignent également l’importance de l’idée 
de la nomination divine de l’empereur romain exprimée de façon si directe dans ce 
fragment.7 Les témoignages numismatiques apportent d’autres détails sur position 
et place de cette idée dans la propagande officielle d’Aurélien.

L’idée du règne provenant de la volonté des dieux, accepté et soutenu par 
eux, était souvent lancée, dans le passé, par des représentations sur les monnaies 
impériales. Il y avait également plusieurs manières de réaliser cette présentation 
par des légendes ou par l’iconographie monétaire. L’empereur entouré des déités 
qui acceptaient sa position politique, ou couronné par une déité ou recevant une 
victoriola, les dieux aux surnoms conservator, stator, ou propugnator qui veillaient 
au sort du souverain, le motif providentia Deorum – ce ne sont que quelques-unes 
des possibilités qui servaient à exprimer la conviction qu’un empereur régnait 
consensus Deorum.8 La représentation du motif de l’élection et la désignation divine 
du souverain la plus lisible était celle qui présentait l’empereur à qui le dieu remet 
le globe ou encore, la représentation de l’empereur et du dieu qui tiennent le globe. 

4  HOMO, L.: Essai…, p. 39 et suiv.; SAUNDERS, R. T.: A Biography of the Emperor Aurelian (A. D. 270–275).  
Cincinnati 1991, p. 145 et suiv.; CIZEK, E.: L’Empereur Aurélien et son temps. Paris 1994, p. 89 et 
suiv.; KOTULA, T.: Aurélien…, p. 50 et suiv. A propos des circonstances de mettre au pouvoir impérial 
pendant la crise au IIIe siècle, cf. HARTMANN, F.: Herrscherwechsel und Reichskrise. Untersuchungen 
zu den Ursachen und Konsequenzen der Herrscherwechsel im Imperium Romanum der Soldatenkaiserzeit  
(3. Jahrhundert n. Chr.). Frankfurt a. M.–Bern 1982.

5  KOTULA, T.: Aurélien…, p. 162. Cf. di DARIO, B. M.: Il Sole Invincibile. Aureliano riformatore politico e 
religioso. Padova 2002, p. 74; il étudie ce fragment dans le contexte de la réforme politico-religieuse 
d’Aurélien liée au dieu Sol Invictus. SAUNDERS, R. T.: A Biography…, p. 186–187; en profite pour con-
stater le fait de la rébellion dans l’armée, contre Aurélien.

6  WATSON, A.: The Representation of Imperial Authority: Problems of Continuity in the Mid-Third Century 
A. D., Ph. Diss. London 1991 (1992), p. 150; Id: Aurelian and the Third Century. London–New York 1999, 
p. 186–187.

7  Cf. CHRISTOL, M.: Littérature et numismatique: l’avènement de Dioclétien et la théologie du pouvoir 
impérial dans les dernières décennies du IIIe siècle. In: Mélanges de Numismatique, d’Archéologie et 
d’Histoire offerts à J. Lafaurie, éd. P. Bastien, F. Dumas, H. Huvelin. Paris 1980, p. 83 et suiv.

8  Cf. p. ex. FEARS, J. R.: Princeps a Diis Electus: The Divine Election of the Emperor as a Political Concept 
at Rome. Rome 1977; MARTIN, J.-P.: Providentia Deorum, Recherches sur certains aspects religieux du 
pouvoir impérial romain. Rome 1982.
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Le globe joue un rôle important dans l’iconographie monétaire.9 Il était le symbole 
de la domination dans le monde, dans le sens d’Universum; il était l’emblème 
d’un cosmocrator, d’un rector Orbis, et du pouvoir suprême. C’était l’attribut de 
nombreux dieux romains, le témoignage de leur pouvoir et de l’étendue de leur 
règne. Le motif de la remise du globe au souverain par le dieu, sur les monnaies 
impériales, représentait la légitimation de la position de l’empereur dans l’Empire 
romain. Le représentant du monde des dieux est donateur. Donc l’empereur règne 
de sa volonté, il est sous la protection direct de la divinité. Le dieu soutient son 
élu dans des actions diverses et accepte a priori ses démarches comme initiateur, 
et il lui confère une légimité incontestable. Cette idée, entamée à l’époque du 
Haut-Empire, s’est épanouie dans la deuxième moitié du IIIe siècle. Elle favorisait 
le renforcement du prestige et du pouvoir impérial, affaibli à l’époque de la crise, 
et soutenait l’absolutisme impérial naissant.10

Dans l’iconographie de revers des monnaies émises dans les ateliers 
impériaux au nom d’Aurélien,11 on montrait le souverain qui tenait le globe ou 
des dieux seuls qui portaient le globe. Il y avait aussi des représentations de 
l’empereur recevant le globe du dieu. Ces dernières – avec le motif de la remise 
du globe – feront l’objet de la présente étude car elles expriment parfaitement 
l’idée a diis electus. La formule « remise du globe » est simplifiée par nécessité
dans la présente analyse et c’est dans ce sens symbolique qu’elle sera employée 
ici. En effet les représentations reprenaient ce motif de différentes façons. Le 
dieu montre ou offre le globe ou victoriola, à l’empereur. Le dieu et l’empereur qui 
est face à lui, soutiennent le globe. Ou le dieu est débout à côté de l’empereur 
qui tient le globe ou victoriola. Il est possible de distinguer les trois modèles 
iconographiques où le partenaire divin d’Aurélien changeait:
• Jupiter remet le globe à l’empereur (1),
• le Soleil Invincible remet le globe à l’empereur (2), la scène est accompagnée 

par la représentation du prisonnier barbare qui est assis entre les deux, soit 
le dieu appuie son pied sur lui ou deux prisonniers assis sont représentés 
à l’exergue (2a),

• Mars remet le globe à l’empereur (3).12

9  Cf. VOGT, J.: Orbis. Ausgewählte Schriften zur Geschichte des Altertums. Freiburg–Basel–Wien 1960, 
p. 160–167; ALFÖLDI, A.: Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche. Darmstadt 1980, 
p. 235–238; ARNAUD, P.: L’image du globe dans le monde romain: science, iconographie, symbolique. 
MEFRA 96/1984, p. 53–116; BASTIEN, P.: Le buste monétaire des empereurs romains, vol. 2. Wetteren 
1993, p. 491–510; KOLB, F.: Herrscherideologie in der Spätantike. Berlin 2001, p. 52–53.

10  Cf. p. ex. MARTIN, J.-P.: Pouvoir et religions de l’avènement de Septime Sévère au concile de Nicée (193–325 
ap. J.-C.). Paris 1998, p. 49–69.

11  Les références seront données d’après les catalogues: GNECCHI, F.: I medaglioni romani, descritti ed 
illustrati. Milano 1912 (cité ici Gnecchi), vol. I–III; The Roman Imperial Coinage, ed. H. Mattingly et al. 
London 1968 (=RIC), vol. V/1; GÖBL, R.: Die Münzprägung des Kaisers Aurelianus (270/275). Wien 1993 
(=GÖBL). On adopte la répartition des monnaies par les ateliers proposée par ESTIOT, S.: Ripostiglio 
della Venèra, Nuovo catalogo illustrato, vol. 2/1: Aureliano. Roma 1995, p. 22–107. Cf. CALLU, J.-P.: 
La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311. Paris 1969, p. 231–236, 323–332; GÖBL, 
p. 33–68; WATSON, A.: Aurelian…, p. 132–136.

12  Les auteurs des catalogues sont, en général, d’avis différents quant à l’identité de la figure donnée, cf. infra. 
Pour nous, c’est Mars qui accompagne l’empereur tenant le globe ou offre le globe à l’empereur. Ce schéma 
est typique pour le monnayage d’Aurélien. Les numéros des concrets modèles iconographiques, utilisés 
ensuite dans les tableaux 1 et 3, sont introduites pour une saisie plus claire du matériel numismatique.
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De nombreuses variantes iconographiques apparaissent sur les dessins 
appartenant aux modèles concrets. Les héros des représentations sont équipés 
d’autres attributs de leur pouvoir: sceptre, lance, ou fouet. Ces détails ne 
changent pas la signification idéologique des représentations. Par contre, les
inscriptions qui accompagnent l’iconographie sur les revers sont un élément 
qui multiplie les possibilités de leur interprétation. Certaines légendes appellent 
les noms des dieux ou parlent des vertus de l’imperator, d’autres évoquent les 
relations de l’empereur et de l’armée romaine (cf. tabl. 1).

Tableau 1: Typologie des émissions monétaires d’Aurélien au motif de  
« la remise du globe »

Légende des revers monétaires Iconographie (numéro du modèle)
CONCORD(ia) MILIT(um) 1

FIDES MILIT(VM)
1
3

IOVI CONSER(VATORI) 1

ORIENS AVG(usti)
2
2a

RESTITVTOR EXERCITI 3
RESTITVTOR ORBIS 2
SOLI CONSERVATORI 2a
SOLI INVICTO 2a

VIRTVS AVG(usti)
2a 
3

VIRT(VS) MILITVM 3

Dans le monnayage d’Aurélien, beaucoup de dieux apparaissaient dans de 
divers contextes thématiques.13 Dans la propagande de l’idée de la nomination 
divine, le geste de « la remise du globe » est présenté avec la participation des 
trois dieux. La proposition des chercheurs mentionnée ci-dessus peut donc 
être complétée par l’identité du dieu qui sanctionne le règne d’Aurélien. D’après 
les données numismatiques, cela pouvait être Mars, Jupiter, ou Sol Invictus. 
Chacun de ces personnages du panthéon romain incluait une importance 
idéologique énorme.

Le premier de ces dieux, Mars apparaissait souvent dans le monnayage 
d’Aurélien. Il était dieu de la guerre, portant l’épithète invictus et renforçant la virtus 
impériale, ou appelé pacifer, il surveillait les actions de l’empereur à introduire 
la paix.14 Ce qui nous intéresse, c’est que les associations inhabituelles ont été 

13  Cf. REDÖ, F.: Numismatical Sources of the Illyr Soldier Emperors’ Religious Policy. Budapestini 1973, 
p. 63–76, 117–125; WATSON, A.: Aurelian…, p. 183–202; KACZANOWICZ, W.: Aspekty ideologiczne w 
rzymskim mennictwie lat 235–284 n. e. Katowice 1990, p. 83–88.

14  Cf. RIC V/1 (Aurelian), n° 1, 5, 15, 33–34, 97–98, 112, 133, 156, 179–183, 186, 210, 270–271, 358–359; 
GÖBL, n° 1, 11–14, 41–43, 77, 80, 95, 114, 127–128, 163, 350, 384; GNECCHI I, p. 9, n° 4, pl. 3,13.
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proposées dans la propagande politico-religieuse d’Aurélien. Sur les antoniniens 
des ateliers de Milan, Rome, Siscia (Sremska Mitrovica), et d’atelier indéterminé, 
du type VIRT(VS) MILITVM15 et sur les antoniniens de Milan et Siscia, du type 
VIRTVS AVG, l’empereur qui tenait un globe est accompagné par le personnage 
armé portant une victoriola, c’est Mars.16 Virtus exprimait parfaitement les qualités 
guerrières du souverain romain: son courage, vaillance et le pouvoir de vaincre et 
elle s’exprimait surtout sur le champ de bataille pendant la lutte.17 Le sens militaire 
de la Virtus est évident. Le caractère militaire de l’époque de la crise du IIIe siècle, 
regnée par Aurélien provoquait que la propagande impériale se référait souvent 
à cette force redoutable et invincible comme vertu de l’empereur ou des soldats 
romains. De même, dans l’iconographie des antoniniens de Milan, du type FIDES 
MILITVM le personnage en habit militaire (Mars ?) présente un globe surmonté 
d’une Victoire, à l’empereur tenant une haste ou un sceptre.18 La représentation 
de Mars et du souverain qui tiennent le globe, sur les antoniniens de Cyzique, du 
type RESTITVTOR EXERCITI était aussi nouvelle et originale.19 Dans ce cas-là 
Mars soutenait les démarches rénovatrices d’Aurélien liées à ses préparatifs de 
l’expédition orientale contre les Sassanides ou contre les Goths en Asie Mineure.20 
Les tentatives de l’empereur, menant à augmenter l’adresse et discipline de l’armée 
romaine se sont inscrites dans ces actions. Probablement l’inscription de ces 
monnaies les rappelle. L’iconographie souligne que les démarches de l’empereur 
étaient approuvées par Mars. Ces émissions sont exemple de la liaison de l’idée du 
choix par le dieu et de la désignation divine à celle que l’approbation du souverain 
par l’armée rénovée est la condition réelle du pouvoir impérial.

15  RIC V/1 (Aurelian), n° 56, 146–148, 184, 242, 407–408; GÖBL, n° 51, 62–63, 104–105, 186, 282–283; 
MAIRAT, J.: Monnaies rares ou inédites d’Aurélien. BSFN 56/2001, p. 49, n° 1. Le personnage qui 
accompagne l’empereur est un soldat – RIC V/1 (Aurelian), n° 242; GÖBL, n° 186; mais parfois – pour 
les autres auteurs, c’est Mars – ESTIOT, S.: Ripostiglio…, n° 6416–6429. Sur les autres monna-
ies S. Estiot l’identifie au soldat, ibid., n° 120–126, 141–161, 1738–1773, 2720–2940, 4121–4390,  
8998–9003, 9217–9351, 10774–10799.

16  Pour les auteurs de référence – RIC V/1 (Aurelian), n° 149, 241; GÖBL, n° 50, 185; aussi COHEN, H.: 
Description historique des monnaies frappées sous l’Empire romain communément appelées médailles 
impériales, vol. 6. Paris 1995. Aurélien, n° 276, le personnage qui accompagne l’empereur tenant 
le globe est un soldat. Contra LÓPEZ SÁNCHEZ, F.: Du masculin dans le féminin: les pouvoirs 
réels de Séverine (274–275 ap. J.-C.) et d’autres femmes à Rome. L’apport de la numismatique. In: 
Iconographie impériale, iconographie royale, iconographie des élites dans le monde gréco-romain, 
Textes réunis et présentés par Y. Perrin, avec la collaboration de Th. Petit. Saint-Etienne 2004,  
p. 252–253, il vaut mieux voir Aurélien et Claude II le Gothique dans l’iconographie des types virtus 
militum et virtus Augusti, il s’agit toujours du transfert du pouvoir impérial. A notre avis, il faudrait 
identifier ce personnage à Mars.

17  Cf. p. ex. GAGÉ, J.: La „virtus” de Constantin, à propos d’une inscription discutée, REL 12/1934, 
p. 398–405; LACONI, S.: Virtus, Studio semantico e religioso dalle origini al Basso Impero. [Cagliari] 
1988, p. 13–107; HEIM, F.: Virtus, Idéologie politique et croyances religieuses au IVe siècle. Berne-
Frankfurt a. M.–New York 1991, p. 175–184.

18  RIC V/1 (Aurelian), n° 126–127, ce personnage identifie au soldat; voir aussi COHEN, H.: Description…, 
Aurélien, n° 93.

19  Les déscriptions du personnage debout à côté de l’empereur sont diverses. Pour RIC V/1 (Aurelian), 
n° 366; GÖBL, n° 348; ESTIOT, S.: Ripostiglio…, n° 10723–10773; BASTIEN, P.: Le buste…, p. 503, 
c’est Mars. Contra HOMO, L.: Essai…, tabl. IV, p. 374; MANNS, F.: Münzkundliche und historische 
Untersuchungen über die Zeit der Illyrerkaiser, Aurelianus. Phil. Diss. Würzburg 1939, p. 59: un soldat; 
et COHEN, H.: Description…, Aurélien, n° 206: la déesse Roma.

20  Cf. ESTIOT, S.: Aureliana, RN 150, S. 6, 1995, p. 87.
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De même, Jupiter était exploité dans la propagande numismatique 
d’Aurélien. Ce dieu était vénéré comme stator.21 Cet adjectif accentuait la 
protection que Jupiter accordait à Aurélien. Le dieu était aussi donateur de 
la victoire : Jupiter victor.22 Sur certaines monnaies, il remettait le globe à 
l’empereur. C’est dans ce domaine qu’Aurélien a puisé à l’idée de l’investiture 
de Jupiter qui s’est formée et développée à l’époque du règne des Antonins. 
Dans la politique religieuse de Trajan, Jupiter avait un rôle important du 
protecteur de l’empereur.23 Sur les monnaies d’Hadrien24 et de Commode,25 et 
puis sur celles de Septime Sévère,26 le motif de la remise du globe par Jupiter 
est apparu. La scène accompagnait les légendes comprenant les données sur le 
cursus honorum impérial. Les légendes narratives sont apparues plus tard. Sur 
les monnaies de Sévère Alexandre la scène de présenter le globe à l’empereur 
par Jupiter ou de soutenir le globe par les deux est apparue à côté des slogans 
FELICITATI POPVL(I) ROM(ANI) et PERPETVITAS IMP AVG.27 Sur les émissions 
de Philippe l’Arabe l’inscription VIRTVS AVGVSTI est apparue.28 Dans ces deux 
cas, à part l’empereur et Jupiter sur les dessins, on voit des personnages armés 
identifiés aux soldats, Virtus ou Mars. Sur les monnaies de Gallien, le suivant 
parmi les empereurs dont la propagande exprimait l’investiture divine par le 
geste de la remise du globe à l’empereur par Jupiter, de nouveau l’iconographie 
a été simplifiée. Elle ne comprend que les personnages du dieu et du souverain.
L’inscription des revers a pris la formule IOVI CONSERVATORI.29

Dans la propagande d’Aurélien on a utilisé cette dernière représentation, 
aussi bien dans la légende qui annonce Jupiter comme protecteur de l’empereur 
que dans l’iconographie qui suggère que l’empereur est un instrument de la 
volonté de ce dieu et bénéficie de son approbation; ce sont les représentations
sur les antoniniens de Milan, Rome, Siscia, Cyzique, Serdica (Sofia) et atelier
indéterminé.30 On a aussi créé une combinaison novatrice du dessin qui 
comprend le motif de la remise du globe, par Jupiter et de nouvelles inscriptions 
qui n’ont pas encore été illustrées de cette façon. Ce sont: CONCORD MILIT31 et 
FIDES MILITVM32 sur les antoniniens de Cyzique. L’investiture de Jupiter avait 
les origines éloignées. Dans la propagande de l’Illyrien on peut apercevoir une 

21  RIC V/1 (Aurelian), n° 267–268, 333; GÖBL, n° 241, 305–306; PFLAUM, H. G.: Monnaie inédite d’Au-
rélien, de Cyzique. BSFN 18/1963, p. 269–270.

22  RIC V/1 (Aurelian), n° 49, 269; GÖBL, n° 109, 262.
23  RIC II (Trajan), n° 249–250, 298, 619, 643. A propos du rôle de Jupiter dans la politique réligieuse des 

Antonins consulter BEAUJEU, J.: La religion romaine à l’apogée de l’Empire. I. La politique religieuse 
des Antonins (96–192). Paris 1955; FEARS, J. R.: The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology. In: 
ANRW, II 17/1, 1981, p. 80 et suiv.; CLAUSS, M.: Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich. 
Stuttgart–Leipzig 1999, p. 250–253.

24  RIC II (Hadrian), n° 109.
25  Gnecchi II, p. 58, n° 64, pl. 82,6; p. 59, n° 66; p. 67, n° 143; p. 68, n° 146, pl. 88,1; p. 69, n° 156–157.
26  RIC IV/1 (Septimius Severus), n° 35.
27  Gnecchi II, p. 79, n° 4; p. 80, n° 5, pl. 98,5; p. 80, n° 10, pl. 98,10.
28  Gnecchi II, p. 95, n° 11, pl. 107,9.
29  RIC V/1 (Gallienus, Joint Reign), n° 440.
30  RIC V/1 (Aurelian), n° 48, 129–132, 174, 225–228, 259–266, 274–275, 346, 394–395; GÖBL, n° 45, 

58–59, 112, 184, 199–200, 242–243, 253, 277–278, 307, 325–327; MAIRAT, J.: Monnaies…, p. 50–52, 
n° 3, 5–6; ESTIOT, S.: Gallien et Aurélien: deux antoniniens inédits. BSFN 43/1988, p. 458–459.

31  RIC V/1 (Aurelian), n° 342; GÖBL, n° 322, 329.
32  RIC V/1 (Aurelian), n° 344; GÖBL, n° 319, 328.
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certaine adaptation du vieux sujet au besoin du moment. L’époque où Aurélien 
régnait sur l’Empire romain était une époque de guerre continue et du rôle de 
l’armée plus important, souvent d’un rôle négatif. Ces événements influençaient
l’apparition des allusions militaires dans la propagande de l’époque de la crise du 
IIIe siècle. Dans le cas des monnaies d’Aurélien citées, cette influence est visible
non pas dans l’iconographie comme sur les émissions de Sévère Alexandre ou de 
Philippe l’Arabe, mais dans le complètement du motif iconographique connu par 
les nouvelles légendes correspondantes à l’armée omniprésente. On s’y est adressé 
directement aux soldats et on a rappelé les vertus concordia (concorde) et fides 
(fidelité). Au même moment, la genèse divine du règne d’Aurélien a été montrée
dans l’iconographie de ces émissions. De telles associations suggèrent que le fait 
de souligner l’idée du droit divin au pouvoir était destiné aux soldats.

Le dernier des trois dieux – le Soleil Invincible – a gagné une place 
importante dans la propagande d’Aurélien. Dans la réforme politico-religieuse, 
l’Illyrien a déterminé la primauté de Deus Sol Invictus dans le panthéon romain.33 
Cette décision et ses préparatifs se sont reflétés dans la création de nombreuses
émissions monétaires propageant la grande importance de la déité solaire. 
Pourtant, l’investiture solaire avait auparavant une courte histoire. Cependant 
les initiatives de Gordien III y peuvent être notées. Dans l’iconographie de ses 
médaillons du type VIRTVS AVGVSTI, l’empereur couronné par Virtus, recevait 
le globe de Sol. Ces représentations étaient complétées par les personnages des 
captifs et des soldats.34 Bien que sous Gallien la relation entre le souverain et 
Sol se soit exprimée par l’image du dieu couronnant l’empereur et les épithètes 
conservator et comes Augusti données à Sol;35 on n’a pas touché à la question de 
l’investiture divine par la présentation de la remise du globe à l’empereur par ce 
dieu, jusqu’à l’époque d’Aurélien. Des monnaies de plusieurs types comportant le 
motif décrit ont été frappées pour Aurélien. Quelques-unes étaient revêtues des 
surnoms du dieu – ORIENS AVG (antoniniens de Siscia et Serdica),36 SOLI INVICTO 
(antoniniens de Serdica),37 et SOLI CONSERVATORI (antoniniens de Cyzique).38 
Les autres monnaies avec le motif de la remise du globe à l’empereur par Sol 
Invictus, du type VIRTVS AVG (antoniniens de Serdica)39 et RESTITVTOR ORBIS 

33  De la réforme et du rôle de Sol Invictus dans la propagande d’Aurélien cf. HOMO, L.: Essai…, p. 184–195;  
HALSBERGHE, G. H.: The Cult of Sol Invictus. Leiden 1972, p. 135–162; Id: Le culte de Deus Sol Invictus 
à Rome au 3e siècle ap. J.-C. In: ANRW, II 17/4, 1984, p. 2195–2201; KACZANOWICZ, W.: Motywy reli-
gijne w rzymskim mennictwie drugiej połowy III w. n.e. (do 284 r.). In: Acta UNC, Historia 27 (254), 
1992, p. 119–123; KOTULA, T.: Kryzys III wieku a kult cesarski. Antiquitas 21/1995, p. 153–155; Id: 
Aurélien…, p. 158 et suiv.; WATSON, A.: Aurelian…, p. 188–198, 201–202; CHIRON-MROZOWSKA, A.: 
Le dieu Sol et le pouvoir romain. Etude d’iconographie monétaire. Wiadomości Numizmatyczne 36/1992, 
p. 18–19; MARTIN, J.-P.: Sol Invictus: des Sévères à la Tétrarchie d’après les monnaies. CCG 11/2000, 
p. 305; di DARIO, B. M.: Il Sole…, p. 62–105; BERRENS, S.: Sonnenkult und Kaisertum von Severern bis 
Constantin I. (193–337 n. Chr.), Historia Einzelschriften, H. 185. Stutgart 2004, p. 90–126.

34  Gnecchi I, p. 48, n° 11, pl. 24,3; Gnecchi II, p. 93, n° 56–58, pl. 106,8–9.
35  RIC V/1 (Gallienus, Joint Reign), n° 445; RIC V/1 (Gallienus, Sole Reign), n° 282–285, 357, 583.
36  RIC V/1 (Aurelian), n° 282–283; GÖBL, n° 216, 255.
37  RIC V/1 (Aurelian), n° 312–315; GÖBL, n° 258; GIARD, J.-B.: Deux monnaies inédites d’Aurélien et de 

Constance-Chlore César. BSFN 19/1964, p. 385.
38  RIC V/1 (Aurelian), n° 353; GÖBL, n° 336; cf. BASTIEN, P.: Le buste…, p. 503.
39  RIC V/1 (Aurelian), n° 316–317; MOUCHMOV, N. A.: Monetite i monetarnitsite na Serdika. Sofia 1926, 

n° 665. Cf. GÖBL, n° 252.
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(antoniniens de Cyzique),40 parlent des réussites et des qualités du souverain. 
Mais ces succès résultent de la volonté et du soutien de Sol. L’importance 
idéologique de ces émissions doit être mise en valeur dans un contexte plus large. 
Le Soleil Invincible nommé SOL DOMINVS IMPERI ROMANI,41 dans la propagande 
d’Aurélien était un maître qui surveille l’ordre, donne procuration et remet les 
insignes du pouvoir. Cette mission comprenait aussi les relations dans le monde 
des dieux où le Soleil Invaincu était souverain. Certaines monnaies représentent 
ce dieu remettant le globe à Hercule ou à Mars, en prouvant ainsi sa position 
supérieure par rapport à d’autres dieux.42 C’est pareil pour les représentations 
où il remet le globe à Aurélien. C’est par la volonté du Soleil Invincible, maître de 
l’Univers, que l’empereur est souverain sur la terre.

Les monnaies d’Aurélien au motif de la remise du globe par le dieu, ce sont 
tout d’abord les antoniniani.43 Les monnaies qui étaient particulièrement utiles à 
payer la solde. Cette conséquence semble prouver du nouveau que l’idée du choix 
divin et de la nomination divine de l’empereur était surtout destinée aux soldats.

Les recherches sur le contenu des trésors monétaires peuvent donner une 
autre lumière sur la structure des émissions d’Aurélien. L’analyse statistique 
est rarement utilisée dans les recherches sur la propagande impériale. Les 
difficultés à estimer le nombre originel des coins utilisés à la production des
monnaies d’une émission et à partir de cette approche du nombre de coins 
originels, le nombre total de monnaies frappées au cours de la série, sont 
connues ; les approches tentées par la numismatique quantitative et ses diverses 

40  RIC V/1 (Aurelian), n° 367; GÖBL, n° 343; GYSEN, P.: Antoniniens d’Aurélien manquant au répertoire 
de GÖBL, R.: CENB 32/1995, p. 27.

41  RIC V/1 (Aurelian), n° 319–322; GÖBL, n° 151; Gnecchi III, p. 64, n° 5–8, pl. 156,3–6. GÖBL, p. 49–50,  
les relie avec l’atelier de Rome, mais voir p. ex.: MANNS, F.: Münzkundliche…, p. 45; ESTIOT, S.: 
Aureliana…, p. 75–76, 82; EAD: Ripostiglio…, p. 78; EAD: L’or romain entre crise et restitution, 270–
276 ap. J.-C., I. Aurélien, JS 1/1999, p. 91–92; BASTIEN, P.: Le buste…, p. 568, ils montrent l’atelier de 
Serdica, les monnaies ont été émises à la fin de 274 au moment de célébrer le triomphe, les quinquen-
nales et l’érection du temple de Sol Invictus à Rome.

42  Les monnaies VIRTVS AVG, RIC V/1 (Aurelian), n° 318; MOUCHMOV, N. A.: Monetite…, n° 664; cf. 
MANNS, F.: Münzkundliche…, p. 56; ESTIOT, S.: Ripostiglio…, p. 83; et les monnaies MARS INVICTVS 
(MARTI INVICTO), RIC V/1 (Aurelian), n° 357–359; GÖBL, n° 349–350; cf. di DARIO, B. M.: Il Sole…, 
p. 19, à propos de ces représentations il écrit: « l’elemento militare, guerriero, qui al vertice dell’ordi-
ne politico, appare subordinato ad un superiore principio spirituale e ad esso, che costituisce il vero 
artefice delle proprie vittorie, rimette, per così dire, il dominio (il regere). ». Contra MOUCHMOV, N. A.:  
Tajnite znaci vrhu monetite ot Serdika. Annuaire de Musée National de Sofia 25/1922, 1926, s. 186–187:  
ce sont l’empereur et Sol ou l’empereur et Mars. Cf. aussi les monnaies IOVI CONSER, RIC V/1 
(Aurelian), n° 274–275, GÖBL, n° 253, dans l’iconographie le dieu Sol et l’empereur, voir les remarques 
de WATSON, A.: Aurelian…, p. 271, note 35: l’erreur de Th. Rohde (Die Münzen des Kaisers Aurelianus 
seiner Frau Severina und der Fürsten von Palmyra, Miskolcz 1881, n° 189) de la lecture de la légende 
de revers, ou l’erreur de la production, contra ESTIOT, S.: Ripostiglio…, p. 83, qui voit dans l’iconogra-
phie les deux dieux Sol et Jupiter. Cette identification semblerait plus juste, surtout dans le contexte 
de toute la série monétaire. Jupiter et Sol sont aussi dans l’iconographie des monnaies du type ORIENS 
AVG, ESTIOT, S.: Ripostiglio…, p. 83 et n° 9977.

43  MANNS, F.: Münzkundliche…, p. 28, parle des aurei du type IOVI CONSERVATORI. Cf. les aurei de  
l’atelier indéterminé, du type VIRTVS MILITVM, ESTIOT, S.: L’or…, n° 154.
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méthodes statistiques donnent les diverses résultats.44 Selon nous, dans les 
considérations sur la prépondérance des sujets et sur le niveau d’intensité de 
leur apparition dans le monnayage impérial la seule donnée quantifiable dont
nous disposions est le nombre des monnaies dans les trouvailles ; alors on peut 
saisir des proportions de la participation de chaque type de monnaies émises 
pour l’empereur donné. Les examens des trésors peuvent constituer une aide à 
estimer une telle structure typologique des émissions, présentée en pourcentage. 
Le principe a été fait : la disproportion de divers types de monnaies dans les 
trouvailles représente la différence de la production des monnaies et saisir la 
participation proportionnelle dans les trésors des monnaies d’un type concret 
donne la réponse de la fréquence et de l’intensité de son lancement dans la 
propagande impériale. La représentativité de ces données en chiffres augmente 
proportionnellement à la grandeur du groupe analysé. 

Le matériel de base rassemblé pour le monnayage d’Aurélien est abondant. 
Néanmoins, il manque de spécification complète des trouvailles de ses monnaies
et elles sont reparties dans des études sur de grands trésors et de petits dépôts. 
La présente étude n’a pas bien sûr pour but de rapprocher toutes les découvertes 
monétaires d’Aurélien – ce qui serait impossible à faire. D’ailleurs ceci paraît 
inutil. Nous trouvons que pour obtenir un panorama de la présence du motif 
de la remise du globe à l’empereur par le dieu choisi, dans le monnayage 
d’Aurélien il suffit de décrire quelques découvertes, les plus importantes – les
plus représentatives. Ce sont des trouvailles provenant de différentes régions 
de l’État romain, avec le contenu différent de productions des ateliers 
monétaires, et de grandeur différente. Ce sont: Nieder-Rentgen, Šimanovci, 
Plevna, Svetozarevo, Ragevo, Komin, Lochhausen, Thibouville, « trésor P », 
« trésor B », « trésor d’antoniniani en Syrie », Çanakkale, Sirmium, Blackmoor, 

44  Les coins qui servaient à frapper les monnaies constituent la source de base pour estimer la taille 
des émissions monétaires. La plupart des études quantitatives sur l’Antiquité romaine utilisent la 
fourchette de 5 000 à 30 000 monnaies par coin, l’échelle qui va de 1 à 6; pour le monnayage d’or des 
chiffres sont encore plus contradictoires, p. ex. la production de 1 000 monnaies par coin pour Gallien 
et la fourchette de 10 000 à 15 000 monnaies par coin pour Lélien, donc l’échelle de 1 à 15. À propos 
des difficultés à estimer la taille des émissions monétaires et les résultats des études quantitatives voir 
p. ex. SAVIO, A.: La numismatica e i problemi quantitativi: intorno al calcado del volume delle emis-
sioni. RIN 98/1997, p. 11–48; Id: Ancora sulla numismatica e i problemi quantitativi. AIIN 44/1997, 
p. 45–52; LO CASCIO, M.: La produzione di moneta nel mondo antico: il punto di vista di uno statis-
tico economico. AIIN 44/1997, p. 25–36; ESTIOT, S.: L’or…, 270–276 ap. J.-C., II. Tacite et Florien. JS 
2/1999, p. 368–374 et 398–399: annexe 2.
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« trésor balkanique », Maravielle, La Venèra, Dunaújváros, Ig et Sainte-Pallaye.45 
Après avoir déduit les exemplaires avec représentations effacées et imitations 
comprises dans les catalogues des trouvailles, il reste 19178 monnaies qui 
représentent le monnayage de billon d’Aurélien, ainsi, le monnayage nommé 
ici « d’argent ». Ce sont tout d’abord les antoniniani-aureliani. Moins nombreux 
sont les deniers et les quinarii – pourtant ils sont exclus: le motif de « la remise 
du globe » n’apparassait pas sur leurs revers, et on en obtient un ensemble 
homogène. Au total, il reste 19141 monnaies d’Aurélien qui sont examinées. 
Elles sont analysées dans les énumérations suivantes.46

Le modèle d’analyse du monnayage d’Aurélien proposé ci-dessous en 
donnant une lumière sur la structure typologique des ses émissions permettra 
de répondre à la question sur la grandeur proportionnelle d’usage du motif de 
« la remise du globe » dans la propagande impériale d’Aurélien et montrera des 
relations quantitatives entre les types qui l’entreprenaient (cf. tabl. 2–3).

45  v. HAMMERSTEIN, H.–WICHMANN, K.–WOLFRAM, G.: Das Münfund von Nieder-Rentgen. Jahrbuch der 
Gesellschaft für Lotharingische Geschichte und Altertumskunde VIII/2, 1896, p. 1–43; BRUNŠMID, J.: 
Nahodaj rimskih bakrenih novaca iz druge polovine trećega stoljeća iz Šimanovaca (kotar Zemun).
VHAD NS 13/1913–1914, 1914, p. 269–294; MOUCHMOV, N. A.: Tajnite znaci…, p. 160–217: Plevna; Id: 
Nahodka na rimski moneti ot III vek pri s. Rjażewo, Plovdivsko. Annuaire du Musée National Bulgare 
34/1932, 1936, p. 161–200; BARCSAY-AMANT, Z.: The Hoard of Komin. Antoniniani of the 3rd century  
A. D. Budapest 1937; FMRD, I/1: Oberbayern, hrsg. H.-J. Kellner. Berlin 1960, p. 167–182: Lochhausen; 
BASTIEN, P.–PFLAUM, H. G.: La trouvaille de monnaies romaines de Thibouville (Eure). Gallia  
19–20/1961–1962, p. 71–104, 255–315; BRENOT, C.–PFLAUM, H. G.: Les émissions orientales de la fin 
du IIIe s. après J.-C. à la lumière de deux trésors découverts en Syrie. RN 7, S. 6, 1965, p. 134–205: 
trésor P et B; BASTIEN, P.–HUVELIN, H.: Trésor d’antoniniani en Syrie. La VICTORIA PARTHICA 
de Valérien. Les émissions d’Aurélien à Antioche et Tripoli. RN 11, S. 6, 1969, p. 231–270; PFLAUM, 
H. G.–BASTIEN, P.: La trouvaille de Çanakkale (Turquie). Deniers et antoniniani émis de 261 à 284. 
Wetteren 1969; KELLNER, W.: Ein römischen Münzfund aus Sirmium (Gallienus-Probus). Wien 1978; 
BLAND, R.: The Blackmoor Hoard. CHRB 3/1982; Id: A Third Century Hoard from the Balkans. CH 
7/1985, p. 186–208; ESTIOT, S.: Le trésor de Maravielle (Var). TM 5/1983, s. 9–115; EAD: Ripostiglio…; 
CRNOBRNJA, N. A.: Ostava rimskog novca iz Svetozareva, Valerijan – Dioklecijan. Svetozarevo 
1987; FMRU, hrsg. J. Fitz, Bd. 1, Komitat Fejér, Zusammengestellt von V. Lányi. Bonn–Budapest 
1990, s. 53–235: Dunaújváros; KOS, P.: Ig, Najdba antoninijanov tretjego stoletja. Ljubljana 1991;  
ESTIOT, S.–AMANDRY, M.–BOMPAIRE, M.: Le trésor de Sainte-Pallaye (Yonne): 8864 antoniniens de 
Valérien à Carin. TM 14/1994, p. 39–124.

46  Les matériaux inclus dans les publications v. HAMMERSTEIN, H.–WICHMANN, K.–WOLFRAM, G.: 
Das Münfund…, p. 23–27; BRUNŠMID, J.: Nahodaj…, s. 271–280; MOUCHMOV, N. A.: Tajnite znaci…, 
p. 174–215; Id: Nahodka…, p. 184–200; BARCSAY-AMANT, Z.: The Hoard…; FMRD: Lochhausen, 
p. 167–172; BASTIEN, P.–PFLAUM, H. G.: La trouvaille…, p. 255–261; BRENOT, C.–PFLAUM, H. G.: 
Les émissions…, p. 139–141, 158–161; BASTIEN, P.–HUVELIN, H.: Trésor…, p. 258–270; PFLAUM,  
H. G.–BASTIEN, P.: La trouvaille…, p. 135–147; KELLNER, W.: Ein römischen Münzfund…, p. 20–40; 
BLAND, R.: The Blackmoor Hoard…, p. 33–37; Id: A Third Century Hoard…, p. 190–195; ESTIOT, S.: 
Le trésor…, p. 9–115; EAD: Ripostiglio…, p. 151–265; CRNOBRNJA, N. A.: Ostava…, p. 16–30; FMRU: 
Dunaújváros, p. 53–235; KOS, P.: Ig…; ESTIOT, S.–AMANDRY, M.–BOMPAIRE, M.: Le trésor…, p. 91–94,  
sont la base de nos propres calculs dans le présent article.
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Tableau 2: Monnaies d’Aurélien au motif de « la remise du globe ». 
Répartition des monnaies par trouvailles (statistique générale)

Trouvailles
Monnaies au motif de la remise du globe

nombre %
Blackmoor 29 19,9
Thibouville 25 21,2
Nieder-Rentgen 147 21,9 
Sainte-Pallaye 18 19,4
Lochhausen 86 31,5
Maravielle 158 24,6
La Venèra 2461 23,9
Ig 2 5,6
Komin 60 13,6
Dunaújváros 34 19,9
Sirmium 557 31,5
Šimanovci 473 32,5
Trésor balkanique 23 24,5
Svetozarevo 110 16,7
Plevna 334 22,7
Ragevo 56 15,6
Çanakkale 7 5,8
Trésor d’ant. en Syrie 0 0
Trésor P 0 0
Trésor B 0 0
Total 4580 23,9

La participation des monnaies du groupe discuté dans la totalité des monnaies 
d’Aurélien prise en considération, était très importante: 23,9%. Il y a bien sûr des 
divergences dans les chiffres définissant leur dimension dans les trouvailles
données. C’est sans doute la conséquence de ce que la participation des émissions 
des ateliers concrets dans les trésors est variable. Les monnaies d’Aurélien frappées 
dans les ateliers répandus sur le territoire de l’Empire romain arrivaient en petit 
nombre dans les endroits éloignés de la place de leur émission, et par conséquent, 
elles n’avaient qu’une importance minimale par rapport à la totalité des monnaies 
trouvées aux endroits concrets. Par exemple dans les trouvailles de Blackmoor, 
Thibouville, Nieder-Rentgen, Sainte-Pallaye, La Venèra et Maravielle le pourcent des 
monnaies frappées aux ateliers d’est: Cyzique, Antioche et Tripolis – est minimal. 
La plupart c’est la production des ateliers italiens: Rome, Milan et Ticinum. Par 
contre dans les « trésor d’antoniniani en Syrie », « trésor P » et « trésor B » il n’y a que 
les monnaies émises aux atelier d’est. Dans les trouvailles de Svetozarevo, Plevna et 
Ragevo, les monnaies de Cyzique et Siscia se trouvent bien représentées, toutefois 
les produits des autres ateliers se retrouvent en moindre quantité. Dans les 
trésors de Komin, Sirmium, Šimanovci et « trésor balkanique » plus que la moitié 
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de monnaies ce sont celles créées dans les ateliers balkaniques: Siscia et Serdica, 
et à Çanakkale – celles frappées à Cyzique.47 La représentation maigre de certains 
ateliers influence sûrement le petit nombre de monnaies du groupe étudié, et peut- 
être la cause de leur absence. Dans les trouvailles étudiées il manque de monnaies 
des types mentionnés ci-dessus : Soli invicto et virtus Augusti, les deux avec la 
représentation de Sol Invictus debout et de l’empereur debout, le captif à leurs pieds.

Dans les « trésor d’antoniniani en Syrie », « trésor P » et « trésor B » les 
monnaies au motif de « la remise du globe » sont absentes. Elles se trouvent 
mal représentées dans les groupes de Çanakkale : 5,8% et d’Ig : 5,6% de toutes 
les monnaies d’Aurélien. Leur pourcentage dans les autres trouvailles est plus 
élevé. Relativement les plus nombreuses sont les monnaies au motif discuté 
dans les trésors de Lochhausen (31,5%), Sirmium (31,5%) et Šimanovci (32,5%). 
Il est entrepris par la cinquième partie (23,9%) des monnaies d’Aurélien, du 
dépôt de La Venèra qui est immense et le plus représentatif.

Les proportions des chiffres des monnaies portant la représentation du dieu 
remettant le globe à l’empereur, enregistrées pour les ateliers particuliers font 
quelque « anomalie ». La prépondérance en vue de la diversité de sujets entrepris, 
appartient à l’atelier de Cyzique. Six légendes différentes y étaient ainsi illustrées. 
La moitié d’entre elles comprenait un accent militaire. Les deux ateliers balkani-
ques Siscia et Serdica, et aussi celui de Milan émettaient quatre types monétaires 
au motif de « la remise du globe ». Dans l’atelier indéterminé et l’atelier capital la 
production des monnaies au motif commenté avait été limitée aux deux types.

L’examen quantitatif des contenus de trouvailles montre l’engagement différencié 
des ateliers à émettre le groupe de monnaies discuté. En cas de la production de 
Rome seulement 9,5% des monnaies est illustrée par la représentation de la 
remise du globe à l’empereur par le dieu. Cela signifierait que cette idée n’aurait
pas été trop exploitée par l’atelier capital. Dans les trésors examinés, la part de la 
production des officines de Siscia, Milan et Cyzique est très élévée (plus à 60% du
nombre global des monnaies); et le taux de monnaies qui touchent au motif de « la 
remise du globe » se présente comme suit: 26,1% pour Siscia, 27,8% pour Milan, 
17,9% pour Cyzique. Cette question se pose différemment pour l’atelier de Serdica. 
Il existe un petit nombre de monnaies frappées à cet atelier, dans les trésors, mais 
nombreuses d’elles – 40,4 % – sont celles qui entreprennent le motif de « la remise 
du globe ». Dans le cas de l’atelier indéterminé la part des exemplaires au motif 
de « la remise du globe » surmonte 49,4 % de toutes les monnaies liées à cet atelier. 
Ces disproportions montrent encore plus les essaies de la propagande impériale de 
lancer l’idée dite, sur les monnaies provenantes des ateliers donnés.

Les remarques suivantes concernent la prépondérance typologique des 
monnaies d’Aurélien clamant l’idée de l’investiture divine par le motif de la remise 
du globe à l’empereur par le dieu. Nous disposons des chiffres des monnaies 
des types concrets et modèles iconographiques concrètes, enregistrées pour les 
trésors comme critères d’évaluation de la structure typologique (cf. tabl. 3).

47  Voir KUNISZ, A.: La circulation des antoniniens sur les territoires de la Péninsule Balkanique du 
declin du IIIe siècle (270–294). Polish Numismatic News 4/1986, p. 18–21 et tabl. I–IV; ESTIOT, S.: 
Ripostiglio…, p. 19, tabl. 2; ESTIOT, S.–AMANDRY, M.–BOMPAIRE, M.: Le trésor…, p. 58, tabl. 17. Sur 
le contenu du « trésor d’antoniniani en Syrie » et du dépôt « Ig », cf. BASTIEN, P.–HUVELIN, H.: Trésor…, 
p. 258–270; KOS, P.: Ig…
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La variante la plus répandue est celle où Jupiter remet le globe à 
l’empereur. Il y a 3234 monnaies clamant l’idée Iovi conservatori, concordia 
militum, ou fides militum, ce qui représente 70,6% de toutes les monnaies au 
motif de « la remise du globe », et 16,8% de tous les exemplaires examinés 
de monnaies d’Aurélien. Celles clamant le sujet Iovi conservatori constituent 
un groupe le plus important. De plus, l’investiture jovienne a été lancée de la 
façon identique en reproduisant ce slogan et les présentations de l’empereur et 
de Jupiter lui remettant le globe. Bien sûr, les traits distinctifs locaux comme 
monogramme ou symbole de l’officine concrète apparaissaient sur les revers.
Il existait évidemment une diversité stylistique de chaque exemplaire qui 
dépendait des prédispositions individuelles et du savoir-faire des graveurs et 
monnayeurs employés dans une telle officine. Néanmoins toutes ces monnaies
font l’ensemble homogène quant à leur iconographie. Alaric Watson estime que 
cette universalité d’idée et l’uniformisation de son exposition graphique peuvent 
être reliées au développement des tendances centralisatrices dans le monnayage 
d’Aurélien. L’apparition du cycle d’émissions traitant de la même manière une 
seule idée dans plusieurs ateliers proviendrait de l’initiative de l’empereur même, 
intéressé sans doutes à répandre la conviction de sa nomination divine, dans 
l’Empire.48

Il faut de nouveau souligner l’exposition du problème de l’investiture 
jupitérienne sur les monnaies qui lançaient le sujet Iovi conservatori et les idées 
concordia militum et fides militum. La série composée des monnaies de ces 
trois types a été créée à Cyzique. Elles sont liées par l’iconographie présentant 
Jupiter qui donne le globe à l’empereur. Les correspondances militaires dans 
les légendes sur une partie des monnaies prouvent que la propagande de 
l’investiture divine d’Aurélien était dédiée aux soldats. Dans les trouvailles 
ces monnaies sont mal représentées. Il n’y qu’a 65 pièces clamant l’idée Iovi 
conservatori, 99 exemplaires qui lançaient le sujet concordia militum et 100 
pièces clamant l’idée fides militum. Même à Çanakkale situé dans la zone est, où 
les monnaies émises à Cyzique sont assez nombreuses, il y a peu de monnaies 
de cette série. Ce ne sont que des exemplifications uniques de pièces avec l’idée
Iovi conservatori et concordia militum. Cette disposition semble prouver que la 
production de la série des monnaies de Cyzique était plutôt petite. De plus, bien 
qu’elle ait été composée de plusieurs émissions successives, elle ne durait pas 
longtemps. Comme si elle avait été créée pour un but sommaire, pour satisfaire 
un besoin urgent de documenter parmi les récepteurs – les soldats, la conviction 
que Jupiter soutient Aurélien.

Les statistiques en chiffres concernant les monnaies qui lient l’investiture 
d’Aurélien à Mars, ne sont pas claires. En général, elles sont nombreuses –  
1322 pièces, et le pourcentage de leur part est assez élevé dans la totalité des 
monnaies d’Aurélien entreprenant le motif de « la remise du globe » – 28,9%. Ce 
taux est dû surtout aux monnaies lançant l’idée virtus militum. Le sujet virtus 
Augusti illustré par ce motif n’était plus si populaire. Une petite partie de ce 
groupe est représentée par les émissions du troisième type clamant le slogan 
restitutor exerciti. Les monnaies clamant l’idée fides militum illustrée par la 

48  WATSON, A.: Aurelian…, p. 136, 186. Cf. CALLU, J.-P.: La politique…, p. 234.
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scène de « la remise du globe » sont uniques. Néanmoins, il est important que 
Mars comme protecteur d’Aurélien portant le globe, soit apparu sur plusieurs 
produits de nombreux ateliers. Est-ce vraiment toujours Mars? Cela prouverait 
sa grande importance à définir la source du pouvoir impérial. Pourtant cette
identification-ci du personnage remettant le globe nous semble plus juste du
point de vue idéologique que celle qui y voit un soldat.

Dans la moindre mesure, à la lumière du matériel numismatique des 
trouvailles étudiées, le motif de l’investiture solaire a été entrepris dans le 
monnayage d’Aurélien. Les émissions des types Oriens Augusti, Soli Invicto et 
restitutor Orbis, au motif de la remise du globe à l’empereur par Sol Invictus sont 
représentées dans les trésors en nombre très limité, il n’y en a que 24 pièces – 
0,5% environ d’un groupe des monnaies avec le motif de  « la remise du globe », 
et moins de 0,5% de toutes les monnaies d’argent qui lançaient la propagande 
de Sol Invictus. Cela ne veut pas dire que le projet voyant le dieu solaire comme 
donateur du globe – donc la divinité qui sanctionne la position et le pouvoir 
de l’empereur – ait un rôle moins important. Il semble que les causes de cette 
limitation se font voir dans le caractère innovateur de telle représentation de 
l’empereur en compagnie du Soleil Invincible. Ce n’est que par la conséquence 
des reformes d’Aurélien que ce dieu a gagné la primauté dans la politique 
religieuse et une grande importance dans le panthéon romain. Les données 
statistiques enregistrées pour les trésors ne convainquent pas de la propagande 
développée qui lierait Sol Invictus au geste de la remise du globe, à l’empereur. 
L’idée du pouvoir de la provenance divine, illustrée ainsi, n’était pas répandue 
plus largement. Cela peut procurer des arguments aux partisans de l’avis sur 
le traditionalisme d’Aurélien,49 et sur la prudence de l’empereur à introduire les 
reformes politico-religieuses.50 Il faut bien souligner qu’au moment où le Soleil 
Invincible est donateur du globe, dans l’iconographie monétaire les prisonniers 
barbares sont apparus aux pieds du dieu et de l’imperator. L’image du captif 
appartenait à l’art triomphal depuis les débuts de l’Empire romain. Elle était sur 
les monnaies le symbole par excellence de la victoire, de la réussite et de la force 
de l’État romain et le symbole de la prouesse et du pouvoir de son souverain.51 
Cet élément complétait alors l’idée exprimée par l’ordre des personnages 
centraux de l’iconographie des monnaies commentées et par la légende qui 
l’accompagnait. Il symbolisait le succès qui était dû à la protection de la déité, 
et qui garantissait le pouvoir impérial.

L’union des monnaies d’Aurélien à Jupiter, au Soleil Invincible et à Mars 
comme donateurs du globe, avec les étapes successives de son règne serait 
intéressante. Il vaudrait bien confronter la répartition géographique de ces 
émissions, aux endroits où séjournait Aurélien, d’autant plus que l’Illyrien 

49  P. ex. CIZEK, E.: L’Empereur…, p. 235–236; MARTIN, J.-P.: Pouvoir…, p. 73; MOLIN, M.: Haud dissimilis 
magno Alexandro seu Cesari dictatori: l’empereur Aurélien. CCG 10/1999, p. 347–354.

50  P. ex. KACZANOWICZ, W.: Źródła…, p. 43, 45.
51  A ce propos consulter surtout BIEŃKOWSKI, P.: De simulacris barbararum gentium apud Romanos. 

Cracoviae 1900; CALO LEVI, A.: Barbarians on Roman Imperial Coins and Sculpture. New York 1952; 
DEMOUGEOT, E.: L’image officielle du barbare dans l’Empire romain d’Auguste à Théodose, Ktèma 9, 
1984, p. 123–143; OSTROWSKI, J. A.: „Cum restrictis ad terga manus“ Wizerunki jeńców wojennych 
jako element rzymskiej propagandy politycznej. In: Niewolnictwo i niewolnicy w Europie od starożyt-
ności po czasy nowożytne, éd. D. Quirini-Popławska. Kraków 1998, p. 41–47.
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prenait les décisions de propager ces idées personnellement. Mais le schéma de 
chronologie des émissions impériales généralement accepté, n’existe pas. Les 
propositions des chercheurs différencient en détails.52 Malgré ces différences 
il est possible de constater que les émissions avec Jupiter remettant le globe 
à l’empereur, sont caractéristiques surtout pour la première étape du règne 
d’Aurélien. L’année 274 est un moment de césure, bien que ces monnaies aient 
été créées encore au début de 274. Les émissions du type restitutor exerciti, à la 
représentation de Mars soutenant le globe avec l’empereur sont apparues plus 
tard, dans la deuxième étape. Durant toute la période du règne d’Aurélien, le dieu 
de la guerre apparaissait sur les monnaies dont l’iconographie était ornée de la 
représentation de l’empereur tenant le globe, en présence de Mars. Les émissions 
avec Sol Invictus saisi dans le rôle de donateur du globe sont généralement plus 
tardives. Elles apparaissent vers 273. Ces remarques correspondent à celles 
faites dans la littérature: Jupiter dominait la première étape du règne d’Aurélien, 
la deuxième était accentuée par la position de Sol.53 Pendant un certain temps les 
trois dieux apparaissaient simultanément sur les monnaies, en exprimant l’idée 
de l’investiture divine d’Aurélien par le geste de « la remise du globe ». Le fait de 
soutenir les représentations monétaires de Jupiter, comme dieu sanctionnant le 
pouvoir de l’empereur qui coexistait avec le processus de renforcement le Soleil 
Invincible dans ce rôle, est bien remarquable. Néanmoins, Sol Invictus n’a jamais 
gagné de monopole de la question de l’investiture divine dans la propagande 
d’Aurélien, même lorsqu’il a avancé en première place dans la hiérarchie des 
divinités romaines. Il faut aussi souligner que l’apparition de ces dieux comme 
donateurs du globe, était une des leurs nombreuses représentations graphiques. 
Les monnaies à ce motif ne constituaient qu’un des éléments de la propagande 
impériale se servant de ces personnages.

L’Illyrien a utilisé les dieux traditionnels – Mars et surtout Jupiter, à lancer 
la conviction de son investiture divine, par le geste de « la remise du globe ». 
Les deux étaient liés aux succès militaires des Romains, au sort de Rome et 
de l’empereur depuis des siècles. Dans le monnayage impérial précédent la 
période du règne d’Aurélien, les deux dieux apparaissaient rarement dans les 
scènes de « la remise du globe ». Le Soleil Invincible a aussi son rôle et sa place 
dans le fait de lancer cette idée. Bien que les prédécesseurs d’Aurélien se soient 
servis de la personne du dieu solaire dans la propagande, sa représentation 
comme donateur du globe reste révélatrice et originale. C’est aussi énormément 
important parce que le Soleil Invincible a été le dieu suprême du panthéon 
romain, par la décision de l’empereur.

La présente analyse des sources numismatiques prouve que dans les 
démarches et les actions d’Aurélien, l’accentuation du rôle de composant divin 
à recevoir le pourpre n’est pas seulement une question casuelle confirmée par

52  P. ex. MANNS, F.: Münzkundliche…, p. 26–59; ESTIOT, S.: Aureliana…, p. 50–94; GÖBL, p. 33–68.  
Cf. WEDER, M. R.: The Coinage of Aurelian and Roman Imperial Mint Forgeries. A review of R. GÖBL. 
Die Münzprägung des Kaisers Aurelianus (270/275). Vienna 1993. NC 154/1994, p. 243–266.

53  REDÖ, F.: Numismatical Sources…, p. 67 et suiv.; FEARS, J. R.: The Cult…, p. 117–118; WATSON, A.: 
Aurelian…, p. 134, 186; BERRENS, S.: Sonnenkult…, p. 98–100.
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une notice fragmentaire d’un auteur antique. Le règne de cet empereur était 
longtemps accompagné de l’action propagandiste, réalisée à l’aide des émissions 
monétaires qui devait montrer que sa position politique est la conséquence de la 
nomination et du choix divin. En effet, on a remarqué que le pouvoir d’Aurélien 
provient de deux sources : volonté humaine et volonté divine. La première, 
exprimée par la voix des soldats et confirmée par l’acte du sénat romain, était
précédée de la volonté divine. Ce sont les dieux qui élisaient, prenaient des 
décisions d’offrir le pourpre à leur élu. Le rôle du facteur terrestre se limitait à la 
fonction de l’instrument de la providence divine. Une telle idée sacralisait aussi 
bien la personne au pouvoir, que le pouvoir résultant de l’investiture divine.
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Streszczenie

Cesarz i bogowie. Źródła numizmatyczne  
o boskiej inwestyturze Aureliana (270–275)

Agata A. Kluczek

Idea boskiej inwestytury cesarza rzymskiego ilustrowana była w mennictwie imperialnym Aureliana 
(270–275) przez wyobrażenia monetarne, w których pojawia się gest ofiarowania globu cesarzowi przez 
boga. Zawartość znalezisk monetarnych dostarcza informacji o skali obecności tego motywu w mennictwie, 
zatem – informuje o intensywności propagandy zwiazanej z lansowaniem przekonania o boskiej nominacji 
do władania w Imperium Rzymskim. Motyw „ofiarowania globu” podejmowało w ogóle aż 23,9% wszyst-
kich poddanych analizie numizmatów Aureliana. Natomiast w wydzielonej grupie monet z tym motywem, 
najpowszechniejszy jest wariant, w którym ofiarodawcą globu jest Jowisz (70,6%), są to monety typów Iovi 
conservatori, concordia militum, fides militum. Z Marsem wiążą inwestyturę monety typów virtus militum, 
restitutor exerciti, virtus Augusti, fides militum (28,9%). Temat mianowania cesarza do władania przez boga 
Sol Invictus podejmuje niewiele monet (mniej niż 0,5%), są to monety typów Oriens Augusti, Soli Invicto 
i restitutor Orbis. Sądzić można, że podkreślanie w propagandzie Aureliana idei boskiego wyboru i naznac-
zenia cesarza przez owych bogów przeznaczone było głównie do żołnierzy. Świadczą o tym między innymi 
militarne aluzje w niektórych legendach monetarnych.
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UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/226 13/2006

VZNIKAVÝVOJMESTABANSKÁBYSTRICAOČAMINAJSTARŠÍCH
HISTORIKOVAKRONIKÁROV

HENRIETALISKOVÁ

Cieľom nasledujúceho príspevku je zachytiť pohľad vybraných bansko-
bystrických kronikárov a historikov na okolnosti vzniku, počiatkov a utvárania 
sa mesta Banská Bystrica v stredoveku a konfrontovať ho s výsledkami dote-
rajších historických a archeologických výskumov. V prvej časti príspevku sa 
pokúsime zhrnúť všetky najdôležitejšie skutočnosti súvisiace so vznikom a vý-
vojom mesta známe z publikovaných výsledkov archeologických a historických 
výskumov, a potom uvedieme názory na túto problematiku pochádzajúce z pera 
jednotlivých vybraných kronikárov a historikov.

Územie neskoršieho stredovekého mesta a jeho okolia bolo osídlené už od 
praveku. Z hľadiska rozsahu sa významným stalo až osídlenie z doby bronzovej, 
kedy najmä výšinné prírodou dobre chránené územia obsadil ľud lužickej kultú-
ry.1 Najväčšie pohrebisko lužickej kultúry pohronskej oblasti bolo preskúmané 
vo Zvolene, ojedinelé žiarové lužické hroby boli objavené v Banskej Bystrici časti 
Sásovej, Moštenici a Valaskej.2 Neskôr v období 2.–1. storočia pred n. l. podľa 
nálezov z Horných Pršian, Seliec a Hornej Lehoty vystriedala lužickú kultúru 
púchovská kultúra a Kelti. S keltským konkrétne kotínskym osídlením sa spája 
aj prvotná exploatácia kovov – ťažba železnej rudy a zavádzanie vyspelejších 
nástrojov v poľnohospodárstve a remeselnej výrobe. Keltskú civilizáciu v týchto 
oblastiach charakterizovalo používanie vyspelejších remeselníckych nástrojov 
ako hrnčiarskeho kruhu, rotačného žarnovu a iných. Keltské mince sa našli 
pri práci na základoch kostola v Banskej Bystrici časti Radvaň.3 Vývoj keltskej 
spoločnosti bol prerušený rozpínavosťou germánskych kmeňov konkrétne Kvá-
dov, o prítomnosti ktorých na Pohroní svedčia nálezy šperkov z 5. storočia n. l., 
pochádzajúce z jaskýň Kaplnky a Netopierskej pri Banskej Bystrici. Slovanské 
osídlenie je vo Zvolenskej kotline a na Pohroní doložené od 7.–9. storočia.4

Na základe súčasných historických a archeologických výskumov vieme, 
že stredoveké mesto Banská Bystrica vzniklo splynutím staršej dediny Byst-
rice, vytvorenej slovanským obyvateľstvom pravdepodobne ešte pred 11. storo-
čím a mladšieho sídliska, ktoré založili nemeckí kolonisti približne v polovici  

1  KMEŤ, S.: Z histórie a súčasnosti banskobystrického okresu. Bratislava 1989, s. 25. Autorkou príslušnej 
kapitoly je M. Mácelová.

2  Tamtéž, s. 26.
3  Tamtéž, s. 27.
4  Tamtéž, s. 28.
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13. storočia.5 O pôvodnej slovanskej osade sa nám nezachovali nijaké priame 
písomné zmienky a jej existenciu v súčasnosti dokladá iba jej pomenovanie 
Bystrica, pochádzajúce od riečky s bystrou rýchlo tečúcou vodou, známe 
z analýzy listiny práv a povinností pre banskobystrických hostí z roku 1255.6 
Predchádzajúce slovanské osídlenie okolia sútoku riečky Bystrice a Hrona však 
okrem miestnych názvov potvrdzujú nálezy slovanskej keramiky v blízkosti 
námestia neskoršieho stredovekého mesta.7 Okrem dediny Bystrice sa v okolí 
nachádzalo ešte niekoľko sídlisk založených a obývaných slovanským obyva-
teľstvom, existujúcich pravdepodobne ešte pred príchodom nemeckých hostí 
(Špania Dolina, Podlavice a možno aj ďalšie nachádzajúce sa v chotári mesta).8 
Takouto dedinou mohla byť aj Sásová – pôvodne slovanská osada rozkladajúca 
sa v okolí kostola svätého Antona Pustovníka, ktorý vzhľadom k svojmu patro-
cíniu vznikol pravdepodobne ešte pred príchodom nemeckých kolonistov.9 Prvá 
písomná zmienka o dedine Sásová pochádza ale až zo 14. storočia a podobne aj 
jej názov, odvodený od jej majiteľa Mikuláša Sasa, je až mladšieho dáta.10

O druhej novšej osade sme už vďaka spomenutej listine práv a povinností 
vydanej pre banskobystrických hostí v roku 1255 kráľom Belom IV. informovaní 
lepšie.11 Vieme tak, že zakladateľmi tejto osady v listine označenej ako „nova 
villa Bystrice“ boli nemeckí hostia – kolonisti, ktorí do Uhorska a na územie Slo-
venska prichádzali na Belov podnet najmä po tatárskych vpádoch12 okolo polo-
vice 13. storočia a ich pôvodnou vlasťou bolo severné územie Nemecka – Sasko. 
Toto nemecké obyvateľstvo využilo výhodnú polohu mierne vyvýšeného územia 
nad sútokom spomínaných riek a vytvorilo si tu osadu s námestím tiahnúcim 
sa pozdĺž Hrona. Výhodná poloha miesta nespočívala iba v jeho strategickej 
pozícii, či dosahu vodných tokov, ale najmä v blízkosti križovatky obchodných 
komunikácií prechádzajúcich popri Hrone smerom od Zvolena k Ľupči a ďalej 
na východ a druhej spájajúcej Zvolen s Turcom, pokračujúcej na sever. Okrem 
výhodnej polohy zaručujúcej rozvoj obchodu, ktorú nemeckí osadníci pri kolo-
nizovaní územia zohľadnili v prvom momente, im poskytlo hornaté okolie Bys-
trice dostatok nerastných zdrojov – druhý dôležitý moment vývoja osídlenia, čo 
sa stalo magnetom pre ďalší prílev kolonistov, čo sa dialo najmä po objavení 
medenej a striebornej rudy ako dôsledok rozvoja ťažby. Časť kolonistov sa v de-
dine Bystrica usadila pravdepodobne po prechodnom pobyte vo Zvolene, čím je 

5  O vývoji Banskej Bystrice pred rokom 1255 pozri bližšie: ULIČNÝ, F.: Mesto Banská Bystrica okolo 
roku 1255. In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa 
konala v Banskej Bystrici v dňoch 27.–28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia mesta. Banská 
Bystrica, s. 5–15.

6  MARSINA, R. (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Bratislava 1987, s. 340–341, č. 491.
7  MÁCELOVÁ, M.: Požiarom zaniknutý objekt v mestskom hrade. Archeologia historica 1996, č. 21, 

s. 421–426.
8  RÁBIK, V.: Nemecké osídlenie na území Zvolenskej župy v stredoveku. Historický časopis 2001, č. 1, 

s. 50.
9  Tamtéž, s. 53.
10  Tamtéž, s. 53.
11  MARSINA, R.: Codex…, s. 340–341, č. 491.
12  Tatárske pustošenie postihlo však iba južnú časť Zvolenskej župy a v okolí Banskej Bystrice neboli. 

ULIČNÝ, F.: Vpády Mongolov na Slovensko v roku 1241. Vojenská história 3/2004, č. 8, s. 12.
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vysvetliteľný ďalší názov, pre novovytvorené mesto ako Nový Zvolen – Neosolium, 
Neusohl v protiklade k názvu Zvolena – Altsohl, Veterosolium.13

Listina práv a povinností zakotvuje právo na banskú ťažbu v rámci celého 
Zvolenského komitátu ako aj povinnosť platiť z vyťaženej rudy urburu, ktorá 
mala nahradiť nielen pozemkovú daň, ale aj prípadné možné iné poplatky pre 
kráľa. Podporu obchodu sleduje oslobodenie banskobystrických hostí od plate-
nia mýtnych poplatkov, ako to bolo zvykom u hostí z Banskej Štiavnice. Oblasť 
správy riešilo ustanovenie o vyňatí spod právomoci zvolenského župana, právo 
slobodnej voľby richtára a tiež farára, schválenie ktorého podliehalo právomoci 
ostrihomského arcibiskupa. Medzi povinnosti zakotvené v listine ďalej patrila 
povinnosť pohostenia kráľa počas prípadnej návštevy Banskej Bystrice alebo 
jej okolia, vojenská povinnosť, ktorá spočívala v odvedení bližšie neurčeného 
počtu riadne vyzbrojených vojakov do kráľovského vojska, čo sa ale malo diať 
iba v prípade ak sa vojenského ťaženia zúčastní samotný panovník a napokon 
povinnosť prijať úradníkov zabezpečujúcich pravidelnú výmenu mincí. Súčas-
ťou tejto privilegiálnej listiny bolo aj riadne vymedzenie chotára prináležiaceho 
mestu.

Ako prvého banskobystrického richtára pramene spomínajú komesa 
Ondreja, ktorého panovník Belo IV. za jeho zásluhy pri osídľovaní mesta odme-
nil donáciou na majetky v Liptove ako aj v chotári Banskej Bystrice.14 Ondrej sa 
ako banskobystrický richtár spomína viackrát po sebe, hoci privilegiálna listina 
obsahuje každoročnú voľbu richtára na základe spoločného rozhodnutia obce.15 
Právo voľby farára predpokladá existenciu farského kostola, v prípade Banskej 
Bystrice s patrocíniom Nanebovzatia Panny Márie, písomne doloženého ale až 
v roku 1300.16 Banícky charakter mesta jasne dokladá najstaršia zachovaná 
mestská kniha Banskej Bystrice (1386–1399),17 ktorá je po spomenutej listine 
práv a povinností druhým dôležitým prameňom vypovedajúcim o počiatočnom 
vývoji mesta. Medzi meštianskymi, banskou ťažbou sa zaoberajúcimi, rodinami 
tu v uvedenom období vynikla ťažiarska rodina Karlovcov, ktorej príslušníci 
do mestskej pokladnice platili najvyššie poplatky, vlastnili viacero domov na 
námestí, polí, lúk a priľahlých dedín. Z peňazí nadobudnutých banskou ťaž-
bou nechali pre chudobných a chorých baníkov postaviť špitál, prináležiaci ku 
kostolu svätej Alžbety v dolnej časti mesta.18 Kostol svätej Alžbety je písomne 
doložený až z roku 1363, kedy sa spomína v súvislosti so zmluvou o zámene 

13  K názvu pozri bližšie: GRAUS, I.: K najstaršej podobe erbu Banskej Bystrice. Genealogicko – heraldický 
hlas 10/2000, č. 2, s. 16–22.

14  Majetok na Liptove: MARSINA, R.: Codex…, s. 371, č. 536. a v chotári Banskej Bystrice: KNAUZ, F. 
(ed.): Monumenta ecclesiae Strigoniensis I. Strigonnii 1874, s. 492–493.

15  K problematike pozri bližšie: RÁBIK, V.: Banskobystrický richtár Ondrej a jeho potomstvo – zemania 
zo Sásovej. Genealogicko – heraldický hlas 10/2000, č. 2, s. 3–15.

16  MATULAY, C.: Mesto Banská Bystrica. Katalóg administratívnych písomností I. (1020), (1238–1536). 
Bratislava 1980, č. 21, s. 21.

17  Knihu spracoval vo svojom katalógu: MATULAY, C.: Mesto Banská Bystrica…, s. 27–57. a v latinči-
ne ju publikoval: FEJÉRPATAKY, L.: Magyarországi városok régi szamadáskönyvei. Beszterczebanya 
(1386–1399). Budapest 1885.

18  Ku vzniku kostola svätej Alžbety a špitáli pozri bližšie: GRAUS, I.: Špitál svätej Alžbety ako predmet 
záapasu s Thurzovsko – Fuggerovským mediarskym podnikom v polovici 16. storočia. Historický časo-
pis 1998, č. 4, s. 557–578.
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medzi banskobystrickým mešťanom Petrom Karlom a farárom Štefanom.19 Nič 
teda nenasvedčuje tomu, že by šlo o najstarší banskobystrický kostol.

Z historiografických diel, ktoré o dejinách mesta Banskej Bystrice vznikli,
sme si vybrali osem prác. Prvé dve majú kronikársky charakter, sú napísané 
v nemčine a latinčine a známe z neskoršieho vydania, odpisu alebo v origi-
náli. Ide o Memoriál alebo Opis Stredného domu20 od dlhoročného správcu 
fuggerovského majetku v rámci mediarskeho podniku v Banskej Bystrici Jána 
Dernschwama, kroniku21 mestského podnotára Oswalda Plotschia, pochád-
zajúcu z prelomu 16. a 17. storočia a kroniku22 anonymného autora, ktorého 
dielo, zaznačené v mestskom protokole z roku 1762, bezprostredne nasleduje za 
Plotschiovou kronikou.23

Po nich nasleduje pohľad na vznik a vývoj mesta Banská Bystrica pub-
likovaný v rámci rozsiahlej latinskej práce encyklopedického charakteru od 
polyhistora Mateja Bela s názvom Notitia Hungariae.24 Po ňom nemecký Geo-
graficko – historický lexikón od Jána Mateja Korabinského,25 dve v nemčine pub-
likované prednášky od Jána Kachelmanna,26 ďalej kultúrnohistorický náčrt od 
banskobystrického biskupa Arnolda Ipolyiho27 a napokon mimoriadne podrobne 
a s prehľadom vypracovaná pôvodne maďarská monografia od Banskej Bystřice
učiteľa banskobystrického vyššieho gymnázia Emila Jurkoviča, ktorá nám bola 
dostupná z publikovaného slovenského prekladu z nedávneho obdobia.28

Prvým z radu banskobystrických historikov, ktorý nás, hoci iba v struč-
nosti, o okolnostiach založenia mesta informovali, bol Ján Dernschwam – ces-
tovateľ, humanista, spisovateľ a zberateľ antických epigrafických nápisov, 
žijúci a pôsobiaci v rokoch 1494–1567 v službách fuggerovského mediarskeho 
podniku v Banskej Bystrici. V roku 1517 Dernschwam prijal ponuku zamestnať 
sa ako úradník u Jána Thurzu, ktorý vlastnil spolu so svojím synom a finanč-
níkmi Fuggerovcami podnikateľskú banskú spoločnosť Ungarische Handel, 

19  MATULAY, C.: Mesto Banská Bystrica…, s. 21, č. 22.
20  RATKOŠ, P.: Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku. Bratislava 1957, s. 453–476. Kronika je 

v už dostupná aj v slovenskom preklade: DVOŘÁK, P. (ed.): Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. 
Bratislava 2004, s. 300–306, (autorom príslušnej časti je M. Skladaný).

21  Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica, fond MBB PP 1762, č. 276, s. 545–555. 
Latinský text začína na strane 552 nápisom: „Scriptum in Turri Arcis Neosoliensis Porta eius inaedificata 
repertum.“ (Písmo objavené pri rekonštrukcii brány vo veži banskobystrického mestského hradu).

22  Tamtéž, s. 555–560.
23  O tejto kronike bližšie informuje: GRAUS, I.: Banská Bystrica a jej historiografi. In: Výber z tvorby 

Emila Jurkovicha. Banská Bystrica 1997, s. 58.
24  BEL, M.: Notitia Hungariae novae historico-geographica. Tomus II. Viedeň 1736, s. 411–437.
25  KORABINSKÝ, J. M.: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg 1786.
26  KACHELMANN, J.: Geschichte der Ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung. Erste Vorlesung 

(bis zum Jahre 1000) gehalten zur 500 jährigen Gründungsfeier von Hodritz auf Kerlingens lodten 
Gebeinen im Sommer 1852. Schmnitz 1853 a KACHELMANN, J.: Geschichte…; Zweite Vorlesung 
(bis zum Jahre 1301) gehalten den 3. September 1584 am Gerode bei Schemnitz und gedruckt zum  
VI. Jahrhunderte des königl. Freitums der Bergstadt Neusohl. Schemnitz 1855.

27  IPOLYI, A.: Geschichte der Stadt Neusohl. Eine culturgesichtliche Skizze. Wien 1875.
28  JURKOVIČ, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica 2005, 550 s. 



31

orientujúcu sa na ťažbu a obchod s meďou okrem iných aj v Banskej Bystrici.29 
V rokoch 1546–1548 Dernschwam zastupoval Fuggerovcov pri rokovaniach 
s Dolnorakúskou komorou a pre ich potreby zhromaždil mnohé doklady potvrd-
zujúce fuggerovské vlastníctvo majetkov a domov v Banskej Bystrici.30 Tieto 
doklady ako aj spomienky a ústnu tradíciu potom využil pri písaní svojho diela 
s názvom: Opis domu na banskobystrickom námestí, nazývaného Mitterhaus  
a iné pamätihodnosti, ktoré sa v uhorskom kráľovstve udiali. Originál diela sa 
nám nezachoval podobne ako aj jeho neskorší odpis z roku 1580, ktorý mal 
vyhotoviť účtovník Kremnickej a Banskoštiavnickej komory Ján Riedmüller 
„pro memoria“ svojmu synovi Krištofovi.31

O vzniku a vývoji mesta nám Dernschwamov Opis v stručnosti zachoval 
toto: „Za čias kráľa Bela bola Banská Bystrica ešte obyčajná dedina, kde bývali 
šľachtici, ktorí mali svojich poddaných a farský kostol bol vo Svätom Antone. Aj na 
druhom brehu Hrona býval jeden šľachtic, ako to ešte poznať podľa domu, okolo 
ktorého mal role, ovocný sad, pastviny a lesy.“32 Pod kostolom vo Svätom Antone 
Dernschwam myslel pravdepodobne kostol svätého Antona Pustovníka v Sáso-
vej a medzi zmienenými šľachticmi zrejme aj prvého banskobystrického rich-
tára Ondreja, ktorý disponoval šľachtickým titulom komes. Ďalej Dernschwam 
spomína, že sa všade kutalo a otvárali sa bane. To by zodpovedalo obdobiu po 
príchode nemeckých kolonistov, vďaka ktorým sa rozšíril dokonalejší spôsob 
ťažby, čo urýchlilo prechod od jednoduchého povrchového spôsobu exploatá-
cie (ryžovanie na Hrone) k hlbinnej ťažbe. Píše, že baníctvo v Banskej Bystrici 
a okolí podporil panovník Belo IV; ktorý sem prilákal cudzincov – kolonistov 
najmä zo Saska.33 K tomuto tvrdeniu ho priviedlo oslovenie banskobystric-
kých mešťanov ako hostia „hospites nostri Saxones“ v listine práv a povinností 
z roku 1255. Ďalej Dernschwam uvádza, že hlavný prisťahovalecký prúd Sasov 
do Banskej Bystrice prišiel po tatárskom pustošení a Sasi pokračovali v práci 
v strieborných a zlatých baniach, „ako to vidno podľa háld od Banskej Bystrice 
smerom na Brezno až do Liptova.“34

Z veľmi stručného zápisu Jána Dernschwama je na prvý pohľad jasné, že 
mnohé správy o vzniku a počiatkoch mesta nemal a k dispozícii mu okrem ústnej 
tradície zo známych písomných prameňov bola pravdepodobne iba spomenutá 
najstaršia listina práv a povinností pre banskobystrických hostí z roku 1255.

Ešte menej informácií o počiatkoch mesta nám zachoval v poradí druhý 
banskobystrický kronikár Oswald Plotschius, žijúci na prelome 16. a 17. storo-
čia. Svoju kroniku napísal z poverenia mestskej rady, na ktorej príkaz ju potom 
vložili do veže mestského hradu pri príležitosti jej rekonštrukcie v roku 1608.35 
V čase napísania kroniky zastával funkciu mestského podnotára, čo je zrejmé 

29  KÜHNDEL J.: Ján Dernschwam vzdelaný faktor Fuggerovcov na Slovensku (1494–1567). In: Historické 
štúdie I. Príloha Historického časopisu III. Bratislava 1955, s. 170.

30  DVOŘÁK, P.: Pramene.., s. 300.
31  Tamtéž, s. 300.
32  Tamtéž, s. 302.
33  Tamtéž, s. 302.
34  Tamtéž, s. 302.
35  Svedčí o tom aj už vyššie zmienený nápis: „Scriptum in Turri Arcis Neosoliensis Porto eius inaedificata 

repertum.“ ŠA v Banskej Bystrici, fond MBB PP 1762, č. 276, s. 552.
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z jeho záverečného podpisu.36 Kronika sa v súčasnosti nachádza v odpise 
v mestskom protokole z roku 1762. Je veršovaná a písaná v nemčine. Obsahovo 
ju možno rozdeliť na dve časti. V prvej sa jej autor pokúsil v stručnosti ozrej-
miť najstaršie dejiny mesta, pôvod jeho názvu a charakter erbu a v druhej sa 
už venuje udalostiam z prelomu 16.–17. storočia, ktorých bol sám svedkom. Za 
nemeckým textom kroniky v protokole nasleduje jej výťah v latinčine.37

Plotschius svoju kroniku začína pre túto dobu priliehavým citátom: „Nisi 
dominus custodierit civitatem, frustra vigilant, qui custodiunt eam. Misericor-
dia Domini est, quod sumpti sumus.“38 Po vymenovaní úradníkov pôsobiacich 
v dôležitých mestských funkciách uvádza, že si potomstvo zaslúži vedieť, aké 
boli počiatky tohto mesta a kto bol jeho zakladateľom, ale staršie dejiny nie 
sú známe, keďže pred 100 a niekoľkými rokmi mesto takmer úplne vyhorelo 
a v tomto požiari zanikla väčšina súkromných ako aj verejných písomností. 
V starej listine (in antiquo scripto)39 však bolo podľa Plotschia napísané, že 
tomuto mestu ako prvý udelil mestské práva a niektoré ďalšie slobody kráľ 
Belo IV., podporujúci banskú ťažbu v roku 1255.40 Mesto bolo podľa Plotschia 
od začiatku pomenované podľa pána – vlastníka tohto územia „a Domino istius 
loci“ a rieky „et fluvio praeterlabente“, ktorá tadiaľto preteká ako „Bistricza“ a až 
neskôr ju jej obyvatelia s ohľadom na Zvolen „respectu Veterisolii“ pomenovali 
„Novisolium“. Ďalej Plotschius už iba veľmi stručne spomína mestský erb41 zlo-
žený zo štyroch červených a bielych polí, ktoré majú symbolizovať štyri rieky 
pretekajúce územím mesta: Senicu, Hron, Bystricu a Udurnu. Červená farba 
znamená pohromu a kríž, biela má symbolizovať útechu a zmierenie. V závere 
podotýka, že hoci sa k histórii mesta a uhorského kráľovstva toho zachovalo 
viac, pre malý priestor, ktorý mu bol vyčlenený, sa sústredí iba na udalosti 
svojej doby. Nasledujú krátke záznamy dôležitých udalostí rokov 1599–1608. 
Plotschius podobne ako Dernschwam poznal Banskobystričanmi starostlivo 
uchovávanú listinu práv a povinností z roku 1255, ktorú aj spomína ako „anti-
quum scriptum“. Vymyslená teória o akomsi Bistricziovi ako pôvodnom vlastní-
kovi mestského územia, podľa ktorého má mesto niesť svoje pomenovanie, sa 
práve u neho spomína prvýkrát.

Hneď za Plotschiovou kronikou v protokole nasleduje druhá spomenutá 
kronika od anonymného autora.42 Kronikár svoje dielo začína vyjadrením 
pochvaly svojmu predchodcovi Oswaldovi Plotschiovi za jeho starostlivo odvedenú  

36  „Oswaldus Plotschius Patriae Vice Notarius fideliter conscripsit.“ ŠA v Banskej Bystrici, fond MBB PP 
1762, č. 276, s. 555.

37  O kronike pozri ešte: GRAUS, I.: Banská Bystrica a jej historiografi. In: História Banskej Bystrice. 
Dielo a význam Emila Jurkovicha. Zborník prác zo seminára pri príležitosti 140. výročia narodenia 
Emila Jurkovicha, konaného v Banskej Bystrici 29. októbra 1997. Banská Bystrica 1999, s. 56.

38  Ak by Pán nestrážil mesto, darmo by bdeli tí, ktorí ho strážia. Je milosťou Pána, že sme boli vyvolení. 
Tamtéž, s. 552.

39  Tamtéž, s. 552.
40 „Bela Rex Hungariae huic civitati amore culturae Jura municipialia et nonnullas libertates constituerit Anno 

Christi MCCLV.“ Tamtéž, s. 552.
41  „Insignia“
42  K autorovi pozri bližšie: GRAUS, I.: Banská Bystrica…, s. 58. Autor si myslí, že by anonymom mohol 

byť Kristián Tranguš. Skutočnosť, že sa viaceré fakty zhodujú s Notitiami Hungariae od Mateja Bela, 
ho vedie k myšlienke, že anonymný autor kroniky dielo Mateja Bela poznal a čerpal z neho.
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prácu.43 V ďalšej časti sa na základe vlastného štúdia snaží doplniť chýbajúce 
informácie o vzniku a vývoji mesta a nadväzuje na Plotschiom zmienené fakty. 
Spomína privilegiálnu listinu Belu IV.,44 kde sa obyvatelia Banskej Bystrice 
„Novisolienses“ spomínajú ako „Hospites de Nova Villa Bisstriczia.“45 Počiatky 
mesta kladie už do obdobia vlády panovníka Ondreja II., ktorý uskutočnil 
v mene kresťanskej viery výpravu do obsadenej Svätej zeme, aby ju vytrhol 
z rúk nepriateľských Saracenov. Píše, že keď bolo mesto Jeruzalem dobyté a od 
základov vyvrátené, kráľ ukončil svoje ťaženie pod svätou vlajkou v Palestíne a po 
návrate z Rakúska oženil svoju dcéru Alžbetu, ktorá bola rímskou cirkvou vyhlá-
sená za svätú, za durínskeho grófa. Ešte pred rokom 1222 tak vznikla s Nemcami 
dohoda. Títo Nemci potom práve vďaka Ondrejovej dohode kolonizovali Uhorsko 
a zakladali mestá. V snahe podporiť banskú ťažbu a remeselnú výrobu umož-
nil podľa Anonyma „spravodlivý a ľudský kráľ“46 Ondrej II. Nemcom47 používať 
rovnaké práva, aké mali vo svojej pôvodnej vlasti. Ochotne prijímal najmä baní-
kov. Je podľa neho faktom, že Ondrej Jeruzalemský v Zlatej bule z roku 1222 
medzi množstvom iných nariadení pamätal aj na hostí, podporujúcich menovú 
politiku v kráľovstve. Vo veľkonočnom období sa vraj vtedy razili také mince, 
aké platili v časoch kráľa Belu I. v roku 1060. Najväčší príval nemeckých kolo-
nistov na územie Banskej Bystrice kladie Anonym do obdobia života Ondreja 
Jeruzalemského, niekedy medzi roky 1229–1235. Ich migráciu mal prerušiť 
až tatársky vpád,48 ktorý sa uskutočnil v roku 1242. Tatárske vojsko sa vtedy 
prihnalo z Panónie, Poľska a Sliezska a jeho pustošenie trvalo 3 roky. Ďalej 
píše, že sa hostia vtedy pod neočakávaným náporom nepriateľa vrátili späť do 
svojej pôvodnej vlasti.49 Rozvrátené pomery v kráľovstve zapríčinené vpádom ne- 
priateľa napravil napokon až kráľ Belo IV., ktorý dal dokopy vojsko a s pomocou 
cisára Fridricha II. a Jána Jeruzalemského znovu obsadil uhorské kráľovstvo.50 
Opäť sa ujal vlády a pustil sa do obnovy krajiny. Neznámy kronikár spochyb-
ňuje Plotschiovo tvrdenie o tom, že spomenutý majiteľ banskobystrického  
územia Bistriczius51 mohol mať toto územie v držbe ešte v roku 1255, lebo 
„nova villa Bisstriczia“ názov známy z tohto obdobia, pochádza od nových čerstvo 
usadených hostí, ktorí pokračovali v započatom osídlení.

Ďalej anonymný kronikár spomína privilégium mesta z roku 1255. V roku 
1255 Sasi získali právo spoločnej voľby farára, ktorého mal potvrdiť arcibis-
kup. V roku 1300 si postavili farský kostol, špitál a kostol svätej Alžbety pre  

43  „Meretur laudem industria domini Plotschii, ubi de nomine et insignibus civitatis istius…“ ŠA v Banskej 
Bystrici, fond MBB PP 1762, č. 276, s. 556.

44  „… Monumenta Belae IV. regis Hungariae de anno 1255 solide Largiti Indulti seu Privilegij.“ Tamtéž,  
s. 557.

45  ŠA v Banskej Bystrici, fond MBB PP 1762, č. 276, s. 557.
46  „…iustitiae atque humanitatis ipsius regis Andreae II…“ Tamtéž, s. 557.
47  Kronikár kolonistov označuje rôzne. Používa pomenovania ako Nemci – Germani, ale aj gens 

Alemanna.
48  „…inundationem Tartaricam…“ Tamtéž, s. 557.
49  „…dilapsi ad suos erant…“ Tamtéž, s. 557.
50  „…tandem sub Bela IV. vires et animum circa annum 1245… ope Friderici Imperatoris et S. Joanis 

Hyerosolimitani… militiae restitutus et in recollectione civium occupatus erat…“ Tamtéž, s. 557.
51  „…Bisstriczio… Dno terrestri…“ Tamtéž, s. 557.



34

chudobných a biednych baníkov. Toto patrocínium si vybrali, ako píše, z lásky 
a úcty voči Alžbete ako patrónke chudobných a sestre – pokrvnej príbuznej 
Belu IV. Obaja príslušníci arpádovskej dynastie sa voči nim správali veľmi 
láskavo a udelili im mnohé dobrodenia. Ďalej stručne spomína panovníkov, 
ktorí potvrdili najstaršiu listinu práv a povinností, zmieňuje sa o nevyhnut-
nosti výstavby opevnenia mestského hradu, o cintoríne pri farskom kostole, 
vymenúva jednotlivé mestské brány, riečky pretekajúce chotárom mesta a vlie-
vajúce sa do Hrona, ďalej ničivý požiar z roku 1500, husitské pustošenie, a tak 
pokračuje až do roku 1701. Ako dielo mestského notára a banskobystrického 
richtára Františka Erczla potom kronika pokračuje opisom udalostí rokov 1701 
až 1762.52 Z textu kroniky je zrejmé, že sa jej anonymný autor neobmedzoval 
iba na domáce pramene, Plotschiovu kroniku a privilegiálnu listinu z roku 
1255, ale poznal aj staršie bližšie neurčené historiografické dielo alebo diela,
ktoré v úvode uvádza ako „európske anály všeobecnej histórie“.53 Príchod nemec-
kých kolonistov považuje za výsledok sobášnej politiky Ondreja II. a do obdobia 
jeho vlády kladie aj vznik mesta, ktorého sľubný vývoj prerušil až tatársky vpád. 
Na rozdiel od Plotschia pristupuje Anonym k bájke o Bistricziovi kriticky.

Ďalším historikom, ktorý sa pokúsil ozrejmiť vznik a počiatočný vývoj 
mesta Banská Bystrica bol očovský rodák polyhistor Matej Bel. Z textu kapitoly 
venovanej mestu v rámci jeho rozsiahleho diela Notitia Hungariae vyplýva, že 
tu jej autor pôsobil a mnohé veci poznal z osobnej skúsenosti.54 Históriu mesta 
opísal veľmi dôsledne od jeho vzniku a počiatkov až do polovice 18. storočia, 
teda obdobia, ktorého bol aj sám svedkom. V úvode kapitoly sa najskôr usiluje 
vysvetliť pôvod názvu mesta. Uvádza, že latinské a nemecké pomenovanie pre 
mesto „Neosolium“ a „Neusohl“ vzniklo na počiatku osídlenia z latinského názvu 

„Nova villa“, čo má označovať čerstvé nedávne osídlenie. Sasi mesto neskôr 
pomenovali ako „Neusool“ alebo „Neüer Saal“, čo by bolo podľa Bela možné 
preložiť a vysvetliť ako „Nový kráľovský dvor“ alebo „Nová kráľovská rezidencia“ 
v protiklade a na odlíšenie od Zvolena, nesúceho názov „Alt – Sool“ alebo „Alter 
Saal“.55 Pri výklade slovenského a maďarského pomenovania „Banská Bystricza“ 
a „Besztercze Banya“ pochádzajúceho od pána a držiteľa toho územia Bistriczia 
sa Bel opiera o domáce písomné pamiatky,56 medzi ktorými by sme s veľkou 
pravdepodobnosťou našli práve už spomenutú kroniku Oswalda Plotschia. Píše, 
že bolo zvykom, že meno majiteľa územia mohlo mať svoj pôvod v názve rieky. 
Preto by názov mohol mať svoje korene, ako sa zmieňuje, od pomenovania pre 

52  Pozri bližšie: GRAUS, I.: Banská Bystrica…, s. 58.
53  „Ex annalibus Europeae Universalis Historiae…“ ŠA v Banskej Bystrici, fond MBB PP 1762, č. 276, 

s. 557.
54  V Banskej Bystrici Matej Bel najskôr študoval – v rokoch 1695–1700 a 1702–1704 a po štúdiách tu 

aj istý čas pôsobil najskôr ako prorektor a od roku 1710 rektor evanjelickej školy pri kostole svätého 
Ducha a prechodne aj ako pastor v špitálskom kostole svätej Alžbety odtiaľ pravdepodobne pochádzajú 
jeho vedomosti o správe špitála. TIBENSKÝ, J.: Veľká ozdoba Uhorska. Dielo, život a doba Mateja Bela. 
Bratislava 1984, s. 49–61.

55  BEL, M.: Notitia…, s. 411.
56  „A Bistriczio, agri huius, ante conditam urbem, domino, deriuant monimenta domestica.“ Tamtéž, s. 411.
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rýchlo tečúcu, bystrú vodu „Bistry“. Dodáva ešte, že slovo „Bistricza“ je určite 
slovanského alebo sarmatskeho pôvodu.57

Pri opise počiatkov mesta je neprehliadnuteľná podobnosť Belovho textu 
s textami spomenutých kroník Oswalda Plotschia a anonymného autora. Vznik 
Banskej Bystrice Matej Bel kladie do čias kráľa Ondreja II. Jeruzalemského teda 
obdobia okolo roku 1222, kedy do oblasti Zvolenskej kotliny začali na pozvanie 
Ondreja II. prichádzať kolónie Sasov. Banícke osídlenie spočiatku riedke sa 
postupne zahusťovalo a medzi osadami, ktoré takto vznikli Bel spomína Staré 
hory „Altgebürg“, Uľanku „Ulmansdorff“ a Španiu Dolinu „Herren Grund“.58  
Pre osídlenie veľmi vhodné územie pri ústí riečky Bystrice do Hrona ako aj 
okolité lesy mal mať v držbe spomenutý Bisztriczius, ktorý ju kolonistom za 
poplatok odstúpil a vytvoril tak príležitosť pre vznik neskoršieho mesta. Sotva 
sa však zmienená „Nova villa“ začala vzmáhať, prekvapil ju vpád Tatárov, ktorí 
po porážke kráľa Belu IV. pustošiac zaplavili Uhorsko. Na rozdiel od Plotschia 
a anonymného autora sa Bel domnieva, že sa Sasi počas tatárskej okupácie 
nevrátili späť do svojej vlasti, ale sa roztrúsení ukrývali po horách a až zhovie-
vavosť kráľa Belu IV. ich po odchode Tatárov dala opäť dohromady.59 Vtedy kráľ 
Belo IV. udelil Sasom privilégiá, pričom nasleduje vymenovanie výsad a povin-
ností banskobystrických hostí a za ním aj zoznam panovníkov, ktorí ich neskôr 
konfirmovali.60 Ďalej Bel spomína, že prvý chrám, ktorý si saskí kolonisti 
postavili, bol zasvätený svätej Alžbete a vedľa neho vznikol zároveň aj špitál.61 
Chváli tu svedomitosť mestských úradníkov, ktorí sa v špitáli starajú o chorých 
a biednych baníkov a vždy, keď sa zvýši ich počet použijú pre podporu špitálu 
nové lúky, záhrady a polia z nedávneho výrubu lesov. Špitál a kostol udržiavajú 
v dobrom stave a z prideleného benefícia financujú aj pravidelné vykonávanie
bohoslužieb. Účty majú v najlepšom poriadku a peniaze, ktoré nestrovia, odlo-
žia na horšie časy, čo môže sám dosvedčiť, lebo sa mal o tom možnosť v roku 
1708 sám presvedčiť. Napokon Bel uvádza, že mestské osídlenie vzniklo naj-
skôr v blízkosti kostola svätej Alžbety, kde Sasi začali s výstavbou murovaných 
domov. Na základe tohto osídlenia vznikla neskoršia Dolná ulica. S výstavbou 
farského kostola Nanebovzatia Panny Márie mešťania začali podľa Mateja Bela 
až neskôr v roku 1300, keď mesto zosilnelo. Postavenie kostola vraj podnie-
tila úcta voči predkom ako aj dostatok finančných prostriedkov pochádzajúci
z ťažby kovov. Ďalej uvádza, že dátum ukončenia výstavby sa mu z dostupných 
prameňov nepodarilo zistiť, domnieva sa však, že šlo o obdobie krátko pred 

 

57  „Bistricza vero, Slavicum, Sarmaticumue vocabulum est. BEL, M.: Notitia…, s. 411.
  V Banskej Bystrici Matej Bel najskôr študoval – v rokoch 1695–1700 a 1702–1704 a neskôr tu pôso-

bil ako učiteľ a rektor na banskobystrickom evanjelickom gymnáziu, čo bolo v rokoch 1708–1714. 
TIBENSKÝ, J.: Veľká ozdoba Uhorska…, s. 49–61.

58  BEL, M.: Notitia…, s. 411.
59 „Illud constanter adfirmant, qui in urbis origines inquisiuerunt, metu hostium, dilapsos fuisse Saxones, 

Nouam hanc Villam colentes, singulari postmodum, BELAE regis, indulgentia, cogendos.“ Tamtéž, s. 412.
60  Tamtéž, s. 412–413.
61  „Primam ergo aedem, S. Elisabethae vouerun, non procul, a Grani a Bistriczae, confluentibus, ….“ 

„Adiectum temlo Xenodochium…“ Tamtéž, s. 413.
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smrťou panovníka Karola Róberta z Anjou, keďže jeho nasledovník Ľudovít I. už 
prispel iba na výzdobu kostola.

Ďalším dielom rovnako encyklopedického charakteru, ktoré sa zaoberá 
dosť podrobným prehľadom a opisom miest na území Slovenska v rámci  
Uhorska je Geograficko – historický slovník od publicistu a vydavateľa Jána 
Mateja Korabinského. Pod heslom Neusohl, Novisolium, Besterczebanya, Banská  
Bystrica nám autor približuje najskôr geografickú polohu mesta, prehľad
najdôležitejších udalostí jeho histórie až po opis mestských pamätihodností.62

Vznik mesta kladie podľa Mateja Bela a starších kronikárskych prác, 
medzi ktorými spomína aj Plotschiov rukopis63 do čias vlády Ondreja II. a ob-
dobia okolo roku 1222, kedy bolo do Uhorska pozvaných mnoho saských 
kolonistov za účelom rozvoja baníctva. Uvádza, že Nemci, ktorí na pozvanie 
zmieneného panovníka prišli najmä z Durínska, sa usadili najskôr na Starých 
Horách, v Uľanke a Španej Doline a až do tatárskeho vpádu žili roztrúsene 
v biednych chatrčiach. Vo výstavbe „Novej Saale“ alebo „Neusohlu“ pokračovali 
až po odchode Tatárov. Podobne ako predchádzajúci spomenutí historiografi
aj Korabinsky spomína najstaršiu listinu práv a povinností udelenú Bansko-
bystričanom Belom IV. Na rozdiel od nich však medzi právami spomína aj právo 
výlučného vlastníctva rínkových domov nemeckým obyvateľstvom,64 ktoré lis-
tina z tohto obdobia neobsahovala, Ostatným právam a povinnostiam nevenuje 
nijakú pozornosť a pozastavuje sa iba pri latinskom oslovení mešťanov ako 

„Hospites de nova villa“. Ďalej sa pridržiava Mateja Bela a uvádza, že najstarším 
banskobystrickým kostolom bol kostol svätej Alžbety spolu so špitálom vystava-
ným pre chudobných a biednych baníkov, tie boli centrom najstaršieho osídlenia 
a neskoršej Dolnej ulice. Pri určení datovania začiatku výstavby a dokončenia 
farského kostola Nanebovzatia Panny Márie sa zhoduje s Matejom Belom a podľa 
jeho návodu vypočítava, že ho Banskobystričania dokončili za 40 rokov. Nasle-
duje stručné vymenovanie vybraných udalostí z dejín mesta, medzi ktorými 
spomína návštevu Mateja Korvína s manželkou z roku 1478, s ktorou sa spája 
odstránenie drevenej tržnice na námestí. Vymenúva poddanské dediny priná-
ležiace mestu a jednotlivých známych banskobystrických mešťanov, žijúcich 
v 15.–16. storočí ako Víta Mühlsteina a Michala Königsbergera, požiar z roku 
1500, konfirmáciu privilegiálnej listiny Ľudovítom Veľkým z roku 1516, nálety
kobyliek v rokoch 1546–1547 a iné. V opise dejín mesta končí 18. storočím.65

62  KORABINSKÝ, J. M.: Geographisch – historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg, zu 
finden im Weber und Korabinskyschen Verlage, 1786, s. 447–455.

63 „Der ehemalige Stadtnotarius Oswald Plotsch (f)sesset in einem Manuscript, …; und nach ihm Matthias 
Bel in der Notitia ihren Ursprung in die Zeiten Andreas des Hierosolimitaners umb Jahr 1222, unter 
welchem viele Einwohner aus Sachsen zum Bergwerkbau in diese Gegenden sind geruffen worden.“ 
KORABINSKÝ, J. M.: Geographisch…, s. 447.

64  „…dass sie Niemanden als geborene Deutsche zum Waldburgerrecht oder zum Besiss der sogenannten 
Ringhäuser zulassen solten.“ Tamtéž, s. 453.

65  Medzi posledné zmienené udalosti patria stavovské povstania a požiar, ktorý postihol mesto v roku 
1781. Tamtéž, s. 455.
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V poradí ďalším historikom venujúcim pozornosť vzniku a vývoju mesta 
bol Ján Kachelmann, ktorý v rokoch 1853 až 1855 vydal v nemčine v Banskej 
Štiavnici svoje dve prednášky k dejinám banských miest na Slovensku, pod 
názvom: Geschichte der ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung.66 S prvou 
prednáškou vystúpil v lete roku 1852 a zaoberá sa v nej počiatkami osídlenia 
územia uhorských banských miest všeobecne od počiatku do roku 1000. Obsa-
hom druhej prednášky s rovnakým názvom bolo pokračovanie v uvedenej pro-
blematike až do roku 1301 a prednesená bola 3. septembra roku 1854.

Obe prednášky sa stali už zanedlho po svojom vydaní terčom ostrej kritiky. 
Za rozširovanie ničím nepodložených teórií o osídlení a počiatkoch baníctva 
a banských miest kritizoval Kachelmanna už Arnold Ipolyi a Emil Jurkovič, 
o ktorých sa ešte zmienime, Michal Matunák67 a ďalší.

Vo svojej prvej prednáške kladie Kachelmann počiatky banskej ťažby do 
doby narodenia Krista.68 Pridŕža sa nekriticky klasických autorov Tacita, Livia 
a Strabona. Baníctvom na území ohraničenom Dunajom a Karpatami sa podľa 
jeho ničím nepodloženého názoru, ako prví zaoberali Rimania, neskôr to boli 
Kvádi, Góti, Gotíni, Jazygovia a ďalší. Kachelmann ďalej nekriticky prebral údaje 
z istých takzvaných „Štiavnických tabúľ“, o ktorých vzniku a „zhubnom“ vplyve 
na dejiny Kremnice a ostatných banských miest píše Michal Matunák.69

Príchod nemeckých kolonistov kladie do obdobia vlády Ondreja II., ale na 
rozdiel od ostatných historikov a kronikárov uvádza, že vhodné podmienky pre 
ich príchod do Uhorska vytvorila Ondrejova manželka Gertrúda, kým ostatní 
považujú za rozhodujúci impulz sobáš jeho dcéry Alžbety s durínskym gró-
fom.70 Pri opise vzniku a vývoja mesta Banskej Bystrice vychádza Kachelmann 
z najstaršej listiny práv a povinností z roku 1255, menuje všetky jej práva a po-
vinnosti. V prípade vojenskej povinnosti chybne cituje zápis o tom, že sa meš-
ťania majú povinnosť zúčastniť služby v kráľovskom vojsku „decenter ornati“ 
namiesto „decenter armati“.71 Ďalej sa usiluje vysvetliť pojem „waldbürger“, ktorý 
sa zaužíval pri označení banskobystrických mešťanov. Waldbürgeri alebo „die 
Sylvani“ podľa jeho názoru žili v oblasti pohoria Harz, zaoberali sa baníctvom 
a jedným z miest, ktoré si založili, bolo banské mesto Goslar. Domnieva sa, že 
nemeckí baníci, ktorí začali s kolonizáciou stredoslovenských banských miest, 
pochádzali z banskej oblasti pohoria Harz a hladomor, ktorý tam v tomto období 
vypukol, bol bezprostredným podnetom k masovej emigrácii. Na záver časti 
s opisom dejín mesta sa ešte v stručnosti zmieňuje v súvislosti s kráľovskou 
donáciou na zem Kvačany v Liptove, o najstaršom známom banskobystrickom 

66  Pozri pozn. č. 7.
67  MATUNÁK M.: Z dejín slobodného a hlavného banského mesta Kremnice. Kremnica 1928,  

s. 32–33.
68  KACHELMANN, J.: Geschichte I. …, s. 6
69  Išlo o v súčasnosti už neexistujúci záznam pochádzajúci z Banskej Štiavnice, na ktorom boli naznače-

né vymyslené presné roky vzniku jednotlivých banských miest: Štiavnice v roku 745, Kremnice 770, 
Banskej Bystrice 1345, Zvolena 795, Prešova 1374 a Levoče 1245. Matej Bel, ktorý sa ich aj s výnim-
kou Banskej Bystrice pridržiava, ich nazýva Schedae domesticae Schemniciensium. MATUNÁK, M.: 
Z dejín…, s. 8.

70  KACHELMANN, J.: Geschichte I. …, s. 71.
71  „stattliche Rüstung“ KACHELMANN, J.: Geschichte II. …, s. 126.
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richtárovi Ondrejovi, ktorý tieto zeme dostal za zásluhy pri kolonizácii územia 
neskoršej Banskej Bystrice.72

Ďalším historikom žijúcim a pôsobiacim v Banskej Bystrici v 19. storočí bol 
tunajší biskup Arnold Ipolyi – autor kultúrnohistorického náčrtu – Dejín mesta 
Banskej Bystrice, ktorý bol prvýkrát prednesený v maďarčine v auguste roku 
1874 pri príležitosti slávnostného zahájenia rokovaní členov Uhorskej historickej 
spoločnosti v objekte župného domu.73 Nemecký preklad prednášky pod názvom 

„Geschichte der Stadt Neusohl“ vyšiel knižne v Banskej Bystrici v roku 1875.74

V úvode svojich Dejín zaujíma Ipolyi kritický prístup k staršej historiografii
banských miest a to predovšetkým k Matejovi Belovi a Jánovi Kachelmannovi, 
ktorí sa pokúšali osvetliť otázku osídlenia a bez akýchkoľvek dôkazov medzi 
prvotnými kolonizátormi územia neskoršieho mesta uviedli Metanastov – Jazy-
gov, Sarmatov – Slovanov, Svébov, Kvádov, Markomanov, Gepidov a Gótov.75 Kri-
tizuje prístup vtedajšej historiografie opierajúci sa iba o podobne znejúce mená
a vychádzajúci výlučne z Biblie alebo klasických autorov. Naopak vyzdvihuje 
nový prístup pri skúmaní historických faktov – tzv. porovnávaciu metódu, ktorá 
spočíva v porovnávaní bronzových a kamenných nástrojov a zbraní nájdených 
pri vykopávkach v okolí neskoršieho mesta s nástrojmi a zbraňami využívanými 
u divo žijúcich národov v amerických pralesoch alebo na africkom kontinente. 
Zároveň vyzdvihuje interdisciplinárnosť a spoluprácu ďalších vedných odborov 
ako paleontológie, filológie, mytológie a archeológie. Za pravdepodobné považuje
osídlenie tohto územia Keltmi, čo dokazujú bohaté nálezy keltských nástrojov 
z doby bronzovej z blízkosti Banskej Bystrice v Rybároch, Moštenici, Selciach 
a Podkoniciach a na úpätí Matry.76 Ipolyi ďalej uvádza, že ak by sa po zániku 
keltského osídlenia v týchto oblastiach usadil nejaký iný národ, určite by o tom 
svedčila aspoň nejaká zmienka alebo ústna tradícia, čím reaguje na úsilie pred-
chádzajúcich historikov vysvetliť pôvod osídlenia územia Banskej Bystrice za 
každú cenu.

Vzniku mesta Banskej Bystrice teda predchádzala spočiatku riedka 
neskôr hustejšia nemecká kolonizácia, ktorá sa začala už v 11. a pokračovala 
v 12. a 13. storočí. Silní a životaschopní kolonisti z oblasti Durínska, Švábska 
a Saska sa najskôr zaoberali poľnohospodárstvom a remeslom, žili na nízkej 
kultúrnej úrovni, pôdu získavali žiarením a stavali si od seba vzdialené primi-
tívne chatrče. Tieto domy prirovnáva k najstarším z kolov postaveným domom 
amerických prisťahovalcov, kde žili ľudia spolu s domácimi zvieratami a v okolí 
každého takéhoto obydlia mali lúky, pasienky a lesy. Prostredníctvom zmiene-
ného opisu sa Ipolyi snaží vyvrátiť zrejme v tom období v literatúre panujúcu 

72  KACHELMANN, J.: Geschichte II. …, s. 128.
73  GRAUS, I.: Banská Bystrica…, s. 59.
74  IPOLYI, A.: Geschichte der Stadt Neusohl. Eine culturgesichtliche Skizze. Wien 1875.
75  „…so kann ich getrost alles das weglassen, was bisher in älteren Zeit Lazius und Belius… und neu-

stens Kachelmann, mit nicht mehr Scharfsinn…, von den Metanasten – Jazygen und den autochtonen 
Sarmaten – Slaven oder gar von Sueven und Quaden, Gepiden und Gothen, als den ältesten Bewohnern 
dieses Ortes und Umgegend fabelten.“ IPOLYI, A.: Geschichte…, s. 5.

76  Tamtéž, s. 5–6.
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teóriu o tom, že si Nemci hneď po svojom príchode z pravlasti zakladali a stavali 
„kvitnúce mestá“.77

V nasledujúcej III. kapitole s názvom „Die Entstehung unserer Bergstäd-
te…“78 sa už venuje konkrétne vzniku a počiatkom Banskej Bystrice. Uvádza, 
že dôležitou okolnosťou pri vzniku mesta bol náhodný nález zlata a medi 
v piesku pri brehoch Hrona. Tento spôsob získavania kovov Ipolyi prirovnáva 
k doposiaľ (vlastne ešte v 19. storočí) využívanému spôsobu ťažby, ktorý je 
rozšírený v Amerike a Austrálii. Vlastníci na rudy bohatých území (a teda aj 
územia neskoršieho mesta) sem priviedli a usadili svojich poddaných, ktorí 
im potom z vyťaženého zlata odvádzali príslušné čiastky. Keď sa povrchové 
zdroje vyčerpali, presunula sa ťažba do blízkych hôr, kde sa systematická 
exploatácia ukázala byť veľmi výnosnou. Za týmto účelom vlastníci pozemkov 
doviedli podnikateľov, už vyučených banských majstrov a baníkov a usadili ich 
tu. Baníci sa pod vedením majstrov zoskupili do združení, s rastúcim blahoby-
tom sa darilo dedine – kolónii a táto sa rozvinula na mesto.79 V ďalšej časti sa 
Ipolyi snaží odpovedať na otázku najstarších vlastníkov územia mesta. Ako 
majiteľov tohto územia spomína zvolenský kráľovský hrad a jeho pánov ako 
aj uhorských magnátov, medzi ktorými uvádza Detreho a Bittera Balassovcov, 
Hontianskeho župana a grófov Huntpoznanovcov, grófov Ivanka – dnešných 
Forgáčovcov, Radunovcov, Aladárovcov a iných, ktorí tieto zeme získali daro-
vaním alebo právom prvého usídlenia sa.80 Za prvú najstaršiu osadu, ktorá 
v blízkosti mesta vznikla, Ipolyi považuje Staré Hory „Altgebirg“. Medzi ďalšími 
nemeckými kolóniami – osadami spomína napríklad: Kinczelovu „Göncölfalvu“, 
Heinczmanovu „Henczeldorf“ a ďalšie, ktoré založili nemeckí mešťania – wald-
bürgeri, bergbürgeri,81 ktorí takto pri ústí rieky „Bistriz“ do Hrona na jednom 
z pôvabných kopcov a pahorkov okolitej doliny založili mesto Banskú Bystricu. 
Odvoláva sa na Dernschwama a ním zachytenú ústnu tradíciu zo 16. storo-
čia, podľa ktorej si mešťania postavili domy na rínku – „cirkulares domus“, 
s ohľadom na čo dostali aj ďalšie pomenovanie ako „ringbürgeri“. Za kráľa 
Belu bola Banská Bystrica (Neusohl) ešte dedinou, ktorú obývali šľachtici a ich 
roľníci. Farský kostol sv. Antona bol vtedy v Sásovej, kde sa tiež nachádzala 
jedna kolónia – osada.82 Podľa Dernschwama aj Ipolyi uvádza, že na druhej 
strane Hrona v tomto období býval jeden šľachtic, ako je to ešte možné vidieť 
podľa jeho domu. Teóriu o osídlení územia neskoršieho mesta nemeckými 
kolonistami z Durínska, ktorí sem prišli počas panovania uhorského kráľa 

77  „… und nicht, wie man bisher geglaubt, von Anfang an die Creirung gebildeter, blühender Städte.“ IPOLYI, 
A.: Geschichte…, s. 9 a ďalej s. 10.

78  Tamtéž, s. 11.
79  „Die Bergleute constituiren sich unter ihren Meistern und Führern zu Körperschaften, mit dem zunehmend 

Wohlstand gedeiht die Ortschaft der Colonie, und diese entwickelt sich dann zur Stadt.“ Tamtéž, s. 12.
80 „Die Sohler Obergespane und Grafen, die Hunt – Pazmans, die in Thurocz erbgesessenen Grafen Ivánka, 

die heutigen Forgacs, die Raduns oder Radványis, die heutigen Radvánszkys, die Aladars von Sauldorf 
und Andere.“ Tamtéž, s. 13.

81  Menovite spomína okrem Gönczöla alebo Götza, Ullmanna, Rudolfa, Heinczmanna, od ktorých tieto 
banícke kolónie odvádzajú svoje pomenovania. Tamtéž, s. 14.

82  Tamtéž, s. 14.
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Ondreja II. ako dôsledok dobrých vzťahov medzi oboma krajinami po sobáši 
princeznej Alžbety s durínskym grófom, Ipolyi poznal, ale napriek tomu, že ju 
považoval za pravdepodobnú, sa s ňou ako s nepodloženou nestotožnil.

Ďalej sa zmieňuje o najstaršej písomnej pamiatke viažucej sa k dejinám 
mesta – už zmienenej privilegiálnej listine z roku 1255, ktorú považuje za 
dôležitý moment konštitúcie mesta. Vymenováva jej jednotlivé práva a povin-
nosti a konštatuje, že sa tak Banská Bystrica stala slobodným kráľovským 
mestom. Správne podotýka, že základom ďalšieho rozvoja mesta bola vlastná 
samospráva a súdnictvo. Ďalej veľmi vhodne vykladá aj latinské slovné spojenie 
„decenter armati“ ako riadne ozbrojení – v riadnej zbroji, ktoré sa spájalo s vojen-
skou povinnosťou mešťanov.83 Na základe v listine uvedeného práva Nemcov na 
súboj podľa saského zvyku Ipolyi dedukuje, že prvými zakladateľmi Banskej 
Bystrice boli saskí rytieri, ktorí ako banskí podnikatelia neskôr na území mesta 
usádzali baníkov, ako o tom ešte dnes svedčia názvy banských osád, medzi ich 
zakladateľmi a prvými banskobystrickými mešťanmi Ipolyi menuje: „Ulman-
na, Hermanna, Henselina, Chotselina, Kinczela, Czibela, Rulanta a Rudlina, Kir-
chenela, Goldenera a ďalších.“

Prvým známym banskobystrickým richtárom bol gróf (comes) Ondrej Hein-
czmann84, podľa ktorého sa tiež nazýva jedna z kolónií ako Henczmanova alebo 
Heinczmandorf.

Podobne ako jeho predchodcovia sa aj Ipolyi zmieňuje o pôvode názvu 
mesta. Uvádza originálnu teóriu o tom, že latinské pomenovanie „villa Bistri- 
czia“, ktoré pozná z listiny – najstaršej písomnej zmienky z roku 1255, pochádza 
z časti zo slovenského mena pre rieku „Bistrica“ a z časti z nemeckého mena (pre 
mesto?) „Veistritz“. Ďalej spomína, že už v konfirmáciách listiny v nasledujúcom
roku 1256 a potom v roku 1282 sa objavujú maďarské ekvivalenty tohto názvu 
pre mesto ako „Berzenczebanya“ alebo „Besterczebanya“, používané aj v časoch 
autorovej súčasnosti.85 Podľa uvedených mien najstarších banskobystrických 
mešťanov a podľa názvov jednotlivých osád, ktoré sa nachádzali v chotári 
mesta a niesli pomenovanie podľa jednotlivých banskobystrických mešťanov 
ringbürgerov ťažiarov, je jasné, že Ipolyi poznal nielen najstaršiu banskobyst-
rickú mestskú knihu, ale pravdepodobne aj ďalšie dokumenty z archivu mesta, 
ktoré vo svojich Dejinách vhodne využil. Nepodľahol nepodloženým teóriám 
o pôvode názvu pre mesto. Jeho teórie o náhodnom náleze rúd v banskobyst-
rickom chotári ako aj o vlastníkoch územia neskoršieho mesta by si zaslúžili 
podrobnejšie preskúmanie. Celkom pútavo a logicky na základe analógií však 
vysvetľuje okolnosti vzniku mesta a až na niektoré jednotlivosti sa jeho výklad 
neodchyľuje od doloženej skutočnosti. Vyčítať mu možno okrem malých jed-
notlivostí snáď iba prílišný tendenčný prouhorský pohľad na dejiny, vzhľadom 
k dobe vzniku diela však pochopiteľný.

83  „… sov wie sie verpflichtet sind, unter der Fahne des Königs an den Feldzügen theilzunehmen…“ IPOLYI, A.:  
Geschichte…, s. 26.

84  „Der erste bekannte Richter der Stadt, der Comes (Graf) Andreas Heinczmann erhielt sogleich von Bela IV. 
eine Donation in der Gegend von Neusohl.“ Tamtéž, s. 28. K donácii sa pod textom nachádza poznámka 
s odkazom na FEJÉRA a jeho Codex Dipl. VII. Ide donáciu na opustenú zem Kvačany v blízkosti dediny 
Sielnica na Liptove. MARSINA, R.: Codex…, s. 371.

85  IPOLYI, A.: Geschichte…, s. 29.
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Posledným a zároveň jedným z najvýznamnejších, v rozsahu a detailnom 
spracovaní dejín mesta Banskej Bystrice dosiaľ neprekonaným historikom bol 
Emil Jurkovich autor rozsiahlej iba nedávno publikovanej Monografie slobod-
ného kráľovského mesta Banská Bystrica.86 Jurkovič pochádzal z Letanoviec na 
Spiši a po štúdiách v Levoči, Arade, Budapešti a vo Viedni sa stal profesorom 
na vyššom katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici. Banskobystrická mestská 
rada ho pri príležitosti osláv milénia v roku 1896 poverila zostavením monogra-
fie k dejinám mesta, ktorá sa po mnohých peripetiách napokon dočkala aj svojej
prvej publikácie v slovenskom jazyku v roku 2005.87

Hneď prvá kapitola tohto rozsiahleho diela s názvom „Prvé stopy vzniku 
mesta. Erb. Mestské farby. Kroniky.“88 sa venuje založeniu mesta, jeho názvu, 
okolnostiam jeho vzniku a ďalším náležitostiam, týkajúcim sa jeho počiato-
čnej existencie. V úvode tejto kapitoly autor veľmi výstižne poznamenáva, že 
okolnosti založenia mesta, či jeho datovanie, sú zahalené temnotou.89Jurkovič 
sa nenecháva zaviesť pochybnými a nič nehovoriacimi etymológiami Mateja Bela, 
Kachelmanna a iných, ktorí sa pokúšali vniesť trochu svetla do tejto temnoty.90 
Územie neskoršieho mesta ako aj celej Zvolenskej župy bolo podľa neho neobý-
vaným pralesom, nachádzajúcim sa v nárazníkovom pásme za zásekmi, kam 
len z času na čas prenikli lovecké alebo banícke skupiny Maďarov. Až neskôr, 
keď sa územie Slovenska stalo trvalou súčasťou uhorského štátu, sa pôvodne 
riedke nemecké osídlenie zahustilo. Majiteľom lesov zvolenského komitátu bol 
z časti Zvolenský hrad a z časti šľachtické rody medzi ktorými Jurkovič podľa 
Ipolyiho spomína Ballasovcov, Hunt – Pazmanovcov, turčianskych Ivánkovcov, 
Radunovcov, Aladárovcov a iných.91

Vzniku samotného mesta podľa neho predchádzal vznik sídla pre kráľa 
a jeho družinu.92 „Do susedstva kráľovského domu potom migrovali saskí kolo-
nisti, ktorí svojimi robotníkmi osídlili okolité banské územie, aby pod jeho ochranou 
mohli aj sami bezpečne žiť a vykonávať svoje remeslo.“93 Z uvedeného nie je jasné, 
čo konkrétne mal Jurkovič pod označením „kráľovský dom“ na mysli, keďže 
sa v predchádzajúcom odseku zmieňuje o Zvolenskom hrade94 a z uvedeného 
citátu ako aj nasledujúceho textu skôr vyplýva, že samotnému vzniku mesta 
mala predchádzať existencia akéhosi bližšie neurčeného kráľovského domu, 
ktorý by vlastne logicky ochraňoval záujmy kráľa – vlastníka pôdy, vyberal dane 
a staral sa o poriadok v meste. Tak si Jurkovič vysvetľuje aj existenciu erbu, 
ktorý mal byť vonkajšou demonštráciou vzťahu medzi kolonistami a kráľom 
a tiež dozor kráľa nad voľbami predstaveného obce – richtára. Kráľovský dom 

86  Pozri pozn. č. 9.
87  JURKOVIČ, E.: Dejiny…, s. 11.
88  Tamtéž, s. 15.
89  Tamtéž, s. 15.
90  Tamtéž, s. 15.
91  Tamtéž, s. 16.
92  Na tomto mieste nie je celkom jasné, aké kráľovské sídlo mal Jurkovič na mysli. V poznámke uvádza, 

že šlo o Zvolenský zámok. Vzápätí však s odvolaním na Dernschwama uvádza, že takýto kráľovský 
príbytok mal predstavovať kolísku JURKOVIČ, E.: Dejiny…, s. 16.

93 Tamtéž, s. 16.
94  V prvej tretine 13. storočia je doložená existencia Pustého hradu. MARSINA, R.: K najstarším dejinám 

Zvolena. Historický časopis 1989, č. 6, s. 794.
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bol podľa neho tiež centrom, okolo ktorého si banskobystrickí waldbürgeri posta-
vili svoje domy.95 Ďalej Jurkovič uvádza, že proces vzniku mesta bol pomalý 
a nedá sa spojiť s jedným letopočtom, čím opäť naráža na zmienené štiavnické 
tabule, ktoré sa podľa vzoru stanovenia presného roku vzniku Ríma snažia 
presne datovať aj vznik stredoslovenských banských miest. Píše, že aj za svoj 
význam môže mesto vďačiť predovšetkým svojmu centru – kráľovskému domu 
a tiež svojej vhodnej polohe na sútoku dvoch vodných tokov Bystrice a Hrona. 
Vzniku mesta predchádzajúcu nemeckú kolonizáciu tohto územia ako jediný 
datuje už do obdobia vlády Gejzu II. alebo Ondreja II. a za prvých kolonistov 
podobne ako jeho predchodcovia považuje Durínčanov (Thüringov, Duringov),96 
ktorí v kolonizácii pokračovali aj po tatárskych vpádoch. Tie podľa neho neušet-
rili ani samotné mesto. Pri opise nasledujúceho obdobia vývoja mesta sa už Jur-
kovič opiera o listinu práv a povinností z roku 1255, ktorú považuje za záruku 
ďalšieho rozvoja97 a v ďalšej kapitole s názvom Meštianstvo ju aj podrobne rozo-
berá a vhodne komentuje.98 Nesprávnym je tu snáď iba výklad latinského slov-
ného spojenia „decenter armati“, ktorý Jurkovič prekladá ako „v slušivej zbroji“99, 
čo ho vedie k inak nepodloženej úvahe o tom, že si banskobystrickí mešťania 
mali povinnosť vykonať uloženú vojenskú povinnosť v bezprostrednej blízkosti 
kráľa – teda priamo ako jeho osobná stráž. K etymológii názvu mesta uvádza, 
že meno „Bystrice“ je poslovenčenou formou nemeckého pomenovania Veistricz. 
Okrem tohto názvu a jeho maďarského ekvivalentu Byzterchebana alebo Ber-
zenzsebanya sa súčasne s ním používalo aj pomenovanie Neusohl v latinčine 
Novisolium alebo Neosolium, ktoré vzniklo ako protiklad voči pomenovaniu Zvo-
lena – Sohl.100 Jurkovičova monografia podala zo všetkých skúmaných histori-
ografických diel najúplnejší a najpodrobnejší pohľad na vznik a formovanie sa
stredovekej Banskej Bystrice.

Všetci historici a kronikári, ktorých diela sme skúmali, sa snažili čo najeru-
dovanejšie a logicky odpovedať na otázku príčin, podmienok a okolností vzniku 
Banskej Bystrice, každý z nich využil dostupné pramene, literatúru, prípadne 
ústnu tradíciu a podľa svojho úsudku rekonštruoval najstaršie dejiny mesta. 
Všetci poznali najstaršiu listinu práv a povinností vydanú pre banskobystric-
kých hostí panovníkom Belom IV. v roku 1255 a spomenuli ju, vychádzali z nej 
a následne ju vykladali. Väčšina z nich sa zhoduje v tom, že zakladateľmi mesta 
boli Sasi, ktorých sem v období vlády Ondreja II. pritiahla možnosť banskej 
ťažby a obchodu. Na ďalší vývoj mesta mali podľa nich najväčší vplyv tatárske 
vpády a nasledujúce obdobie vlády Bela IV., čo bolo zrejmé zo známej privile-
giálnej listiny. Názov mesta viacerí vysvetľujú od najstaršieho pozemkového 
vlastníka Bistriczia a žiaden z nich nepripúšťa možnosť staršieho slovanského 
osídlenia a jeho prípadného vplyvu na vznik mesta.

95  JURKOVIČ, E.: Dejiny…, s. 16.
96 Tamtéž, s. 16.
97 Tamtéž, s. 16.
98 Tamtéž, s. 330–331.
99 Tamtéž, s. 330.
100 Tamtéž, s. 16.
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Zusammenfassung

Die Entstehung und Entwicklung der Stadt Banská Bystrica mit Augen
den ältesten Historiker und Chronikschreiber

Henrieta Lisková

Der folgende Beitrag bietet die Einsicht in die Meinungen älteren ungarischen Historiker und 
Chronikschreiber wie Ján Dernschwam, Oswald Plotschius, Anonym, Matthias Bel, Ján Korabinský, 
Ján Kachelmann und Emil Jurkovič über die Entstehung und Entwicklung der Stadt Banská Bystrica 
im Mittelalter und diese Meinungen mit den Ergebnissen der historischen Forschung vergleicht. Banská 
Bystrica hat sich als eine alte mittelalterliche Bergstadt bei dem Zusammenfluss der Flüsse Hron und 
Bystrica entwickelt. Die Besiedlung ist im Gebiet der späteren Stadt schon in der Urzeit gewesen. Die Stadt 
ist durch die Verschmelzung zwei Dörfer entstanden. Das ältere Dorf war slawisch und ist im 11. Jahr-
hundert entstanden und das zweite oder jüngere, das die deutschen Kolonisten aus Sachsen gegründet 
hatten, war im 13. Jahrhundert entstanden. Die Benennung der Stadt stammte aus der altslowakischen 
Bezeichnung für den Fluss mit schnellem und frischem Wasser.
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IDZIPANIC

Badania nad organizacją parafialną w średniowiecznej Polsce posiadają
długą tradycję.1 Pomimo jednak licznych wypowiedzi badaczy w dalszym ciągu 
stan naszej wiedzy na ten temat nie jest zadawalający. Mamy tu na uwadze przede 
wszystkim fakt, że nie wszystkie regiony średniowiecznej Polski zostały pod tym 
względem w jednakowym stopniu opracowane. Dla przykładu, o ile naszą znajo-
mość kształtu organizacji parafialnej w Małopolsce możemy uznać za zadowala-
jącą, o tyle wiedza na temat jej kształtowania się i rozwoju na Górnym Śląsku, 
pomimo że w ostatnich latach pojawiały się na ten temat różne wypowiedzi,2 
jest w dalszym ciągu niedostateczna. Poza tym nie do końca przebadano, w jaki 
sposób rozwijał się tutaj proces duszpasterski, powierzany parafiom, a w ślad
za tym pełnione przez nich funkcje społeczne.3 Tych kwestii w ogóle nie pode-
jmuje jedyna jak dotąd publikacja, w której podjęto próbę wyliczenia wszystkich 
istniejących na Śląsku parafii, pióra H. Neulinga.4 Badania nad rozwojem osad-
nictwa na tym terenie umożliwiają kontynuację prac nad kształtowaniem się 
organizacji parafialnej na Górnym Śląsku w średniowieczu, w tym zwłaszcza
nad takimi kwestiami, jak jej początki, rozwój sieci parafii, powstawanie archi-
prezbiteratów, pod którą to nazwą kryły się dekanaty, a także nad kwestiami 
związanymi z duszpasterstwem i patrociniami. Jako że jak wynika z badań 
historyczno-osadniczych procesy rozwojowe tym terenie przebiegały w różnym 
czasie w poszczególnych regionach,5 które tutaj utożsamiamy z kasztelaniami, 
dlatego też w niniejszym artykule naszą uwagę poświęcimy kształtowaniu się 
organizacji parafialnej w kasztelanii cieszyńskiej we wczesnym średniowieczu.

1  Dyskusję tę otwarł w zasadzie ZACHOROWSKI, S.: Początki parafii polskich. In: Studia historyczne
wydane ku czci prof. W. Zakrzewskiego. Kraków 1908. Po drugiej wojnie światowej poważny wkład 
wnieśli do niej między innymi SZYMAŃSKI, J.: Wokół genezy organizacji parafialnej w Polsce. Przegląd 
Historyczny 55/1964; TAZBIROWA, J.: W sprawie badań nad genezą organizacji parafialnej w Polsce.
Przegląd Historyczny 54/1963; oraz WIŚNIOWSKI, E.: Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślic-
kiej w średniowieczu. Warszawa 1965; a także KUMOR, B.: Powstanie i rozwój organizacji parafialnej 
w Polsce południowej do końca XVI wieku.

2  Por. np. PANIC, I.: Uwagi nad początkami archiprezbiteratu żorskiego w średniowieczu. In: Viae His-
toricae. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin. Wrocław 2001.

3  DOLA, K.: Problemy kościelno-duszpasterskie w diecezji wrocławskiej w XV wieku. Śląski Kwartalnik 
Historyczny, „Sobótka” XLI/1986, s. 516–519, 523–527.

4  NEULING, H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. 
Breslau 1902.

5  PANIC, I.: In Regno Dei id est Ray (Uwagi nad czasem powstania osad położonych w sąsiedztwie Żor 
u schyłku wczesnego średniowiecza). In: Ludzie i Kultury. Żory 2003. Red. I. Bukowska–Floreńska. 
Żory–Cieszyn 2003, s. 105–118.
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W pierwszej kolejności zastanowimy się nad początkami Kościoła w tej kaszte-
lanii, następnie podejmiemy próbę uchwycenia momentu tworzenia tutaj orga-
nizacji parafialnej, zaś na zakończenie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy
sposób jej tworzenia nosił znamiona przypadkowości, czy też dostrzegamy w 
nim ślady działania celowego.

Najwcześniejsza wzmianka na temat organizacji kościelnej w kasztelanii 
cieszyńskiej we wczesnym średniowieczu pochodzi z 1223 r.6 Zawdzięczamy ją 
biskupowi wrocławskiemu Wawrzyńcowi, który 25 maja tego roku, na prośbę 
księcia opolskiego Kazimierza,7 potwierdził klasztorowi norbertanek z Rybnika 
dziesięciny z szeregu wsi położonych przede wszystkim w kasztelaniach cies-
zyńskiej i raciborskiej.8 W wystawionym przy tej okazji dyplomie znalazł się 
następujący passus: „ecclesiae vero sancti Nicolai in Tessin [damus]… quadraginta 
urnas mellis in Cozli.“9 Owych czterdzieści urn miodu kościół pod wezwaniem 
świętego Mikołaja otrzymał w zamian za utracone ongiś dziesięciny. Wystawca 
dokumentu nie sprecyzował czasu odebrania dziesięcin cieszyńskiej świątyni, 
co wskazuje, że stało się to na tyle dawno, iż dokładne określenie tego zdarzenia 
było niemożliwe. Źródła nie pozostawiają wątpliwości, że ów kościół to rotunda 
położona w obrębie dawnego grodu kasztelańskiego, a następnie książęcego.10 
Wzniesienie rotundy datuje się w literaturze przedmiotu różnie. Spotkać można 
opinie, iż wybudowano ją w połowie XII11 a nawet w XIII wieku.12 Najbardziej 
miarodajną jest opinia Z. Świechowskiego, który czas jej wzniesienia datuje na 
2 połowę wieku XI.13 Jej układ architektoniczny wskazuje, że nie była nie tylko 
kościołem grodowym, lecz służyła również mieszkańcom Cieszyna i okolicznych 
miejscowości. W tym znaczeniu była więc placówką misyjną, z której chrześci-
jaństwo rozprzestrzeniało się wśród mieszkańców całej kasztelanii.

Ostatnio została sformułowana teza, według której omawiana wzmianka 
odnosi się do kościoła [parafialnego] w Cieszynie,14 zaś „owa rotunda mogła 
nosić wezwanie św. Wacława.“15 Przypuszczenie to należy odrzucić, gdyż – jak 
wspomnieliśmy -źródła konsekwentnie wiążą to wezwanie z rotundą zamkową.16 

6  Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. 1, wyd. K. Maleczyński. Wrocław 1956; T. III, ed. K. Maleczyński. 
Wrocław 1964, nr 283 (= KDS); Schlesisches Urkundenbuch, T. 1, hgg. H. Appelt. Wien 1977.

7  JASIŃSKI, K.: Rodowód Piastów Śląskich. T. III. Piastowie opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy. Wrocław 
1977, s. 17–19. 

8  PANIC, I.: Zamek rybnicki od średniowiecza do schyłku XVIII wieku. In: Panic, I., Iwanek, W.: Zamek 
Rybnicki. Rybnik 1990, s. 15. 

9  KDS, t. III, s. 283, s. 67. 
10  Źródła te zestawia IWANEK, W.: Kilka uwag o rotundzie zamkowej w Cieszynie. Cieszyński Rocznik 

Muzealny, T. 1, 1969, s. 81 nn.
11  POPIOŁEK, F.: Dzieje Śląska austriackiego. Cieszyn 1913, s. 86. 
12  DOBROWOLSKI, T.: Sztuka województwa śląskiego. Katowice 1933, s. 20.
13  ŚWIECHOWSKI, Z.: Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku. Warszawa 1955, s. 38–39. 
14  HORWAT, J.: Formowanie się miast księstwa opolsko-raciborskiego do połowy XIV w. Gliwice 1996, s. 71. 

Autor, jak można sądzić, miał w ręku mało znane rękopisy XIX -towieczne z Archiwum Państwowego 
w Cieszynie, w których znajdują się informacje dotyczące próby nadania rotundzie zamkowej drugiego 
wezwania, odwołującego się właśnie do św. Wacława. Na podstawie tej wypowiedzi można przypuszc-
zać, że J. Horwat jest również zwolennikiem wczesnej proweniencji kościoła parafialnego w Cieszy-
nie. Inne stanowisko zajął w tej kwestii ongiś POPIOŁEK, F.: Dzieje Śląska…, s. 85, który kapelana 
zamkowego identyfikował jako zarazem proboszcza Cieszyna.

15  HORWAT, J.: Op. cit., loc. cit.
16  ŚWIECHOWSKI, Z.: Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku. Warszawa 1955, s. 38–39. 
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Próba nadania jej wezwania świętego Wacława pojawiła się o wiele później i oka-
zała się przedsięwzięciem nieudanym,17 o czym najlepiej świadczy fakt, iż nie 
zadomowiło się ono w świadomości Cieszyniaków.

Jeśli chodzi o farę cieszyńską należy zauważyć, iż dysponujemy podstawami 
by przypuszczać, że istotnie początki jej istnienia sięgają tak odległych czasów. 
Otóż pierwsza na jej temat wzmianka (jakkolwiek późniejszej, choć wiarygod-
nej tradycji) pochodzić ma z 1265 roku.18 Od samego początku posiadała ona 
wezwanie świętej Marii Magdaleny.19 Ponownie została potwierdzona u schyłku 
XIII wieku, w związku z ufundowaniem przez pierwszego księcia cieszyńskiego, 
Mieszka,20 klasztoru dominikanów w Cieszynie.21 Następne udokumentowane 
wzmianki źródłowe na jej temat pochodzą dopiero z XIV wieku. Między innymi 
o jej istnieniu dowiadujemy się przy okazji pojawienia się w 1333 r. na liście 
świadków tutejszego proboszcza,22 zaś w 2 lata później Cieszyn został wzmian-
kowany jako siedziba archiprezbiteratu.23

Pojawia się w tym miejscu pytanie o początki parafii cieszyńskiej. Jej
istnienie wiązać należy z rozwojem osadniczym Cieszyna, a ściślej z jego 
przekształcaniem się z osady wiejskiej we wczesnomiejską. Został on po 
raz pierwszy wymieniony w źródłach już w połowie XII wieku, w dyplomie 
papieża Hadriana IV wystawionym 23 kwietnia 1155 r.24 Miejski charakter tej 

17  Szerzej por. IWANEK, W.: Kilka uwag o rotundzie zamkowej w Cieszynie, s. 81 nn., por. też KIET-
LIŃSKA, A.: Wykopaliska na Górze Zamkowej w Cieszynie. Materiały Wczesnośredniowieczne, T. 1, 1949, 
s. 59; TEJŻE: Gród wczesnośredniowieczny na Górze Zamkowej w Cieszynie w świetle badań w latach 
1949–1954, ibidem, t. V, 1960, s. 63–97. Ostatnie wyniki badań archeologicznych, które dostarczyły 
wiele bardzo interesujących wyników, omawia KUŚ, W.: Tymczasowe sprawozdanie z badań archeo-
logicznych średniowiecznej wieży cylindrycznej odkrytej na Górze Zamkowej w Cieszynie, Pamiętnik 
Cieszyński, t. 11, 1996, s. 7–13. 

18  Por. MAROŃ, F.: Rozwój…, s. 128.
19  KAUFFMANN, A.: Gedenkbuch der Stadt Teschen…, sygn. 71, 72, 73, 74. W czasie wielkiego pożaru 

Cieszyna w 1779 fara cieszyńska doszczętnie spłonęła. Władze miejskie podjęły wówczas w porozumi-
eniu z biskupem wrocławskim, Filipem Gothardem Schafgotschem, decyzję o przeznaczeniu na farę 
cieszyńską dawnego kościoła dominikańskiego. Nowa fara zachowała swoje dotychczasowe wezwanie.

20  JASIŃSKI, K.: Uwagi o Mieszku – pierwszym księciu cieszyńskim. Rocznik Cieszyński, T. VI–VII, 1991, 
s. 25 nn.

21  Archiwum Państwowe w Cieszynie, Zespół Akt Komora Cieszyńska, sygn. 77, s. 93–94. W literaturze 
przedmiotu datuje się w zasadzie założenie tego klasztoru na początek XIV wieku, por. NEULING, H.: 
Schlesiens Kirchorte…, s. 319, por. też POPIOŁEK, F.: Dzieje Śląska…, s. 89, SILNICKI, T.: Dzieje i ustrój 
Kościoła Katolickiego na Śląsku do końca w. XIV. Warszawa 1953, s. 388–390. Odmienny pogląd wyraził 
DOLA, K.: Dzieje kościoła na Śląsku, Część 1, Średniowiecze. Opole 1996, s. 85, datując powstanie tego 
klasztoru na r. 1270. Zagadnienie to zostanie opracowane przez nas w odrębnej publikacji. 

22  Materiały M. Kasperlika, karta za rok 1333. Mathias Kasperlik sporządził odpisy licznych dokumentów 
do dziejów Śląska w XIII i XIV wieku. Znacząca ich część została opublikowana w różnych kodeksach 
dyplomatycznych. Tym niemniej kilka z nich zostało pominiętych przez wydawców źródeł. Odnośnie M. 
Kasperlika i jego kolekcji por. MACHEJ, A.: Ze studiów nad średniowiecznymi i nowożytnymi archiwa-
liami cieszyńskimi. Pamiętnik Cieszyński, T. 6, 1993, s. 123. 

23  Monumenta Poloniae Vaticana, wyd. J. Ptaśnik, t. 1. Kraków 1913, s. 250 nn. Utworzenie w Cieszynie 
siedziby archiprezbiteriatu wiązało się między innymi ze stołeczną funkcją tego miasta, zagęszczaniem 
się sieci parafialnej w okresie lokacyjnym i wreszcie z samymi zjawiskami zachodzącymi w strukturze 
organizacyjnej Kościoła w związku z tworzeniem się sieci archiprezbiteriatów i dekanatów, por. KU-
MOR, B.: Początki organizacji dekanalnej na ziemiach polskcih. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, T. 7, 
z. 2, 1961, s. 89, SZYMAŃSKI, J.: Uwagi o organizacji archidiakonatu polskiego, ibidem, T. 6, 1959,  
s. 34–36, TENŻE: Struktura organizacyjna biskupstw polskich w wiekach średnich. Znak, T. 17, 1965, 
nr 137–138, s. 1438, SILNICKI, T.: Organizacja archidiakonatu w Polsce. In: Studia nad historią prawa 
polskiego, T. 10, z. 2. Lwów 1927, s. 5–9. 

24  KDS t. 1, wyd. K. Maleczyński. Wrocław 1951, nr 35.
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miejscowości został poświadczony w 1223 r.25 Można przypuszczać, że miesz- 
czanie szybko podjęli decyzję o wzniesieniu własnej świątyni, co zresztą leżało 
również w interesie władzy kasztelańskiej.26 Istnienie w początkach XIII wieku 
w jednym, dodajmy, że niedużym mieście, dwóch świątyń nie było w tej części 
późniejszego Śląska odosobnionym przypadkiem, o czym świadczy przykład 
Rybnika,27 gdzie, analogicznie jak w Cieszynie, jeden z kościołów stał w obrębie 
grodu książęcego,28 drugi zaś, konsekrowany w 1198 r. przez biskupa Żyrosława, 
służył jako parafialny mieszkańcom osady.29 

Za wczesnym, sięgającym zapewne XII wieku rodowodem fary cieszyńskiej 
przemawiają również względy architektoniczno-urbanistyczne. Mianowicie, 
omawiana świątynia znajdowała się przy głównym placu cieszyńskim (naj-
starszym rynku), pochodzącym jeszcze z czasów przedlokacyjnych. Nieliczne 
sondażowe prace archeologiczne wskazują, że jego zabudowa miała miejsce 
jeszcze w XII wieku, co skłania nas do wniosku, że również wówczas, zapewne 
u jego schyłku, wzniesiono tutejszy kościół farny pod wezwaniem Marii Mag-
daleny.30 Przejął on dotychczasowe funkcje kościoła znajdującego się w obrębie 
cieszyńskiego grodu, który odtąd stał się swego rodzaju kaplicą zamkową.31

W omawianym wyżej dyplomie biskupa Wawrzyńca znalazł się następującej 
treści passus: „Decimas videlicet ipsius ville Ribnich, Smolna, Zalese, Knegnizi, 
quam ultimam villam recepit ecclesia de Ribnich ab ecclesia de Sale, in concambium 
pro villa Golconis.”32 Zidentyfikowanie wymienionych w nim miejscowości – z wy-
jątkiem osady określanej mianem Sale – nie budzi wątpliwości: wszystkie, z wy-
jątkiem Zalesia położonego niedaleko Strzelc Opolskich, rozlokowane są wokół 
Rybnika, przynależały zaś do kasztelanii raciborskiej. Identyfikacja „Sale“, jest 
natomiast konieczna ze względu na to, iż w miejscowości tej znajdowała się już 
wówczas wzmiankowana w omawianym źródle świątynia, jedna z najstarszych 
w tej części Śląska, problem jej lokalizacji wymaga szczegółowego rozpatrzenia.

Historycy badający procesy osadnicze na średniowiecznym Śląsku ziden-
tyfikowali Sale jako Zalesie i utożsamili je z Zalesiem wymienionym w naszym

25  KDS t. III, nr 283: w dyplomie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca wśród osad położonych w kasz-
telanii cieszyńskiej zostało wymienione również przedmieście, które w literaturze identyfikuje się  
w zasadzie zgodnie jako przedmieście cieszyńskie, por. PANIC, I.: Księstwo cieszyńskie w średniowieczu, 
passim, NEULING, H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen, s. 319, PIERZCHALANKA–
JESKOWA, S.: Dzieje klasztoru w Czarnowąsie na Śląsku. Roczniki Historyczne IV/1928, s. 40. 

26  Pierwszy znany nam ze źródeł kasztelan cieszyński Jan pojawił się w otoczeniu księcia Kazimierza 
opolskiego w 1228 r. Schlesisches Urkundenbuch, t. II, wyd. W. Irgang. Köln–Gratz–Wien 1978, nr 291, 
por. CETWIŃSKI, M.: Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody. Wrocław 1982, s. 36.

27  KDS t. III, nr 283.
28  W Cieszynie kościołem grodowym była wspomniana rotunda romańska, pod wezwaniem świętego 

Mikołąja, por. ŚWIECHOWSKI, Z.: Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku. Warszawa 1955,  
s. 38–39. Odmienne stanowisko prezentuje DOBROWOLSKI, T.: Sztuka województwa śląskiego.
Katowice 1933, s. 20, który datuje powstanie tej budowli na XIII wiek. 

29  PANIC I.: Zamek rybnicki…, s. 14–15, ZGORZELSKA, U.: W zmierzchłej przeszłości i średniowieczu. In:
Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, pod red. J. Walczaka. Katowice 
1986, s. 42, IDZIKOWSKI, F.: Geschichte der Stadt und ehemalige Herrschaft Rybnik in Oberschlesien. 
Breslau 1861, passim.

30  Szerzej PANIC I.: Z dziejów ratusza i rynku w Cieszynie w średniowieczu. In: 500 lat rynku i ratusza 
w Cieszynie 1496–1996. Cieszyn 1996, s. 20, przyp. 21.

31  Do 1223 r. pobierała ona dziesięciny z kilku okolicznych wsi. Biskup Wawrzyniec, w celu powiększenia 
dochodów norbertanek rybnickich przekazał je zakonnicom, w zamian zaś uposażył kościół świętego 
Mikołaja darowizną w postaci 40 urn miodu, por. KDS, t. 3, nr 283. 

32  KDS t. 3, s. 64.
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dokumencie pomiędzy Smolną i Książenicami.33 Identyfikacja ta przetrwała
praktycznie aż do czasów współczesnych.34 Jednym z nielicznych historyków, 
który zajął w kwestii identyfikacji „Sale“ inne stanowisko był F. Maroń, który 
powiązał ją z Żorami, nie podając jednak argumentów, które posłużyły mu za 
podstawę wnioskowania.35 Dopiero niedawno odmienną opinię w tej sprawie 
wyraził przy okazji badań nad osadnictwem w księstwie opolskim w średni-
owieczu I. Panic,36 a także – niezależnie od niego – J. Bakala:37 obaj badacze 
powiązali omawianą miejscowość z Solcą, położoną w czeskiej części Śląska 
Cieszyńskiego, w kasztelanii cieszyńskiej, około 15 km. na południowy zachód 
od Cieszyna. Za identyfikacją tą przemawia szereg przesłanek, z których najważ-
niejsze dostarczają inne fragmenty dyplomu biskupa Wawrzyńca. Zostały one 
szczegółowo omówione w innym miejscu,38 tutaj więc ograniczymy się więc do 
przedstawienia tych argumentów, które wiążą się bezpośrednio z omawianym 
zagadnieniem, a które wynikają z przytoczonego wyżej passusu. Stwierdzono 
w nim mianowicie, że biskup wrocławski dokonał zamiany dziesięcin pomiędzy 
kościołem klasztornym norbertanek w Rybniku, a kościołem w Solcy w taki 
oto sposób, iż norbertanki otrzymały uposażenie z czterech wsi: Rybnika, 
Książenic, Smolnej i Zalesia. Kościół w Solcy otrzymał w zamian dziesięcinę 
z położonych niedaleko Gołkowic, które jednak na rzecz norbertanek rybnickich 
żadnych powinności nie składały. Mamy zatem w rzeczonym dyplomie wyraźnie 
rozróżnione obie miejscowości: Zalesie, których mieszkańcy płacili rybnickim 
zakonnicom dziesięcinę oraz Sal (Solcę), która nie dość, że nie ponosiła żadnych 
zobowiązań na rzecz norbertanek, to na dodatek tutejsza świątynia pobierała 
dziesięcinę z innej wsi (Gołkowice), która również była zwolniona z powinności 
wobec rybnickiego klasztoru. Gdyby więc w ślad za zwolennikami utożsamiania 
Sale i Zalesia przyjąć, że są to te same miejscowości, wówczas spotkalibyśmy się 
z paradoksalną sytuacją, że mieszkańcy tych samych osad (Solca i Gołkowice) 
zarazem składali dziesięcinę na rzecz rybnickiego klasztoru i równocześnie byli 
od niej zwolnieni, co należy uznać za rzecz niemożliwą.

Miejscowość pod nazwą Solca niewiele później, gdyż w 1229 r, ponownie 
pojawiła się w źródłach,39 przy czym tym razem jej lokalizacja w kasztelanii 
cieszyńskiej nie budzi zastrzeżeń, analogicznie jak nazwa pod którą wystąpiła, 
a mianowicie Sal vulgo Solec. Od tego też czasu nazwa wykazywana w źródłach 
ewoluuje w kierunku Solec – Solca40 i pod tą postacią funkcjonuje współcześnie.41

33  NEULING, H.: Schlesiens Kirchorte…, s. 272.
34  Opowiada się za nią między innymi K. Maleczyński (KDS, t. 3, s. 64, przyp. 29), a także L. Hosák 

i R. Šramek, którzy pierwszą wzmiankę na temat Solcy datowali na r. 1229, por. HOSÁK, L.–ŠRÁMEK, 
R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku, t. II, M–Ž. Praha 1980, s. 476. 

35  MAROŃ, F.: Rozwój…, s. 165.
36  PANIC, I.: Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu. Katowice 1992, 

s. 109, 127–128.
37  BAKALA, J.: Orlová do konce středověku. In: Dějiny Orlové. Orlova 1973, s. 6–9. 
38  Por. PANIC, I.: Osadnictwo w ziemi cieszyńskiej we wczesnym średniowieczu, „Sobótka”, 1987,  

s. 5 nn.
39  HOSÁK, L.–ŠRÁMEK, R.: Místní jména…, s. 476. 
40  W Archiwum Państwowym w Cieszynie znajdują się liczne księgi gruntowe, w których miejscowość ta 

występuje: mamy tu na uwadze przede wszystkim księgi oznaczone syg. 78–85, z zespołu akt Komora 
Cieszyńska. 

41  Od roku 1950 Solca stanowi jedną z dzielnic Karwiny.
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Pojawia się w tym miejscu pytanie, w jakim okresie mogła powstać świąty-
nia w Solcy. Należy na początek stwierdzić, że nie dysponujemy żadnymi 
pozostałościami materialnymi po tej budowli, które pomogłyby przy ustalaniu 
przybliżonego czasu jej powstania. Biorąc pod uwagę datę wystawienia pierws-
zego z omawianych dokumentów czas jej wzniesienia możemy odnosić zarówno 
na lata panowania księcia Kazimierza opolskiego, jak i jego ojca, siedzącego 
na Raciborzu Mieszka Plątonogiego. Z dużą ostrożnością jesteśmy skłonni jed-
nak datować czas jej powstania na czasy rządów księcia Mieszka. Podstawą 
formułowania tego rodzaju hipotezy (dodajmy, że jedyną) jest fakt, iż w rękach 
tego Piasta znajdowały się kasztelanie raciborska i cieszyńska oraz – od około 
1177 roku – kasztelanie chrzanowska, oświęcimska, bytomska i siewierska,42 
a więc terytoria położone we wschodniej części późniejszego Górnego Śląska. 
On też poświęcał tym terenom o wiele więcej uwagi, aniżeli jego syn i następca, 
Kazimierz.43 Dopiero u schyłku życia Mieszko powiększył swoje władztwo 
o księstwo opolskie, stanowiące odtąd zachodnią część Górnego Śląska44. Nie-
jako w konsekwencji Kazimierz koncentrował swoją uwagę na zachodniej części 
zjednoczonego księstwa, o czym świadczą stosowne nadania tego władcy45 oraz 
podejmowane przez niego próby scalenia obu dzielnic46 i – poniekąd – wyelimi-
nowania świadectw działalności księcia opolskiego Jarosława,47 które mogłyby 
w pewnym stopniu stanowić zagrożenie dla jedności powiększonego o dział 
opolski księstwa raciborskiego.48

W związku z kościołem w Solcy pojawia się pytanie odnośnie kościoła 
parafialnego w Orłowej. Miejscowość ta została po raz pierwszy wymieniona
w dyplomie papieża Grzegorza IX, 7 grudnia 1227 r.,49 jako osada należąca do 
benedyktynów tynieckich, którzy otrzymali ją zapewne z nadania księcia Kazi-
mierza opolskiego. W 1260 r. pojawił się na dokumentach kapelan z Orłowej, 

42  Nie wchodzimy w tym miejscu w dyskusję, czy kasztelania siewierska mogła już wówczas istnieć, 
por. HORWAT, J.: Formowanie się miast księstwa opolsko-raciborskiego do połowy XIV wieku. Gliwice 
1996, 29, 71, TENŻE: Najstarsze dzieje Siewierza. Rocznik Muzeum w Gliwicach, T. IX. Gliwice 1994, 
s. 421 nn.

43  Jednym z przykładów jego działalności może być fundacja klasztoru norbertanek w Rybniku, a także – 
najpewniej nadanie ostatecznego kształtu terytorialnego kasztelanii cieszyńskiej, por. PANIC, I.: 
Księstwo cieszyńskie w średniowieczu. Studium z dziejów politycznych i społecznych. Cieszyn 1988, 
s. 38–39.

44  JASIŃSKI, K.: Rodowód Piastów śląskich, t, 1. Wrocław 1973, s. 63. 
45  Por. m. in. KDS, t. III, nr 250, 269, 302, 308, 
46  Najbardziej dosadnym przykładem może być podjęcie przez księcia Kazimierza na colloqium odbytym 

1 sierpnia 1228 roku w Rybniku decyzji o wybudowaniu nowego zamku książęcego w Opolu, Schlesis-
ches Urkundenbuch, T. 1, s. 291, nr 298.

47  BARCIAK, A.: Jarosław – Kazimierz, pierwsza nieudana fundacja cysterska na Górnym Śląsku. Nasza 
Przeszłość, T. 83, s. 189 nn. 

48  Za słusznością naszego wnioskowania może w pewnym stopniu przemawiać również kształt nadania 
na rzecz kościoła w Solcy: oto świątynia ta do 1223 roku posiadała dziesięciny pochodzące z 4 wsi, 
wśród których znajdował się Rybnik. W tym ostatnim około 1198 roku został konsekrowany kościół 
parafialny, por. KDS, t. 1, wyd. K. Maleczyński. Wrocław 1956, nr 55. Na podstawie podobnych, cho-
ciaż nieco poźniejszych analogii z tego terenu można przypuszczać, że w przypadku, gdyby świątynia 
w Solcy została wzniesiona po roku 1198, wówczas plebanowi soleckiemu nie przyznano by prawa do 
pobierania dziesięcin z miejscowości (w tym wypadku Rybnika) w której funkcjonowała już świątynia 
parafialna oraz istniała dodatkowa świątynia grodowa. Konstatacja ta oznacza, iż musimy wycofać się 
z wcześniej wyrażonej opinii, iż kościół rybnicki jest najstarszą światynią parafialną wzniesiona w tej 
części późniejszego Górnego Śląska, por. PANIC, I.: Zamek rybnicki…, s. 14. 

49  Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. Kętrzyński–S. Smolka. Lwów 1875, nr 14. 
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Marcin, dzięki czemu wiemy, iż w miejscowości tej znajdował się już wówczas 
kościół.50 Kościół ten został ponownie wzmiankowany w dyplomie wystawi-
onym przez księcia Władysława opolskiego dla benedyktynów z Orłowej 12 
czerwca 1268.51 Jak przypuszcza J. Bakala, kościół został ufundowany przez 
księcia opolsko-raciborskiego Mieszka Plątonogiego w latach siedemdziesiątych 
XII wieku.52 Autor ów podkreśla, że domysł ten oparty został na miejscowej 
tradycji, która nie ma żadnych podstaw źródłowych. Szczegółowa analiza doku-
mentu z 1268 r. pośrednio jednak poświadcza wartość tej tradycji, jakkolwiek 
nie przesądza o tak wczesnym rodowodzie omawianego obiektu. Mianowicie, 
znajdujemy w dyplomie książęcym passus, w którym Władysław nawiązuje do 
darowizny „capellae de Orlovia et villarum…,“ dokonanej przez jego przodków.53 
Naszym zdaniem po darowaniu przez księcia Kazimierza Orłowej benedykty-
nom najpierw została wzniesiona w tej wsi kaplica, która służyła zakonnikom 
do odprawiania mszy podczas wizytacji majątku. Dopiero w trakcie przygotowań 
do założenia nowego opactwa, bądź też nawet po dokonaniu tej fundacji, kap-
lica ta została przekształcona w kościół klasztorny, a następnie przebudowana. 
Podstawą tego rodzaju wnioskowania jest po pierwsze dalszy fragment przytoc-
zonego dokumentu, w którym termin kaplica używany jest zamiennie z termi-
nem kościół – ecclesia. Dopatrujemy się w tym śladów świeżego przekształcenia 
kaplicy w konsekrowaną świątynię. Innym argumentem przemawiającym za 
słusznością naszego rozumowania jest fakt, iż świątynia ta (jak wskazuje tra-
dycja, a także późniejsze stosunki parafialne na tym terenie) nie pełniła funkcji
kościoła parafialnego wobec okolicznych miejscowości,54 co – gdyby przyjąć tak 
wczesną jej proweniencję – w dobie niewielkiej liczby kościołów na tym terenie 
w końcu XII i pierwszej połowie XIII wieku byłoby zjawiskiem dziwnym,55 zaś 
na duże prawdopodobieństwo tego rodzaju hipotezy wskazuje jednoznacznie 
późniejsza tradycja kościelna.56 Przyznaje to pośrednio nawet wspomniany 
wyżej badacz,57 który w innymi miejscu również pisze o wzniesieniu tej budowli 
w roku 1258.58 Za słusznością tego rodzaju wniosku przemawia wreszcie fakt, 
iż brak wzmianek na temat kościoła w Orłowej we wszystkich dokumentach 
odnoszących się do tej osady przed rokiem 1268.59

50  Codex diplomaticus ducatus tessinensis, t. 1, edidit E. Němec. Český Těšín 1955, nr 15. 
51  Ibidem, nr 16.
52  BAKALA, J.: Orlová…, s. 7, 188.
53  Codex diplomaticus ducatus tessinensis, s. 16. 
54  Visitationsberichte der Dioecese Breslau, hgg. J. Jungnitz, t. 1, Archidiakonat Oppeln. Breslau 1904, 

s. 37, 223, 592.
55  Zwróćmy zresztą uwagę, że część z miejscowości, których mieszkańcy składali benedyktynom z Orłowej 

dziesięcinę należała w tym czasie do innej parafii, a mianowicie do Bogumina, jak na przykład Gorzyce 
i Uchylsko, por. MAROŃ, F.: Rozwój…, s. 165. 

56  Wskazują na to materiały źródłowe zebrane w kolekcji Klona, Archiwum księdza Leopolda Jana Szer-
sznika, Biblioteka Książnicy Cieszyńskiej, sygn. DD, k. l., s. 1–28, Acta visitationis episcopatus Vratisla-
viensis (ab anno 1717). Decanatus: tessinensis, fraystadiensis, fridecensis, vladislaviensis et bilicensis, 
ed. I. Panic, transtulerunt B. Banot-Sowa et I. Panic. Cieszyn 1994, s. 106–107. 

57  BAKALA, J.: Orlová…, s. 7, por. też POPIOŁEK, F.: Orłowa i Ostrawa Polska. Zarys ich dziejów. Cieszyn 
1915, passim. 

58  BAKALA, J.: Z historického vývoje města. In: Bohumín. Studie a materiály k dějinám a výstavbě 
města, red. A. Grobelný–B. Čepelák. Ostrava 1976, s. 52.

59  Codex diplomaticus ducatus tessinensis, nr 3, 5, 6.
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Następna wzmianka źródłowa na temat świątyń parafialnych w kasztela-
nii cieszyńskiej z XIII wieku odnosi się do Simoradza i pochodzi dopiero z 1286 
roku.60 W tym właśnie roku został wymieniony proboszcz z Simoradza, Tylon, 
który uczestniczył po stronie biskupa wrocławskiego Tomasza w rozstrzyganiu 
jego sporu z księciem wrocławskim Henrykiem IV Probusem i około 30 marca 
w kościele parafialnym w Raciborzu ogłosił klątwę rzuconą przez biskupa wro-
cławskiego Tomasza II na księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa, co zostało 
poświadczone stosownym dyplomem wystawionym przez biskupa w Raciborzu.61

Kościół w Simoradzu został ponownie wymieniony na początku XIV wieku 
w spisie uposażeń biskupów wrocławskich,62 a następnie przez kolektora papie-
skiego Galharda de Carceribus z Cahors w 1335 r. w sporządzonym przez niego 
wykazie parafii wchodzących w skład cieszyńskiego archiprezbiteratu, zobowią-
zanych do płacenia świętopietrza.63

Jeśli chodzi o czas wzniesienia Domu Bożego w Simoradzu należy zauważyć, 
że analogicznie jak w przypadku kościoła w Solcy, a także innych średniowiecz-
nych świątyń wiejskich księstwa cieszyńskiego, źródła w tej sprawie milczą. 
Pewnych przesłanek do wnioskowania na ten temat dostarczają nam jedynie 
luźne zapiski poczynione w drugiej połowie XVIII wieku przez cieszyńskiego 
eksjezuitę, księdza Leopolda Szersznika.64 W jego przebogatej i różnorakiej 
bibliotece możemy znaleźć niemały zbiór dokumentów z czasów Piastów cies-
zyńskich. Szersznik dokonał też licznych odpisów z tych źródeł, których zna-
czna część nie dotarła do czasów współczesnych, ujmując je w swego rodzaju 
kolekcje źródłowe. Jest również autorem licznych prac historycznych, które wzo-
rem panującej wówczas maniery przytaczania obszernych fragmentów źródeł 
zawierają liczne, dzisiaj niejednokrotnie zaginione przekazy.65 Odnoszą się one 
do najróżniejszych zagadnień z życia gospodarczego, społecznego i religijnego, 
w tym również dziejów lokalnego Kościoła.66 Na podstawie zapisek Szersznika 
można wnosić, że kościół w Simoradzu wzniesiono nawet przed najazdem tatar-
skim na Polskę w 1241 r.67 Opinii tej nie można lekceważyć, jeśli weźmiemy pod 

60  Regesten zur schlesischen Geschichte, t. VII. Breslau 1956, 18 nr; PANIC, I.: Historia osadnictwa…,  
s. 128.

61  Ibidem. 
62  Liber fundationis Episcopatus Vratislaviensis, edidit H. Margraf–J. W. Schulte. Codex diplomaticus Sile-

siae (= CDS), t. XIV. Breslau 1889, s. 111.
63  Regesten zur schlesischen Geschichte, 1334–1337, edidit K. Wutke. CDS, t. XXIX. Breslau 1923,  

s. 35.
64  Życiorys księdza Szersznika przedstawił ostatnio SPYRA, J.: Życie i działalność ks. Leopolda Szer-

sznika (1747–1814). In: Muzeum w Cieszynie. 190 lat założenia Muzeum i Biblioteki Leopolda Jana 
Szesznika 1802–1992. Cieszyn 1993, s. 13 nn.

65  Wiarygodność wypisów możemy sprawdzić porównując stosowne partie excerptów Szersznika z oryginal-
nymi źródłami, szczególnie dyplomatycznymi, zachowanymi do czasów współczesnych, por. PANIC, I.:  
Kartki z dziejów gimnazjum jezuickiego w Cieszynie (1674–1773). Przegląd Historyczno-Oświatowy,  
1989, s. 61 nn.

66  Szczegółową analizę tej grupy zbiorów księdza Szersznika dokonał PANIC, I.: Zespół archiwalny biblio-
teki…, s. 61 nn. Niezależnie od bogatego zbioru archiwaliów Szersznik zgromadził również przebogate 
zbiory muzealne i biblioteczne. Te ostatnie zostały ułożone według klasycznego schematu biblioteki 
oświeceniowej i stanowią do dziś jedą z najcenniejszych kolekcji starodruków i inkunabułów na połud-
niu Polski, por. SZELONG, K.: Biblioteczne zbiory ks. Leopolda Jana Szersznika, tamże, s. 37 nn. 
Ponadto 

67  Archiwum księdza Leopolda Jana Szersznika, Biblioteka Książnicy Cieszyńskiej, sygn. DD V, 12, k.  
28 nn.
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uwagę fakt, że wspomniany wyżej proboszcz simoradzki najprawdopodobniej 
sam opłacał swój pobyt w Raciborzu, co oznacza, że jego parafia musiała być
już w owym czasie ustabilizowaną placówką.

Z 1291 roku pochodzi najwcześniejsza wzmianka na temat kościoła para-
fialnego w Boguminie. Dowiadujemy się o nim przy okazji zmiany dziesięcin
uiszczanych benedyktynom z Orłowej: mnisi – za zgodą opata z Orłowej, Jana 
oraz opata tynieckiego Alberta, zezwolili na pobieranie dziesięcin ze wsi Wierz-
bica proboszczowi kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Lamber-
towi.68 Charakter zapisu, jak też późniejsza tradycja zapisana przez Alojzego 
Kauffmanna69 wskazują, że parafia w Boguminie powstała w połowie XIII
wieku, a więc jeszcze przed powstaniem księstwa cieszyńskiego, co miało miej-
sce około roku 1290.70

Ostatnią znaną nam ze źródeł świątynią parafialną w kasztelanii cies-
zyńskiej, posiadającą trzynastowieczną genezę, był kościół w Goleszowie. Naj-
starsza wzmianka na jego temat pochodzi z 1293 r.71 Nie dysponujemy jednak 
żadnymi przesłankami do wnioskowania odnośnie choćby przybliżonego czasu 
jego powstania. Jako bardzo ostrożną hipotezę traktujemy przypuszczenie, że 
kościół ten mógł być wzniesiony w podobnym czasie, jak kościół w Simoradzu, 
a więc sięgał pierwszej połowy XIII wieku.72 Domysł ten jest o tyle realny, jeśli 
wspomnimy, że Goleszów jako ustabilizowana osadniczo miejscowość występo-
wał w źródłach już w początkach tego wieku, co wskazuje, iż został założony 
przynajmniej w poprzednim stuleciu.73

Na terenie kasztelanii cieszyńskiej istniała jeszcze jedna świątynia, której 
powstanie można datować na omawiany okres, jakkolwiek źródła na jej temat 
są późniejszej proweniencji. Mamy tu na uwadze kościół pod wezwaniem św. 
Stanisława w Starym Bielsku. Najwcześniejsze zachowane wiadomości źródłowe 
wspominają o nim dopiero w 1447 r.74 Istnieją tym niemniej pewne podstawy, by 
początki czas fundacji owej świątyni przesuwać na lata wcześniejsze. Jak wyka-
zują badania archeologiczne75 w Starym Bielsku znajdowała się prężna osada rze-
mieślnicza, posiadająca rodowód co najmniej dwunastowieczny.76 Na ten też okres 
datuje się wzniesienie tutejszego kościoła.77 Niewykluczone, iż powstał on w przyb-
liżonym czasie, co kościoły w Cieszynie i Solcy, a więc w czwartej ćwierci XII wieku. 

68  BIERMANN, G.: Das ehemalige Benediktinerstift Orlau im Teschischen. Programm des k. k. evangelischen 
Gymnasium in Teschen. Teschen 1862, s. 27, Regesten, nr 2212. 

69  KAUFMANN, A.: Gedenkbuch der Stadt Teschen, sygn. 71, passim.
70  Z 1290 roku pochodzi pierwszy dyplom Mieszka, syna zmarłego około roku 1281 Władysława Opolski-

ego, z tytułem księcia cieszyńskiego. Codex diplomaticus ducatus tessinensis, t. 1, nr 24.
71  Ostatnim badaczem, który miał w ręku stosowny przekaz był u schyłku XIX wieku POPIOŁEK, F.: 

Dzieje Śląska…, s. 87. 
72  Do czasów najazdu tatarskiego wieśniacy goleszowscy składali dzięciny na rzecz norbertanek z Ryb-

nika. Po ich przeniesieniu do Czarnowąsów koło Opola Goleszowianie przestali uiszczać tę powinność. 
Mogłoby to pośrednio świadczyć, iż właśnie wówczas został wzniesiony tutaj kościół parafialny.

73  PANIC, I.: Historia osadnictwa…, s. 126. 
74  MARKGRAF, H.: Die Rechnung über den Peterspfening im Archidiakonat Oppeln 1447. Zeitschrift des 

Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, T. XXVII, 1893, s. 370.
75  PŁAZAKOWA, M.: Stare Bielsko, Informator Archeologiczny. Warszawa 1982, s. 201 nn.
76  PERZANOWSKI, Z.: Bielsko-Biała. Zarys dziejów rozwoju przestrzennego miasta. Kraków 1958, passim.
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U schyłku XIII wieku na pniu omawianej osady wyrosło miasto Bielsko. W 
okresie rozrostu nowego Bielska, co miało miejsce w XIV wieku, miasto to nie 
tylko wzięło od niej nazwę,78 lecz także zdominowało ją gospodarczo,79 jak rów-
nież podporządkowało ją sobie jeśli chodzi o przynależność parafialną.80

Wymienione wyżej osady zamykają liczbę świątyń parafialnych powstałych
na terytorium kasztelanii cieszyńskiej przed rokiem 1290, po którym, wraz 
z utworzeniem nowego księstwa cieszyńskiego, nastał tutaj czas intensywnej 
akcji osadniczej.81

W kontekście tej uwagi powstaje pytanie, o związek organizacji parafial-
nej z lokalną siecią osadniczą, lub też, inaczej mówiąc, o funkcjonalność tejże 
organizacji. Zwróćmy wpierw uwagę, że w omawianym okresie istniało na 
omawianym obszarze około 25 miejscowości. Na przełomie XII i XIII wieku ich 
mieszkańcom służyły 4 kościoły parafialne, a mianowicie we wschodniej jej
części – w Bielsku, w centrum kasztelanii – w Cieszynie oraz na zachodzie, w 
Solcy i Boguminie. 1 świątynia parafialna przypadała więc na 6 osad, co należy
uznać za proporcję bardzo wyważoną. Naszą uwagę przykuwa jednak inny szc-
zegół, a mianowicie powiązanie lokalizacji wspomnianych świątyń ze swoistymi 
skupiskami osadniczymi, w które układała się ówczesna sieć osadnicza kasz-
telanii cieszyńskiej.82 Pierwsze z nich, najsłabsze, koncentrowało się wokół 
Bielska. O wiele silniejsze rejony osadnicze były zorganizowane wokół Cieszyna 
oraz na zachodzie kasztelanii. W przypadku pierwszego z nich cechą charakte-
rystyczną było stosunkowo bliskie sąsiedztwo ze stolicą kasztelanii, zaś drugie 
znamionowało się tym, iż było rozciągnięte na nieco większym obszarze. Tym 
właśnie tłumaczymy fakt, iż tak wcześnie zostały tu wzniesione 2 świątynie 
parafialne, w Boguminie i Solcy.

Liczbę wymienionych świątyń uzupełniała kaplica zamkowa w Cieszynie, 
z której bez wątpienia wyszła akcja chrystianizacyjna społeczeństwa kasztela-
nii cieszyńskiej w początkach chrześcijaństwa w tym regionie. 

Kontynuacja akcji osadniczej w 1 połowie XIII wieku przebiegała wolno, ana-
logicznie zresztą jak w 3 ćwierci tego stulecia. Utworzono wówczas z pewnością  

77  Informacje na ten temat zawdzięczamy księdzu Mateuszowi Opolskiemu, jednemu z najbardziej 
zasłużonych polskich księży dla odrodzenia narodowego w księstwie cieszyńskim, w połowie XIX 
wieku, Inwentarz parafii św Stanisława w Starym Bielsku za r. 1835. Dokumenty, z których ksiądz 
Opolski korzystał, w okresie późniejszym zaginęły. Współczesny kościół parafialny w Starym Bielsku
(sądząc na podstawie bryły architektonicznej) pochodzi z 2 połowy XIV wieku. Został on – jak zaświa-
dcza ksiądz Opolski – wzniesiony w miejscu starszego, drewnianego obiektu. 

78  BOREK, H.: Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych. Opole 1988, s. 41
79  Warto w kontekście naszej wypowiedzi zwrócić uwagę na fakt, iż osada ta zachowywała istotne znac-

zenie także w okresie lokacyjnym, por. KRASNOWOLSKI, B.: Lokacyjne układy osadnicze w okolicach 
Bielska – próba rekonstrukcji. Bielsko-Bialskie Studia Muzealne, t. II, 1995, s. 36.

80  PERZANOWSKI, Z.: Dzieje miast i wsi dzisiejszego powiatu bielskiego. In: Bielsko-Biała. Zarys rozwoju 
miasta i powiatu. Katowice 1971, s. 74–75, KUHN, W.: Geschichte der deutschen Sprachinsel Bielitz. 
Würzburg 1981, passim. Datę lokacji Bielska precyzuje I. PANIC: Jeszcze o dacie lokacji Bielska w 
początkach XIV wieku. Bielsko-Bialskie Studia Muzealne, t. II, 1995, s. 79 nn. Istnieje jeszcze dodat-
kowy argument przemawiający za długotrwałym egzystowaniem parafii starobielskiej i jej stars-
zeństwem nad parafią w Bilesku. Argumentem tym jest pamięć przechowywane w starych kronikach 
parafiamych.

81  W trakcie tej akcji na terytorium (byłej już) kasztelanii cieszyńskiej powstało co najmniej 71 osad, 
por. PANIC, I.: Historia osadnictwa…, s. 132.

82  TENŻE: Osadnictwo w ziemi cieszyńskiej…, s. 13 nn.
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10 następnych wsi, przy czym część z nich została zlokalizowana w dotychcza-
sowych centrach osadniczych, część natomiast stworzyła 2 kolejne zespoły osad, 
skupione wokół Skoczowa i Goleszowa. Dla każdego z nich został wzniesiony 
kościół parafialny: pierwszy znajdował się w Simoradzu,83 natomiast mieszkań-
com wsi położonych w pobliżu Goleszowa służył posługą duszpasterską pro-
boszcz goleszowski. 

Opisana wyżej struktura parafialna kasztelanii cieszyńskiej utrzymała się
aż do końca XIII wieku. U jej schyłku, wraz z powstaniem księstwa cieszyński-
ego, rozpoczęła się na tym terenie wielka akcja osadnicza, w wyniku której 
powstało wówczas 71 osad. W ślad za nimi powołane zostały do życia kolejne 
parafie, otwierając w dziejach lokalnego Kościoła nowy etap, utworzenie deka-
natu. Kwestia ta wykracza jednak poza zakres naszego artykułu. Zważywszy, że 
wiązała się z zupełnie nowym zjawiskiem, jakim na tym terenie była kolonizacja 
na prawie niemieckim uważamy, że wymaga ona odrębnego omówienia.

Konkludując powyższe uwagi możemy stwierdzić, iż początki chrześcijaństwa 
w kasztelanii cieszyńskiej wiążą się z wzniesioną w połowie XI wieku, na wzgórzu 
zamkowym rotundą romańską. W miarę stabilizacji chrześcijaństwa przystąpi-
ono tutaj do tworzenia organizacji parafialnej, która sięgała swoją genezą schyłku
XII wieku. Oznacza to, że jej początki są równoległe z formowaniem się sieci 
parafialnej na innych obszarach Polski. Zauważmy zarazem, iż w tym przynajm-
niej aspekcie nie dostrzegamy śladów oddziaływań tutaj starszej akcji misyjnej, 
prowadzonej na terytorium sąsiadującej z tą kasztelanią Wielkiej Morawy. 

Proces tworzenia sieci parafialnej był ściśle zharmonizowany z rozwojem
akcji osadniczej, zarówno pod względem czasowym, jak i terytorialnym. W pier-
wszym przypadku mamy na myśli dostosowanie zakładania nowych kościołów 
do przyrostu liczby miejscowości, w drugim zaś takie rozmieszczenie świątyń, 
by mogły one służyć mieszkańcom większej liczby wsi, grupujących się tutaj w 
omawianym czasie w wyraźnie rysujące się skupiska osadnicze. 

W konsekwencji powyższego działania zmniejszała się odległość najdalej 
położonych miejscowości od kościoła parafialnego. Początkowo nie przekraczała
ona 14 km. W miarę wzrostu liczby świątyń odległość ta uległa zmniejszeniu do 
7 km. Oznacza to, że w połowie XIII stulecia mieszkańcy kasztelanii cieszyńskiej 
mogli bez większych przeszkód brać udział w obrzędach religijnych, co niewąt-
pliwie przyczyniło się do podniesienia poziomu życia religijnego w omawianym 
regionie. 

Jeśli chodzi o inicjatorów akcji zakładania nowych parafii źródła milczą na
ten temat. Uważamy jednak, że decydujący głos w tej sprawie należał do księ-
cia. Opinię naszą formułujemy biorąc pod uwagę słabość tutejszego rycerstwa, 
których słabo czytelna grupa ograniczała się niemal wyłącznie do urzędników 
książęcych.

83  Dopiero w następnym stuleciu wzrosła ranga Skoczowa, por. MAROŃ, F.: Rozwój…, s. 160.
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Resumé

Organizování farností v těšínském knížectví ve 13. století

Idzi Panic

Počátky křesťanství v těšínském kastelánství se pojí s vybudováním rotundy zasvěcené sv. Mikuláši 
na Zámeckém vrchu v Cieszyně. Rotunda sloužila především hradní posádce a také, jak se domníváme, 
obyvatelům zdejšího kastelánství. Na konci 12. století bylo zahájeno zakládání sítě far. Z tohoto období 
pochází nejstarší farní kostel v Cieszyně. Spolu s tím, jak postupovaly osídlovací procesy, byly na zkouma-
ném území zakládány další farnosti. V důsledku toho se snižovala vzdálenost nejodlehlejších obcí a vesnic 
od farních kostelů. Zpočátku vzdálenosti nepřesahovaly 14 km, ovšem se vzrůstajícím počtem kostelů se 
snížily na 7 km. Znamená to, že v polovině 13. století se mohli téměř všichni obyvatelé kastelánství bez 
větších překážek účastnit duchovního života.     

(Překlad Jiří Muryc)
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UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/226 13/2006

NÁBOŽENSKÉZÁPASYVZÁZEMÍMESTABANSKÁBYSTRICA
PONÁSTUPEREFORMÁCIE

OTOTOMEČEK

Stredoslovenská banská oblasť patrila medzi prvé regióny na Slovensku, 
kde sa šírila reformácia. Bol to predovšetkým dôsledok prítomnosti početnej-
šieho nemeckého etnického elementu, ktorý udržiaval s materskými oblasťami 
intenzívne kontakty. Aj správa mesta Banská Bystrica riadená Nemcami sa 
pomerne rýchlo dostala do rúk protestantom.

Podobná situácia musela existovať od počiatkov šírenia reformácie aj v zá-
zemí mesta, pod ktorým v tomto príspevku rozumieme predovšetkým územie 
historického chotára Banskej Bystrice. Do konca stredoveku existovalo na 
tomto území okrem Banskej Bystrice minimálne 17 osád.1 V priebehu novoveku 
vznikali v horských oblastiach chotára ďalšie osady. Postupne sa tu vyvinulo 
okolo 20 nových, predovšetkým drevorubačských a uhliarskych osád, ktorých 
vznik sa viazal na banícku a hutnícku činnosť v okolí Banskej Bystrice. Naším 
predmetom záujmu sa stalo práve toto banícke zázemie obývané rôznymi kate-
góriami banského robotníctva, predovšetkým však baníkmi, hutníkmi, drevo-
rubačmi a uhliarmi.

Medzi nižšími vrstvami obyvateľstva, ku ktorým patrilo napriek svojmu 
slobodnému postaveniu aj banské robotníctvo, sa udomácňovali od počiatku 
hlavne myšlienky radikálnej reformácie, vďaka ktorým si tieto vrstvy obyva-
teľstva spájali reformáciu s možnosťami zlepšenia svojho ťažkého sociálneho 
postavenia. To sa prejavilo aj počas baníckeho povstania v rokoch 1525–1526, 
ktoré bolo okrem iného namierené aj proti umiernenej reformácii.2

Na Španej Doline, kde bolo centrum povstania, sa aj po jeho potlačení 
kázalo v Lutherovom duchu.3 Okolo roku 1527 tu mal v tomto duchu pôsobiť 
ľubietovský farár Nikolaus so svojím rektorom. Prvým známym evanjelickým 
kazateľom, ktorý sa tu usadil však bol istý Erasmus, ktorý spolu so starohor-
ským kazateľom Bartolomejom v roku 1539 vykonávali obrady pod obojím pre 
800 osadníkov usadených v banskej oblasti Starohorských vrchov.4

Ak berieme do úvahy odhad Petra Ratkoša, podľa ktorého žilo na území 
banskobystrického chotára na konci stredoveku mimo vlastného mesta 1850 
obyvateľov,5 tak uvedený počet 800 obyvateľov viažúci sa len na Španiu Dolinu 

1  Boli to Harmanec, Jelenec, Kostiviarska, Kynceľová, Majer, Nemce, Piesky, Podlavice, Riečka, 
Richtárová, Rudlová, Sásová, Staré Hory, Sv. Jakub, Špania Dolina, Tajov a Ulmanka.

2  Dejiny Slovenska II. Bratislava 1987, s. 36.
3  SLÁVIK, J.: Dejiny zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica 1921, s. 767.
4  Tamtéž, s. 769.
5  RATKOŠ, P.: Povstanie baníkov na Slovensku roku 1525–1526. Bratislava 1963, s. 15.
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a Staré Hory resp. tiež na okolité osady založené v súvislosti s banskou výrobou 
(Jelenec, Richtárová, Piesky) musí predstavovať prevažnú väčšinu ich populácie.

V tom čase, keď prišiel na Španiu Dolinu Erasmus, tvorila už Banská 
Bystrica spolu s ostatnými stredoslovenskými banskými mestami (Kremnica, 
Banská Štiavnica, Nová Baňa, Pukanec, Ľubietová, Banská Belá) samostatné 
bratstvo (jednotu) banských miest. To sa začalo utvárať už v roku 1536, keď 
jednotlivé mestá začali spolupracovať a koordinovať svoju činnosť ohľadom 
cirkevných záležitostí.6 Bratstvo možno považovať za priameho predchodcu 
banskomestského seniorátu, ktorý sa de facto utvoril až v roku 1577, kedy došlo 
k obsadeniu funkcie banskomestského seniora ako najvyššieho predstaveného 
cirkví 7 stredoslovenských banských miest.7

V roku 1559 duchovní v mestách bratstva vypracovali spoločné vyznanie 
7 stredoslovenských banských miest (Confessio augustanea pro 7 montanarum 
effabricata), známe aj pod názvom Confessio Heptapolitana, ktorým sa vlastne 
prihlásili k umiernenej reformácii podľa augsburského vyznania a odpovedali 
tak na výčitky, že na svojej pôde držia radikálnych kazateľov. Vyznanie ban-
ských miest možno chápať ako priamu odozvu na snahu ostrihomského arcibis-
kupa Mikuláša Oláha, rekatolizovať banské mestá prostredníctvom vieroučných 
zásad sformulovaných do 18 bodov.8 Autorom textu vyznania bol štiavnický 
kňaz Ulrich Cubicularius, ktorý vychádzal hlavne z Augsburského vyznania 
Filipa Melanchtona a vyznania 5 východoslovenských miest (Confessio Pentapo-
litana) Leonarda Stöckela, ktoré medzičasom potvrdil aj panovník Ferdinand I.9

Predpokladáme, že po vzore Banskej Bystrice sa aj zázemie mesta 
s banským robotníctvom, nakloneným spočiatku radikálnejším reformačným 
prúdom, pridáva k tomuto vyznaniu. Na konci 16. a ešte aj na začiatku 17. sto-
ročia bolo všetko obyvateľstvo Banskej Bystrice spolu s obyvateľmi žijúcimi na 
jej mestskom území evanjelického náboženstva, a vytváralo cirkev podľa tohto 
banskomestského vyznania viery.10 To, že sa tu reformácia tak rýchlo a v takom 
rozsahu rozšírila, do značnej miery hoci nepriamo, ovplyvnil aj zmierlivý postoj 
katolíckych Habsburgovcov na uhorskom tróne voči reformácii. Tí sa v zložitých 
pomeroch boja o uhorskú korunu a tureckých vojen rozhodli nevyhrocovať ešte 
viac aj tak už napätú vnútropolitickú situáciu v krajine. Z tohto dôvodu aj medzi 
úradníkmi komory, teda štátom riadenej inštitúcie, nachádzame prívržencov 
a sympatizantov reformácie. Takým bol spočiatku aj správca banskobystrického 
mediarskeho podniku Wolf Hohenwarter, ktorý však v roku 1559 demonštra-
tívne prestúpil na katolícku vieru. Ako konštatuje evanjelický historik J. Slávik, 
v jeho prípade išlo o akt pomsty voči banskobystrickej mestskej rade, s ktorou 
mal nezhody ohľadom ovládnutia mestského špitálu.11

6  KRIŽKO, P.: Dejiny banskomestského seniorátu. Liptovský Sv. Mikuláš 1948, s. 13.
7  Tamtéž, s. 90.
8  Oláhove vieroučné zásady boli najnovšie publikované v práci: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 

VII.: Turci v Uhorsku I. Bratislava 2005, s. 112–113, č. 27.
9  Pozri úvodnú poznámku Blanky Szeghyovej k textu Confessio Pentapolitana. – Pramene k dejinám 

Slovenska a Slovákov VII., s. 104.
10  ALBERTY, J.–MARTULIAK, P.: Banská Bystrica v znamení kalicha: História Zboru ev. a. v. cirkvi a evan-

jelického školstva v Banskej Bystrici do roku 1918. Banská Bystrica 2001, s. 54.
11  SLÁVIK, J.: Dejiny…, s. 202–203.
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V neprospech evanjelikov sa situácia začala vyvíjať v priebehu prvej polo-
vice 17. storočia. Bol to výsledok rozsiahlej rekatolizačnej činnosti zahájenej 
ostrihomským arcibiskupom Františkom Forgáčom (1607–1615), v ktorej ešte 
dôslednejšie pokračoval jeho nástupca Peter Pázmaň (1616–1637). Ostrejší kurz 
voči reformácii začal navyše presadzovať aj cisársky dvor. Využíval na to úrad-
níkov Banskobystrickej banskej komory, ktorá od konca 16. storočia spravovala 
všetko baníctvo v obvode svojej pôsobnosti, teda aj v bezprostrednom okolí Ban-
skej Bystrice.

Už na prelome 16. a 17. storočia môžeme pozorovať počiatočné snahy 
ovplyvňovať náboženskú orientáciu banského robotníctva zo strany komor-
ských úradníkov. Medzi prvými, kto na tieto tendencie upozornil bol popredný 
banský odborník Hans Steinberger, ktorý ako cisársky komisár pôsobil v ban-
skobystrickom mediarskom podniku v rokoch 1602–1604. Ako presvedčený 
protestant postrehol rekatolizačné snahy tunajších, v tom čase už prevažne 
katolíckych, úradníkov komory.12 Steinberger preto proti týmto snahám ostro 
vystúpil a v správe, ktorú podal na začiatku roku 1605 nezabudol poznamenať, 
že nápravu pomerov v podniku vidí okrem iného aj v nenútení skúsených a usi-
lovných baníkov na katolicizmus.13

Steinbergerova intervencia zostala bez odozvy. V nasledujúcich obdobiach 
boli na miesta štátnych, teda aj komorských úradníkov dosadzovaní výlučne 
len katolíci. Tí boli preferovaní pracovne aj finančne, čo malo vyvíjať tlak na
zamestnancov komory evanjelického vyznania, aby prestupovali na katolícku 
vieru. Tento nátlak dokumentujú aj udalosti, ktoré sa odohrali v Banskej 
Štiavnici v roku 1617. Predstavitelia tunajšej komory pohrozili svojim úradní-
kom a robotníkom stratou práce, ak sa zúčastnia osláv storočnice reformácie 
v miestnych kostoloch.14

Zvýšiť rekatolizačný tlak v stredoslovenských banských mestách malo aj 
dosadenie katolíckeho duchovného. Pre úradníkov komory začal v roku 1627 
odbavovať katolícke bohoslužby v kaplnke Horného komorského dvora v Ban-
skej Bystrici (bývalý Königsbergerovský dom) Matej Schlegel (tiež Schlögel, či 
Schlegelius), ktorý mal na starosti duchovnú správu aj v Banskej Štiavnici 
a Kremnici.15

V roku 1649 vydal predseda Dolnorakúskej komory David Ungnad rozkaz 
všetkým komorským úradníkom v dolnouhorských (teda stredoslovenských) 
banských mestách prijímať do pracovného pomeru len spoľahlivých katolíkov.16

Prostredníctvom úradníkov komory sa čoraz viac stupňoval rekatolizačný 
tlak aj na už predtým zamestnaných robotníkov. Pod hrozbami prepustenia zo 
zamestnania, straty svojho obydlia a teda aj všetkých zamestnaneckých výhod, 
bolo postupne rekatolizované aj radové robotníctvo Banskobystrickej banskej 
komory, baníkmi a hutníkmi počínajúc, a drevorubačmi a uhliarmi končiac. 
Takúto formu rekatolizačného nátlaku máme písomne doloženú aj v kremnickej 

12  VLACHOVIČ, J.: Slovenská meď v 16. a 17. storočí. Bratislava 1964, s. 164. 
13  Tamtéž, s. 168.
14  KRIŽKO, P.: Dejiny banskomestského seniorátu…, s. 171.
15  VAJCÍK, A.: Banská Bystrica. Stanislavovské zvesti XIV/1941, č. 4, s. 52.
16  KRIŽKO, P.: Dejiny banskomestského seniorátu…, s. 205.
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mincovni v roku 1672.17 U banského robotníctva v zázemí Banskej Bystrice 
potom priamo až v roku 1688.18 Vzhľadom na vyššie spomenutý priebeh udalostí 
ho však možno predpokladať už v priebehu celej prvej polovice 17. storočia.19

Práve fakt, že v Banskej Bystrici sídlili komorskí úradníci bol podľa his-
torika J. Albertyho jedným z rozhodujúcich činiteľov v ďalšom vývoji nábožen-
ských pomerov v meste.20

V samotnom meste pritom nebol vplyv komory až taký veľký ako na sused-
nom, na banskú výrobu zameranom, vidieku. Mestská rada bola v podstate slo-
bodný inštitút, ktorý nezávisle od vôle komory riadil cirkevné záležitosti mesta. 
Väčšina mestského obyvateľstva navyše nebola závislá na práci pre banskú 
komoru. Úplne iná, však bola situácia v prevažne baníckom zázemí. Tu bolo 
takmer všetko obyvateľstvo podriadené komorskej vrchnosti. Ešte výraznejšie 
ako v samotnom meste, sa preto musel vplyv komory na vývoj náboženských 
pomerov prejaviť v banských sídlach, ako aj v práve v tom čase sa formujúcich 
drevorubačských a uhliarskych osadách.

Významnú úlohu v rekatolizácii obyvateľstva v okolí Banskej Bystrice zohralo 
aj pôsobenie jezuitov. Tí boli do Banskej Bystrice pozvaní po tom, čo bol Schlegel 
po svojom 20 ročnom pôsobení vo funkcii katolíckeho duchovného stredosloven-
ských banských miest (1527–1547) menovaný za dekana v dolnorakúskom Kremsi. 
Prví dvaja pátri jezuiti – Pavol Hellenstein a Matej Faber prišli do Banskej Bystrice 
1. mája 1648.21 Už o 3 roky neskôr tu existovala aj prvá jezuitská škola.22

Jezuiti svoju rekatolizačnú činnosť založili predovšetkým na šírení vzdela-
nia prostredníctvom kvalitne prepracovaného vlastného školstva a  na kázňach 
v reči zrozumiteľnej ľudu. Prejavili tiež zvýšený záujem o konanie pútí a proce-
sií, s ktorými súviselo budovanie kalvárií a krížových ciest. Novinkou ich pasto-
račnej činnosti boli aj tzv. hrané mystériá, teda dramatické scény znázorňujúce 
udalosti zo života Krista a svätých, realizované vo forme divadelných predsta-
vení.23 Všetkými týmito prostriedkami sa usilovali aktívne zapojiť človeka do 
cirkevného života a prinavrátiť ho naspäť ku katolíckej viere.

Svoju pozornosť jezuiti hneď od svojho príchodu zameriavali aj na banské 
robotníctvo žijúce na teritóriu mesta. Už v roku 1652 si na Španej Doline zalo-
žili svoj misijný dom.24 V tomto najväčšom banskom sídle na území bansko-

17  KRIŽKO, P.: Dejiny banskomestského seniorátu…, s. 252.
18  Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, fond Banská komora v Banskej Bystrici,  

inv. č. 499, spis 3. II.
19  Na popud komory zrejme dochádzalo aj k násilnému odnímaniu kostolov evanjelikom. J. Slávik totiž 

spomína medzi kostolmi, ktoré boli po Lineckom mieri (1645) v roku 1647 znovu prinavrátené evan-
jelikom aj chrámy na Starých Horách a v Tajove v blízkosti Banskej Bystrice. SLÁVIK, J.: Dejiny…,  
s. 58–59.

20  ALBERTY, J.–MARTULIAK, P.: Banská Bystrica v znamení kalicha…, s. 55.
21  UHRIN, J.: O činnosti jezuitov v Banskej Bystrici v XVII. a XVIII. storočí. Stanislavovské zvesti  

XIV/1941, č. 4, s. 55. 
22  Tamtéž, s. 57.
23  Túto problematiku bližšie rozpracovali: SPEVÁK, A.: Z výchovných metód banskobystrických jezu-

itov z XVIII. storočia. Stanislavovské zvesti XV/1942, č. 4, s. 55–58; UHRIN, J.: O činnosti jezuitov. 
Stanislavovské zvesti XIV/1941, s. 56–57 a UHRIN, J.: O činnosti jezuitov v Banskej Bystrici v XVII. 
a XVIII. storočí. Stanislavovské zvesti XV/1942, č. 1, s. 6.

24  SIBYLA, P.: Náboženská situácia v Zvolenskej stolici v 17. storočí. Nepublikovaná diplomová práca obhá-
jená na katedre histórie Fakulty humanistiky (v súčasnosti Filozofická fakulta) Trnavskej univerzity 
v Trnave v roku 2002, s. 53.



61

bystrického chotára ich nachádzame kázať aj v roku 1657. Podľa vizitačného 
zápisu zvolenského archidiakona Štefana Bartóka, ktorý v tomto roku konal 
kanonickú vizitáciu Zvolenskej stolice vieme, že špaňodolinská farnosť bola ešte 
stále v rukách evanjelikov, ktorých tu bolo vyše 2 000 a ich farárom bol Mel-
chior Rotarides. Okrem nich tu však bolo aj asi 60 katolíkov, pre ktorých konali 
bohoslužby v kaplnke cisárskeho domu banskobystrickí jezuiti (v tom čase tu 
pôsobili už 3 pátri a 2 laici).25

Svoju angažovanosť a zanietenie jezuiti prejavili aj pri vybudovaní krížovej 
cesty z Banskej Bystrice na Španiu Dolinu. Miestne obyvateľstvo sa im podarilo 
pre toto stavebné podujatie získať vďaka všeobecnému zdeseniu, ktoré v stredo-
slovenských banských mestách nastalo po páde Nových Zámkov do rúk Turkom 
v roku 1663.26

V polovici 17. storočia boli ešte náboženské pomery v meste aj v jeho 
zázemí naklonené v prospech evanjelického vierovyznania. Rekatolizačná 
činnosť jezuitov a pokračujúca diskriminácia nekatolíckeho obyvateľstva zo 
strany banskokomorskej vrchnosti v druhej polovici 17. storočia však privodili 
zmenu cirkevných pomerov v celej oblasti. Ich činnosť posilnil aj zostrený kurz 
panovníka Leopolda I. voči evanjelikom po odhalení Vešeléniho sprisahania. 
Ten využil odhalenie tohto politického sprisahania na začatie represálií proti 
popredným predstaviteľom evanjelického duchovenstva. Evanjelickí duchovní 
z celej krajiny boli zvolávaní na Bratislavské súdy. Evanjelikom boli odnímané 
kostoly, fary, školy a cirkevné majetky. Za týchto okolností zanikol v tomto čase 
aj banskomestský seniorát.27

Pred Bratislavský súd bol v roku 1673 povolaný aj špaňodolinský farár 
Adam Brestovinus. Keďže sa pred súd nedostavil, veliteľ cisárskeho vojska 
Collalto si do Banskej Bystrice predvolal baníckych predstavených zo Španej 
Doliny, od ktorých žiadal odovzdanie kľúča od kostola a vyhnanie farára spolu 
s diakonom, rektorom a kantorom.28 Neuposlúchnutie tohto nariadenia zna-
menalo začiatok otvorenej vzbury proti násilnej rekatolizácii na Španej Doline. 
Protestantskí baníci sa opevnili v pevnosti okolo kostola a postavili sa na 
odpor aj cisárskemu vojsku, ktoré sem prišlo 13. októbra 1673. Vojenskej pre-
sile vyzbrojeného a vycvičeného vojska však neodolali. V ozbrojenom konflikte
zahynul jeden chorvátsky vojak z cisárskeho oddielu.29 Podstatne väčšie straty 
na životoch a množstvo ranených však boli na strane vzbúrencov. Pod tlakom 
nepriaznivo sa vyvíjajúcej situácie sa napokon baníci stiahli do lesov. Porážka 
povstalcov znamenala začiatok víťazného nástupu rekatolizácie nielen na Špa-
nej Doline, ale aj v celej starohorskej oblasti.

25  SLÁVIK, J.: Dejiny…, s. 74.
26  Kalvárie a krížové cesty na Slovensku. Bratislava 2002, s. 15.
27  Historička E. Kowalská trefne označila toto obdobie 70. rokov 17. storočia ako „dekádu deštrukcie, 

keď škála opatrení štátnej moci voči nekatolíkom siahala od vynucovania konverzie cez podpis reverzov 
o zrieknutí sa cirkevných úradov až po internáciu a vyhnanstvo.“ KOWALSKÁ, E.: Evanjelické a. v. spolo-
čenstvo v 18. storočí. Bratislava 2001, s. 105.

28  SLÁVIK, J.: Dejiny…, s. 768.
29  Vojenské oddiely tvorené Chorvátmi boli cielene nasadzované do rekatolizačného zápasu, nakoľko išlo 

o konfesionálne homogénne útvary pozostávajúce výlučne z katolíkov. KOWALSKÁ, E.: Ozbrojená moc 
v procese rekatolizácie. Vojenská história 9/2005, č. 2, s. 53. Z tohto dôvodu, ale aj vzhľadom na to, že 
išlo o cudzincov bez akýchkoľvek väzieb na prostredie, do ktorého boli nasadení, bol od nich očakávaný 
tvrdý a nekompromisný vojenský zásah.
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Špaňodolinský farár Brestovinus bol nútený odísť do vyhnanstva a tunaj-
šia farnosť sa zmenila z evanjelickej na katolícku.30 Jej správy sa ujali jezuiti. 
Tieto udalosti potvrdzuje od nasledujúceho roku 1674 vedená a doposiaľ zacho-
vaná matrika rímskokatolíckej cirkvi na Španej Doline,31 v ktorej sa postupne 
spomínajú aj jednotlivé drevorubačské a uhliarske osady v zázemí mesta. Je 
to dôkaz úspešne prebiehajúcej rekatolizácie aj v týchto sídlach. Na posilnenie 
vplyvu katolíckej cirkvi v oblasti zahájili niekedy v tomto období svoju misijnú 
činnosť jezuiti aj priamo v špaňodolinskej fílii na Starých Horách. Tu sa usadili 
najneskôr v roku 1677,32 najpravdepodobnejšie hneď v roku 1673, kedy získali 
farnosť.33

Znovu v prospech evanjelikov sa situácia zmenila pravdepodobne v čase 
povstania Imricha Tököliho. Vizitátor špaňodolinskej farnosti ostrihomský 
archidiakon Juraj Naray totiž v roku 1696 zapísal, že tunajšie obyvateľstvo sa 
vracia ku katolíckej viere od roku 1685.34 Celkom určite na tom mal svoj veľký 
podiel Tököliho správca Banskobystrickej banskej komory Žigmund Jánoky, 
ktorý prepustil všetkých katolíckych úradníkov komory, a to isté spravil aj s ka-
tolíckymi baníkmi.35

V čase konania kanonickej vizitácie v rokoch 1693 a 1696 už spravovali 
farnosť znovu 2 jezuiti (Nemec a Slovák), a takmer všetko obyvateľstvo bolo 
katolíckej viery.36 V roku 1693 mala podľa vizitácie farnosť 1800 obyvateľov, 
z ktorých malo byť až 1798 katolíkov. V prípade filiálky na Starých Horách
udáva vizitácia 493 katolíkov. V roku 1696 prevyšoval počet tých ktorí vo farnosti  

30  Spolu s farárom museli odísť do vyhnanstva aj rektor a 4 baníci označení za vodcov povstalcov. Ostatní 
vzbúrenci boli nútení zložiť prísahu vernosti cisárovi Leopoldovi. VOZÁR, J.: Formy vykorisťovania 
a zápasov banského robotníctva na Slovensku v období neskorého feudalizmu (2. časť). Historický 
časopis 25/1977, č. 3, s. 364.

 Dokument o omilostení špaňodolinských baníkov bol spísaný 14. októbra 1673, teda na druhý deň po 
potlačení vzbury. O úprave náboženských pomerov pojednávajú predovšetkým prvé 4 paragrafy doku-
mentu. Hovorí sa v nich o vyhnaní evanjelických kazateľov a učiteľov, zrušení Lutherovej viery a odňatí 
kostolov a škôl evanjelikom. Len starým ľuďom bolo umožnené neprestúpiť na rímskokatolícku vieru. 
Všetka mládež však mala byť vychovávaná výlučne v katolíckom duchu. V 4. paragrafe sa pripomína, 
že všetko toto sa týka aj Starých Hôr ako fílie špaňodolinskej katolíckej farnosti. – Celý dokument 
publikoval Zoltán Jakab. Pozri: JAKAB, Z.: Vzbura špaňodolinských baníkov a ich omilostenie. In: 
Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Zborník prednášok zo seminára, 
Špania Dolina 23.–24. 6. 2005. Banská Štiavnica–Špania Dolina 2005, s. 50–51.

31  Štátny archív v Banskej Bystrici (= ŠA BB), Matrika r. k. cirkevného zboru Špania Dolina 1674 až 1715, 
Liber Baptisatorum.

32  Denník Jezuitov na Starých Horách 1677–1762. Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archeologiu 
a ethnografiu I/1876, s. 251–256.

33  V dokumente o omilostení špaňodolinských baníkov zo 14. októbra 1673 boli Staré Hory prehlásené 
za pobočku (fíliu) novozriadenej špaňodolinskej katolíckej cirkvi. JAKAB, Z.: Vzbura špaňodolinských 
baníkov…, s. 50.

34  Tököliho oddiely plienili na Španej Doline už v júli (pravdepodobne 13. 7.) 1680. Počas tohto plienenia 
spustošili aj tunajší chrám. ŠA BB, Matrika r. k. cirkevného zboru Špania Dolina 1674–1715, Liber 
Baptisatorum.

 K zaujatiu farnosti evanjelikmi však v tomto období ešte nedošlo. To možno datovať rokom 1682, kedy 
skončili zápisy jezuitov v spomínanej špaňodolinskej matrike. Matričné zápisy boli obnovené až v roku 
1694. V tom čase už dlhšiu dobu, vychádzajúc z Narayovej vizitácie od roku 1685, bola tunajšia farnosť 
v rukách katolíkov, pravdepodobne opäť v správe jezuitov.

35  Išiel dokonca tak ďaleko, že vyslúžilým a chorým robotníkom, vdovám, ako aj sirotám odňal provízie.  
VOZÁR, J.: Formy vykorisťovania a zápasov banského robotníctva na Slovensku v období neskorého 
feudalizmu (1. časť). Historický časopis 25/1997, č. 1, s. 68; tiež VOZÁR, J.: Baníctvo na Slovensku 
v čase protihabsburských stavovských povstaní. Historický časopis 33/1985, č. 1, s. 95.

36  SIBYLA, P.: Náboženská situácia v Zvolenskej stolici…, s. 81.
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konvertovali od roku 1685 na katolícku vieru tisíc osôb.37 Tento vysoký počet 
konvertitov určite súvisel aj s uznesením snemu, zvolaného Leopoldom I. na pre-
lom rokov 1687–1688 do Bratislavy, ktorým nadobúdala katolícka cirkev vedúce 
postavenie v štáte.

Počas protihabsburského stavovského povstania Františka II. Rákociho, 
hoci on sám bol katolíkom, sa znovu vytvorili dobré podmienky pre predsta-
viteľov a veriacich evanjelického náboženstva. Jedným z deklarovaných cieľov 
Rákociho povstania totiž bola náboženská sloboda v Uhorsku. Hneď v prvý 
rok povstania postupovala z Liptova cez Starohorskú dolinu jedna časť povsta-
leckého vojska smerujúceho na zhromaždisko na Horných lúkach pri Banskej 
Bystrici. Počas tohto postupu došlo dňa 18. septembra 1703 k vydrancovaniu 
niekoľkých domov na Starých Horách a následne aj k vydrancovaniu Španej 
Doliny.38 Povstalecké vojsko odtiahlo až na druhý deň, aby zaujalo svoje posta-
venie na spomínanom zhromaždisku.

Celková zložitá náboženská situácia v Uhorsku sa prejednávala na sneme 
zvolanom Rákocim v roku 1705 do Sečian. Podľa jeho uznesení sa mali ustano-
viť zmiešané komisie tvorené predstaviteľmi 3 náboženstiev (katolíckeho, lute-
ránskeho a kalvínskeho). Ako štvrtý člen sa mal do komisie pribrať archidiakon, 
dekan, alebo iný vyšší katolícky duchovný. V prípade nezáujmu vyššieho kato-
líckeho kléru však mala právo rozhodovať aj trojčlenná menovaná komisia.39 
Jej hlavnou úlohou bolo rozhodovať o užívaní chrámov jednotlivými konfesiami  
podľa posúdenia situácie v každom sídle. Do Banskej Bystrice prišla táto komi-
sia 14. novembra 1705 a podľa jej rozhodnutia mali byť kostoly na Starých 
Horách a  v Tajove ponechané katolíkom.40 Na Starých Horách a pravdepodobne 
aj v priľahlých drevorubačských a uhliarskych osadách bol teda proces rekato-
lizácie v predošlých rokoch natoľko úspešný, že k evanjelickému náboženstvu 
sa hlásilo už len minimum tunajších obyvateľov. Rovnakú situáciu možno kon-
štatovať aj v Tajove a okolitých dedinách.

Naopak silné pozície mala evanjelická konfesia aj napriek niekoľko rokov 
trvajúcej rekatolizácii stále na Španej Doline. Zrejme následkom rozhodnutia 
komisie posudzujúcej náboženské pomery v obci došlo k odobratiu kostola 
a fary katolíkom. Zápis v špaňodolinskej matrike potvrdzuje, že k tomu došlo 
koncom roku 1705. Až po vojenskom neúspechu Rákociho povstalcov v bitke pri 
Trenčíne v roku 1708 a príchode cisárskych vojsk generála Heistera do Banskej 
Bystrice sa napokon definitívne zmenili náboženské pomery aj tu. V roku 1709
bol vyhnaný špaňodolinský evanjelický farár Ján Hagara a tunajší kostol bol 
evanjelickej cirkvi opäť a tentoraz už navždy odobratý.

Kanonická vizitácia farností Zvolenskej stolice, ktorú konal v roku 1713 
František Ladislav Medňanský udáva na Španej Doline už 1505 katolíkov popri 
len 3 evanjelikoch, v susednej baníckej osade Piesky 106 katolíkov popri 40 

37  Na Starých Horách mali na tom podľa vizitátora najväčšiu zásluhu tunajší jezuiti. Vďaka nim konverto-
valo v roku 1685 – 10 osôb, 1686 – 19, 1687 – 13, 1688 – 22, 1689 – 171, 1690 – 15, a v roku 1691 – 20 
osôb. Celkovo za 7 rokov spolu 270 obyvateľov Starých Hôr. Do roku 1696 potom ešte ďalších 163 
obyvateľov. SIBYLA, P.: Náboženská situácia v Zvolenskej stolici…, s. 81.

38  KRIŽKO, P.: Z dejín banských miest na Slovensku. Bratislava 1964, s. 83.
39  Tamtéž, s. 139.
40  SLÁVIK, J.: Dejiny…, s. 100.
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evanjelikoch, na Starých Horách 249 popri 44 evanjelikoch. Prvýkrát tu máme 
aj priamu zmienku o náboženskej štruktúre drevorubačských a uhliarskych 
osád, z ktorej sa dozvedáme, že na tunajších „Uhliskách“ bolo 672 katolíkov 
a 108 evanjelikov.41 V ostatných sídlach na okolí Banskej Bystrice bol pomer 
medzi konfesiami podstatne vyrovnanejší, ba dokonca v niektorých prípadoch 
naklonený výraznejšie v prospech evanjelikov. V samotnej Banskej Bystrici 
bolo podľa vizitácie len 60 katolíkov, vo filiách ktoré k nej patrili 350. Dôvod
vysokého počtu obyvateľov katolíckej konfesie v banskej starohorskej oblasti 
môžeme vysvetliť jedine rekatolizačným úsilím vedeným zo strany Banskobyst-
rickej banskej komory.

V priebehu nasledujúcich desaťročí 18. storočia sa vyvíjali náboženské 
pomery už len v prospech katolíckej konfesie. Okrem spomínanej činnosti 
jezuitov,42 mala na tom veľký podiel aj oficiálna politika habsburského dvora.
Tú v tomto smere jasne deklaroval v roku 1731 Karol VI. vydaním Resolutio 
Carolina, ktoré potvrdzovalo rímskokatolícke náboženstvo ako oficiálne štátne
náboženstvo. Táto štátna politika v oblasti náboženstva sa presadzovala medzi 
obyvateľmi baníckych, hutníckych, drevorubačských a uhliarskych osád záslu-
hou Banskobystrickej banskej komory.

V roku 1754, keď vykonal kanonickú vizitáciu na Španej Doline archidia-
kon Jozef Battyáni, bolo už takmer všetko obyvateľstvo farnosti katolícke. V na-
jväčšom baníckom sídle Špania Dolina evidovala vizitácia iba samých katolíkov. 
Len v neďalekej osade Piesky, kde malo svoje bane aj mesto Banská Bystrica žilo 
13 dospelých luteránov. Pod túto farnosť v tom čase ešte stále spadala aj fília 
Staré Hory spolu so všetkými drevorubačskými a uhliarskymi osadami gravi-
tujúcimi do Starohorskej doliny. Vizitácia v prípade všetkých týchto fílií uvádza 
len súhrnný počet 1906 farníkov (aj so Starými Horami). Dôležitou informá-
ciou pre nás je, že všetci boli považovaní za katolíkov, pričom pripísaná bola aj 
poznámka, že tento ľud je zbožný a často navštevuje kostol.43

Odlišné údaje zaznamenala vizitácia vo farnosti Banská Bystrica, pod 
ktorú patrili fílie Tajov, Riečka, Podlavice, Sv. Jakub, Kostiviarska, Kordíky, 
Králiky, Sásová, Rudlová, Nemce, Majer, Kynceľová, Ulmanka a harmanecké 
osady (cum reliqua tota valle usq ad montem Harmanecz). V celej farnosti bolo 
3 556 katolíkov oproti 3 808 luteránom. Miernu prevahu evanjelikov vo farnosti 
zabezpečila najmä situácia v samotnom meste, kde žilo 1783 katolíkov, avšak 
až 2547 evanjelikov. Vo farskom okrsku mimo mesta mali naopak prevahu 
katolíci (1773) oproti evanjelikom (1261).44 Výraznejšie zastúpenie katolíkov 
pritom môžeme predpokladať hlavne tam kde žili hutníci, drevorubači a uhliari  

41  SLÁVIK, J.: Dejiny…, s. 103–104.
42  V prvej polovici 18. storočia jezuiti pozdvihli Staré Hory na významné pútnicke miesto. Počas pôsobe-

nia jezuitov tu v roku 1722 páter Juraj Michaloczi nechal vybudovať sakristiu pri kostole a kaplnku  
Sv. Anny. O rok neskôr v roku 1723 tu vznikla škola (starohorský rektor bol v tom čase Ján 
Weiterschitt) a v roku 1726 zásluhou pátra Štefana Michala Rojsa kalvária. Denník Jezuitov na Starých 
Horách 1677–1762…, s. 251.

 V roku 1753 už existovala škola založená jezuitmi aj v Tajove (ako fília banskobystrickej farnosti bol 
spravovaný tunajšími jezuitmi). UHRIN, J.: O činnosti jezuitov. Stanislavovské zvesti XIV/1941, s. 57.

43  Archív Biskupského úradu a diecézy v Banskej Bystrici (= Archív BÚ BB), Visitatio Canonica Parochiae 
Vallensis Dominorum, 1754, CV č. 8.

44  Archív BÚ BB, Visitatio Canonica Parochiae Neosoliensis, 1754, CV č. 8.
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(Tajov, Kordíky), ale aj v dedinách, kde mala svojich poddaných Banskobystrická 
banská komora (Podlavice, Riečka, Majer, Ulmanka, čiastočne tiež Kostiviarska 
a Sv. Jakub). V poddanských dedinách mesta (Sásová, Rudlová, Kynceľová, 
Nemce) môžeme predpokladať skôr vyšší počet evanjelikov.

Zdá sa, že v polovici 18. storočia viera medzi obyvateľmi na prvý pohľad 
katolíckych osád nemusela byť ešte úplne pevná, tak ako sa nás snaží presved-
čiť spomenutý zápis v kanonickej vizitácii. V roku 1754 sa totiž na Motyčkách 
(patrili pod komorskú správu) usadili jezuiti, ktorí si tu v priebehu jedného roka 
vybudovali svoj kláštor.45 Ich cieľom bolo celkom určite upevňovať vieru medzi 
obyvateľmi, ktorí konvertovali. Jezuiti na Motyčkách mali na starosti nielen 
správu osád okolo Motyčiek, ale svoju misijnú činnosť vyvíjali aj v osadách 
okolo donovalského sedla.46

Na zmeny konfesionálnych pomerov v osadách pod správou Banskobyst-
rickej banskej komory nemali už žiadny vplyv ani zrušenie jezuitského rádu 
v roku 1773, ani vydanie Tolerančného patentu v roku 1781. Obyvateľstvo aj 
po týchto udalostiach zostalo prevažne katolícke. Celkom zreteľne to dokumen-
tujú kanonické vizitácie Španej Doliny a novozriadených farností Staré Hory, 
Motyčky a Tajov konané v lete roku 1783 prvým banskobystrickým biskupom 
Františkom Berchtoldom. Z 2078 obyvateľov farnosti Špania Dolina bolo len 
13 nekatolíkov (zrejme evanjelikov), ktorí všetci bývali na Pieskoch.47 Farnosti 
Staré Hory a Motyčky mali len katolícke obyvateľstvo. Na samotných Starých 
Horách žilo 473 obyvateľov a v priľahlých fíliách, ktoré tvorili banícke, drevo-
rubačské a uhliarske osady 919 obyvateľov katolíckeho vyznania.48 Farnosť 
Motyčky mala spolu 1053 farníkov katolíckeho vyznania.49

V tajovskej farnosti neboli náboženské pomery tak jednoznačne naklonené 
v prospech katolíkov.50 Z celkového počtu 1645 obyvateľov bolo 1209 katolíkov 
a 436 nekatolíkov, teda pravdepodobne evanjelikov augsburského vyznania.51 
Jednoznačnú prevahu mali katolíci hlavne v komorských osadách Tajov, Kor-
díky a Riečka. Iba Podlavice mali prevahu nekatolíkov, a to aj napriek tomu, 
že väčšina tunajšieho obyvateľstva patrila medzi poddaných komory. Príčinou 
tohto stavu mohla byť geografická blízkosť Banskej Bystrice, ako aj fakt, že
mesto tu malo v minulosti takisto svojich poddaných.52 Prevahu mali nekatolíci 
aj na Králikoch. Táto osada však ležala na území panstva Radvanských, kde 
boli dlhodobejšie naklonené pomery v prospech evanjelikov. V poslednej tajov-
skej fílii Jabríková tvorili nekatolíci zhruba tretinu obyvateľstva.

Uvedenú situáciu nie je možné k roku 1783 porovnať so stavom vo farnosti 
Banská Bystrica. Od 19. storočia však už môžeme náboženské pomery sledovať  

45  Denník Jezuitov na Starých Horách 1677–1762…, s. 255.
46  ŠA BB, Matrika r. k. cirkevného zboru Motyčky, Liber Mortuorum 1756–1842.
47  Archív BÚ BB, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Vallis Dominorum, 1783, CV č. 10.
48  Archív BÚ BB, Visitatio Canonica Ecclesiae Parochialis Vetero Montanae, 1783, CV č. 10. 
49  Archív BÚ BB, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Moticsko, 1783, CV č. 10.
50  Archív BÚ BB, Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae Tajoviensis, 1783, CV č. 10.
51  Vizitácia uvádza augsburskú konfesiu iba v prípade jedinej fílie Riečka. Pri ostatných fíliách uvádza 

len termín nekatolíci (acatholica).
52  V čase urbárskej regulácie Márie Terézie mestu patrila v Podlaviciach už len jedna sedliacka usa-

dlosť. ŠPIESZ, A.: Slobodné kráľovské mestá na Slovensku 1680–1780. Košice 1983, s. 198.
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pomerne presne vo všetkých  skúmaných osadách na základe podrobných cir-
kevných schematizmov banskobystrického biskupstva. V nich sa pri každom 
sídle nachádza údaj o počte obyvateľov katolíckeho vyznania a osobitne aj evan-
jelického augsburského vyznania.

Najstarší takýto schematizmus máme k dispozícii z roku 1813.53 Jeho 
štúdiom zisťujeme, že náboženské pomery vo farnostiach Špania Dolina, Staré 
Hory, Motyčky, Donovaly,54 Tajov a Riečka55 sa nijako výraznejšie oproti stavu 
na konci 18. storočia nezmenili. Iba v jedinom sídle Podlavice (fília tajovskej 
farnosti) sme zaregistrovali prevahu evanjelikov nad katolíkmi.

Vo farnosti Banská Bystrica sa oproti stavu v polovici 18. storočia pomer 
medzi konfesiami obrátil v prospech katolíkov. Z celkového počtu 5832 obyva-
teľov bolo 3210 katolíkov a 2622 evanjelikov. Aj v samotnom meste sa situácia 
otočila v prospech katolíkov. Z osád v zázemí mesta mali prevahu evanjelikov 
všetky poddanské dediny mesta – Nemce, Kynceľová, Rudlová a Sásová. Okrem 
nich žilo viac evanjelikov ako katolíkov aj v Majeri, kde žili hlavne komorskí 
poddaní. Vo všetkých ostatných fíliách (Kostiviarska, Sv. Jakub, Ulmanka, Har-
manecká píla, Dolný Harmanec, Horný Harmanec) mali prevahu katolíci.

Podľa uvedeného sa zdá, že kým konfesionálne pomery v meste sa v pro-
spech katolíkov otočili až v priebehu 2. polovice 18. storočia, v komorských 
sídlach ležiacich v zázemí mesta (okrem Podlavíc a Majera) sa tak stalo už 
v priebehu 2. polovice 17. a 1. polovice 18. storočia.56 Na tento vývoj v banskom 
zázemí mesta mali vplyv viaceré príčiny. Dôležitú úlohu tu zohrávala dlhodobá 
rekatolizačná politika štátu a pôsobenie jezuitov. Na druhej strane tu zohrali 
svoju nemenej významnú úlohu aj vnútorné rozpory v tábore evanjelikov pod-
farbené etnickým kontextom, ako aj spormi ohľadom zriadenia pevnej a všet-
kými akceptovanej evanjelickej cirkevnej správy. Za hlavnú príčinu tohto obratu 
však považujeme dlhodobé a cieľavedomé rekatolizačné pôsobenie Banskobyst-
rickej banskej komory. Ukazuje sa to najmä pri komparácii náboženskej štruk-
túry osád pod komorskou správou, resp. s obyvateľmi zamestnanými prácou 
pre komoru, s tými, ktoré boli pod správou mesta.

53  Catalogus venerabilis cleri almae dioecesis Neosoliensis pro anno MDCCCXIII. Schemnicii 1813.
54  Novozriadená farnosť, ktorá vznikla vyčlenením s farského obvodu Motyčky.
55  Novozriadená farnosť, ktorá vznikla vyčlenením s farského obvodu Tajov.
56  V Podlaviciach a Majeri nežilo vlastné banské robotníctvo. Prevažná časť obyvateľov sa zaoberala 

povozníctvom.
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Zusammenfassung

Religiöse Hintergründe in dem Hinterland der Stadt Banská Bystrica 
(Neusohl) nach dem Auftreten der Reformation

Oto Tomeček

Das mittelslowakische Bergbaugebiet wurde ziemlich schnell von der aus deutschen Ländern kom-
menden Reformation getroffen. Die Stadt Neusohl hat mit ihrem Hinterland schon im 16. Jahrhundert 
zu dem evangelischen Glauben übertreten. Die Andeutung der Wende von religiösen Hintergründe in den 
Siedlungen, die unter die Verwaltung der Bergkammer in Neusohl gehörten, kann man schon in der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts beobachten. Als wichtige Ereignise in dem Vorgang der Rekatolisierung gelten 
die Ankunft der Gesellschaft Jesu in der Hälfte des 17. Jahrhunderts und die bewaffnete Unterdrückung 
des Aufstands der Bergarbeiter in Špania Dolina (Herrengrund) aus dem Jahre 1673, der gegen der 
gezwungenen Rekatolisierung hineingezielt war. Seit dieser Zeit haben sich die religiösen Hintergründe 
(ausser der kurzen Ereignise während der Aufstände von Imrich Tököli und František Rákoci) nur für die 
Katholiker positiv entwickelt. Es war auch die Folge des ständigen Drücks der Beamten der Bergkammer 
um die Bergbauarbeiter zu rekatolisieren. Seit der Hälfte des 18. Jahrhunderts ist die Bevölkerung aller 
Siedlungen, die unter der Verwaltung der Bergkammer in Neusohl gehörten, fast völlig katholisch. 
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UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/226 13/2006

VĚNAPOSLEDNÍCHPERNŠTEJNSKÝCHŽENAJEJICHPODÍL
NACELKOVÉZADLUŽENOSTIJANAZPERNŠTEJNA(+1597)1

MAREKVAŘEKA

Úvod
Problematika zadlužení posledních generací Pernštejnů zajímala celou řadu 

historiků. Jejich zájem se soustředil na obecné problémy celého rodu v důsledku 
zadlužení, které provázelo Pernštejny od poloviny 16. století. Ovšem v dosavadní 
literatuře jsme nacházeli pouze okrajové náznaky výše pernštejnského zadlu-
žení. Hlavním smyslem této studie je objasnit co nejpřesněji výši pernštejnských 
věn v návaznosti na celkovou zadluženost Jana z Pernštejna. Kromě toho jsme 
chtěli rozkrýt složitou soustavu vztahů, vazeb a kontaktů mezi jednotlivými 
aktéry pernštejnské úvěrové politiky.2

Protože literatura obsahuje pouze obecné informace vztahující se k věnné 
problematice Pernštejnek, přistoupili jsme k pramenům, které nám měly celou pro-
blematiku objasnit. Proto se musíme zaměřit hlavně na dva archivní fondy uložené 
v současné době v Národním archivu v  Praze a v Moravském zemském archivu 
v Brně. Prameny z Prahy pocházejí z fondu Morava, kde máme převážně zachyceny 
listy psané císařem Rudolfem II. nejrůznějším aktérům celé věnné problematiky. Právě 
tato císařská korespondence nám dává nahlédnout do složitých jednání mezi císařem, 
Pernštejnkami, moravskými zemskými úředníky a pernštejnskými věřiteli. Zatímco 
tyto prameny mapují danou problematiku z nejvyššího stupně tehdejší společnosti, 
nacházíme v Moravském zemském archivu, ve fondu Zbytky stavovské registratury 
materiály vzešlé z činnosti moravského zemského hejtmana. Ty jsou významné kvůli 
velkému množství listů pocházejících od pernštejnských věřitelů. Právě v nich se 
zračí velké finanční nároky, které museli nést všichni pernštejnští rukojmí za Jana
z Pernštejna i dlouho po jeho smrti. Důležité jsou i seznamy výše ručení jednotlivých 
rukojmích, podle nichž šlo zjistit přesnou výši skutečně vyplacených věn. Kromě těchto 
dvou základních pramenů, chceme také upozornit na další, které obsahují informace 
k této problematice, ale nemají pro nás takový význam jako předešlé dva fondy.3

1  Tato studie je částí mé rigorózní práce Zadluženost Jana z Pernštejna na Moravě v letech 1582–1617, 
která bude obhájena v říjnu 2006 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

2  Nejnověji se zabýval Pernštejnkami Petr Vorel, který shrnul ve své práci dosavadní informace. Srov. 
VOREL, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. Praha 1999. 
Některými příslušnicemi rodu se zabýval také Jan Kotyk. Srov. KOTYK, J.: Alžběta Fürstenberská 
z Pernštejna 1557–1609. Heraldika a genealogie 1994, č. 2, s. 65–74; TÝŽ: Juana z Pernštejna 1556 
až 1631. Heraldika a genealogie 1995, č. 3–4, s. 133–140; TÝŽ: Bibiana Gonzagová z Pernštejna 
1578–1616. Heraldika a genealogie 1996, č. 1, s. 35–42; TÝŽ: Anna María Manrique de Lara y Mendoza. 
Heraldika a genealogie 1996, č. 1, s. 43–50.

3  Národní archiv Praha (= NA), fond: Morava, č. 2796, 4113.; Moravský zemský archiv Brno (= MZA), 
fond: Zbytky stavovské registratury, A 5, inv. č. 12, kar. 30, Registra na příjem statku prostějovského 
a plumlovského, inv. č. 14. kar. 64, Akta týkající se dluhů po Janovi z Pernštejna. 
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Na prameny vztahující se k úvěrové pernštejnské problematice narazíme 
ve většině šlechtických korespondencí z přelomu 16. a 17. století. Jedná se pře-
vážně o žerotínsko – vrbenský archiv, Rodinný archiv Ditrichštejnů a kopiáře 
olomouckých biskupů. V těchto případech se jedná pouze o drobné zmínky, 
které máme navíc často uvedeny z jiných hlavních zdrojů. Proto na ně odkážeme 
pouze nyní v úvodu.4 Poslední důležitý pramen nacházíme v Rodinném archivu 
Lichtenštejnů, kde se jedná o výkazy odvedených peněz z plumlovského panství 
pro pernštejnské vdovy. S žádnými podobnými seznamy jsme se na původních 
pernštejnských panstvích nesetkali. Proto budeme i tyto výkazy uvádět do cel-
kového obrazu pernštejnské věnné problematiky.5

Teprve po pečlivém prostudování pramenů, jsme si mohli vytvořit obraz o celé 
složité situaci s vymáháním pernštejnských věn, do níž bylo zapojeno mnoho osob 
počínaje císařem konče měšťanem. Kromě zjištění co nejpřesněji vyplaceného věna, 
jsme chtěli zjistit fungování a systém výplat v tehdejší společnosti. Na závěr jsme 
také mohli srovnat podíl věn na celkovém zadlužení Jana z Pernštejna. 

Věnná problematika
Po Janovi z Pernštejna zůstala manželka a tři děti.6 Dále žila jeho matka 

Marie Manrique starší de Lara a sedm sester.7 Po smrti Vratislava z Pernštejna, 
Janova otce, bylo zapotřebí zaopatřit sirotky a připravit peníze na věno mla-
dým Pernštejnkám. Původně se Vratislav v polovině 16. století dohodl se svými 
bratry, že výše věna bude 5 000 zl., aby nezatěžovali panství. Ovšem vzhledem 
ke svému společenskému postavení kancléře a císařského dvořana, došlo k na-
výšení věna na 20 000 zl. Vratislav se dožil svatby pouze jediné dcery Alžběty, 
která si vzala Albrechta z Fürstenberka v roce 1578. Právě jí bylo vyměřeno věno 
oněch 20 000 zl. Celá výše věna ji však vyplacena nikdy nebyla, protože vše bylo 
závislé na množství peněz v pokladnách pernštejnských panství. Jan měl po 
otcově smrti velké problémy s věřiteli, kterým musel vyplatit peníze přednostně. 
Zdá se velmi pravděpodobné, že k doplacení celého věna Alžbětě nikdy nedošlo, 
jak to vidíme u dalších sester.8

Jan z Pernštejna zapsal své manželce Marii Manrique de Lara mladší 
z Pernštejna věnný podíl na plumlovském panství. Jednalo se o 25 000 zl. 
zapsaných na městečku Kostelec a vsích Smržice, Držovice a Vrahovice.9 Kromě 

4  MZA, fond: Rodinný archiv Ditrichštejnů, G 140; Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond: 
Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 111, sign. 34, fol. 230–231. Obsahuje zmínku o předčasné smrti Jana 
z Pernštejna na uherském bojišti; HAAS, A. (ed.): Archiv žerotínsko-vrbenský. Praha 1948.

5  Haus archiv der regierenden Fürsten zum Liechtenstein Wien, (= HALW) fond: Plumenau nach 1617,  
H 325.

6  Dospělosti se dožili Anna (+1646), Vratislav Eusebius (+1631) a Frebonie (+1646). Eva zemřela jako 
dítě. První dítě (Anna) se narodilo Janovi někdy po 4. 12. 1587. Srov. SOA Litoměřice – pobočka 
Žitenice, Lobkovicové roudničtí rodinný archiv (= LRRA), fond: Korespondence pro Jana z Pernštejna  
1583–1594, B 160, fol. 19a, list z 4. 12. 1587. Václav Berka z Dubé posílá Janovi svoji porodní bábu 
a přeje Marii ml. z Pernštejna šťastný porod. 

7  Sestry Jana z Pernštejna, které ho přežily: Johana, Eliška, Františka, Polyxena, Elvíra, Luisa a Bibia-
na. Tyto Janovy sestry bývají uváděny ve většině literatury. Jenže nám se podařilo zjistit, že žila ještě 
další Hedvika, která měla zemřít někdy okolo roku 1564, ale je živá ještě v roce 1604. 

8  VOREL, P.: Páni z Pernštejna…, s. 261.
9  MATĚJEK, F. (ed.): Moravské zemské desky 1567–1642 III., Kraj olomoucký. Brno 1953. (= ZDO) 

ZDO XXX, č. 49, s. 192.; VOREL, P.: Vývoj pozemkové držby pánů z Pernštejna v 15.–17. století.  
In: Pernštejnové v českých dějinách. Pardubice 1995, s. 9–75.
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tohoto zápisu nacházíme v zemských deskách o několik let později další zápis 
věna tentokráte na tovačovské panství ve výši 50 000 zl. Jan ovšem přebíral za 
svého tchána, Jana Manrique de Lara, dluhy, které dosahovaly výše 200 000 
zl. Proto v pasáži vážící se k věnu 50 000 zl. shledáváme Janovy rozpaky nad 
skutečnou možností vyplacení věna. Z peněz měla žít i matka Marie Manrique 
mladší de Lary Dorota z Felsu. Jan Manrique de Lara zapsal své dceři věno 
10 000 zl. a nadvěno 15 000 zl. Dohromady šlo o částku 25 000 zl. Zbylých 
25 000 zl. mělo být věno Doroty z Felsu. Jan z Pernštejna od svého tchána nikdy 
25 000 zl. věna své manželky nedostal. Podle slov Jana z Pernštejna převyšují 
dluhy spolu se škodami a úroky částku 250 000 zl. Navíc za svého tchána 
zaplatil několikanásobně více, než bylo věno 50 000 zl.10

Celá problematika ohledně dluhů po Janovi Manrique de Lara se vyřešila 
poměrně brzy. Sám Jan z Pernštejna byl v takových finančních potížích, z nichž
vedla pouze jediná cesta – prodej panství. Proto došlo ještě za Pernštejnova 
života k prodeji tovačovského panství, z něhož byla zaplacena většina dluhů po 
Janovi Manrique de Lara.11

Jakmile zemřel Jan z Pernštejna, dostala se na pořad dne otázka vyplacení 
věna Marii Manrique mladší de Lara, která měla s Janem čtyři děti, z nichž tři 
se dožily dospělosti. Proto bylo prvořadé vyplatit věno Marii Manrique podle 
zemského práva, na čemž měli zájem zemští úředníci, císař, věřitelé i rukojmí. 
Věno bylo vyplaceno o sv. Jiří 1599 ve výši 79 580 zl. najednou. V korespondenci 
se po roce 1599 nesetkáváme s žádnými stížnostmi ohledně nedoplatku. Zdá se, 
že celé věno bylo Marii skutečně vyplaceno. Peníze pocházely z prodeje tovačov-
ského a plumlovského panství.12

Pokud v případě vyplacení věna Janovým sirotků a manželce nebyly sebe-
menší problémy ze strany rukojmích, tak u zbylých Pernštejnek tomu bylo přesně 
naopak. Po smrti jejich otce Vratislava z Pernštejna v roce 1582 nastaly krušné 
časy i pro jeho děti, kterých se začaly dotýkat finanční problémy celého rodu.
Hlavní těžiště této studie bude věnováno sestrám Jana z Pernštejna. Vzhledem 
ke starobylosti a váženosti rodu nebylo jednoduché pro ně najít vhodné ženichy, 
kteří by odpovídali přísným nárokům bigotní katoličky Marie Manrique starší 
z Pernštejna. Kromě vážnosti a původu musely mladé Pernštejnky přinést do 
manželství i patřičné věno odpovídající velikosti pernštejnského majetku. Tro-
chu nešťastně ještě za svého života zvedl Vratislav laťku věn z 5 000 zl. na 
konečných 20 000 zl. věna Elišce z Pernštejna.13

Jednou věcí bylo přislíbit věno a druhou ho vyplatit, což bývalo velmi 
zdlouhavé a unavující pro obě strany. Zdá se, jako by se z vymáhání věna stal 
kolorit, který nalézáme u většiny rodů. Nejinak tomu bylo i v případě Pern-
štejnů, které můžeme považovat za exemplární případ vymáhání věn v raném 
novověku. Bylo by zajímavé zjistit, jaké důvody vedly Vratislava z Pernštejna ke 
stanovení tak vysokého věna. Jeví se velmi pravděpodobné, že právě výší věna 
chtěl podtrhnou postavení v tehdejší společenské elitě. Vratislav vystupoval celý 

10  ZDO XXXI, č. 21, s. 304–308.
11  ZDO XXXI, č. 26, s. 312–313.
12  MZA, kar. č. 12, inv. č. 30, fol. 7b. 
13  VOREL, P.: Páni z Pernštejna…, s. 260.
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život velmi neohroženě, což lze vidět i na stanovení výše věna. Vše vypadá, jako 
by pohrdal starými úmluvami mezi bratry, které neodpovídaly jeho představám 
společenské seberealizace jedince. Za veškerým chováním šlechty musíme hle-
dat symboliku. Vratislav chtěl „ukázat světu“, že výši jeho postavení odpovídá 
i výše věna, které poskytne své dceři. Zdá se, jako by v onen okamžik šly pryč 
chmury ze špatné finanční situace. Přestal si uvědomovat nerealizovatelnost
výplaty věna ve stejné výši všem dcerám. V okamžiku výplaty věn by suma 
odpovídala asi polovině hodnoty plumlovského a tovačovského panství.14

Celý problém s věny Pernštejnských žen se po Vratislavově smrti přesunul 
na bedra jeho syna Jana. Ten se dostal záhy do finanční tísně, která byla nej-
prve způsobena dluhy po otci a po té jeho neuváženou finanční politikou. Proto
se snažil odsouvat výplatu věn sester do ztracena. A tak za jeho života nedošlo 
k vyřešení rodinných závazků. Obrat nastal po roce 1597, kdy starost o výplatu 
věn přešla z Jana z Pernštejna na jeho rukojmí, kterým kromě rukojemství 
vyvstal problém, jak řešit pernštejnské rodinné závazky. Pokud budeme hovořit 
s nadsázkou, tak pro Jana byla smrt vysvobozením z přetěžké finanční situace,
v níž se nacházel. Navíc si už nemusel dělat vrásky s věny svých sester.15

Na celou problematiku výplaty věn se podíváme od roku 1597, kdy se začaly 
realizovat výplaty dlužných částek. Bylo samozřejmé, že ani Janovy sestry 
a matka nechtěly přijít o podíly z pernštejnského majetkového zboží. Navíc se po 
prodeji plumlovského panství v roce 1599 povážlivě zmenšil pozemkový majetek 
rodu. Janova matka Marie Manrique de Lara starší z Pernštejna žila většinu 
roku se svými dcerami v pernštejnském paláci na Pražském hradě. Kromě tohoto 
paláce drželi ještě litomyšlské zástavní panství, které bylo Pernštejnům zapsáno 
až po roce 1623. Pokud by se císař rozhodl vyplatit Pernštejny z litomyšlského 
panství, zbylo by jim několik domů v Praze a palác v Jiřské ulici. Ovšem díky 
výborným kontaktům u dvora císaře Matyáše II. k tomu nedošlo.16

Do výplaty věn Pernštejnek bylo zainteresováno několik významných osob 
z celé země. Na prvním místě uvedeme císaře Rudolfa II., jehož přímluvné listy 
adresované zemským úředníkům na Moravě, hrály důležitou roli. Mezi další 
aktéry jednání o výplatu věn řadíme moravského zemského hejtmana, soudce, 
prokurátory a nižší zemské úředníky z rytířského stavu. Velkou roli také hrál 
olomoucký biskup František kardinál z Ditrichštejna.

Hejtman markrabství moravského Fridrich z Žerotína informoval císaře 
o malém počtu soudců v zemi. Žádal císaře, aby poslal soudce z Čech, jinak 
nemůže dojít k řešení pozůstalosti po Janovi z Pernštejna. Hejtman dále uváděl 
velké obavy pernštejnských rukojmí, kteří mají strach, aby nepřišli o své stat-
ky.17 Císař poslal hejtmanovi rezoluci, v níž napomínal zainteresované osoby 
ohledně pozůstalosti po Janovi. List od císaře však došel v době, kdy probíhal 
sněm. Přesto se Fridrich z Žerotína zachoval podle rezoluce. Sám sice pochybuje,  

14  BŮŽEK, V.–HRDLIČKA, J.–KRÁL, P.–VYBÍRAL, Z.: Věk urozených, Šlechta v českých zemích na prahu 
novověku. Praha–Litomyšl 2002, s. 312.

15  MZA, A 5. kar. 12, inv. č. 30; kar. 14, inv. č. 63. 
16  VOREL, P.: Páni z Pernštejna…, s. 267.
17  NA, fond: Morava, č. 4093, fol. 1a–2a, list z 21. 11. 1597. 
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že projednávání pozůstalosti se zúčastní všichni aktéři. Žádá císaře, aby podob-
nou rezoluci poslal příště dříve, před zasedáním sněmu a ne v době jeho konání. 
Jmenovitě se řešilo vyrovnání s oběma pernštejnskými vdovami a věnem Elišky 
z Fürstenberka.18

Fridrich žádal císaře, aby napsal list zainteresovaným osobám, v němž 
jim přikáže účast na zemském sněmu v Olomouci. Hejtman potřeboval, aby do 
Olomouce přijeli pokud možno všichni, a to bez ohledu na vážnost zdravotního 
stavu. Uvedené osoby byly buď pernštejnskými rukojmími, zemskými úřed-
níky, nebo byly do celé záležitosti nějakým způsobem zapojeny. Nacházíme zde 
příslušníky jak panského, tak rytířského stavu. Jmenovitě u panského stavu 
to byli: Kašpar Pruskovský z Pruskova a na hradě Bzenci, Jeroným Václav svo-
bodný hrabě z Thurnu, Maxmilián Lev z Rožmitálu z Blatné a na Těšeticích, 
Ladislav Olejnic z Olejnic a na Hostíně, Jan Bruntálský z Vrbna a na Kolštejně, 
Zdeněk Žampach z Potštejna a na Novém Světlově, Viktorín z Žerotína na Sta-
rém Jičíně a Holešově, komorník knížete Maxmiliána Oldřich z Kounic a na 
Slavkově. Na dalších listech byli z panského stavu dopsáni Albrecht Sedlický 
z Choltic a na Bartošovicích a Jiřík st. Sedlnický z Choltic a na Hukvaldě, 
manský hofrychtéř. O jednoho více než u pánů bylo rytířů, kde najdeme tyto 
osoby: Ctibor Syrakovský z Perkova a na Staré Vsi, nejvyšší písař v markrab-
ství, Volf Koňas z Vydří a na Budči, nejvyšší sudí práva menšího v Brněnském 
kraji, Mikuláš st. Kobylka z Kobylího a na Bílé Lhotě, komorník práva menšího 
v Olomouckém kraji, Jakub st. Vojska z Bogdunčovic a na Veselém Količíně, 
prokurátor v markrabství, Jan Bukůvka z Bukůvky na Třemešku a Ivanovi-
cích, Bohuš Morkovský ze Zástřizl a na Svatobořicích, Jiřík Hodický z Hodic 
a na Plavči, Václav Nekeš z Landeku na Lukově a Strymnicích, Jan Žalkovský 
z Žalkova a na Dobromělicích a Brodku, Václav Hodický z Hodic, Arkleb z Víc-
kova a na Prusinovicích a Jiřík Martinkovský z Rozseče a na Litenčicích. Všem 
těmto uvedeným šlechticům má císař napsat psaní, v němž důrazně připomene 
jejich účast na sněmovních jednáních v Olomouci stran pozůstalosti po Janovi 
z Pernštejna. Zúčastnit se měli i v nemocném stavu, protože záleželo na setkání 
všech zaintersovaných osob.19 V dubnu poslal Fridrich z Žerotína císaři list, kde 
připomíná věci týkající se pernštejnských statků na Moravě po Janově smrti. 
Blíží se též brněnský sněm a osobám uvedeným výše se má poslat pozvání, aby 
nedošlo ke zbytečnému odkladu.20

Fridrich z Žerotína informoval v únoru 1598 císaře o své náklonnosti 
k pernštejnským vdovám. Sám jak uvádí, byl upřímným přítelem obou vdov, 
kterým chce v nastalé situaci pomoci. Zmiňuje se, že přijal od císaře instrukce 
ohledně Pernštejnek a zemských soudců. Rád by, aby se celá situace ohledně 
pernštejnské pozůstalosti vyřešila ve prospěch pernštejnských žen, které 
by neměly přijít k finanční újmě. Jenže nastal velký problém s nejvyššími 

18  NA, fond: Morava, č. 4113, fol. 1a–2a, list z 16. 4. 1598. Fridrich z Žerotína uvádí informace o jednání 
stran ohledně pozůstalosti po Janovi z Pernštejna.

19  Tamtéž, fol. 3a–5a, list z 14. 5. 1598. 
20  Tamtéž, fol. 8a–8b, list z 8. 4. 1598. 
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úředníky a soudci. Olomoucký biskup František z Ditrichštejna je nemocen, Jan 
z Lipé, nejvyšší maršálek, zemřel, Jan st. z Žerotína a na Losinách nemůže kvůli 
„nedostatku zdraví“ přijet do Brna a taktéž Jan Sedlnický z Choltic je nemocen. 
Proto bude muset dojít k odkladu setkání věřitelů a rukojmí, pokud zůstanou 
prázdné soudcovské lavice. Žádá císaře, aby obeslal soud novými soudci, jejichž 
jména uvádí na zvláštním listu uvnitř dopisu. Z panského stavu šlo o Jeronýma 
Václava hraběte z Thurnu a na Vlasaticích a Jana Bruntálského z Vrbna a na 
Kolštejně. Ze stavu rytířského to byly tři osoby, z nichž jednu vybírá a ostatní 
má vybrat císař. Z tohoto listu vidíme snahu zemského hejtmana o co nejrych-
lejší jednání ohledně vyrovnání s Pernštejnkami.21

Císař Rudolf II. se obrátil také na prokurátora Jakuba st. Vojska z Bogdun-
čovic, který měl oběma Pernštejnkám právně poradit.22 V dalších listech se císař 
obracel na hejtmana Fridricha z Žerotína ve věci výplaty věna pernštejnským 
vdovám, uklidnění rukojmích a doplacení věna Albrechtovi z Fürstenberka.23

Nový hejtman Jáchym Haugvic z Biskupic podává císaři informace o špat-
ném stavu zemského soudu, kde zůstalo velmi málo soudců. Většina se účastní 
pohřbu bývalého hejtmana Fridricha z Žerotína. Mnoho soudců má špatný zdra-
votní stav nebo zemřeli. Soudcům poslal listy, v nichž je vybízí, aby se zúčastnili 
jednání ohledně pernštejnské pozůstalosti. Znovu tak jako jeho předchůdce 
navrhuje jmenování nových soudců. Uvádí Jeronýma z Thurnu, Jana z Vrbna 
a nově Albrechta Sedlnického z Choltic, hejtmana knížectví opavského, který 
může k soudu dojíždět, protože z Opavy jezdí velmi často do markrabství.24

Rudolf II. měl zájem na vyřešení pozůstalosti po Janovi z Pernštejna v co 
nejkratším čase. V roce 1599 dostala Janova manželka věno, které ji bylo 
vyplaceno z prodeje moravských panství. Jenže pokud se týká Janovy matky 
Marie a jeho sester, vyplacení podílů bylo ohroženo nedostatkem peněz po roce 
1599. Jedinou možnou cestou vedoucí k výplatě podílů bylo soudní řízení, které 
mohlo zabezpečit alespoň část peněz. Císař měl pernštejnské ženy ve velké váž-
nosti nejen kvůli kancléři Vratislavovi a vojevůdci Janovi, ale i kvůli samotným 
Pernštejnkám. Ty hrály významnou roli v politice císařské katolické strany. 
Pernštejnský palác v Jiřské ulici na Pražském hradě představoval ostrůvek 
katolicismu v tehdejší Praze. Navíc se tady scházeli přední politici a diplomaté 
katolické Evropy. Díky velkému množství návštěv se velmi brzy začaly šířit 
nejrůznější fámy o samotných Pernštejnkách. Ať už na pomluvách bylo cokoli 
pravda, Marie starší z Pernštejna se jim snažila zamezit svým vyhraněným 
bigotním katolicismem.25

Císař tušil, jakým způsobem jsou Pernštejnky zapojeny do tajných poli-
tických jednání na jeho straně. Proto se snažil pozůstalým po Janovi vyjít  
všemožně vstříc při nadcházejících dlouhých jednáních stran pozůstalosti. Urči-
tou roli také hrál zhoršující se zdravotní stav Marie starší z Pernštejna, který 
ji neumožnil účast na soudních jednáních v markrabství. Proto začátkem roku 

21  NA, fond: Morava, fol. 10a–12a, list z 18. 2. 1598. 
22  Tamtéž, fol. 13a, list z 13. 4. 1598. 
23  Tamtéž, fol. 15a, list z 30. 4. 1598; fol. 16a, list z ? 1598. 
24  Tamtéž, fol. 17a–18a, list z ? 1598. 
25  JANÁČEK, J.: Ženy české renesance. Praha 1977, s. 76–92.
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1600 vznikla z nařízení císaře komise, která měla jednat ve jménu Pernštejnek 
s ostatními zainteresovanými stranami. Komise byla z počátku dvojčlenná. 
Nalezneme v ní dvě opory císařské politiky na Moravě, a to Františka kardinála 
z Ditrichštejna a Karla z Lichtenštejna. Z této dvojice nás překvapuje jmeno-
vání Karla z Lichtenštejna, protože na něj vznesla Marie starší v zápětí půhon 
stran nevyplacených peněz z plumlovského panství, které Karel od roku 1599  
vlastnil.26

Hlavním důvodem, proč si panovník vybral olomouckého biskupa, byla 
jeho loajalita ke dvoru. Samotnému Ditrichštejnovi oznámil 8. 7. 1600 nejenom 
důvod jeho výběru, ale i příčiny vedoucí ke vzniku komise. Císař opětovně při-
pomíná službu Vratislava pro habsburský dům. Sám nechce zbytečné protaho-
vání výplaty věn. Podle císařových slov se má vše vyřídit co nejrychleji. Jakmile 
Ditrichštejn všechno zvládne, má o tom Rudolfa II. neprodleně informovat. Tento 
list v nás může vyvolat mylný obraz o celé situaci. Mohlo by se zdát, že císař 
jmenuje komisaře, kteří budou jednat v zájmu Pernštejnek na zemském soudu. 
Celá situace se vyřeší velmi rychle, protože ostatní aktéři budou mít z císařské 
komise respekt a budou se snažit vše vyřídit co nejdříve. Asi nějakou podobnou 
představu měl i císař Rudolf II. Realita však byla úplně jiná. Jednání soudu se 
začala protahovat, jak to bývalo zvykem v podobných případech, a konec byl 
neustále v nedohlednu. Zúčastněným stranám nezbývalo nic jiného, než se při-
pravit na dlouhý proces s nejistým závěrem.27

Ve stejný den 8. 7. 1600, kdy informoval Františka z Ditrichštejna o důvodu 
jmenování komisařem, seznámil se zřízením komise i samotnou aktérku Marii 
Manrique starší de Lara z Pernštejna. Té vysvětlil, proč vlastně došlo ke zřízení 
komise. Zároveň vybízí Marii, aby poslala oběma komisařům všechny listiny 
vztahující se k pozůstalosti. Císař tedy velmi jednoduchým způsobem převedl 
na komisaře starosti ohledně nároků Pernštejnek.28 V listě s žádostí o pomoc 
komisařům se obrací také na prokurátora markrabství Jakuba Nejska. Toho 
žádá, aby byl oběma komisařům plně k dispozici a aby jim v nesnázích pora-
dil.29 Kromě prokurátora se obrátil i na nejvyššího komorníka, kterého žádal 
rovněž o radu a pomoc.30

Problémy ohledně přijetí komise mezi věřiteli na sebe nenechaly dlouho 
čekat. 7. 8. 1600 byli rukojmí shromážděni v Prostějově, kde jednali o dalším 
postupu v případě výplaty věn. Kardinál z Ditrichštejna poslal do Prostějova 
psaní, v němž oznámil rukojmím vznik komise. Zároveň je pozval na zámek do 
Kroměříže, kde měla proběhnout jednání. Rukojmí však odmítli s komisí jednat. 
Ditrichštejn oznamuje císaři, že v daný okamžik nemůže nic dělat. Z reakce 
rukojmích vidíme nechuť nad tím, že se do celé záležitosti zapojil císař. Můžeme 

26 NA, fond: Morava, č. 2796, fol. 13a–13b, asi 1600. Rudolf II. informuje Františka z Ditrichštejna a Karla 
z Lichtenštejna, že je jmenoval komisaři, kteří mají zastupovat a hájit zájmy Pernštejnek.

27  Tamtéž, fol. 15a, list z 8. 7. 1600. Rudolf II. uvádí olomouckému biskupovi důvody k jeho jmenování do 
komise.

28  Tamtéž, fol. 17a–17b, list z 8. 7. 1600. Rudolf II. informuje Marii starší z Pernštejna o ustavení komise, 
která ji bude zastupovat na Moravě ohledně pozůstalosti. 

29  Tamtéž, fol. 25a–25b, list z 8. 7. 1600. Rudolf II. informuje prokurátora o komisařích, kterým má být 
nápomocen.

30  Tamtéž, fol. 26a–26b, list z 8. 7. 1600. Rudolf II. informuje nejvyššího komorníka o zřízení komise.
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pouze vytušit pocity jednotlivých rukojmích, kteří se cítili být ohroženi zapo-
jením samotného císaře do pernštejnské pozůstalosti. Hlavní obavu viděli asi 
ve velkých finančních nákladech, které budou muset pod nátlakem Rudolfa II.
Pernštejnkám ze svého zaplatit. Tato vyhlídka je nenechala klidnými, a proto 
dali veřejně najevo svůj nesouhlas s císařovým zásahem.31

Kromě přímých nařízení zemským úředníkům, využíval císař určité rytíře, 
kteří sloužili jako přímluvci. Nejinak tomu bylo v případě Eliáše Hovory, kterého 
informoval o půhonech Marie Manrique starší z Pernštejna. Kromě Hovory žádal 
od Lukáše Lutuše a Daniela Sponaře, aby promluvili s prokurátorem a oka-
mžitě ho informovali.32 Listy se stejnou žádostí poslal Rudolf II. ještě nejvyššímu 
komorníku a celému osazenstvu zemského soudu. Císař se snažil zdůraznit 
všem zainteresovaným stranám svůj osobní zájem na tomto případě. V dalších 
letech uvidíme, zda se tyto císařovy přímluvy minuly účinkem, či ne.33

Na chystaném zemském soudě, který se konal na začátku roku 1601, měla 
osobně vystoupit Marie Manrique starší a vznést své požadavky. Proto císař infor-
moval s předstihem jednoho z komisařů Františka z Ditrichštejna, který měl být 
Marii k ruce. Na soudu měli vystoupit také rukojmí, kteří požadovali po Karlovi 
z Lichtenštejna peníze z plumlovského panství. Jednalo se o nedoplatky a škody, 
které vznikly v průběhu ručení.34 V dalším listě, který nese stejnou dataci jako 
předchozí, psal císař Berkovi z Dubé stejné informace jako kardinálovi. Uváděl, že 
by Marie starší měla po manželovi dostat z plumlovského panství nějaké peníze. 
Částka není uvedena, pouze se zmiňuje, že by šlo o jedno vydání. Císař apeluje na 
Berku, aby se celá záležitost vyřešila při tříkrálovém soudu v Olomouci.35

Marie starší de Lara však neměla právním způsobem zajištěn podíl na 
plumlovském panství. Ale i přesto pohnala Karla z Lichtenštejna, jakožto 
nového držitele statku. Karel z Lichtenštejna se nemohl zúčastnit soudu v Olo-
mouci, kvůli službě u dvora. Císař žádá, aby František vdovu Marii starší 
spolu s rukojmími vyslyšel. Protože Marie starší neměla na Plumlově právně 
zajištěn podíl, dalo se předpokládat, že nic nedostane. Jiné to bylo u Ma-
rie mladší, jejíž podíl dosáhl hodnoty 25 000 zl. a byl ji o svatojiřském ter-
mínu 1599 vyplacen spolu s ostatními podíly z moravských panství.36 Podle  
testamentu Vratislava z Pernštejna měl být Marii starší vyplacen podíl 3 000 
tolarů a 6 000 tolarů.37

Marie starší měla podle závěti Vratislava dostat peníze z plumlovského 
statku. Ten nyní vlastnil Karel z Lichtenštejna, který se nebude moci zúčastnit 
soudu v Olomouci. Císař žádá pernštejnské rukojmí, aby zastoupili Karla z Lich-
tenštejna na soudu.38 V dalším listě adresovaném zemskému soudu rozebírá císař 
celou situaci ohledně peněz z plumlovského panství. Vratislav odkázal manželce 

31 NA, fond: Morava, č. 4113, fol. 19a–19b, list z 7. 8. 1600. Kardinál Ditrichštejn uvádí císaři nezdar 
v jednání s rukojmími, kteří celou komisi zavrhli.

32  Tamtéž, č. 2796, fol. 18a, list z 28. 10. 1600. 
33  Tamtéž, fol. 19a, list z 28. 10. 1600. Tamtéž, fol. 20a, list z 20. 10. 1600. 
34  Tamtéž, fol. 21a–22a, list z 27. 12. 1600. 
35  Tamtéž, fol. 23a–24a, list z 27. 12. 1600. 
36  Tamtéž, fol. 30a–31a, list z 29. 12. 1600. 
37  Tamtéž, fol. 21a, ? 1600. Marie starší píše o výši podílu z plumlovského panství v celkové výši 9 000 zl.
38  Tamtéž, č. 2796, fol. 28a-29a, list z 2. 1. 1601. 
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Marii starší na vychování dcer určitou částku peněz, která se měla ročně z Plum-
lovska vyplácet. Císař Rudolf II. apeluje na soudce, aby byla celá záležitost urych-
leně vyřízena, protože by vdova a sirotci měli dostat své peníze co nejdříve.39

Z prodeje moravských panství byly placeny úvěry a úroky věřitelům a podíl 
Marii mladší z Pernštejna, což dohromady představovalo částku převyšující hod-
notu pernštejnských moravských panství. Proto zůstaly některé úvěry nespla-
ceny. Stejné to bylo i s výplatou věn a podílu Pernštejnkám, na které nezbyly 
peníze. Dluhy Jana z Pernštejna dosáhly takové výše, že nebyly všechny kryty 
majetkem. V takovémto případě nemohla být vyplacena věna Pernštejnkám, 
protože je nebylo z čeho vyplatit. Navíc přednost měli věřitelé před rodinnými 
závazky. V této situaci přišli ke slovu naši staří známí pernštejnští rukojmí. Na 
jejich bedrech spočívaly výplaty peněz jednotlivým Pernštejnkám. Je logické, že 
se takovým závazkům bránili, protože kvůli rukojemství přišli o mnoho peněz. 
Ještě navíc by měli platit ze svého závazku předem stanovenou taxu, která by 
byla vyplacena Pernštejnkám. Proto je pochopitelná velká nechuť, která nastala 
mezi rukojmími. Ovšem proti rozhodnutí soudu a zemského hejtmana nenadě-
lali nic, než že poslušně sklonili hlavu a začali znovu platit.

Někdy v letech 1600–1601 se sešli pernštejnští rukojmí a zaplatili první dvě 
taxy. První činila ze 100 zl. rukojemství 13 zl. a druhá pouze 5 zl. Mezi rukojmími, 
kteří platili, však nacházíme pouze část rukojmích. Jmenovitě šlo o Jáchyma 
Haugvice z Biskupic, Jana Kokorského, Jana Žalkovského, Petra Tarnovského, 
Jakuba Šárovce, Jana Jetřicha z Kunovic, Jana Krčmu, Oldřicha Hodějovského, 
Fridricha Drahanovského z Pěnčína, Bernarda Podstatského a Adama Vlčnov-
ského. Z měst to byl Tovačov, Kojetín a Němčice. Částka vybraná z první taxy 
po 13 zl. dosáhla hodnoty 8 012 zl. 23 gr. 1 d., po 5 zl. se vybralo 3 035 zl. 4 gr. 
1 d. Dohromady šlo o částku 11 047 zl. 27 gr. 2 d. Velkou záhadou zůstává, proč 
nemáme uvedeny i ostatní rukojmí. Jako nejpravděpodobnější předpokládáme, že 
se jedná o skutečně vybranou a vyplacenou částku od rukojmích pro Pernštejn-
ky.40 Císař Rudolf II. psal v několika listech kardinálovi Ditrichštejnovi o vel-
kých průtazích ohledně výplaty věn pernštejnským ženám. Opětovně apeluje na  
olomouckého biskupa, aby se více angažoval ve věci nároků Pernštejnek.41

Nový zemský hejtman Ladislav Berka z Dubé informoval císaře, že z titulu 
své funkce a také jako jeden z rukojmích, se vynasnaží vyhovět Polyxeně, která 
roku 1603 převzala správu nad Janovými sirotky a řídila chod pernštejnských 
financí. Hejtman přislíbil, že listy sezve všechny zainteresované strany.42 
Podobné psaní, jenže o sedm měsíců mladší, poslal Berka z Dubé císaři. Znovu 
uvádí ochotu vyjít Polyxeně při jednáních s rukojmími vstříc. Uvádí, že vyzval 
všechny rukojmí, aby se dostavili na zemský soud nejpozději druhý nebo třetí 
den po jeho zahájení. Stěžuje si na rukojmí, kteří jsou neukáznění a na soudy 
nechodí. Proto musí docházet k opětovnému odkládání jednání. Na soudě 

39  NA, fond: Morava, č. 4113, fol. 35a, list z 22. 2. 1601. Císař rozebírá celkovou situaci kolem výplaty věn 
a podílů z plumlovského panství.

40  MZA, A 5, kar. 12, inv. č. 30, fol. 44a–47b, ? 1600–1601. Seznam části pernštejnských rukojmích, kteří 
odvedli ze svého ručení peníze pro pernštejnské ženy.

41  NA, fond: Morava, č. 2796, fol. 41a–41b, 43a, 44a, listy z 2. 7., 26. 8. a 11. 9. 1602. 
42  NA, fond: Morava, č. 4113, fol. 27a, list z 24. 2. 1603. 
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13. 10. 1603 bude přítomna i Polyxena Rožmberská z Pernštejna.43 Následně 
dostal od Rudolfa II. psaní s dotazem, jak bude probíhat soud v Olomouci. Tam 
byla přítomna Polyxena a větší část rukojmích, díky čemuž mohlo být zahájeno 
jednání mezi ní a pernštejnskými rukojmími o výši vyplacení věna.44

O věno se začal hlásit také František Gonzaga de Castiglione, který měl za 
manželku Bibianu z Pernštejna. Svatba se uskutečnila po smrti jejího bratra 
Jana v roce 1598. František Gonzaga působil ve službách Rudolfa II. a byl jme-
nován císařským vyslancem k papežskému dvoru, kde měl pobývat několik roků. 
Císař apeluje na zemský soud, aby se začalo řešit věno Bibiany. František Gon-
zaga se v této době začal totiž připravovat na cestu do Říma. Potřeboval nutně 
peníze na krytí výdajů. Sám ovšem na Moravu jet nechtěl. Císař to odůvodňuje 
časovým zaneprázdněním Gonzagy. Rudolf II. připomíná, jak na tříkrálovém 
soudu v Olomouci v roce 1602 zastupovala Polyxena zájmy všech žijících pří-
slušníků rodu. Nabádá soud, aby byl v této situaci nápomocen a urychlil svoje 
rozhodnutí.45 Se stejnou žádostí se obrátil také na hejtmana markrabství.46

Polyxena z Pernštejna oznamuje císaři, že bude opětovně zastupovat matku 
a sestry na tříkrálovém soudě v Olomouci jako loni.47 Následně v březnu vzpo-
míná císař na Polyxeninu účast na tomto soudě. Františka Gonzagu uklidňuje, 
že se věci pohnou správným směrem díky Polyxeně. Sám by byl nejraději, kdyby 
se výplata věna uskutečnila v době přítomnosti Gonzagy v zemi, a ne až bude 
v Římě. Proto císař posílá k brněnskému soudu poručníky, kteří mají urychlit 
jednání.48 Na soud jel dokonce i František Gonzaga, který pochopil, že se bez 
osobní účasti ničeho nedomůže. Císař se obrátil o pomoc na hejtmana markrab-
ství, kterému uvádí informace o Františkovi Gonzagovi. Až se na něho v Brně 
Gonzaga obrátí, má mu být po všech stranách nápomocen. V emotivně laděném 
listu nezapomněl císař zdůraznit Gonzagovo důležité poslání, které je v zájmu 
celého křesťanského světa. Proto znovu připomíná jeho brzký odjezd do Říma, 
kde bude několik roků.49

Rudolf II. se obrátil v markrabství na podkomořího Jana Mošovského z Mo-
ravčína a prokurátora Jakuba st. Vojsku z Bogdunčovic. Oba měli přijmout od 
rukojmích částky z ručení, které byly určeny na věno dcer atd. Jakmile peníze 
dostanou, mají je předat císařskému sekretáři Janovi Platejsovi z Platenštej-
na.50 Za dva dny žádal císař po podkomořím Janovi Mošovskému z Moravčína, 
aby vybral peníze od rukojmích. Z titulu své funkce má udělat pořádek mezi 
rukojmími.51

43  NA, fond: Morava, č. 2796, fol. 49a, list z 2. 9. 1603. 
44  Tamtéž, č. 4113, fol. 25a–25b, list z 21. 11. 1603. 
45  Tamtéž, fol. 29a–30a, list z 3. 12. 1603. Rudolf II. se obrací na soud ohledně věna Bibiany z Pernštejna 

a z Castiglionu.
46  Tamtéž, fol. 31a–32a, list z 3. 12. 1603. 
47  Tamtéž, č. 2796, fol. 61a–62a, list z 4. 12. 1603. 
48  Tamtéž, fol. 63a–64a, list z 10. 3. 1604. Rudolf II. informuje markraběte Františka Gonzagu, že zařídil 

k brněnskému soudu vyslání poručníků, kteří mu pomohou.
49  Tamtéž, fol. 64a, list z 10. 3. 1604. 
50  Tamtéž, fol. 71a, list z 13. 4. 1604. 
51  Tamtéž, fol. 72a, list z 15. 4. 1604. 
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V roce 1604 došlo k výrazné změně v osobě vymahatele pernštejnských 
závazků od rukojmích a Karla z Lichtenštejna. Marie starší z Pernštejna byla 
unavena zdlouhavými jednáními, která nikam nevedla. Její zdravotní stav se 
začal zhoršovat, což ovlivnilo rozhodnutí změnit vymahatele. Velkou roli v této 
změně měla i dcera Polyxena z Pernštejna a Lobkovic, která se podruhé vdala 
koncem roku 1603. Proto se již nemohla věnovat správě všech pernštejnských 
záležitostí. Marie starší se rozhodla převést veškeré pohledávky na nového 
vymahatele, kterým nebyl nikdo jiný než sám císař Rudolf II. Tento převod 
uskutečnila, podle vlastních slov, na základě doporučení nejbližších přátel. 
Sama se stylizuje do role ohrožené ženy, která potřebuje pomoc od svých nej-
bližších. Poprvé se setkáváme také se zmínkou o Františce z Pernštejna, které 
mělo být vyplaceno věno.52 Na nedatovaném listě, asi z roku 1604, nacházíme 
jména některých dcer Vratislava z Pernštejna. Jednalo se nejprve o neprovdané 
Hedviku, Ludmilu a Františku. Z provdaných to byla Johanka de Villahermosa 
a Bibiana de Castiglione. Císař zmocnil svého sekretáře Jana Platejse, aby 
celou záležitost ohledně výplat věn sledoval a pravidelně ho informoval. Právě 
v tomto listě je zmíněna Hedvika z Pernštejna, která měla zemřít okolo roku 
1564. Buďto se jednalo o jinou Hedviku, což není pravděpodobné, nebo dotyčná 
nezemřela v 60. letech 16. století, ale žila ještě začátkem 17. století.53

Císař neustále žádal po zemském hejtmanovi Karlovi z Lichtenštejna, aby 
došlo k další výplatě peněz, které měly být předány císařskému sekretáři Platej-
sovi. Opětovně vybízí k zaplacení věna Františce z Pernštejna a Marii starší.54 
Také se obrací na všechny rukojmí, které žádá, aby začali platit taxy ze svých 
rukojemství.55 Apelace císaře se začaly zvyšovat. Připomíná všem rukojmím, 
že přebral od Marie starší z Pernštejna vymáhání zadržených peněz z pozůsta-
losti. Potřebuje nutně peníze kvůli vojenským operacím v Uhrách, které ho stojí 
nemalé peníze.56 Rudolf II. informuje hejtmana o postoupení sumy schválené 
na sněmu a žádá Karla z Lichtenštejna, aby z moci svého úřadu apeloval na 
rukojmí. S listem kromě hejtmana měl být seznámen i kardinál Ditrichštejn 
a Ladislav z Lobkovic.57

Jenže placení peněžního obnosu stanovené zemským soudem se znovu 
protahovalo. Proto císař upozorňoval rukojmí, aby se snažili co nejdříve zaplatit 
dlužnou částku.58 Neochota a zdlouhavé průtahy ze strany rukojmích se začaly 
stupňovat. Rudolf II. vyslal na Moravu posla, který měl dovézt vybrané peníze. 
Ovšem peníze ještě rukojmí nevybrali. Nařídil Karlovi z Lichtenštejna, Františ-
kovi z Ditrichštejna a Ladislavovi z Lobkovic, aby se vahou svých osob a úřadů 
pokusili přimět rukojmí k zaplacení.59

52  NA, fond: Morava, fol. 73a, list z 13. 4. 1604. 
53  Tamtéž, fol. 75–76, list ? 1604. 
54  Tamtéž, fol. 88a–89a, list z 8. 10. 1605. Císař žádá hejtmana Karla z Lichtenštejna o urychlení výplaty 

peněz od rukojmích, na něž má z titulu své funkce udělat nátlak.
55  Tamtéž, fol. 86a–87a, list z 8. 10. 1605. Císař žádá pernštejnské rukojmí, aby plnili svoje povinnosti 

vůči němu jako vymahateli.
56  Tamtéž, fol. 78a–79a, list z 16. 10. 1605. 
57  Tamtéž, fol. 82a, list z 17. 10. 1605. Rudolf II. vybízí hejtmana, aby zařídil hladké vyplacení peněz. 

Stejný dopis poslal 30. 10. 1605. Srov. fol. 80a.
58  Tamtéž, fol. 84a–84b, list z 13. 12. 1605. 
59  Tamtéž, fol. 90a, list z 23. 12. 1605. 
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Také zemský hejtman Karel z Lichtenštejna jednal ve prospěch zdárného 
vyřešení celé záležitosti. Nařizuje pernštejnským rukojmím, aby podle nařízení 
zemského soudu z roku 1604 vydali zadržené peníze císařské komisi, jejímž 
členem je i Karel z Lichtenštejna. František z Ditrichštejna jako jeden ze členů 
komise poslal tehdy do markrabství posla pro peníze, které ovšem nebyly 
vybrány. Proto císař nařídil komisi, aby urychleně zařídila výběr dlužných 
peněz. Novým členem komise se stal Ladislav z Lobkovic.

Konkrétnější náznaky špatné komunikace mezi císařskou komisí a pern-
štejnskými rukojmími vidíme v následujícím případě. Císař poslal na zasedání 
zemského sněmu do Olomouce přední šlechtice z Čech, kteří měli být nápo-
mocni trojici císařských komisařů. Jmenovitě se jednalo: Adama z Šternberka 
na Bechyni a Sednici, nejvyššího komorníka království českého, Adama ml. 
z Valdštejna, komorníka a maršálka království českého a Jana st. Lukařského 
z Lukavice a na Zámrsku. Vzhledem k vysokým funkcím, které zastávali, před-
stavovali kvalifikované poradce, kteří měli vnést světlo do tohoto nelehkého
případu. 

Karel z Lichtenštejna nařizuje v závěru listu městu Přerov, aby vypravili do 
Brna svoje zástupce. Je v jejich vlastním zájmu se brněnského sněmu zúčast-
nit. Budou zde informováni o závěrech císařské komise a nejvyšších úředníků 
z Čech. Císařova trpělivost v tomto případě dostoupila vrcholu, když se rozhodl 
poslat vysoké zemské úředníky z Čech na Moravu.60

Rudolf II. upozorňuje hejtmana Karla z Lichtenštejna, ať dojde v brzké době 
k vyřízení věna Bibiany z Pernštejna a Castiglione. Stejný list adresoval i Ladi-
slavovi ml. z Lobkovic, kde nabádá nejen Lobkovice, ale i Lichtenštejna, aby na 
dalším zemském soudu napomenuli rukojmí.61

Pernštejnští rukojmí se po jistém čase neustálých nátlaků rozhodli sejít 
v Prostějově 15. 2. 1606. Nešlo o setkání všech rukojmích, ale pouze těch z Olo-
mouckého kraje. Z Brněnského kraje měly být peníze vybrány a poslány do 
Prostějova. Ze sta zlatých se mělo platit po 13. zl., což představovalo pro rukojmí 
s vyšším ručením velké výdaje. Celkově mělo být vybráno od rukojmích z Olo-
mouckého kraje 26 099 zl. Na této částce se nejvíce podílela města, asi 70,68%. 
Výraznou část měl zaplatit i panský stav 4 654 zl. a nejméně platili rytíři 2 989 zl. 
K Olomouckému kraji musíme připočítat Brněnský kraj, z něhož bylo odvedeno 
3 286 zl. 4 gr. 1 d. V tomto případě však nemáme udělán podrobný rozpis podle 
stavů. Dohromady za oba dva kraje mělo být zaplaceno 29 385 zl. 4 gr. Skutečná 
vyplacená částka v tomto termínu činila 8 237 zl. 21 gr. 1 ½ d., což pro názor-
nost představovalo 28,03 % z původní částky. Hlavním důvodem, proč nezaplatili 
všichni rukojmí stanovenou taxu, byla jejich finanční vyčerpanost. Z měst zapla-
til pouze Přerov. Ostatní neodvedli nic. Vždyť největší rukojmí Jana z Pernštejna 
město Prostějov mělo zaplatit 7 718 zl. 28 gr. 1 d. Vzhledem k absolutní zadluže-
nosti města spojené s půjčkami a ručením za Pernštejna nemohlo město takovou 
částku sehnat. Navíc svému novému pánovi Karlu z Lichtenštejna přispěli 27 000 

60  MZA, A 5, kar. č. 14, inv. č. 63, fol. 2a–2b, list z 16. 1. 1606. Karel z Lichtenštejna žádá pernštejnské 
rukojmí, aby zaplatili dlužné peníze. 

61  NA, fond: Morava, č. 2796, fol. 99a, 102a, listy z 23. 1. 1606. Císař nařizuje komisařům, aby přiměli 
pernštejnské rukojmí k zaplacení.
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zl. na koupi plumlovského panství. U většiny rukojmích tomu bylo obdobně 
jako u Prostějova. Proto bylo císaři odvedeno pouze 8 237 zl. 21 gr. 6 ½ d.62

Císař na rukojmí tlačil, aby zaplatili stanovené peníze, které on chce 
složit Marii starší z Pernštejna. Rukojmí ho informovali, že peníze položí 1. 
února 1606, což se však nestalo. Opakovaně napomíná a poroučí zaplatit pení-
ze.63 Rudolf II. potřeboval doplacení celé dlužné částky. Opětovně upozorňuje 
rukojmí, aby doplatili celou částku. On sám potřebuje peníze na válečné akce. 
Už ho nebaví neustálé výmluvy a odklady většiny rukojmích. Ve stejném duchu 
psal také hejtmanovi Karlovi z Lichtenštejna, který by měl z titulu své funkce 
přikázat rukojmím výplatu peněz. Část peněz nutně potřebuje na válečné akce 
a zbytek na věno Františky z Pernštejna. Na Moravu vypraví svého sekretáře 
Jana Platejse, který má převzít peníze.64

Žádostmi císaře Rudolfa II. byli rukojmí, komise a zemští úředníci zasy-
páváni i v následujících letech. Hejtmanovi oznamuje, že mu byla od Marie 
starší z Pernštejna postoupena blíže neurčená suma peněz, kterou potřebuje 
na vojenské akce. Proto žádá, aby byla tato částka vyplacena z hejtmanského 
úřadu okamžitě.65 Kromě hejtmana se císař znovu obrátil na rukojmí, po nichž 
žádá vyplacení částky, kterou by měl dát na věno Františce z Pernštejna. Pokud  
nedostane peníze, bude se je snažit vymoci na hejtmanském úřadě.66 Ze stej-
ného dne pochází list adresovaný nejvyššímu komorníkovi markrabství Ladi-
slavovi Berkovi z Dubé a Lipé. Apeluje na brzké zaplacení věna Františce, která 
se má vdávat. Bez věna by nemohlo dojít ke svatbě s Andreasem Matyášem de 
Aquaviva hr. z Kasertu. Podle tohoto listu vidíme, jak důležitou roli při uzavírání 
sňatků hrálo věno.67

Císař požaduje, aby byla vyplacena celá částka od rukojmích. Mělo by se 
totiž co nejrychleji vyplatit věno Františce z Pernštejna, která se má v nejbližší 
době vdát. Podmínkou sňatku je však zaplacení věna. Rudolf II. apeluje na 
Ladislava Berku z Dubé.68 O několik málo dnů později píše císař opět Berkovi 
z Dubé. S ještě větší intenzitou na něj naléhá, aby došlo k rychlenému zaplacení 
věna Františce. Vzhledem k velké intenzitě korespondence mezi císařem a Ber-
kou z Dubé, můžeme předpokládat, že se připravovala svatba Františky. Vše ale 
záleželo na konečném vyplacení věna, ke kterému v roce 1607 nedošlo.69 Císař 
nezapomněl v listopadových dnech roku 1607 připomenout rukojmím, že kromě 
zaplacení věna Františce z Pernštejna, by mělo být vyplaceno věno také Bibianě 
z Pernštejna a z Fürstenberka.70

62  MZA, A 5, kar. č. 12, inv. č. 30, fol. 67a–71b. HALW, H 325, pag. 5–47; KOKOJANOVÁ, M.: Poslední jed-
nání Prostějova rezidenčního aneb Prostějov a „panská láska“ Karla z Lichtenštejna. Zpravodaj muzea 
Prostějovska v Prostějově 1–2/1999, s. 1–16.

63  NA, fond: Morava, č. 2796, fol. 91a, list z 27. 4. 1606. Císař upozornil rukojmí, že 1. 2. 1606 nedošlo ke 
složení peněz, což mu slíbili.

64  Tamtéž, fol. 94a–94b, 97a–98a, 96a, listy z 3. 6. a 27. 6. 1606. Císař se nejprve obrátil na rukojmí 
a vyzval je, aby platili svoje závazky. V druhém listě se obrací na komisaře, aby udělali ve věci výplat 
peněz pořádek. V posledním listě žádá moravského hejtmana, aby na rukojmí přitlačil.

65  Tamtéž, fol. 103a, list z 18. 10. 1607. 
66 Tamtéž, fol. 108a–109a, list z 19. 11. 1607. 
67 Tamtéž, fol. 113a–114a, list z 19. 11. 1607. 
68  Tamtéž, fol. 118a, list z 19. 11. 1607. 
69  Tamtéž, fol. 116a–117a, list z 23. 11. 1607. 
70  Tamtéž, fol. 127a, list z 22. 11. 1607. 
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Vzhledem k politickým problémům v zemi a kvůli zhoršujícímu se zdravot-
nímu stavu císaře, zaznamenáváme v roce 1608 pouze dva listy psané císařem 
ve věci věn Pernštejnek. Oba listy nesou datum 1. 3. 1608. První je adresován 
moravskému zemskému hejtmanovi, kterému si císař stěžuje na liknavost a ne-
chuť rukojmích zaplatit věna. Opětovně uvádí Marii st. z Pernštejna a Františku, 
kterým měly být vyplaceny peníze z Janovy pozůstalosti. Nařizuje hejtmanovi, 
aby se všichni rukojmí účastnili brněnského sněmu, kde by se mělo všechno 
vyřešit.71 Druhý dopis adresoval snad císař komisařům. Zase žádá, aby se vyře-
šilo věno Františky z Pernštejna. Všichni rukojmí by se měli zúčastnit brněn-
ského sněmu. Nechtěl, aby se neustále vymlouvali jeden na druhého. Záležitosti 
věn se zbytečně protahují. Tímto listem nám mizí z dějinného obrazu císař 
Rudolf II., kterému ke sklonku života nastaly velké problémy.72 Listy adresované 
rukojmím od císaře se objevují až v roce 1614, kdy už vládnul Matyáš II.

V celém období let 1600–1608, kdy máme zachyceny listy od císaře Rudolfa 
II., vidíme dvě základní roviny vztahu mezi císařem a ostatními zainteresova-
nými osobami. Nejprve císař vystupuje pouze v zájmu Pernštejnek. Toto období 
lze charakterizovat jako mírné. Snaží se psát listy všem zainteresovaným, 
kterým připomíná výplatu věn Pernštejnek. Všechny listy mají stejný obsah 
a formulace. Obrat nastává v roce 1604, kdy Marie starší z Lara a z Pernštejna 
převedla na císaře veškeré závazky vůči věřitelům. Rudolf II. se stal vymahate-
lem peněz pro Pernštejnky, z čehož měl slíbený podíl. Protože císař potřeboval 
peníze jako sůl na své vojenské akce, začal věnovat zvýšenou pozornost výběru 
zadržených věn. Listy bývaly psány ostřejším tónem a ve větším množství. 
Obvykle psal najednou až čtyři listy adresované komisařům, rukojmím, hejtma-
novi a zemským úředníkům. Ovšem i přes císařovo naléhání, zůstali rukojmí 
hluší k většině jeho žádostí. Pouze v jednom roce byl vyplacen Pernštejnkám 
obnos ve výši 11 047 zl. 27 gr. 2d. Císaři bylo zase vyplaceno 8 237 zl. Po tomto 
roce již rukojmí až do roku 1608, kdy utichá císařova korespondence, nezaplatili 
rukojmím žádnou částku. Listy císaře končí rokem 1608, kdy došlo k politickým 
změnám uvnitř země. Rudolf II. měl jiné starosti, než vymáhat pohledávky od 
pernštejnských rukojmích. Navíc v roce 1608 přišel fakticky o vládu nad mar-
krabstvím moravským, což mohlo sehrát velkou roli při jeho dalším angažování 
v pernštejnských záležitostech.73

Od března 1608 ustala korespondence mezi císařem a moravskými zem-
skými úředníky ve věci výplaty věn Pernštejnkám. V roce 1608 se udály dvě 
mimořádné události, které měly velký význam při pozdějších jednáních o vý-
platu zadrželých věn. Císař Rudolf II. přišel o vládu nad Moravou, kterou získal 
jeho bratr Matyáš I., markrabě moravský. Kromě Moravy ovládal Matyáš ještě 
Uhry a Rakousy. Moravští stavové vkládali do Matyáše velké naděje, které 
zůstaly nenaplněny. Původně předpokládali, že markrabě bude naslouchat 
moravským stavům a budou ho zajímat problémy Moravy. To se ovšem velmi 
mýlili, protože pro Matyáše hrála Morava, Uhry a Rakousy pouze předstupeň 

71  NA, fond: Morava, fol. 132a–133a, list z 1. 3. 1608. 
72 Tamtéž, fol. 34a, list z 1. 3. 1608. 
73  JANÁČEK, J.: Pád Rudolfa II. Praha 2003, s. 141–151.
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k mocenskému vzestupu, jehož hlavním cílem bylo získání svatováclavské a na-
konec císařské koruny.74

Na žádost Polyxeny z Pernštejna a z Lobkovic se obrátil Matyáš II. na 
moravského zemského hejtmana, který měl zabezpečit účast pernštejnských 
rukojmích na olomouckém soudě v lednu 1610. Karlovi st. z Žerotína připomíná 
zásluhy Vratislava z Pernštejna pro habsburský dům. Žádá, aby byla vypla-
cena zbylá část peněz. Nechtěl by, aby Polyxena byla na výplatě škodná. Proto 
vybízí hejtmana, ať se pokusí nařídit rukojmím vyplatit zbytek věna.75 Jenže 
v lednu 1610 Polyxena onemocněla, takže se tříkrálového soudu v Olomouci 
nezúčastnila. Proto požádala Karla st. z Žerotína, aby jí na soudu zastupoval. 
Nechtěla přijít do řečí, když nejprve požaduje ode všech rukojmích účast, a pak 
sama nedojede. Karel st. z Žerotína má podat zprávu o jejím zdravotním stavu 
a omluvit její neúčast.76

Bývalý úředník tovačovského panství Jindřich Blekta z Outěchovic, který 
se od roku 1587 podílel na řízení finančních operací Jana z Pernštejna, byl jed-
ním z pernštejnských rukojmích a věřitelů. Stěžoval si Karlovi st. z Žerotína na 
neukázněnost pernštejnských rukojmích. Zmiňuje částku 40 000 zl., která měla 
být Pernštejnkám dávno vyplacena. Z rukojmích uvádí Jetřicha z Kunovic, jehož 
ručení bylo ve výši 2 000 zl. Jetřich by se měl snažit platit jako ostatní poddaní. 
Částky uváděné Blektou jsou však zaokrouhleny. Celková dlužná částka nebyla 
40 000 zl., ale 39 000 zl. Podobné to bylo i u Jetřicha z Kunovic, kde to bylo ve 
skutečnosti 1 966 zl. Také dlouhodobých pernštejnských úředníků se dotýkala 
únava z dlouhých jednání a průtahů ohledně vyrovnání věn Pernštejnek. Únava 
Jindřicha Blekty je patrná z odhadu dlužních částek a stížností na svůj špatný 
zdravotní stav. Zanedlouho po roce 1610 zemřel.77

Rukojmí si ze svého středu vybrali Adama Vlčnovského, který zajišťo-
val veškerá jednání mezi rukojmími a ostatními zainteresovanými osobami. 
Hlavním úkolem Vlčnovského bylo zastupovat všechny pernštejnské rukojmí 
na veřejnosti. Vlčnovský dostával příkazy od zemského hejtmana na základě 
usnesení zemského soudu. V jednom takovém nařízení měl Vlčnovský nařídit 
všem rukojmím vybírání peněz pro zemřelou Marii st. z Pernštejna a její dceru 
Františku. V Brněnském kraji měli peníze vybrat Vilém Dubský z Třebomyslic 
a Zdeněk Lhotský z Ptení a v Olomouckém kraji to měl být Bernard Podstat-
ský a Jindřich Drahanovský. Adam Vlčnovský měl se správou a jednáním 
rukojmích značné starosti po psychické i fyzické stránce. Požádal proto v roce 
1610 moravského hejtmana Karla st. z Žerotína, aby dosadil na jeho místo jinou 
osobu. Vlčnovský měl velké finanční výdaje z jízd, které musel za rukojmími
vykonávat. Za tuto práci nebral žádné peníze, ale měl výdaje, které dosahovaly 
dvojnásobku jeho ručení, což mohlo být asi 1 300 zl. Adam Vlčnovský si povzde-
chl nad tím, že kdyby zaplatil celé svoje rukojemství ve výši 666 zl., vyšlo by ho 
to daleko levněji než výdaje spojené s organizací rukojemství.78

74  JANÁČEK, J.: Pád Rudolfa II. Praha 2003,
75  MZA, A 5, kar. č. 14, inv. č. 63, fol. 4a-5b, list z 22. 10. 1609. Markrabě Matyáš I. žádá zemského 

hejtmana Karla st. z Žerotína, aby nařídil rukojmím vyplatit peníze pro Polyxenu.
76  Tamtéž, fol. 16a, list z 14. 1. 1610. 
77  Tamtéž, fol. 14a–14b, list z 12. 3. 1610. 
78  Tamtéž, fol. 6a, list z 19. 4. 1610. 
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Kromě rukojmích se o své peníze hlásili věřitelé, kterým nebyla vyplacena 
dlužná částka. Nový vlastník tovačovského panství Vejkhart hrabě ze Salm-Ne-
uburgu zaslechl od Jindřicha Blekty, že by mělo dojít k výplatě peněz Mořicovi 
z Přerova ve výši 580 zl. a Janovi Vopačinskému, taktéž z Přerova v hodnotě 
2 000 zl. Vejkhart informuje o celém nedoplatku Karla st. z Žerotína, jako maji-
tele přerovského panství. Od této drobné informace vztahující se k pernštejn-
ským věřitelům přejdeme opět k problematice pernštejnských rukojmích.79

Vilém Dubský z Třebomyslic, výběrčí peněz od rukojmích v Brněnském 
kraji, oznamoval zemskému hejtmanovi Karlovi st. z Žerotína, že v Brněn-
ském kraji je velmi málo pernštejnských rukojmích. Tato informace a mnohé 
další vztahující se k původu pernštejnských rukojmích nám ukazují, že nej-
více rukojmích pocházelo z nejbližšího okolí největších pernštejnských panství 
v rámci Olomouckého kraje. Čím dále od tovačovského a plumlovského panství, 
tím menší množství pernštejnských rukojmí nalézáme.80

Z roku 1610 pocházejí dva seznamy odvodu peněz pernštejnským ženám. 
V prvním kratším seznamu máme uvedeny rukojmí z Brněnského kraje, kteří 
měli odvést ze 100 zl. rukojemství 13 zl. Z panského stavu to byli: Ladislav 
Berka z Dubé, Smil Osovský z Doubravice a Jan Jetřich z Kunovic, u něhož 
je uvedeno, že zatím neodvedl žádné peníze. Tito tři páni zaplatili asi 1 115 zl. 
Daleko více však platili rytíři, něco přes 2 000 zl. Mezi rytířskými rukojmími 
nalezneme Prokopa Lhotského, Viléma Dubského, Pavla Katharýna z Kataru, 
Jana Krčmu, Bohuslava Bořitu Hodějovského a Stanislava Kokorského. Dohro-
mady se jednalo o částku 3 131 zl. 27 gr. 4 ½ d., kterou měli v Brněnském kraji 
vybrat Prokop Lhotský a Vilém Dubský. Ze všech těchto rukojmí však proka-
zatelně odvedli peníze pouze dva – Prokop Lhotský a Vilém Dubský, kteří měli 
peníze od rukojmích vybrat. U velké části je uvedeno, že zatím nic neodevzdali. 
Skutečně vybraná částka činila 976 zl. 11 gr. 4 d.81

Jestliže v tomto případě můžeme prokázat odvod peněz pouze u dvou věři-
telů, tak v druhém seznamu z roku 1610 měli odvést všichni rukojmí. Za tento 
odvodní termín se platilo ze 100 zl. po 5 zl. Uvedeny máme všechny věřitele 
z markrabství. V úvodu tohoto seznamu je opět uvedena částka pro Pernštejnky 
– 39 000 zl. Kromě toho je zmíněno věno Františky z Pernštejna, které nebylo 
zaplaceno. Mimo první odvod peněz, který se uskutečnil roku 1606, se jedná 
teprve o druhý odvod. Cílem sbírky bylo získat 11 000 zl. Proto byl výběr peněz 
nastaven tak, aby se vybralo potřebné množství peněz. Věřitelé byli rozděleni 
do tří stavů. Jejich seznam však uvádět nebudeme, protože je úplně shodný 
s prvním z roku 1606. Uvedeme tedy podíly jednotlivých stavů na odvodu peněz. 
Tradičně nejvíce odvedly města 7 096 zl. 11 gr. 1 ½ d., což představovalo 63,92% 
na celkovém odvodu. Druhé místo zaujímal panský stav s 2 219 zl. 20 gr. Pře-
vedeno do řeči procent, šlo o 19,99%. Nejméně odvedli zástupci rytířského 
stavu 1 784 zl. 24 gr. 5 d. ¼ h., což bylo 16,09%. Dohromady bylo Pernštejn-
kám vyplaceno 11 100 zl. 26 gr. 2 ½ h. Tato částka musela být rozdělena mezi 
Janovy sestry. Zůstává otázkou, kolik dostala Františka, jejíž věno je tolikrát  

79  MZA, A 5, kar. č. 14, inv. č. 63, fol. 12a, list z 12. 5. 1610. 
80  Tamtéž, fol. 10a, list z 8. 5. 1610. 
81  MZA, A 5, kar. č. 12, inv. č. 30, fol. 72a–72b.
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připomínáno. Jedno však víme, že nedošlo k vyplacení celého věna 6 000 zl., 
protože v dalších letech je neustále připomínáno jako nedoplacené. Částka 
musela být dělena rovným dílem mezi žijící sestry, které by dostaly 1 850 zl.82

S konečnou výplatou peněz to byl velký problém, protože docházelo neustále 
k průtahům. Jedna věc jsou seznamy rukojmích a druhá věc skutečně vyplacená 
částka pro Pernštejnky. Velmi cenným pramenem pro skutečné poznání vypla-
cených částek je list z konce dubna 1612. List byl psán asi kardinálem Ditrich-
štejnem pro Karla st. z Žerotína. Ve zkrácené podobě uvádí mezníky v jednání 
pernštejnských rukojmích a samotných Pernštejnek od roku 1597. Jako mezník 
je bráno úmrtí Marie st. z Pernštejna, které měla být vyplacena částka 3000 zl. 
Marii a jejím dcerám mělo být vyplaceno 31 125 tolarů. V této částce není uve-
deno věno Františky z Pernštejna v hodnotě 6 000 zl. Dohromady to činí 37 125 zl. 
Ovšem skutečná výše věn Pernštejnek dosahovala hodnoty 39 000 zl. Onen rozdíl 
1 875 zl. představuje částku od velké části pernštejnských rukojmích z Brněn-
ského kraje z roku 1610. Dále je zde uvedena částka z prvního výběru peněz, 
která podle listu byla 7 866 tolarů 14 gr. ½ d. Ovšem, podle našeho zjištění, se  
jednalo o částku vyšší o 371 zl. Nevyplacená částka měla tedy činit 29 258 tol. 
15 gr. ½ d. Částka, jež prezentuje výši nevyplacených věn, je o 371 zl. nižší a je 
to 28 888 zl. Rozdíl vznikl nezapočítáním třech rukojmích, kteří se podíleli na 
správě peněz a žádali zproštění placení kvůli správě. Jednalo se o Adama Vlč-
novského, Bernarda Podstatského a Jindřicha Drahanovského, kteří nebyli v mi-
nulých seznamech počítáni, ale v tomto seznamu k jejich přičtení došlo. Hlavní 
význam tohoto seznamu spočívá v jeho popisnosti okamžitých peněžních vyrov-
náních v daný okamžik.83 

Polyxena z Lobkovic informovala o skutečném množství vyplacených peněz 
císaře Matyáše II. Ten zareagoval a poslal list na zemský soud. Připomněl, 
že Pernštejnky žádají zaplacení peněz delší dobu. Dostali pouze několik tisíc 
zlatých, které pernštejnští rukojmí vypláceli několik roků. Císaře by zajímaly 
příčiny vleklých průtahů od rukojmích. Od Polyxeny slyšel, že se delší dobu 
nic neděje ve věci výplaty peněz. Vybízí nejen zemský soud, ale i hejtmana, aby 
dohlédli na vyplacení zbylé částky 29 258 tol. 15 gr. ½ d. Z částky by se mělo 
zaplatit věno Františce z Pernštejna.84

Karel z Lichtenštejna dostal z českých měst peníze, o které měla zájem 
Polyxena. Snažil se jí vysvětlit, že na peníze mají nárok pernštejnští rukojmí, 
kteří jsou kvůli rukojemství ve velkých finančních potížích. Situace ohledně
výplaty došlých peněz z Čech byla řešena již ve Znojmě. Peníze mají být vypla-
ceny přednostně pernštejnským rukojmím.85

82  MZA, A 5, kar. č. 12, inv. č. 30, fol. 75a–76b.
83  MZA, A 5, kar. č. 14, inv. č. 63, fol. 20a–20b, list z 25. 4. 1612. František z Ditrichštejna rozepisuje 

okamžitě vyplacenou částku Pernštejnkám.
84  Tamtéž, fol. 48a–48b, list z 25. 4. 1612. 
85  Tamtéž, fol. 17a–17b, list z 22. 5. 1612. Karel z Lichtenštejna informuje Polyxenu z Lobkovic, že z peněz 

pro rukojmí nedostane nic.
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Pozůstalí po pernštejnských rukojmích odmítali platit taxy za rukojem-
ství svých předků. Ukázkovým případem byl spor mezi hejtmanem Karlem st. 
z Žerotína a Bohuslavem Kokorským, který převzal závazek za svého otce Jana. 
Karel st. z Žerotína napomínal mladého Bohuslava slovy: „Však já na takové 
vaši daremné výmluvě nikoli nepřestávám.“ Připomíná, že musí dojít k doplacení 
peněz zemřelé Marii st. z Pernštejna a 6 000 zl. věna Františce. Na zemském 
soudu byla vypsána nová taxa ze 100 zl. se má zaplatit 5 zl. Všichni shro-
máždění kromě některých měst souhlasili. Hejtman se dotazoval Bohuslava 
Kokorského, kde bude chtít zaplatit. On se zatím nerozhodl. Varuje Kokorského, 
že jako jeden z předních zemských úředníků má jít příkladem a nemá se neu-
stále vymlouvat. Jiní rukojmí, např. Jan Jetřich z Kunovic, Hynek z Vrbna, pan 
Strážnický, Václav Morkovský z Zástřizl, pan z Hodějova, Hynek Bořita a mnoho 
dalších rukojmích, za své otce převzalo rukojemství. Proto apeluje na Bohuslava 
Kokorského, aby zaplatil první taxu po 5 zl. z rukojemství 8 997 zl. 1 gr. 5 ½ 
d., což činí 449 zl. 25 gr. 5 d. Částku má odvést výběrčím z Olomouckého kraje 
Janovi Bořitovi. Pokud by Kokorský nezaplatil, byl by od Karla st. z Žerotína 
pohnán k zemskému soudu. Z celého listu vystupuje odhodlání moravského 
hejtmana bojovat proti restantníkům třeba i půhonem.86

Jan z Kunovic oznamoval Karlovi st. z Žerotína, že se sešli pernštejnští 
rukojmí, kteří o svatojiřském termínu položili určité peníze. Všechny nařízené 
částky Jan z Kunovic odvedl výběrčímu Janovi Biřitovi. Proto informuje Karla 
st. z Žerotína, že splnil svoji povinnost. Nechce být nadále obtěžován nějakými 
nesrovnalostmi. Z jeho strany je celá záležitost vyřízena. Je zřejmé, že záležitosti 
rukojmího spojené s rukojemstvím, obtěžovaly. Proto se někteří rozhodli zaplatit 
všechny nadepsané taxy. Také se chtěl pojistit při případných nesrovnalostech. 
Informuje zemského hejtmana o doplacení všech peněz za svou osobu.87 

O třech králích 1613 bylo nařízeno zemským soudem, aby bylo kromě staré 
taxy 13 zl. vybráno ještě 5 zl. nové taxy. Nařízení soudu se týkalo dlužníků, 
kteří ještě nezaplatili a s jejichž jmény jsme se setkali v několika předešlých 
seznamech. Tento seznam je oproti ostatním seznamům kratší. Dlužníci nejsou 
rozděleni podle stavů, ale podle krajů. Nejprve je uveden Olomoucký kraj, kde 
nalezneme tyto restantníky: Jáchyma Haugvice z Biskupic, Jana Kokorského, 
Davida Czartovana, Jana Žalkovského, Petra Tarnovského, Jakuba Šárovce, 
Jindřicha Drahanovského a Bernarda Drahanovského. Z Brněnského kraje to 
byl Jan Jetřich z Kunovic, Jan Krčma z Koněpas a Oldřich Hodějovský. Z měst 
nalezneme pouze tři, a to Tovačov, Kojetín a Němčice. Dohromady se mělo 
vybrat 10 148 zl. 24 gr. 6 d. Ovšem pouze v případě Jana Jetřicha z Kunovic si 
můžeme být jisti, že došlo k zaplacení celé částky ve výši 353 zl. 23 gr. 2 ½ d.

Na závěr tohoto seznamu uvedeme dvě částky, které byly asi skutečně odve-
deny. Po 13 zl. bylo vybráno pouze 812 zl. 23 gr. 1 d. Naproti tomu po 5 zl. to bylo 
3 035 zl. 4 gr. 1 d. Pokud budeme brát tyto částky za bernou minci, znamenalo 

86  MZA, A 5, kar. č. 14, inv. č. 63, fol. 42a–42b, list z 2. 5. 1613. 
87  Tamtéž, fol. 23a, list z 12. 5. 1613. 
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by to vybrání taxy z původně plánovaných 10 148 zl. 24 gr. 6 d. pouze 37,9%. 
Teprve podle dalších listů zjistíme, kolik bylo skutečně vyplaceno.88 

Další list máme až ze září 1614. Polyxena z Lobkovic si opětovně stěžovala 
císaři Matyášovi II., že nedošlo k vyplacení peněz od pernštejnských rukojmích. 
V zápětí žádá císař zemského hejtmana, aby se pokusil celou situaci napravit. 
Podle císařových slov se výplaty věn Pernštejnek zbytečně protahují.89

Mezi pernštejnskými rukojmími se začala zvyšovat nervozita ohledně pro-
dlužujícího se placení věn. To vedlo k častým omluvám rukojmí z účasti na 
zasedání zemského soudu ve věci vyrovnání pernštejnských žen. Jan Šťastný 
Podstatský z Prusinovic a na Potštátě se omlouvá Karlovi st. z Žerotína z neú-
časti na zasedání všech rukojmích. Hlavním důvodem je jeho špatný zdravotní 
stav a velké hospodářské problémy, které má kvůli rukojemství.90

V podobném duchu je psán list s datací o jeden den mladší než předešlý 
dopis. Jindřich Martinkovský měl jet na setkání rukojmích do Brna. Rukojem-
ství ho zatím stálo 200 zl. Bojí se o další finanční výdaje, pokud bude i nadále
rukojmím. Kvůli finančním potížím nemůže přijet do Brna. Finanční náklady
spojené s cestou do Brna a s ubytováním nebyly nikterak malé. Rukojemství 
měl ve výši 1 024 zl., z nichž měl výdaje 200 zl. V této částce máme započítány 
jednak výdaje spojené s cestami na shromáždění rukojmích a výběr peněz pro 
Pernštejnky.91

Jindřich Drahanovský byl pověřen Karlem z Lichtenštejna, aby ho zastu-
poval na jednáních rukojmích v Brně. Drahanovský informuje o svém pověření 
zemského hejtmana. Zasedání rukojmích se mělo uskutečnit 10. dubna a list 
byl odeslán 8. dubna. Vzdálenost mezi Prostějovem a Brnem se dala v raném 
novověku zvládnout na koni za jeden den. Proto tento list dostal Karel st. z Že-
rotína patrně 9. dubna. Proč vlastně posílal Jindřich Drahanovský list o svém 
pověření hejtmanovi? Ke jmenování muselo dojít někdy začátkem dubna. Karel 
z Lichtenštejna mohl mít na starosti důležitější věci. Proto zmocnil Jindřicha 
Drahanovského k jednání s rukojmími. Drahanovský před příjezdem do Brna 
chtěl informovat hejtmana o svém pověření a zároveň předejít případným 
nesrovnalostem.92

Jeden z rukojmích, Vilém Přepyský z Rychmburka, se omlouval hejtmanovi 
z neúčasti na zasedání rukojmích. Jednak odjíždí pryč a jednak je se svými bra-
try v nedílu. Není od nich k ničemu zmocněn. Souhlasí však s veškerými závěry 
rukojmích. Také z tohoto listu se dozvídáme několik nových informací. Předně 
je patrná nechuť Přepyského zúčastnit se jednání v Brně. Dále musí vystupovat 
společně se svými bratry, s nimiž je v nedílu. Na závěr listu souhlasí se vším, co 
jeho kolegové rukojmí na brněnském soudě přijmou. Tím dává Karlovi st. z Žero-
tína najevo svůj souhlas se závěry jednání. Vycházel z předpokladu, že pokud se 
na tom shodnou jeho kolegové, nebude v rozporu s jejich zájmy, ale ve shodě.93

88  MZA, A 5, kar. č. 12, inv. č. 30, fol. 64a–65a.
89  NA, fond: Morava, inv. č. 2796, fol. 136a, list z 6. 9. 1614. 
90  MZA, A 5, kar. č. 14, inv. č. 63, fol. 25a, list z 6. 4. 1616. 
91  MZA, A 5, kar. č. 14, inv. č. 63, fol. 27a, list z 7. 4. 1616. 
92  Tamtéž, fol. 30a–30b, list z 8. 4. 1616. Jindřich Drahanovský informuje Karla st. z Žerotína o svém 

pověření zastupovat Karla z Lichtenštejna.
93  Tamtéž, fol. 32a, list z 9. 4. 1616. Vilém Přepyský oznamuje hejtmanovi svoji neúčast na jednání 

rukojmí v Brně. Dává souhlas se všemi závěry jednání.
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Zástupci pernštejnských rukojmích Adam Vlčovský, Bernard Podstatský 
a Jindřich Drahanovský se o minulém postním soudě zúčastnili v brněnském 
domě Františka z Ditrichštejna sepsání seznamu pernštejnských dlužných 
rukojmích. Seznam se nám však nezachoval. Pouze se dozvídáme o rozpisu 
39 000 zl., určených pro Pernštejnky. Tato suma měla být vybrána v několika 
termínech. Dva roky po smrti Jana z Pernštejna mělo být vybráno 21 000 zl. 
V rozmezí let 1604–1608 mělo dojít k výběru 12 000 zl. Teprve v samém závěru 
mělo dojít k vyplacení věna Františce z Pernštejna ve výši 6 000 zl. Kromě 
výběru věn samotným Pernštejnkám, měli rukojmí doplatit sirotčí peníze, které 
si půjčil Jan z Pernštejna. Výše uvedených plateb byla pouze teoretická. Sku-
tečný stav vybraných peněz byl jiný.94

Císař Matyáš II. vybízí Karla st. z Žerotína, aby zajistil v určený den účast 
všech rukojmích v Brně. Zde mají předstoupit před direktora zemských peněz 
Františka z Ditrichštejna, který je zároveň císařským komisařem ve věci výplaty 
věn Pernštejnek.95

Polyxena Pernštejnská z Lobkovic začala vyvíjet nátlak na Karla st. z Žero-
tína prostřednictvím svého manžela Václava Popela z Lobkovic. Ten se dotazo-
val, zda se bude konat brněnský zemský sněm a zda by chtěl Karel st. z Žerotína 
by chtěl co nejdříve doplatit peníze Františce z Pernštejna.96 Odpověď Karla st. 
z Žerotína na Lobkovicovy otázky na sebe nechala dlouhou dobu čekat. Teprve 
v dubnu napsal list, v němž se omlouvá za zdržení v korespondenci, které 
způsobil sám. Měl velmi mnoho práce na Židlochovicích kvůli svým strýcům. 
Došlo k odložení olomouckého soudu a vypadá to, že dojde i k odkladu setkání 
rukojmích o sv. Jiří, kvůli malému počtu rukojmích. Navrhuje kancléři, aby 
vydal patent, jenž by nařizoval účast obou skupin rukojmích. Ti se totiž roz-
dělili ve svých názorech a vytvořili dvě skupiny. V první skupině najdeme tzv. 
„zatvrzelé“, kteří odmítají doplatit zbytek peněz. Druhou méně početnou skupinu 
tvořili „přeběhlíci“, kteří byli ochotni dostát svým závazkům. On jako hejtman 
udělal výstrahu pro všechny rukojmí, kteří odmítli přijít. Bude proti nim vzne-
sen půhon. Karel st. z Žerotína požaduje, aby se sněmu účastnili císařští komi-
saři. Na závěr vyjadřuje Žerotín optimismus nad vyplacením zbylých peněz pro 
Polyxenu a Františku.97

Na situaci reagoval František z Ditrichštejna, který jako direktor zemských 
peněz chtěl být informován ohledně splácení věn. Rovněž se přimlouvá za pern-
štejnské ženy, které zůstaly v Čechách.98 Císař Matyáš II. chtěl, aby dotčení 
rukojmí přišli v určený den do Brna před Ditrichštejna, coby direktora zem-
ských peněz a císařského komisaře. Také žádá hejtmana Ladislava z Lobkovic, 
aby se sešli všichni rukojmí bez rozdílů mezi sebou.99

94  MZA, A 5, kar. č. 14, inv. č. 63, fol. 8a, list z 28. 4. 1616. Zástupci rukojmích informují hejtmana o jed-
náních s direktorem zemských peněz Františkem z Ditrichštejna.

95  NA, fond: Morava, č. 2796, fol. 139a, list z 20. 1. 1617. 
96  MZA, A 5, kar. 14, inv. č. 63, fol. 44a, list z 27. 1. 1617. Karel st. z Žerotína informuje Lobkovice o ne-

konání soudu v Olomouci. Musí se počkat až na brněnský soud.
97  Tamtéž, fol. 43a–43b, list z 10. 3. 1617. Karel st. z Žerotína podrobně rozebírá situaci kolem pernštejn-

ských rukojmích. 
98  Tamtéž, fol. 34a–34b, list z 30. 4. 1617. 
99 NA, fond: Morava, č. 2796, fol. 138a, list z 23. 5. 1617. 
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I když potom nebyl Karel st. z Žerotína zemským hejtmanem, jeho role 
v případě pernštejnských rukojmích byla značná. Císař a kardinál Ditrichštejn 
zvali Žerotína na sv. Jana do Prahy ve věci věn Pernštejnek. Jenže ve stejné 
době probíhal v Olomouci soud, při kterém měl on s Berkou z Dubé vypovídat 
v případu svého strýce Fridricha z Žerotína. Pokud by došlo k odložení soudu, 
vypravil by se do Prahy na jednání.100 Karel st. z Žerotína se dostal kvůli svým 
strýcům do nelehké finanční situace. Nemá peníze v hotovosti, aby mohl zapla-
tit dluhy za strýce. Zajímá se u hejtmana, zda došlo k obeslání pernštejnských 
rukojmích, na němž má velký zájem. Karel st. z Žerotína zaplatil své pohledávky 
jako jeden z prvních rukojmích, ale jeho zájem o celou problematiku měl daleko 
hlubší kořeny vztahů a vazeb k ostatním rukojmím. Tím můžeme vysvětlit jeho 
zájem o tuto problematiku v době, kdy sám měl svoje starosti.101

Jeden z mnoha původních pernštejnských rukojmích Jiřík Konický z Švá-
benic měl na poručení hejtmana Ladislava z Lobkovic přijet do Olomouce. Tam 
se vypravil, ale kvůli těžké nemoci, která se projevuje každý týden, musel z Olo-
mouce odjet domů do Konice. Žádá hejtmana, aby omluvil jeho odjezd z Olo-
mouce. Souhlasí se vším, na čem se rukojmí dohodnou. On umírá a nebude se 
moci účastnit dalších jednání. Z tohoto listu je patrné, že generace původních 
pernštejnských rukojmích byla na odchodu. Zároveň se jejich nástupcům moc 
nechtělo přebírat závazky po svých předcích, jak to vidíme v případě Bernarda 
Kokorského. Generační obměna byla jedním z hlavních důvodů ukončení vymá-
hání peněz od pernštejnských rukojmích.102

V ovzduší roku 1617 bylo cítit nervozitu, která předznamenávala pražské 
události roku 1618. Na politické scéně dominovali představitelé procísařského 
katolicismu. V zemských úřadech v Čechách a již i na Moravě pevně zakotvili 
předáci císařské strany. Proto bylo pouze otázkou času, kdy dojde k výbuchu 
sudu se střelným prachem, na kterém seděla tehdejší stavovská společnost. Tyto 
společenské změny a vymírání původních rukojmích měly za následek, že se 
na celou problematiku výplaty peněz od rukojmích jaksi zapomínalo. Poslední 
záznamy k výplatě věn pocházejí z roku 1617. Po tomto roce došlo k takovým 
společensko-politickým změnám, které nedovolovaly vrátit se ke starým dlu-
hům. Podobné to bylo i po roce 1621, kdy v zemi zavládly jiné společenské 
poměry, které mohly nahrát Pernštejnkám při vymáhání věn. Uplynula však již 
docela dlouhá doba od smrti Jana z Pernštejna. Navíc pernštejnští protagonisté 
v čele s Polyxenou z Lobkovic pochopili nereálnost výplaty dlužných peněz. Také 
zájmy Pernštejnek, zejména Polyxeny se soustředily na získávání zkonfiskova-
ných majetků po emigrantech. Všechny výše uvedené důvody hrály velkou roli 
v tom, že celá problematika výplaty věn Pernštejnek byla odsunuta „ad acta“.

Poslední listy nám dokládají, jaká byla výše nevyplacených peněz. Jiřík st. 
Bruntálský z Vrbna a Karel st. z Žerotína informovali Františka z Ditrichštejna, 
že dlužná částka je shodná s jeho seznamem vyhotoveným v Brně, a to 12 261 

100 MZA, A 5, kar. 14, inv. č. 63, fol. 45a, list z 16. 6. 1617. 
101 Tamtéž, fol. 46a, list z 14. 7. 1617. 
102 Tamtéž, fol. 36a, list z 17. 10. 1617. 
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zl.103 Pernštejnští rukojmí se shromáždili v Olomouci, ale odmítli zaplatit.  
Ze svého středu vybrali Jiříka st. z Vrbna a Karla st. z Žerotína, kteří měli tlu-
močit nespokojenost rukojmích. Navrhují, aby sám František z Ditrichštejna 
půjčil oněch 12 261 zl., čímž by došlo k vyrovnání závazku. Zdá se, jako by se 
rukojmí chtěli Ditrichštejnovi vysmívat.104

Na závěr uvedeme seznam rukojmích, kteří odvedli v Brně peníze výběr-
čímu Janovi Biřitovi. Je zde uvedeno pouze 11 osob, z nichž všichni platili ze 
100 zl. po 5 zl. Jmenovitě to byli: Jiří Bruntálský z Vrbna, Jindřich Přepyský 
z Rychnburka, Jaroslav Drahanovský, Zdeněk Přepyský, Václav ze Zástřizl, 
Kašpar Melichar z Žerotína, Vilém Přepyský, Jan Jiří Přepyský, Jindřích Mar-
tinkovský, Jindřich Konický z Švábenic a Adam Martinkovský. Všichni tito 
rukojmí odvedli dohromady částku 753 zl. 24 gr. 4 ½ d. Částka byla vybrána 
Janem Biřitou a poslána Pernštejnkám do Prahy. Jestliže byla tato částka sku-
tečně vybrána, znamenalo by to snížení dlužné částky od rukojmích na 11 508 
zl. Právě tato částka nebyla nikdy vyplacena.

Závazky rukojmích vůči Pernštejnkám byly velké. V letech 1597–1617, tedy 
dlouhých 20 roků, nesli pernštejnští rukojmí hlavní tíži závazků za Jana z Pern-
štejna. Částka, která měla být vyplacena pernštejnským ženám, byla 39 000 
zl. Celá částka však nebyla nikdy vyplacena. Došlo k výplatě 27 492 zl. Ovšem 
tato částka nebyla vyplacena najednou, ale v průběhu 20 let. Rukojmí se stavěli 
k placení peněz z výše svého rukojemství velmi odmítavě. Největší nechuť spat-
řujeme u měst jako největších rukojmích. Města měla zejména krátce po Janově 
smrti velké finanční problémy spojené s ručením. Ona nechuť ke placení stano-
vených peněz je charakteristická pro všechny rukojmí a táhne se jako červená 
nit oněmi dvaceti roky.

U rukojmích sledujeme dvě fáze vztahů k zemským úředníkům. V první 
fázi rukojmí hájí své zájmy a navenek vystupují jednotně. Po roce 1610 však 
dochází k rozpadu jednota a rukojmí se štěpí na dvě skupiny. První skupina 
vystupuje tvrdě proti zemským úředníkům. Nejraději by nezaplatili už žádné 
peníze. Naproti tomu druhá skupina je mírnější, vstřícnější a hlavně je ochotna 
doplatit zbytek peněz.

Rukojmí hráli po roce 1597 skutečně klíčovou roli. Jejich význam bylo 
možné pochopit teprve po detailním prozkoumání všech pramenů vztahujících 
se k věnům Pernštejnek. Pokud bychom zvolili nahodilou metodu zkoumání 
pernštejnských rukojmích, nepodařilo by se nám nikdy pochopit jejich skuteč-
nou roli. Také bychom nezjistili přesnou výši zaplacených věn.

V celém systému splácení věn hráli důležité role také další protagonisté. Na 
prvním místě musíme zmínit císaře Rudolfa II. a později jeho bratra Matyáše II. 
Vzhledem k úzkým vazbám, které existovaly mezi představiteli pernštejnského 
rodu a císařem, bylo pochopitelné, že císař vynaložil velkou energii na brzké 
vyplacení věn Pernštejnek. Proto doslova bombardoval zemské úředníky a ru-
kojmí desítkami listů žádajících co nejrychlejší zaplacení věn. Císařova starost 
o šlechtičny se zubrem v erbu šla tak daleko, že byla jmenována císařská komise, 
která měla za úkol zastupovat Pernštejnky na Moravě a jednat v jejich zájmu. 

103 MZA, A 5, kar. 12, inv. č. 30, fol. 48a, list z 17. 10. 1617. 
104 MZA, A 5, kar. č. 12, inv. č. 30, fol. 49a, list z 17. 10. 1617. 
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Členy komise byli Karel z Lichtenštejna, František kardinál z Ditrichštejna 
a Ladislav ml. z Lobkovic. Složení komise odpovídalo císařské straně na Moravě. 
I přes jmenování komise, byla jednání s rukojmími obtížná a zdlouhavá. Aby 
Marie st. z Pernštejna motivovala císaře při výběru peněz, převedla na něj část 
peněz z vymáhané částky. Protože císař potřeboval peníze na válku s Turky, 
zvýšilo se jeho odhodlání získat peníze. Ty se dostávaly od rukojmích velmi 
pomalu ke skutečným příjemcům. Proto nemůžeme přesně zjistit, jakou částku 
skutečně císař Rudolf II. vybral na válečné účely. Po odchodu císaře Rudolfa II. 
se objevuje na scéně jeho bratr Matyáš II. Ten již neměl v sobě bojového ducha 
svého bratra, ale spíše z piety k Polyxeně z Lobkovic a Marii ml. z Pernštejna 
a z Mansfeldu vystupoval na obranu zbylých příslušníků pernštejnského rodu. 
Ať již můžeme role obou císařů zatracovat nebo vyzdvihovat, jedno jim upřít 
nemůžeme, a to velkou roli, kterou hráli v tomto světském představení.

Druhořadé role hráli zemští úředníci, kteří dostávali příkazy od císaře. 
Šlo zejména o zemský soud, prokurátora a zemského hejtmana. Zde musíme 
vyzvednout roli hejtmana Karla st. z Žerotína, který se věnoval problematice 
vyplácení věn i po svém odchodu z hejtmanského úřadu. Jeho snaha hrála důle-
žitou roli v závěrečném období mezi roky 1614-1617, kdy byl natolik spjat s celou 
problematikou, že vystupoval jako jeden ze zástupců rukojmích. Kromě Žerotína 
tady hráli důležitou roli také představitelé z řad rukojmích: Adam Vlčnovský, 
Bernard Podstatský a Jindřich Drahanovský z Pěnčína. Z této trojice byl mluv-
čím Adam Vlčnovský, na jehož bedrech spočívala komunikace mezi jednotlivými 
pernštejnskými rukojmími, ale i se zemskými úředníky.

Specifickou úlohu měli také císařští komisaři, jejichž hlavním úkolem bylo
zastupovat zájmy Pernštejnek. Ovšem hned po roce 1599 dochází ke střetu 
zájmů, protože na jednoho člena komise Karla z Lichtenštejna byl podán půhon 
od Marie st. z Pernštejna kvůli nevyplaceným penězům z plumlovského panství. 
Tento problém asi po třech letech ustává a více se o něm nedozvídáme. Nejvý-
znamnějším členem však byl František z Ditrichštejna, který byl v roce 1614 
jmenován direktorem zemských peněz kvůli lepšímu výběru berně. Velká vět-
šina jednání probíhala přes Ditrichštejna, který jako jeden z mála protagonistů 
měl skutečné informace o stavu vyplacených peněz.

Závěr
Tato studie nám dala mnoho odpovědí, ale i otázek. Ne na všechno se nám 

podařilo nalézt uspokojující odpověď. Přesto jsme objasnili principy a mecha-
nismy výplat věn. Zadluženost Jana z Pernštejna byla v okamžiku jeho smrti 
okolo 80 %. Věna posledních Pernštejnek kromě Janovy manželky Marie mladší 
byly asi 8,75 % z celkové částky závazků. Pokud bychom počítali i s věnem 
Marie mladší, které bylo vyplaceno celé, bylo by to o 17,48 % více. Pokud sečteme 
celkovou výši výplaty věn dostaneme hodnotu 26,23 % z celkové Janovy zadlu-
ženosti. Přesto díky rukojmím mohla být matce a sestrám vyplacena část jeho 
věna. Kromě rukojmích hráli důležitou roli vazby na císaře Rudolfa II., který 
cítil svoji morální povinnost pomoci Pernštejnkám. Jedině díky souhře něko-
lika vzájemně se propojujících vztahů a vazeb jednotlivých aktérů došlo k čás-
tečnému vyplacením věn. Je nutné si uvědomit, že v tomto případě jde pouze 
o jednu část širší problematiky celkové pernštejnské zadluženosti. Za hlavní 
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přínos studie můžeme považovat rozkrytí fungování, správy a výše jednotlivých 
plateb, které jsme zjistili na základě kombinace pramenů. Tato studie by měla 
zájemcům nabídnout ucelenější pohled na pernštejnskou finanční problematiku,
která nám zůstávala skryta. V budoucnosti by bylo dobré rozebrat jednotlivé 
pernštejnské věřitele a zabývat se výší jejich ručení a ochotou vyplácet peníze 
na základě jejich osobní korespondence, pokud se do dnešních dnů zachovala. 
Trochu problematické to bude asi u měšťanů a rytířů, kde se nám do dneška 
nedochovala žádná korespondence. O něco lepší je to v případě panského stavu, 
kde nacházíme celou řadu rodinných archivů, na něž jsme upozornili v úvodu. 
Vliv pernštejnských věn měl velký vliv takřka na velkou většinu markrabství, 
proto by bylo zajímavé zkoumat na základě městských knih závazky měst vůči 
vyplácením věn.

Pernštejnský rod hrál v minulosti důležité místo. Patřil mezi nejvýznam-
nější domácí panské rody. Společenskému postavení rodu odpovídal nejen roz-
sáhlý majetek, ale i výše jednotlivých věn, která měla poukázat na váženost 
rodu. A právě zde, v nepřiměřené výši věn, můžeme hledat jeden z důvodů 
nerozvážného finančního rozhodování. Výše věn se spolu s celkovou zadluže-
ností rodu podílela na konečné ztrátě pernštejnského majetku na Moravě. To ve 
svém konečném důsledku vedlo k finančnímu pádu kdysi bohatého panského
rodu, který mohl již jen s nostalgií vzpomínat na dávné časy, kdy rod se zubrem 
udával ekonomicko-politické tempo celé zemi. 
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Zusammenfassung

Die Mitgiften der letzten Frauen von Pernštejn und ihren Anteil  
an der gesamten Schuldenlast Jan von Pernštejn (+1597)

Marek Vařeka

Die Frauen von Pernštejn wurden nach dem Tod Jan von Pernštejn (+1597) die Erbinnen der 
Geschlechtstradition. Diese Situation hatte auch die gehörige gesellschaftspolitische Repräsentation 
zu entsprechen, die ihr pragerer Hof vorstellte. Hier kamen die führenden Persönlichkeiten des dama-
ligen Europa zusammen und schmiedeten die Pläne auf die Wiedererwerbung den verlorenen Einfluss  
in Europa.

Für die Führung den eigenen Hof und für die Mitgiften der einzelnen Angehörigen des Hauses von 
Pernštejn war das Geld vonnöten. Die Hauptquellen der Finanzen hatten die Pernštejn aus den eigenen 
Grundherrschaften. Nur daß die heidenmäßige Schuldenlast Vratislav von Pernštejn und sein Sohn Jan von 
Pernštejn führte zum Verkauf viele Grundherschaften von Pernštejn. So wurden die Finanzansprüche der 
Angehörigen des Geschlechts bedroht. Nichts anderes blieb übrig, als ihre Finanzansprüche herabsetzen 
und mit den Bürgen von Pernštejn verhandeln beginnen. Die Bürgen hatten nach den Vereinbarungen die 
Mitgiftzahlungen im Fall der Überschuldung des Familienbesitzes zu besorgen. Und so traten die Frauen 
von Pernštejn in die langwierigen Verhandlungen mit den Bürgen ein. Die Stütze fanden beim Kaiser 
Rudolf II., der die Sonderkommission mit der Befugnis die Frauen von Pernštejn zu vertreten gestaltete.

Die Kaiserkommission hatte den großen Einfluss auf das Endergebnis der Verhandlungen zwischen 
den Bürgen und Frauen von Pernštejn. Es misslang zwar die ganze Höhe der bedarfsgerechten Mitgiften 
auszuzahlen, aber es wurde mindestens ¾ aus den ursprünglichen Ansprüchen der Frauen von Pernštejn 
erreicht, was kann man für den Erfolg halten.
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UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/226 13/2006

JOSEFSCHONEDLERVONCORBIZTHAL.
PŘÍKLADNOBILITACEDŮSTOJNÍKARAKOUSKÉARMÁDY

V1.POLOVINĚ19.STOLETÍ

RADIMMACHÁŇ

V 1. polovině 19. století byla služba v armádě, zejména pak služba v hod-
nosti důstojníka, velmi dobrou možností jak postoupit výše po společenském 
žebříčku tehdejší společnosti. Nepsaným pravidlem ve všech evropských armá-
dách bylo, že důstojnická místa byla vyhrazena pro příslušníky šlechty. Tuto 
zažitou tradici poprvé ve větší míře narušila až nově budovaná armáda revo-
luční Francie, kde byla od roku 1789 postupně odstraňována privilegia šlechty. 
Cesta k nejvyšším důstojnickým hodnostem se tak otevřela i pro některé vojáky, 
kteří nebyli šlechtici a pocházeli z nemajetných vrstev.

Odlišná byla situace v rakouské armádě. Na střet s moderně organizova-
nou armádou napoleonské Francie nebyla vůbec připravena. Byla to armáda, 
která snad nejvíce ze všech evropských armád lpěla na zastaralé strategii, tak-
tice i tradicích, jež užívala už během válek s Pruskem v polovině 18. století. Její 
reorganizace na moderní armádu po francouzském vzoru probíhala postupně 
během napoleonských válek až do roku 1815, kdy byl Napoleon poražen u Wa-
terloo a v Evropě byl uzavřen mír. Jedním z důsledků postupně zaváděných 
reforem bylo i to, že se začala uvolňovat také pravidla v obsazování důstojnic-
kých postů. Při povyšování začalo hrát svou roli i vzdělání a schopnosti důstoj-
níka, do pozadí ustupoval společenský původ, rodinné styky a majetek. Přesto 
měli stále příslušníci šlechty přednost před nešlechtici.

Válka byla vždy dobrou příležitostí pro kariérní vzestup, protože povyšování 
v ní bylo vždy rychlejší než v době míru. Jeden francouzský důstojník o pový-
šení doslova napsal: „Slůvko povýšení se v mozku vojáka uhnízdí v den nástupu 
služby a mizí až s penzionováním. Působí jako na slečny slovo manžel – Půjdeme 
na ples, možná tam najdu manžela! Tak to říkají. Potáhneme do pole, čeká tam 
povýšení, tak to říkáme my. To pomyšlení ovládá všechny od pouhého tambora po 
maršála.“1

Napoleonské války přinesly možnost rychlého kariérního postupu v ra-
kouské armádě i pro některé osoby nešlechtického původu, které vyšly z nema-
jetných poměrů. Získání důstojnického patentu se pro ně mohlo stát prvním 
krokem k postupu na společenském žebříčku, na jehož konci se mohly dočkat 
i povýšení do šlechtického stavu. 

1  KOVAŘÍK, J.: Maršálové Napoleonových orlů. Třebíč 2000, s. 52.
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Rychlý kariérní postup byl v této době častý převážně u důstojníků. Pro 
prostého vojína byla důstojnická hodnost i v době napoleonských válek velmi 
těžce dosažitelnou metou. Vojenská služba prostého vojáka byla službou 
tzv. „od píky“ a jen malé procento z nich mohlo očekávat, že dosáhnou až na 
hodnost štábního důstojníka (např. plukovník). Pouze tyto posty totiž přinášely 
svým majitelům vedle vysoké společenské prestiže i odpovídající finanční a ma-
teriální zabezpečení. 

Prostý vojín mohl doufat, že pokud přežije dlouholetou vojenskou službu ve 
zdraví a bez výraznějších kázeňských prohřešků, dosáhne na některou z vyš-
ších důstojnických hodností, jakou byla například hodnost nadporučíka. Talen-
tovaní jedinci z řad prostých vojínů mohli svou vojenskou kariéru v rakouské 
armádě při odchodu do penze končit v hodnosti setníka.2 Po této hodnosti již 
následovaly štábní hodnosti (od majora výše), kterých dosahovali vojáci sloužící 
od hodnosti prostého vojína jen výjimečně.3 

Důstojníci mohli svou kariéru urychlit např. tehdy, když vykonali „výji-
mečný čin nad rámec služebních povinností.“ Tímto obratem byla ve vojenských 
hlášeních vždy označována událost, která způsobila nečekaný zvrat ve vývoji 
bitvy.4 U rakouských důstojníků, kteří bojovali ve válkách proti napoleonské 
Francii, lze tyto skutky najít převážně při popisu úspěšného ústupu rakouských 
jednotek z bojiště, protože rakouská armáda v tomto období vítězila jen velmi 
sporadicky.

Vojenská hlášení, která se někdy ve větší či menší úplnosti dochovala 
v nobilitačních spisech důstojníků povýšených do šlechtického stavu, mohou 
pomoci při rekonstrukci vojenské kariéry zkoumaného důstojníka. 

Zde považuji za nutné upozornit na fakt, že velmi často nejsou informace 
o průběhu kariéry příslušného důstojníka úplné. Nikdy nechybí alespoň výčet 
dat, ke kterým byl důstojník povyšován do vyšších hodností. Další momenty 
z vojenské kariéry důstojníka jsou mnohdy uváděny velmi stručně, většinou jde 
pouze o stručný výčet absolvovaných tažení bez bližších podrobností. 

Pokud důstojník vykonal v bitvě nějakou zvlášť zaznamenáníhodnou 
událost, byl tento čin rozepisován odděleně. Při popisu dotyčné události byla 
vyzvednuta každá maličkost, která mohla mít příznivý dopad na jeho další 
kariérní postup. Často právě tato hlášení přiměla velícího důstojníka k tomu, 
aby svého podřízeného doporučil k povýšení. Tato hlášení dosvědčovali svými 
svědectvími ostatní důstojníci z jednotky, u níž dotyčný důstojník sloužil, takže 
není divu, že všechny události jsou popisovány v tom nejlepším světle. Nepsa-
ným pravidlem bylo, že hodnocený důstojník oplatí svému kamarádovi „stejnou 

2  V 1. polovině 19. století velel setník (někdy byl označován jako hejtman) pěšímu praporu, což byla jed-
notka o síle 600–700 mužů. U jízdy mu hodnostně odpovídal rytmistr, který velel eskadroně o počtu 
cca 200 mužů. Prapor a eskadrona byly považovány za nejnižší taktickou jednotku schopnou samo-
statného nasazení v boji. Viz UHLÍŘ, D.: Slunce nad Slavkovem. Třebíč 2000, s. 45.

3  Viz MACHÁŇ, R.: Vybraní nobilitovaní důstojníci na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století. Dipl. 
práce, FF OU, Ostrava 2003, s. 97. Z vybraného vzorku 15 nobilitovaných důstojníků, kteří vstoupili 
do armády v hodnosti prostého vojína, mělo na konci vojenské kariéry hodnost setníka pět osob.

4  Takový čin byl většinou odměněn nejvyšším rakouským vojenským vyznamenáním, řádem Marie 
Terezie, jehož udělení poskytovalo svému nositeli nárok na povýšení do rytířského stavu, na požádání 
do stavu svobodných pánů. Řád měl tři stupně, ke každému z nich náležela roční penze. Dekorováni 
jím mohli být pouze důstojníci. Více viz např. MĚŘIČKA, V.: Řád Marie Terezie. Heraldika a genealogie 
1991, č. 1–2, s. 1–95.
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mincí,“ když to bude on potřebovat. Je proto nutné údaje z těchto vojenských 
hlášení podrobit důkladnému zkoumání. Kladné hodnocení bylo pro důstojníky 
důležité i v případě, pokud chtěli někdy v budoucnu požádat o povýšení do 
šlechtického stavu. Rakouský císař povyšoval své důstojníky do šlechtického 
stavu za zásluhy, proto i hlášení o jejich činech na bojištích musela vyznít 
kladně, bez ohledu na to, jaký byl konečný výsledek bitvy.

Vojenská kariéra Josefa Schona je charakteristickým příkladem jednoho 
z těch důstojníků rakouské armády, který se k důstojnické hodnosti setníka 
vypracoval od hodnosti prostého vojína. Za dlouholetou věrnou službu v armádě 
byl posléze povýšen i do šlechtického stavu.5 Tento moment se dá do určité míry 
považovat za vrchol jeho společenské kariéry, protože šlechtický titul mu otevřel 
dveře do řad tzv. nové šlechty,6 což byla sociální vrstva, která za svůj sociální 
vzestup vděčila výhradně habsburskému panovníkovi.7 Kopie vojenských hlá-
šeních o důležitých okamžicích jeho vojenské kariéry se z velké části dochovaly 
v jeho nobilitačním spise. Tato skutečnost nám dovoluje pokusit se alespoň čás-
tečně zrekonstruovat jeho vojenskou kariéru.

Josef Schon se narodil v Rakouském Slezsku v městečku Vidnava v roce 
1788.8 Ve věku sedmnácti let, dne 6. října 1805, začala jeho kariéra v ra-
kouské armádě. V  tento den byl zařazen do řad 56. pěšího pluku „Fuchten-
warther“ v hodnosti prostého vojína.9 Z dochovaných vojenských materiálů 
není zřejmé, zda tak učinil dobrovolně, nebo se tak stalo v rámci pravidelných 
odvodů do rakouské armády. Nejsou v nich ani informace o tom, zda se v řadách 
svého pluku účastnil o dva měsíce později bitvy u Slavkova, nebo zda bojoval 
v některé ze srážek, které této bitvě předcházely.10 Vojenská hlášení popisují až 
jeho činnost při vojenském tažení v roce 1809, kdy rakouské císařství vyhlásilo 
válku Francii ve snaze odčinit vojenské neúspěchy z roku 1805. Josef Schon 

5 V 1. polovině 19. století bylo šlechtictví v Rakousku rozděleno do pěti stupňů: šlechtický stav, rytířský 
stav, stav svobodných pánů, hraběcí stav a knížecí stav.

6  U nás se otázkou nové šlechty jako jeden z prvních badatelů zabýval např. J. Polišenský. Napsal, že 
vlnu povyšování do šlechtického stavu začal už Ferdinand I., který si tak chtěl pojistit své postavení 
v českých zemích, a v této politice pokračoval i jeho vnuk Rudolf II. V 16.–17. století proběhly velmi 
důležité kvalitativní změny ve složení šlechty. V Berní rule se neobjevilo až 40% „nové“ šlechty z řad 
vojáků, byrokratů a podnikatelů, kterou Habsburkové vytvořili během třicetileté války. Tyto šlechtic-
ké rody se staly jádrem „rakouské“ nadnárodní šlechty, která potom dodávala monarchii byrokracii 
a důstojnický sbor. Polišenský tuto šlechtu označil jako „šlechtu meče a róby“. Tato společenská vrst-
va neměla užší vztah k některé ze zemí monarchie a držela monarchii pohromadě až do roku 1918. 
Viz POLIŠENSKÝ, J.: Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848. Praha 1975, s. 95–99. Nejnověji se 
výzkumem nově nobilitované šlechty v 19. století se zabývá např. KREJČÍK, T.: Výzkum nobilitovaných 
osob z českých zemí v letech 1806–1918. In: Heraldica viva II. Sborník příspěvků z konference českých, 
moravských a slezských historiků konané dnech 21.–22. 10. 1999 v Pardubicích. Pardubice 2002, 
s. 95–106 nebo ŽUPANIČ, J.: Nobilitace českých elit v Rakousko-uherské monarchii. Z Českého ráje 
a podkrkonoší – supplementum 8, Semily 2003, s. 181–200.

7  V německé historiografii jsou lidé nobilitovaní za zásluhy o stát nazýváni jako tzv. Dienstadel. 
V případě nobilitovaných důstojníků se lze rovněž setkat s pojmem „Militäradel“. A. Wandruszka 
píše v jedné své stati, že tito lidé jsou za aristokracii považováni omylem. Podle něj jejich vliv vrcholí 
začátkem poslední třetiny 19. století, kdy tito lidé začali vytlačovat starou rodovou šlechtu z úřadů, 
z armády a spolu s měšťanstvem i z podnikání. Srovnej WANDRUSZKA, A.: Die zweite Gesellschaft der 
Donaumonarchie. In: SIEGERT, H. (Hg.): Adel in Österreich. Wien 1971, s. 56–70.

8  ÖSA Wien, AVA, AA nobilitační spis Josef Schon Edler von Corbitzthal.
9  ÖSA Wien, AVA, AA nobilitační spis Josef Schon Edler von Corbitzthal.
10  V publikaci UHLÍŘ, D.: Slunce nad Slavkovem. Třebíč 2000, není jeho pěší pluk uveden mezi pluky 

rakouské armády, které v této bitvě bojovaly. Viz přílohy na s. 439–437.



98

měl tehdy hodnost rotmistra a v řadách 1. praporu 56. pěšího pluku „Fuchten-
warther“ bojoval v Bavorsku. Výčet jeho zásluh začíná vojenským hlášením ze 
dne 19. dubna 1809. V tento den byl poblíž vesnice Flausen lehce zraněn bod-
nou ranou do spodní čelisti.11 Stalo se tak zřejmě při odrážení útoku francouz-
ských jednotek, které se snažily obsadit bavorské město Řezno, kde byl důležitý  
přechod přes řeku Dunaj. Do přízně svých nadřízených se Josef Schon dostal 
dne 22. dubna 1809, kdy jeho pěší pluk ustupoval Řeznem před postupující fran-
couzskou armádou. Příslušné vojenské hlášení podrobně popisuje projev jeho 
samostatnosti, když ve městě objevil několik muničních kár plných pěchotního 
střeliva, které jeho praporu docházelo. U muničních kár chyběla spřežení, proto 
zorganizoval ostatní vojáky tak, že se jim podařilo čtyři muniční káry provézt 
městem a dopravit je do tábora jejich pěšího pluku, kterému již docházela střeliva. 
Jeho nadřízení jej za tento čin odměnili částkou ve výši 30 zlatých. Další příleži-
tost se vyznamenat dostal Josef Schon hned následujícího dne 23. dubna 1809, 
kdy byl vyslán s jedním desátníkem a dvanácti muži zpět do Řezna, aby zjistil 
situaci ve městě. Při průzkumu města se mu podařilo shromáždit kolem sebe 
dalších sto mužů, kteří se na ústupu vzdálili od svých jednotek. Pohyb ve městě 
velmi znesnadňovala masa prchajících, v níž bylo promícháno civilní obyvatelstvo 
s vojáky. Tento dav ucpal i kamenný most přes řeku Dunaj. Aby znovu nedošlo 
k rozptýlení vojáků, které shromáždil pod své velení a ve snaze uchránit je před 
všude panujícím chaosem, použil k překonání řeky nákladních člunů, které našel 
poblíž mostu. Za tento čin obdržel pochvalu velitele svého pluku.

Ústup rakouské armády pokračoval až k hlavnímu městu Vídeň, které 
Rakušané vyklidili bez boje. Nedaleko od Vídně se vrchní velitel rakouské 
armády, arcivévoda Karel, zastavil a došlo zde ve dnech 21.–22. května 1809 
k bitvě u městeček Aspern a Esslingen. Francouzský císař Napoleon se v těchto 
místech pokoušel se svou armádou překročit tok Dunaje, což se mu nepodařilo, 
a po dvou dnech bojů byl přinucen stáhnout se zpět. Pěší pluk Josefa Schona 
se této bitvy nejspíš neúčastnil nebo zde Josef Schon nevykonal nic, co by bylo 
stálo za zmínku, protože o jeho účasti v této bitvě vojenská hlášení uložená 
v jeho nobilitačním spise mlčí. 

Bitva u Aspern a Esslingen tažení v roce 1809 nerozhodla. K rozhodují-
címu střetnutí došlo ve dnech 5.–6. července 1809 u městečka Wagram, v němž 
Napoleon zvítězil, a Rakousko bylo donuceno uzavřít mír. Podle dochovaných 
vojenských hlášení zde Josef Schon bojoval a byl těžce zraněn do hlavy. Bylo 
to hodně nešťastné zranění, protože jej poranila špička jeho vlastního bajonetu, 
která se odlomila po zásahu dělostřeleckou koulí. Z bojiště byl odnesen v bezvě-
domí, načas ztratil i sluch, ale díky včasnému ošetření toto zranění přežil.12

Další zásluhy na své konto si Josef Schon mohl připsat až při tažení v roce 
1813, kdy se v řadách rakouské armády opět účastnil bojových operací. V tomto 
tažení armády Rakouska, Ruska a Pruska vytvořily spojeneckou koalici, která 
měla armádu francouzského císaře Napoleona definitivně vytlačit ze střední

11  Zranění bodákem si velmi cenil francouzský císař Napoleon. Při vyznamenávání svých vojáků po bitvě, 
se vždy nejprve zajímal o to, kolik vojáků bylo zraněno tímto způsobem, protože to byl pro něj důkaz 
jejich statečnosti. Takto zranění vojáci byli vyznamenáváni jako první.

12  Nejnověji o válce Rakouska s Francií v roce 1809 viz KOVAŘÍK, J.: Orel proti orlu. Třebíč 2003.
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Evropy. Jednotky rakouské armády (tzv. Česká armáda), jimž velel polní maršál 
Karel kníže ze Schwarzenbergu, se s Napoleonovou armádou utkaly ve dnech 
26.–27. srpna 1813 u Drážďan a byly v této bitvě poraženy.13 

Z vojenských materiálů a hlášení uložených v nobilitačním spise Josefa 
Schona je zřejmé, že on sám byl jako čerstvý praporčík14 dne 27. srpna 1813 
vyslán s půlkou setniny do vesnice Corbitz poblíž Drážďan, s úkolem vytlačit 
z ní nepřátelskou jednotku. Tento útok byl úspěšný, vesnice byla obsazena 
a byl zajat jeden nepřátelský důstojník a sedm mužů. Zanedlouho ovšem při-
šel francouzský protiútok, který rakouské vojáky vytlačil nejen z vesnice, ale 
i z obsazeného předpolí. Josef Schon dostal posilu šedesáti mužů s rozkazem, 
aby nepřítele zatlačil zpět do vesnice Corbitz. Nepřítel kladl tuhý odpor a došlo 
k boji muže proti muži. Ve vojenském hlášení, které popisovalo tento boj, se 
velmi dramaticky uvádělo, jak byl praporčík Josef Schon těžce raněn ranou 
z pušky do pravého ramene tak, že mu zraněná ruka na několik dní ochrnula. 
Další zranění utrpěl při dalším francouzském protiútoku, který přinutil Josefa 
Schona i s jeho vojáky k definitivnímu ústupu. Během ústupu byl Josef Schon
zraněn na levé ruce takovým způsobem, že mu na poraněné ruce ochrnul 
palec, ukazováček a prostředníček. Zkázu jeho jednotky potom dokonal útok 2. 
francouzského kyrysnického pluku. Vojenské hlášení zdůrazňuje, že tento útok 
byl tak prudký, že Josef Schon byl i se svým mužstvem vržen až k pozicím 1. 
praporu 56. pěšího pluku „Fuchtenwarther“, kde byl zajat i s velitelem pluku 
plukovníkem Laimlem. Autor vojenského hlášení, který zapsal tyto dramatické 
události, neopomněl zdůraznit, že se tak stalo až po „srdnatém odporu.“ Chování 
Josefa Schona během bojů v roce 1813 bylo oceněno Armádním křížem.15

Vojenských operací v roce 1814 ani v roce 1815 se pěší pluk Josefa Schona 
neúčastnil, takže rok 1813 byl pro Josefa Schona posledním rokem, kdy se mohl 
proslavit „se zbraní v ruce přímo před nepřítelem.“ Přesně tak byl totiž formulo-

13  Viz např. FINKOVÁ, D.: Porážka (Hlavní) české armády u Drážďan v srpnu 1813. Historie a vojenství, 
3/1990, s. 74–94.

14 Povýšen byl dne 6. srpna 1813. Viz ÖSA Wien, AVA, AA, nobilizační spis Josef Schon Edler von 
Corbitzthal.

15  Toto vyznamenání bylo založeno dne 13. 5. 1814 při pobytu císaře Františka I. v Paříži. Razilo se ve 
vídeňské mincovně z děloviny ukořistěných francouzských děl. Více viz např. MĚŘIČKA, V.: Řády a vy-
znamenání z období napoleonských válek. Slavkov u Brna – Brno 1990.

 Všechny informace o zásluhách Josefa Schona během napoleonských válek byly převzaty z vojenských 
hlášení, která jsou uložena v nobilitačním spise Josefa Schona. Viz ÖSA Wien, AVA, AA nobilitační spis 
Josef Schon Edler von Corbitzthal.



100

ván požadavek účasti na bojových akcích, kladený na důstojníky, kteří žádali 
o povýšení do šlechtického stavu.16 

Tento předpoklad splnil Josef Schon v roce 1835. První věc, kterou musel 
učinit důstojník, pokud chtěl získat šlechtický titul, bylo sepsání žádosti. Ta 
se posílala buď na dvorskou válečnou radu (říšské ministerstvo války), nebo 
na příslušné zemské vojenské velitelství (později na zemské ministerstvo 
obrany). Odtud byly žádosti posílány císařské dvorské kanceláři (později  
ministerstvu vnitra). Vlastní žádost měla být směřována na „Jeho císařské  
a královské apoštolské Veličenstvo,“ doprovázet ji měl detailní popis služební 
kariéry důstojníka a jeho případných zásluh. Tyto údaje měli potvrdit důstojní-
kovi nadřízení, jimž byl podřízen ve dnech, kdy probíhal úřední proces nobili-
tace, i ti, pod jejichž velením sloužil v předchozích letech. 

Rozhodující význam měl ovšem popis služby a chování žadatele. Nesle-
dovalo se jen jeho chování před nepřítelem, ale i v mírové službě, vystupování 
v soukromí, chování vůči civilistům atd. Všechny tyto informace se zapisovaly 
do osobního spisu každého důstojníka habsburské armády.17 Součástí žádosti 
měl být i životopis žadatele, jeho návrh na nejméně tři predikáty (pokud je  poža-
doval) a nákres požadovaného erbu.18

Josef Schon byl hodnocen ve všech požadovaných kritériích kladně, a proto 
mu nic nebránilo v tom, aby odeslal svou žádost o nobilitaci do císařské dvorské 
kanceláře. Ta byla úředníky přijata dne 28. června 1839. Posuzování žádosti 
a případné vyhotovování šlechtického diplomu probíhalo při standardním  

16  První výnos o povyšování důstojníků rakouské armády do šlechtického stavu vydala císařovna Marie 
Terezie dne 12. ledna 1757. Uvádělo se v něm, že prosté šlechtictví je možné udělit každému důstoj-
níkovi na jeho vlastní žádost, pokud třicet let nepřetržitě sloužil se zbraní v ruce. Viz ELZNIC, V.: 
Renobilitační procesy pražské. Ostrava 1984, s. 5. V případě nobilitací rakouských důstojníků může-
me mluvit i o tzv. systematizovaném šlechtictví. Nejnověji viz ŽUPANIČ, J.: Nobilitace českých elit…,  
s. 181–200. Autor zde uvádí, že mnohdy dochází v chápání pojmu systematizovaného šlechtictví k chy-
bám. Existuje pojem systematisierter Adel i systemmässiger Adel. Systemmässiger Adel označuje šlech-
tictví na základě systému. Podle tohoto systému měl důstojník po třicetileté službě nárok na prostý 
šlechtický stav. V této otázce nepanuje mezi badateli shoda, jiné stanovisko než J. Županič zastavá 
WALDSTEIN-WARTENBERG, B.: Österreichisches Adelsrecht 1804–1918. In: MÖStA, 17–18, 1964–1965, 
127–128. Nejnověji tyto dva pojmy odlišuje BINDER-KRIEGELSTEIN, R.: Österreichesches Adelsrecht. 
Von der Ausgestaltung des Adelsrecht der cisleithanischen reichshälfe bis zum Adelsufhabungsgesetz 
der republik unter besonderer Berücksichtigung des adeligen Namensrechts. Frankfurt an Main 2000, 
s. 51 an. V pozdějších soupisech předpisů existujících pro k. k. armádu ve věci získání šlechtictví 
se uvádí: „Nárok na povýšení do rakouského šlechtického stavu lze uplatnit na základě absolvované 
30leté vojenské služby. Právo na povýšení bez poplatků do rakouského šlechtického stavu náleží, podle 
nejvyššího rozhodnutí z let 1757–1811, jen těm důstojníkům, kteří sloužili 30 let nepřetržitě v první linii 
se zbraní v ruce a během této doby se vyznamenali před nepřítelem svým chrabrým chováním.“ Viz 
FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804–1918. Wien 1989, s. 642.

17  Tento osobní list se do roku 1868 označoval jako Conduiten List, potom se vedl pod názvem Qualifikation 
List. Qualifikation list byl každý rok aktualizován. Lze v něm najít datum a místo narození, nábožen-
ství, povolání otce, výchovu a vzdělání (nechybí výčet absolvovaných škol a kurzů), rodinný stav, kauce 
zaplacená při svatbě, údaje o manželce a dětech, příjmy a majetkové poměry, vyznamenání, odměny, 
tresty, znalost jazyků, návštěvy ciziny, dovednosti v jízdě na koni, v šermu a dalších sportech, chování 
k představeným, vztah k alkoholu atd. Velmi podrobně tento zajímavý pramen rozebral DEÁK, I.: Der 
k. (u.) k. Offizier 1848–1918. Wien 1991.

18  FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon…, s. 643.
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úředním postupu více jak půl roku. Šlechtický diplom pro nadporučíka18 Josefa 
Schona byl vyhotoven za necelých devět měsíců a nesl datum 20. února 1840.19

Erb, který mu byl udělen společně se šlechtickým diplomem, byl typickým erbem, 
který si v 1. polovině 19. století přála většina nobilitovaných důstojníků. Hlavním 
motivem těchto erbů bylo místo bitvy, kde se důstojník proslavil. Celé bojiště, nebo 
alespoň jeho nejcharakterističtější část bylo v erbech nobilitovaných důstojníků zob-
razováno co nejvěrněji, mnohdy až do absurdních detailů. Takové zobrazení ovšem 
odporovalo základnímu pravidlu heraldiky, které vyžadovalo symbolické vyobra-
zení použitých figur.20 Všechny takové návrhy byly proto odesílány na stůl erbov-
ního censora,21 který je musel upravit do správné  podoby, aby mohly být uděleny.

I návrh erbu22 Josefa Schona se snažil zachytit nejdůležitější moment 
z jeho vojenské kariéry. V polceném erbu v pravém červeném poli byla umístěna 
hořící věž se dvěma okny, třemi cimbuřími a otevřenou branou, v levém poli byla 
zlatě-černá kosá šachovnice. Klenotem měla být tři pštrosí pera: zlaté – černé – 
červené. Přikrývadla vpravo červeně-zlatá, vlevo černě-stříbrná. Hořící věž měla 
symbolizovat bitvu u Drážďan v roce 1813, respektive srážku jeho jednotky 
s francouzským protivníkem u vesnice Corbitz, která byla součástí této bitvy. 
Kosá šachovnice ve zlaté a černé barvě měla být odkazem na to, že se vyzname-
nal v barvách rakouského císaře. 

Také šlechtický predikát Josefa Schona Edler von Corbitzthal byl typický 
pro dobu svého vzniku. Josef Schon chtěl i v něm připomínat místo, kde se 
nejvíce proslavil. Přímé převzetí již existujícího zeměpisného názvu vesnice do 
šlechtického predikátu nebylo ovšem dovoleno. Základ jeho šlechtického predi-
kátu byl proto vytvořen z názvu saské vesnice Corbitz, který byl doplněn slův-
kem Thal (= údolí), aby se tak jeho výsledná podoba Corbitzthal co nejvíce blížila 
původnímu zeměpisnému názvu.

Poslední informace o Josefu Schonovi pocházejí z roku 1851, kdy měl hod-
nost setníka a sloužil u vojenské posádky v Olomouci.23 Jeho další osudy nebylo 
možné z dostupných pramenů zjistit.24

18 Ještě v průběhu napoleonských válek 1. června 1814 byl Josef Schon povýšen do hodnosti podporučíka. 
Jeho další služební postup nebyl nijak závratný, nadporučíkem se stal 1. června 1825, hodnost setníka 
mu byla udělena 16. října 1835. Viz ÖSA Wien, AVA, AA nobilizační spis Josef Schon Edler von Corbitzthal.

19  Jeho nobilitace je zaznamenána i v knize FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon…, č. 8366.
20  Více o vojenské heraldice v 19. století viz např. GÖBL, M.: Die Wappensymbolik die 19. Jahrhunderts 

am Beispiel von Wappenverleihungen an Militärpersonen. In: Jahrbuch der Heraldisch-genealogischen 
Gesellschaft Adler. 1986/1987, s. 54–108.

21  O úřadu erbovního censora blíže viz JÄGER-SUNSTENAU, H.: Erbovní censoři v Dvorských kancelá-
řích ve Vídni 1707–1918. Genealogické a heraldické informace, 1988, č. 2–3, s. 115–132.

22  Josef Schon popsal svůj návrh erbu („Wappen Entwurf“) následujícím způsobem: „Einem auf recht oblongen, 
unten rund in eine Spitze zusammenlaufenden der Länge nach in zwei Felder getheilten Schild, in dem rechten 
rothen Felde ist ein im brande stehender Thurm, das linke Feld ist schachbrettartig in goldem und schwarzeFel-
der geteilt; das Schild deckt ein rechtsgekehrter gold gekrönter adelicher Turnierhelm, aus dessen Krone drei 
Straussenfedern und zwar rechts eine goldene, links eine schwarze und in der Mitte eine rothe emporsteigen, 
die Helmdecken sind rechts roth und Gold, links schwarz und Silber.“ Viz OSA Wien, AVA, AA nobilitační spis 
Josef Schon Edler von Corbitzthal. Vyobrazení navrhovaného erbu i uděleného erbu viz obrazová příloha.

23  Militär – Schematismus des Österreichischen Kaiserthumes. Wien 1851.
24  V jeho nobilitačním spise je pouze krátká zmínka o tom, že 6. srpna 1823 si vzal za manželku Aloisii 

rozenou Waleczko. Měli spolu zřejmě dva syny, Emanuela a Adolfa, kteří jsou uváděni pro rok 1850 jako 
podporučík respektive nadporučík u 56. pěšího pluku rakouské armády. Viz Militär – Schematismus…
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Vojenská kariéra Josefa Schona je charakteristickým příkladam důstojníka 
rakouské armády, který se 1. polovině 19. století díky vojenské službě vypraco-
val od hodností prostého vojína do vyšší důstojnické hodnosti (hodnosti setníka). 
Po třiceti letech odsloužených v armádě využil zákonné možnosti a požádal 
svého nejvyššího velitele, rakouského císaře, o povýšení do šlechtického stavu. 
Bylo mu vyhověno a on se tak stal příslušníkem nově nobilitované šlechty. 
Příslušníci této společenské vrstvy v průběhu 19. století vytlačovali z pozic ve 
státní správě v Rakousku (Rakousku-Uhersku) příslušníky starých šlechtic-
kých rodů. Josef Schon měl navíc výhodu v  tom, že patřil do důstojníckého 
sboru rakouské armády, protože armádní důstojníci byli zvláště po revolučních 
letech 1848–1849 považováni za jeden z pilířů habsburské monarchie. Za nej-
spolehlivější z nich pak byli považováni důstojníci, které habsburští panovníci 
povýšili do šlechtického stavu. Tito důstojníci si byli plně vědomi toho, že za svá 
postavení vděčí pouze habsburským panovníkům, a byli jejich pevnou oporou 
v případě jakéhokoliv ohrožení habsburského trůnu až do pádu habsburské 
monarchie v roce 1918.
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Obr. 1: Josef Schon Edler von Corbitzthal – návrh erbu

Obr. 2: Josef Schon Edler von Corbitzthal – udělený erb
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Zusammenfassung

Josef Schon Edler von Corbizthal. Das Beispiel der Nobilitation des Offiziers 
der österreichischen Armee in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts

Radim Macháň

In der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts taucht im Offizierskorps der Armee des österreichischen 
Kaisertum ständig mehre Personen auf, die aus den unadeligen Gesellschaftsschichten stammten. Der 
Dienst in der Armee ermöglichte ihnen die Gesellschaftsstellung zu erreichen, die ihnen die bevorrech-
tete Position in der damaligen Gesellschaft sicherte. Die absolute Loyalität seine Offiziere, die aus den 
unbemittelten Schichten stammten, sicherte sich der österreichische Kaiser auch durch Adelungen dieser 
Personen. Damit gestaltete sich er die zuverlässige Sozialschicht, um die im Fall der Gefährdung seine 
Macht stützen sich konnte. 

(Překlad Lenka Králová)
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UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/226 13/2006

DŮLFRANTIŠEKVOSTRAVĚ-PŘÍVOZEZAPRŮMYSLOVÉREVOLUCE
(NÁSTINVÝVOJEVLETECH1849AŽ1882)

MILANMYŠKA

Předmětem předkládané práce je nástin historického vývoje Dolu František 
před ukončením provozu základního závodu koncernového podniku Důl Odra 
v Ostravě-Přívoze. Naše pojednání se otevírá založením dolu v roce 1849 rodin-
ným těžířstvem bratří Kleinů a je dovedeno do přelomu sedmdesátých a osmde-
sátých let minulého století, tedy do doby, která je v našich dějinách považována 
za závěr tzv. první průmyslové revoluce. Za vnitřní mezník, rozdělující toto 
nedlouhé období, považujeme rok 1855 – převzetí kleinovských uhelných závodů 
akciovou společností Severní dráha Ferdinandova (= SDF) ve Vídni.

Předkládaná práce si nečiní nárok stát se vyčerpávajícími a problematiku 
raného vývoje uhelného dolu beze zbytku řešícími dějinami závodu. Vzhledem 
k tomu, že o tomto významném uhelném závodě ostravsko-karvinského revíru 
nebyla dosud publikována žádná historická studie, pokusili jsme se shrnout 
základní faktografii o vzniku závodu, o jeho technickém a ekonomickém vývoji
a poukázat alespoň na základní problematiku společenského vývoje jeho osa-
zenstva. Předmětem naší pozornosti se stala v první řadě investiční výstavba 
dolu, jeho technický rozvoj, růst výroby a výrobnosti, rentabilita provozu, 
početní vývoj osazenstva, zdroje jeho rekrutace, struktura a otázky spojené 
s bydlením dělnictva. Mimo naši pozornost jsou ponechány problémy sociálního 
postavení dělnictva, sociálního zabezpečení, hnutí dělnictva atp., neboť máme 
za to, že tyto otázky bude vhodnější řešit v širším kontextu vývoje dolů jednoho 
těžířstva, resp. v kontextu vývoje celého revíru.

Práce je založena na původních pramenech, převážně provenience závodní 
nebo tzv. Horního inspektorátu SDF v Moravské Ostravě. Byla provedena roz-
sáhlá rešerše v Podnikovém archivu Ostravsko-karvinských dolů (= PA OKD) 
v Ostravě: asi 25 kartonů Horního inspektorátu SDF v Moravské Ostravě, dále 
fondu Důl Generál Svoboda a některých dalších. V Zemském archivu v Opavě 
jsme prostudovali materiály týkající se dolů Severní dráhy a jmenovitě Dolu 
František ve fondech Velkostatek Hukvaldy, Velkostatek Polská Ostrava a ze-
jména v Revírním báňském úřadě Moravská Ostrava. V Moravském zemském 
archivu v Brně byla provedena rešerše ve fondu Báňské hejtmanství Brno. 
Vedle toho jsme podrobili studiu dobovou publicistiku, zejména odborný časopis 
Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen.

Hodnota předkládané práce spočívá především v tom, že přináší nový, 
dosud nepublikovaný faktografický materiál a pokouší se zjištěné skutečnosti
zařadit do vzájemných kauzálních souvislostí. Chce být též dílčím příspěvkem 
k řešení otázky postavení malého důlního závodu v ekonomických projektech 
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velkých těžebních společností, tedy k problému, jemuž česká Business History 
je ještě mnoho dlužna.*

I. Obecné předpoklady vzniku dolu
Čtyřicátá léta 19. století byla významným mezníkem v rozvoji uhelného 

průmyslu v ostravsko-karvinském revíru. Na prvním místě to bylo období vel-
kého hospodářského rozmachu. Těžba uhlí, která se v roce 1842 pohybovala 
kolem 61,4 tis. tun dosáhla v roce 1852 166,7 tis. tun, tj. stoupla na bezmála 
trojnásobek výchozího stavu. V průběhu čtyřicátých let byla okupována nová 
důlní pole, do revíru proniklo několik nových těžařů, kteří disponovali obrov-
ským kapitálem. Ten převyšoval investiční možnosti dosavadních těžařů – aris-
tokratů. Byla zahájena těžba hlouběji uložených slojí, což si vyžádalo nasazení 
dokonalejší a výkonnější techniky, především hromadné zavádění parních 
strojů k pohonu čerpacích a těžních zařízení.

Vedle podnětů, pramenících z obecného rozvoje ekonomiky tehdejší habs-
burské monarchie a českých zemí, působily na příznivý rozvoj uhelného prů-
myslu v revíru také některé podněty specifické. Na prvém místě to byl růst
poptávky po uhlí a koksu přímo uvnitř vznikající průmyslové oblasti. Souvisel 
se založením (1828), a zejména s rozvojem železáren ve Vítkovicích, aplikují-
cích jako první huť v habsburské monarchii komplexně nejmodernější výrobní 
technologii: tavbu surového železa kamenouhelným koksem, rafinaci železa
v pudlovacích pecích minerálními palivy a válcování. I když se vliv Vítkovic 
na rozvoj uhelného dolování začal projevovat již od počátku třicátých let, kdy 
byly uvedeny do provozu první pudlovací pece, výrazný zlom v poptávce po uhlí 
a koksu nastal teprve na sklonku třicátých let, poté, kdy byly do provozu uve-
deny dvě koksové vysoké pece (1836 a 1838). Rozmach železáren ve Vítkovicích, 
související zejména se železničním boomem čtyřicátých let, byl tedy faktorem 
prvořadé důležitosti. Na druhém místě ovlivnil rozmach dolování v revíru pro-
jekt, výstavbu, a zejména zahájení provozu na první železnici, která procházela 
ostravsko-karvinským revírem – Severní dráze Ferdinandově. Po uveřejnění 
projektu trasy této první parostrojní železnice na území habsburské monarchie 
stoupl zájem podnikatelů o uhlonosný terén v okolí Moravské Ostravy, neboť 
železnice poskytovala optimistické vyhlídky na odbyt uhlí hned ve dvojím 
smyslu: jednak sama jako velký odběratel uhlí (a v té době také koksu k vytá-
pění lokomotiv), jednak jako prostředek, jehož pomocí se ostravské uhlí dostane 
relativně levně a rychle k velkým konzumentům podél několik set kilometrů 
dlouhé trasy (železárny, cukrovary, cihelny, pivovary, lihovary ad.).1

Severní dráha Ferdinandova spotřebovala ke svému provozu v roce 1843 
sice jen 950 tun uhlí a 400 tun koksu,2 ale v roce 1851 činila její spotřeba již 

*  K tomu srov. MYŠKA, M.: Business History in der Tschechischen Republik. In: Teichová, A.–Matis, 
H.–Resch, A. [Hg.]: Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus 
Zentraleuropa [= Veröffentlichungen der Österreichischen Gesellschaft für Unternehmensgeschichte 
Bd. 21]. Wien 1999, s. 67–76.

1  MYŠKA, M.: Ein Entwurf zur Geschichte des Steinkohlenreviers von Ostrava-Karviná bis zum Jahre 
1880. In: Studie k vývoji ostravské průmyslové oblasti 3 [= Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě 
15, řada C–4]. Praha 1969, s. 20–21.

2  Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie für das Jahr 1843. Wien 1846, s. p.
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3 584 tun černého uhlí a koksu, pomineme-li menší spotřebu uhlí hnědého.3 
Čtyři roky po uvedení trasy Vídeň – Bohumín do provozu, tj. v roce 1851, šla jen 
na vídeňské trhy po této železnici čtvrtina ostravské těžby, tj. 33 tis. tun uhlí 
a 2,2 tis. tun koksu z úhrnné těžby 152,2 tis. tun.4

Za těchto okolností je pochopitelné, že na terénu ostravsko-karvinského 
revíru stoupl zájem o nové propůjčky důlních polí, a že se soustředil především 
do těch částí revíru, které se rozkládaly poblíž projektované železnice. Možnost 
nakládky uhlí přímo do vozů na hlavní železnici skýtala naději na snížení 
výrobních nákladů, neboť vylučovala zdlouhavou a nákladnou dopravu od dolů 
k železnici buď koňskými povozy po ose nebo perspektivně nákladnými vleč-
nými drahami, buď s koňskou nebo lokomotivní trakcí.

Na gründerské činnosti v revíru se ve čtyřicátých letech nejintenzivněji podí-
lelo tzv. Vítkovické těžířstvo, konsorcium vídeňských bankéřů, které pachtovalo 
od olomouckého arcibiskupství a kapituly železárny ve Vítkovicích a od roku 1843 
vídeňský obchodní a bankovní dům S. M. Rothschilda, který se v tomto roce stal 
výhradním vlastníkem železáren a uhelných dolů, patřících do té doby zmíněnému 
těžířstvu. Rothschild, který byl jedním z rozhodujících podílníků Severní dráhy, 
zaměřoval své úsilí pochopitelně na terény, přiléhající k budoucí železnici, tj. na 
Moravskou Ostravu, Přívoz, Hrušov a některé další obce. Na katastrech těchto obcí 
získal propůjčky na několik výhradních kutišť, i když hlavní pozornost v tomto 
deceniu věnoval důlní činnosti na území Moravské Ostravy.5 Jako nový podnika-
tel se ve čtyřicátých letech objevuje v ostravsko-karvinském revíru rakouský stát.

Zájem rakouského státu o báňské podnikání na území Ostravska není 
ničím mimořádným a výjimečným. Čtyřicátá léta byla obdobím, kdy se rakouský 
erár pokusil investovat do řady hospodářských odvětví, jmenovitě do výstavby 
železnic, paroplavby, hutí a v neposlední řadě do uhelného hornictví. Zvýšená 
podnikatelská činnost v uhelném hornictví a hutnictví železa je v tomto období 
patrná např. v jihozápadní části tehdejších Uher, v tzv. Banátu (revíry Anina, 
Oravice a Resita v dnešním Rumunsku),6 ale např. také v kladenském kame-
nouhelném revíru,7 kde byly zahájeny kutací práce státu v roce 1842. Na konci 
čtyřicátých let projevili zájem o uhlonosné terény podél v té době již dostavěného 
úseku Severní dráhy Ferdinandovy na katastrech Přívozu a Hrušova Kleinové, 
rodina významných občanských podnikatelů moravského původu.

První generace této známé rodiny představuje v našem prostředí vzorový 
typ selfmademanů, podnikatelů, pocházejících ze sociálně nejníže situovaných 
vrstev, kteří se v průběhu jednoho lidského pokolení vypracovali na podnika-
tele velkého formátu. Čtyři bratři Kleinové – František, Libor, Albert a Hubert 
pocházeli z rychtářské rodiny z Kociánova u Loučné nad Desnou na severní 
Moravě. Nejstarší z nich, František, se vyučil zahradnictví v Lednici, ale od 

3  Die Dampfmaschinen der österreichischen Monarchie zu Ende des Verwaltungsjahres 1851. In: 
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik 1, 1852, Heft 3, s. 72.

4  Darstellung der Montan-Industrie der Markgrafschaft Mähren und des Herzogthums Ober- und Nieder 
Schlesien im Jahre 1851. In: Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik 2, 1953, Heft 4, s. 30.

5  MYŠKA, M.: Založení a počátky Vítkovických železáren 1828–1880. Ostrava 1960, s. 34 ad.
6  BÉREND, I. T.–RÁNKI, G.: Ungarns wirtschaftliche Entwicklung 1849–1918. In: Brusatti, A. [Hg.]: Die 

Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. 1: Wirtschaftliche Entwicklung. Wien 1973, s. 463.
7  KÁRNÍKOVÁ, L.: Vývoj uhelného průmyslu v českých zemích do roku 1880. Praha 1960, s. 52.
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mládí jej spíše poutaly stavby hrází, rybníků atp. Spolu se svými bratry začal 
nejprve regulovat moravské řeky, stavět na jižní Moravě rybníky, postupně také 
silnice. Od roku 1837 se Kleinové věnovali stavbě železnic: první jejich velkou 
stavbou byl úsek SDP z Vídně do Gänserndorfu, později získali zakázku na 
stavbu státní železnice z Olomouce do Prahy ad.8

V roce 1844 koupili od knížete Mitrovského velké železárny v Sobotíně 
a téhož roku začali s budováním nové hutě ve Štěpánově. Huť založili v bezpro-
střední blízkosti nové železnice Olomouc–Praha a plánovali ji na využití mine-
rálních paliv.9

Na konci čtyřicátých let upoutalo zájem bratří Kleinů uhelné hornictví. 
Získali několik důlních polí na hnědé uhlí u Kelčan, Čejče a Strážovic na jižní 
Moravě10 a v roce 1848 spolu s budějovickým loďmistrem Adalbertem Lannou 
a pražským podnikatelem V. Novotným vytvořili tzv. Kladenské kamenouhelné 
těžířstvo k exploataci uhelných slojí v kladenském revíru.11

Přibližně ve stejnou dobu se zrodil zájem Kleinů o důlní pole v Ostravské 
pánvi. Dolování uhlí na Ostravsku se zdálo Kleinům jako výhodná investice, 
která mohla rozmnožit již beztak ohromný kapitál. Byly tu však i některé další 
motivy. Víme již, že Kleinové koupili v roce 1844 železárny v Sobotíně a založili 
novou huť, jež měla pracovat technologií výroby surového železa koksem a rafi-
nace pomocí minerálních paliv, v těsném sousedství železnice Olomouc–Praha, 
která byla spojkou na Přerov již tehdy (v roce 1845) spojena se SDF, a tudíž 
i s Ostravskem. Kleinové počítali s tím, že z dolů u Ostravy budou dodávat 
svým železárnám levné palivo.

Zájem Kleinů přitahovaly uhlonosné terény na katastrech Přívozu a Hru-
šova. Podle názoru A. Adamuse,12 pro který se mi však zatím nepodařilo najít 
v pramenech oporu, získal první propůjčky na uhlí v těchto obcích v roce 1840 
tehdejší ředitel Vítkovických železáren Josef Gross, a to pro Společnost SDF. 
Protože valná hromada SDF odmítla schválit jeho počin, zůstaly tyto propůjčky 
po několik let v držení inženýrů SDF Togese a Goldschmidta a sekretáře Wer-
theimsteina. Jmenované osoby pak předaly kutací oprávnění Kleinům. V roce 
1849 vyslali Kleinové na Ostravsko svého hormistra, zkušeného horníka Fran-
tiška Handwerka. Pověřili ho úkolem vyhledat uhlonosný terén a zahájit kutací 
práce. Handwerk se soustředil na katastry dvou obcí: Přívozu a Hrušova. Hand-
werkova činnost byla brzy korunována úspěchem. Již 29. září 1849 požádal na 
základě kutací licence z 25. září t. r., aby substituce horního soudu v Polské 

8  O Kleinech viz d’ELVERT, Ch.: Die Freiherren Klein von Wiesenberg. In: Notizen-Blatt der historisch-
-statistischen Section der k. k. mähr. schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues 1890, 
No 6, s. 41–44. Dále VYSKOČIL, A. M.: Die Gebrüder Klein, ein Musterbild fruchtbringenden Tätigkeit. 
Brünn 1850. Nejnověji GÁBA, Z.–TEMPÍROVÁ-KOTRLÁ, D.: Bratří Kleinové. Stavitelé silnic a železnic. 
Šumperk 2000. Báňskému podnikání Kleinů v ostravsko-karvinském revíru je věnována studie: 
MYŠKA, M: Ostravská epizoda v počátcích podnikatelské činnosti bratří Kleinů. Slezský sborník 
90/1992, s. 189–201. Zde rozvedena myšlenka vlivu rothschildovské konkurence na vyklizení pozic 
v revíru Kleiny.

9  MYŠKA, M.: Die mährisch schlesische Eisenindustrie in der Industriellen Revolution [= Spisy Pedagogické 
fakulty v Ostravě 19]. Prag 1970, s. 149.

10  Moravský zemský archiv (= MZA) Brno, Báňské hejtmanství (= BH) Brno, kart. 5, č. i. 199.
11  KÁRNÍKOVÁ, L.: Vývoj uhelného průmyslu…, s. 53.
12  ADAMUS, A.: Pohled do dějin Severní dráhy Ferdinandovy po stoleté činnosti 1836–1936. Moravská 

Ostrava 1936, s. 23.
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Ostravě zaregistrovala „zu Handen der Herrn Gebrüder Klein“ nález uhelné sloje 
v trati „Na folvarku“ v obci Hrušov na dominiu Polská Ostrava. Tento první nález 
byl učiněn asi 148 m jižně od rothschildovské Strojní jámy (Maschienenschacht) 
a západně od Zámostí u komerční silnice do Hrušova v hloubce přibližně 1,26 
m. Nález byl skutečně zaregistrován 1. října 1850.13 V průběhu roku 1849 bylo 
Handwerkovi uděleno celkem 21 kutacích licencí.

II. Založení dolu
Od podzimu roku 1849 prováděl hormistr Handwerk v režii Kleinů prospek-

torské práce také na katastru Přívozu. Dne 6. listopadu učinil u substituce hor-
ního soudu ve Frýdlantě nad Ostravicí dva pokusy o získání kutacích licencí:14

a. Na pozemku místního rolníka Havránka z Přívozu čp. 26, ohraničeného na 
severu řekou Odrou, na jihu trasou SDF, na západě zastavěnou částí Přívozu 
a na východě hrušovskou staniční budovou. Pozemek byl v trati „Na kudy“.

b. Na pozemku sedláka Michálka v Přívoze čp. 21 jižně od řeky Odry.

První skutečná mutovací licence mu však byla udělena 7. prosince 1849 na 
nález uhelné sloje na pozemku místního sedláka Jana Černého (čp. 6).15 Krátce 
poté byla zaražena kutací jáma ve vzdálenosti 60,7 m severozápadně od trasy 
SDF a 256 m severovýchodně od křižovatky trasy SDF s obecní cestou z Mo-
ravské Ostravy do Přívozu, na trati zvané „Záhumení“. V hloubce 68,3 m byla 
nafárána uhelná sloj o mocnosti 0,475 m až 0,951 m. Dne 13. ledna 1851 mohli 
Kleinové požádat o udělení první důlní míry. Propůjčku na důlní míru Francisci I  
obdrželi 20. března 1852, na důlní míry Francisci II, III a IV dne 28. prosince 
1852.16 Původní víceúčelová jáma, nazvaná podle jednoho z bratří Kleinů Fran-
tišek, byla hloubena v rozměru 4,5 x 4,1 m do hloubky 55 m. Měla tři zátyně: 
těžní, vodotěžní a větrnou s lezní. Vzápětí se ovšem rozměry jámy ukázaly jako 
nevyhovující: proto se přikročilo k přestavbě na profil 5x2 m. Do hloubky 14m
byla jáma vodotěsně vyzděna, dále pokračovala srubová výdřeva.17

V únoru 1853 byla dokončena výstavba jednoposchoďové šachetní budovy, 
strojovny a kotelny. V šachetní budově byla místnost pro vodotěžní parní stroj, 
pro těžní stroj, sklad nářadí, pila, cechovna, kancelář a pět obytných místností 
pro horníky.18 V roce 1854 byl uveden do provozu první parní stroj o výkonu 
18 kW. Byl to vysokotlaký expanzní parní stroj systému Wolf bez konden-
zace, o průměru válců 37 cm a zdvihu pístu 63 cm. Původně sloužil k pohonu 
čerpacího i těžního zařízení. Vyrobily jej na 8 400 zl. k. m. strojírny hraběte 
Salma v Blansku. O rok později byl instalován malý vysokotlaký parní stroj bez 
expanze a kondenzace o průměru válců 18,5 cm, výšce zdvihu 52,9 cm a vý-
konu 7,5 kW z vlastních kleinovských strojíren v Sobotíně. Náklady na tento 
parní stroj byly 3 000 zl. k. m. Stroj sloužil původně k pohonu těžního zařízení, 

13  Zemský archiv Opava (= ZAO), Velkostatek Polská Ostrava, kart. 37.
14  Archiv Ostravsko-karvinských dolů (= AOKD) Ostrava, Státní kutací komise (= SKK), kart. 11, čj. 

462.
15  ZAO, Revírní báňský úřad (= RBÚ) Moravská Ostrava, kart. 6, č. i. 422.
16  AOKD, Severní dráha Ferdinandova, horní inspektorát (= SDF/HI), kart. 263. Dále MZA Brno, BH 

Brno, kart. 28, č. i. 811.
17  AOKD, Důl Generál Svoboda, kart. 136, č. i. 194.
18  ZAO, RBÚ Moravská Ostrava, kart. 19, č. i. 645.
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později byl používán k pohonu pily.19 Aby ušetřili část investic, převezli Kleinové 
do Přívozu tři parní kotle, používané předtím při stavbě železniční trati a tunelů 
v Semmeringu. Kotle byly podrobeny generální opravě a revizi v dílnách C. k. 
polytechnického ústavu ve Vídni.20

Když byla 7. prosince 1853 provedena báňskými úřady komisionelní pro-
hlídka Dolu František, odhadovaly se uhelné zásoby dosud nafárané sloje pouze 
na 76 tis. tun uhlí. Vzhledem k nákladnému způsobu dobývání a relativně 
vysoké položce, kterou zatěžovalo těžební náklady odvodňování, počítalo se 
dlouhodobě jen s nízkým čistým výnosem: odhadoval se na necelé 2 kr. k.m. na 
1 q vytěženého uhlí.21 Do počátku roku 1855 bylo nafáráno už 8 slojí o mocnosti 
0,94 až 1,26 m.

První uhlí bylo v Přívoze vytěženo v roce 1851, a to v zcela nepatrném 
množství 56 tun (v hodnotě 133 zl. k. m.). V příštím roce stoupla těžba na 
2 099 tun a v roce 1854 dosáhla již 20 020 tun. V roce 1855 zde zaměstnávali 
5 podůlních a dozorců a 216 dělníků různých kategorií.

Do data prodeje SDF měl kleinovský Důl František v Přívoze k dispozici 4 
jednoduché důlní míry o plošné výměře 50 176 čtverečních sáhů, tj. 180 564,65 
čtverečních metrů.

Kleinovské doly v Přívoze a v Hrušově dodávaly uhlí především vlastním 
železárnám v Sobotíně a Štěpánově, dále ředitelství železničních provozů SDF 
ve Vídni k vytápění lokomotiv a řadě průmyslových podniků podél trasy Severní 
dráhy, mezi nimi především cukrovarům. „Uhlí těchto slojí je ve výborné jakosti, 
zvl. na Dole Albertově. Dolování není drahé. Výhodou těchto jam oproti jiným dolům 
na Ostravsku je, že leží u samé dráhy. Jejich uhlí nemusí být ke dráze dopravo-
váno povozy, nýbrž může býti přímo nakládáno na vozidla Severní dráhy,“ psalo 
se v oceňovacím protokolu dolů z roku 1855.22

Doly v Hrušově a Přívoze patřily rodinnému těžířstvu Kleinů, které bylo 
zaprotokolováno pod názvem „Gebrüder Kleinsche Gewerkschaft.“ Původně se 
o 128 kuksů (podílů) dělili rodinní příslušníci tak, že František Klein st. měl 
20, Albert a Hubert Kleinové po 40, František Klein ml. a dr. Eduard R. Ulrich 
s manželkou (sestrou bratří Kleinů) po 10 kuksech. Zbývajících 8 kuksů zůstá-
valo k volné dispozici. Smlouvou z 11. února 1852 byl podíl Františka Kleina st. 
zvýšen o 8 volných kuksů na 28. Dne 10. května 1854 nastoupila nová úprava 
rozdělení podílů: senior František Klein obdržel 44, Albert a Hubert po 32 
a František Klein ml. a dr. Ulrich po 10 kuksech.23

Když bylo 29. května 1855 provedeno ocenění důlního majetku bratří 
Kleinů v ostravsko-karvinském revíru, byly na 16 jednoduchých mírách o vý-
měře 722 057,25 čtverečních metrů odhadnuty zásoby dobyvatelného uhlí na 
644 tis. tun. Hodnota kleinovských podniků byla tehdy oceněna na 674 877 zl. 
57 kr. k.m.,24 což byla částka, která téměř trojnásobně překračovala kupní cenu 
Vítkovických železáren s uhelnými a rudnými doly v roce 1843.

19  AOKD, SDF/HI, kart. 30, č. j. 1 003 a 1 008.
20  ZAO, RBÚ Moravská Ostrava, kart. 19, č. i. 645.
21  Tamtéž.
22  ADAMUS, A.: Pohled do dějin…, s. 44.
23  ZAO, RBÚ Moravská Ostrava, kart. 25, č. i. 728.
24  ADAMUS, A.: Pohled do dějin…, s. 44–45.
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Nicméně zájem Kleinů na dalším podnikání v uhelném průmyslu na Ost-
ravsku postupně klesal. Nesplnily se předpoklady o možnosti levné dopravy 
uhlí do železáren ve Štěpánově a Sobotíně, neboť ředitelství SDF, reprezentu-
jící zájmy finanční skupiny Rothschildů, nasadilo vysoké dopravní tarify na
uhlí, které znehodnocovaly výhodu levného uhlí z vlastních dolů. Zájem Kleinů 
také poutala jiná podnikatelská dobrodružství, slibující dosáhnout při nižších 
investicích podstatně vyšších zisků, mj. založení Pražské železářské společnosti, 
která se zmocnila velkých dolů na železnou rudu, na uhlí a řady středočeských 
a západočeských hutí, a začala budovat velký hutní kombinát u Kladna. Klei-
nové, podobně jako rakouský stát, pomýšleli v polovině padesátých let na vykli-
zení pozic v ostravsko-karvinském revíru. Hledal se jen vhodný kupec.

Zájem o uhelné doly v Ostravské pánvi projevila v polovině padesátých let 
19. století Společnost Severní dráhy Ferdinandovy ve Vídni. Tato akciová společ-
nost vznikla v roce 1836 za účelem stavby a provozu první parostrojní železnice 
na území habsburské monarchie, která měla spojit sídelní město Vídeň se sol-
nými doly v Bochni u Krakova. Pobočnými křídly měla být hlavní trasa, směřu-
jící přes Břeclav, Přerov a Bohumín, napojena na města Brno, Olomouc, Opavu, 
Bielsko a Bialou. Podílníky této akciové společnosti byli vídeňští bankéři, mezi 
nimiž měl majoritu bankovní dům Rothschildů.25

Krátce poté, co byly uvedeny do provozu první míle železnice, ukázal se 
jako tíživý problém, ohrožující vážně prosperitu dráhy, nedostatek vhodného 
paliva. Uhelné revíry, ležící v blízkosti první části vybudované a zprovozněné 
trasy, poskytovaly uhlí, které se svými vlastnostmi nehodilo pro topeniště ang-
lických lokomotiv, konstruovaných pro výhřevnější koks a uhlí z anglických 
dolů. Palivo se muselo k železnici dovážet po nápravě z uhelných dolů v Čechách 
a ve Slezsku nebo loděmi po Dunaji z Oravice v Banátu. Takto získané palivo 
bylo mimořádně drahé: v prvním provozním roce činily výdaje na palivo 40% 
provozních nákladů železnice a na jejich úhradu šlo 25% z úhrnných příjmů.

Protože se zdálo výhodnější spalovat pod kotly anglických lokomotiv výhřev-
nější koks, povolalo ředitelství SDF do Vídně anglického odborníka, který zde pro-
vedl pokusy s koksováním domácího rakouského uhlí a na základě jejich výsledků 
pak byly postaveny koksovny ve Floridsdorfu u Vídně, v Rajhradě a k zpracování 
ostravského uhlí také ve zdejším revíru.26 Na přelomu třicátých a čtyřicátých let 
se mezi prozíravými členy vedení SDF objevuje myšlenka získat vlastní uhelné 
doly jako dodavatele levného a kvalitního paliva. O pokusu vítkovického ředi-
tele Josefa Grosse získat důlní pole pro SDF v Přívoze v roce 1840 jsme již psali. 
Tehdy ještě ve vedení SDF převládly konzervativní živly, které myšlenku na vlastní 
doly zavrhly. Ale již několik let poté jednali zástupci ředitelství SDF o koupi již 
provozu schopných dolů měšťanského podnikatele Josefa Zwierziny v Polské 
Ostravě. Ani tentokrát ke koupi nedošlo, protože Zwierzina požadoval za svá 
důlní pole údajně přehnanou částku 120 000 zl. k. m. I tak se ovšem stal Zwier-
zinův Důl Josef hlavním dodavatelem uhlí pro Severní dráhu na Ostravsku.27

25  Die ersten fünfzig Jahre der Kaiser Ferdinand-Nordbahn 1836–1886. Wien s. d., s. 19 ad.
26  Tamtéž, s. 59.
27  MYŠKA, M.: Šance a bariéry měšťanského podnikání v báňském a hutním průmyslu za průmyslové  

revoluce (na příkladu olomouckého podnikatel Josefa Zwierziny). Vlastivědný věstník moravský  
36/1984, s. 270.
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Do roku 1847 bylo získání vlastních důlních polí v ostravsko-karvinském 
revíru pro SDF akvizicí spíše perspektivní než reálnou. Dokud dráha nedosáhla 
Ostravy, muselo se uhlí odtud dovážet k nejbližšímu již zprovozněnému úseku 
po nápravě, což bylo jednak nákladné, jednak nespolehlivé. Situace se výrazně 
změnila v roce 1847, kdy parostrojní dráha dospěla do Bohumína a uhlí z ost-
ravských dolů bylo možno vozit do Vídně po železnici.

Předmětem zájmu SDF v Ostravské pánvi se staly dva velké důlní kom-
plexy: doly, které patřily rodině Kleinů v Přívoze a Hrušově, a doly, které v re-
víru vlastnil rakouský stát (Moravská Ostrava, Polská Ostrava, Michálkovice).

Generální shromáždění SDF schválilo 9. července 1855 koupi kleinov-
ských dolů a tři dny nato, 12. července 1855, byla podepsána kupní a prodejní 
smlouva.28 SDF nabyla touto koupí v Hrušově důlní míry František I až IV, 
Albert I až III a Hubert I až III pod souhrnným názvem „Komplex důlních měr 
Albert“ (Alberti-Mass-Komplex) za cenu 216 131 zl. 48 kr. k.m., dále šachetní 
budovy, strojovny, kotelny s příslušenstvím za 57 583 zl. 44 kr. a různý mate-
riál v  ceně 19 484 zl. 28 kr. k.m. Úhrnem stály tedy důlní objekty v  revíru 
Hrušov 293 200 zl. k.m. V revíru Přívoz nabyla SDF důlní míry František I až 
IV, vedené pod společným názvem „Kamenouhelný důl František“ (Francisci-
-Steinkohlen-Zeche) za cenu 78 723 zl. k.m., dále šachetní budovu se strojov-
nou a příslušenstvím za 42 558 zl. 31 kr. k.m. a různé materiály v ceně 19 484 
zl. Dále SDF koupila od Kleinů dvě důlní míry pod souhrnným označením „Důl 
Boží požehnání“ (Segengottes-Zeche), získané od Rothschildů při delimitaci 
důlních polí v roce 1852, za 55 003 zl. a 12 svobodných kutacích práv za 23 031 
zl. Celková prodejní částka za kleinovské doly v Přívoze a Hrušově obnášela 
512 000 zl. k.m., z toho za Důl František v Přívoze 140 766 zl. k.m.29

Příčiny, proč se Kleinové za poměrně nevýhodnou cenu zbavili dolů, do 
kterých investovali jen v letech 1851 až 1855 údajně 853 000 zl. k.m., nejsou 
zatím spolehlivě objasněny. Je známo, že Kleinové začali s dobýváním kamen-
ného uhlí v Ostravské pánvi poté, co uvedli do provozu železárny ve Štěpánově 
u Olomouce. Rozhodujícím motivem byla snaha získat pro huť, projektovanou 
původně na výrobu surového železa a jeho rafinaci koksem a černým uhlím,
vlastní palivovou základnu. Brzy se však ukázalo, že doprava uhlí a koksu 
v Přívozu a Hrušova do Štěpánova byla vinou vysokých dopravních tarifů, určo-
vaných ředitelstvím SDF z konkurenčních důvodů, neúnosně nákladná, takže 
bylo výhodnější přejít na dřevouhelný nebo smíšený provoz. Od počátku pade-
sátých let se Kleinové soustředili na výhodnější investice v Kladenském revíru, 
kde se zúčastňovali podnikání jako podílníci Kladenského kamenouhelného 
těžířstva a v roce 1857 založení Pražské železářské společnosti.30

Těžební náklady na kleinovských dolech byly v polovině padesátých let na 
1 q uhlí cca 27 kr. k.m., zatímco SDF nakupovala pro svůj železniční provoz 
pruské uhlí za 53 kr. a méně kvalitní ostravské od cizích těžařů za 46 kr. Pře-
vzetím kleinovských dolů do vlastnictví se tedy zdálo, že může vzniknout na 1 q 

28  ZA0, RBÚ Moravská Ostrava, kart. 25, č. i. 731.
29  K tomu srovnej ocenění z 12. 7. 1855. AOKD, SDF/Generální řediteství (= GŘ), kart. 264.
30  KRULIŠ, I.–JOSIF, J. Z.: Sto let kladenských železáren. Praha 1959, s. 23–24.
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uhlí úspora 19 až 26 kr. k.m., což nebylo málo pro tvorbu nadhodnoty železniční 
společnosti.

Jen pro úplnost dodejme, že druhým důlním komplexem, o jehož získání 
se SDF pokusila půl roku po koupi dolů kleinovských, byly c.k. státní doly v Mi-
chálkovicích, Polské Ostravě a Moravské Ostravě. Rozloha důlních polí rakous-
kého eráru v Ostravské pánvi byla 2,5 mil. čtverečních metrů.

Vstupem SDF do Ostravské pánve se mezi těžaři v revíru objevil podnika-
tel mimořádné kapitálové síly. V roce 1856 byla nominální hodnota akcií této 
společnosti 48,5 mil. zl. r.m. a hodnota prioritních obligací dalších 13,6 mil. 
zl. r.m. Do roku 1880 stoupla nominální hodnota akcií na 78,2 mil. zl. a prio-
ritních obligací na 35,7 mil. zl. r.m. Zúročení akcií se zejména díky vysokému 
zisku z železničního provozu pohybovalo v tomto období mezi 11,45 až 17,14% 
nominální hodnoty, což vysoce překračovalo průměrné dividendy v sektoru 
hornictví a průmyslu v monarchii.31 Mimořádně vysoké zisky z železničního 
provozu umožňovaly SDF investovat do báňských provozů i v dobách, kdy tento 
sektor její činnosti dosud nepřinášel zisk, ale naopak pracoval s citelnými ztrá-
tami. Jen díky této možnosti rozsáhlých přesunů kapitálu mezi jednotlivými 
podnikatelskými sektory bylo možno v krátké době rozvinout nebývalou měrou 
bývalé doly Kleinů a rakouského státu na Ostravsku a vybavit je na svou dobu 
špičkovou báňskou technikou.

K řízení výstavby a provozu dolů SDF na Ostravsku a v revíru Pechnik 
v Jaworznu v Haliči ustavilo generální ředitelství ve Vídni tzv. Horní inspekto-
rát se sídlem v Moravské Ostravě.32 Horní inspektorát měl rozsáhlé pravomoci. 
Pouze ve věcech plánu, investic, prodejních cen a personální politiky vyšších 
tříd zaměstnanců podléhala jeho rozhodnutí schválení generálního ředitelství ve 
Vídni. Do čela Horního inspektorátu byl postaven zkušený montanista, působící 
před rokem 1856 ve službách rakouského státu, inženýr Fiedler. Fiedler obsa-
dil místa technických a provozních vedoucích vynikajícími odborníky střední 
a mladé generace (Sauer, Jičinský, Mládek, Ott, Hořovský), z nichž většina se 
zařadila svými znalostmi a zkušenostmi mezi elitu báňské technické inteligence 
nejen v revíru, ale v celé monarchii.33

Podnikatelská strategie, prosazovaná Horním inspektorátem, byla velko-
rysá. Inženýr Fiedler vycházel z vynikajících znalostí geologických podmínek 
revíru a soudobé báňské technologie a veškerá jeho podnikatelská rozhodnutí 
brala v úvahu dlouhodobou perspektivu rozvoje dolů, byť za cenu větších nároků 
na investice. Právě vysoké nároky na investice, kterým vždy neodpovídaly 
okamžité ekonomické výsledky dolů, byly příčinou častých konfliktů Horního
inspektorátu s generálním ředitelstvím a akcionáři. Konkrétní podnikatelská 
politika byla tedy výsledkem kompromisů mezi maximalistickými nároky Hor-
ního inspektorátu a opatrnými ekonomickými rozvahami vídeňského ústředí.

31  Die ersten fünfzig Jahre…, tab. 1.
32  AOKD, SDF/HI, kart. 15/I.
33  O nich viz příslušná biografická hesla v díle MYŠKA, M.: Biografický slovník techniků, manažerů a hos-

podářských pracovníků v ostravské průmyslové oblasti (Ostrava 1978), rukopis v Archivu Národního 
technického muzea v Praze, sbírka rukopisů a nejnověji v díle MYŠKA, M. a kol.: Historická encyklope-
die podnikatelů Čech, Moravy a Slezska. Ostrava 2003, na příslušných místech.
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Ve druhé polovině 19. století se uhlí stalo základní energetickou surovinou 
a zaujalo rozhodující místo v palivové bilanci habsburských zemí. Uhelný trh 
podléhal zákonitostem kapitalistického tržního hospodářství, a zejména zákonu 
nabídky a poptávky. Vývoj trhu uhlí a pod jeho vlivem také uhelného průmyslu 
podléhal výkyvům fází ekonomických cyklů. Též v rozvoji dolů SDF se střídala 
období intenzivních konjunktur, krizí a depresí. Protože se Důl František vyvíjel 
jako organická součást důlního komplexu SDF v ostravsko-karvinském revíru, 
považujeme za nutné podat alespoň základní orientační informace o vývoji 
tohoto celku ve studovaném období.

Do konce sedmdesátých let 19. století se doly SDF v revíru vyvíjely velmi 
dynamicky.34 Objem základního kapitálu báňských závodů SDF v ostravsko-
-karvinském revíru se zvýšil v letech 1856 až 1878 z 1,6 mil. zl. r.m. na 5,9 mil. 
zl., tedy na tři a půlnásobek. Objem těžby uhlí vzrostl ze 491,5 tis. q na 3 432,9 
tis. q, tj. na sedminásobek. Uvnitř tohoto čtvrtstoletí byly ovšem patrné značné 
výkyvy vývojové dynamiky. Pokud jde o rozsah investic, znamenalo období mezi 
lety 1856 až 1862 jejich výrazný růst. Rekonstrukcí a prohloubením starých 
i výstavbou řady nových důlních děl byly zpřístupněny nové uhelné sloje, inten-
zivně byla zaváděna mechanizace odvodňování, větrání a vertikální dopravy. 
Počet parních strojů se z 15 v roce 1856 zvýšil na 25, ale jejich výkon stoupl 
mnohonásobně na 1 006 kW.35 Úhrnný objem základního kapitálu vzrostl 
o 111%. Do stejného období spadá i pronikavý růst těžby přibližně o 121%, také 
počet osazenstva stoupl o 95%. Jestliže v roce 1856 byl objem investic, připada-
jící na 1 q vytěženého uhlí, 3,32 zl. r.m., klesl do roku 1862 na 3,15 zl. Skuteč-
nost, že velká část pracovních sil byla vázána otvírkami a přípravnými pracemi, 
se projevila v poklesu objemu produkce z 459 q na 419,5 q na dělníka a rok. 
Následující období 1862 až 1867 přineslo v investiční výstavbě stagnaci. Objem 
základního kapitálu se téměř vůbec nezvýšil, zato bylo plně využito kapacity 
dolů, vybudované v předcházejícím období: produkce uhlí vzrostla z 1 mil. q na 
2,5 mil. q, tedy na dvou a půlnásobek. V tomto období se podařilo dosáhnout 
nejoptimálnějšího využití investic: na 1 q vytěženého uhlí připadl podíl inves-
tic ve výši 1,38 zl. r.m. Výkon na dělníka a rok byl v roce 1867 906,3 q. Další 
období, které bylo v ekonomickém rozvoji českých zemí a habsburské monar-
chie charakterizováno jako gründerská léta velmi dynamického hospodářského 
růstu, se projevilo ve vývoji dolů SDF spíše jako údobí stagnace a v některých 
aspektech dokonce jako léta regresu.

Vzrůstu poptávky po uhlí nemohly závody SDF v Ostravské pánvi využít, 
protože v předcházejících letech byly zanedbány investice do nových otvírek. 
V letech 1867 až 1872 se proinvestoval 1 mil. zl. r.m., což znamenalo přírůstek 
objemu základního kapitálu pouze o 30%. Také objem těžby prudce poklesl, 
takže výroba v roce 1872 představovala jen 90% těžby z roku 1867. Protože 
závody se snažily udržet stavy osazenstva, klesl výkon na dělníka a rok na 
690,3 q a zhoršil se koeficient investic na 1 q vytěženého uhlí na 2,02 zl. r.m.

34  V dalším se opírám o spisy, deponované v Österreichisches Staatsarchiv-Allgemeines Verwaltungsarchiv 
(= ÖStA-AVA) Wien, Verkehrsarchiv, Kaiser Ferdinand Nordbahn (= KFN), fasc. 178/1878. Neúplně též 
v AOKD, SDF/HI, kart. 130, čj. 1872.

35  AOKD, SDF/HI, kart. 30, čj. 1003, 1008.
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Tento nepříznivý trend poněkud přerušilo následující období 1872 až 1878, které 
je v ekonomice českých zemí charakteristické jako léta dosud nejhlubší hospo-
dářské krize a deprese. Poučeno zkušenostmi z minulého období, generální 
ředitelství uvolnilo investiční prostředky a vložilo do výstavby a mechanizace 
svých důlních závodů téměř 1,5 mil. zl. nového investičního kapitálu. Obdivu-
hodně rychle se to projevilo na růstu objemu těžby, která zaznamenala v tomto 
krátkém údobí vzestup o polovinu. Protože se v krizových letech vedení závodů 
muselo rozhodnout pod tlakem generálního ředitelství ve Vídni k redukci per-
sonálu, klesl do roku 1878 počet osazenstva z 3,3 tis. na 2,7 tis. při současném 
vzestupu výkonu na dělníka a rok na 1270,5 q.

V podnikatelské strategii Horního inspektorátu SDF v Ostravské pánvi hrál 
revír Přívoz s Dolem František zvláštní roli. Po celé období průmyslové revoluce 
nestál v centru pozornosti. Krátce po převzetí dolů od Kleinů a rakouského státu 
se pozornost přednostně zaměřovala na revíry Hrušov a Moravská Ostrava, 
neboť pokud jde o stav otvírek a technické vybavení, byly nejlépe připraveny 
k rychlému zvyšování produkce. Později se investiční činnost orientovala hlavně 
do výstavby revírů Polská Ostrava a Michálkovice, které byly s to těžit s nejniž-
šími náklady. Tyto základní tendence je třeba mít na zřeteli, chceme-li pochopit 
specifika rozvoje Dolu František v Přívoze v období 1855 až 1880.

III. Vývoj Dolu František v Přívoze v majetku Společnosti Severní dráha 
Ferdinandova (1855–1880)

Hodnota základního kapitálu přívozského Dolu František byla v roce 1855 
odhadnuta na 199 796 zl. r.m. Důl nesl pojmenování po Františku Kleinovi 
(1794–1855), nejstarším z bratří první podnikatelské generace. Víceúčelová jáma 
měla hloubku 170,7 m a otevírala pět dobyvatelných slojí o mocnosti od 0,63 do 
0,95 m. Důl byl vybaven vodotěžním parním strojem systému Wolf, vysokotla-
kým, s expanzí a bez kondenzace. V roce 1854 jej vyrobily a v Přívoze instalo-
valy strojírenské dílny železáren knížete Salma v Blansku nákladem 8 400 zl. 
r.m. Vertikální dopravu v jámě obstarával malý těžní parní stroj o výkonu 4,5 
kW, dodaný v roce 1854 strojírenským závodem kleinovských hutí v Sobotíně. 
Výkon obou strojů v okamžiku, kdy doly koupila SDF, neodpovídal potřebám 
rozvoje dolování. Důl František byl v dobovém prameni charakterizován tak, 
že zatím „mit Aufschlussarbeiten beschäftiget…“ V roce 1856 se v něm vytěžilo 
pouze 3,1 tis. tun uhlí, i když již dříve – v roce 1854, bylo dosaženo jednorázové 
roční těžby přes 20 tis. tun.36

Důl se nacházel v nejzápadněji položené rakouské části Ostravské pánve 
a jeho důlní pole sousedilo s rothschildovskými doly na levém, Prusku tehdy 
patřícím břehu Odry. Geologické uspořádání terénu bylo příčinou, že dolování 
zde bylo velmi obtížné a nákladné, protože uhelné sloje byly narušeny četnými 
poruchami a erupcemi porfyru. Nicméně uhlí z těchto slojí bylo čisté a kvalitní, 
a zejména sloje Eduard (průměrná mocnost 0,74 m) a Gustav (průměrná moc-
nost 0,63 m) poskytovaly žírné, dobře koksovatelné uhlí.37 Další nevýhodou byly 

36  AOKD, SDF/HI, kart. 5/II.
37  JIČINSKY, W.: Das mährisch-schlesische Steinkohlen-Revier bei Mähr. Ostrau. Wien 1865, s. 78–79.
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velké důlní exhalace. Hlavní výhodou dolu byla jeho poloha bezprostředně při 
trase SDF, což zaručovalo úspory na nákladech na dopravu. Nový majitel do této 
akvizice vkládal mnoho nadějí. Zdálo se, že tento důl bude s to dávat v krátké 
době vysokou těžbu. Proto když byla Horním inspektorátem vypracována inves-
tiční pětiletka na léta 1857 až 1861, se počítalo s investicemi do Dolu František 
ve výši 133 000 zl. r.m. Přitom se mělo maximum investic soustředit do prvních 
dvou let, tj. na roky 1857 a 1858 (= 103 000 a 30 000 zl. r.m.). V těchto dvou 
letech obnášely investice 20% z úhrnu investic do všech dolů SDF v Ostravské 
pánvi a v haličském Jaworznu.38

K datu koupě Severní dráhou měl Důl František propůjčeny čtyři jednodu-
ché důlní míry František (pův. Francisci) I až IV z roku 1852. Dne 13. prosince 
1866 byly dolu propůjčeny zdvojené důlní míry František V až VIII a František 
XV až XVII a jednoduché míry František IX až XIV. Důlní míry I a III protínala 
trasa SDF, míry IV, XV a XVI ležely východně od trasy železnice, zatímco zbý-
vající byly mezi trasou SDF a řekou Odrou. Dalších propůjček se dostalo Dolu 
František 29. června 1874 (zdvojené míry František XVIII až XXV), 24. listo-
padu 1874 (jednoduché míry XXVI až XXIX) a 18. března 1875 (jednoduché 
XXX a XXXI a zdvojené XXXII a XXXIII).39 Do konce sedmdesátých let dispo-
noval tedy Důl František v Přívoze 16 jednoduchými a 17 zdvojenými důlními 
mírami o plošné výměře 2 075 379,6 čtverečních metrů.

Krátce poté, kdy byl důl převzat Severní dráhou, muselo být zastaveno 
hloubení víceúčelové jámy. Příčina spočívala v tom, že těžní ani vodotěžní parní 
stroje nebyly s to pro nedostatečný výkon plnit své funkce. Teprve po instalaci 
nového těžního stroje, o kterém bude ještě zmínka, byla jáma prohloubena o ně-
kolik metrů, takže na konci roku 1862 dosahovala konečné hloubky 184,4 m.40 
Až do konce šedesátých let nebyla jáma ani dále hloubena ani významněji 
rekonstruována. Teprve v roce 1869 se muselo přikročit k opravě výztuže. Část 
výztuže byla ještě srubová, část již cihelná. V průběhu roku 1869 byla jáma 
prohloubena o 22,1 m, takže dosáhla celkové hloubky 206,5 m.41 V roce 1879 
byla provedena generální oprava výztuže.

Nicméně brzy vyšlo najevo, že víceúčelová jáma nebude s to plnit nároky 
kladené na provoz dolu. Proto již 9. prosince 1856 padlo rozhodnutí, aby ve 
vzdálenosti 22,8 m jihovýchodně od dosavadní jámy byla zahájena výstavba 
nové jámy, která měla převzít funkci vodní a větrné.42 Skutečně v roce 1857 
byla výstavba zahájena. Jáma se hloubila v obdélníkovém profilu o rozměrech
3,48 x 2,53 m a do konce roku 1857 byla vyhloubena do 75,1 m.43 V roce 1859 
byla jáma prohloubena o dalších 32,2 m, dosaženo prvního patra a dokončena 
na tomto úseku vodotěsná cihelná výztuž. První fáze výstavby nové jámy byla 
uzavřena v roce 1863, kdy bylo dosaženo hloubky 187,2 m. Další prohlubování 

38  AOKD, SDF/HI, kart. 5/II.
39  AOKD, Důl Generál Svoboda, kart. 142, č. i. 199. K tomu též MZA Brno, BH Brno, kart. 412/1, č. i. 

3055–3060.
40  AOKD, SDF/HI. kart. 29, čj. 509. Dále Die Kohlenwerke der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn. Österreichische 

Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen (= ÖZBH) 9, 1861, s. 262–263.
41  AOKD, SDF/HI, kart. 69, č.j. 976.
42  AOKD, SKK, kart. 29.
43  Nachrichten über Privat- und gewerkschaftlichen Berg- und Hüttenwerke. Die Kohlenwerke der  

a. p. Kaiser Ferdinands-Nordbahn im Jahr 1857. In: ÖZBH 7, 1859, s. 10–13.
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bylo až do počátku sedmdesátých let zastaveno.44 Po uvedení této vodní a větrné 
jámy do provozu byla funkce původní jámy omezena na těžní. Nová jáma byla 
rozpínkami rozdělena na dvě zátyně: 2,05 m širokou vodotěžní a 1,1 m širokou 
větrnou.45

Současně byla v roce 1857 zahájena přestavba šachetní budovy. Spočívala 
v jejím rozšíření směrem k nové jámě a zvýšení o jedno patro, jak to vyžadoval 
nový projektovaný parní stroj těžní. Náklady na přestavbu šachetní budovy byly 
13 783 zl. r.m.46

V letech 1871 a 1872 si vyžádal přechod do větších těžebních hloubek také 
prohloubení vodní a větrné jámy o 52,5 m, takže jáma dosáhla konečné hloubky 
239,2 m. V roce 1870 byl také vyražen šibík mezi slojemi Bruno a Daniel v délce 
16,8 m.

Obě jámy byly na úrovni 4. patra spojeny překopy. Celková délka překopů 
byla koncem roku 1862 1 242,4 m.47 Koncem roku 1867 dosáhla 2 724 m a roku 
1875 3 250 m. Průměrná délka ročně vyražených překopů značně kolísala v zá-
vislosti na intenzitě otvírkových prací. Délka chodeb, ražených v uhlí, byla kon-
cem roku 1862 asi 3 779 m, v roce 1867 6 966 m a koncem roku 1875 8 772 m. 
V průběhu šedesátých a sedmdesátých let kolísaly roční přírůstky délky chodeb, 
ražených ve slojích, od 500 do 1 000 m.

Nezbytnou podmínkou jak výstavby tak rozvoje těžby Dolu František se 
stala úplná inovace strojového parku závodu. Tuto skutečnost si včas uvědomil 
Horní inspektorát a krátce po převzetí dolu zahájil kroky k modernizaci stro-
jového zařízení.48 V roce 1857 byly vypsány oferty na dodávku nového těžního 
a vodotěžního stroje. Nový těžní stroj měl mít výkon 40,5 kW. Pokud šlo o kon-
strukci stroje, měl to být vysokotlaký dvojčinný stroj s expanzí a s kondenzá-
torem. Měl zvedat jednu těžní klec, do níž bylo možno umístit dva důlní vozíky 
s užitečným nákladem 4,5 q a rychlost těžení měla být 2,8 m/sec. Dodávku 
stroje nabídly strojírenské dílny železáren v Sobotíně za cca 9 tis. zl., strojíren-
ská továrna knížete Slama v Blansku za 8,5 tis. zl., vídeňská strojírenská firma
Sigl za 12 tis. zl., známá strojírenská továrna Daněk z Prahy na 10,7 tis. zl. 
a konečně místní malá strojírenská továrna Belgičana Jean-François Regniera 
z Fulneku za 11,8 tis. zl. Výroba stroje byla nakonec zadána vídeňské firmě Sigl.
Továrna stroj dodala a instalovala v roce 1858 za 8 878 zl. 40 kr. r.m., z toho 
byly náklady na parní stroj 5 300 zl. a na těžní zařízení 3 000 zl. Nový těžní 
stroj byl instalován v původní těžní jámě v rekonstruované šachetní budově.

Na konkurs na dodávku vodotěžního parního stroje o výkonu 112,5 kW 
podaly ofertu strojírny v Blansku, Sobotíně a Siglova továrna ve Vídni. Nový 
vodotěžní stroj dodaly strojírny v Blansku. Celé zařízení stálo 20 525 zl. 56 kr. 
r.m., z toho na parní stroj připadlo 15 000 zl. a na přídavná zařízení 3 750 zl. 
Šlo o dvojčinný horizontální parní stroj s expanzí, jenž měl výkon 1 860 1/min. 
a byl konstruován pro maximální hloubku 228 m. Také tento stroj byl v roce 

44  AOKD, SDF/HI, kart. 35, čj. 304.
45  AOKD, SDF/HI, kart. 3/II.
46  AOKD, SDF/HI, kart. 3/II.
47  Srov. Tabellarischer Ausweiss über die im Jahre … erzielten Betriebsleistungen pro příslušná léta. Viz 

AOKD, SDF/HI passim.
48  AOKD, SDF/HI, kart. 3/II a 5/II.



118

1860 instalován v rekonstruované šachetní budově u nové vodní a větrné jámy. 
Výkonnější parní stroje vyžadovaly rekonstrukci kotelny. K výrobě páry byly 
objednány tři dvojité parní kotle délky 11,38 m a o průměru 1,26 m. Pořizovací 
cena byla 13 423 zl. r.m. Starý vodotěžní parní stroj z roku 1854 o výkonu 
18 kW byl nadále používán jako rezervní. Parního stroje, který sloužil dříve jako 
pohonná jednotka těžního stroje, se na počátku šedesátých let začalo používat 
k pohonu pily a dmychadel v důlní kovárně.

Investice do nových strojů včetně stavebních úprav dosáhla 74 440 zl. 
r. m.49 Strojní oddělení Horního inspektorátu, které projektovalo tuto inovaci, 
zřejmě správně odhadlo potřeby dolu nejen z hlediska okamžité potřeby, ale 
také rozvojové perspektivy. Kapacita strojů postačovala až do konce sedmdesá-
tých let, strojový park nebylo třeba po celou tuto dobu inovovat, a u vodotěžního 
stroje byla navíc k dispozici značná rezerva výkonu.

V roce 1863 byl úhrnný výkon čtyř parních strojů na Dole František 
175,5 kW.50 Teprve v roce 1870 byl strojní park dolu rozšířen. Nákladem 4 050 
zl. byl z Blanska koupen ventilátor systému Rittinger a k němu pohonná jed-
notka – parní stroj o výkonu 9 kW.

V porovnání s jinými doly SDF nebyl strojový park Dolu František příliš 
bohatý. Souviselo to s tím, že důl neměl mechanickou třídírnu a prádlo, k je-
jichž pohonu bylo také třeba strojů. Bylo to však také výsledkem toho, že inves-
tice do strojů byly provedeny racionálně a přihlížely k dlouhodobé perspektivě 
rozvoje.

Vybudováním nové větrné a vodní jámy a instalací nových výkonných strojů 
těžního a vodotěžního byly na začátku šedesátých let vytvořeny předpoklady pro 
vzestup těžby. Skutečně v roce 1862 těžba překročila 10 tis. t a do roku 1868 
dosáhla své horní hranice v období průmyslové revoluce – 27,4 tis. tun.

Také na Dole František představovalo větrání důlních prostor velký pro-
blém, neboť závod trpěl velkými exhalacemi plynů. Aby bylo dosaženo lepšího 
proudění vzduchu, musely být raženy široké větrné chodby a v některých čás-
tech podzemí i zdvojené chodby (Doppelbetrieb).51 V roce 1858 musel být z těžní 
jámy proražen 43,8 m dlouhý větrný kanál, aby se zlepšila cirkulace vzduchu. 
Vyhloubení větrné jámy sice poněkud problém přirozené cirkulace větru zmír-
nilo, ale účinnost přirozené cirkulace byla malá, protože ústí obou jam bylo 
v přibližně stejné absolutní výšce (+ 208,166 m a + 209,069 m).52 Při větrné jámě 
byl proto postaven vzdušný komín 11,4 m vysoký a v něm instalována tzv. vě-
trná pec, sloužící v létě k podpoře tahu větru. Větrná pec jako bezpečnostně 
závadné zařízení byla v roce 1870 nahrazena ventilátorem systému Rittinger 
s parní pohonnou jednotkou. Výkon ventilátoru byl 8,2 m3/sec.53

Exhalace výbušných plynů způsobily na Dole František časté exploze 
s následky na zdraví a životech horníků.54 Např. v roce 1867 (dne 13. května, 

49  Der Kohlenbergbau der k. k. priv. Kaiser Ferdinands Nordbahn im Jahre 1858. In: ÖZBH 7, 1859,  
s. 259–262.

50  AOKD, SDF/HI, kart. 30, čj. 1003, 1008.
51  JIČINSKY, W.: Das mährisch-schlesische Steinkohlen-Revier…, s. 75–76.
52  AOKD, Důl Generál Svoboda, kart. 142.
53  AOKD, Důl Generál Svoboda, kart. 136, č. i. 194.
54  AOKD, Důl Generál Svoboda, kart. 123, č. i. 172.
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17. října a 6. prosince) došlo ke třem velkým explozím, při nichž byli tři horníci 
usmrceni a šest těžce popáleno.55 Dne 8. března 1869 v 7 hodin nastal výbuch 
plynů ve východním překopu sloje Daniel na 5. patře. Z devíti těžce zraněných 
havířů tři zemřeli.56 Další exploze je doložena dne 12. května 1870 na 5. patře 
ve sloji Gustav: jeden horník byl zraněn těžce, tři lehce. Vůbec největší výbuch 
důlních plynů v dosavadní historii Dolu František nastal 4. února 1875 ve 13,30 
hodin na 7. a 8. patře ve sloji Daniel. Na místě bylo usmrceno pět horníků a je-
den těžce zraněný zemřel po několika dnech na následky popálení. Ve většině 
případů se jako příčina explozí uvádí neopatrná manipulace s bezpečnostními 
lampami, nejčastěji jejich neodpovědné otevření. Problém postačujícího větrání 
nebyl do konce sedmdesátých let dořešen.

Původně vysoký normální denní přítok podzemních vod se podařilo na pře-
lomu padesátých a šedesátých let vodotěsným vyztužením těžní a vodní jámy 
snížit na 6 480 hl v roce 1861, takže za normální situace stačilo, když vodotěžní 
parní stroj o nominálním výkonu 112,5 kW pracoval na třetinu své kapacity. 
Vodní pumpa byla instalována v podzemí v hloubce 91 m a přečerpávala vodu 
z hlubších pater pomocí dalších dvou čerpadel.57

Vzhledem k uložení uhelných slojí se na Dole František používalo dobý-
vací metody pilířování. Hlavní chodby vytvářely v jednotlivých patrech pilíře 
o výšce 75,9 až 113,8 m. V pilířích byly dělící chodby raženy po obou stranách 
od svážné. Tak se vytvářely pilíře vysoké 20 až 30 m a ty se dobývaly technikou 
„z pole“. Všude se používalo zakládky.

Jen výjimečně se používalo metody, obvyklé např. v hrušovském revíru ve 
slojích Olga a Pavlína. Dobývaly se pilíře o výšce 80 až 120 m, které byly každých 
20 m rozděleny porubními chodbami. Dobývání začínalo od počvy a dodržovalo 
úklon 45°. U větrných chodeb se ponechávaly bezpečnostní pilíře s prorážkami. 
Také při této dobývací metodě se pracovalo se zakládkou.58

Havíř při průměrném výkonu narubal za směnu 14 q uhlí. Mzda za 1 víd. 
ctr. (=56 kg) byla včetně výztuhy 2,5 až 3 kr. r.m.

Po celé toto období se při práci v podzemí používalo tradičních ručních 
nástrojů. K horizontální dopravě v podzemí používali důlních dřevěných vozíků 
s podvozky z kujného železa s koly „mit doppeltem Spurkranz.“ Měly obsah 14 
kubických stop, což odpovídalo hmotnosti nákladu 3,36 q. Na křižovatkách 
důlních drah se používalo litinových ploten, opatřených uprostřed kruhem 
z kujného železa.59 Na rozdíl např. od Dolu Jindřich v Moravské Ostravě, kde se 
od roku 1869 používalo důlních koní, byla podzemní horizontální doprava na 
Dole František až do roku 1880 odkázána na lidskou sílu.

Zmínili jsme se již o tom, že sloje Eduard a Gustav poskytovaly žírné spé-
kavé uhlí, vhodné pro koksování. V literatuře o historii dolování v Ostravsko- 
-karvinském revíru (= OKR) se obvykle uvádí, že u Dolu František v Přívoze 

55  MZA Brno, BH Brno, kart. 41, č. i. 1103.
56  AOKD, SDF/HI, kart. 56, čj. 437.
57  JIČINSKY, W.: Das mährisch-schlesische Steinkohlen-Revier…, s. 81–82.
58  Tamtéž, s. 76.
59  Tamtéž, s. 81–82.
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byla zřízena první koksovna teprve v roce 1908.60 Průzkum archivních pra-
menů však toto tvrzení vyvrací. S koksováním uhlí začali v Přívoze již Klei-
nové. K roku 1856 máme zprávu o tom, že při Dole František byly v provozu 
koksovací milíře o objemu cca 336 q uhlí a že výnos z nich byl 34–37%.61 
Princip výroby koksu v milířích byl jednoduchý: kolem cihlového komína 
s otvory v bočních stěnách se navršila hromada uhlí, na jejím povrchu se 
upěchovala hlína a drny a milíř se zapálil. Proces koksování trval několik 
dní. Byly při něm velké ztráty, protože část uhlí shořela. Milíře také zamo-
řovaly okolí kouřem a znečišťovaly životní prostředí. V průběhu roku 1856, 
tedy již za držby Severní dráhou, byla výroba koksu omezena jednak pro 
přechod na nový typ milířů, jednak pro zastavení práce v předcích, kde se 
dobývalo koksovatelné uhlí, neboť byly ohroženy explozí důlních plynů. Ale 
již v roce 1857 jsou v peněžní bilanci mezi výdajovými položkami i náklady 
na provoz koksovacích pecí (ve výši 4 332 zl.).62 Zdá se, že krátce poté byl 
provoz milířů zastaven.

Dne 3. května 1861 generální ředitelství SDF ve Vídni schválilo stavbu 12 
koksovacích pecí systému Dulait právě u Dolu František v Přívoze. Povolilo na ni 
vysokou investici ve výši 25 000 zl. V červenci byla s ing. Dulaitem podepsána 
smlouva.63 Zdá se však, že z důvodů, o nichž nejsme zatím informováni, ke stavbě 
nedošlo. Pece byly vybudovány posléze u Dolu Albert v Hrušově a u Dolu Jin-
dřich v Moravské Ostravě a přívozské koksovatelné uhlí bylo zpracováváno v nich.

Rozšiřování důlního pole, výstavba dolu a povrchových objektů jakož 
i inovace strojového parku se odrazily v růstu základního kapitálu Dolu Fran-
tišek.64 V letech 1855 až 1878 vzrostl ze 199 796 zl. r.m. na 732 992 zl. Zvýšil 
se tedy na třiapůlnásobek. Vývoj základního kapitálu, odrážejícího intenzitu 
a tendence investiční činnosti, měl v porovnání s jinými závody akciové spo-
lečnosti Severní dráha Ferdinandova poněkud atypický charakter. Atypičnost 
spočívala ve značně nerovnoměrném rozložení investiční činnosti. V letech 1855 
až 1878 činil průměrný roční přírůstek základního kapitálu dolu cca 12%. Gros 
investiční činnosti, a tudíž i přírůstek základního kapitálu se soustředily do 
dvou krátkých období: do let 1855 až 1862, kdy základní kapitál rostl v ročním 
průměru o 37%, a do let 1869 až 1872, kdy bylo dosaženo průměrného ročního 
přírůstku 1,78%. Naproti tomu v období 1862 až 1869 byly průměrné roční pří-
růstky jen 0,93% a v období 1872 až 1878 pouze 0,24%.

První léta intenzivního růstu základního kapitálu byla obdobím, kdy se 
hloubila paralelní větrná jáma a vodní jáma, proběhla rekonstrukce staré těžní 
jámy a jejich vybavování novým strojovým parkem. Druhé období zvýšeného 
růstu základního kapitálu na konci šedesátých a počátku sedmdesátých let 
bylo obdobím, kdy se prohlubovala vodní a větrná jáma a modernizovalo větrání.

To, že v historii Dolu František v Přívoze nastoupilo v šedesátých letech 
minulého století dlouhé, téměř sedm roků trvající období, kdy se vůbec  

60  JIRKOVSKÝ, R.: K historii starých ostravsko-karvinských koksoven. In: Ostrava. Sborník k dějinám 
a výstavbě města 7. Ostrava 1974, s. 130.

61  AOKD, SKK Moravská Ostrava, kart. 29.
62  AOKD, SDF/HI, kart. 6/I.
63  AOKD, SDF/HI, kart. 21/II.
64  ÖStA-AWA Wien, Verkehrsarchiv, KFN, fasc. 178/1878.
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neinvestovalo, mělo své hlubší příčiny. Když byla v roce 1862 ukončena první 
etapa výstavby dolu, počítalo se s tím, že důl bude s to pracovat bez dotací, 
tj. dostane se na hranici rentability, při dosažení roční těžby asi 280 tis. q.65 

Tento předpoklad se ukázal jako nereálný: zejména pokles zájmu o uhlí na 
trzích způsobil, že těžba byla udržována na úrovni jedné až dvou třetin před-
pokládané hranice, produkovalo se s neúnosně vysokými těžebními náklady, 
které překračovaly prodejní cenu. Udržovat důl v provozu se stalo pro Severní 
dráhu velkým břemenem. V létě 1865 navštívil Důl František generální inspek-
tor SDF a navrhl, aby provoz byl zastaven, aby nejnižší patro bylo zaplaveno 
a aby se veškeré práce omezily na čerpání důlních vod.66

Představený Horního inspektorátu ing. Fiedler se ovšem s rozhodnutím 
generálního inspektora nechtěl smířit. Argumentoval tím, že případné obno-
vení provozu by přišlo společnost na mnohem více peněz, než kolik budou činit 
dotace po krátkou dobu, než se změní situace na trzích uhlí a důl bude sto těžit 
na plnou kapacitu, a tudíž se sníženými těžebními náklady. U této příležitosti 
bylo provedeno nové ocenění dobyvatelných zásob. Mělo se za to, že do úrovně 
osmého patra je vydatnost slojí v důlním poli přibližně 2,8 mil. q, což by při 
roční optimální produkci 280 tis. q mělo stačit na 10 let. Důl měl tedy jen velmi 
krátkodobou perspektivu. V budoucnu se ovšem ukázalo, že odhad byl pře-
hnaně pesimistický. Již v roce 1877 byl upraven přibližně na 10 mil. q.67

Ing. Fiedler viděl východisko pro další existenci Dolu František v těchto 
faktorech:
a) v dosažení hranice produkce, která zabezpečuje rentabilitu těžby,
b) ve zvýšení cen drobného uhlí (které činilo 82% dobývaného sortimentu) a
c) v obnovení koksování, kterým se 1 q koksovatelného uhlí, prodávaný při             

nynějším poklesu cen za 32,1 kr., zhodnotí nejméně na 62,5 až 67,9 kr. r.m.68
Nakonec se přece jen podařilo udržet důl v provozu, i když pracoval nadále 

s vysokými dotacemi a přinášel svému majiteli ztráty.
Koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let se dostavila konjunk-

tura na trzích uhlí jako důsledek velkého investičního boomu a průmyslového 
rozmachu. Podařilo se zvednout hranici ročních těžeb na 200 tis. q uhlí a důl 
začal přinášet poprvé zisk.

K 31. prosinci máme k dispozici pramen, který umožňuje poznat strukturu 
základního kapitálu Dolu František.69 Důlní pole představovalo 18,6%, zařízení 
dolu 44,5%, provozní a obytné budovy 10,6%, stroje a inventář 9,6%, pozemky 
1,6% a ostatní 15,1% hodnoty základního kapitálu. Vzhledem k předpokládané 
krátké životnosti dolu mu byly v roce 1865 předepsány amortizační odpisy 
v dvojnásobné výši než jiným dolům. Tato skutečnost velmi nepříznivě ovlivňo-
vala a zatěžovala bilanci.

V letech intenzivní výstavby a rekonstrukce dolu se těžba omezovala zpra-
vidla jen na množství, potřebné k vytápění vlastních provozních zařízení.70

65  AOKD, SDF/HI, kart. 38, čj. 847.
66  AOKD, SDF/HI, kart. 38, čj. 854.
67  Jde o odhad, provedený ing. Brzezowským. Za nejnadějnější byla považována sloj Daniel (1,382 mil. q), 

dále sloj Gustav (1,225 mil. q) a sloj Hermenegilda (1,08 mil. q). AOKD, SDF/HI kart. 115, čj. 1711.
68  AOKD, SDF/HI, kart. 38, čj. 847.
69  AOKD, SDF/HI, kart. 45, čj. 727.
70  ÖStA-AVA Wien, Verkehrsarchiv, KFN, fasc. 178/1878.
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Ukončení první etapy výstavby dolu se příznivě projevilo v růstu produkce. 
Jestliže se ještě v roce 1861 vytěžilo jen 25 tis. q uhlí, hned následujícího roku 
stoupla 103 tis. q. Souviselo to s přesunem pozornosti od otvírkových a přípravných 
prací k dobývání. Až do roku 1868 byl vývoj těžby dynamický a v roce 1868 byla 
poprvé dosažena hranice rentability – 274 tis. q. Tuto úroveň těžby se však nepoda-
řilo udržet ani v letech konjunktury: v letech 1869 až 1873 kolísala mezi 192 tis. q 
až 234 tis. q. V letech všeobecné hospodářské krize a deprese se produkce kupodivu 
udržovala nad hranicí 200 tis. q a v v letech 1876 a 1879 se přiblížila 250 tis. q.71

Relace mezi hodnotou základního kapitálu a objemem ročních těžeb byla 
na Dole František velmi nepříznivá. Objem těžeb, připadající na 1 zl. základního 
kapitálu, byl:

1856 1862 1876 1872 1876 1878
0,16 q 0,16 q 0,36 q 0,30 q 0,34 q 0,29 q

Pro srovnání uveďme, že např. v revírech Polská Ostrava a Michálkovice se 
těžilo v roce 1867 na 1 zl. základního kapitálu 0,95 q uhlí a v roce 1878 v Mi-
chálkovicích 0,65 q a v Polské Ostravě dokonce 1,1 q.72

Až do počátku sedmdesátých let pracoval Důl František v Přívoze se znač-
nou ztrátou.

Tabulka 1: Peněžní bilance Dolu František v Přívoze v letech 1856 až 
188073

Rok
Příjem Vydání Zisk

Rok
Příjem Vydání Zisk

zl. r.m. zl. r.m.
1857 86 788 159 115 0 1869 83 623 93 548 0
1858 - - - 1870 104 076 103 471 604
1859 15 484 98 489 0 1871 - - -
1860 20 857 70 498 0 1872 134 177 113 533 20 644
1861 27 835 80 361 0 1873 156 687 118 569 38 118
1862 55 840 85 828 0 1874 119 103 109 569 9 714
1863 68 074 83 946 0 1875 - - 33 086
1864 65 111 94 432 0 1876 128 700 100 437 28 262
1865 50 355 53 137 0 1877 106 123 87 431 18 692
1866 54 428 55 681 0 1878 - - -
1867 82 175 76 757 5 719 1879 - - -
1868 104 521 101 300 3 221 1880 - - -

71  Srov. tabulku v příloze.
72  ÖStA-AVA Wien, Verkehrsarchiv, KFN, fasc. 178/1878.
73  V kamenouhelném hornictví přinesl přechod od tzv. „malodolů“ s jednoduchou technikou dobývání a těžby 

k mechanizovaným hlubinným „velkodolům“ některé nepříznivé ekonomické důsledky. Pronikání do větších 
hloubek a zvyšování objemu produkce si vynutily mechanizaci vertikální dopravy, odvodňování a zavedení 
umělého větrání důlních děl. To vše se projevilo v růstu nároků na investiční kapitál a v prodloužení doby 
jeho návratnosti. To byl jeden z ekonomických faktorů, který stavěl výraznou bariéru drobnému podnikání 
a provoz „malodolů“ v rámci velkých těžebních společností někdy znatelně snižoval ekonomickou renta-
bilitu podnikání. Zejména léta intenzívní výstavby byla současně obdobími, kdy těžaři dosahovali buď 
velmi nízké rentability svých závodů, nebo dokonce museli doly provozovat se ztrátou. Na některé faktory 
tohoto přechodu poukázal již dříve MATĚJČEK, J.: K problematice uhelných malodolů v českých zemích 
v 19. století. In: Z dějin hornictví 5 [= Rozpravy Národního technického muzea 64]. Praha 1974, s. 155–169.
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Abychom pochopili podstatu sestavování bilancí, musíme si připomenout 
několik skutečností. Peněžní bilance mají ovšem omezenou poznávací hodnotu. 
Nebyly do nich totiž započítány nové investice a úroky ze základního a provoz-
ního kapitálu (počítaly se paušálně 5%), takže šlo vlastně výhradně o provozní 
náklady v užším smyslu. Náklady na nové stavby, stroje atp. byly hrazeny gene-
rálním ředitelstvím SDF ve Vídni formou peněžních dotací. Pouze část nákladů 
na otvírkové práce se započítávala do provozních výdajů. Tak např. v roce 1860 
musela hlavní pokladna Severní dráhy dotovat provoz a výstavbu Dolu Fran-
tišek částkou 69 805 zl. r.m., a také se nezapočítávalo pětiprocentní zúročení 
kapitálu ve výši 20 165 zl. r.m.74

Zisky, dosahované na konci šedesátých let přes růst objemu těžby, byly 
nevýznamné. Teprve od roku 1872 máme co činit se zisky nezanedbatelné výše. 
Byly pravděpodobně hlavním důvodem, proč generální ředitelství SDF ve Vídni 
netrvalo na rozhodnutí důl uzavřít.

Nepříznivé ekonomické výsledky Dolu František, které v polovině 60. let 
19. století dokonce ohrožovaly jeho další existenci, byly způsobeny především 
mimořádně vysokými těžebními náklady, které až do začátku sedmdesátých let 
byly vyšší než prodejní ceny, takže těžířstvo muselo na každou vytěženou tunu 
poukazovat správě dolu dotace. Pro lepší názornost jsme se pokusili sestavit 
z dostupných údajů přehlednou tabulku těžebních nákladů a prodejních cen, 
z níž je patrná jejich vzájemná relace i celková vývojová dynamika.

Tabulka 2: Vývoj těžebních nákladů a prodejních cen uhlí z Dolu František 
v letech 1863 až 1878 (na 1 q)

Rok
Těžební 
náklady

Prodejní 
ceny Rok

Těžební 
náklady

Prodejní 
ceny

kr. r.m. kr. r.m.
1863 60,2 46,4 1872 47,3 56,1
1864 70,5 49,8 1873 45,0 59,7
1866 36,8 - 1874 54,7 57,9
1867 31,6 - 1875 43,5 46,9
1868 32,6 38,1 1876 40,3 50,5
1869 45,4 41,0 1877 43,0 50,7
1870 - 44,3 1878 41,5 44,0

Těžební náklady, s nimiž pracujeme, byly průměrné náklady vypočtené 
váženým průměrem těžebních nákladů z různých slojí. Také prodejní ceny byly 
vypočteny váženými průměry z cen jednotlivých sortimentů.

Vysoké těžební náklady v letech 1863 a 1864 nedovedeme zatím racionálně 
vysvětlit. Připadaly na léta, kdy důl poprvé od převzetí SDF začal produko-
vat tržní uhlí. Byly zřejmě způsobeny obtížemi zahájení provozu po dlouhých 
letech, věnovaných otvírkám a přípravám. V porovnání s pozdějšími obdobími 
byly těžební náklady v letech 1866 až 1868 neobyčejně nízké, klesly pod úroveň 

74  AOKD, SDF/HI, kart. 25.
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prodejních cen a přinesly závodu poprvé v jeho historii byť nevelký zisk. Toto 
údobí trvalo jen krátce, protože již v roce 1869 těžební náklady téměř o polo-
vinu stouply. Tato změna ovšem nebyla způsobena skutečnou změnou těžeb-
ních podmínek, ale novou metodikou bilancování. Od roku 1869 se na dolech 
Severní dráhy poprvé začaly do úhrnu těžebních nákladů započítávat nové 
položky: příspěvek těžařů na bratrskou pokladnu, náklady na vybavení jam, 
náklady spojené s prodejem uhlí a konečně i amortizační odpisy.75 To mělo za 
následek, že těžební náklady opět na čas vzrostly nad úroveň prodejních cen. 
Příznivější poměr mezi těžebními náklady a prodejními cenami se vytvořil po 
nástupu konjunktury konce šedesátých a počátku sedmdesátých let a udržel 
se, byť ve zmenšené míře, také v letech krize a deprese. Udržet těžební náklady 
pod úrovní prodejních cen, které za krize a deprese prodělaly značný pokles, se 
podařilo díky relativně vysokým těžbám. Výkon dělníků se v tomto období zvýšil 
na dvojnásobek.76

Výší výrobních nákladů patřil Důl František k nejhorším mezi doly SDF. 
Např. v roce 1867, kdy na Františku těžili 1 q uhlí za 31,6 kr., těžil se na Dole 
Jindřich za 25,3 kr., v revíru Polská Ostrava a Michálkovice za 26,9 kr. Pouze 
na hrušovských dolech Hubert a Albert byly náklady mírně vyšší – 32 kr. r.m.77 
Vedoucí pracovníci horního inspektorátu zdůvodňovali rozdílnost těžebních 
nákladů především specifickými podmínkami hornictví, neboť podle úložných
podmínek jednotlivých slojí byly na tomtéž dole rozdíly v bezprostředních dobý-
vacích nákladech na 1 q od 6 do 8 kr. Dále se poukazovalo na to, že zdrojem 
velkých rozdílů je ta složka těžebních nákladů, která bezprostředně nesouvisí 
s dobýváním, tj. náklady na administrativu, režii, náklady na otvírky a čerpání 
vody. Zatímco u Dolu Jindřich byl podíl čerpání vody na jednicových těžebních 
nákladech pouze 5,2 kr., na Dole František byl 8,8 kr. Podíl těchto neproměn-
livých nákladů bylo možno snižovat v úhrnu jednicových těžebních nákladů 
pouze zvyšováním objemu těžby.78 Této cesty se však dalo použít jen v letech 
zvýšené poptávky po uhlí na trzích.

Vysoké těžební náklady, udržující se nad hladinou prodejních cen nebo 
jen málo pod ní byly příčinou, proč Důl František pracoval se ztrátou a pouze  
v sedmdesátých letech s malými zisky.

IV. Osazenstvo Dolu František v Přívoze (početnost – původ – struktura)
Uhelné hornictví patřilo za průmyslové revoluce k odvětvím, v nichž se jen 

v malé míře uplatňovala mechanizace důlních prací. Bylo proto více než jiná 
odvětví závislé na dostatečném přísunu pracovních sil. Dynamika vývoje osa-
zenstva dolů proto vcelku spolehlivě reflektovala dynamiku výrobního a hospo-
dářského vývoje uhelných dolů. Stavy osazenstva na Dole František v Přívoze 
v letech 1856 až 1882 vykazovaly následující rozvoj.

75  K tomu srov. porovnání těžebních nákladů 1867 a 1876 v AOKD, SDF/HI, kart. 113, čj. 892.
76  ÖStA-AVA Wien, Verkehrsarchiv, KFN, fass. 178/1878.
77  AOKD, SDF/HI, kart. 51, čj. 1033.
78  AOKD, SDF/HI, kart. 53, čj. 1810.
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Tabulka 3: Rozvoj osazenstva Dolu František v Přívoze v letech  
1856–188279

Rok
Počet 

osazenstva
Rok

Počet 
osazenstva

Rok
Počet 

osazenstva
1856 130 1866 211 1874 272
1857 132 1867 284 1875 230
1860 160 1868 320 1876 243
1861 228 1869 261 1878 233
1862 250 1870 256 1879 161
1863 304 1871 335 1880 233
1865 150 1872 287 1882 303

Až do začátku šedesátých let byly stavy osazenstva relativně nízké. Příčina 
spočívala v tom, že důl byl teprve ve výstavbě a těžilo se jen takové množství uhlí, 
které bylo nezbytné pro provoz vlastních parních strojů. S přechodem k tržní 
těžbě se pochopitelně stavy osazenstva zvyšovaly. Prvního vrcholu bylo dosa-
ženo v roce 1863. Krátce nato nastal pronikavý pokles. Příčina spočívala v tom, 
že závod pracoval s velikou ztrátou a začalo se uvažovat o úplném zastavení  
provozu. Vedení závodu, aby dosáhlo co největších úspor na těžebních nákla-
dech, muselo v průběhu roku 1864 propustit více než polovinu dělnictva, takže 
v dubnu 1865 klesl stav osazenstva na 150 osob. Jako důvod této redukce se 
uvádí „udržení rovnováhy mezi náklady a příjmy.“80

Od poloviny šedesátých let nastoupil růst poptávky po uhlí a zvolna se také 
zlepšovaly relace mezi těžebními náklady a prodejními cenami. Souběžně rostly 
i stavy osazenstva. V roce 1871, kdy zvolna vrcholila hospodářská konjunktura, 
dosáhly stavy osazenstva vůbec nejvyšší úrovně. V průběhu sedmdesátých let 
počty osazenstva značně kolísaly, ve shodě s celkovou tendencí hospodářského 
cyklu a rostoucími výkony na horníka a směnu.

V porovnání s vývojem stavu osazenstva dolů Severní dráhy Ferdinandovy 
jako celku, vykazoval Důl František v Přívoze odlišnou tendenci: zatímco vývoj 
osazenstva dolů Severní dráhy byl přes dílčí výkyvy v podstatě vzestupný, stala 
se charakteristickým rysem rozvoje osazenstva Dolu František od počátku 
šedesátých let v podstatě stagnace.

Pokud jde o formování dělnického osazenstva, měl Důl František spolu 
s doly Albert a Hubert v Hrušově výjimečné postavení nejen mezi doly Severní 
dráhy, ale vůbec v revíru. Specifické rysy formování dělnického osazenstva dolu
byly ovlivněny zejména jeho polohou na hranicích dvou států – rakouské monar-
chie a pruského království. Čerpal své pracovní síly z velké části z přelidněných, 
ale pracovními příležitostmi nedostatečně nasycených vesnic na levém, prus-
kém břehu Odry. Šlo o obce na tzv. jižním Ratibořsku, v oblasti, které se později 
začalo říkat Hlučínsko. K roku 1857 se nám dochoval seznam dozorců a dělníků 
jednotlivých dolů SDF, v němž je poznamenána mj. také státní příslušnost.81

79  ÖStA-AVA Wien, Verkehrsarchiv, KFN, fasc. 178/1878.
80  AOKD, SDF/HI, kart. 150, čj. 1872 ad.
81  AOKD, SDF/HI, kart. 2.
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Tabulka 4: Stav a struktura osazenstva Dolu František k roku 1857

Kategorie Počet
Roční 

mzda zl.
Poč. 

ženatých
Poč. 
dětí

Cizí přísl.

Nadpodůlní 1 456,– 1 3 -
Podůlní 1 342,– 1 1 -
Měřič uhlí 1 285,– - - -
Zámečnický mistr 1 411,– 1 3 -
Strojník 3 204,– 1 3 1
Topič 3 169,– 1 6 1
Havíř 38 188,– 6 10 28
Mladší havíř 10 169,– 2 1 8
Táčník 59 110,– 3 6 48
Nádeník 5 110,– 1 1 3
Tesař povrch. 4 178,– - - 3
Nádenice 1 80,– 1 3 -
Zámečník 1 280,– 1 - -
Kovářský mistr 1 280,– - - -
Kovář 2 169,– - - 1
Kancelářský sluha 1 180,– - - -
Celkem 132 - 19 37 93

V roce 1857 pocházelo ze 132 horníků 93 z Pruska a mělo pruskou státní 
příslušnost. Pouze zbývajících 39 horníků byli „poddaní“ rakouského císaře 
a rekrutovali se z obcí v okresech, bezprostředně sousedících se soudním okre-
sem Moravská Ostrava, jehož součástí byl také Přívoz. Velmi výrazným podílem 
dělníků pruského původu se Důl František odlišoval od ostatních dolů Severní 
dráhy. Zatímco na všech uhelných závodech SDF pracovalo jen 35% dělníků, 
pocházejících z Pruska, na Dole František to bylo 71% a na hrušovských dolech 
Hubert a Albert asi 60%.82

Většina dělníků pruského původu, zaměstnaných na Dole František, 
pocházela z blízkých pruských obcí na levém břehu Odry. Hovořili „moravštinou“, 
jako většina ostatních obyvatel jižního Ratibořska, a docházeli do práce ze svých 
domovů každodenně. Státní hranici, kterou tvořila Odra, přecházeli buď po 
pontonovém přechodu z Petřkovic do Přívozu, nebo hojněji používali loďkových 
převozů mezi Lhotkou u Hlučína a Přívozem nebo Koblovem a Hrušovem.83 Např. 
převozu mezi Lhotkou a Přivozem používalo denně v obou směrech 60 až 90 hor-
níků z dolů Severní dráhy. Rakouský stát se pokusil v roce 1860 tento převoz 
zrušit, aby ušetřil na výdajích na udržování malé celní stanice v Přívoze. Horní 
inspektorát SDF v Moravské Ostravě proti tomuto opatření protestoval, neboť se 
obával, že by tak ztratil velké množství kvalifikovaných a spolehlivých pracovních 

82  AOKD, SDF/HI, kart. 2, srov. také MYŠKA, M.: Horníci uhelných dolů Severní dráhy Ferdinandovy v pa-
desátých letech 19. století. Rkp. 1982.

83  AOKD, SDF/HI, kart. 18/I, čj. 32.
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sil.84 Do poloviny šedesátých let, tedy do války rakousko-pruské, zůstával 
podíl horníků pruského původu na Dole František stále mimořádně vysoký. 
Nepřátelství mezi Rakouskem a Pruskem a krátká rakousko-pruská válka 
v roce 1866 způsobily určité potíže, neboť úřady obou válčících stran ztěžovaly  
horníkům přechod hranic. Po ukončení války se vše uvedlo do obvyklých kolejí 
a příliv pruských dělníků na Důl František v Přívoze se obnovil. Ještě v sedm-
desátých letech si horníci z pruských vesnic udržovali mezi osazenstvem dolu 
převahu. V roce 1874 jich z celkového počtu 272 bylo 188, tj. 69%. Nejpočetněji 
byli dělníci pruského původu zastoupeni mezi důlními dělníky: na Dole Franti-
šek bylo ze 48 havířů 36, z 58 táčníků 48 z Pruska. Bylo to celkem 75% havířů 
a dokonce 81% táčníků. Relativně málo byli pruští občané zastoupeni mezi důl-
ními a povrchovými řemeslníky.85

V anketě, uspořádané generálním ředitelem světové výstavy ve Vídni, 
připravované na rok 1873, byli Horním inspektorátem SDF dělníci z Pruska 
charakterizováni jako „gute Arbeiter, fleissig und ausdauernd,“ bylo jim však 
vytýkáno, že ve srovnání s domácími dělníky z okolních obcí jsou „wenig willig 
und ihre Unzufriedenheit äussert sich zuweilen im Exzesse.“ Jejich nepříliš oceňo-
vanou vlastností bylo, že „lieben den Brandwein, Bier wird wenig getrunken.“86

Poměrně méně než na jiných dolech Severní dráhy Ferdinandovy, byli 
v závodě František v Přívoze zastoupeni horníci, pocházející z Haliče. Je známo, 
že zejména od přelomu šedesátých a sedmdesátých let tvořili Poláci z Haliče 
významné procento zaměstnanců uhelných závodů v revíru. Na dole František 
v Přívoze se první Haličané objevují teprve od počátku sedmdesátých let. Část 
jich byla v souvislosti s nastupující uhelnou konjunkturou a potřebou zvýšit 
počet dělnictva získána v haličských vesnicích, trpících relativním přelidněním 
na jedné a nedostatkem pracovních příležitostí na druhé straně, organizovaným 
náborem. Relativně vysoké počty Haličanů na dolech Severní dráhy byly způso-
beny mj. také tím, že akciová společnost, vlastnící nejen doly, ale také železnice, 
jim poskytovala bezplatnou dopravu. Hodně Haličanů byli lidé, kteří již měli 
určitou praxi v práci v dolech: horníci ze salin ve Wieliczce nebo Bochni. Invaze 
Haličanů do ostravsko-karvinského revíru byla způsobena atraktivnějšími pra-
covními a mzdovými podmínkami, ale také snahou některých dělníků „ztratit“ 
se z dohledu místních haličských úřadů a vyhnout se tak vojenské službě. Proto 
mnoho Haličanů přicházelo bez osobních dokumentů (pasů, pracovních knížek), 
nebo s dokumenty sice platnými, ale falešnými, znějícími na cizí jméno. Teprve 
v roce 1873, kdy došlo ve Wieliczce k propouštění horníků, měla se stát imigrace 
paliativním prostředkem k léčení tamní nezaměstnanosti a do jednání o náhradní 
zaměstnání dělníků ze státních dolů se zapojily také regionální haličské úřady.

V roce 1871 pracovalo na uhelných dolech Severní dráhy v Ostravské pánvi 
442 Haličanů. Na Dole František v Přívoze jich k tomuto datu pracovalo jen 
67, tj. asi 20% osazenstva. Uplatňovali se jako nekvalifikované pomocné síly.

84  AOKD, SDF/HI, kart. 18/I.
85  AOKD, SDF/HI, kart. 95, čj. 125.
86  AOKD, SDF/HI, kart. 77, čj. 1240.



128

Z oněch 67 bylo např. 31 vozačů a 22 táčníků, ale jen 9 havířů.87 Zkušenosti 
s Haličany nebyly na tomto dole nejlepší. V roce 1873 je např. doložen útěk 40 
haličských dělníků i s předem vyplacenými zálohami.88 Ve zmíněné již anketě 
se o Haličanech psalo: „Die hier arbeitenden Pohlen sind grossentheils mittel-
mässige Arbeiter, viele faul, dabei heimtükisch. Das Brandweintrinken ist ihnen 
Gewohnheit, dabei sind sie ungebildet kaum das fünfte Teil kann lesen und schrei-
ben…“ Vytýkalo se jim také, že jsou „in ihrem Benehmen öfter exzessiv und mit 
den hiessigen Arbeitern unverträglich.“

V průběhu sedmdesátých let přicházeli Haličané do Přívozu většinou bez 
rodin. Osamělí dělníci bydlili buď v závodní noclehárně nebo v podnájmu 
u místních obyvatel. Čas od času se na několik dní vraceli ke svým rodinám do 
Haliče, což jim Severní dráha umožňovala bezplatnými jízdenkami.

Poměrně malé procento osazenstva Dolu František tvořili místní obyvatelé 
z Přívozu a okolních moravských a slezských vesnic. Zdá se to paradoxní, ale 
pro pěší docházku z vesnic, ležících na pravém břehu Ostravice, byl důl velmi 
obtížně dostupný. Situace se zhoršila v roce 1876, kdy ředitelství SDF vydalo 
zákaz používat k přechodu přes řeku železničního mostu mezi Přívozem a Hru-
šovem. Horníkům nyní zbývaly jen dvě možnosti: buď používat brodu pod tímto 
mostem nebo časově neúnosné obchůzky, kombinované s použitím loďkového 
přechodu, přes tehdy pruské Petřkovice. Používání brodu se záhy ukázalo jako 
nemožné, zejména v zimním období, kdy bylo třeba brzy ráno, často za tuhých 
mrazů, podstoupit ledovou koupel. Zákaz používání železničního mostu na 
počátku roku 1876 postihl 28 dělníků, z toho 10 havířů, 4 vozače, 11 táčníků 
a 3 nádenice. Nakonec se podařilo dosáhnout toho, že mostu mohli nadále pou-
žívat dělníci, kterým správa železnice vystavila tzv. Passierschein.89

Jestliže se osazenstvo Dolu František v Přívoze z hlediska svého původu 
výrazně odlišovalo od ostatních dolů Severní dráhy a Ostravské pánve vůbec, 
ve struktuře osazenstva podle postavení ve výrobním procesu a profese se 
uplatňovaly shodné rysy s ostatními doly, zejména s těmi, při nichž nepracovaly 
koksovny a briketárny.

87  K problematice Haličanů v ostravsko-karvinském revíru srov. MYŠKA, M.: Fossores ex Galicia. Udział 
emigrantów z Galicji w formowaniu się klasy robotniczej w górnictwie węglowym Morawskiej Ostrawy 
w drugiej połowie XIX wieku. Malopolskie Studia Historyczne 9/1966, s. 55–78. V širším záběru jsou 
postihnuty haličské migrace do ostravské průmyslové oblasti u PITRONOVÁ, B.: Haličské migrace 
na Ostravsko. Opava 1979.

88  AOKD, SDF/HI, kart. 81, čj. 157.
89  AOKD, SDF/HI, kart. 77, čj. 1240.
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Tabulka 5: Profesní struktura osazenstva Dolu František v Přívoze v letech 
1857 až 188290

Profesní kategorie
Rok

1857 1869 1870 1874 1882

Dozorci (nadpodůlní, podůlní, nádvorní) 5 7 6 7 10

Havíři a mladší havíři 48 112 105 107
122

Důl.řemeslníci (tesař, zedník) - - 18 18
Vozači a hašplíři

59
44 41 36

122
Táčníci a důlní synci 42 54 53
Vyklápěči a narážeči - 13 6 5 10
Strojníci a topiči 6 6 8 8 10
Řemeslníci na povrchu 7 7 9 10 10
Nádeníci a nádenice 6 29 20 20 -
Hlídači, vážní, čističi lamp - 5 5 2 29
Dělníci na pile - 2 4 6 -
Ostatní 1 1 - - -
Celkem osazenstva 132 268 276 272 303

Kvalifikační struktura osazenstva Dolu František se tedy jeví jako značně
stabilní, což zřejmě souviselo s určitou stabilitou výrobních postupů, dělby 
práce a relativně pomalým vývojem dobývací a těžební techniky.

90  AOKD, SDF/HI, kart. 96, čj. 1248.
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Tabulka 6: Zjednodušená profesní struktura osazenstva Dolu František 
v Přívoze v letech 1857 až 188291

Profesní 
kategorie

1857 1869 1870 1874 1882
počet % počet % počet % počet % počet %

Osazenstvo 
úhrnem

132 100,0 268 100,0 276 100,0 272 100,0 303 100,0

z toho 
dozorci

5 4,0 7 3,4 6 2,2 7 2,6 19 3,3

z toho 
dělníci

127 96,0 261 96,6 270 97,8 265 97,4 293 96,7

Dělníci
při obsluze 
strojů

6 4,7 6 2,3 8 3,0 8 3,0 10 3,5

důlní 107 84,3 211 80,8 224 83,0 219 82,6 244 83,2
povrch. 
řemeslníci

7 5,5 7 2,7 9 3,3 10 3,8 10 3,4

ostatní na 
povrchu

7 5,5 37 14,2 29 10,7 28 10,6 29 9,9

I když rozhodujícím rysem vývoje struktury osazenstva byla značná sta-
bilita, přece jen lze pozorovat určité posuny. Obdobně jako na jiných dolech se 
zmenšoval podíl dozorců na počtu osazenstva a naopak rostl počet dělníků, při-
padajících na jednoho dozorce z 25,4 v roce 1857 na 31,6 v roce 1869 a na 37,9 
v roce 1874. Na rozdíl od jiných dolů zůstával stabilní podíl důlního dělnictva.

Uvnitř skupiny důlních dělníků se však měnil poměr mezi havíři a děl-
níky, zaměstnanými v horizontální důlní dopravě. V roce 1857 byl podíl havířů 
k vozačům a táčníkům 45:55, do roku 1874 se změnil na 58:42 a v roce 1882 
byl přibližně 51:49. Znamená to, že se počet táčníků a vozačů, připadajících na 
jednoho havíře, znatelně zmenšoval. Příčiny, proč tomu tak bylo, nejsme zatím 
s to vysvětlit, neboť všechny okolnosti, které z vývoje techniky dobývání a hori-
zontální dopravy na tomto dole známe, by spíše ukazovaly na vývoj opačný. Je 
totiž třeba si uvědomit, že na dole František v Přívoze do konce sedmdesátých let 
nebyla zavedena doprava pomocí důlních koní (ti snižovali dvou- až třínásobně 
potřebu vozačů) a naopak se prodlužovaly dopravní cesty v porubů k náraziš-
tím jámy.

Posledním problémem, kterého bychom si chtěli povšimnout v souvislosti 
se studiem osazenstva Dolu František v Přívoze, je závodní výstavba dělnických 
obydlí. Vzhledem k specifickým podmínkám rekrutace osazenstva na přívoz-
ském Františku problém ubytování dělnictva nebyl tak naléhavý jako na jiných 
dolech v revíru. Dělníci z Pruska, tvořící většinu osazenstva, patřili k modelo-
vému typu horníků – zemědělců, kteří neměli zájem přestěhovat se natrvalo do 
místa pracoviště, neboť ve svém bydlišti obvykle vlastnili domek a kus pozemku, 

91 Sestaveno podle následujících pramenů: AOKD, SDF/HI, kart. 2, čj. 16, kart. 61, kart. 95. Dále 
Monographie des Ostrau-Karwiner Steinkohlen-Reviers. Teschen 1885. 
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který obdělávali po pracovní době a tím pomáhali udržovat vyšší životní stan-
dard svých rodin. Potřebám přívozského dělnictva dlouho stačil jediný činžovní 
dům kasárenského typu, který již v roce 1850 vybudovali a dali do užívání Klei-
nové pro horníky Dolu František. Dům byl postaven v bezprostřední blízkosti 
jámy, nesl číslo popisné 12 a byl v literatuře někdy zcela nesprávně charakte-
rizován jako „dělnická kasárna k ubytování svobodných horníků bez rodin.“92 Ve 
skutečnosti šlo, jak se dovídáme z popisu kleinovských dolů z roku 1855, o čin-
žovní dům s 22 dělnickými byty, z nichž každý měl po světnici a komoře.93

Teprve v letech 1856 až 1860 byl tovární bytový fond Dolu František rozší-
řen o čtyři kolonijní domy kotážového typu po dvou bytech.94 Tato výstavba byla 
součástí první vlny výstavby kolonijních kotáží Severní dráhy Ferdinandovy 
v ostravsko-karvinském revíru podle projektu inženýra Sauera. Tyto dělnické 
domky měly charakter dvoubytových kotáží. Byly přízemní, s podezdívkou z lo-
mového kamene, z cihelného zdiva. Sedlové střechy byly kryty šindelem. Byly-li 
postaveny na příznivém terénu a nebylo-li to spojeno s nákladnými zemními 
pracemi, byly tyto domy buď zcela nebo částečně podsklepené. V podélné ose 
byl dům rozdělen přepážkou na dvě samostatné poloviny, v každé z nich byl 
umístěn uzavřený byt s vlastním vchodem. Byty v těchto domech měly relativně 
vysoký standard. Kuchyně měla plochu 8,95 m2, světnice 23,75 m2, komora 
s přímým osvětlením, ale bez možnosti vytápění 4,12 m2 a předsíň 4,12 m2. 
Z předsíně vedlo dřevěné schodiště na půdu. Vchody bytů byly vždy z protileh-
lých příčných front. K vybavení bytu patřil kuchyňský sporák a litinová poko-
jová kamna.95 Výstavbu těchto prvních kolonijních domků kotážového typu 
neprovádělo ředitelství dolu vlastními silami, ale byla zadávána Horním inspek-
torátem ostravskému staviteli Böhmovi. Průměrný náklad na jeden byt v tomto 
domku byl 963 zl. r.m. Těžířstvo předepisovalo horníkům nájemné za tento byt 
ve výši 48 zl. r.m. ročně. Po odpočtu 3 zl. 70 kr. na opravy a údržbu a 8 zl. na 
domovní daň představoval zbytek přibližně čtyřprocentní zúročení kapitálu.

Další prostory k ubytování horníků získal Důl František adaptací někte-
rých provozních objektů, např. staré váhy. Až do roku 1868 byla výstavba dělnic-
kých obydlí v Přívoze sporadická. Když v roce 1868 bilancovala Severní dráha 
stav továrních objektů k ubytování dělníků, dopadlo bilancování pro Přívoz ze 
všech ostatních revírů společnosti nejnepříznivěji. Zatímco v revíru Moravská 
Ostrava disponoval inspektorát 31 byty, v revíru Michálkovice 30 byty, v revíru 
Polská Ostrava 36 byty, v Přívoze to bylo pouze 12 bytů a v revíru Hrušov 10 
bytů. V roce 1868 mělo v továrních bytech možnost bydlit sotva 9 % osazenstva, 
zatímco v průměru na dolech Společnosti Severní dráhy v Ostravské pánvi to 
mohlo být až 18 %.96

Nová fáze ve výstavbě dělnických obydlí nejen pro horníky Dolu František, 
ale i pro ostatní doly SDF nastoupila v roce 1868 a její nejintenzivnější fáze, 

92  Monographie…, s. 375.
93  AOKD, Sbírka fotografií, kart. 2: Denkschrift aus Anlass der Pensionierung des Herrn Oberinspektors 

Ing. Rudolf Winkler (rkp. 1944).
94  AOKD, SDF/HI, kart. 12/II, čj. 8.
95  AOKD, SDF/HI, kart. 18/I, čj. 896.
96  AOKD, SDF/HI, kart. 50, čj. 431.
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v souladu s růstem nároků na pracovní síly v letech uhelné konjunktury, trvala 
přibližně do roku 1872. V tomto pětiletí se na dolech Severní dráhy postavilo 5 
dozoreckých domů, 146 dělnických domů a 4 dělnické noclehárny. Z toho při-
padlo na revír Přívoz 16 dělnických domků a 1 noclehárna.97

V této fázi výstavby se  již uplatňovala úspornější koncepce dělnických 
domků. Byly stavěny čtyřbytové malometrážní domky o světnici a komoře, se 
samostatnými vchody do jednotlivých bytů, s dvorkem, nádvorními chlévky 
a kůlnami a malým pozemkem pro zahradu. V Přívoze se v tomto období začala 
také výstavba soustředit do určitých míst, a tak byl položen základ pozdějších 
hornických osad – kolonií. Výstavba se soustředila do dvou míst v bezprostřed-
ním sousedství dolu. Západně od jámy František, po pravé straně tzv. Untere 
Hauptstrasse (tj. Dolní Hlavní ulice), vedoucí z Přívozu do Petřkovic, byla posta-
vena v roce 1869 a 1872 malá osada šesti čtyřbytových domků (čp. 112, 113, 
114, 119, 120, 121). V roce 1870 se ve vzdálenosti asi 600 metrů odtud směrem 
severozápadním začalo při uvedené Untere Hauptstrasse s výstavbou kolonie „U 
Odry,“ zvané někdy také „Stará kolonie.“ V letech 1870–1872 zde bylo postaveno 
osm čtyřbytových kotážových stavení, kterým přidělili popisná čísla 131 až 138. 
Nicméně i v tomto období bylo několik dělnických domků postaveno mimo areál 
soustředěných osad.98

K 31. prosinci 1872 měl Důl František v Přívoze k dispozici jeden úřednický 
dům se 4 byty, 2 dozorecké domy s celkem 2 byty, jeden činžovní dělnický dům 
kasárenského typu se 16 byty a 14 čtyřbytových dělnických kolonijních domků 
kotážového typu s 56 byty. Dále vlastnil jednu noclehárnu se 3 ložnicemi pro 
40 až 45 svobodných dělníků.99

S nástupem hospodářské krize a poklesem zaměstnanosti výstavba dělnic-
kých obydlí byla zcela zastavena, naopak řada dříve postavených bytů zůstávala 
neobydlena. Tak do roku 1882 měl Důl František pro své dělníky k dispozici 
jen 16 domků se 76 byty a v nich bydlilo 320 osob. V porovnání s jinými revíry 
Severní dráhy v Ostravské pánvi to bylo vůbec nejméně. Společnost totiž v ce-
lém ostravsko-karvinském revíru vlastnila 209 dělnických domků (bez úřednic-
kých) s 818 byty a v nich mělo možnost bydlit pouze necelých 8% z úhrnného 
množství v závodních bytech této společnosti ubytovaných osob.100

Správa Dolu František zabezpečovala pro své zaměstnance také možnost 
pronájmu pozemků, na nichž by mohli pěstovat trochu brambor a zeleniny pro 
zlepšení zásobovací situace svých rodin a krmení drobného zvířectva. Za nevelké 
nájemné se pronajímaly dělnickým rodinám pozemky, které držely závody jako 
stavební rezervu, ale také kousky pozemků z větších kusů polností, pronajíma-
ných od místních sedláků. V Přívoze to byly např. polnosti místního sedláka 
Františka Halfara (asi 5 ha) za roční nájemné 138 zl. 55 kr. Ty rozdělila správa 
závodu na 39 parcel a jednotlivě je pronajímala svým horníkům za úhrnné 
roční nájemné ve výši 1043 zl. 05 kr. r.m. Pozemky však ležely v záplavové nivě 
řeky Odry a byly nejen trvale podmáčeny, ale také čas od času zaplavovány.101

97  AOKD, SDF/HI, prelimináře k jednotlivým hospodářským/účetním rokům, passim.
98  AOKD, Důl Generál Svoboda, kart. 136 a 142.
99  AOKD, SDF/HI, kart. 86, čj. 2221.
100 Monographie…, s. 321.
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Příloha 1: Statistika ročních těžeb Dolu František v Ostravě-Přívoze  
v letech 1851 až 1882

Rok Těžba v metrických centech Hodnota ve zlatých
1851 560,0 133,–
1852 20 988,8 8 734,–
1853 160 975,5 -
1854 200 204,5 81 371,–
1855 101 300,6 39 193,–
1856 31 428,0 -
1857 19 296,5 -
1858 - -
1859 17 163,4 5 823,–
1860 22 422,4 -
1861 24 884,7 9 331,–
1862 102 866,4 -
1863 128 036,7 45 727,–
1864 127 960,0 -
1865 110 683,4 49 412,–
1866 145 600,0 -
1867 242 519,0 79 000,–
1868 274 033,0 102 548,–
1869 207 521,0 83 200,–
1870 232 914,0 102 988,–
1871 191 629,0 -
1872 213 739,0 -
1873 234 307,0 156 687,–
1874 199 840,5 115 779,–
1875 226 023,0 116 714,–
1876 249 176,5 125 861,–
1877 203 312,5 103 073,–
1878 209 089,0 -
1879 249 052,0 110 209,–
1880 349 333,0 -
1881 286 292,0 -
1882 398 752,0 -

101 AOKD, SDF/HI, kart. 129, čj. 1473.
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Příloha 2: Podíl těžby Dolu František v Ostravě-Přívoze na celkové těžbě 
dolů SDF a úhrnné těžbě Ostravsko-karvinského revíru

Rok
Podíl na těžbě

dolů SDF dolů OKR
1852 7,0 % 1,3 %
1860 2,5 % -

1861 2,8 % -

1862 9,6 % 1,7 %

1863 10,4 % -

1864 9,3 % -

1865 6,2 % -

1866 7,9 % -

1867 9,7 % -

1868 10,0 % -

1869 7,8 % -

1870 9,7 % -

1871 8,6 % -

1872 9,4 % 1,8 %

1873 9,1 % -

1874 8,3 % -

1875 8,3 % -

1876 8,5 % -

1877 6,9 % -

1878 6,1 % -

1879 6,6 % -

1880 - -

1881 - -

1882 8,1 % 1,5 %
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Příloha 3: Přehled hloubek jednotlivých pater Dolu František v Ostravě-
-Přívoze před rokem 1882

1. patro 54,3 m 

2. patro 61,5 m

3. patro 76,2 m

4. patro 94,1 m

5. patro 115,0 m

6. patro 126,7 m

7. patro 148,4 m

8. patro 184,9 m
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Zasammenfassung

Die Grube František in Ostrava-Přívoz während der Industriellen Revolution 
(Ein Entwurf der Entwicklung in den Jahren 1849–1882)

Milan Myška

Die vorgelegte Studie ist der Versuch über einen Entwurf zur Geschichte der Grube František in 
Ostrava – Přívoz in der Zeit von ihrer Gründung (1849) durch die Familiengewerkschaft der Gebrüder 
Klein an der Wende der 70. und 80. Jahren des 19. Jahrhunderts, also bis die Zeit, die für das Ende des 
Industriellen Revolutions gehalten wird. Für den inneren Entwicklungseinschnitt wird das Jahr 1855 
gehalten, wann die Grube im Besitz der Aktiengesellschaft Kaiser Ferdinands Nordbahn in Wien mit dem 
majoritäten Kapitalanteil des Bankhauses Rothschild überging. Der Gegenstand der Aufmerksamkeit ist 
Investitionsbau der Grube, seine technische Entwicklung, Wachstum der Produktion und Produktionskraft, 
Rentabilität des Betriebes, die rechnerische Entwicklung der Belegschaft, Quellen ihrer Rekrutierung und 
Fragen verbunden mit dem Wohnungswesen der Bergleute.

Die Studie wird auf den primären Quellen der Firmen- bzw. Betriebsprovenienz, weiter auf den 
Materialien der Berghauptmannschaft in Brno und des Revierbergamtes in Moravská Ostrava belegt. Die 
bedeutende Informationsquelle war auch die zeitgemäße Fachpublizistik montanistische.

Der Zweck der Studie besteht hauptsächlich darin, dass sie die neue bisher unveröffentlichte 
Faktografie bringt und versucht sich die festgestellten Wirklichkeiten in den gegenseitigen kausalen 
Zusammenhängen einzugliedern (Technik x Wirtschaft x Sozialverhältnisse). Die Studie will auch den 
Teilbeitrag zur Lösung der Frage der Stellung des kleinen Bergbetriebes in den ökonomischen Projekten 
der großen Fördergesellschaften werden, also zum Problem, dem bisher tschechische Wirtschaftshistorio- 
graphie und namentlich tschechische Business History viel schuldig ist.

(Překlad Lenka Králová)
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UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/226 13/2006

ZMĚNYSÍDELNÍSTRUKTURYMORAVSKÝCHŽIDŮ
AJEJICHLIDNATOSTVÉŘEMODERNIZACE
DOKONCERAKOUSKO-UHERSKÉMONARCHIE

LUDMILANESLÁDKOVÁ

Dobrat se objektivní podoby vývoje sídelní sítě a lidnatosti židovské popu-
lace Moravy v době, kdy docházelo k významným a postupně až systémovým 
změnám hospodářského, sociálního, občanského, ale i kulturního života spo-
lečnosti od druhé poloviny 19. století do konce trvání rakouské monarchie, je 
zdánlivě snazším úkolem, než věnovat se tomuto tématu pro období ranější. 
Pro celý mnohovrstevnatý komplex změn počínaje jiným pojetím práce, novými 
zdroji obživy až po proměny způsobu života a posléze i mentální výbavy stále 
širších složek populací se vžilo a svým způsobem zdomácnělo zastřešující ozna-
čení modernizace. Ta v sobě zahrnuje značný pokrok a přímo revoluční změny 
v oblasti technologií všech výrob daných industrializací, ale také s ní spojenou 
urbanizací vyznačující se v dané době růstem nových průmyslových aglomerací, 
měst, velkoměst a v nich žijícího obyvatelstva, které se přetvářelo na moderní 
městské vrstvy. Proces proměn se odehrával – jak zrekonstruovali sociologové, 
etnografové a historičtí antropologové – nikoliv napříč sociálním spektrem, ale 
od elit směrem dolů ve smyslu akulturace. Elity se nově vytvářely a zčásti pře-
tvářely. Jejich způsob života byl v něčem postupně akceptován a také přebírán 
pod nimi se nacházejícími skupinami a vrstvami. Epicentry progresu se stávala 
města, jimž přibývalo funkcí, významná mezi nimi plnila roli nadregionálních 
center a středisek civilizačního vývoje. Zcela jedinečnou roli sehrávaly v tomto 
procesu metropole. V rámci proměn mentality člověka docházelo také k četným 
posunům hodnotových orientací. Končila dlouhá éra, ve které nejcennější byly 
tzv. „tradiční“ hodnoty, rodil se spěchající svobodný občan, kapitalistický pod-
nikatel, inovátor i snílek, patřičně sebevědomý duch, budující cílevědomě kari-
éru, stále vnitřně se sebou nespokojený, dynamický, hnaný k novým metám. 
Vedle této linie se utvářela také podoba člověka rozervaného, nesouhlasícího, 
kritizujícího nové poměry, jdoucího až k negativní revoltě. Z lidských vlastností 
se již tolik necenila stálost, lpění na konzervativním napodobování rodičů, na 
významu nabývala flexibilita, chuť ke změnám, stálému učení. Vzdělávání se
začalo cenit stále více a vzdělané vrstvy se ujímaly v rámci postupující profe-
sionalizace citelněji otěží vedení a řízení společnosti. Kdo chtěl v životě něco 
dokázat, musel – byť mnohdy jen načas – opustit rodný venkov nebo malé město 
a jít za vzděláním nebo vyučením do velkého nebo většího města. Současně 
však docházelo k diferenciaci venkova, která byla spojená jak s růstem vesnic-
kých boháčů – v našem prostředí mentálně také furiantů – tak i s proletarizací 
nižších vrstev, jejichž osudem se stal odchod za prací a živobytím do středisek  
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formování průmyslového dělnictva žijícího na okrajích měst nebo v rámci tvoří-
cích se průmyslových aglomerací a zón. Začala nová doba „nomádská,“ kdy se 
změna trvalého bydliště stávala běžnou věcí, dokonce se rozvíjela i tzv. stupňo-
vitá migrace, pro níž bylo příznačné, že se muži za kariérou a často i jen živoby-
tím stěhovali několikrát. A to nejprve do menších měst, posléze do měst velkých, 
případně do metropole.1 Migrace se rozvíjela nejen v rámci zemí jednoho státu – 
v daném případě rakouské monarchie, ale i mezi zeměmi a do zahraničí. Pohyb 
to byl nejen emigrační, ale také imigrační, tzn. přicházeli cizinci, kteří vnášeli 
do domácího prostředí své „know how.“

V rakouských poměrech však měl tento obecný západoevropský trend 
svá četná specifika a zpomalení. Především české země se začaly utvářet jako
významný region kapitalistické industrializace, jedinečné urbanizace, zostřují-
cích se národnostních bojů mezi již pokročilejším novodobým národem vládnou-
cích rakouských Němců a podřízeným dohánějícím ho českým národem. V tomto 
složitém a vnitřně propleteném civilizačním „kotli,“ s četnými regionálními odliš-
nostmi, existovalo a svůj historický osud naplňovalo židovstvo. Jestliže poměry 
nebyly nikterak jednoduché u většinového obyvatelstva, pak mezi vyznavači 
„mojžíšské“ víry nastaly v daném čase dosažení plné občanské emancipace (1848, 
1867) četné vývojové proměny projevující se navenek ve vzniku různých nábožen-
ských i světských směrů, proudů a odlišných stanovisek. Z hlediska historické 
retrospektivy zde od středověku žily komunity českých, moravských a slezských 
židů, lišících se také s ohledem na lokalizaci svého domova. Platilo totiž, že pro 
židy byly ve staletích vydávány zákony, předpisy, směrnice a privilegia ze strany 
státu nikoliv jednotně, ale v mnohém odlišně právě podle zemí. Vedle tohoto 
vnějšího regulačního faktoru se permanentně uplatňovaly vnitřní síly židovského 
společenství procházejícího od starověku dějinami v nelehké formě diaspory. Židé 
jako vysoce kulturní entita mající vlastními silami vytvořený kulturní model 
přežití v podmínkách, které se někdy vyhrotily až do podoby neslučitelné s jejich 
další existencí, byli již svou podstatou připravenější na všechny extrémní strázně 
života, proto se ve srovnání s majoritou jevili jako mnohem flexibilnější, pohoto-
vější, neustále schopni rychle reagovat na změny rámce, v němž se pohybovali, ať 
už formovali své malé komunity kdekoliv. K jejich geografickému vymezení neod-
myslitelně náležela také sídelní síť, která se v českých zemích utvářela rozdílně 
podle zemí. Zatímco v Čechách již od středověku vznikala podoba jednoho vysoce 
nadregionálního městského centra spojeného s pražským ghettem, doplněného 
mnoha sty drobných středisek nejprve v královských městech a vsích, posléze 
od počátku novověku zejména v poddanských vesnicích a sem tam městečkách, 
na Moravě se zformovala odlišná struktura. Pochopitelně se zde nemohlo utvo-
řit – pro malý rozsah regionu českých zemí – centrum kulturní úrovně a dosahu 
Prahy, na druhé straně moravské židovské komunity vytvořily mnohem řidší 
strukturu, zato na úrovni především městských obcí, tj. společenství lidnatějších. 
Přesun z královských do poddanských měst se na počátku novověku (v jagellon-
ských časech) odehrál souběžně i zde. Přitom roli protagonisty vývoje neplnila 
jako v Čechách jedna městská obec, nýbrž několik významnějších. Ve středověku 

1  MACHAČOVÁ, J.–MATĚJČEK, J.: O středních vrstvách v českých zemích 1750–1950. Opava 2002, s. 32 
a další; Studie k sociálním dějinám 19. století 7. Opava–Praha–Kutná Hora 1997, s. 48 a další.
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to bylo zprvu jednoznačně židovské Brno, spojené s vydáním největšího a nejvý-
znamnějšího dokumentu – Statuta Judaeorum Přemysla Otakara II. zpracova-
ných speciálně pro tuto obec, potažmo pro moravské židy.

Po vyhnání z královských měst v závěru 15. a v 16. století (Brna, Olo-
mouce, Jihlavy, Znojma a Uherského Hradiště) se osoby „mojžíšského“ vyznání 
přesouvaly za vydatné pomoci na Moravě zakoupené šlechty na jejich panství. 
Postupně se stávali četnými nitkami zainteresovaní na jejím finančním podni-
kání a pomocí této široké platformy pronikali z oblasti „čisté“ směny do sféry 
výroby a prodeje. Šlo často o výrobu a distribuci lihovin, ve stále větším rozsahu 
je nalézáme v pramenech jako pachtýře vrchnostenských podniků (potašáren, 
panských dvorů, hospod, palíren, atd.), z nichž mnohé se nacházely v sídlech 
správy dominií, ale i jinde na vesnici a v poddanských městech a městečkách. 
Tato zjevná tendence v rovině ekonomické měla své konotace sídelní. Dochá-
zelo k faktickému rozmělňování v počátcích novověku (násilné vystěhovávání 
z královských měst) přetvořené sídelní sítě, která doznávala jistých větších, či 
menších proměn. Intenzita daného migračního pohybu vzrůstala v důsledku 
zrealizovaných josefínských reforem, zejména v „době předbřeznové.“ Josef II. 
v jejich rámci provedl reorganizaci struktury v té době již zmodifikovaných
náboženských židovských obcí, přičemž zachoval sídelní rozdíly mezi Čechami 
a Moravou. Na Moravě bylo ustaveno 52 obcí – 14 v kraji brněnském (Slavkov, 
Rousínov, Boskovice, Bučovice, Lednice, Ivanovice, Hodonín, Dolní Kounice, 
Lomnice, Podivín, Břeclav, Mikulov, Pohořelice, Dambořice), 6 v olomouckém 
(Tovačov, Úsov, Kojetín, Loštice, Jevíčko, Prostějov), 9 v jihlavském (Batelov, 
Bolíkov, Brtnice, Markvarec, Puklice, Telč, Třebíč, Třešť, Velké Meziříčí), 9 ve 
znojemském (Ivančice, Jemnice, Jiřice, Miroslav, Moravský Krumlov, Police, 
Písečné, Staré Hobzí, Šafov), 9 v hradišťském (Bzenec, Holešov, Kyjov, Koryčany, 
Kostelec, Strážnice, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Veselí), 4 v přerovském 
(Hranice, Kroměříž, Lipník, Přerov) a Osoblaha na teritoriu moravské enklávy 
ve Slezsku. Každý příslušník židovského společenství na Moravě musel příslušet 
do jedné z těchto úředně schválených obcí. Pokud již fakticky v dané obci nežil 
(dlouhodobě, či krátkodobě) a uchytil se jako pachtýř, případně jinak a jinde 
(obvykle na jiném panství), stále měl za povinnost mít příslušnost do jedné 
z daných 52 obcí. Stěhovat se mimo tuto obec směl jen na zvláštní povolení 
a ani sebedelší pobyt v novém místě (například jako nájemce panského dvora) 
mu nevytvořil možnost na změnu domovského práva.2 V čele moravských židov-
ských obcí stál Mikulov, jako nejlidnatější novověká komunita se sídlem zvláštní 
židovské instituce – Zemského rabinátu, k významným náležely Boskovice, Pro-
stějov, Holešov, Třebíč, atd.3

Na tomto místě je ovšem nutno uvést, že pro židovské dějiny, odehrávající 
se v kterémkoliv regionu v dobách diaspory, byl typický jedinečný fenomén, totiž 
jejich schopnost pohotově reagovat a přizpůsobit se těžkým podmínkám cestou 
nacházení skulinek a meziprostorů mezi vládnoucí majoritou jim přiznaných 
limitujících práv a kompetencí a každodenním nelehkým bojem o život, což 

2  NESLÁDKOVÁ, L.: Moravští židé ve světle topografie Gregora Wolného. In: Židé a Morava. Sborník 
z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 3. listopadu 2004. Kroměříž 2005, s. 38–50.

3  PĚKNÝ, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 2001, s. 322 a další.
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pochopitelně platilo i pro tento konkrétní případ. Formálně na svém osudu sice 
nemohl žádný žid v této záležitosti nic změnit, fakticky však vypadala situace 
jinak. Jak dokládá např. topografie benediktina z kláštera v Rajhradu Gregora
Wolného (1793–1871) v královském zemském hlavním městě Brně, odkud byli již 
dávno vyhnáni a nesměli zde pobývat, se za městskými hradbami na předměstí 
(Křenová ulice) přechodně zdržovalo kolem roku 1834 135 židů. K Jihlavě, dal-
šímu královskému městu, kde měli židé zakázáno bydlet, uvedl G. Wolný v téže 
topografii jen slovní vyjádření „…několik cizích židů…,“ d´Elvert zveřejnil k da-
nému městu a času údaj o 31 osobách. Naopak v Olomouci, kde se nacházelo 
sídlo Františkovy univerzity, řady církevních institucí, ale také velké vojenské 
posádky, nebyl podle Wolného přítomen žádný žid.4

Zcela zvláštní pozici mělo město Kyjov, které se stalo velmi pozdě – až 
v roce 1567 – sídlem s privilegii královského města. Vzhledem k tomu, že zde 
existovala a již dlouho prosperovala židovská obec, nemohli být židé v čase 
„jagellonského“ vyhánění odtud vypovězeni, protože v této době to ještě nebylo 
královské město.5 Josef II. pak zařadil také Kyjov k městům, kde jím byla 
potvrzena náboženská židovská obec. Kromě toho zde ve svém čase existovala 
i luterská fara a bratrský sbor. K roku 1834 informuje G. Wolný o 32 židovských 
domech, 74 rodinách, 502 obyvatelích (268 mužích a 234 ženách). Na panství 
města Kyjova s 1 293 „dušemi“ podle principů dobového pojetí statistiky a sčí-
tací praxe se měly nacházet také 3 židovské rodiny se 14 členy, které seděly ve 
vinopalnických vrchnostenských domcích.6

Můžeme proto resumovat k charakteru sídelní sítě a stavu lidnatosti morav-
ského ještě tradičního židovského společenství, byť již osvícenstvím pozměně-
ného. Lze vyjít ze statistických dat i verbálních komentářů topografie Wolného,
která zachytila období 1834–1840. Při vynášení soudů jsme však vcelku silně 
omezeni jak úrovní dobové sčítací praxe nastolované státem, tak i židovským 
zákonodárstvím, respektive zcela nepřesnou evidencí faktického stavu rozmís-
tění židů v zemi. V tomto čase ještě konskripční praxe byla základní jednotkou 
jedna „duše“, ať již křesťanská nebo židovská, přičemž se sledovala podle domov-
ské příslušnosti, nikoliv podle reálné přítomnosti v době konání konskripce. Při 
nastoleném úzu povinnosti každého žida na Moravě být přihlášen do jedné z 52 
státem uznaných obcí a současně možnosti (na základě zvláštního povolení) fak-
ticky žít úplně jinde, se data o židech v topografii dublují, ale nepřesně. Při její
zcela podrobné excerpci jsem vypozorovala jistou korelaci – čím menší a méně 
významná byla obec (jedna z 52), tím více jejích příslušníků již bylo rozptýleno 
po celé Moravě. Například v Kostelci skutečně žily jen dvě rodiny ze 124 „regis-
trovaných“ členů, v Bolíkově tři rodiny ze 165 osob. Naproti tomu jinde, mimo 
židovské obce, docházelo k růstu koncentrace židů, protože zde šlechta vytvá-
řela příznivé podmínky k jejich životu a podnikání. Např. na buchlovickém pan-
ství topografie informuje o 93 cizích familiantech, na panství milotickém o 84
familiantech, atd. Docházelo tedy k soustavnému narušování státem přikázané  

4  NESLÁDKOVÁ, L.: Moravští Židé…, s. 46.
5  HOSÁK, L.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Úvodní svazek. Ostrava 1967,  

s. 190; FIEDLER, J.: Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha 1992, s. 51.
6  NESLÁDKOVÁ, L.: Moravští Židé…, s. 46, 47.
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sídelní struktury, přičemž židé v této době směřovali zejména na jihomoravský 
venkov, Slovácko, zčásti Valašsko, významně také do měst a městeček daného 
teritoria. Sever Moravy byl osídlen jen velmi řídce a tato situace zůstala zacho-
vána, tzn. nebyla měněna migracemi. Nacházela se zde města osídlena výrazně 
rakouskými Němci, téměř bez židů. Židé tak v rozporu s přáními a vizemi 
rakouského státu v jediné dovolené formě – tzn. jako cizí familianti – dobývali 
nová území, v nichž nebyla ghetta, kde se mísili s křesťany, navazovali s nimi 
jak sousedské a obchodní vztahy, tak také přispívali ke vzniku nejrůznějších 
lokálních animozit.7 Prameny jsou ovšem schopny zachytit do konce trvání 
familiantského zákona a ghett (1848, 1849) pouze státem potvrzené familianty, 
nikoliv osoby, které k nim nepatřily, měly se vystěhovat, přesto zůstávaly v zemi 
a pohybovaly se ve zvláštní šedé zóně. Jejich migrace, stejně jako počty, vůbec 
nemůžeme ani v náznaku rekonstruovat.8 Státní instituce je neevidovaly, vrch-
nostenské kanceláře již zřejmě mnohdy příležitostně ano, registrovali je však 
sami židé v rámci vytváření své vlastní písemné agendy – ovšem hebrejsky. Tyto 
materiály jsou po holocaustu převážně definitivně zničeny, rozsáhlé a nepře-
berné kartony archiválií velkostatků však skrývají četná cenná „judaica“, ovšem 
vždy pouze pro dané panství, nikoliv přehledy za větší celky (země, kraje).

Ve třicátých letech 19. století se Moravou pohybovalo patrně přes 30 000 
židovských obyvatel plných představ o novém a lepším životě, přičemž právě 
v této době získávali ještě v režii šlechty, případně církve – jako „odstupujících“ 
vrcholných elit – cenné zkušenosti na poli finančním, obchodu, ale i výroby a to
nejen lokální.

Další kapitola vývoje sídelní struktury židovských komunit se začala 
naplňovat ve druhé polovině 19. století a plynule pak pokračovala přes krátké 
období první republiky až k roku 1939 a holocaustu. V souvislosti s dokonče-
ním židovské emancipace a současně intenzivnějším rozvojem modernizace se 
na Moravě s největší vahou od přelomu šedesátých a sedmdesátých let začala 
utvářet nová síť židovského osídlení, která jen z velmi malé části navazovala na 
předchozí vývoj. Vznikala vlastně finální podoba židovského rozmístění, která
byla definitivně rozmetána holocaustem. Jednalo se již o budování struktury,
jejímž těžištěm se stala velkoměsta a významné průmyslové aglomerace. Kapi-
talistická industrializace a urbanizace pro ně představovala obrovský podnět 
a výzvu. Nastalo ještě dynamičtější stěhování, při kterém se uplatňovaly některé 
typické prvky. Například z malého nebo středního bývalého poddanského města 
do velkého odešla nejprve jedna větev rodiny, aby vše zkusila. Ve významných 
bývalých ghettech, která vlastně vytvářela jakási mnohdy urbanisticky podi-
vuhodná a ve své originálnosti unikátní dvouměstí (křesťanské a židovské), 
docházelo k intenzivnímu migračním pohybu, kdy bohatší židé urychleně 
odcházeli na „dobré“ adresy do bývalého křesťanského města – zejména na 
náměstí – a chudí křesťané se stěhovali do bývalého ghetta, kde byly naopak 
prostší byty, často bez základního hygienického zázemí s nižším nájemným. 
K tomuto pohybu docházelo bezprostředně po zrušení ghett, stejně tak se židé 

7  WOLNÝ,G.: Die Markrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert. Brünn 
1835–1842, vybrané stránky k jednotlivým obcím.

8  NESLÁDKOVÁ, L.: Moravští Židé…, s. 46–50.
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vcelku okamžitě stěhovali na venkov. Můžeme proto uvažovat o dvojí migrační 
vlně. Jedné, následující bezprostředně po letech 1848, 1849 a druhé, která začí-
nala na konci šedesátých let a kulminovala souběžně s vrcholící modernizací 
na přelomu 19. a 20. století.

Vedle toho došlo k významné reorganizaci židovských obcí, čímž se ještě 
více prohloubila rozdílnost vývoje mezi židovskými Čechami a Moravou. V sou-
vislosti s rozvojem parlamentarismu a moderního občanského politického života 
došlo na Moravě v roce 1849 k ustavení samosprávných židovských politických 
obcí, které zde fungovaly až do vzniku prvorepublikánského Československa. 
Z 52 v podstatě již výlučně náboženských obcí, zbavených dalších kompetencí 
Josefem II. v osmdesátých letech 18. století, se 27 stalo po roce 1867 samo-
správných, přičemž některé z nich měly vlastní katastr, jiné nikoliv. V těchto 
sídlech fungovaly dva na sobě nezávislé obecní výbory, dva purkmistři – jeden 
křesťanský a jeden židovský. Židovské obecní správy si vymohly podle nových 
školských zákonů zřizování a vydržování veřejných židovských škol, včetně 
jejich budov a provozu. K těmto politickým židovským obcím náležely Mikulov, 
Boskovice, Třebíč, Lipník, Pohořelice, Ivančice, Dolní Kounice, Lomnice, Písečné, 
Kyjov, Podivín, Břeclav, Strážnice, Holešov, Miroslav, Jevíčko, Lednice, Přerov, 
Prostějov, Uherský Brod, Bzenec, Uherský Ostroh, Veselí, Hranice, Slavkov, 
Rousínov, Šafov. Jemnice, Koryčany, Dambořice, Úsov, Loštice, Velké Meziříčí, 
Kojetín a Tovačov již splynuly s křesťanskými obcemi stejného názvu.9 Proble-
matika existence těchto 27 obcí je mimo jiné zcela jedinečná v tom, že s ohledem 
na jejich ekonomický vývoj a výrazné změny sociálního statusu do nich přísluš-
ných obyvatel, zápolily stále více s nedostatkem peněz. Docházelo k masivněj-
šímu odchodu majetných židovských rodin a naopak k přistěhovávání sociálně 
slabých rodin křesťanských, což vedlo až k tomu, že často ve struktuře obce 
početně zcela převládli křesťané. Tyto politické subjekty se pak stávaly chudin-
skými čtvrtěmi se všemi problémy chudoby.10 Bývalo běžné, že v zastupitelstvu 
takovéto židovské politické obce „seděli“ židovští vlastníci nemovitostí, kteří již 
v obci dávno nebydleli. V literatuře k dané minoritě a regionu se setkáváme 
s názorem, že vznik této skutečné kuriozity v novodobých židovských ději-
nách v rámci celé Evropy měl své souvislosti mocenské a politické. Obce totiž 
obvykle v kurii měst podporovaly rakouský liberalismus a německé kandidáty, 
fakticky tak napomáhaly uskutečňování státních zájmů monarchie, proto byly 
zřízeny. Při převaze německých městských radnic a nedostatku měst s českou 
reprezentací, židé de facto jako jazýček na vahách napomáhali majorizovat tato 
česká města, což se všeobecně v české moravské společnosti vědělo a ve svých 
důsledcích vedlo až k projevům českého antisemitismu. Volební právo židů se 
týkalo jak voleb do moravského zemského sněmu, tak i říšské rady, pochopitelně 
do obcí. Rýsuje se ještě jedna konotace a to v návaznosti na rostoucí pozici a vliv 
rodícího se sionismu na přelomu 19. a 20. století na Moravě. Moravské židovské 
obce se nacházely převážně ve středně velkých městech (až na 7 malých obcí 
lokovaných na česko-moravské jižní hranici), vyznačovaly se tudíž větší mírou 

9  KUMMER, J.: Židé na Moravě. Nástin historicko-statistický. In: Ročenka, roč. 2, Praha 1930,  
s. 63–68.

10  PĚKNÝ, T.: Historie Židů…, s. 93–100; HLOŠEK, J.: Židé na Moravě. Brno 1905, s. 33–40.
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koncentrace židovských pospolitostí. Ve srovnání s křesťanskou majoritou tako-
véhoto „dvojměstí“ však frekventovaně tvořily významný podíl na úhrnu všech 
obyvatel, a protože toto obyvatelstvo bylo ekonomicky, a tudíž i sociálně lépe 
postavené, jeho zástupci často zasedali v městských radách a mohli fakticky 
ovlivňovat vývoj konkrétního města. Většina vedení měst byla na Moravě až do 
konce trvání Rakousko-Uherska německá. O národnostním charakteru morav-
ských měst konce mocnářství vypovídá za všechny pamětník z Brna. 

„Když jsem r. 1880 jako desítiletý hoch přišel do Brna, sahal jeho obvod jen 
málo za hranice nynějšího vnitřního města; vojenská zásobárna na Veveří ulici byla 
již za městem, okolí Lužánek a Hutterova rybníku počalo se teprve zastavovati, 
Černá pole byla skutečnými poli a na Olomoucké přestávalo Brno skoro hned za 
mostem přes Svitavu… Přesto, že bylo již tehdy mezi 82 000 obyvateli asi 32 000 
Čechů, byl ráz města úplně německý; ulice byly označeny jen v tomto jazyku 
a toliko na Křenové, na náměstí Katanského a tuším i na Pekařské zachovaly se 
nárožní tabulky s nápisy německo-českými. Neupřilišuji, řeknu-li, že na hlavních 
třídách nebylo českého hovoru skoro vůbec slyšeti; my drobní studentíci byli jsme 
za své české rozmluvy od německých studentů a výrostků často biti, a z té příčiny 
docházelo mezi námi a nimi téměř ku pravidelným rvačkám.“11 

Kromě toho v oněch 27 bývalých ghettech vznikly samostatné městské 
politické židovské obce. Při brzkém šíření myšlenek sionismu z blízké Vídně se 
tento model další „židovské“ cesty v daném složitém čase na Moravě, na rozdíl 
od Čech, rychle šířil a ujímal.12

Lze obecně konstatovat, že židovské obce jako tradiční fundamentální insti-
tuce vytvořené pro zachování a udržení existence této entity žijící v diaspoře 
prodělávaly komplikovaný vývoj. Jestliže ve středověku a části novověku – až 
do Josefínských reforem – tvořily základní rámec židovského života v českých 
zemích a měly vcelku rozsáhlé kompetence (samospráva, soudní pravomoc, 
vybírání daní, věci kultu, školství, charita, rodinný a společenský život v komu-
nitě, atd.), Josef II. ve své vizi vše osvícensky racionalizovat a novodobě ujed-
notit, jejich pravomoci zásadním způsobem okleštil a vytvořil z nich v podstatě 
jen náboženské obce. Ostatní kompetence převedl na stát a další již majoritní 
instituce. Židé začali chodit do křesťanských škol, úředním jazykem se jim 
stala němčina, mohli se nechat vyučit u křesťanského mistra, atd. Po roce 1848 
nastala další významná vývojová fáze. 

„Židé již nebyli nutně závislí na židovské obci ani z hospodářských, ani 
z osobních důvodů; pokud se vzdali náboženského života, nepotřebovali ji po roce 
1868, kdy byly povoleny civilní sňatky, vlastně vůbec. Židovské náboženské obce 
(dále jen Žno), zvláště ty menší, které hlavně trpěly odchodem bohatších souvěrců, 
začaly mít potíže s udržováním svých institucí a zaměstnanců, některé si nemohly 
dovolit platit rabína a často tu plnil různé náboženské funkce (chazan, šochet) 
jeden člověk. V důsledku druhé migrační vlny (konec 19. století) mnoho starých, 
ale i nových (po roce 1848 vzniklých) náboženských a politických obcí postupně 

11  MALÍŘ, J.: Materiály k dějinám novověku. Brno 1990, s. 133.
12  BERGEROVÁ, N. (ed.): Na křižovatce kultur. Historie československých Židů. Praha 1992, s. 112; 

ČAPKOVÁ, K.: Charakter židovského nacionalismu v českých zemích a jeho recepce v prvorepublikán-
ském Československu. In: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech. Židovské muzeum 
v Praze. Praha 2003, s. 74–75.
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upadalo a zaniklo. Situaci nakonec musel r. 1890 řešit stát zákonem o izraelských 
náboženských obcích. Žno zde byly pojaty jako geografické jednotky, každý věřící 
povinně příslušel k Žno podle bydliště a musel platit náboženskou daň, kterou bylo 
možno zákonně vymáhat; provoz obcí byl tak alespoň částečně zabezpečen. Žno 
bylo možno přerozdělovat, při nedostatku členů nebo peněz i zrušit; jejich povin-
nosti pak přejímala nejbližší obec. Povinností Žno bylo udržovat obecní synagogy, 
popřípadě zaměstnávat rabína, zabezpečit výuku náboženství, udržovat rituální 
instituce a hřbitovy, dohlížet na soukromé synagogy, na různé nadace a organi-
zace, vést matriku apod. Vymezení Žno bylo ponecháno na rozhodnutí regionál-
ních úřadů: prostor pro jejich působení byl dán hustotou židovského obyvatelstva 
a nekryl se se soudními okresy (např. Žno Úsov se rozkládala v sedmi soudních 
okresech)… Morava r. 1891 (44 245) byla rozdělena do 60 Žno.“13

Pokusíme-li se rekonstruovat sídelní strukturu a lidnatost moravských 
židovských pospolitostí pro danou dobu na základě informací statistického cha-
rakteru, jejichž tvůrcem byl stát, dostáváme se opět do nelehlé situace. Především 
je třeba použít „nejčistší“, a tudíž k objektivitě nejvíce tíhnoucí pracovní postup 
i tomu adekvátní archivní materiál. Budeme vycházet z výsledků pravidelných 
censů obyvatelstva uskutečňovaných v rakouské monarchii až do konce jejího 
trvání v desetiletých intervalech. Významným předělem v metodice zpracování 
se stala druhá polovina 19. století, kdy v návaznosti na rozvoj matematiky 
a v jejím rámci statistiky docházelo v Evropě i vyspělém mimoevropském světě 
k vytváření nových principů tvorby a zpracovávání daných dat. Za tím účelem 
se scházely mezinárodní statistické kongresy, které danou problematiku řešily 
na obecné úrovni. Končila éra konskripcí, kde základní jednotkou byla jedna – 
blíže obtížně specifikovatelná – „duše“. V praxi, při stále větších migracích, 
to pak vedlo k tomu, že daný člověk byl zapsán jako domovsky příslušný do 
obce, kde fakticky v dané době již nejen nebyl, ale ani trvale nežil. Proto byl 
přijat nový princip a začala s ním spojená nová etapa, trvající dosud. Za základ 
tzv. moderních sčítání, ne již konskripcí, byl vzat jeden obyvatel, který je v den 
censu přítomný v daném místě. S rostoucím mechanickým pohybem společ-
nosti tak bylo možno vyhodnotit – vcelku přesně – skutečné počty přítomných 
osob na úrovni nejnižší jednotky – obce a odtud se pak výpočty dostat k rekon-
strukci lidnatosti za jakoukoliv územní jednotku (až po čísla postihující stát). 
Rakousko-Uhersko – jako každý racionálně jednající civilizovaný stát – mělo 
pochopitelně hlavní zájem získávat podrobnější data o obyvatelstvu, které pat-
řilo k jeho státním příslušníkům, s větším akcentem na muže jako tvůrce eko-
nomických hodnot a vojenský potenciál státu. Nezajímali ho tolik cizinci, což 
u židovské minority je obzvlášť markantní, protože při jejich výrazně větší mig-
rační aktivitě na velké vzdálenosti, přes hranice států, patřili z podstaty často 
právě k cizincům. Vznikl nám tak únik židovské lidnatosti.

Jestliže překonáme omezení daná způsobem vedení statistiky, zůstávají 
problémy s označením židovského obyvatelstva. Bylo a pro vědecké účely je 
nutno pro danou dobu řešit otázku „kdo“ byl vlastně židem? Především za 
žida je možno považovat osobu zanesenou v židovské matrice jako příslušníka 
„mojžíšské“ víry. Tito lidé ještě za monarchie obvykle židy zůstali, nechali se 

13  PĚKNÝ, T.: Historie Židů…, s. 338.
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zapsat do  některé z židovských obcí a platili náboženskou daň. Také si obvykle 
při vyplňování sčítacích archů v průběhu censu zapisovali – shodně s mat-
rikou – „izraelskou“ víru do kolonky náboženství. Samozřejmě již zcela jinou 
rovinu by bylo nutno otevřít, pokud bychom chtěli od tohoto objektivního znaku 
přejít k subjektivním komponentům, jimiž jsou prožitky, pocity, názory, myšlen-
kový svět, ale také způsob života ve smyslu dodržování rituálních, rodinných, 
společenských, obecně kulturních daností neodmyslitelně spojených právě 
s tímto dějinami od starověku procházejícím národem. Víme, že po dovršení 
plné emancipace (1867) nastal bouřlivý rozvoj světského žida, který se mnoha 
stránek svého tradičního židovství dobrovolně vzdával. Někteří imigranti (muži) 
do velkých měst – obvykle ve spojení s nejvyšším (vysokoškolským) vzděláním 
úplně rezignovali na víru a stali se ateisty – tzn. nebyli již jako židé statisticky 
zachytitelní, jiní se nechali pokřtít a rozšířili řady příslušníků zejména evange-
lických církví a denominací. Až do konce trvání monarchie byla základním vněj-
ším znakem židovství jejich deklarovaná náboženská víra, nikoliv přihlášení 
se k národu – německému, českému, od přelomu 19. a 20. století židovskému 
(sionismus) v prostředí českých zemí. Vzhledem k výše naznačenému lze však 
bohužel i pro toto období již relativně dobré statistiky počítat s nepřesnostmi, 
chybami a celkově podregistrací při rekonstrukci číselných dat a jejich řad.14 
Zkonstruované údaje tak mohou být nanejvýš orientační.

Náš rozbor můžeme začít rokem 1869, kdy Rakousko-Uhersko zrealizovalo 
své prvé moderní sčítání. Z hlediska dějin moravských židů to byla chvíle, kdy 
dosáhli plného občanského zrovnoprávnění, intenzivně se stěhovali do velkých 
měst, center průmyslu a obchodu, v nichž jejich počty prudce narůstaly, což 
vedlo k zakládání nových sborů a obcí, respektive k jejich obnově na novém 
základě. Do bývalých královských měst – zejména Brna a Olomouce – se vlastně 
po více než čtyřsetleté pauze – nepauze se souhlasem státu vraceli, do bývalé 
poddanské Moravské Ostravy, kde do roku 1848 nesměli sídlit (ba ani přespat), 
se nyní hrnuli ze všech možných stran (Moravy, Pruska, Haliče, Bukoviny).15

Předlitavsko, jehož součástí byly také české země, mělo dlouhodobě velmi 
stabilizovanou strukturu náboženského vyznání přítomného obyvatelstva. 
Zcela převládajícím vyznáním bylo od protireformace a barokní kultury římské 
katolictví, k němuž v roce 1869 náleželo 80,4 % populace, ostatní kulty měly 
jen marginální význam. Např. k řecko-sjednocenému náboženství patřilo 11,5% 
osob. Tendencí, která se systematicky projevovala a souzněla s celkovým moder-
nizačním procesem, byl pokles podílu římských katolíků, ale naopak vzrůst 
procenta příslušníků izraelitského vyznání. Jestliže židé v roce 1846 představo-
vali 2,5 % osob v Předlitavsku, pak v roce 1869 již 4,1 %, zatímco římští katolíci 
tvořili v roce 1846 81,1 %. Ostatní víry co do kvantitativního vyjádření svých 
„oveček“ jednoznačně stagnovaly.16

Jestliže na úrovni Předlitavska tvořili římští katolíci 4/5 majoritu, pak 
v českých zemích představovali v novověku tradičně přes 95 % obyvatelstva. 

14  NESLÁDKOVÁ, L.: Židé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové 
velkoměsto. In: Ostrava 20. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava 2001,  
s. 7–27; JOHNSON, P.: Dějiny židovského národa. Praha 1995, s. 343–344.

15  NESLÁDKOVÁ, L.: Židé v procesu…, s. 8–10.
16  ŽIVANSKÝ, T.: Náboženská a církevní statistika Rakousko-Uherska. Praha 1912, s. 686.
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K roku 1869 evidovaly statistiky 95,03% osob s tímto vyznáním. Příslušníků 
„mojžíšské“ víry se v českých zemích mnoho nezdržovalo, bylo to jen zanedbatel-
ných 1,81%. České země tak náležely v rámci Rakouska-Uherska i Předlitavska 
k regionům s velmi nízkým výskytem členů této specifické komunity.17

Při pohledu na jednotlivé země shledáváme zřetelnější rozdíly. Vedla židov-
ská Morava, která měla 2,1% izraelitů, za ní následovaly Čechy s 1,8%, na konci 
pomyslného žebříčku se nacházelo Slezsko s 1,2% osob. Mezi zeměmi Předli-
tavska jednoznačně dominovala Halič, kde se příslušníci „mojžíšského“ vyznání 
zkoncentrovali a reprezentovali 10,6% obyvatel.18

Absolutně lze vyjádřit jejich stavy takto. Na Moravě bylo v daném roce pří-
tomno 42 899 židů (nutno si uvědomit, že se jedná jen o velmi přibližný údaj – 
viz výše), v Čechách 89 539, ve Slezsku 6 142, za to v Haliči 575 918.19

Sídelní struktura moravských židů z šedesátých let 19. století doznala proti 
podobě z konce tradiční feudální éry značných korektur. Víme, že se židé začali 
po zrušení familiantského zákona a numeru clausu v roce 1848 vcelku inten-
zivně stěhovat a koncentrovat do velkých měst, případně v dané době prudce 
rostoucích sídel, pronikali rovněž na venkov a tato první migrační vlna pozměnila 
jejich rozmístění v prostoru země. Lze proto identifikovat pro danou dobu dvě
tendence – koncentraci do velkých měst a migraci do prudce rostoucích industri-
alizovaných obcí, kolem nichž se formovaly průmyslové oblasti a aglomerace. To 
ve svých důsledcích vedlo ke změnám významu a pořadí administrativně-správ-
ních celků, do nichž se v dané době Morava dělila. Nejvíce židů dlouhodobě žilo 
v největším Brněnském kraji – k roku 1869 jich bylo přítomno 14 883, druhým 
regionem se stal Hradišťský kraj s 8 480 příslušníky „mojžíšské“ víry, třetím byl 
velký Olomoucký kraj s 5 763 osobami, čtvrtým Znojemský kraj s 5 255 lidmi, 
předposledním Jihlavský kraj mající 4 888 izraelitů a na konci se nacházel Novo-
jičínský kraj s 3 630 obyvateli. Pořadí krajů z hlediska podílového zastoupení 
židů v těchto regionech se lišilo. Největší procento bylo spojeno s Brněnským kra-
jem (2,98%), na druhém místě figuroval Hradišťský (2,74%), třetí byl Znojemský
(2,61%), čtvrtý Jihlavský kraj (2,13%). Intenzita osídlení klesala od jihovýchodu 
směrem k jihozápadu (od Brněnska k Jihlavsku). S těmito jihomoravskými regi-
ony ostře kontrastoval sever země, kde v Olomouckém kraji tvořili židé jen 1,25% 
obyvatel a na Novojicku 1,26%. Jestliže budeme chtít srovnat nesrovnatelné – 
tzn. sčítání z roku 1869 s rokem 1857, kdy byla použita ještě stará metodika, ale 
realizovalo se již sčítání, nikoliv konskripce, naskytne se nám přesto zajímavý 
„vývoj“, který nutně korespondoval s objektivním průběhem daného jevu. Proje-
vily se dosti zřetelně migrace židovské populace, přičemž nastal pohyb emigrační 
i imigrační. Brněnsko se stalo krajem, do něhož židé směřovali (plus 2 862), nao-
pak Znojemsko – a to dosti výrazně – regionem, odkud odcházeli (minus 2 683). 
Mírně přistěhovalecké se jeví i Olomoucko (plus 602). U ostatních krajů nastal 
malý vzrůst počtu židů, který můžeme připsat na vrub přirozenému přírůstku. 
Migrační pohyb vcelku jednoznačně signalizuje nové preference židovského stěho-

17  SRB, V.: Tisíc let obyvatelstva českých zemí. Praha 1998, s. 164.
18  VOBECKÁ, J.: Populační vývoj židovského obyvatelstva v Čechách mezi lety 1850–1930. Praha 2004, 

s. 27. Diplomová práce obhájená a uložená na PřF UK v Praze.
19  Tamtéž, s. 27, 28; ŽIVANSKÝ, T.: Náboženská a církevní statistika…, s. 701.
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vání – směr na rostoucí metropoli Brno a naopak úplné vylidňování malých obcí 
na Znojemsku (městské – Miroslav, Písečné, Staré Hobzí, Šafov; vesnické – Police). 
Např. v Polici smělo v letech 1787–1848 bydlet povolených 22 rodin (kolem asi 160 
osob), roku 1869 zde napočítali již jen 43 izraelitů.20

Velmi zajímavé a svým způsobem jedinečné bylo opětovné osidlování 
moravského hlavního města Brna židy. Po jejich vypovězení roku 1454 směli 
jen výjimečně někteří privilegovaní obchodníci vstoupit do města v době konání 
trhů, potom co zaplatili dvojnásobné mýtné za přivážené zboží. V roce 1659 kou-
pilo město na jihovýchodním předměstí v Křenové dvůr se zahradou a zřídilo 
zde židovský zájezdní hostinec nazvaný „Nový svět“. Židé zde mohli přenocovat, 
v žádném případě se však nejednalo o možnost trvalého pobytu. Přesto, jako 
všechno u této komunity, se podařilo několika rodinám se zde v podnájmu usa-
dit. V roce 1774 již bylo těchto osob 81, mezi nimi nejvýznamnější brněnský žid 
té doby – Jakob Dobruschka (pocházející z Dobrušky v Čechách). Zákaz bydlení 
ve vnitřním městě trval i po realizaci josefínských reforem, proto veškeré cent-
rum židovského života v Brně nadále zůstalo na předměstí v Křenové, kde však 
nesměla být postavena synagoga. V roce 1804 žilo v Brně jen 119 židů. Přelom 
nastal po roce 1848–1849, odkdy se datuje prudký příliv židovských rodin, 
zejména z menších moravských měst. Jestliže v roce 1848 bylo evidováno 27 
židů ve městě a 418 na předměstích, pak v roce 1851 již neuvěřitelných 2 240 
osob v celém městě. Sčítání v roce 1869 registrovalo 4 505 přítomných židů, což 
představovalo 6,1% podíl ze všech obyvatel Brna.21

Rovněž znovuosidlování židovské Olomouce mělo svůj jedinečný vývoj. 
Stejně jako u Brna byly po roce 1454 židovské rodiny z královského města 
vyhnány a po dalších tři sta padesát let zde nesměl žádný žid ani přenocovat. 
Od počátku 19. století smělo ve městě pobývat od pondělka do pátku několik 
židovských obchodníků. Novodobé rozmístění začíná až po roce 1848. Město 
zůstalo ještě v polovině 19. století sevřenou pevností v hradbách, které ho již 
doslova dusily, ozvláštněno ještě největší vojenskou posádkou na Moravě (v dané 
době kolem 5 000 mužů). Židé se začali usazovat – obdobně jako v Brně – nej-
prve na předměstích – v Pavlovičkách, na Bělidlech. Ještě v roce 1857 žilo jako 
domácí obyvatelstvo jen 6 židů uvnitř hradeb, zato několik desítek na před-
městích. Moderní cens v roce 1869 již evidoval 747 osob „mojžíšské“ víry, židé 
představovali téměř 5% obyvatel celého města. Cestou k „dobytí“ Olomouce se 
stalo přistěhovalectví.22

Pokusme se nyní v hrubých rysech načrtnout sídelní poměry moravského 
židovstva k roku 1869. Kdybychom si chtěli dovolit zobecnění, pak lze konstatovat,  
že se jednalo o první etapu proměny pozdně feudální struktury, mající ještě 
všechny limitující faktory předchozího vývoje židovstva (existence ghett, fami-
liantského zákona, numeru causu, povinnosti být součástí jedné z 52 státem 
stanovených obcí, atd.), v níž se již viditelně zračil počátek nových trendů 
(stěhování do velkých měst a průmyslových aglomerací). Novou tendencí bylo 

20  LEPAŘ, Z.: Statistika Židů v zemích koruny české. In: Sborník České společnosti zeměvědné, roč. VI., 
č. 5. Praha 1900, s. 236; FIEDLER, J.: Židovské památky …, s. 124.

21  KUČA, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996, s. 633–634.
22  NEŠPOR, V.: Dějiny města Olomouce. Olomouc 1998, s. 260–261. 
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prudké a dynamické přistěhovalectví do statutárních měst – Brna, Jihlavy, Olo-
mouce, Znojma, přičemž největší koncentrace židů se utvářela v Brně (4 505). 
Městem s největším podílem židů mezi obyvateli sídla se stalo rovněž statutární 
Uherské Hradiště, kde z 3 100 všech osob bylo 342 židů, což představovalo 
11,32%. K okresům s relativně velkým procentem židovské populace náležely ty, 
kde byla v minulosti významná a především lidnatá ghetta. Byly to Boskovice 
(6,80%), Břeclav (6,99%), Mikulov (5,34%), Vranov (8,34%), Prostějov (5,36%), 
Lipník (5,02%), Ostroh (5,39%), Holešov (4,11%), Kyjov (4,63%), Moravský 
Krumlov (4,04%), Uherský Brod (3,39%), Bučovice (3,03%), Hodonín (3,02%), 
Ivančice (3,77%), Jemnice (3,38%), Slavkov (3,91%), Strážnice (3,16%), Třebíč 
(3,49%), Ždánice (3,92%).23

Nejvyšší kvóty absolutně evidovala statistika v okresech Prostějov (1 869 
osob), Mikulov (1 830 osob), Boskovice (1 723 osob), Ostroh (1 480 osob), Kyjov 
(1 346), Břeclav (1 306), Uherský Brod (1 166), Ivančice (1 129), Třebíč (1 087), 
Velké Meziříčí (1 022), Lipník (1 020), Slavkov (999), Holešov (985), Hranice 
(907). Ke kuriozitám náležela účast židů v rakouském vojsku. V roce 1869 jich 
na Moravě bylo 255, což představovalo 1,32% z velikosti armády v zemi (přes 
19 000 mužů).24

Další vývoj židovského osídlení Moravy směřoval k naplňování obou nových 
tendencí. Sčítání uskutečněné v roce 1880 jen potvrdilo zmíněné trendy. Na 
úrovni měst se samostatným statutem docházelo všude k růstu koncentrace 
židů, v dané době nejintenzivněji v Brně, Olomouci, Jihlavě, Uherském Hradišti, 
také Znojmě. Nově se stala městem s tímto postavením Kroměříž, kde sčítání 
registrovalo 783 židů, což představovalo 6,63% obyvatel sídla. Podílově dále suve-
rénně vedlo Uherské Hradiště, v němž k dané komunitě náleželo 13,33% obyvatel.

Začala probíhat další diferenciace vývoje v okresech. Většina se stávala 
jednoznačně emigračních, ojediněle docházelo také k přílivu přistěhovalců. 
K těm prvním patřily tradiční okres Břeclav (6,05%), Boskovice (5,69%), Vranov 
(5,75%), Ostroh (4,64%), Kyjov (4,33%), výrazně Lipník (3,99%), nejvíce bývalé 
srdce židovské Moravy – Mikulov (3,91%), Moravský Krumlov (3,40%), Holešov 
(3,35%), Uherský Brod (3,14%), ale také překvapivě Prostějov (4,60%), dále 
Slavkov (2,77%), Ivančice (2,77%), Ždánice (2,55%), Jemnice (2,48%), Jevíčko 
(2,42%), Kojetín (1,71%), Bučovice (1,65%), Kroměříž bez města Kroměříže 
(0,59%).25

K těm druhým se významně a jedinečně zařadil okres Ostrava, kde od 
roku 1869, kdy sčítání registrovalo 410 židů, což bylo 1,96% obyvatel regionu, 
došlo k prudkému nárůstu židovské lidnatosti. V roce 1880 již žilo na katastru 
okresu 1 017 osob „mojžíšského“ vyznání, kteří reprezentovali 3,48% všech oby-
vatel území. Protože se v této době z bývalého provinčního městečka Moravské 
Ostravy stávalo prudce – po „amerikánsku“ překotně – rostoucí moderní velko-
město, přitahovalo jako magnet jak židy moravské, tak i ty východní z Haliče. 
Stávalo se z něho nové centrum židovského života v tomto cípu Předlitavska. 

23  LEPAŘ, Z.: Statistika Židů…, tabulková příloha ke studii.
24  Tamtéž, tabulková příloha.
25  Tamtéž, tabulková příloha.
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Sčítání evidovalo 724 židů přímo ve městě, další desítky rodin byly rozesety 
v okolních vesnicích okresu, z nichž některé se začaly formovat jako vznikající 
průmyslová aglomerace. Patřil k nim např. Přívoz se 136 židy, Vítkovice se 40 
izraelity, Zábřeh s 29 příslušníky „mojžíšského“ vyznání, Hrabová s 35 židy, 
Hrabůvka se 17, atd.26

Mírný vzrůst početnosti zaznamenalo sčítání rovněž např. v okrese Vyš-
kov (z 1,27% v roce 1869 na 1,47% v roce 1880), výraznější dynamika byla 
příznačná pro okres Místek (vzrůst z 213 na 300 osob), což souviselo s kon-
stituováním průmyslového Ostravska. Oživení spojené se vzrůstem lidnatosti 
lze pozorovat u okresů, které byly stejného jména a bezprostředně sousedily se 
statutárními městy. Tvořily mnohdy jejich zázemí. Patřil k nim zejména okres 
Brno, Znojmo, Hradiště, Kroměříž, Olomouc.

V intercensálním čase sice došlo na Moravě k pomalému zvyšování židov-
ské lidnatosti, což vyjádřeno v absolutních číslech představuje 44 175 osob, 
nicméně podíl židovské populace na celku obyvatelstva se snížil na 2,05%. 
Pokud se budeme zabývat vývojem početního zastoupení na úrovni krajů, pak 
nezbývá než konstatovat, že se udržely tendence nastolené od poloviny 19. sto-
letí, současně se však objevily nové. K těm starším náležel stálý růst některých 
krajů – Olomoucka, Hradišťska, Jihlavska, výrazně Novojicka, kam patřilo 
i Ostravsko, nově a překvapivě se zastavilo přibývání židů v Brněnském kraji, 
dokonce zde došlo k absolutnímu úbytku (v roce 1869 14 883 osob, v roce 
1880 14 768 osob). Nadále se vylidňovalo Znojemsko. Podílové vyjádření pořadí 
krajů se začalo více sbližovat, přičemž základní disproporce málo osídleného 
severu a hustěji obydleného jihu země zůstala zatím zachována.

Moderní statistika umožňuje provést rozbor dynamiky vývoje lidnatosti 
odděleně pro města a vesnice, což zvláště v případě židovské komunity přináší 
významný poznávací aspekt. Ze 44 175 v roce 1880 na Moravě přítomných židů 
žilo plných 37 236 ve městech a pouhých 6 939 na venkově, tzn. tato komunita 
se nám jeví jako jednoznačně a dlouhodobě městská. Na 84,5% městských 
židů připadalo pouhých 15,5% židů venkovských. Při pohledu na kraje spat-
řujeme jistá sídelní specifika. V Brněnském kraji žilo 13 171 osob ve městech
(89,2%) a jen 1 597 na venkově (10,8%), Hradišťský kraj disponoval poněkud 
jinou sídelní strukturou, v níž bylo 7 117 židů ve městech (79,2%) a 1 871 na 
venkově (20,8%), v Jihlavském kraji žilo ve městech 4 366 osob (87,1%), na 
venkově (12,9%), ve Znojemském kraji evidoval cens 3 846 městských židů 
(82,0%) a 843 venkovských (18%). Naproti tomu na severu markrabství žilo 
v Olomouckém kraji 5 496 osob ve městech (87,3%) a 800 na venkově (12,7%) 
a na Novojicku s městem bylo spojeno 3 240 židů (73,3%), s venkovem 1 182 
osob (26,7%). Regiony v rozsahu tehdejších krajů nám přibližují přes zásadní 
shodu rozmanité varianty židovského usídlení, do něhož se promítal historický 
vývoj jednotlivých částí židovské Moravy, ale také současné civilizační trendy. 
Od nejpoměštěnějších židů z Brněnska po nejméně poměštěné z Novojicka.27

Sčítání uskutečněné v roce 1890 informuje o plynulém, byť pomalém, růstu 
moravské židovské lidnatosti, která v daném roce dosáhla počtu 45 324 osob. 

26  Special Orts-Repertorium von Mähren. Wien 1885, s. 89; NESLÁDKOVÁ, L.: Židé v procesu proměny…,  
s. 13–14.

27  LEPAŘ, Z.: Statistika Židů…, tabulková příloha. 
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V podílovém vyjádření však shledáváme naopak permanentní úbytek procent, 
tedy i v daném roce – již jen 1,99%.28 Tento trend vypovídá o podstatné skuteč-
nosti, totiž o tom, že příslušníci ostatních náboženských společenství a církví 
měli vývoj lidnatosti rychlejší, respektive, že také přibývalo osob bez vyznání 
(ateistů). Židovská demografie má pro tento jev vcelku přijatelné vysvětlení.

Markrabství moravské představovalo v dané době pro domácí zde usazené 
židy region, v němž mohli přijatelně a vcelku uspokojivě naplňovat svůj život. Pro ty, 
kteří si vytvořili své osobní konkrétní mety vyšší se dalo jít poměrně rychle a dobře 
do blízké Vídně, případně jinam, do jiného velkého evropského, případně mimoev-
ropského města. Tato skutečnost se promítala do podoby vývoje lidnatosti, protože 
mnozí se na Moravu zpět nevrátili a svou kariéru realizovali mimo její hranice. Na 
druhé straně některá centra Moravy, zejména ta, která byla spojena s rozsáhlými 
investicemi do průmyslu, dopravy, obecně podnikání, velmi lákala židy odjinud. Ale 
jaké židy a odkud? No, z východu, zejména z dobře po železnici dostupné Haliče, poz-
ději i Bukoviny. Tam bylo židů opravdu mnoho a jejich sociální postavení se v této 
době rapidně zhoršovalo. Takže tady máme model migrací. Moravští židé do Vídně 
a dále do světa, židé z východu monarchie na Moravu. Ti, kteří odešli, byli nahrazo-
váni těmi, kteří přišli, žádné velké přírůstky. Proč však podíl židů neustále klesal?

To dále souvisí s jejich modelem přirozené reprodukce. Každá populace na 
světě má svou reprodukci, která podléhá řadě vnějších a vnitřních ji ovlivňujících 
faktorů. V době rozvoje dnešní civilizace procházely a stále procházejí všechny 
populace světa velkou systémovou změnou svého reprodukčního chování, kte-
rému se v demografické teorii říká demografický přechod. Zpravidla v dané době
(závěr 19. století) mimo jiné souvisel se způsobem života a práce. Městské, a ze-
jména velkoměstské, obyvatelstvo přecházelo dříve a častěji na tzv. plánovanou 
rodinu, pro níž je typická změna od extenzivní reprodukce k intenzivní (od rodiny 
s mnoha dětmi a častými úmrtími těchto zpravidla ještě malých dětí po rodinu 
s málo dětmi, které dospějí). Židé, při své profesní orientaci na obchod, podni-
kání, kvalitní vzdělání s následnou realizací intelektuální nebo umělecké kari-
éry začali omezovat počet svých dětí dříve a rychleji, než majoritní obyvatelstvo. 
Jejich cesta za laicizací, totálním zesvětštěním, novou identitou, byla mnohdy tak 
úplná, že popřeli i to nejpodstatnější z judaismu – totiž povinnost žida oženit se 
a založit – pokud možno – početnou rodinu. Jen žid manžel a otec je dokonalý 
žid, který se líbí Hospodinovi. Na dráze za vzděláním a uplatněním v majoritní 
společnosti dokonce stále častěji odmítali vstupovat do manželství a následně 
mít děti. Bezženství znamenalo hlubokou osobní emancipaci, úplný rozchod 
s tradicí. V tzv. definitivním celibátu zůstávalo stále více židovských mužů. Při-
bývalo rodin se dvěma dětmi, často i s jedním dítětem, cesta se jakoby uzavírala 
v kruhu. Toto se odehrávalo i na Moravě již v závěru 19. a na počátku 20. století.29

28  LEPAŘ, Z.: Statistika Židů…, tabulková příloha.
29  KALIBOVÁ, K.–PAVLÍK, Z.–VODÁKOVÁ, A.: Demografie (nejen) pro demografy. Praha 1996, s. 78–79 

a další; NESLÁDKOVA, L.: Vývoj rodiny v Evropě a českých zemích od poloviny 19. století do součas-
nosti z pohledu demografie. In: Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední 
Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Sborník z mezinárodní vědecké konference kona-
né ve dnech 21. a 22. října 2003 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Slezský 
ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při 
Evropském informačním středisku UK v Praze 2003, s. 11–18. 
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Při rozboru krajů pozorujeme další diferenciaci mezi nimi. Přírůstek lid-
natosti zaznamenaly na počátku devadesátých let 19. století již jen Brněnský 
a Novojický region. Brněnsko zejména díky vlastnímu Brnu, Novojicko vzhle-
dem k dynamickému přílivu přistěhovalců do Moravské Ostravy a sousedních 
moravských a slezských obcí. Ve všech dalších krajích nastal jednoznačný úby-
tek počtu židů (Olomoucko, Hradišťsko, Jihlavsko, Znojemsko).

Ve statutárních městech – až na Kroměříž – se počty příslušníků židov-
ských komunit zvyšovaly, v Kroměříži nastal mírný úbytek lidnatosti (ze 783 
na 704). Největší koncentrace bylo dosaženo v Brně – 7 087 židů tvořilo 7,42% 
podíl obyvatel hlavního města Moravy. Na druhém místě mezi statutárními 
sídly figurovala Jihlava s 1 497 židy, kteří představovali 6,31% ze všech obyvatel 
města. Třetím největším městským centrem se stala Olomouc s 1 306 izraelity 
(6,61%). Nejvyšší procento židovské populace si nadále udrželo Uherské Hra-
diště – 12,82%, což však byl nižší podíl ve srovnání s rokem 1880, absolutně zde 
žilo o něco více židů – 505 osob – v porovnání s předchozím sčítáním.30

Na úrovni soudních okresů pokračoval proces jejich vcelku tvrdé diferen-
ciace, kde nadále jednoznačně převažovaly regiony emigrační. Zintenzivňovala 
se tak koncentrace židů do velkých měst a průmyslových aglomerací. V těchto 
nových nebo staronových sídelních centrech byly ustavovány nejprve modlitební 
společnosti, posléze náboženské židovské obce. Tento průběh byl typický např. 
pro Brno, kde se nejprve – patrně v roce 1849 – zřídila „modlitební společnost“, 
která se vcelku rychle transformovala (v roce 1853) na oficiální modlitební
spolek a ten se v roce 1859 (nebo 1876) změnil na samostatnou náboženskou 
obec. Stálý rabín zde působil od roku 1860, od roku 1885 se město stalo síd-
lem moravského zemského rabína, předtím sídlícího v Boskovicích.31 Obdobně 
se proces vytváření židovských institucí uskutečňoval v nových průmyslových 
centrech, k nimž přímo modelově náleželo Ostravsko. Zde byla situace kompli-
kovanější, protože aglomerace vznikala na pomezí rakouské Moravy, Slezska 
a pruského Slezska. Ale i zde se nakonec po fázi spolků utvořila v roce 1875 
židovská náboženská obec.32

K imigračním okresům začalo náležet Břeclavsko s 1 464 židy na katastru 
(5,79%) a s městem Břeclaví, kde vznikl důležitý železniční uzel Severní dráhy 
Ferdinandovy. Hodonínsko s 1 076 izraelity (3,86%) a s městem Hodonínem, 
odkud byli židé vypovězeni roku 1774 a do roku 1848 zde smělo pobývat jen 13 
povolených rodin. Od poloviny 19. století i tady nastal prudký rozvoj židovského 
života a lidnatosti. Místecko se 427 židy (1,39%) jako region v zázemí tvořící se 
ostravské průmyslové aglomerace. V mikroregionu sídlilo v roce 1869 jen 213 
Židů (0,80%), do roku 1890 se jejich počet zdvojnásobil. Rovněž okres Hustopeče 
prožíval od poloviny 19. století stálý příliv židovského etnika (od 280 osob v roce 
1869 po 468 v roce 1890). K přistěhovaleckým stále náležely i některé okresy 
nacházející se v zázemí statutárních měst. Do této kategorie patřil např. okres 
Brno, Olomouc. Nově se stal imigračním okres Vsetín, kde vzrostl počet židů o 169 
osob. Zatímco Prostějovsko s velkou a významnou obcí v Prostějově nyní lidna-

30  LEPAŘ, Z.: Statistika Židů…, tabulková příloha. 
31  KUČA, K.: Města a městečka…, s. 633.
32  NESLÁDKOVÁ, L.: Židé v procesu proměny…, s. 11.
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tostně stagnovalo a vylidňovalo se, nedaleký hanácký okres Přerov naopak pro-
žíval fázi rozvoje. I v tomto případě šel přírůstek na vrub městu Přerovu, v němž 
se vytvořil důležitý železniční uzel a investovalo se do průmyslu. Nejdynamič-
tější fázi vývoje však zažívalo Ostravsko, kde bylo v roce 1890 přítomno již 2 232 
židů. Vznikla tak zde největší koncentrace daného etnika na Moravě po Brnu.

Jaké tendence se uplatňovaly mezi městskými a venkovskými židy? Je 
možno konstatovat, že v rámci celkového nezřetelného vzrůstu lidnatosti mírně 
přibylo jak městských, tak i vesnických židů. Tento fakt lze vcelku jednoduše 
vysvětlit jako projev židovských migrací, kde zejména v industrializovaných 
regionech se noví přistěhovalci usazovali nejen v městském centru, ale také 
v investicemi silně zasažených vsích, kde pro ně vznikly velmi lákavé životní 
podmínky. Pokud takováto obec rychle rostla obyvatelstvem i dalšími funkcemi, 
za několik desetiletí byla stejně povýšena na město. Tento vývoj se např. odehrál 
na Ostravsku, kde z původních vesnic – Vítkovic, Přívozu, atd. se posléze stala 
města, která nakonec splynula s Moravskou Ostravou. K roku 1890 můžeme 
poměr městských a vesnických židů na Moravě vyjádřit podílem 84,2%:15,8%, 
sledovaný jev byl stabilizován a nezměněn. Jen zdánlivě v dimenzi země. Pokud 
sestoupíme níže na úroveň krajů, vidíme značný vývoj a rozmanitost. Přede-
vším je zde největší formální disproporce mezi Brněnským krajem a Novojickem. 
Zatímco Brněnsko – díky největší koncentraci židů v Brně – stálo na vrcholu 
poměštěnosti s 90,3% židů žijících ve městech, v daném případě s naprostou 
převahou velkoměstských brněnských židů, pak na Novojicku – tj. fakticky na 
Ostravsku existovalo ještě v dané době výrazné zastoupení venkovských židů – 
32,3%. To byly ty rodiny, které přišly do zprůmyslňovaného regionu zejména 
z Haliče, ale i ostatní Moravy a zčásti Slezska a usadily se nikoliv přímo ve 
městě Moravské Ostravě, ale v okolních vesnicích. Z dalších krajů byl poněkud 
méně poměštěný Znojemský kraj – 82,6 % židů žijících ve městech, což bylo 
dáno tradicí tohoto rozmístění na daném území, kde byly početně nejzastoupe-
nější právě venkovské židovské obce. Rovněž Hradišťský kraj měl relativně více 
venkovských židů – 18,8 %. Jihlavský se svými 12,5 % a Olomoucký s 13,0 % 
tvořily přechod mezi Brněnskem na straně jedné a Novojickem na straně dru-
hé.33 Při srovnání s majoritním obyvatelstvem se pohybujeme v řádově naprosto 
jiné realitě. Podíl městských populací byl na počátku devadesátých let 19. století 
v českých zemích výrazně nižší, než procento obyvatelstva žijícího na venkově. 
Těžiště osídlení se stále nacházelo mimo města, ve vesnickém prostředí spoje-
ném s agrárním způsobem života. Židé vytvářeli civilizačně naprostou výjimku, 
za kterou svým způsobem draze platili. V předstihu před majoritou sice dosáhli 
„výhod, postů a met,“ což jim umožnilo rychlejší a dravější ekonomický, soci-
ální a posléze i mocenský avans, na druhou stranu dosažení této úrovně vedlo 
k „předčasnému“ přijetí řady prvků velkoměstského způsobu života, což mělo 
své až neblahé souvislosti např. ve změnách reprodukčního chování, rozpadu 
rodiny, atd.

33  LEPAŘ, Z.: Statistika Židů…, tabulková příloha.
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Konec 19. století přinesl předposlední rakouské sčítání, uskutečněné v roce 
1900. Židé na Moravě podle něho čítali 44 255 přítomných osob, což ve srov-
nání s předchozím censem (1890) již bylo méně, v intercensálním údobí došlo 
k úbytku lidnatosti. Ten byl dán, podle mého soudu, několika faktory, které 
se vzájemně podmiňovaly a celkově potencovaly. Především řada židů prostor 
Moravy opouštěla, aby se již nikdy nevrátila (emigrace). Stále vzdělanější a am-
bicióznější izraelité hledali uplatnění v majoritní společnosti za cenu zřeknutí se 
svého židovství. Buď se stali příslušníky jiných vyznání, nebo ateisty. Ve sčíta-
cích operátech o tom nacházíme již i pro tuto dobu informace. Vznikaly rodiny, 
kde přednosta domácnosti se stal evangelíkem, manželka zůstala židovkou, 
syn přijal evangelickou víru, dcera zůstala židovkou. Nebo otec se stal ateistou, 
manželka zůstala židovkou, dítě přijalo římsko-katolickou víru, atd. A konečně 
dochází dříve ve srovnání s majoritní – ještě převážně agrární – společností 
k demografickému přechodu a v důsledku toho k výrazné redukci počtu dětí
v rodinách a růstu početnosti osob v definitivním celibátu. Nadále permanentně
klesal podíl židovské populace v úhrnu obyvatelstva.

Při pohledu na situaci ve statutárních městech v roce 1900 je možno kon-
statovat nadále probíhající diferenciaci mezi nimi, z níž vycházela na Moravě 
vítězně jen dvě města – Brno a Olomouc. Ve všech dalších (Jihlava, Kroměříž, 
Uherské Hradiště, Znojmo) nastal úbytek počtu židů. V Brně žilo na moravské 
poměry úctyhodné množství izraelců – 8 238 osob, v Olomouci 1 676 osob.

Obdobně se uskutečňovalo rozrůzňování vývoje na úrovni soudních okresů. 
Rostly ty, které tvořily zázemí Brna a Olomouce jako významných a budovaných 
statutárních měst. Město Olomouc však předběhla Moravská Ostrava, z níž se 
stal k roku 1900 samostatný politický okres, který se vydělil z Místku. Na jeho 
území bylo přítomno neuvěřitelných 4 985 židů, pochopitelně v řadě sousedí-
cích a dalších obcí. Největší koncentrace se utvořila přímo v městském centru 
průmyslové aglomerace – v Moravské Ostravě, kde sčítání evidovalo 3 272 židů 
z 30 116 obyvatel.34 Ostravsko se tak definitivně zařadilo jako druhé středisko
největšího soustředění židů v zemi po Brnu. V rámci českých zemí se Brno 
dostalo na druhou příčku za Prahu, Ostravsko pak začalo figurovat na třetím
místě.

Poslední sčítání za existence mocnářství se uskutečnilo v roce 1910. Proces 
koncentrace a diferenciace židovského osídlení Moravy v rámci trvání jednoho 
státního celku tím byl završen. Židovská komunita se i v době před první světo-
vou válkou vyvíjela tak, že naplňovala tendenci, jejíž počátek je spjat s koncem 
19. století. Do censu v roce 1890 jejich lidnatost mírně rostla, po tomto sčítání 
statistiky registrovaly již jen stálý úbytek, v roce 1910 bylo v zemi přítomno 
41 174 osob judaistického vyznání. Jestliže vývoj lidnatosti po roce 1869 (srov-
natelná řada) převedeme na index, kde rok 1869 tvoří základnu rovnu 100, pak 
můžeme vyhodnotit intenzitu daného pohybu. V sedmdesátých letech jsme 
svědky mírného růstu, který se v osmdesátých letech zrychlil, aby v devadesá-
tých letech nastala změna trendu – přechod na nevýrazný pokles, který se na 
počátku 20. století výrazně zrychlil. Počty židů v roce 1910 byly nižší než v roce 

34  Gemeindelexikon von Mähren. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 
1900. Wien 1906, s. 266–268; NESLÁDKOVÁ, L.: Židé v procesu proměny…, s. 13.
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1857, kdy ještě platila stará metodika evidence (viz tabulka v příloze). Víme však, 
že čísla jsou ošidná a že v případě této velmi specifické komunity vzhledem k ně-
kterým faktorům (viz výše), jsou data podhodnocená. Je třeba vzít v potaz i sku-
tečnost, že židé považovali za žida každého, kdo se narodil z židovské matky, 
nebo kdo konverzí přijal judaismus (proselyta). Kdo se narodil ze smíšeného 
manželství, kde jen otec byl židem, musel konvertovat. Halacha (židovský zákon) 
stála na stanovisku, že statut žida si uchovává i židovský ateista či agnostik.35

Pracujeme však vědomě se statistickým materiálem, proto hodnoťme infor-
mace této poznávací struktury a provenience.36 Na úrovni statutárních měst 
byla dovršena dlouhodobější tendence, objevil se nový prvek. Jediným a napros-
tým vítězem v boji o největší koncentraci židů se stalo Brno, kde v roce 1910 žilo 
8 945 příslušníků „mojžíšské“ víry. Srovnáme-li tento číselný údaj s rokem 1900 
(8 238), pozorujeme výrazné zpomalení růstu lidnatosti. Brno mělo 125 737 
všech obyvatel a reprezentovalo typ velkoměsta. V „malé“ Olomouci se pozitivní 
vývoj zcela zastavil – v roce 1900 – 1 676 židů, v roce 1910 – 1 679 izraelitů mezi 
22 245 obyvateli. V ostatních statutárních městech docházelo k dalším úbyt-
kům židovského zastoupení, jedinou výjimkou se překvapivě stalo Znojmo, kde 
izraelitů poměrně výrazně přibylo (ze 629 v roce 1900 na 771 v roce 1910).

Pokud se pokusíme o vyhodnocení na úrovni moravských politických 
okresů a jednotlivých městských center, dojdeme jednak k územnímu rozložení, 
jednak k určení hierarchie sídelní struktury. Konstatovali jsme, že největší, 
a tudíž i nejvyšší úrovně nejen kvantitativní koncentrace, ale i kvalitativních 
parametrů (zemský rabinát, atd.) bylo dosaženo pro statutární město Brno, 
které se zařadilo do pomyslné hierarchie v rámci českých zemí za Prahu.

Na druhé příčce na Moravě se „umístilo“ Ostravsko jako politický okres 
s poměrně značným nakupením sídel majících židovské obyvatelstvo. Daný 
politický okres patřil k nejdynamičtěji rostoucím regionům nejen českých zemí, 
ale celého Předlitavska – měl 111 186 obyvatel a 6 115 židů. Nejvíce se jich 
soustředilo v městském centru průmyslové oblasti – Moravské Ostravě, která 
lidnatostně předstihla Olomouc, měla 36 754 obyvatel, mezi nimiž cens evido-
val 4 133 judaistů. K dalším sídlům se zastoupením židovské minority náležely 
Vítkovice, z nichž se stalo od roku 1908 město, které mělo v roce 1910 již 23 151 
obyvatel a 875 židů. Rovněž železniční uzel Přívoz s 16 462 obyvateli měl na 
svém katastru 551 judaistů, Zábřeh nad Odrou (9 809 obyvatel) 266, Mariánské 
Hory s 11 040 obyvateli 205 příslušníků „mojžíšské“ víry.

Třetím v pořadí se stal lidnatý politický okres Hodonín s 93 634 obyvateli, 
mezi nimiž žilo 3 039 židů. V regionu se historicky utvořila struktura osídlení 
této minority v nejzahuštěnější podobě na Moravě – ve 44 obcích žili jako spolu-
občané také židé. V jejich rámci se nacházely i ty velmi staré a tradiční (Podivín, 
Strážnice), ale také obce, kde se uchytil a rozvíjel moderní průmysl a doprava 
(Hodonín, Břeclav). V Hodoníně žilo v roce 1910 již 12 197 obyvatel a 979 židů, 
kteří představovali 8,03% podíl na celku. Politické Břeclavi byly dvě – křesťan-
ská a židovská. V křesťanské Břeclavi sčítání registrovalo 8 517 obyvatel, mezi 

35  NEWMANN, J. – SIVAN, G.: Judaismus od A do Z. Praha 1992, s. 154–155, 247.
36 Spezialortsrepertorium von Mähren. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom  

31. Dezember 1910. Wien 1918.
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nimiž bylo 615 židů. V židovské Břeclavi, která neměla vlastní katastr, bylo 
přítomno 322 obyvatel, mezi nimi 168 židů. V Podivíně – první obci na Moravě, 
kde snad ve středověku pobývali židé, byly také dvě politické obce – křesťanská 
a židovská. V křesťanské bylo přítomno 2 441 obyvatel a 172 židů, v židovské 
(bez vlastního katastru) 407 obyvatel a 223 židů.

Na čtvrté příčce se nacházel hanácký rovněž lidnatý politický okres Prostě-
jov s 81 473 obyvateli a 1 515 židy. Na tomto území se utvořila zcela jiná sídelní 
skladba, pro níž byla typická značná koncentrace osídlení – v podstatě jen 
město Prostějov ve své křesťanské a židovské verzi. V Prostějově s 30 007 oby-
vateli bylo přítomno 1 116 židů, v židovské politické obci Prostějov (bez vlastního 
katastru – jen 93 domů) cens zachytil 1 385 obyvatel, v tom 389 židů.

Pátým v pořadí se stal nepříliš lidnatý politický okres Mikulov, před 
polovinou 19. století území s nejvyšším a největším centrem moravských židů, 
s 49 051 obyvatel, včetně 1 313 židů. V daném regionu bylo 25 sídel s židov-
skými komunitami, mezi nimi dvě politické obce Mikulov. V křesťanském městě 
Mikulov se nyní nacházelo 6 170 obyvatel, mezi nimiž žilo 136 židů, v židovském 
Mikulovu (bez vlastního katastru s 288 domy) sčítání zaregistrovalo 1 873 oby-
vatel, včetně 606 židů. Druhým střediskem okresu bylo město Pohořelice – opět 
ve dvojí podobě, kde v obou obcích žilo 386 židů.

Na šestém a sedmém místě figurovaly dva velmi lidnaté sousední jiho-
moravské politické okresy – Uherské Hradiště a Uherský Brod. V Uherském 
Hradišti se 107 015 obyvateli a 1 047 židy historicky vzniklo velmi četné, staré 
a hierarchicky uspořádané židovské osídlení, rozptýlené do 39 sídel, včetně 
řady vesnic. K městským obcím počítáme Napajedla, Zlín, Kunovice, dvojí Bze-
nec, dvojí Ostroh, dvojí Veselí nad Moravou. Naproti tomu v politickém okrese 
Uherský Brod se 77 189 obyvatel a 1 009 židy byla tato minorita koncentro-
vána – vedle vesnického rozptýlení – do dvou městských politických obcí. Uher-
ského Brodu se 4 714 obyvatel a 288 židy a židovského Uherského Brodu s 583 
obyvatel, včetně 430 židů žijících v obci bez katastru, zato ve 101 domech. I zde 
bylo vesnické rozmělnění sídelní struktury značné – do 38 sídel.

V dalších politických okresech Moravy již nedosahovala suma židovských 
obyvatel tisíce osob, proto se jí, pro velký rozptyl a v důsledku toho nedůležitost, 
nebudeme zabývat.

Na konci existence rakouského mocnářství se sídelní struktura a uspo-
řádání židovského osídlení na Moravě dostaly do svého již značně pokročilého 
stádia rozvoje, které v meziválečném období nedoznalo podstatnějších proměn. 
Židů početně stále ubývalo, jejich cesta se v důsledku toho jakoby symbolicky 
uzavírala. Přesto, nebo právě proto, dosahovali významných úspěchů na poli 
své seberealizace, ať už to bylo v oblasti vědy, umění, podnikání, moci.

Morava náležela do komplexu českých zemí, a také na této geografické
i obecně civilizační úrovni židé daný prostor opouštěli, aby směřovali do evrop-
ských velkoměst a stále více do zámoří, ať už do USA a dalších států severní 
a jižní Ameriky, nebo do Palestiny. Do přelomu 19. a 20. století vznikla v Evropě 
doslova překotně a s nesmírnou dynamikou nová nebo staronová židovská cen-
tra. Jestliže v letech 1800–1880 vzrostla evropská židovská populace především 
aškenázské větve ze dvou na sedm a půl milionů osob, pak v letech 1880–1914, 
což bylo období nejintenzivnějšího růstu, doslova nabobtnala do netušené 
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podoby třinácti milionů. Židé – mimo české země – zažívali populační explozi, 
což se promítalo do dvouprocentního ročního růstu. Tímto tempem prudce 
předstihovali majoritní obyvatelstvo. Tento specifický a jedinečný vývoj se však
týkal především východních židů, kteří zalili od východu Evropu. V roce 1880 
již bylo ve Varšavě 125 000 židů a více než 50 000 jich bylo ve Vídni, Budapešti, 
Oděse, Berlíně.37

Příloha 1: Vývoj počtu židů a římských katolíků na Moravě v letech 1846 
až 1910

rok židé index řím. kat. index celkem obyvatel index

1846 37 169 86 1 695 260 88 1 784 592 88

1857 41 529 96 1 784 593 93 1 878 029 93

1869 42 899 100 1 914 065 100 2 017 274 100

1880 44 175 102 2 049 606 107 2 153 407 106

1890 45 324 105 2 169 772 113 2 276 870 112

1900 44 255 103 2 325 057 121 2 437 706 120

1910 41 174 95 2 503 232 130 2 622 271 129

 

37  JOHNSON, J.: Dějiny židovského…, s. 343.
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Zasammenfassung

 Eine Änderungen in den Siedlungsstrukturen der mährischen Juden  
und ihre Bevölkerungsdichte in der Ära der Modernisierung bis das Ende  

der österreichisch-ungarischen Monarchie

Ludmila Nesládková

Die vorgelegte Studie konzentriert sich auf die Rekonstruktion der Entwicklung der Besiedlung 
und des Siedlungsnetzes der spezifischen jüdischen Bevölkerung in der Ära der Modernisierung in den 
tschechischen Ländern, das ist im Zeitabschnitt der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis den Anfang 
des ersten Weltkrieges auf Mähren. Die Studie strebt nach der demographischen, historischen und auch 
anthropologischen Charakteristik diese mährische Entität in der Zeit ihre politische, ökonomische und 
auch kulturelle Freiheit, danach was wurde es ihre volle Emanzipation erreicht (nach dem Jahr 1867). 
Für den gegebenen Zeitabschnitt ist bezeichnend die wesentliche Differentiation sowohl die Besiedlung, als 
auch das Siedlungsnetz. Falls die Juden in der vormärzlichen Zeit hauptsächlich in den Untertanenstädte 
und Untertanenstädtchen vornehmlich im süden und südostlichen Land lebten, von den 70. Jahren fing 
ihre Bewegung nach den neuformierten industriellen Zentren und zugleich den Zentren des gesamten 
Zivilisationsaufschwunges an, die ursprünglich Brno, Jihlava, Olomouc, Uherské Hradiště usw. wurden. 
Später, um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts, bildeten sich die grösten Mittelpunkte der jüdischen 
Bevölkerungsdichte eindeutig in Brno und Umgebung und in Ostrava und Umgebung. In diesen großstäd-
tischen Agglomerationen fanden sie die besten Bedingungen zum Leben und zur Entwicklung auf Mähren. 
In der Vergleichung mit Europa, wo nahm die Juden unbändig schnell zu, dank des Populationsbooms der 
östlichen Juden, erschien sich Mähren – der integrierende Bestandteil der tschechischen Länder, wie die 
arme Region an die Zugehörigen des mosaischen Glaubens. Die Juden wurden weniger in der Richtung 
zum Anfang des neuen zwanzigsten Jahrhunderts, sowohl dank der Auswanderung (nach übrigem Europa, 
Übersee, Palestina), als auch gegenüber zu ihrem Reproduktionsmodell des Verhaltens, wann vollende-
ten sie den demographischen Übergang im Vorhalt vor der Majoritätsbevölkerung. Ihr Ideal wurde die 
Kleinfamilie und ausdrücklich erwuchsen die Personen im lebenslänglichen Zölibat.

(Překlad Lenka Králová)
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I. Historie: primát individuace vs. statistika? 
Z přelomu 18. a 19. století pochází výrok Augusta Ludwiga Schlözera: 

„Geschichte ist fortlaufende Statistik, Statistik ist stillstehende Geschichte.“1 O sto 
let později roku 1898 formuloval Karl Th. v. Inamma-Sternegg, jeden z nejvý-
znamnějších rakouských statistiků a historiků oné doby, tezi: „Volkszählungen 
oder ähnliche periodische Erhebungen haben nur die Aufgabe, ein Momentbild der 
Verhältnisse zu geben.2 Dnes, o dalších sto let později, bychom podobné doklady 
blízkosti statistiky a historie asi marně hledali, na rozdíl od příznaků tendence 
opačné. Havránek a Petráň ve své příručce statistiky pro historiky z roku 1963 
nabízejí malou ilustraci užívání čísla historiky: z celkem 120 statí v  ročnících 
II.-VI. ČČH (1896–1900) pouze 5 z nich (4%) využilo šířeji číselné údaje. Naproti 
tomu v ČsČH II-VI (1954–1958) to už bylo 46 (42%) ze 109 statí.3 V ČČH na 
prahu 21. století (roč. 94–99/1996–2001) užilo opět jen 6 článků ze 131 (4,6%) 
číselné údaje. Jiný symptom tohoto „dvojitého salta“ v historiografii: zatímco
v Bernheimově učebnici historické metody (vyd. 1903) nebyla statistika vůbec 
zmíněna; 1963 byla považována za pomocnou historickou vědu a od osmdesá-
tých let opět z učebnic PVH mizí!4 

Ačkoliv se během 20. století v jiných společenských vědách číslo jako nositel 
informace a kvantitativní metody prosadilo natolik, že se mluví o scientifikaci
těchto oborů, v historiografii akceptace čísla jako formy historického faktu
podléhá dramatickým výkyvům. Ambivalentní zájem historiků o číslo souvisí 
jasně s principem individuace, formulovaném v opozici vůči karteziánskému 
racionalismu, zaměřenému na typické a chápajícím zkoumaný jev jako jeden 

1  HAVRÁNEK, J.–PETRÁŇ, J.: Základy statistické metody pro historiky. Praha 1963 (Skripta UK), s. 10–11.
2  INAMMA-STERNEGG, K. T. v.: Das sociale Connubium in den österreichischen Städten. Statistische 

Monatsschrift 24/1898, s. 69–105.
3  HAVRÁNEK, J.–PETRÁŇ, J.: Základy…, s. 6–7.
4  Tamtéž, s. 8–9; srv. HAVRÁNEK, J.–MYŠKA, M.: Úvod do studia dějepisu. Ostrava 1965; zájem o sta-

tistiku kolísal už v sedmdesátých letech, viz např. HLAVÁČEK, I.: Z nových kompendií pomocných 
věd historických. ČSČH 19/1971, s. 270–275. Konečný stav zachycuje patrně HLAVÁČEK I.–KAŠPAR, 
J.–NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1988; příručka z roku 1963 tak zůstává 
dodnes aktuální jako jediný zdroj poučení o statistice pro historiky.
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z mnoha „případů“, přičemž jeho zvláštnost považoval za zanedbatelnou odchyl-
ku.5 Teprve romantismus „objevil“ specifickou individualitu jevů a chápal ji jako
tajuplný projev originální životnosti, manifestaci věčné substance (ideje boha), 
klasickou racionalitou nepostižitelný.6 Tak primát individuace, na kterém je 
založena vědeckost moderní historiografie, vychází z metafyzických předpo-
kladů blízkých idealistickému pojetí dynasticko-autoritativního státu, jakožto 
privilegovaného subjektu dějin.7

II. Novorankovská modernizace primátu individuace na základě antinomie 
přírody a kultury. 

Právě když Inamma-Sternegg formuloval tezi statistiky jako „Moment-
bild der Verhältnisse,“ zavrhli novorankovci pokus K. Lamprechta o tématické 
rozšíření oboru na zachycení typických stavů a poměrů. Fakticky se jednalo 
o aktualizaci primátu individuace v historiografii na základě novokantovské
antinomie nomotetických a idiografických metod. Dle novokantovského pojetí
představuje příroda sféru „čisté objektivní mechanické slepé nutnosti,“ jejíž změny 
tvoří řetězec příčin a následků, který už ve svém počátku jakoby obsahoval vše 
následující. Teprve nad touto sférou slepé mechanické nutnosti a opakování se 
otevírá říše svobody (kultura, politika), kterou lze proto adekvátně zkoumat jen 
idiografickou metodou.8 Koncept přísného oddělení sféry bádání přírodovědec-
ko-technického a duchovědně-kulturního má od té doby konstitutivní význam 
i pro badatelskou praxi společenskovědních oborů, neboť: „Das Gegensatzpaar 
von Natur- und Geisteswissenschaften, Kausalität und Spontaneität, Natur und 
Kultur erhielt eine weitere Ausprägung im Gegensatz von natur-rechtlichen und 
individualisierden Denken innerhalb der Geisteswissenschaften.“9

Zatímco přirozeno-právní postupy ve společenských vědách vycházely ze 
systematické komparace demografických, sociálních a politických jevů, novo-
rankovská renesance primátu individuace v historiografii na prahu 20. sto-
letí byla založena na marginalizaci srovnávání. Podle Theodora Lindnera „die 
Analogien zeigten uns, wie verschieden stets die Verhältnisse liegen. Es läst sich 

5  Kam směřují sociální vědy? Zpráva Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd. Praha 1998, 
s. 39.

6  Původcem tohoto pojetí je J. G. Herder opírající svou práci „Auch eine Philosophie der Geschichte zur 
Bildung der Menschheit“ (1774) o tezi G. Vica: Studium společnosti, lidských činů si vyžaduje jiné meto-
dy než „mrtvá příroda,“ viz IGGERS, G. G.: Deutsche Geschichtswissenschaft. München 1971, s. 44.

7  IGGERS, G. G.: Deutsche Geschichtswissenschaft…, s. 5f, 11, 54, 93; německý historismus sdílel s ně-
meckou idealistickou filozofii přesvědčení o primární roli státu jako „Wirklichkeit der sittlichen Idee“ 
(Hegel) ve všech oblastech včetně kultury a sociálních procesů; podobnost mezi Hegelem, Rankem, 
W. v. Humboldtem, ale i Herderem, Schillerem, Goethem až zaráží. Toto pojetí dominovalo německou 
akademickou historiografii až do roku 1945.

8  MEINECKE, F.: Die Entstehung des Historismus. München 1965. Werke Bd. III, zde s. XIX.
9  Tamtéž, s. XX; k novoidealismu jako filosoficko-teoretickém základu novorankovské školy viz IGGERS, 

G. G.: Deutsche Geschichtswissenschaft…, s. 163f. a 227f.; srv. Kam směřují sociální vědy, passim, zejm. 
s. 100–101; HORSKÝ, J.: Historická demografie a nové metodické pohledy na sociální dějiny. Historická 
demografie (= HD) 19/1995, s. 135–152, zde 136: „V metodických úvahách většiny sociologických či histo-
riografických škol se již …ujalo mínění, že celá společnost a entity, které svět obsahuje (objekty badatelova 
zájmu) nemohou být nahlíženy týmž předmětným způsobem jako…objekty studia v přírodních vědách,“ 
Tamtéž, s. 138: „Z noetických a metodologických úvah …vycházejí popudy ke studiu ,vnitřní‘ stránky 
dějin či sociálního života, …vycházející z novokantovské antinomie mezi nomologickými a idiografickými 
disciplinami.“
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nicht leugnen, daß in der Geschichte viele Ähnlichkeiten ausstosen… nur reichen 
die scheinbaren Parallelen nicht aus, um daraus Schlüsse zu ziehen. Niemals 
kann in der Geschichte Gleiches entstehen.“ Definitivně pak odmítl komparaci
Georg v. Below: „was wir aus der Geschichte vor allem lernen können … das ist 
eben die Einzigartigkeit der historischen Erscheinungen,“ i srovnávání v dějinách 
akceptoval jedině pro zjištění rozdílů, nikdy jako doklad podobnosti.10 Novoran-
kovci odmítali pokusy o „Kultursynthese“ dle Lamprechtova vzoru (E. Gothein, 
K. Breysig, u nás J. Pekař) proto, že jejich výsledky mohly jimi postulovanou 
fundamentální „Differenz zwischen ‚deutschen‘ und ‚westlichen‘ europäischen 
Kultur abzubauen und als historisch unbegründet erweisen!“11 

Novokantovci maximalizovaný protiklad mezi nomotetickými a idiogra-
fickými postupy, mezi přírodovědnými a duchovědnými obory, považovaný Fr.
Meineckem ještě roku 1935 za paradigmaticky nosný, spočíval ve skutečnosti na 
vskutku triviální představě přírodovědy. Už při formulaci své teze (1894) musel  
W. Windelband ignorovat dva dobře známé fundamentální přírodní procesy, 
které se tak rigoróznímu rozlišení zásadně vzpírají: druhou větu termody-
namiky a Darwinovu teorii evoluce, které nelze vysvětlit na základě klasické 
mechaniky a striktního determinismu. V téže době se zabýval matematik 
H. Poincaré řešením tzv. Keplerova problému tří těles dokládající, že i v oblasti 
mechaniky nebeských těles, v klasické oblasti laplaceovské „absolutní vypoči-
tatelnosti,“ probíhají procesy naprosto se vymykající představě přírody jakožto 
„sféry mechanické nutnosti!“12 Novorankovci v čele s G. v. Belowem, vycházející 
z perspektivy německého historicko-právního etatismu, odsuzovali přírodní 
vědy v okamžiku, kdy samy začaly odhalovat omezenost laplaceovského uni-
verzálního kalkulu, jako „selbstgenügender Empirismus,“ jehož vliv v 19. století 
zavrhovali jako „unphilosophische Zeit,“ jako „das Zeitalter der Herrschaft eines 
undeutschen Liberalismus“ (!), jako epochu „welscher Freiheit“ (!), která však díky 
Bohu (a novokantovství) nyní končí.13 Tato argumentace dokládá, že památný 
„Methodenstreit“ s Lamprechtem, kterým byla aktualizace primátu inviduace 
prosazena, nebyl jen spor mezi kolegy, nýbrž skutečný „Weltanschauungskampf,“ 
který měl prosadit intelektuální převahu německého historicko-právního  

10 LINDNER, T.: Geschichtsphilosophie. Stuttgart 1901, s. 174–175; BELOW, G. v.: Die deutsche 
Geschichtsschreibung. München–Berlin 1924, s. 152 (1. vyd. 1915).

11  JAEGER, F.–RÜSEN, J.: Geschichte des Historismus: Eine Einführung. München 1992, s. 95.
12  Viz HORÁK, J.–KRLÍN, L.–RAIDL, A.: Deterministický chaos a jeho fyzikální aplikace. Praha 2003, s. 77, 

podnětem byla teze astronoma Le Verriera, objevitele Neptuna (1856), že přesné stanovení drah planet 
není možné kvůli existenci malých sil perturbace mezi nimi. Poincarého výsledek vedl k poznání, že 
za jistých podmínek se i klasické systémy mohou vyvíjet s potenciálně explozivní instabilitou; srv. též 
KANITSCHEIDER, B.: Philosophische Reflektionen über Chaos und Ordnung. In: Chaos. Bausteine 
der Ordnung. Hg. v. H-O. Peitgen, H. Jürgens, D. Saupe. Berlin 1994, s. 1–33, zde s. 4–9; instability 
nebeské mechaniky představují tzv. konzervativní chaos, protože pohybová energie těchto systémů se 
neztrácí, na rozdíl od později objeveného chaotického chování otevřených systémů, u kterých dochází 
k disipaci, k výměně energie s okolím.

13  BELOW, G. v.: Die deutsche Geschichtsschreibung…, s. 63–84, 159f., s. 172; viz též KRILL, H.-H.: Die 
Ranke-renaissance. Berlin 1962, s. 140f.; RAPHAEL, L.: Historikerkontroversen im Spannungsfeld 
zwischen Berufshabitus, Fächerkonkurrenz und sozialen Deutungsmustern. Lamprecht-Streit und 
französischer Methodenstreit der Jahrhundertwende in vergleichender Perspektive. Historische 
Zeitschrift 251/1990, s. 325–364, zde s. 354–355.
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etatismu nad přirozeno-právním liberálním pojetím společnosti francouzské 
provenience.14

Z opačné perspektivy, z pohledu přírodovědce se ukazuje, že novokantov-
ské odhraničení idiografických disciplin vůči nomotetickým přírodním vědám
vycházelo z triviálního pojetí fyziky z doby před vynálezem parního stroje!15 
Proč neuvítali novorankovci ve smyslu jimi samými ražené floskule „historie se 
nikdy neopakuje,“ objevy ireverzibilních procesů v přírodě naopak s nadšením 
jako symptom sbližování fyziky s historií? Protože by to znamenalo vzdát se 
novokantovské antinomie, uznat komplementaritu nomologie a idiografie a tím
relativizovat romantický primát individuace a na něm založené historicko-
-právní pojetí společnosti v německém kulturním okruhu. A nakonec se i vzdát 
postulátu fundamentální „Differenz zwischen ‚deutschen‘ und ‚westlichen‘ euro-
paischen Kultur,“ který legitimoval dynasticko-autoritární režim II. říše.16 

Obdobnou peripetií vývoje prošla i statistika. Zatímco uvnitř německého 
kulturního okruhu byla statistika pěstována v duchu pojetí považujícího stát za 
dominantní kulturní jev a pravý subjekt dějin, tj. jako vědu zabývající se „popi-
sem stavů státu,“17 v méně „etatizovaném“ prostředí západní Evropy se vyvinula 
ve vědu analyzující demograficko-sociální jevy pomocí kvantitativních empiric-
kých metod, bez kterého je dnešní poznání nemyslitelné. Cílem statistiky jako 
„sociální fyziky“ bylo zjistit všechna relevantní data o populaci a zachytit tak její 
změny v čase.18

 

14  Mimo Německo, v prostředí, které nebylo natolik dominováno historicko-právním etatismem, 
např. v USA, Finsku a j., byl Lamprecht přijímán daleko pozitivněji; např. u nás J. Pekařem, který 
Lamprechtovu orientaci na hledání prosazujících se typických rysů akceptoval jako nosný pod-
klad pro komparatistický přístup k dějinám, viz WEISER, T.: Josef Pekař’s Rezeption Lamprechts 
Geschichtslehre. Ein Beitrag zur Modernisierung der tschechischen Geschichts-wissenschaft. Storia 
della Storiografia 23/1993, s. 43–73.

15  Druhá věta termodynamická byla formulována na základě výzkumu fyziky optimálního využití tepla 
v parních strojích Sidi Carnotem (1796–1832), viz PRIGOGINE, I.–STENGERS, I.: Dialog mit der Natur. 
München–Zürich 1986, s. 120f., KANITSCHEIDER: Philosophische Reflektionen…, s. 16, s rozlišením 
reversibility a irreversibility souvisí základní pojem moderní termodynamiky-entropie (Rudolf Clausius 
1865); právě výzkum termodynamických procesů vedl nakonec k soudobému fundamentálně statistic-
kému pojetí kauzality a k objevu významu tzv. chaotických procesů.

16  Komplementaritu obou postupů uznaly teprve směry moderní jako Historical Sociology a Historische 
Sozialwissenschaft, viz Kam směřují sociální vědy…, 50f.; právě z teze relativity kulturních rozdílů, 
dnes již zcela samozřejmé, vycházela Gollova škola ve svém programu roku 1901, viz WEISER, T.: Josef 
Pekař’s Rezeption…, s. 53f., čímž definovala zřetelně svůj odstup od německého akademického histo-
rismu oné doby. Tuto programovou originalitu Golla, Pekaře a Šusty na novorankovském vzoru nebyli 
její oponenti (tehdy Masaryk a jeho křídlo realistů) schopni ani rozpoznat, ani honorovat.

17  CYHELSKÝ L. a kol.: Teorie statistiky. Praha 1986, s. 10f.; HAVRÁNEK, J.–PETRÁŇ, J.: Základy…,  
s. 10, 92; tato „statistika“ se přednášela na většině německých univerzit a z ní se vyvinula opět v pro-
tikladu k západní politologii specificky německá „státověda“, tzv. „deutsche allgemeine Staatslehre“ 
(DAS) poplatná Hegelově pojetí státu, viz např.: Verbände und Staat. Hg. U. v. Alemann, R. G. Heinze. 
Opladen 1979.

18  Charakteristika pochází z práce LAMBERT, A. Q.: O sociálním systému a zákonech, které ho řídí (1848), 
která měla zásadní vliv na vývoj matematické statistiky, viz CYHELSKÝ, L.: Teorie statistiky…, s. 11, 
HAVRÁNEK, J.–PETRÁŇ, J.: Základy…, s. 11–12; Quételet (1796–1874), předseda statistického úřadu 
v Belgii, po 50 let volen předsedou světových statistických kongresů, byl mj. autorem zásadního objevu 
tzv. „normálního rozdělení“.
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III. 20. století: krize historismu a revoluce přírodovědy. 
Neúspěšným pokusem K. Lamprechta nicméně počíná tzv. krize historismu,19 

související zcela jasně se ztrátou plausibility metafyzicko-idealistické interpretace 
státu, jakožto privilegovaného subjektu dějin. Krize vyvolala k životu alternativní 
sekulární, syntetické, explicitně teoreticky založené koncepty, které měly dosavadní 
historicistní povědomí souvislého historického dění přiměřeným způsobem nahra-
dit. Mezi nejvýznamnější patří strukturální dějiny podle školy Annales a tzv. His-
torische Sozialwissenschaft v SRN, které však v osmdesátých letech zkolabovaly 
pod náporem paušálně antiscientistického postmoderního postoje, usilujícího o li-
kvidaci „kohabitace“ dějepisu se systematicky orientovanými sociálními vědami.20 

Zatímco moderní historiografie se po krizi historismu a fázi orientace
na strukturní dějiny založené na explicitních teoretických modelech, vrátila 
k naraci a tradiční orientaci na jedinečné a zvláštní,21 patrně lépe konvenující 
„spontánní averzi historiků vůči teoretickým konstrukcím,“22 zažily přírodní vědy 
v 19. a 20. století exponenciální nárůst poznatků, nemající v dějinách lidstva 
obdoby. Jestliže již kolem roku 1900 měli historici takové problémy pochopit 
stav poznání a metody přírodních věd, oč obtížnější to musí být dnes, po dalších 
sto letech specializace, tj. vzájemného odcizování, po vzniku kvantové fyziky, 
informatiky, genetiky a celé řady jiných oborů? 

Pro aktuální stav přírodních věd je typický rostoucí zájem o nevratné 
časové procesy, o dynamiku nerovnovážných stavů, shrnuté teorií chaosu 
a představující vyvrcholení obecné teorie systémů:23 

„Der Kosmos ist ein Prozeß, und es gibt nichts, was nicht prozes-suall wäre.
Alle Ruhepunkte, alle Haltepunkte sind nur scheinbar. In ihnen ist der raumzeit-
liche Prozeß in Kreisbahnen, Zyklen, Rhyth-men eingefangen, wird scheinbar rever-
sibel, um dann unter gegebenen physikalischen, chemischen, ökonomischen oder 
psychi-schen Bedingungen aus der Warteschleife wieder herauszuspringen und 
irrversibel zu prozedieren.“24 

19  Viz TROELTSCH, E.: Der Historismus und seine Probleme. (Ges. Schriften 3). Tübingen 1922; Týž:  
Der Historismus und seine Überwindung. Berlin 1924; HEUSSI, K.: Die Krisis des Historismus. Tübingen 
1932; JAEGER, F.– RÜSEN, J.: Geschichte des Historismus, passim.

20  Kam směřují sociální vědy…, s. 50–52; srv. též WEISER, T.: Strukturální dějepis v postmoderní epoše. 
In: Studie k sociálním dějinám 8. Opava 2001, s. 5–30. Viz též CHARTIER, R.: Zeit der Zweifel. Zum 
Verständnis gegenwärtiger Geschichtsschreibung. In: Geschichte schreiben in der Postmoderne. 
Beiträge zur aktuellen Diskussion. Hg. v. Ch. Conrad, M. Kessel. Stuttgart 1994, s. 83–97, zde s. 88.

21  NIETHAMMER, L.: Oral History. In: Paradigmen deutscher Geschichtswissenschaft. Ringvorlesung an 
der Humboldt-Universität zu Berlin. Hg. v. Ilko-Sascha Kowalczuk. Berlin 1994, s. 189–210, zde s. 197 
mluví o „gegenwärtig überfraktionell vorherrschenden Neohistorismus.“

22  Viz HUNT, L.: Geschichte jenseits von Gesellschaftstheorie. In: Geschichte schreiben in der 
Postmoderne, s. 98–122, zde 98.

23  Teorie chaosu představuje třetí „vědeckou revoluci 20. století,“ po objevu kvantové mechaniky a teo-
rie relativity; srv. GLEICK: J.: Chaos. Vznik nové vědy. Brno 1996, s. 11; CRAMER, F.: Der Zeitbaum. 
Grundlegung einer allgemeinen Zeitheorie. Frankfurt/ M.–Leipzig 1993, s. 218, BARROW, J. D.: Teorie 
všeho. Praha 1996, s. 189; Bartels, A.: Grundprobleme der modernen Naturphilosophie. Paderborn 1996, 
s. 142 a příspěvky sborníku Chaos, věda a filozofie. Ed. J. Nosek. Praha 1999, zde zejm. s. 117, 129, 
131, 142, 233, 259, 262 a definici s. 271: „pojem deterministického chaosu je … matematický pojem, jehož 
empirické zdůvodnění umožnily až počítače získáním velkého počtu numerických řešení nelineárních dife-
renciálních rovnic … Získané výsledky ukazují abstraktní matematickou podstatu, ale i univerzálnost cha-
osu. Na mnoha příkladech bylo ukázáno, že chaos se může vyskytovat prakticky ve všech typech dynamic-
kých systémů,“ s. 273: „tím vznikla nová oblast matematiky a fyziky, která zasáhla i do filozofických úvah.“

24  CRAMER, F.: Der Zeitbaum. Grundlegung einer allgemeinen Zeitheorie. Frankfurt/ M.–Leipzig 1993, 
s. 123; GLEICK, J.: Chaos. Vznik nové vědy. Brno 1996, s. 129f, 196.
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Zatímco novorankovská historicistni historie znala jen jedinou formu 
„agens“ – svobodnou vůli tzv. historických postav, dnes je zřejmé, že každý zpět-
novazební systém makrosvěta může sklouznout do fáze spontánní inovativní 
a ireverzibilní reorganizace, jejíž nástup a výsledek nelze přesně predikovat – že 
tedy disponuje určitou mírou volnosti a vývoje. Čili: i příroda má bytostně 
historickou povahu. Tím se teorie chaosu shrnující naše znalosti ireverzibilní 
dynamiky chování komplexních systémů v nejrůznějších oborech nabízí jako 
konceptuální platforma „fundamentálního evolutivního historismu,“ společná 
přírodním i společenským vědám a umožňující integraci idiografických a nomo-
tetických metod.25 Skutečnost, že kritika scientismu, odmítání „scientifikace“
společenských věd aplikací kvantitativních metod se dodnes opírá o novokan-
tovské představy o přírodě a přírodovědě a.d. 1894, navíc kombinované s od-
mítáním liberálně emancipativního pojetí společnosti, už sama o sobě zásadně 
zpochybňuje její plauzibilitu v 21. století.26 

Z množství antiscientistních argumentů proti strukturální historiografii se
zastavme u postřehu Hayden Whitea, že dějepis nedisponuje žádnou specifickou
odbornou terminologií. Odkázán na „Sprache des durchschnittlich Gebildeten“ by 
se měl omezit na pouhou naraci po způsobu „uměleckého díla.“27 Tento deficit 
však postřehli už před H. Whitem protagonisté konceptu Historische Sozialwis-
senschaft. Ti však navrhli jiné řešení: nikoli redukci historie na beletrii, nýbrž 
její scientifikaci aplikací pojmů systematizujících oborů (sociologie, ekonomie,
psychologie, demografie). I když se nakonec prosadil narativní neohistoris-
mus, nelze popřít, že historik, i když se omezí na naraci „zkušenosti všedního 
dne“ individuálních historických subjektů, se neobejde bez používání základ-
ních kategorií jako čas, prostor, kauzalita, náhoda, nutnost, svoboda, typické 
a zvláštní, které jsou nezbytnou součástí paradigmatického založení každého 
oboru, i historiografie. Avšak právě díky zájmu přírodovědy o dynamiku nerov-
novážných systémů, tj. o deterministický chaos, tyto kategorie koncem 20. 
století do značné míry změnily svůj význam:28 „Tzv. deterministický chaos před-
stavuje dnes fakticky vyšší stupeň řádu objevený přírodními vědami, zatímco v hu-
manitních a společensko-vědních oborech stále ještě dominuje jako archetyp řádu 
představa jednoduchého cyklického (lineárního) pohybu (reprodukce), respektive 
nehybného klidu, převzaté prostřednictvím antické řecké filozofie z mezopotamské 

25  WEISER, T.: Co je teorie chaosu a jaký význam může mít pro vědu o dějinách v 21. století? Dějiny 
a současnost 5/2002, s. 26–32; Kam směřují sociální vědy…, s. 84.

26  Tak jako dříve rankovská a novorankovská událostní historiografie i dnešní postmoderna propagující 
narativní „New Historism“ odmítá liberální koncept občanské společnosti, viz LILLA, M.: Die Politik 
des Jacques Derrida. Leviathan. Zetschrift für Sozialwissenschaft 2/1999, s. 179–198, zde 196–197; 
J.-F. Lyotard opírá svůj koncept tzv. „delegitimizace“ ideje pokroku a rozumu výslovně o dílo genera-
ce Musil–Kraus–Hofmannsthal–Loos–Schönberg-Broch, o epochu „fin-de-siécle“ s jejím „Unbehagen 
an der Kultur“, a o filozofy jako E. Mach a L. Wittgenstein „odchované právě tímto pesimismem,“ viz 
LYOTARD, F.: O postmodernismu. Praha 1993, s. 147f.

27  WHITE, H.: Der historische Text als literarisches Kunstwerk. In: Geschichte schreiben in der 
Postmoderne, s. 123–160, zde 146–147.

28  K pojmu a definici deterministického chaosu GLEICK, J.: Chaos…, s. 255; ANDREY, L.: Paradigma 
deterministického chaosu, aneb existuje náhoda? In: Chaos, věda a filozofie…, s. 245–252; o chao-
tických procesech v přírodě viz HORÁK, J.–KRLÍN, L.–RAIDL, A.: Deterministický chaos…; HORÁK, 
J.–KRLÍN, L.:Vratnost a nevratnost dynamických systémů. Praha 2004.

29  VANĚČEK, A.–ČELIKOVSKÝ, S.: Novým paradigmatem deterministického chaosu jsou jeho kladné 
vlastnosti. In: Chaos, věda a filozofie…, s. 227–244, zde s. 238.
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mytologie a knihy Genesis.“29 Tyto změny nutno vzít v úvahu tím spíše, že post-
moderní mainstream soudobé filozofie v duchu Derridovy teze „Il n‘y a pas de 
hors-texte,“ odmítá reflektovat vědecké poznatky vůbec.30

Rozdíl mezi soudobým významem kategorií na základě nejnovějších poznatků 
přírodních věd a klasickým pojetím, převládajícím dosud ve společenských  
vědách, lze dobře demonstrovat na pojmu času. Klasické pojetí času vycházelo 
z dominace reprodukčně cyklických či lineárních procesů mechanické fyziky. 
Dnes je však zřejmé, že dominující vlastností přírodních procesů na makrosko-
pické úrovni je jejich ireverzibilita, realizovaná průchody systémů a struktur 
skrze body obratu (bifurkace), ve kterých (pokud se nerozpadají a nezanikají) 
dospívají k reorganizaci. Fundamentální význam ireverzibility je názorně patrný 
na evolučních procesech na Zemi (geologie, zoologie, biologie, meteorologie aj.). 
To vedlo k pochopení, že tzv. „šíp času“ s těmito přírodními procesy zásadně 
souvisí, tj. že je ontologicky zakotven, a není tedy jen jednou z možných per-
spektiv světa, které můžeme dle libosti střídat.31 

Právě s nepochopením fundamentálního významu rozlišení přírodních 
procesů na reverzibilní (reprodukce) a ireverzibilní (vývoj, evoluce, nebo rozpad) 
souvisí problémy historiků s kategorií času. Zatímco prominentní zástupci 
postmoderny (Hyden White, Lyotard, Dérrida aj.) víceméně sdílejí přesvědčení M. 
Foucaulta, že historie a čas nejsou ontologicky zakotveny vůbec,32 zastává post-
moderní historička L. Huntová názor, že čas historie je prostě „přejatý z new-
tonovské vědy.“33 Jiní se zase odvolávají na K. Löwitha, podle kterého pochází 
objev tzv. „lineárního času“ ze židovsko-křestanské eschatologie. Představa 
„pokroku“ (vývoje) dominující západnímu povědomí od 18. století, je považována 
za sekularizovanou verzi archetypické představy „dějin spásy“ Starého zákona. 
Toto „západní dějinné povědomí“ (i když vlastně i ono kolísalo mezi „cyklickým“ 
a „lineárním“ modelem času) je zároveň prezentováno jako hlavní rozlišující 
znak mezi Západem a Východem.34 Příčiny střídání lineárního a cyklického 

30  Viz HORÁK, P.: Úvod. In: Filosofie po postmoderně. Vyd. P. Horák, J. Krob, F. Rivenc. Brno 2001, 
s. 3–6, zde s. 4f.

31  Viz PRIGOGINE, I.: Von Sein zum Werden. München – Zürich 1985, s. 14f.; CRAMER, F.: Der Zeitbaum…, 
s. 116; GLEICK, J.: Chaos…, s. 215.

32  Viz WEISER, T.: Apokalypse Now? Lyotardův postmoderní pesimismus a teorie chaosu. In: Milenium 
vědy a filosofie. Sborník příspěvků. Ed. J. Nosek. Praha 2002, s. 49–70; díky tomu sklouzává postmo-
derní pojetí historie často do „posthistoire“, do zvěstování „konce dějepisu“, viz DÖCKER, U.–SIEDER, 
R.: Editorial. Österreichische Zeitschrift f. Geschichte 4/1993, s. 333–336, zde 336; ERMATH, E. D.: 
Sequel to History: Post-modernism and the Crisis of Representational Time. Princeton 1992, s. 9 prezentu-
je přesvědčení, že se blíží doba, kdy se „vypravovatelný čas realismu a jeho konsensus stanou nevypravo-
vatelným časem postmoderního psaní;“ podobně ERNST, W.: Kritik der universalistischer Vernunft. In: 
Karl Lamprecht weiterdenken. Universal-und Kulturgechichte heute. Hg. v. G. Diesener. Leipzig 1993, 
s. 405–420, zde s. 407–408: „Universalgeschichte löst sich nicht quasi prämodern auf, in eine Pluralität 
von Geschichten, sondern nicht einmal mehr in Geschichten, vielmehr in fraktale Gebilde. Das war es, was 
M. Foucault den Historikern zurief.“ 

33  Viz APPEBYOVÁ, J.–HUNTOVÁ, L.–JACOBOVÁ, M.: Jak říkat pravdu o dějinách. Historie, věda, historie 
jako věda a Spojené státy americké. Brno 2002, s. 48, autorky netuší, že právě tento „newtonowský čas“ 
pohybových rovnic nebeské mechaniky prostě „nezná“ ani posloupnost, ani vývoj, ani nevysvětlují, jak 
mohl být přejat do discipliny založené zcela explicitně jako antinomie konceptu klasické fyziky, viz zde 
výše pozn. 6.

34  LÖWITH, K.: Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der 
Geschichtsphilosophie. Stuttgart 1952, nejnověji ve sborníku Westliches Geschichtsdenken. Eine inter-
kulturelle Debatte. Hg. v. J. Rüsen. Göttingen 1999, zde zejm. s. 24, 84, 154–155, 171.
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času však nejsou nikde vysvětleny, stejně jako se zde nikdo nepokusil vysvětlit 
ontologické zakotvení času ireverzibilními procesy přírody a kultury. Soudobá 
historie se tak fakticky spokojuje s ryze fenomenologickým pojetím času.

.
IV. Historická demografie: systém populace a jeho dějiny.

Zatímco v přírodovědeckých oborech jako geologie, kosmologie, biologie, 
zoologie, klimatologie a řada dalších je pojem ireverzibilně plynoucího času 
i objektivní existence ireverzibilních procesů samozřejmostí, ve společenskověd-
ních oborech bývá substancialita času odmítána, patrně přímo úměrně vlivu 
postmoderny. Avšak i uvnitř historiografie existují oblasti a obory, pro které
je ireverzibilita (tj. substanciální časovost) jimi zkoumaných procesů přímo 
hmatatelná: to platí zejména tam, kde jde o komparativní výzkum komplex-
ních souvisů (struktur), vycházející víceméně explicitně ze systémového pojetí 
reality, pro obory jako paleontologie, archeologie, antropologie a právě v histo-
rické demografii.35 I zde je samozřejmostí, že demografický vývoj je nevratným
procesem prosazujícím se skrze řetězec cyklů populační reprodukce, stejně tak 
jako skutečnost, že tento nevratný (historický) proces lze adekvátně zachytit jen 
kvantitativními metodami. 

Tím, že historická demografie zachycuje obě základní formy změn svého
objektu v čase (jako reprodukci populace, vyznačující se pravidelností, opako-
váním, trváním, tak i jeho ireverzibilní historický vývoj v čase: přechod od kla-
sického k modernímu populačnímu režimu), poskytuje názorný příklad oboru, 
ve kterém tzv. scientistní nomotetický přístup (aplikace kvantitativních metod) 
nikterak nekoliduje s principem individuace. Dokladem toho je zachycení  
specifických odlišností populace rozčleněné do tisíce lokalit a tuctů regionů
(viz příspěvky již 28 svazků „Historické demografie“), a zároveň skutečnost, že
historická demografie disponuje empirickou metodikou, díky které je schopna
zjistit i celkové dlouhodobé vývojové tendence této populace jako celku.36 Tím 
dokazuje, že je obor schopný efektivní kumulace a syntézy poznatků dosa-
vadního výzkumu, na základě kterého lze smysluplně rozvrhnout následné 
lokální a regionální studie (sondy) i srovnat vývoj populace českých zemí 
s vývojem jinde. Historická demografie tím realizuje pojetí vědeckosti mimo
novokantovskou antinomii nomologie a idiografie, pojetí, které neklade stavy
rovnovážné cyklické reprodukce a jedinečné ireverzibilní změny proti sobě, 
nýbrž vychází z jejich substanciální komplementarity. Tím fakticky již prakti-
kuje onen zmíněný „fundamentální historismus“ jakožto univerzální platformy 
pro přírodovědecké i společenskovědné obory. Výsledky historické demografie
nakonec potvrzují i efektivnost řešení překonávající deficit odborné terminologie 
v historiografii adaptací terminologie a metod příslušného „systematizujícího“
oboru (zde demografie) na analýzu minulých stavů.

35  O systémovém založení demografie viz PAVLÍK, Z.–RYCHTAŘÍKOVÁ, J.–ŠUBRTOVÁ, A.: Základy demo-
grafie. Praha 1986, s. 16, 21–25; k aplikaci v historické demografii viz NESLÁDKOVÁ, L.: Reprodukce 
kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křestanů a židů. (Acta demo-
graphica XIV.) Praha 2003, s. 13: „homeostatické pojetí“ populace, jako systému udržující sebe sama 
v rovnováze se v historické demografii prosazuje od 1960.

36  Viz DOKOUPIL, L.–FIALOVÁ, L.–MAUR, E.–NESLÁDKOVÁ, L.: Přirozená měna obyvatelstva českých 
zemí v 17. a 18. století. Praha 1999.
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Postmoderní pojetí v historické demografii se hlásí ke slovu např. návrhy
na ilustraci demografických procesů minulosti doklady toho „jakým způsobem 
vnímal … sociální svět jedinec či skupina v určité dějinné a sociální pozici.“37 Ale 
i tyto návrhy vlastně jen zdůrazňují význam systematického přístupu: jakkoli 
je z hlediska primátu individuace „vědečtější“ usilovat o idiografii populace
rozčleněné do tisíců specifických lokalit, včetně zachycení dobového individuál-
ního vhledu do problematiky „reprodukce lidského rodu,“ zůstanou individuální 
svědectví navždy jen ilustracemi. Původní a zásadní přínos Johna Gaunta, W. 
Pettyho, Ed. Halleye a ostatních demografů a statistiků spočívá v tom, že svým 
racionálně systematickým postupem totiž odhalili souvisy a skutečnosti, které 
přímí účastníci demografického vývoje (tehdy i dnes) z principiálních důvodů
prostě „zažít“ nemohli, neboť zásadně překračovaly jejich individuální znalosti 
a „každodenní zkušenosti.“ Právě poznání těchto historických souvisů si vyža-
duje zcela jinou metodologii, než idiografii a naraci pamětníků.

Postmoderní inovace usilovala původně právě jen o takové ilustrativní „obo-
hacení strukturní historie,“ o „plodný dialog.“ Ten však nakonec vyústil v tažení 
proti „kontaminaci historie sociologií“38 vůbec. Dnes, kdy již nelze odůvodňovat 
význam individuálních jevů jejich „tajuplnou zvláštností,“ považovat je za mani-
festaci „vyšší substance,“ lze jejich specifiku identifikovat jedině na základě
znalosti obecných trendů a rysů typických pro populaci jako celek. Proto musí 
společenské vědy, ať se již zabývají stavy a procesy přítomnosti nebo minulosti, 
vycházet z komplementarity „nomologických“ a „idiografických“ postupů a ne-
stavět je ve stylu historismu a.d. 1900 proti sobě!

37  HORSKÝ, J.: Historická demografie…, s. 138 a 152.
38  Srv. MEDICK, H.: „Missionare im Ruderboot“? Ethnologische Erkenntnis-weisen als Herausforderung 

an die Sozialgeschichte. Geschichte und Gesellschaft 10/1984, s. 295–319, zde s. 302: „Pointiert ließe 
sich sagen, daß die Inan-spruchnahme von Bedeutungen und die kulturelle Selbstinterpretation im 
Han-deln überhaupt nur innerhalb klassenkonstruierter, widerspruchsbehafteter, je-denfalls 
mehrschichtiger sozialer Prozesse nötig und möglich ist“, nebo s. 318: „Aus diesen…. Problemlagen 
der neuen Sozialgeschichte und der Sozial- und Kulturanthropologie haben sich Möglichkeiten eines 
fruchtbaren Dialogs zwischen beiden Disziplinen ergeben.“ (podtrhl TW).
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Zusammenfassung

Historische Demografie und das Problem der Szientifikation  
in der Geschichtswissenscheff.  

Zu den Oberlagengen über das konzeptuelle Spektrum  
gegenwärtiger Historiographie

Tomáš Weiser

Seit der Durchsetzung des Individualisierungsprimats durch die Ranke-Schule kollidieren in der 
Historiographie der individualisierende und der komparative Aspekt. An der Schwelle zum 20.Jh. gelang 
es den Neurankianern den Individualisierungsprimat durch die neukantianische Unterscheidung von 
nomothetischen und idiographischen Methoden zu aktualisieren. Dies aber bassierte auf einer trivialen 
Auffassung der Naturwissenschaften, was heute die Plausibilität jedweder neukantianisch begründeten 
Szientismuskritik in den Sozialwissenschaften wesentlich relativisiert. Die gegenwärtige Historische 
Demographie, gegründet auf der allgemeinen Systemtheorie, belegt durch ihre Forschungsergebnisse, daß 
eine „Szientifizierung“ des Faches den Respekt gegenüber individuellen Spezifika einer lokalen Population 
keineswegs ausschließt. 
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V 18. století německý umělec Daniel Chodowiecki doplnil svou mědirytinu 
Osvícenství o tento výklad: „Toto je nejvyšší dílo rozumu… nemá dosud (snad 
proto, že věc sama je ještě nová) žádný jiný obecně srozumitelný symbol než 
vycházející slunce. To zřejmě zůstane ještě dlouho jeho nejpříhodnějším vyjádře-
ním, neboť stále budou z močálů, kadidelnic a zápalných obětí modloslužebných 
oltářů stoupat mlhy, které je tak snadno mohou zakrýt. Pokud však jednou vzejde, 
žádné mlhy je již nezadrží.“1

Ve velmi podobném duchu hovoří i další soudobé texty, v nichž se můžeme 
setkat s výroky, které dobu osvícenství přirovnávají k odstranění všech mož-
ných závojů a uvolnění cesty pro světlo rozumu, k nástupu na cestu pravdy 
a řádu, kde člověk nalezne své vlastní určení i blaženost.2 V souladu s touto 
interpretací, i když s jistým posunem, sepsal roku 1784 Immanuel Kant svou 
Odpověď na otázku: Co je to osvícenství? (Beantwortung der Frage: Was ist Auf-
klärung?), čímž se aktivně zapojil do diskuse časopisu Berlinische Monatsschrift 
(započaté již o rok dříve), které se účastnila řada tehdejších vzdělanců nejen na 
stránkách uvedeného periodika (např. M. Mendelssohn, J. G. Hamann, Ch. M. 
Wieland, J. G. Herder, G. E. Lessing atd.).3 První odstavec Kantova příspěvku 
se však stal snad nejslavnějším výměrem samotného osvícenství: „Osvícenství 
je vykročení člověka z jeho jím samým zaviněné nesvéprávnosti. Nesvéprávnost je 
neschopnost používat svůj vlastní rozum bez cizího vedení. Tato nesvéprávnost je 
zaviněná námi samými, když její příčinou není nedostatek rozumu, ale nedostatek 
rozhodnosti a odvahy použít ho bez cizího vedení. Sapere aude! Měj odvahu pou-
žívat svůj vlastní rozum!, je tedy heslem osvícenství.“4

Nedlouho po rozhoření debaty o povaze přítomnosti a vlastním charakteru 
osvícenské doby se podaří na přelomu 18. a 19. století na univerzitě v Jeně 
vytvořit „místo neobvyklé koncentrace vzdělanosti, tvůrčích sil, projektů a nových 

1  ULRICH IM HOF: Evropa a osvícenství. Přel. A. Kusák. Praha 2001, s. 7.
2  Tamtéž, s. 9.
3  K vybraným textům viz např. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen. Kant, Erhard, Hamann, 

Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Hrsg. E. Bahr. Stuttgart 1974.
4  KANT, I.: Odpověď na otázku: Co je osvícenství? Filosofický časopis XLI/1993, č. 3, s. 381.
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koncepcí, jež působilo jako magnet…“.5 V tzv. jenském kruhu se na několik let 
soustředily inspirativní osobnosti, které se výrazně zasloužily (nejen) o teo-
retické základy rané německé romantiky. Mezi členy tohoto kruhu v několika 
posledních letech před rokem 1800 a v několika málo letech po přelomu století 
nalezneme především J. W. Goetha, dále J. G. Fichta či F. W. J. Schellinga, kteří 
představovali recepci kantovské filosofie a její další rozvíjení ve svých koncepcích,
ale také F. Schillera, G. W. F. Hegela, Novalise nebo F. E. D. Schleiermachera ad.

Tento kruh je mnohdy hodnocen jako přelomové uskupení (zvláště v sou-
vislosti s působením J. G. Fichta), lze se setkat s označeními jako je nová teo-
reticko-filosofická revoluce, která je přirovnávána k průmyslovým a politickým
revolucím na Britských ostrovech a v sousední Francii. Právě osudy této země, 
zvláště pak čerstvě proběhlá Velká francouzská revoluce a následující éra Napo-
leonova, tvoří do jisté míry rámec, v jehož kontextu se formuje raná německá 
romantika.

Ovšem Francie neinspirovala romantiku pouze svými politickými akcemi. 
Již před terorem, exekucí a válkami, které se pojí s událostmi po pádu Bastily, 
představil Jean Jacques Rousseau ve svém slavném eseji O původu nerovnosti 
mezi lidmi6 svou vizi přirozeného stavu, v němž se necivilizovaný divoch stává 
původním přirozeným člověkem.7 Takto je v Roussauově podání kritizována 
typická osvícenská představa o pokroku a neustálém zlepšování současnosti. 
Rousseauova vzpoura se staví proti vizi permanentního růstu, překonávání 
a progresi, odmítá samozřejmost přechodu od divošství přes ony odhalované 
roušky až k pravdě rozumu. Díky těmto vůči osvícenství nepřátelským tezím se 
poměrně snadno hledají souvislosti mezi romantismem a Jean Jacques Rous-
seauem, byť i tyto vazby je třeba vykládat v rámci jejich vlastních intencí.

Břetislav Horyna ve své knize Dějiny rané německé romantiky však před-
kládá do značné míry modifikovanou variantu formování se onoho přelomového
hnutí, které zaznamenalo jeden ze svých vrcholů ve zmíněném jenském kruhu. 
Především je nutno poznamenat, že romantika pro Horynu neznamená nějaké 
popření či překonání osvícenství a opuštění vyšlapaných cest osvícenského sna-
žení. Hned na několika místech upozorňuje na řadu společných prvků, ovšem 
jako zvláště specifický vidí jistý posun v akcentaci zájmů, kterými se prezento-
valo osvícenství, jehož projekt se ukázal být v mnohém nedosažitelný, a rané 
romantiky: „…romantika nebyla protipólem osvícenství, …nebyla jeho nepřítelem 
ani pokusem vrátit se před ně, ale zrodila se z ducha osvícenství a nesla ho 
v sobě dál. Její znepokojení se netýkalo osvícenství, ale toho, co Schlegel nazval 
plytkým osvícenstvím (seichte Aufklärung) – nedotaženosti osvícenských ideálů, 
povrchnosti, nových předsudků a nového tmářství, farizejství a účelové racionality, 
mechanistického obrazu světa, v karteziánském duchu zneužívaného k popření 
jiných možných obrazů, to vše skrývané pod velkým jménem nové doby a tímto 
jménem také sankcionované.“8

5  HORYNA, B.: Dějiny rané romantiky – Fichte, Schlegel, Novalis. Praha 2005, s. 63.
6  ROUSSEAU, J. J.: O původu nerovnosti mezi lidmi. Přel. E. Blažková. In: Týž: Rozpravy. Praha 1978, 

s. 49–150.
7  HORYNA, B.: Dějiny…, s. 97.
8  Tamtéž, s. 202.
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Romantika je v raném německém podání svébytný proud, který vyrůstá 
z vlastních (především kantovských, ale také mystických, např. eckhartov-
ských) filosofických zdrojů a čerpá z doby současné, bezprostředně minulé i té
dávnější, k níž mnohdy programově vzhlíží. Přesto se cíle romantiky v mnohých 
rysech podobají osvícenským touhám (např. několikrát zdůrazňovaný pedago-
gicko-vzdělávací aspekt). K postihnutí vlastních motivů a prvků raně romantic-
kého projektu využívá Horyna několika sond do německé myšlenkové tradice.

Odkaz na Kanta (či jeho interpretaci, kterou v Jeně obstarával v letech 
1787–1794 K. L. Reinhold) a svébytné filosofické koncepty německého idealismu
v podání J. G. Fichta (zvláště s odkazy na jeho filosofii státu a práva, nábožen-
ství, včetně pro romantiky ne neobvyklého antijudaismu) a F. W. J. Schellinga 
(zvláště jeho filosofie identity) tvoří nezbytný kontext i vlastní produkt vedoucí
k vysvětlení postavení rané německé romantiky. To platí rovněž pro romantic-
kou interpretaci náboženství a mýtů či mytologie. Rovněž zde Břetislav Horyna 
pronikavou prací s množstvím materiálu ukazuje, jak se osvícenství svými 
vlastními hranicemi prolíná s inspirací pro romantiku: Ilustrativním příkladem 
je téma nové mytologie a její zdroje v Herderově dialogu Iduna čili jablko omlád-
nutí. Právě projekt nové mytologie (krom zmíněného Schellinga je pozornost 
věnována F. Hölderlinovi a samozřejmě také Friedrichu Schlegelovi a Novali-
sovi) tvoří jeden z nejvýraznějších modelů romantických snah o novou podobu 
myšlení, které v estetickém výtvoru nabídlo cestu ke konzervativismu pomocí 
umělých tradic, filosofií dějin apod.9 Jako předstupeň nové mytologie je předsta-
ven koncept ironie, k jehož oproti tradici pozměněné podobě se vrací F. Schlegel. 
Nejen v tomto ohledu se Horynovi daří velmi vhodně ilustrovat mnohé aspekty 
probírané problematiky v kontextu jejich dějin a transformací v průběhu věků.

Velký prostor věnuje Horyna ve své práci o rané německé romantice roz-
boru motivů a témat Novalisova myšlení. Tento tradičně rozporuplný romantik, 
úředník, básník, vědec, sběratel, mystik atd., na něhož platí obsáhlost i hlavní 
intence romantického myšlení – „Typický romantik musí být nejprve filosofem
přírody a panteistou, aby se mohl stát básníkem universální poesie. …Plynule 
přechází jedno v druhé: svět ovládaný kouzelnou hůlkou poezie čili příroda pře-
chází v Boha, věda o ní v novou vědu, v morální astronomii a všechny společně ve 
filosofii. Filosofie splývá s poezií a poezie přechází v lásku, jejíž pozemské formy 
se konečně přetavují ve formy nebeské, božské, v siderického romantického nad-
člověka“10 – je v obsáhlém pojednání představen se sympatickým nadhledem. 
Tak jako osvícenství sledovalo své racionální cíle a přálo si naplňovat či alespoň 
budovat své vize, také Novalisův magický idealismus zapadá do kontextu jeho 
doby: „…nejde o výtvor esoterického poustevníka uzavřeného v pocitovém světě, 
ale o příklon k odzkoušenému, osvícensky založenému postupu výchovy bližních 
ke svému obrazu: osvícenský, racionální, vzdělaný kazatel změny světa, který má 
být romantizován.“11 Romantika opět využívá osvícenství, přestože již sleduje 
zcela jinou náplň.

9  HORYNA, B.: Dějiny…, s. 198.
10  Tamtéž, s. 80.
11  Tamtéž, s. 225.
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Horynova koncepčně propracovaná a rozsáhlá studie o rané německé 
romantice je výtečným příspěvkem k poznání myšlenkových tradic, které před 
dvěma sty lety hýbaly tehdejším světem a spoluvytvářely modernu a moderní 
společnost. Zásluhou této knihy, která se bez nepatřičného patosu, věcně 
a s nevšední erudicí pouští do rozboru v naší literatuře jen parciálně či vůbec 
nezpracované problematiky, lze i v českém jazyce (a navíc od našeho autora) 
načerpat mnohé podnětné informace usnadňující pochopení vzniku romantiky 
a např. její vazbu na osvícenství.

K tomu dále napomáhá rozsáhlá příloha knihy, kterou tvoří překlady 
zlomků, pasáží a menších textů od vybraných představitelů rané romantiky 
(J. G. Fichta, F. Hölderlina, F. W. J. Schellinga – je-li autorem Nejstaršího pro-
gramu systému německého idealismu –, F. E. D. Schleiermachera, F. Schlegela 
a Novalise). Tato příloha nejen vhodně doplňuje předcházející studii, ale zejména 
umožňuje povětšinou prvotní seznámení se s těmito významnými texty.



173

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/226 13/2006

MATER I Á LY

UZBROJENIERYCERSKIEWEDŁUGŚLĄSKICHPIECZĘCIPIESZYCH
WŚREDNIOWIECZU

MONIKAMAŁECKA

Uzbrojenie rycerskie jest bardzo bogatym i ciekawym tematem wielu prac. 
Informacje na ten temat dostarczają nam przede wszystkim różnego rodzaju 
zabytki muzealne, w tym również pochodzące z badań archeologicznych, a także 
dość bogato zachowane malowidła w postaci obrazów lub fresków. Cennej wiedzy 
dostarczają nam zwłaszcza przeróżnego rodzaju nagrobki, przedstawiające rycer-
stwo i możnych z elementami uzbrojenia lub w całym ekwipunku. Ważne miejsce 
wśród zabytków materialnych, które zawierają interesujące nas treści, zajmują 
wyobrażenia napieczętne. Między innymi obrazują kształty i rodzaje uzbrojenia 
w poszczególnych okresach czasu, a także zmiany, jakie w tym zakresie w śred-
niowieczu następowały. Te właśnie kwestie, wyobrażane na pieczęciach książąt 
śląskich w latach 1175–1396, będą przedmiotem moich rozważań. Ograniczę je 
do analizy wyobrażeń na pieczęciach pieszych. Jest to rodzaj pieczęci, który był 
już używany od XII wieku na Dolnym Śląsku, gdy – na przykład – w Wielkopolsce 
były wóczas używane w głównej mierze pieczęcie konne, a w Małopolsce majesta-
towe. Jak przypuszcza Z. Michniewicz,1 działo się tak z racji, że książęta śląscy, 
spadkobiercy najstarszego syna Krzywoustego, Władysława Wygnańca, którzy 
dążyli w ciągu następnych dziesięcioleci do zjednoczenia nie tylko rozbitego już 
na księstwa Śląska, ale także i państwa polskiego, uważali, iż ich uprawnienia 
feudalne są nadane dziedzicznie, więc ich obowiązkiem jest obrona swojego 
dziedzictwa. Nawet agresja dla obrony lub poszerzenia swego władztwa to akcja 
obronna ich uprzywilejowanego stanowiska. Pragnienie zjednoczenia uświęca 
środki, a także oznajmia gotowość do obrony wszelkimi sposobami. Stąd właś-
nie poza książąt z pieczęci śląskich ma charakter defensywny. Przedstawiony 
pieszo w uzbrojeniu rycerskim władca jest gotowy do odparcia każdego wroga, 
względnie także do trwania w nieustającej czujności w związku z zajmowanym 
stanowiskiem dla obrony osiągniętych bądź też zamierzonych celów.

Jako że znamy różne typy uzbrojenia, w tym miejscu ograniczę się do 
analizy wyobrażeń napieczętnych związanych z jedną grupą tegoż uzbrojenia – 
a mianowicie obronnym. Jak wiadomo pieczęcie dzielimy na 2 typy: na konne 
i piesze. Dla ułatwienia lektury tekstu w tym artykule skupię uwagę jedynie  

1  MICHNIEWICZ, Z.: Węzłowe problemy symboliki w sfragistyce i heraldyce Piastów. Wiadomości 
Numizmatyczne 14/1970, z. 2, s. 62–88.
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na pieczęciach pieszych. Wyjątkowo, by urozmaicić przykłady, wspominam 
o dwóch pieczęciach, majestatycznej: Henryka V księcia głogowsko-żagańskiego  
z dwoma synami Henrykiem VI i Henrykiem VII z 1369 roku2 (ryc. 47) oraz także 
pierwszą pieczęć popiersiową: Ludwika I księcia brzesko-legnickiego z 1396 roku.3

Zauważyć na początek należy, że interesujące mnie wyobrażenia napi-
eczętne przedstawiają postać rycerza w pełnej zbroi, najczęściej z tarczą w jed-
nej i z proporcem w drugiej ręce lub też włócznią i mieczem. Pierwszą pieczęcią 
tego typu posługuje się już Bolesław I Wysoki (Przystojny) (ryc. 1) w 1175 roku.4 
Natomiast najmłodszą pieczęcią pieszą na Śląsku wchodzącą w ramy tej pracy 
jest pieczęć Henryka VIII Wróbla, księcia Kożuchowa, Zielonej Góry i Szpro-
tawy z 1396 roku.5 Porównując oba sigilla wyraźnie możemy dostrzec różnice 
w uzbrojeniu. Są to dwa krańcowo różne przykłady, które wiele mówią o zmi-
anach oraz udoskonaleniach ekwipunku rycerskiego.

Na podstawie pieczęci pieszych książąt śląskich w skład podstawowego 
uzbrojenia ochronnego wchodzi: hełm, pancerz oraz tarcza. Zacznijmy omawia-
nie tego ekwipunku od hełmu.

Hełm – czyli bojowe nakrycie głowy, sporządzone z odpornego materiału, jest 
podstawowym wyposażeniem wojowników już od starożytności. Możemy je pod-
zielić ze względu na wygląd: otwarte i zamknięte, czyli garnczkowe. Wśród tych 
pierwszych najczęstszym rodzajem jest typ stożkowy zwany w starszej literaturze 
„normańskim”. Uważano bowiem, że były wytworem skandynawskich Normanów, 
choć stanowiły typ ogólnoeuropejski, a stożkowy kształt dzwonu jest wynikiem 
wpływów wschodnich. Wierzchołek dzwonu jest mniej lub bardziej zaokrąglony 
z nosalem lub bez. Wcześniejsza forma bardziej zaokrąglona jest szczególnie 
widoczna na pieczęci Henryka Brodatego z około 1230 roku6 (ryc. 4) oraz na 
pieczęci Bolesława I Wysokiego (Przystojnego), (choć tu możemy mieć wątpliwości, 
ze względu na jej złą jakość). Hełmy te na ściętym wierzchołku dzwonu, wzmacni-
anego obręczami dookoła, były wykute z jednego kawałka stali bądź wykonywane 
z dwóch półokrągłych, ewentualnie z czterech trójkątnych części, spajanych 
i wzmacnianych obręczami przekrzyżowanymi na szczycie (rys. 1). Noszono 
go w X-XIII wieku na kapturze kolczym, pod którym znajdowała się pikowana 
wkładka zapewniająca amortyzację, oraz dwa rzemyczki dzięki, którym w postaci 
zasznurowanej utrzymywał się lepiej na głowie.7 Z czasem jednak czepiec kolczy 
zaczęto nosić już bez dodatku hełmu, jak na pieczęciach księcia Bernarda Zwin-
nego z około 1285,8 stanowił on uzupełnienie kolczugi, która zostanie omówiona 
w późniejszej części. Gdy zagrożenie mijało lub nie było potrzeby noszenia ciągle 
na głowie owego kapturka kolczego spuszczano go z głowy. Wówczas układał się 
on jak kołnierz żelazny w kilku fałdach wokół szyi jak na pieczęci Henryka III 

2  AP Wrocław, Dok. m. Wr. 1369. 25. II (sygn. 465).
3  AP Wrocław, Rep. 3, nr 464.
4  AP Wrocław, Rep. 91, nr 8.
5  FUDALEJ, A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. Nowa Sól 1973, s. 33.
6  Identyczna pieczęć ale z 1234 roku, znajduje się w AP Wrocław, Rep. 125, nr 40.
7  GUMOWSKI, M.: Rycerstwo śląskie w dobie piastowskiej. Katowice 1937, s. 10–11.
8  PIECH, Z.: Ikonografia pieczęci Piastów. Kraków 1993, s. 239.
9  AP Wrocław, Rep. 125, nr 69.
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ks. wrocławskiego z 1250 roku9 (ryc. 6) czy Bolesława II Łysego (Rogatki) księcia 
legnickiego z 1244 roku10 (ryc. 8).Do ostatniego z książąt przedstawionych w 
kolczym kapturze należy zaliczyć prawdopodobnie pieczęcie książąt Bernarda 
ziębicko-świdnickiego (ryc. 22) z 130711 roku i Bolka II księcia ziębickiego z roku 
132412 (ryc. 40). Ciekawym zagadnieniem w związku z noszeniem hełmów jest 
moda, jaka przyszła z Francji. Przyglądając się części pieczęci możemy zauważyć, 
że książęta nie mają na sobie nakrycia głowy. Za to artyści, którzy wykonali 
sigillum, doskonale oddali ułożenie włosów. Popularne zatem były długie włosy 
do szyi, wdzięcznie układające się wokół głowy. Dziś byśmy stwierdzili, że byli 
ostrzyżeni na „pazia”. Fryzura ta nie tylko spełniała walory estetyczne, ale także 
i utylitarne. Zabezpieczała ona przed nadmiernym uciskaniem stalowego hełmu.

Dalszym etapem rozwoju hełmu chroniącego policzek i kark stał się typ 
z przedłużonymi ściankami dzwonu i płaskim wierzchołkiem ukazany na 
pieczęci Henryka II Pobożnego z 122813 (ryc. 5). Poprzedzał on formy zamknię-
tego hełmu typu garnczkowego. Wraz z przywdzianiem kolczugi i zarzuceniem 
hełmu normańskiego zaczęto przymocowywać do bojowego nakrycia głowy tak 
zwaną misiurkę, czyli po prostu elementy chroniące czoło, kark oraz skronie 
zrobione z tego samego materiału co kolczuga (rys. 2). Dosyć wcześnie misi-
urkę zaczęto wzmacniać silną obręczą dookoła głowy, co daje się zauważyć już 
na pieczęci Henryka III księcia wrocławskiego (ryc. 6). Bardzo często także 
na końcu nosala mocowano haczyk przeznaczony do zaczepiania na nim poły 
czepca kolczego, co zapewniało lepsza ochronę twarzy wojownika. Zdaniem 
niektórych specjalistów w ten sposób powstał nowy typ hełmu, zwany łebką lub 
z francuskiego bassinetą. Używano go z powodzeniem na polach bitew, oraz jako 
dodatkową ochronę głowy, noszoną pod hełmem garnczkowym. Temu niewielki-
emu i płytkiemu hełmowi sekretnemu przedłużono z czasem wydatnie boki i tył 
dzwonu. Ponadto, choć z kształtu przypominał on hełm stożkowy, miał inny 
sposób wykonania. W odróżnieniu od swego poprzednika był zgrzewany z blach, 
a nie nitowany za pomocą obręczy. Jak już wcześniej wspomniałam, był on 
łączony z czepcem kolczym, jednak trzeba zastrzec iż nie na stałe. Można było 
dowolnie odpinać i przypinać misiurkę w specjalne otwory na dolnej krawędzi 
hełmu. Jednak gdy z biegiem czasu nawet te zabezpieczenia nie były wystarc-
zające czy podczas bitwy czy w coraz popularniejszych i krwawszych turniejach, 
zaczęto stosować nowy typ hełmu – garnczkowy. Pojawia się on w Europie w 
drugiej połowie, a może nawet w końcu XII wieku.14 Na Śląsku w źródle ikono-
graficznym pojawia się na pieczęciach Konrada II księcia głogowskiego, a dalej
kolejno na pieczęciach. Pierwsza z pieczęci jest nietypowa, gdyż hełm ten nie 
znajduje się na głowie księcia ani na tarczy, lecz pojawia się w rękach niewiasty, 
zapewne księżnej, która stojąc na baszcie, podaje go idącemu do boju małżon-
kowi. Bardzo podobna kompozycja znajduje się na pieczęci jego brata Henryka 
III księcia głogowskiego z 1281 roku15 (ryc. 18). Wcześniej jednak pojawiła się 

10  AP Wrocław, Rep. 125, nr 60.
11  AP Wrocław, Rep. 123, nr 3.
12  AP Wrocław, Dok. m. Wr. 1324. 11. IV.
13  AP Wrocław, Rep. 91, nr 40.
14  GRADOWSKI, M. – ŻYGULSKI, Z. jun.: Słownik uzbrojenia historycznego. Warszawa 2000, s. 124.
15  Identyczna pieczęć ale z 1289 roku znajduje się w AP Wrocław, Rep. 98, nr 22.
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pieczęć górnośląska, na której książę ubrany jest w taki hełm. Była nią pieczęć 
Mieszka II księcia opolskiego z 1242 roku.16 Moda na taką kompozycję pieczęci 
przyszła z Niemiec, rozpowszechniona przez książąt z domu Wettynów i Ban-
benbergów.17 Dość szybko hełm garnczkowy ten stał się typowo rycerskim atry-
butem, a efektowny i groźny wygląd powodował, że bardzo często wyobrażano 
go w ikonografii także samodzielnie, jako symbol stanu rycerskiego. Artyści
średniowieczni przedstawiając swoich panów w owych hełmach podkreślali ich 
urodzenie i stan. Wraz z przyjęciem hełmu garnczkowego jako symbolu władcy, 
hełm otwarty został zdegradowany do bycia ochroną w wyobrażeniach plebejuszy 
czy nawet niewiernych. Chrześcijańskiemu, rycerzowi wybitnemu zwłaszcza 
przysługiwał typowy, charakterystyczny dla Europy łaciński hełm garnczkowy, 
odpowiednio zdobiony.18 Początkowo płatnerze szukający ulepszenia ochrony 
powiększali płytę zasłaniającą twarz. Potem z biegiem czasu przeszedł ewolu-
cję od kształtu pierwotnego spłaszczonego u góry dzwonu, na bardziej owalny 
i wypukły, by w końcu zaś w XIV wieku przybrać formę turniejową, z mocno 
wysuniętą patią oczną oraz silnie cofniętą partią dolną. Hełm taki był całkowi-
cie zamknięty i chronił głowę oraz częściowo kark i szyję. W XIII wieku miał 
kształt cylindra z płaskim szczytem. Sam dzwon składał się z kilku nitowa-
nych blach, wzmacnianych obręczami nitowanymi. Naprzodzie znajdowała  
się pojedyncza lub podwójna szczelina wzrokowa, oraz otworki wentylacyjne. 
Takie formy niestety miały spore wady, które niejednokrotnie stanowiły zag-
rożenie życia podczas bitew. Miały one dość mocno zawężone pole widzenia. 
Właściciel takiego nakrycia głowy nie widział co działo się z tyłu, a odwracanie 
głowy było dość kłopotliwe z powodu opierania się hełmu na ramionach. Podob-
nie sprawa wyglądała jeśli chodzi o widok z boku, gdyż szpary były dość małe. 
Ponadto małe otwory wentylacyjne powodowały częstokroć duszenie się i nie-
dotlenienie. Jak już wcześniej wspomniałam pod spód ubierano łebki, kaptur 
kolczy lub czepiec z tkaniny, tworząc tym samym nie tylko dodatkową ochronę 
ale i dobrą amortyzację. Podsumowując informacje na temat budowy, prócz 
wymienionych wad, z całą pewnością można dodać jeszcze jego wagę ok. 5kg 
oraz kształt. Wytrzymałość dzwonu na uderzenia niewątpliwie osłabiała także 
skomplikowana budowa. Złącza i płaski szczyt, po którym nie ześlizgiwały się 
ciosy zadane przez nieprzyjaciela, powodowały zmianę jego funkcji na reprezen-
tatywną oraz turniejową. Dlatego też wkrótce powrócono do hełmów otwartych, 
zakładanych na kaptury kolcze podczas wojen, lecz z powodu zmiany rodzaju 
pancerza dodatkowe mocowanie nieco się zmieniło. O ile u jego poprzedników 
wiązano rzemienie pod brodą, o tyle teraz używano powrozów do mocowania 
go do reszty zbroi, a po zdjęciu spuszczano je w dół, co widzimy wyraźnie na 
pieczęciach Bernarda księcia ziębicko-świdnickiego z roku 130719 (ryc. 22) 
i Bolka I księcia świdnickiego z 129420 (ryc. 16). Rzemienie te czasami służyły 

16  PIECH, Z.: Ikonografia…, s. 245.
17  GUMOWSKI, M.: Pieczęcie śląskie do końca XIV w. In: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do 

r. 1400, red. W. Semkowicz. Kraków 1936, s. 266–267.
18  Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350–1450. Red. A. Nadolski. Łódź 1990, s. 41–42.
19  AP Wrocław, Rep. 123, nr 3.
20  AP Wrocław, Rep 132a. Dep. m. Strzelin, nr 1.
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do zawieszania hełmu na ramieniu, jednak na Śląsku niestety nie ma takiego 
przykładu w ikonografii dotyczącej mej pracy. Ozdobą tego reprezentatywnego
hełmu niejednokrotnie stawały się tzw. klejnoty, w skład których wchodziły 
pióra orła lub pawia, a nawet koguta. Mocowania i układy były różne, od zwy-
kłych grzebieni po silnie krzyżujące się wiązki piór. Na pieczęci Henryka III 
księcia głogowskiego z 1281 roku21 (ryc. 18) widzimy je jako drzewko kilkura-
mienne, stojące na hełmie. Najczęściej jednak są one ułożone wachlarzowo na 
hełmie od przodu ku tyłowi, jak na pieczęci księcia Henryka V księcia legnicki-
ego z 1287 roku22 (ryc. 14), lub księcia Henryka III Głogowskiego z 130323 (ryc. 
21). Czasami jednak ten wachlarz jest ułożony w poprzek głowy, jak na pieczę-
ciach Mieszka I księcia raciborskiego z 128824 (ryc. 17), a później na pieczęci 
Bolka II księcia świdnickiego z 1365 roku25 (ryc. 46). Pióra pawie zaznaczone 
są przez artystów za pomocą kółeczek i serduszek, choć czasami niektórzy rze-
mieślnicy wzbijając się na wyżyny swych umiejętności odwzorowywali je bardzo 
dokładnie, wraz z bocznymi piórkami, jak na wspaniałej pieczęci Jana księcia 
ścinawskiego z roku 132626 (ryc. 36). Odmiennym sposobem układania piór 
jest wcześniej wymienione krzyżowanie wiązek. Dwa pióropusze z rękojeściami 
krzyżowano nad hełmem. Pierwszy nosił je Bolko I Chwalebny (Waleczny) książę 
jaworsko-świdnicki na swej pieczęci z 129327 (ryc. 36), a potem jego syn Bolko 
II, co zostanie omówione dokładniej w następnych rozdziałach. Pióropusze nos-
zone przez książąt górnośląskich były według pieczęci nieco inne. Na pieczęci 
Władysława księcia opolskiego z roku 127428 są wprawdzie pawie pióra, ale nie-
oprawione w kabłąk sterczą jak czub wsadzony prosto w hełm.

Niektórzy książęta zamiast tej niewątpliwej ozdoby stosują jednak guzy 
jak Mieszko I książę opolski na pieczęci z 1288,29 gdzie na przymocowanej do 
hełmu półkolistej obręczy biegnącej w poprzek głowy, są zamocowane w dwóch 
szeregach kulki lub też dzwonki. Być może artysta w ten sposób chciał przed-
stawić bardziej gęsty pióropusz biegnący w kilku szeregach.

Czasem niektórzy książęta nosili szachownicę jako klejnot nad hełmem. Szcze- 
gólnie lubowali się w tym książęta legniccy, u których stała się ona z biegiem lat 
herbem. Najwyraźniej widać ją na pieczęci Bolesława III księcia legnicko-brzeski-
ego z 1304 roku30 (ryc. 24). Ma ona kształt wysokiego cylindra nad hełmem roz-
szerzającego się u góry oraz pokrytego na całej powierzchni szachownicą. Jeszcze 
innym klejnotem znajdującym się na pieczęciach są rogi bawole (wołowe) jak 
u Jana II księcia opawsko-raciborskiego z 139131 czy orzeł na pieczęci Konrada 
I głogowskiego z 1248.32 Zostanie omówione w następnych rozdziałach, gdyż są 

21  Identyczna pieczęć ale z 1289 roku znajduje się w AP Wrocław, Rep. 98, nr 22.
22  PIECH, Z.: Ikonografia…, s. 227–228.
23  AP Wrocław, Rep. 76, nr 16.
24  AP Wrocław, Rep. 71, nr 11.
25  AP Wrocław, Rep. 84, nr 121.
26  AP Wrocław, Rep. 91, nr 226.
27  AP Wrocław, Rep. 132a. Dep. m. Strzelin, nr 1.
28  PIECH, Z.: Ikonografia…, s. 247.
29  AP Wrocław, Rep. 71, nr 11.
30  AP Wrocław, Rep. 91, nr 143.
31  AP Wrocław, Rep. 114, nr 25.
32  STRONCZYŃSKI, K.: Pomniki książęce Piastów, lenników dawnej Polski. Piotrków 1888, s. 196.
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one przedstawione na pieczęciach konnych odwrotowych oraz herbowych. Obok 
klejnotu hełm posiadał także czasami tzw. labry. Była to lekka i powiewna mate-
ria jedwabna lub płócienna przyczepiona do tyłu hełmu, która miała znaczenie 
ozdobne. Modę tą wprowadzili Krzyżowcy w XII wieku, lecz wtedy miała ona za 
zadanie ochronę karku i zbroi przed palącymi promieniami słońca na Bliskim 
Wschodzie, zatem miała kolory jasne. Na francuskich pieczęciach pojawiają się 
one już od 1196 roku, zaś do niemieckich krajów rządzonych przez Wettynów tra-
fiają na pieczęcie w roku 1293,33 a więc niemalże 100 lat później. Na Śląsku wpro-
wadził je po raz pierwszy Bolesław III legnicki w 1310 roku34 (ryc. 25) W pozostałej 
części Polski nie przyjęły się one tak dobrze i szybko, gdyż zobaczyć je można 
wyjątkowo tylko na pieczęci Przemyka księcia sieradzkiego z 1330 roku.35

Podsumowując informacje na temat rozwoju hełmów można zauważyć 
ciągłe ulepszanie tego bojowego nakrycia głowy, a także pójście drogą bardziej 
ozdobną i reprezentatywną. Wykształciły się zatem hełmy o dwóch jakby odmi-
ennych funkcjach. Przede wszystkim bojowej – to właśnie one chroniły głowy 
władców podczas wypraw i wojen. Miały one konstrukcje ekonomiczne i ciągle 
były ulepszane, to właśnie do nich możemy zaliczyć hełmy stożkowy, zwany nor-
mańskim, a także szłom wielkopolski, który z biegiem czasu, po odkryciu wad 
hełmu garnczkowego, stał się podstawą do skonstruowania łebki. Łebka uzbro-
jona w misiurkę następnie przekształciła się w hełmy z przyłbicami, co zresztą 
nie zostało przedstawione na pieczęciach omawianych przeze mnie. A szkoda, 
gdyż jest to wdzięczny i ciekawy temat, zwłaszcza dla kogoś komu nie są obce 
nazwy „psi pysk”, „żabi pysk” czy też „kreci pysk”. To właśnie one zastąpiły 
turniejowe hełmy garnczkowe w XIV i XV wieku, pozostawiając jednocześnie 
funkcję symboliczną swemu poprzednikowi. Ich ranga urosła wręcz do miana 
herbu wielu rodów książęcych jak i szlacheckich. Pozostaje mi tylko wspomnieć 
o ludziach, którzy wykonywali hełmy. Byli nimi tzw. hełmiarze, a także płat-
nerze należący z reguły do zbiorowego cechu kowali.36 Wśród nich zapewne ist-
niały specjalizacje, jednakże większość najpiękniejszych hełmów sprowadzano 
z Włoch i Niemiec z uwagi na finezję tamtejszych kowali.37

Jak hełm osłaniał głowę, tak tarcza ochraniała piersi książąt. Dawniej ze 
względu na kształt nosiła ona nazwę szczytu, pawężu czy puklerza. W słowniku 
języka polskiego istnieje definicja, że jest to „deska okrągła, owalna, pokryta
skórą lub blachą, czasem metalowa, część uzbrojenia dawnego rycerza służąca 
jako obrona przed pociskami.”38

Podobnie jak hełm, tak i tarcza ulegała ewolucji. Zmieniały się również 
jej funkcje. Na pieczęci Henryka II Pobożnego księcia wrocławskiego z 122839 
(ryc. 5) i pieczęci Henryka I Brodatego z 123040 (ryc. 4) widzimy, że tarcza ma 
kształt migdałowy, ostro zakończonym końcem zwrócona jest ku dołowi. Jest 

33  GUMOWSKI, M.: Pieczęcie…, s. 272.
34  AP Wrocław, Rep. 58, nr 8.
35  GUMOWSKI, M.: Pieczęcie…, s. 272.
36  SZYMCZAK, J.: Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII-XIV wieku. Łódź 1989,  

str. 100–102.
37  Świadczą o tym znaleziska archeologiczne.
38  Podręczny słownik języka polskiego. Red. K. Skalska. Warszawa 1958, s. 371.
39  AP Wrocław, Rep. 91. nr 40.
40  Identyczna pieczęć, ale z 1234 roku, znajduje się w AP Wrocław, Rep. 125, nr 40.
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to tzw. typ normański, używany powszechnie w całej Europie już w X wieku. 
Długość jej musiała wynosić od około 1–1,2 metra.41 Była to zatem dosyć duża 
tarcza, chroniąca nie tylko piechura ale także i jeźdźca. Gdy przyjrzymy się 
dokładniej tarczy Henryka I Brodatego (ryc. 4) możemy dostrzec wyraźnie iż na 
środku znajduje się krzyż, a nad nim półksiężyc w miejscu gdzie powinno być 
umbo. Niestety nie została ona uwidoczniona na żadnej z pieczęci. Dla wyjaś-
nienia dodam, iż jest to duży metalowy guz pusty w środku, mający za zadanie 
wzmocnienie konstrukcji tarczy.42 O jego istnieniu wiemy z pozostałych źródeł 
ikonograficznych, jak np. drzwi gnieźnieńskie lub zabytki archeologiczne. Moco-
wanie tarczy znajdowało się po stronie wewnętrznej, dlatego niestety nie jest 
one uwzględnione na wizerunku napieczętnym. Były to rzemienie, służące jako 
uchwyty – imacze lub też używane do zawieszania tarczy przez ramie. Zakła-
dano je na lewe przedramię tak, by wolną dłonią jeździec mógł swobodnie powo-
dować koniem. Ponieważ typ migdałowaty był ciężki miał dodatkowe mocowanie 
w postaci pasa przerzuconego przez prawe ramię, co doskonale widać na pieczęci 
Henryka I Brodatego (ryc. 4). Wraz z potrzebą oznakowania rycerstwa swoimi 
znakami oraz barwami, gdyż w czasie boju hełmy garnczkowe zasłaniały twarz, 
na tarczach pojawiają się godła herbowe. Pojawienie się ich można zaobserwować 
już we Francji w końcu XII wieku, a na Śląsku wraz z wcześniej wspomnianą 
pieczęcią Henryka I Brodatego z 1230 roku.43 To właśnie wcześniej przeze mnie 
opisany krzyż z półksiężycem stał się monogramem książęcym. Natomiast już 
jego syn Henryk II Pobożny na swej pieczęci44 (ryc. 5) umieścił jako pierwszy na 
Śląsku orła, jednocześnie używając ojczystego znaku, tj. półksiężyca z krzyżem 
na jego piersiach. Po Henryku II Pobożnym nie używano więcej krzyża, zamiast 
niego malowano na Dolnym Śląsku na tarczach orła z półksiężycem, a samego 
orła na Górnym Śląsku. Z jednej strony przykładem może być pieczęć Henryka 
III księcia głogowskiego z 1281 roku45 (ryc. 18) z drugiej strony zaś pieczęć Wła-
dysława księcia opolskiego z 1260 roku46 (ryc. 7).

Wraz z upływem czasu, kiedy to następowały przeobrażenia hełmów oraz 
opancerzenia na cięższe, lepiej chroniące przed ciosami zadanymi wprost, tar-
cza zmieniała się także. Możemy stwierdzić, iż zmniejszyła się stając się bard-
ziej poręczna. Zmieniło się także tworzywo z drewna na metal. Taką tarczę po 
raz pierwszy na pieczęci pieszej widać u Bolesława II Łysego (Rogatki) księcia 
legnickiego z 124447 (ryc. 8). Jak widać tarcza jest stosunkowo mała, trójkątna, 
o tendencjach do zaokrąglania jej boków. To właśnie ten typ, podobnie jak hełm 
garnczkowy, stał się symbolem-atrybutem rycerskim (na całym jej polu przed-
stawiono godło właściciela). Jednakże już na początku XIV wieku, kiedy tarcza 
ta zmniejszyła się jeszcze bardziej, artyści nie byli w stanie przedstawić dokład-
nie orła z półksiężycem. Dlatego też orzeł książąt dolnośląskich przestaje nosić 

41  NADOLSKI, A.: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź 1954, s. 76.
42  Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864. Red. J. Sikorski, t. 1. Warszawa 1965, s. 31.
43  Identyczna pieczęć ale z 1234 roku znajduje się w AP Wrocław, Rep. 125, nr 40.
44  AP Wrocław, Rep. 91, nr 40.
45  Identyczna pieczęć ale z 1289 roku znajduje się w AP Wrocław, Rep. 98, nr 22.
46  AP Wrocław, Rep. 71, nr 5.
47  AP Wrocław, Rep. 125, nr 60.
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na swych piersiach półksiężyc, co można zaobserwować już na pieczęci pieszej 
Henryka II (IV) księcia głogowsko-żagańskiego z 1316 roku48 (ryc. 39).

Na koniec pragnę omówić tarczę z dość nietypowej pieczęci pieszej Wacława 
I księcia legnickiego z 1349 roku.49 Cały wizerunek władcy jest wzorowany na 
statuetkach postaci wodzów rzymskich. Dlatego, być może wbrew ówczesnej 
modzie na małe trójkątne tarcze, władca dzierży dużą tarczę, zawieszoną na 
pasku dodatkowym przez prawe ramię, podobną do migdałowej, lecz prostych 
ściankach.

Podsumowując, wśród pieczęci pieszych widzimy dwa typy tarcz. Pierwszą 
jest migdałowa, przystosowana do obrony przed łucznikami. Niewątpliwie była 
ona doskonałą zasłoną i spełniała dobrze swe funkcje. Świadczy o tym długi 
czas jej używania już od X wieku. Jej wyjście z użytku było spowodowane uleps-
zeniem pancerza (zwiększenie ciężaru), a co za tym idzie potrzeba zmniejszenia 
na rzecz manewrowości, ciężaru uzbrojenia ochronnego. Ponadto nowe zbroje, 
o wiele lepiej ochraniały przed strzałami, gdyż składały się z blach, a nie z kaf-
tanów zbrojonych.

Przejdźmy zatem do pancerza wchodzącego w skład uzbrojenia ochronnego. 
Był on odpowiedzialny za bierną ochronę tułowia wojownika. Przemiany jego 
były spowodowane głównie powstawaniem nowych i doskonaleniem istniejących 
rodzajów broni zaczepnej. Niektórzy badacze sądzą na podstawie pieczęci, że w 
XIII wieku to właśnie rozpowszechnienie i ulepszenia broni rażącej z dystansu, 
czyli kuszy, łuku, długiej piki, powodowały te zmiany. Opierając się na naj-
starszych XIII-wiecznych śląskich pieczęciach możemy stwierdzić iż najstarszą 
ochroną był kaftan pancerny. Najwyraźniejsze jego przedstawienie widnieje na 
wielokrotnie już wspomnianej przeze mnie pieczęci Henryka I Brodatego (ryc. 4) 
z 1230 roku.50 Wyraźnie widzimy iż na kaftanie tym, sięgającym za kolana, są 
wyryte poziome pasy. Kwestią teraz staje się poprawne wyciągnięcie wniosków 
z tego wzoru. Pamiętając o naukach A. Nadolskiego51 w tej dziedzinie, musimy 
wiedzieć, że artyści sprzed lat umownie oddawali skomplikowaną fakturę pan-
cerza. Nieraz zdarzały się przypadki, że nowożytni badacze zachwycający się 
napieczętnymi wizerunkami zbroi doszukiwali się jej wielu odmian zdumiewa-
jących oryginalnością zastosowanych rozwiązań. Przyjęli oni bowiem zapewne 
różne metody przedstawiania przez dawnych artystów jednego typu pancerza, np. 
kolczego. Mając to na uwadze pozostali badacze popadli w drugą skrajność, oto 
działali oni schematycznie upatrując przykładowo kolczugi tam gdzie jej nie było.

Przytoczę więc opinie znanych mi historyków na temat pancerza z pieczęci 
Bolesława I Brodatego, a następnie dodam własny osąd. Marian Gumowski 
podaje, że jest to pancerz „sprzączkowy z szeregu pierścieni żelaznych.”52 Ponie-
waż ta praca stanowi podstawę dla wielu późniejszych badaczy, zatem nie jest 
dziwne, że wielu współczesnych historyków, idąc śladem tego historyka, upatruje  

48  Identyczna pieczęć, ale z 1321 roku, znajduje się w AP Wrocław, Rep. 76, nr 48.
49  AP Wrocław, Rep. 132a. Dep. Strzelin, nr 151.
50  AP Wrocław, Rep. 125, nr 40.
51  NADOLSKI, A.: Broń…, s. 42–43.
52  GUMOWSKI, M.: Pieczęcie…, s. 262.
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tam, jak Z. Piech, zbroi kolczej.53 Nieco ostrożniej do tej sprawy podchodzi Z. 
Wawrzonkowska uznając ten ubiór za kaftan zbrojny z kapturem.54 Choć co do 
tego pewności także nie ma, gdyż wcześniej w tym samym zdaniu wymienia 
także kaftan pancerny kolczy. Natomiast, co jest dość dziwne, w swej pracy W. 
Fabijański, opisując wizerunek napieczętny Henryka I Brodatego z 1230 roku55 
(ryc. 4), wymienia prawie wszystkie jego elementy w z wyjątkiem właśnie pan-
cerza.56 Jakby go w ogóle nie było. Najbliżej prawdy, według mnie, jest A. Fuda-
lej. Dysponuje on bardzo wyraźną ilustracją pieczęci odpowiednio powiększoną. 
Stwierdza, że jest to kaftan z naszytymi zbrojnikami.57 Podobne jest i moje 
zdanie. W żadnym razie nie wygląda to na kaftan kolczy. Podobny jest raczej 
do pancerzy jakich w starożytności używali Persowie. Ten typ był używany nie 
tylko na Wschodzie, ale także przez Imperium Rzymskie. Nic w tym dziwnego, 
że dotrwał do średniowiecza, choć w mocno zmienionej formie. Na skórzanym 
lub materiałowym podkładzie mocowano płytki z kutej stali lub żelaza, zachod-
ziły one krawędziami na siebie dachówkowato, jedna na drugą, w ten sposób 
tworząc jednolitą powierzchnie chronioną metalem. Wykonany w ten sposób 
pancerz był bardziej stabilny. Układał się w poziomych pasach. Na przykładzie 
naszej pieczęci widzimy, że pancerze takie miały rękawy i mogły sięgać kolan. 
Dla wygody i polepszenia swobody ruchów rozcinano ją z tyłu i z przodu. Miało 
to dodatkowo plusy podczas jazdy konnej. Niestety zbroja ta, choć miała niewąt-
pliwe zalety, miała także i wiele wad. Przede wszystkim była ciężka, znacznie 
bardziej niż kolczuga używana w tym samym czasie, co widzimy już na pieczęci 
Henryka II Pobożnego z 1228 roku58 (ryc. 5). W warunkach bojowych dość 
często odpadały ze zbroi nity, powodując tym samym dziurę w ochronie, w którą 
wróg mógł razić. Trzeba jednak przyznać, że pod względem amortyzacji uderzeń 
przez broń obuchową chroniła znacznie lepiej niż pancerz kolczy, który chronił 
tylko przeciw cięciom i sztychom. Jednakże jak wiemy uzbrojenia ochronnego 
obojętnie jakiego typu nie zakłada się na gołe ciało. Pod spód wkłada się spec-
jalne, grube kaftany lub grube koszule czy tuniki. Widać to bardzo dobrze na 
pieczęci Henryka I Brodatego (ryc. 4), gdzie mocno pofałdowana tunika sięga 
kostek władcy.

Jak już wcześniej wspomniałam ten pancerz zbrojny miał za wiele wad 
i szybko ustąpił swemu rywalowi – kolczudze. Świadczy o tym szereg pieczęci 
(ryc. 11, ryc. 17, ryc. 31). Królowała ona do końca XIV wieku. Ma ją pod kafta-
nem pancernym Henryk IV Stary książę żagańsko-krośnieński w 1379 roku59 
(ryc. 50). Skąd taka popularność pancerza kolczego? Świadczy o niej historia. 
Choć wymyślili ją Celtowie bardzo szybko przejęli ją nie tylko Rzymianie, ale 
także ludy europejskie.60 Bardzo popularna była szczególnie na Wschodzie. 

53  PIECH, Z.: Ikonografia…, s. 221.
54  WAWRZONKOWSKA, Z.: Uzbrojenie…, s. 16.
55  AP Wrocław, Rep. 125, nr 40.
56  FABIJAŃSKI, W.: Dawne pieczęcie na Dolnym Śląsku. Wrocław 1980, s. 12.
57  FUDALEJ, A.: Pieczęcie…, s. 11.
58  AP Wrocław, Rep. 91, nr 40.
59  AP Wrocław, Rep. 116, nr 137.
60  CREMIN, A.: Celtowie. Warszawa 2001, s. 48.
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Kolczugę wykonywano z niewielkich pierścieni, każdy z nich łączył się z 4 sąsi-
ednimi. By wzmocnić łączenia ogniw przecinano je na ukos, spłaszczano końce 
oraz nitowano pojedynczo lub podwójnie. Dodatkowo by kolczuga lepiej leżała 
na ciele, nie tworzyła fałd i zgrubień, robiono ją z kółeczek o różnej średnicy. Im 
mniejsze pierścienie tym pancerz był bardziej wytrzymały na cięcia i pchnię-
cia. Oprócz tułowia chroniła także i ręce, co widać na pieczęciach np. Henryka 
IV księcia wrocławskiego z 128861 (ryc. 15) oraz Bolesława I księcia opolski-
ego z 1308.62 Pod spód zakładano tzw. przeszywanice, co widać na pieczęci 
Przemka księcia raciborskiego z 1284 roku. Miał on za zadanie amortyzować 
ciosy zadane bezpośrednio w opancerzenie. Chroniono splotem drucianym 
także głowę o czym pisałam już wcześniej, oraz nogi jak na pieczęci Bernarda 
księcia świdnickiego z 1307 roku63 (ryc. 22), oraz Bolka II księcia ziębickiego 
z 1324 roku64 (ryc. 50). Widać tam wyraźnie iż opancerzenie na nogach prze-
chodzi w buty. Przedłużeniem rękawa kaftana kolczego były rękawice. Robiono 
je z tego samego materiału. Miały jeden palec i dla lepszego uchwytu broni 
zaczepnej miały wycięcie odsłaniające wnętrze dłoni, jak na pieczęci Bernarda 
księcia fürstenbersko-świdnickiego z 1307 roku65 (ryc. 22). Na pancerz zaczęto 
dodatkowo narzucać tuniki, które pierwotnie długie jak dalmatynka na pieczęci 
Henryka II Pobożnego z 122866 (ryc. 5) jak i Henryka III księcia wrocławskiego 
z 1253 roku67 (ryc. 10) sięgają tylko kolan. To samo możemy zaobserwować na 
pieczęciach XIV wiecznych Bolesława II księcia opolskiego z 1321 roku68 (ryc. 
33) oraz Jana księcia ścinawskiego z 1326 roku69 (ryc. 36).

Jednakże już w XIII wieku sama kolczuga okazała się niewystarczająca. 
Dla lepszej ochrony zaczęto teraz używać wzorem francuskim napierśnika. Był 
on wdziewany na wierzch pancerza kolczego i tuniki. Tak ubrany po raz pier-
wszy jest Władysław I książę opolski, na swej pieczęci z roku 126070 (ryc. 7), 
oraz Bernard Zwinny książę Lwówka na pieczęci z 1281 roku,71 a następnie 
Bernard książę fürstenbersko-świdnicki w 1307 roku72 (ryc. 22). Według A. 
Nowakowskiego73 protoplastą płytowej zbroi jest prymitywny pancerz w postaci 
szerokiego pasa zbrojonego od spodu 3 rzędami folg (płyty większych zbrojni-
ków) utrzymujących się na szelkach w pieczęci Henryka II Pobożnego z 1228 
roku74 (ryc. 5). Właśnie ewolucja tych płyt zbrojników zmierzała ku utworzeniu 
napierśnika.

61  PIECH, Z.: Ikonografia…, s. 224–225.
62  Tamże, s. 248–249.
63  AP Wrocław, Rep. 123, nr 3.
64  AP Wrocław, Dok. m. Wr. 1324. 11. IV.
65  AP Wrocław, Rep. 123, nr 3.
66  AP Wrocław, Rep. 91, nr 40.
67  AP Wrocław, Rep. 91, nr 88.
68  Identyczna pieczęć, ale z 1353 roku, znajduje się w AP Wrocław, Rep.71, nr 24.
69  AP Wrocław, Rep. 91, nr 226.
70  AP Wrocław, Rep. 71, nr 5.
71  PIECH, Z.: Ikonografia…, s. 239.
72  Identyczna pieczęć ale z 1310 roku znajduje się w AP Wrocław, Rep. 84, nr 49.
73  NOWAKOWSKI, A.: Uzbrojenie średniowieczne w Polsce na tle środkowoeuropejskim. Toruń 1992,  

str. 98.
74  AP Wrocławski, Rep. 91, nr 40.
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Zatrzymując się trochę przy pieczęci Bernarda Zwinnego księcia Lwówka, 
wyraźnie widać iż ma on na sobie kaftan kolczy a na wierzchu pancerz sięgający 
od pach do bioder. Utrzymuje się ona na 2 pasach, szelkach i na ramionach. 
Z przodu jest przymocowany dodatkowy pas, który opadając osłania dolną 
część brzucha. Na pancerzu dostrzec możemy nity, być może były one złote 
w oryginale. Świadczą one, że jest to pancerz o konstrukcji łączonej, tzn. że 
wierzchnia warstwa skóry czy tkaniny osłania wewnętrzną warstwę składając 
się z przymocowanych folg – zbrojników. Ten typ pancerza różnie nazywano. 
Najbardziej popularna nazwa to brygantyna, ale są jeszcze korazin i jazerin 
z francuskiego.75

Inną podobną formę pancerza reprezentują kurty bez rękawów, sięgające 
do kolan lub niewiele poniżej ud. Są zbrojone od środka jak na pieczęci Henryka 
(II) IV (Śmiałego) księcia głogowsko-żagańskiego z 1329 roku,76 lub zbrojone 
z zewnątrz zbrojnikami-łuskami jak na pieczęciach Bolka II (Małego) księcia 
świdnicko-jaworskiego z 136577 (ryc. 46) oraz Wacława I księcia wrocławskiego 
z 134978 (ryc. 44).

Uzupełnieniem tego uzbrojenia ochronnego są sztywne (lite) ochrony końc-
zyn. Początkowo są one wyrabiane ze sztywnej skóry, a następnie z metalu. Za 
owe osłony uznajemy nałokietnice i nakolanniki.79 Nałokietniki najlepiej widać 
na pieczęci Henryka V Brzuchatego (Tłustego) z 1291 roku80 (ryc. 19). Mają one 
kształt kulisto-stożkowy. Nakolannice natomiast zauważyć można na pieczę-
ciach Bernarda księcia ziębicko-świdnickiego z 1307 roku81 oraz Bolesława II 
księcia ziębickiego, jako że wzorował się on na bracie. Ponadto obie pieczęcie naj-
prawdopodobniej wykonał ten sam rzemieślnik. Podobnie zresztą widać narami-
enniki na pieczęci Konrada II księcia oleśnicko-kozielskiego z 1364 roku.82

Ostatnią formą zbroi jaka pojawia się w naszym materiale ikonograficznym
do końca XIV wieku jest ciężka zbroja płytowa. Powstała ona wraz z wzrostem 
znaczenia turniejów. Tak więc odrzucono z lentnera pokrywające go osłony 
tekstylne i skórzane. Osłony zakrywały więc cały tors, ręce i nogi. Zbroja teraz 
składa się z pancerza, naramienników, rękawic, nagolenników i hełmu. Figura 
tak ubranego księcia wydaje się być wydłużona i w pasie ściśnięta. Przykładu 
dostarczają pieczęcie z końca XIV wieku. Na pewno zaliczyć do nich można 
niezbyt dokładną w naszym wypadku, bo odrysowana, pieczęć Henryka VIII 
Wróbla księcia Kożuchowa, Zielonej Góry i Szprotawy z 1396 roku.83 W tym 
ostatnim przypadku, o ile zaufamy rysownikowi, zobaczyć możemy szorce,84 
czyli taśmowe folgi, które miały za zadanie ochronę uda.

75  GUMOWSKI, M.: Pieczęcie…, s. 266.
76  PIECH, Z.: Ikonografia…, s. 235–236.
77  AP Wrocław, Rep. 84, nr 121.
78  AP Wrocław, Rep. 132a. Dep. Strzelin, nr 151.
79  WAWRZONKOWSKA, Z.: Uzbrojenie średniowiecznego rycerstwa śląskiego. Wrocław 1984, s. 7.
80  PIECH, Z.: Ikonografia…, s. 228.
81  Identyczna pieczęć ale z 1310 roku znajduje się w AP Wrocław, Rep. 84, nr 49.
82  WAWRZONKOWSKA, Z.: Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku. Wrocław 1976, 

s. 93.
83  FUDALEJ, A.: Pieczęcie…, s. 33.
84  NOWAKOWSKI, A.: Uzbrojenie…, s. 100.
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Konkluzje.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że na Śląsku od początku XIII wieku 

do końca XIV wieku panuje wielka różnorodność form ubioru ochronnego. Od 
kaftanów zbrojnych po zbroje płytowe. Najczęściej używaną formą jest jednak 
kolczuga. Pomimo swych licznych wad była modna najdłużej nie tylko w Euro-
pie, ale też i na Wschodzie. Na wierzch zaczęto zakładać tuniki do kolan, często 
marszczone poniżej pasa. Niejednokrotnie na wierzchu znajdowały się barwy 
i godła danego rycerza. Była to epoka zasłoniętych przez hełmy garnczkowe 
twarzy, w związku z czym znaki rozpoznawcze znajdowały się nie tylko na 
wcześniej omówionych hełmach i tarczach, ale i właśnie na okryciach wierzch-
nich85. 

Uzupełnieniem stroju rycerza czy władcy był, jakże ważny wówczas, 
pas rycerski. Rzadko służył on, wbrew utartym opiniom, jako wieszadło dla 
miecza. Na wielu pieczęciach widzimy wyraźnie jak niezależnie opasuje on 
biodra książęce. Znajduje się na tunikach narzucanych na zbroje i pancerze. 
Ze względu na niedokładność wyobrażenia nie można niestety wiele powiedzieć 
na jego temat. Wiemy, że najprawdopodobniej był skórzany, choć czasem mógł 
być złożony z grubych materiałowych warstw silnie wypukłych, jak na pieczęci 
Henryka VI żagańskiego z 1379 roku86 (ryc.50). Najczęściej jednak był to według 
wizerunków napieczętnych prosty skórzany pas opasujący władcę w tali jak 
na pieczęci Bolesława II księcia opolskiego z 132187 (ryc.33) lub Bolesława III 
księcia legnicko-brzeskiego z 1304 roku88 (ryc.24). W nielicznych przypadkach 
widzimy do tych właśnie pasów przymocowane miecze, jak u Henryka III księcia 
głogowskiego z 1281 roku89 (ryc.18) i 130390 (ryc.21), także Leszka księcia raci-
borskiego z 1309 roku91 (ryc.26) Wacława I księcia legnickiego z 1349 roku92 
(ryc.44). Czasami widać sztylet przypasany jak u Jana księcia ścinawskiego 
z 132693 (ryc.36) lub Bolka II księcia świdnickiego z 1365 roku94 (ryc.46). Pas 
ten wraz z hełmem garnczkowym stał się symbolem stanu rycerskiego. To właś-
nie od niego pochodzi uroczystość pasowania na rycerza, kiedy to kandydatowi 
przypina się ostrogi pas, oraz miecz. 

Reasumując, nasuwa się jeszcze jeden wniosek gdy popatrzymy na chrono-
logicznie ułożone pieczęcie z wyraźnymi wizerunkami pasów. Możemy na nich 
zobaczyć wyraźną ewolucję. Początkowo, jak ustaliliśmy, służy on dla przepa-
sania tuniki w talii, rzadko kiedy jest wiązaniem dla broni. Z biegiem czasu 
zmienia się nie tylko surowiec, z którego jest wykonany – skóra – na metal, 
ale także umiejscowienie. O ile, jak u Bolesława II księcia opolskiego z 1321 

85 ŻYGULSKI, Z. jun.: Broń jako dzieło sztuki. Kraków 1969, s. 18–19.
86  AP Wrocław, Rep. 116, nr 137.
87  Identyczna pieczęć, ale z 1353 roku, znajduje się w AP Wrocław, Rep. 71, nr 24.
88  AP Wrocław, Rep. 91, nr 143.
89  Identyczna pieczęć, ale z 1289 roku, znajduje się w AP Wrocław, Rep. 98, nr 22.
90  AP Wrocław, Rep. 76, nr 16.
91  Identyczna pieczęć, ale z 1316 roku, znajduje się w AP Wrocław, Rep. 71, nr 16.
92  AP Wrocław, Rep. 132a. Dep. Strzelin, nr 151.
93  AP Wrocław, Rep. 91, nr 226.
94  AP Wrocław, Rep. 84, nr 121.
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roku95 (ryc.33) obejmuje talię księcia spinając tunikę, już u Henryka VI księ-
cia żagańskiego z 1379 roku96 (ryc.50) opada luźno na biodro będąc już raczej 
ozdobą i symbolem stanu rycerskiego, niżeli pełniąc funkcję utylitarną.

Następnym symbolem stanu rycerskiego są ostrogi, jednak miejsce tego 
elementu ekwipunku rycerskiego w wyobrażeniach napieczętnych omówię w 
innym miejscu, jako że nie wchodzi on w zakres uzbrojenia ochronnego rycerza. 
Podam tylko, że zauważyć je możemy dopiero w wizerunkach XIV-wiecznych. 

95  Identyczna pieczęć, ale z 1353 roku, znajduje się w AP Wrocław, Rep. 71, nr 24. 
96  AP Wrocław, Rep. 116, nr 137.
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Resumé

Rytířská zbroj podle slezských pěších pečetí ve středověku

Monika Małecka

V závěrečném shrnutí můžeme říci, že od začátku 13. do konce 14. století se Slezsko vyznačuje znač-
nou různorodostí forem ochranných oděvů – od zbrojních plášťů po zbroje plátové. K nejčastěji používaným 
soudobým formám zbroje však patří drátěné košile. I přes své četné nedostatky byly nejdéle populární 
nejen v Evropě, ale také na východě. Na svrchní část se oblékaly ke kolenům sahající a pod pasem často 
stahované tuniky. Nezřídka se na svrchní zbroji také objevovaly barvy a erb daného rytíře. Jednalo se 
o éru hrncových, tvář zakrývajících, helem, a proto se poznávací znaky nacházely nejen na helmách a ští-
tech, ale také na svrchním oděvu.1    

Doplňkem oděvu rytíře nebo panovníka byl, na svou dobu důležitý, rytířský pás. Přes ustálené míně-
ní však sloužil jen zřídka k zavěšení meče. Na mnoha pečetích zřetelně rozeznáváme, že slouží k volnému 
opásání knížecího pasu a nachází se na tunikách oblékaných na zbroj a brnění. Z důvodu nepřesných 
představ jej ale nelze více přiblížit. Víme, že byl pravděpodobně kožený, ačkoliv místy se mohl skládat ze 
silných vrstev látky, jako na pečeti Henryka VI. Żaganského z roku 13792 (obr. 50). Nejčastěji se však podle 
pečetních podob jednalo o jednoduchý kožený pás nošený na pase panovníka, jako na pečeti Bolesława II., 
knížete opolského, z roku 13213 (obr. 33) nebo Bolesława III., knížete legnicko-brzeského, z roku 13044 
(obr. 24). Meče zavěšené na rytířských pásech vidíme jen v několika málo případech, například u Henryka 
III., knížete głogovského, z roku 12815 (obr. 18) a roku 13036 (obr. 21), Leszka, knížete ratibořského, z ro-
ku 13097 (obr. 26), Wacława I., knížete legnického, z roku 13498 (obr. 44). Někdy lze rozlišit připásanou 
dýku, jako u Jana, knížete ścinawského, z roku 13269 (obr. 36) nebo Bolka II, knížete świdnického, z roku 
136510 (obr. 46). Tento pás se spolu s hrncovou helmou stal symbolem rytířského stavu. Právě od něj 
pochází slavnost pasování na rytíře, kdy se uchazeči připíná pás a meč. 

Podíváme-li se na chronologicky seřazené pečetě se zřetelnými vyobrazeními pásů, docházíme ještě 
k jednomu závěru. Můžeme totiž na nich dokumentovat jejich výrazný vývoj. Nejprve, jak jsme již konsta-
tovali, slouží rytířský pás k přepásání tuniky v pase a jen zřídka k přichycení zbraně. Postupem času se 
však nemění pouze suroviny, z nichž je vyroben, tedy kůže na kov, ale také jeho umístění. U Bolesława II., 
knížete opolského, z roku 132111 (obr. 33) obepíná tuniku kolem pasu, zatímco u Henryka VI., knížete 
żagańského, z roku 137912 (obr. 50) již volně přiléhá k bokům a plní spíše funkci zdobného prvku a sym-
boliky rytířského stavu, než funkci utilitární. 

Dalším symbolem rytířského stavu jsou ostruhy, avšak o místě tohoto prvku rytířské výzbroje na 
pečetních vyobrazeních se zmíním na jiném místě, také proto, že ostruhy nejsou součástí ochranné výbavy 
rytířů. Uvedu jen, že se s nimi lze setkat teprve na vyobrazeních z 14. století.

(Překlad Jiří Muryc)

1  ŻYGULSKI, Z. jun.: Broń jako dzieło sztuki. Kraków 1969, s. 18–19. 
2  AP Wrocław, Rep. 116, č. 137.
3  Totožná pečeť, ovšem z roku 1353 se nachází v AP Wrocław, Rep. 71, č. 24. 
4  AP Wrocław, Rep. 91, č. 143. 
5  Totožná pečeť, ovšem z roku 1289 se nachází v AP Wrocław, Rep. 98, č. 22. 
6  AP Wrocław, Rep. 76, č. 16. 
7  Totožná pečeť, ovšem z roku 1316 se nachází v AP Wrocław, Rep. 71, č. 16.
8  AP Wrocław, Rep. 132a. Dep. Strzelin, č. 151.
9  AP Wrocław, Rep. 91, č. 226. 
10  AP Wrocław, Rep. 84, č. 121. 
11  Totožná pečeť, ovšem z roku 1353 se nachází v AP Wrocław, Rep. 71, č. 24. 
12  AP Wrocław, Rep. 116, č. 137. 
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ANDREAKRÚPOVÁ

ÚVOD
Život a dílo Jakoubka ze Stříbra

Jakoubek ze Stříbra,1 autor kázání Venit Helias, „Husův dědic ve vůdcovství 
strany a nástupce na betlémské kazatelně,“2 jeho pokračovatel a tvůrce husit-
ského programu,3 se narodil asi v roce 1371 ve Víchově u Stříbra. Vzdělání nabyl 
na fakultě svobodných umění pražské univerzity – v roce 1393 dosáhl hodnosti 
bakaláře, v roce 1397 mistra, od roku 1399 na univerzitě vyučoval. V roce 1402 
získal kněžské svěcení. Poté působil zpočátku jako oltářník, od roku 1410 jako 
kazatel u sv. Vojtěcha na Zderaze, po odchodu Jana Husa do Kostnice a po jeho 
smrti kázal v Betlémské kapli. Jakoubek ze Stříbra stál od počátku své církevní 
dráhy na straně reformistů, po boku Jana Husa odmítal prodej odpustků a ká-
zal chudobu kněží. Jakoubek podléhal postupně vlivu Marsilia z Padovy, Jana 
Viklefa, Matěje z Janova a českého reformismu všeobecně. Velký vliv na něj mělo 
především učení Matěje z Janova, z jehož Pravidel Starého a Nového zákona od 
samého počátku své literární tvorby přebíral řadu principů a myšlenek (např. 

1  Jakoubkův život a dílo popsali: BARTOŠ, F. M.: Literární činnost M. Jakoubka ze Stříbra. Praha 1925; 
Týž: M. Jakoubek ze Stříbra, druhý zakladatel husitství. Jihočeský sborník historický (= JSH) 11/1939, s. 
1–14; Týž: M. Jakoubek ze Stříbra. Husův spolubojovník a obnovitel kalicha. Praha 1939; Mistr Jakoubek 
ze Stříbra. In: BARTOŠ, F. M.: Světci a kacíři. Praha 1949, s. 82–105; Týž: Vrcholná bitva M. Jakoubka 
ze Stříbra. Křesťanská revue 28/1961, s. 245–248; BORECKÝ, F.: Mistr Jakoubek ze Stříbra. Praha 
1945; DE VOOGHT, P.: Jacobellus de Stříbro (†1429), premier théologien du hussitisme. Louvain 1972; 
FUNDA, O. A.: Teolog kalicha. Křesťanská revue 28/1961, s. 106–110; KADLEC, J.: Literární polemika 
mistrů J. ze Stříbra a Ondřeje z Brodu o laický kalich. In: Acta universitatis Carolinae – Historica 
Universitatis Carolinae Pragensis 21–22/1981, s. 71–88; KRMÍČKOVÁ, H.: Studie a texty k počátkům 
kalicha v Čechách. Praha 1997; KYBAL, V.: M. Matěj z Janova a M. Jakoubek ze Stříbra. Srovnávací 
kapitola o Antikristu. Český časopis historický 11/1905, s. 22–38; MOLNÁR, A.: Poslední věci v pohle-
du Jakoubka ze Stříbra. In: Směřování. Sborník k šedesátinám A. Molnára. Uspořádala N. Rejchrtová. 
Praha 1983, s. 61–66; RANSDORF, M.: Vztah Prahy a Tábora v bádání o Jakoubkovi ze Stříbra. Folia 
Historica Bohemica 9/1985, s. 33–88; SEDLÁK, J.: Husův pomocník v evangeliu I. In: Studie a texty 
k náboženským dějinám českým, I–4, 1914, s. 362–428; Týž: Husův pomocník v evangeliu II. In: Studie 
a texty II–3, 1915, s. 302–350; Týž: Husův pomocník v evangeliu III. In: Studie a texty II–4, 1915, 
s. 446–477; Týž: Husův pomocník v evangeliu IV. In: Studie a texty III–1, 1916, s. 27–74; SEIBT, F.: Die 
„Revelatio“ des Jacobellus von Mies über die Kelchkommunion. In: Hussitenstudien. München 1987, 
s. 618–625; URFUS, V.: Jakoubek ze Stříbra a Mikuláš z Drážďan jako teoretikové úroku a lichvy. 
JSH 35/1966, s. 199–204; WERNER, E.: Der Kirchenbegriff bei Hus, Jakoubek von Mies, Jan Želivský 
und den linken Taboriten. Berlin 1967; WOSTRY, V.: Magister Jacobellus von Mies. In: Festschrift der 
Bergstadt Mies 1931 zur 800 – Jahrfeier, 11.–13. Juli 1931. Mies 1931. Bibliografie a další odkazy také 
na http://www.flu.cas.cz/cms/jacobellus_bibl.htm.

2  BARTOŠ, F. M.: Do čtyř pražských artikulů. Praha 1940, s. 6.
3  DE VOOGHT, P.: op. cit., s. 5, nazývá Jakoubka vůbec prvním teologem husitství, protože jako první 

poskytl husitství teologii v řádné a náležité formě.



188

učení o Antikristu, ideál prvotní církve, odpor k nálezkům lidským), v duchu 
Matěje z Janova vystupoval proti světským vědám a univerzitním hodnostem. 
V roce 1414 uvedl Jakoubek ze Stříbra do praxe později vůbec nejznámější 
symbol husitství – kalich. V roce 1417 dosáhl schválení přijímání eucharistie 
podobojí způsobou vedením pražské univerzity, a to i přesto, že tento způsob 
přijímání byl kostnickým koncilem odsouzen. V roce 1420 se Jakoubek podílel 
na vypracování čtyř artikulů pražských. Účastnil se utrakvistických synod, na 
svatoprokopské synodě roku 1421, na jejímž vedení se podílel, byl zvolen jedním 
z administrátorů. Po roce 1422 postupně ustoupil z veřejného života a věnoval 
se ponejvíce kazatelské činnosti v Betlémské kapli. Jakoubek ze Stříbra zemřel 
roku 1429 v Praze.

Jakoubek se stal ideologem husitského hnutí, k němuž se hlásily různé 
myšlenkové směry v husitství. Jeho rozsáhlé literární dílo, které tvořil zejména 
v latině, částečně psal i česky, však do značné míry zůstává nevydané v ru-
kopisech.4 Ve svých nejstarších dochovaných kázáních hlásal Janovem pro-
klamovanou chudobu kněží (Beati pauperes, Non enim vie mee), kterou spojil 
s viklefovskou superioritou světské moci nad církví. V Magne sanctitatis ille vir 
se Jakoubek nespokojuje s pouhou proklamací evangelického života a zřeknutí 
se majetku, ale formuluje konkrétní program. Kázáním Haec omnia tibi dabo 
odsuzuje poklesky hrabivého kněžstva. Otázka svátostného kněžství je probírána 
v díle Tractatus responsivus. V eucharistických spisech (např. De remanencia  
panis, Ihesus Christus Dominus et Salvator, De existencia vera corporis Christi) 
Jakoubek obhajuje remanenci a tvrdí, že podstata chleba i vína i po posvěcení 
zůstává, přičemž je Kristus reálně ve svátosti přítomen. K problematice příjímání 
podobojí se vyslovil Jakoubek v roce 1414 v několika kázáních Evangelijní pos-
tily, rozvedl ji při univerzitní disputaci v kvestii Quia heu in templis cristianorum. 
Tento počáteční utrakvismus (vychází z Matějovy myšlenky častého vysluhování 
eucharistie) rozvíjí v polemikách s oponenty a obohacuje o další prvky. Od roku 
1417 obhajuje Jakoubek rovněž přijímání maličkých – De communione parvulo-
rum. Ve spise Sermo de confessione odmítá Jakoubek představu, že je ušní zpo-
věď nezbytná pro dosažení spásy. Pokusem vnést zákon evangelia do soudobého 
hospodářského života je pojednání Contra usuram, v němž se Jakoubek obšírně 
vyslovuje o problémech spjatých s kapitálem a úroky. V řadě svých děl se vyjadřo-
val k přípustnosti války (např. Noverint universi). Pod dojmem událostí v létě 1420 
v souvislosti s chystanou křížovou výpravou proti Čechám se odhodlal ke schválení 
tělesného boje. Nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším Jakoubkovým českým dílem 
je Výklad na Zjevenie sv. Jana, v němž navazuje na domácí eschatologickou tradici.

Jakoubek a Antikristus5
Ve všech spisech pocházejících z let 1410–1415 se vyskytuje postava Anti-

krista, o němž Jakoubek mluví jako o hlavním původci všeho zla. Antikristus  

4  Soupis Jakoubkových děl lze nalézt ve výše uvedené literatuře, např. DE VOOGHT, op. cit., také na 
http://www.flu.cas.cz/cms/jacobellus.htm.

5  Literatura k tomuto tématu uvedena v pozn. 1 (především KYBAL, op.cit., DE VOOGHT, op. cit., 
MOLNÁR, op. cit., dále BARTOŠ, F. M.: Betlémská kázání Jakoubka ze Stříbra z let 1415–1416. In: 
Theologická příloha Křesťanské revue 20/1953, s. 53–65, 114–119; KEJŘ, J.: Z disputací na pražské 
universitě v době Husově a husitské, In: Sborník historický 7/1960, s. 47–73.
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pro něj není nadpřirozená bytost, jejíž příchod se teprve očekává, ale už je tady 
(např. Venit Helias). Odkazy na Antikristovo působení jsou časté i v Tractatus 
responsivus z roku 1412, pojednávajícím o nejožehavějších otázkách dané 
doby. Vše špatné (odpustky, bezprávné exkomunikace, hrabivost, pokrytectví 
apod.) je důkazem toho, že Antikristus je všude aktivně přítomen. Postava 
Antikrista se objevuje také v kázání Dilexerunt homines magis tenebras. Ani 
zde není Jakoubek konkrétní, ale přesto se vyjadřuje jasně – v církvi, v níž 
dochází k nejrůznějším nepravostem, čím vyšší má kdo postavení, tím je vět-
ším Antikristem. A ten, kdo stojí nade všemi, je Antrikristem v pravém slova 
smyslu. Nejobšírněji a nejúplněji se Antikristovi věnuje Jakoubek ve spise 
Posicio de Antichristo, inspirovaném a z velké míry opsaném z Matějových 
Pravidel. S otázkou Utrum sicut ex Scriptura plene constat Christum in pleni-
tudine temporis personaliter advenisse, ita evidenter sit deducibile ex eadem 
Antichristum in complemento seculi propria venire in persona? vystoupil Jakou-
bek na kvodlibetu v roce 1412. V úvodu je podán výklad o trojím Antikristově 
příchodu na zem a jeho působení zde, poté následuje trojí definice Antikrista.
Shodně s Matějem z Janova ani Jakoubek neoznačuje za Antikrista nikoho 
určitého. Antikristem není nikdo patřící k jinému náboženství než křesťan-
skému, vyskytuje se tudíž mezi křesťany a je třeba po něm pátrat dokonce 
v nejvyšších řadách kléru.6 Antikrista stejně jako Matěj hledal v Římě, odmí-
tal však ukázat na nějakého konkrétního papeže nebo antipapeže a záměrně 
se v této věci nevyjadřoval jasně. Špatný papež se někdy Jakoubkovi jeví 
jako Antikristus, jindy představuje jen jeho nejzávažnější součást. V průběhu 
svého života Jakoubek stanovisko k Antikristovi výrazněji nezměnil. Vtěle-
ním Antikrista není jeden určitý papež, ale všechny osoby, které postupně do 
papežského úřadu nastupují.

Zlomek Jakoubkovy dosud nevydané homilie Venit Helias se dochoval 
v jediném rukopise M I 34 (f. 183v) ve Vědecké knihovně v Olomouci.7 Dílko je 
zapsáno zběžnou gotickou kurzívou první poloviny 15. století a nese název – M. 
Jacobus de Myza s incipitem: Venit Helias. Mathei XVIIIo dicitur: Interrogaverunt 
Iesum discipuli.8 Kázání rozvíjí text evangelia sv. Matouše (17,10). Jakoubek, 
aniž to opět tvrdí přímo, dokládá, že Antikristus již přišel na svět. Jeho pří-
chodu má totiž podle proroctví předcházet také příchod Eliáše, který přišel. 
V úvodu cituje Jakoubek Matoušova slova: „Ptali se učedníci Ježíše: Co to říkají 

6  „Ex quibus patet, quod summus antichristus non est nec erit aliquis extraneus gentilis, sed maxime domes-
ticus inimicus sub nomine et specie Christi … non ergo ille summus antichristus erit aliquis Sarracenus 
vel aliquis gentilis vel iudeus sive tyrannus potens vel alius extraneus a religione christiana …. est ergo 
antichristus falsus Christus …. summum gradum in ecclesia possidens …“ KYBAL, V.: op. cit., s. 26–29.

7  Při přepisu a konečné redakci textu jsem se řídila Pravidly pro edice a transkripci, která se u nás 
používají pro vydávání latinských středověkých textů. PRAMENY POUŽITÉ KE KRITICKÉ EDICI: 
Biblia sacra juxta Vulgatam Clementinam divisionibus, summariis et concordantiis ornata. Parisiis 1938; 
MIGNE, J. P.: Patrologiae cursus completus, series Latina, tomus XXII, Hieronymi epistulae. Parisiis 
1895; Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis concordantiae Hugonis Cardinalis Ordinis Praedicatorum, 
ad recognitionem iussu Sixti V. pont. Max. Bibliis adhibitam recensitae, atque emendatae. Editio novissima 
prae ceteris corectior. Venetiis 1754.

8  Srov. SPUNAR, P: Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post universitatem Pragensem 
conditam illustrans I. Wrocław–Kraków–Gdańsk–Lodż 1985, s. 224, č. 601 a BARTOŠ, F. M: Literární 
činnost…, č. 32, s. 32.
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zákoníci, že nejdříve má přijít Eliáš? A on jim odpověděl: Eliáš přijde a všechno 
napraví. Říkám vám však, že Eliáš už přišel … etc.“ Dále říká, že Spasitel prý 
označuje jako Eliáše ty, kteří jsou naplněni duchem a vlastnostmi Eliáše. Spa-
sitel tedy označí mnoho svatých kazatelů a doktorů a jejich prostřednictvím on 
sám, oplývající duchem Eliáše, všechno uvede do původního stavu. Eliášem 
rozumí Jakoubek muže, který oplývá duchem Eliášovým a který konečně pro-
lomí mlčení týkající se posledního Kristova příchodu. Konkrétně je pro autora 
Eliášem Milíč, ctihodný kněz a kazatel, schopný v řeči i díle.9 Zlomek kázání je 
ukončen citací z Jeronýmovy epištoly Marcelle. Pod stejným názvem (M. Jaco-
bus de Myza) je uveden ještě další text (183v–185v) s incipitem: Apocalypsa XIo. 
Et dabo duobus testibus meis, jehož obsahem je výklad na 11. kapitolu Zjevení 
sv. Jana, končící explicitem: „Et dederunt gloriam” Deo celi, servantes legem 
divinam iuxta porcionem vocacionis sue, in quo maxime glorificatur Deus etc.10 
U tohoto fragmentu je autorství Jakoubkovo přinejmenším sporné, ne-li přímo 
vyloučené.11

9  Milíč z Kroměříže se také zabýval eschatologií a příchodem Antikrista, nehledal ho ovšem v cír-
kevních kruzích, ale mezi světskými činiteli, ztotožnil jej dokonce s císařem Karlem IV. (srov. např. 
NECHUTOVÁ, J.: Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha 2000, s. 203–205), 
Milíčovy závěry přijal Matěj z Janova a rozpracoval je v „teologii Antikrista“, z Janova opisoval následně 
Jakoubek.

10  Srov. SPUNAR, P.: op. cit., s. 249, č. 691 a BARTOŠ, ibid.
11  SPUNAR, P.: ibid., řadí toto kázání mezi spisy Jakoubkovi nesprávně připisované, ČÁDA s BOHÁČ-

KEM (BOHÁČEK, M.–ČÁDA, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen 
Staatsbibliothek von Olmütz. Böhlau 1994) neuvádějí žádného autora, SEDLÁK (SEDLÁK, J: Husův 
pomocník v evangeliu III…, s. 34) autorství úplně vylučuje.
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EDICE
Venit Helias.12 Mathei XVIIIo dicitur: „Interrogaverunt Iesum discipuli 

dicentes: Quid ergo scribe dicunt, quod Heliam oportet primum venire? At ille 
respondens ait illis: Helias quidem venturus est et restituet omnia. Dico autem 
vobis, quod Helias iam venit et non cognoverunt eum, sed fecerunt in eum, que-
cunque voluerunt. Sic et Filius hominis passurus est ab eis. Tunc intellexerunt 
discipuli, quod de Iohanne Baptista dixisset eis.”13

Per Heliam videtur notare Salvator illos, qui sunt repleti spiritu Helie et 
proprietatibus eius sic, quod hic prescribit Veritas14 spiritum et virtutem Helie, 
id est multitudinem sanctorum predicatorum et doctorum, per quos spiritu 
Helie habundans restaurabit omnia. Et ad ipsorum perfeccionem spiritus de 
quatuor angulis veniens inspirabit ossa arida15 in campilatitudine dissipata. 
Alias quomodo una persona de paradiso veniens corporaliter per universum 
orbem discurrens posset sua solicitudine et suasione restaurare universitatem 
electorum? Neque enim facultati eius hoc subiacet, nisi solum spiritu Iesu ope-
ranti, qui replet orbem terrarum.

Qui Deus non valde opus habet de illo litterali Helia, cum possit eciam de 
lapidibus istis, id est gentibus et laycis, filios Abrahe, id est multos Helias, susci-
tare.16 Helias ergo est vir habundans spiritu Helie, qui diutinum rupit silencium 
de adventu Cristi ultimo. Et si vultis accipere, quantum noticia gestorum michi 
asserendum inducit, ipse est Milicius, venerabilis presbiter et predicator, potens 
in opere et sermone, cuius verbum tanquam facula ardebat.

Ieronimus ad Marcellam de quinque questionibus Novi Testamenti, 
questione 3a, dicit: „De Enoch et Helia, quos venturos Apokalypsis refert et 
esse morituros. Non est istius temporis disputacio, totus cum ille liber spiritualiter 
intelligendus sit, ut nos estimamus,17 aut si carnalem interpretacionem sequimur, 
Iudaicis fabulis acquiescendum sit, ut rursum edificetur Ierusalem et hostie offe-
rantur in templo et spirituali cultu inmutato carnales obtineant cerimonie.” Hec 
Ieronimus.18

Apokalypsis XIo „Et dabo duobus testibus meis.” Est ergo sensus litere „et 
dabo duobus testibus” etc. in sanctitate Enoch et virtute et spiritu Helie contra 
Anticristum predicantibus. Et quid sit eis daturus, exponit, cum subdit „et 
profetabunt”, id est predicabunt diebus mille ducentis sexaginta,19 id est circiter 
tribus annis et dimidio, sicut ipse Cristus predicavit, et per quantum tempus 
fieret persecucio Anticristi, in quo notatur zelus doctrine ewangelice, contra
istos predicatores contra Anticristum.

5

10

15

20

12  3ii Regum 19 – na levém okraji
13  Matth. 17,10–13
14  cf. Ioh. 14,6
15  cf. Ezech. 37,1 sqq
16  Matth. 3,9
17  totus … estimamus – později dopsáno na levém okraji
18  Hieronymus, Ad Marcellam de quaestionibus Novi Testamenti, q.3, MPL 22, col. 588
19  29 – 32 Apoc. 11,3

25
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Quia sicud Elias, quanto magis invaluit ydolatria in Israel et effervuit 
indignacio inpiissime Iezabel contra veros prophetas Domini, eo instancius 
predicavit Helias et egit ad destruccionem Baal20 et sacerdotum suorum. Si veri 
predicatores ewangelici, quanto magis ferveat indignacio Anticristi contra eos, 
eo instancius laborant (184r) scribendo, predicando, docendo ad ipsius destruc-
cionem et omnium fautorum suorum. Et duo dicuntur, quamvis sint multi, quia 
duobus Testamentis armati sunt, conversacione ewangelica et doctrina contra 
Anticristum et exercitum suum, nec solum armis Scripturarum muniuntur se 
predicatores contra Anticristum, sed eciam armis penitencie, que sunt cinis et 
cilicium, Spiritui ancillantes carnem suam.21

Unde et subdit: „Amicti saccis hii sunt due olive,” id est unccione Spiritus 
sancti pre ceteris delibuti. „Et duo candelabra” lumen utriusque pagine in se 
continentes et alios doctrinis teologicis illustrantes, „que in conspectu Domini 
terre stantes,”22 quod Deo placeat attendentes errecti contra Anticristum et 
exercitum suum. Et si quis voluerit eos nocere, id est per penas et minas eos 
a proposito, ne predicent contra Anticristum, revocare, „ignis”, spiritualis sen-
tencie et conversacionis ferventes in karitate, „exiet de ore eorum,” id est palam 
cunctis ostendetur, „et devorabit,” id est spiritualiter superabit, „inimicos eorum. 
Et si quis voluerit eos ledere” corporaliter occidendo vel persequando seu diffa-
mando,”sic oportet eum occidi,”23 scilicet spirituali eorum sentencia et conversa-
cione eorum ewangelica. Hii habent potestatem claudere celum vel ad litteram, vel 
quamdiu in carceribus detinentur, clauduntur archana Scripturarum, „ne pluat 
diebus prophetie eorum”, quia ipsis afflictis et inpeditis a predicacione ewange-
lica merito Deus subtrahet graciam predicandi ab aliis, illam, videlicet predica-
cionem, que esset necessaria contra Anticristum. „Et potestatem habent super 
aquas,” id est super populum, „convertendi eas in sanguinem,” id est peccatum, 
non quod sancti homines sunt cause peccati in aliis,24 sed quia homines eos 
affligentes peccatum peccato superaddunt, et sic de iusticia Dei amplius fieri
permittuntur peccatores. „Et percutere terram omni plaga,” tam corporali quam 
spirituali, „quocienscumque voluerint,”25 quia precipua causa, quare Deus affli-
git mundum variis cladibus, pestilenciis, bellis, morbis, karistiis, et talibus, est 
in vindictam sanctorum suorum, qui a mundanis affliguntur. „Et cum finierint
testimonium suum,” scilicet dicti predicatores sub proprietatibus Enoch et Elie 
designati, scribendo, disputando, docendo, predicando contra transgressores 
legis ewangelice, „bestia, que ascendet de abysso,” id est Anticristus, qui profun-
dis heresibus, diviciis et pugnis tenebrosis, quia peccato plenis, tenet fastigium 
militantis ecclesie, et faciet adversus eos bellum,26 tam zofisticis disputacioni-
bus,27 de quibus Apostolus 1a Thimotei 6o, (184v) quam eciam persecucione 

20  cf. III Reg. 18,25
21  cf. I Cor. 9,27
22  46 – 49 Apoc. 11,4
23  50 – 56 Apoc. 11,5
24  dopsáno na levém okraji: Psalmus – viri sanguinum declinate a me (Psal. 138, 19)
25  57 – 66 Apoc. 11,6
26  69 – 74 Apoc. 11,7
27  cf. I Tim. 6,4–5
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manifesta. „Et vincet eos” in reputacione amicorum suorum „et occidet illos,”28 
nonnulos corporaliter, vel conburendo, vel gladiis iugulando, et aliis generibus 
mortis, nonnulos civiliter perpetuis carceribus mancipando, et quos nec sic, 
torquet saltem sentencia excomunicacionis mortalis fulminando, ita quod non 
nisi mortui, quoad spiritualem vitam in ecclesia reputabuntur.

„Et iacebunt corpora eorum in plateis civitatis magne,” id est in locis publicis 
cristianitatis, ut quicunque viderint29 eos sic torqueri, timeant eis conformari. 

„Que” civitas, scilicet cristiannorum congregacio, „vocatur spiritualiter Sodoma,” 
multo magis fulva in peccatis fovendo Anticristo et assenciendo blasfemiis et 
heresibus et fornicacionibus suis symoniacis, et multo magis sterilis a fructi-
ficacione virtutum, quam fuit Sodoma terrena, subversa a Deo et pro flagiciis,
in ea perpetratis, conversa in mare mortuum. „Et Egiptus,” id est ceca Iudea 
a veritate lucis ewangelice, adhuc pro magna porcione gentis sue expectans 
Messiam, qui iam venit, „ubi Dominus eorum,” scilicet predicatorum, prelato-
rum, „crucifixus est.”30 Quod provenit ex magna cecitate Iudeorum et malicia, 
quos pre ceteris singulis misteriis incarnacionis sue honoravit, quod dicit pro-
pheta. Non verecundemini, adversarii Anticristi, occidi ab eo, cuius conversio-
nem ad legem Cristi affectatis toto corde, quia Dominus Iesus Cristus occisus 
est a Iudeis, quibus pre ceteris signum dileccionis ostendebat. „Et videbunt de 
populis” tam oculis corporalibus quam fama, „et tribubus et linguis et gentibus, 
et iacebunt corpora eorum,” predicatorum, ut prefertur, occisorum, „per IIIes dies 
et dimidium,” quia per tantum spacium in momentum respective totus mundus 
mirabitur de istis predicatoribus, sic tortis et diversimode occisis ab Anticristo 
et complicibus suis, et iam de facto miratur, quod Deus servos suos non adhuc 
liberat de manibus inimicorum suorum. Et non sinent ea poni in monumentis,31 
quia vel ad litteram corpora occisorum per Anticristum iacebunt per totum spa-
cium insepulta, vel quia non statim occidet, quos persequitur, sed detinet eos 
in carceribus, ut gravius peniteantur utrobique, ut ceteri per eos terreantur et 
retrahantur a doctrinis suis. „Et inhabitantes terram,” id est de celestibus non 
curantes, vel ea terrenis postponentes, „gaudebunt super illis et (185r) iocunda-
buntur” putantes se finaliter prevaluisse contra inimicos suos. Sed oposito modo
contingit, quia sicud afflicti per Anticristum at suos, nunc studisiossime se
preparant in carceribus detenti, ut valdissime post liberacionem suam militent 
contra eos. „Et munera mittent invicem”, sicud iam ad litteram fit inter prelatos
et fratres, qui quondam acerrimi inimici erant ad invicem. „Quoniam hii duo 
prophete cruciaverunt eos,” id est omnes veri et ewangelici predicatores totam 
sectam Anticristi, a summo capite usque ad pedes, id est a papa usque mini-
mum secularem satrapam iam indifferenter redargunt, ut patet intuenti. „Et qui 
habitabant super terram,”32 id est qui celestibus vilipensis terrenis incunbunt. 
„Et post dies tres et dimidium” etc. Textus iste dupliciter exponitur vel de finali
resureccione afflictorum ab Anticristo, vel de liberacione ipsorum de carcere, in
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28  75 – 76 Apoc. 11,7
29  viderint: psáno videri
30  82 – 91 Apoc. 11,8
31  96 – 102 Apoc. 11,9
32  106 – 116 Apoc. 11,10
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quo tamquam mortui detinentur. Dicit ergo: „Post dies 3es et dimidium,” id est 
post totum tempus affliccionis talium predicatorum per Anticristum et minis-
tros suos, „Spiritus vite intravit in eos,” quia tam finaliter resurgent post mortem,
quam eciam vite donabuntur a carcere liberati. „Et steterunt,” id est stabunt, 
preteritum pro futuro, propter certitudinem prophecie, „super pedes suos,” id 
est propriis doctrinis iam in carcere elaboratis incumbent, qui prius minus 
instructi et viribus33 nimis dehiles contra Anticristum fuerunt, tam propter 
defectum sanctitatis vite, quam intellectus Scripturarum, qui longa vexacione 
virtutis et studii iam sufficienter inbuuntur. „Et timor magnus cecidit super illos, 
qui viderunt illos”34 – quia bene scio, quod nihil magis timent prelati et fratres, 
quam quod hii, qui in carceribus suis detinentur, donantur libertati, predicando 
contra eos, sicud prius fecerunt, unde et securissimos conpedes, non modo fer-
reos, sed calibeos michi inter ceteros providerunt. „Et audierunt,” scilicet Dei 
predicatores, „vocem magnam” magna affeccione inspiratam et susceptam „de 
celo”, id est de Scriptura sacra, dicentem illis: „ascendite huc,” id est ad Scrip-
turarum defensionem contra Anticristum et lucidam earundem declaracionem. 
Sciunt eciam hii predicatores, quod pro predicacione sua nichil aliud ostet (?) 
finaliter ascendent corpore et anima in celum. Unde et subdit: „Et ascenderunt 
in celum in nube,” id est refrigerio et velamine doctrine sue. Ascendent ecce in 
celum ante mortem per alciorem mentis contemplacionem et doctrinam (185v) 
Scripturarum profundiorem. „In nube,” hoc est inquantum sinit cognicio ewan-
gelica, qualis in presenti de divinis potest obtineri. „Et viderunt eos inimici 
eorum,” quia omnibus dictis modis videbunt eos ascendentes in celum.35

„Et in illa hora” sic varie ascensionis eorum „factus est terre motus magnus,” 
quia necessario cum ipsis tenebunt, quotquot preordinati sunt ad vitam, et con-
tra eos stabit Anticristus cum toto exercitu suo. Et sic erit maximus tumultus 
in populo et iam est racione predicacionis sue. „Et decima pars civitatis cecidit,” 
id est magna porcio hominum cadet a fide in isto conflictu inter Anticristum
et precones ewangelicos, qui ordinati sunt in restauracione decimi ordinis 
angelorum, qui ceciderunt. Qui si remansissent, tot fuerunt, quod quasi unum 
ordinem per se constituere potuissent, et sic erunt de hominibus, qui salvabun-
tur. „Et occisi sunt in terre motu” inter Anticristum et adversarios suos „nomina 
hominum VII milia,” id est quot Anticristo irrevocabiliter adherent, „et reliqui,” qui 
prius favebant Anticristo, sed convertentur predicacione ewangelica, „in timore 
missi sunt,” cogitantes, quam sit horrendum eternaliter pro modica negligencia 
legis Dei et prevaricacione dampnari. „Et dederunt gloriam” Deo celi, servantes 
legem divinam iuxta porcionem vocacionis sue, in quo maxime glorificatur Deus
etc.36

(„Ve secundum abiit…”)37

33  minus instructi et viribus – vynecháno, dopsáno na levý okraj
34  117 – 129 Apoc. 11,11
35  132 – 143 Apoc. 11,12
36  144 – 159 Apoc. 11,12
37  Apoc. 11,14
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Summarium

Magistri Iacobelli de Misa tractatus Venit Helias

Andrea Krúpová

Magister Iacobellus de Misa – theologus, sacrorum corrector et emendator, egregius predicator, 
magistri Iohannis Hus in evangelio adiutor et post mortem eius princeps inter sectatores eius – de 
Antichristo et adventu eius in tractatu „Venit Helias“ disputat. Opus istud, usque adhuc non editum, in 
codice manu scripto M I 34 in bibliotheca Olomoucensi sub nomine M.Jacobus de Myza invenitur. Auctor 
dimicationem predicatorum evangelicorum contra Antichristum venientem describit. Iacobellus Heliam 
ante adventum Antichristi venturum esse credit et asserit, quod Helias iam venit. Hic venit, ut cum 
Antichristo pugnaret, scilicet etiam Antichristus advenit et tempus istud est Antichristi proprium. Helias 
secundum Iacobellum vir habundans spiritu Heliae et proprietatibus eius est. Iacobellus Heliam Milicium, 
venerabilem predicatorem, esse dicitur. Ad textum istum auctoris ignoti homilia „Et dabo duobus testibus 
meis“ ascripta est, ubi de XIo capite Apocalypsis „Duo testes Dei“ disseritur.
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UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/226 13/2006

BOJKOVSKÝKROJNASKLONKU18.STOLETÍ
(Věnovánoprof.Dokoupilovik70.narozeninám)

JIŘÍPAVELČÍK

I. Úvod
Ve studii užívám k interpretaci informace o bojkovském kroji, které nám 

poskytuje tzv. dopis Janose Garaye. Maďarský badatel ho předal v roce 1957 
muzeu v Bojkovicích. Pomocí tohoto dopisu a za využití dalších pramenů se 
pokusím o rekonstrukci oděvu bojkovjanů na sklonku 18. a v první polovině 
19. století.

Bohužel práci na studii ztěžoval fakt, že v současnosti máme k dispozici 
pouze překlad německého textu od Marie Jaškové,1 což vyvolává řadu problémů. 
Především nevíme, kde J. Garay dopis získal. V době, kdy ho zaslal do Bojkovic, 
byl členem kulturní komise Maďarské lidové republiky. R. Jeřábek uvádí,2 že 
Garay nalezl dopis při skartaci korespondence bývalé uherské šlechty v českých 
a slovenských archivech. Vyloučit nemůžeme ani možnost jeho nálezu na území 
Maďarska nebo na teritoriu některého ze sousedních států, které byly do roku 
1918 součástí zemí uherské koruny. Dopis mohl být získán na jejich území po 
roce 1945, ale mohl ležet v některém archivu v Uhrách již v době před rokem 
1918. Otázkou zůstává, jak mohl Garay volně disponovat se 150–180 let starým 
archivním pramenem a volně ho předat mimo rámec diplomatického protokolu.

Druhým otazníkem je současné uložení dopisu. Při analýze popisu jednot-
livých krojových částí jsem musel vycházet z překladu M. Jaškové,3 který může 
být zavádějící. Chtěl jsem při ní vycházet z originálů německých názvů, které 
řeknou více než česká transkripce. Bohužel dopis zmizel. Jak mne ujistili man-
želé Čoupkovi ze Státního okresního archivu v Uherském Hradišti, ve fondech 
z Bojkovic se nenachází a ani v něm nikdy nebyl zapsán, ačkoliv Jašková praco-
vala v padesátých letech jako vedoucí Okresního archivu v Uherském Brodě a po 
změně územní samosprávy v roce 1960 i v Uherském Hradišti. Jeřábek4 použil 
dopis pro publikaci zajímavou formu jízdy králů, tzv. „Honění kuruců,“ jehož 
popis také obsahuje. Z jeho článku vyplývá, že posledním odborníkem, který 

1  JAŠKOVÁ, M.: 1957 rkp – strojopis překladu dopisu. Archiv autora.
 JAŠKOVÁ, M.: Studie k archivnímu národopisnému přírustku. In: Zprávy pobočky okresního muzea 

uherskobrodského 1956–1957 v Bojkovicích, s. 7–8.
 JAŠKOVÁ, M.: Objevný dokument o minulosti Bojkovic. Naše vlast IV. 1958, s. 9–25.
2  JEŘÁBEK, R.: Objížďkový obřad „honění kuruců“ v Bojkovicích v 18. století. In: Lidová tradice. Praha 

1971, s. 111–125.
3  JAŠKOVÁ, M.: 1957 rkp – strojopis překladu dopisu. Archiv autora.
4  JEŘÁBEK, R.: Objížďkový obřad…, s. 111–125.
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měl originál dopisu v ruce, byl A. Václavík. Jeřábek doslova uvádí: „…listina mu 
byla zapůjčena na sklonku roku 1957… Záhy poté, 3. ledna 1958, byl Václavík 
neočekávaně vyzván, aby listinný materiál neprodleně vrátil pobočce uherskobrod-
ského muzea v Bojkovicích. Dopisem ze dne 14. února 1958 mu správa pobočky 
potvrdila jeho příjem a od té doby – pokud vím, nedostal dokument do ruky.“5 Sám 
mohu jen lakonicky dodat, že pokud je mi známo, ani nikomu jinému.

S ohledem na výše uvedené okolnosti nemůžeme dopis přesně datovat, 
neboť v dostupné verzi chybí závěrečný list s podpisem a datací. Jašková6 ho 
datuje na základě indicií (typ ručního papíru, oslovení a existence necísařských 
hodů) do doby vlády Marie Terezie mezi léta 1750–1780. Jeřábek7 tuto dataci 
akceptoval. Pokusil jsem se zjistit, komu byl dopis zaslán, a tím ho přesněji 
časově vročit. Začíná slovy: „Její Milosti, nejjasnější a vysoce urozené princezně, 
nejmilostivější příznivkyni, Vaší jasnosti nejoddanější služebník Leopold dovoluje 
si Vaší Josefině Marii v Milosti…“ Z kontextu vyplývá, že Leopold byl pravděpo-
dobně tajemníkem oslovené Josefiny Marie, která jej vyslala, aby zjistil poměry
na bojkovském panství, neboť jeho majitel se o ni ucházel. Adresátka musela 
pocházet z vyšší šlechty, neboť užívání titulu princesa (princezna) bylo vyhra-
zeno příslušnicím knížecích, resp. výše postavených rodin.8 V daném případě 
mohl být zájemcem o její ruku pouze člen rodu Saint-Julien, jenž byl ve druhé 
polovině 18. století držitelem bojkovského panství.9 Z. Pokluda, který mi zapůjčil 
rodokmen Sain-Julienů,10 mne jako jeho autor ujistil, že všechny manželky jeho 
členů byly hraběnky, žádné nepatřil knížecí titul. V rodokmenu se také nevy-
skytuje v dopise uváděné jméno. Jako zájemci o adresátku mohou nejspíše při-
padat hrabě Jan Josef, který roku 1755 podruhé ovdověl, nebo jeho syn hrabě 
Jan František. V dopise popisované poměry na světlovském panství podle mého 
názoru odpovídají nejspíše stavu před josefinskými reformami, tedy kolem roku
1780. V té době bylo hraběti Janu Františkovi dvacet čtyři let, takže „princezna 
Josefina“ mohla připadat v úvahu jako jeho případná nevěsta. Sňatek se však 
neuskutečnil. Mé pátrání po identifikaci Josefiny Marie bylo neúspěšné, dospěl
jsem k domněnce, že tato mladá dáma pravděpodobně neshledala na základě 
hlášení z pera „špiona“ Leopolda panství za dostatečně „důstojné“ svého rodu 
a nápadník dostal košem.

II. Text dopisu a výklad popisu jednotlivých částí oděvu obyvatel Bojkovic
Při analýze popisu pana Leopolda si musíme být vědomi toho, že znal pouze 

panskou módu a její tehdejší terminologii a že popisuje slavnostní obřadní šat 
zdejší komunity. Další významnou okolností je fakt, že Bojkovice byly v té době 
městečkem s převahou řemeslníků, kteří byli z velké části specializováni na 
textilní výrobu. V jejich oblečení se proto vedle rysů karpatského typu oděvu 
projevovaly i výraznější vlivy panské módy.

5  JEŘÁBEK, R.: Objížďkový obřad…, s. 111.
6  JAŠKOVÁ, M.: Studie…, s. 7–8.
7 JEŘÁBEK, R.: Objížďkový obřad…, s. 111–125.
8  Sdělení Z. Pokludy, ředitele Státního krajského archivu ve Zlíně. 
9  Informace Z. Pokludy.
10  Z. Pokluda, nedatováno, rkp.
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Autor uvádí: „Svobodné dívky (panny) nosily na vrcholu hlavy věneček z pes-
trých květin. Na čele stužku a vzadu z hlavy visí žlutá vyšívaná stuha. Převlá-
dají v ní barvy: modrá, červená, černá a žlutá.“ Z textu můžeme vyrozumět, že 
popisoval slavnostní úpravu hlavy svobodných dívek, nazývanou dnes pentlení. 
Zajímavý je údaj, že základní věnec byl vytvořen z čerstvých květů, které v sou-
časné době nahrazují květiny umělé. Dopis vznikl v pozdním létě, takže nedává 
odpověď na otázku, jaká byla úprava věnce v době, kdy nic nekvetlo. Stuha 
obepínající čelo a visící na zádech je bezesporu parta, která byla uvázána dole 
konci obdobně jako šatka.

Druhou součást oblečení popisuje autor dopisu slovy: „Kolem krku nosí 
stojatý límeček s černým vyšíváním, které se pak vine na prsa a končí výstřihem 
do špičky. Je to vlastně výstřih ukončený zeleným motýlkem. Na obou stranách 
výstřihu se nachází v černém orámování větší počet žlutých kroužků, uprostřed 
nichž jsou posazena červená, modrá a jiná kvítka i se zelenými lístky a větvičkami. 
Celé ornamentální seskupení představuje jakási okénka. Totéž se nachází na rame-
nou, ale v ležatém směru. Nabírané rukávy vybíhají směrem nahoru v okraj. Na 
loktech jsou rukávy převázány žlutou stužkou a motýlovitou kraječkou ukončeny.“ 

Bez problému v popisu rozpoznáváme rukávce se stojatým obojkem, jaké 
se dodnes na Uherskobrodsku nosí. Límec nebyl opatřen krajkou. Rozpa-
rek – výstřih z obou stran lemovala přednice a nasazení (všití) rukávů do 
stánků pomocí „náramků.“ Všech pět výšivek vykazovalo shodný ornamentální 
motiv. Rukávy byly vrapovány a žlutý podvazek ve výši lokte upravoval jejich 
požadovanou délku. Bez podvázání by sahaly až po zápěstí. Dolní okraj nebyl 
opatřen vyšívanou úpěstí, pouze lemován patrně paličkovanou krajkou. Maš-
lička – motýlek z krajky zelené barvy, zajišťovala i dolní okraj rozparku.

„Nízká šněrovačka černé barvy je zdobena vpředu dvěma a vzadu třemi 
žlutými květy. Je červeně lemována a červenou stuhou pevně zašněrována. Tato 
černo-žlutá šněrovačka je nahoře otevřená a je na ní našito deset stříbrných 
knoflíků.“ Podle popisu se jednalo o kordulku záleského typu, která se dodnes 
objevuje v modifikované podobě v Šumicích, v Újezdci a v Políchně. Ušita byla
zřejmě z černého sukna domácí (bojkovské) výroby. Kordulka s částí se šněro-
váním obepínala horní část břicha (solar plexus) a dolní pasáž hrudníku až po 
ňadra. Pak se rozevírala. Z popisu není zřejmé, jak byly umístěny knoflíky, které
zřejmě sloužily jako úchyty šněrování, ani zda byla kordulka opatřena i dírkami 
pro zapínání.

„Červená sukně je bohatě řasená a na každém vrapu se dole nachází žluté 
kvítko s červeným středem a zelenými lístky.“ Z kontextu vyplývá, že Leopold 
měl na mysli fěrtoch, tj. zadní vrapenou sukni s tzv. plisé, uchyceným nahoře 
do lémca, výšivky přes vrapy. Tomu by odpovídala i charakteristika, podaná 
v dopise. Překvapující je popisované umístění výšivky na dolním okraji sukně. 
Buď se autor dopisu spletl, nebo se jedná o chybný překlad. V úvahu musíme 
vzít navíc i možnost, že pan Leopold formu lémec nepostřehl a popisovaný fěr-
toch měl zdobený i dolní lem (podobně jako fěrtůšek). Taková úprava však není 
ze sledovaného regionu známa. Rovněž není zřejmé, co se skrývá pod údajem, 
že sukně měly červenou barvu. Fěrtochy byly vždy bílé, lépe řečeno měly barvu 
použité suroviny – např. konopné byly světle okrově šedé. První barvené fěr-
tochy známe ze Strání a z Horňácka až z druhé poloviny 19. století. Barvily  
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se šafránem, takže získaly žlutou až oranžovou barvu. Pokud byly bojkovské sukně 
vskutku červené, je otázkou, zda se jednalo o daleko dříve bojkovským řemeslní-
kům známou a v tomto případě použitou shodnou technologii, a nebo o jiný postup 
(např. extrakt safronu – koruní lístky měsíčku lékařského vyluhované v etylalko-
holu) či o kypu sloužící k barvení sukna. V posledním případě by šlo o zachycení 
počáteční formy šorce, i když u něj nakonec převládla barva černá.

„Pod sukní, která sahá pod kolena je vidět úzký proužek spodničky s kraječ-
kami.“ Autor popisuje klasický příklad soboty – dolní části spodního oblečení, 
která byla donedávna u všech slováckých krojů delší než obě sukně. Tento prvek 
se dodnes udržel u slavnostních krojů na Horňácku a ve Strání. Příliš lakonický 
popis nám nedovoluje rozpoznat, zda ženy v Bojkovicích v době vzniku dopisu 
nosily rubáč nebo košili. Kraječkami na dolním lemu mohly být opatřeny obě 
části, i když u rubáče je tato úprava méně obvyklá.

„Zástěru tvoří kus látky, vlastně šátek černý nebo modrý v rozích bohatě pol-
ními a lučními květinami vyšitými zdobený. Nosí se jedním koncem dolů, horním 
koncem je přeložena tak, že konec její sahal až do polovice zástěry (ke středu). Je 
rovněž zdobena květy motýlům podobným, anebo třepením, pestrými třásněmi 
olemována. K pasu je připevněna žlutou. pěkně vyšitou stuhou, která je vzadu 
uvázána do smyčky (mašle) a sahá až k okraji sukně.“ Tato část textu je dost 
nesrozumitelná, není z ní jasné, zda autor nepromíchal údaje o dvou čás-
tech – o fěrtúšce a o šátku (vyloučit nelze ani nepřesný překlad). Pokud mluví 
o speciálně upravené části, mohl by to být dvoujpůlkový fěrtůšek černé nebo 
modré barvy. Středový steh (stínek) a horní měkké vrapení pan Leopold buď 
nepostřehl, nebo mu ho zakryl šátek. Dolní okraj lemovala linie motýlků patrně 
ornamentů známých jako jablko nebo perské oči. Třepení bychom mohli s jistou 
pravděpodobností ztotožnit s mešterkou (telací zuby), resp. s krátkými třásněmi, 
které známe ze záscery současných kopaničářských žen. K úvazu sloužila 
stuha (patrně haraska), jejíž konce (tráčky) musely, jak bývá dodnes zvykem, 
respektovat délku fěrtochu. Jeden cíp fěrtůšku by děvčata v tomto případě nosila 
zvednutý a zasunutý za pás. Tuto úpravu známe z řady slováckých vesnic, ale 
týkala se spíše pracovního kroje, u něhož si žena chránila lícní stranu sukně 
před zamazáním. U obřadního kroje tato úprava nebyla nikdy zaznamenána. 
Druhá možnost výkladu textu je, že děvčata nosila přes fěrtůšek vyšívaný šátek 
větších rozměrů, který si jedním z rohů zasunovala za lémec ve střední části 
fěrtůšku (na břichu). Ostatně i Leopoldův text naznačuje, že pod šátkem byla 
pravděpodobně zástěra.

„Na nohou nosí faldovačky nebo šněrovací boty z úzkými podpatky.“ Faldo-
vačky lze jednoznačně identifikovat jako dvoušvové čižmy s měkkými vrapova-
nými holénkami. Můžeme je srovnat s čižmami dodnes nošenými k bánovskému 
nebo nivnickému kroji. U šněrovacích bot autor neuvádí, zda se jednalo o stře-
více (polobotky), jak je známe např. z Rožnovska, nebo o parízky (vyšší šněro-
vací boty), nošené v současnosti např. k brodskému kroji. Ty ale pronikaly do 
lidového oblečení až kolem první světové války. Vzhledem na uváděné podpatky 
můžeme jednoznačně vyloučit, že některá z žen měla na nohou krpce.

„Čepce, které nosí vdané ženy jsou lemovány motýlkovitými krajkami a zdo-
beny pestrými vyšívanými květy. Vzadu jsou čepce hranaté.“ Z popisu vyplývá, že 
se jednalo o čepec s čtvercovým dýnkem pevně tvarovaným obálenkou, který byl 
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na Uherskobrodsku běžný. Městský vliv představuje krajka lemující jeho přední 
část, která nebyla u vesnických žen běžná, neboť čepec až na dénko překrývala 
šatka. Z textu není zřejmé, zda se ornamenty nacházely na lebu čepce nebo na 
dénku, jak to bylo běžné (převažoval motiv tři hrušky resp. tři páni). Popis pana 
Leopolda naznačuje, že „měštky“ podle soudobé módy v Bojkovicích již odložily 
zavití (šatku) a nosily pouze zdobený čepec.

„Za studeného počasí nosí ženy kazajku z nebarveného sukna, která přilehá 
v pase. Jsou zdobeny černým, červeným a žlutým vyšíváním. Kazajky mají rovněž 
šňůrkové uzavření a sahají hluboko pod boky přes kýčle.“ Z úvah o této části 
oděvu můžeme vyloučit kabátek – lajbl, který sahal pouze do pasu. Nejspíše se 
kabátec podobal mužskému kabátu tříčtvrteční délky vyrobenému z domácího 
(místního) nebarveného sukna, s jakým se dodnes setkáváme u mužů na Hor-
ňácku.

„Mužská mládež nosí maximiliánský klobouk se žlutým lemováním. Na jedné 
straně jsou zastrčena dvě kohoutí bílá ocasní péra zvaná kosírky a sojčí péro připev-
něné miskami ze žaludů. Z klobouku visí pestré vlněné střapečky.“ Klobouk zřejmě 
měl nižší dýnko ve tvaru komolého kužele se širší stříškou (krempou) a tvarem 
se asi podobal pokrývce hlavy mládence z okolí Hošťálkova.11 Žluté lemování 
lze zřejmě interpretovat jako šmuky, obepínající dolní část dýnka. Za nimi byly 
zastrčeny bílé kosírky (černé nosili „bijáci“). Překvapuje přidání sojčího pérka, 
které obvykle nosili myslivci. Jak mohlo být sojčí pérko připevněno ke klobouku 
pomocí miseček žaludů, nedovedu vysvětlit. J. Klvaňa12 uvádí, že žaludy na 
zelených šňůrkách visely na týlní straně klobouků ve Vlčnově i v jiných obcích 
na Hradišťsku. Počátkem 20. století je Vlčnovjani na tzv. kotulkách nahradili13 
kamrholovými kuličkami. Podobně jako ony byly zřejmě umístěny i střapečky 
na kloboucích bojkovských mládenců. Překvapující je absence informace o vo-
ničkách z květin, které dodnes patří k běžným ozdobám mužských klobouků.

„Košile má černě lemovaný límec. Vpředu rovněž jako u děvčat je vyšívaná. 
Široké rukávy jsou ukončeny krajkou na způsob motýlků. Mnohdy bývají i ru-
kávy bohatě vyšívané, ale vždy protaženy žlutou stužkou tak, aby se rukáv 
dal stáhnout dohromady.“ Košile náležela k typu pončo. Měla vyšívaný sto-
jací límec – obojek a fajku kolem rozparku. Mohla být opatřena na rukávech 
náramky. Nosily se i košile staršího typu, bez výšivky nebo s jednoduchými bíle 
vyšívanými náramky. Kusy s krajkou lemovanými konci rukávů bezpochyby 
náležely do soupravy svátečního oblečení. Všitá šňůrka sloužící ke stažení 
rukávů dokládá stav před vznikem úpěstí. Široké rukávy ponča se pomocí nich 
stahovaly, aby nepřekážely při práci. Dodnes lze tento typ úpravy rukávů vidět 
u mužů z Kyjovska.

„Vesta je velmi krátká. Dostávají ji mládenci od svých mistrů při vstupu do 
učení. Je červené barvy, vpředu i vzadu ozdobená žlutými hvězdami. Kolem dokola 
je lemována černou stužkou. Protože vesta se nedá zapínat, je spojována žlutou 
stužkou, která vpředu volně visí dolů.“ S kordulkou s rospinkou, která ji spínala 

11  JANČÁŘ, J.: Lidová kultura na Moravě. Brno 2001, obr. 172.
12  KLVAŇA, J.: Lidové kroje na Moravském Slovensku. In: NIEDERLE, L. a kol.: Moravské Slovensko I. 

Praha 1923, s. 97–252. JELÍNEK, J. N.: Kroj Slováků – Kopaničářů na panství světlovském roku 1833. 
Časopis Moravského musea v Brně IX/1909, s. 1–10.

13  Archiv autora.



202

pod krkem, se setkáváme např. u brodského kroje dodnes. Domnívám se, že 
byla opatřena alespoň jednou řadou knoflíků, které ale autor dopisu neuvádí.

„Starší mládenci nosí na levé straně těla zřasený bílý šáteček s modrozele-
nými květy. Šáteček bývá obyčejně dárkem milé.“ Dodnes nosí mládenci šátek 
darovaný galánkou „na srdci“ např. ve Vlčnově nebo v Nivnici. Tam se z něj 
postupem času vyvinula známá růža. V jiných obcích na Brodsku a na Hor-
ňácku je mládenci nosí v poklopci nohavic.

„Úzké přiléhavé kalhoty jasně modré s tmavomodrým lemováním a vyšívá-
ním provedeným z tmavomodrých šňůr či pásků velmi pečlivě přišitými žlutými 
stehy. Vpředu kalhot je velmi vkusný poklopec. Kalhoty jsou upevňovány řeme-
nem několikrát kolem těla obtočeným.“ Popis představuje klasické nohavice se 
dvěma rozparky – punty. Šity byly z modrého tzv. mlynářského sukna, které na 
sklonku 18. a v průběhu 19. století nahrazovalo starší sukno bílé nebo huňu. 
Na Horňácku se světle modré nohavice dochovaly dodnes. Překvapující je zpráva, 
že šňůrování se přišívalo jinobarevnou nití tak, aby stehy opticky doplňovaly 
výzdobu. Tento efekt není v současnosti znám a nebyl ani zaznamenán. Dlouhý 
řemen je dodnes součástí mužského kroje na celém Slovácku.

„Muži nosí vysoké jezdecké boty nejnovější módy s vysokými úzkými pod-
patky. Na předním okraji holénky botů jsou připevněny barevné střapce.“ Pan 
Leopold popisuje dvoušvové čižmy na vyšších podpatcích. Vpředu pod růžicí 
visel barevný střapec, který nosili pouze svobodní. Čižmy ženáčů zdobila jen 
kokarda.

„Mládenci nosí kazajky jen do pasu. Jsou přírodně bílé barvy s červeno-
-černým vyšíváním a černým šňůrkovým uzavřením.“ Z textu jasně vyplývá, že 
kazajka reprezentuje lajbl – kabátek se zapínáním čamarového typu.

„Staří muži nosí dlouhé tmavomodré kabáty s černými ozdobami a uzavřením. 
Jednotlivé stehy obleku bývají dovedně provedeny. Jejich barva je vždy jiná než 
barva látky.“ Popis nasvědčuje tomu, že ženáči nosili mentýk nebo župicu patrně 
bez kožešinového límce a vložky. Můžeme předpokládat, že se podobal záles-
kému dlouhému kabátu zvanému mlsná halena.

III. Rozbor a srovnání
V této kapitole bych chtěl porovnat údaje z dopisu pana Leopolda s do-

stupnými prameny a tím ověřit správnost mých interpretací textu. Již v úvodu 
musím konstatovat, že se dosud nepodařilo získat vyobrazení bojkovského kroje 
z druhé poloviny 18. ani z 19. století. Z písemných pramenů stojí časově nej-
blíže dopisu zpráva bojkovského správce Bunzmanna ze září 1833.14 V té době 
se organizačně připravovala návštěva císaře Františka a císařovny Karolíny 
Augusty v Markrabství moravském. Aby císařský pár poznal krásu moravských 
krojů, rozhodl Zemský výbor, že na plánovaný representační ples bude z každé 
krojové oblasti vyslán jeden pár ve svátečním kroji. Zemský hejtman pak pověřil 
návrhem párů a jejich výběrem krajské hejtmany. V hradišťském kraji se proto 
musel této akce ujmout hejtman Stellwag. K jeho rukám byl doručen i elaborát 

14  JELÍNEK, J. N.: Kroj Slováků…, s. 1–10.
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z Bojkovic, který vedle seznamu párů obsahoval i popis jejich oblečení. Samot-
ného městečka se bohužel dotýkala jen lakonická zpráva:15 „Jan Samek, Josefa 
Samková, nosí obyčejný kroj městský.“ Podrobněji popisuje zpráva pouze oděv 
účastníků plesu z vesnic bojkovského panství (Komňa, Záhorovice, Rudice 
a další). Tyto informace lze využít k doplnění či ke konfrontaci s údaji z pra-
menů dotýkajících se přímo Bojkovic.

Další pramen, na jehož základě můžeme ověřit zprávu pana Leopolda, 
poskytuje J. Klvaňa,16 který uvádí, že v devadesátých letech 19. století v Bojko-
vicích již nikdo kroj nenosil. Podle jeho výzkumů náležel obdobně jako stráž-
nický a žeravický ke krojům městským. Na základě svědectví pamětníků se 
pokusil o rekonstrukci stavu kolem roku 1800.

Muži v té době nosili mentýk z tmavomodrého nebo černého sukna, který 
sahal až pod kolena. Vpředu se zapínal až pod krk hustou řadou olověných 
nebo kamrholem opředených knoflíků. Límec měl stojatý a obdobně jako okraje
rukávů zdobený světle modrou šňůrkou (lyčkou). Ta pokrývala i švy na zádech 
a v křížích se nacházely střapečky. Rukávy nesly na úpěstích řádek šesti gom-
bíků stejných jako na přední straně. Družbové a ženich nosili mentýky přepá-
sané vyšívanými pásy. Starší lidé přes ně často oblékali modré pláště s velkým 
límcem sahajícím až na ramena. V zimě nosili muži od roku 1850 dlouhé 
dubené kožichy.

Nohavice byly z tmavomodrého sukna s černým šňůrováním na způsob 
starohrozenkovského kroje. Ve všední den muži nosili široké konopné gatě, sed-
láci k nim navíc široký opasek. Nohavice držel dlouhý řemen. Bruclek (kordula) 
byla modrá a vpředu hustě pošitá dvěma řadami cínových gombíků. Špenzl 
(lajbl) byl šitý patrně z bílého sukna, nesl bohaté šňůrování a po obou stranách 
rozstřihu po jedné řadě dlouhých knoflíků omotaných kamrholem. Košile šily 
mužům manželky nebo dcery z domácího lněného nebo konopného plátna. Podle 
Klvani se zapínaly vzadu (sic!) velkým špendlíkem nebo na haklíky. Na počátku  
19. století se nosil černý třírohý klobouk, teprve později s rovným dýnkem. 
V zimě chránily hlavu vysoké tchořovice se třemi mašličkami na vyvýšené části 
lemu, v létě i lehké čepice aksamitky. Na nohy se obouvaly dvoušvové čižmy, ve 
všední den posloužily neohrabané boty úkladové (na Podluží zvané jojky), neroz-
lišující asymetrii nohou.

Ženy nosily konopný rubáč zvaný podolek s oplečím opatřeným dvěma 
prolankami. Rukávce (natáhačky) se stojatým obojkem, který byl obdobně jako 
náramky opatřen pestrou výšivkou, se spínaly dvěma špendlíky. Kordulky se šily 
z modrého nebo červeného damašku a zdobila je bohatě zřasená pentle našitá 
kolem výstřihu a přednic. Do chladného počasí si ženy oblékaly kamizolky 
z jemného sukna fialové barvy s výstřihem, tmabomodré kabátky s pufkami 
nebo bílé flanelové lajble.

Sukně ( fěrtochy) se šily ze silného konopného plátna nebo cajkové. Ke slav-
nostnímu kroji se nosily fěrtochy z jemného plátna, které se nazývaly leknice. 

15  JELÍNEK, J. N.: Kroj Slováků…, s. 1–10.
16  KLVAŇA, J.: Lidové kroje…, s. 97–252.
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V zimě nahrazovala fěrtoch mezulánka ze zeleného sukna. Zástěry ( fěrtúšky) 
si šily ženy z plátna s modrými nebo červenými svislými vytkávanými, resp. 
tištěnými pruhy. Za mrazů oblékaly ženy dlouhé dubené kožichy. Vdané ženy 
nosily na hlavě čepce zvané gargule. Středem běžel (patrně na dénku – pozn. JP) 
vyšívaný pás sledovaný krajkami, síťováním a křížkovou výšivkou, přes čepec 
se uvazoval lipský nebo turecký šátek. Svobodné dívky nosily menší šátek uvá-
zaný pod bradu. Ženy si obouvaly čižmy s bílou výšivkou na patách. Ve svátek 
nazouvaly bílé punčochy a střevíce s přezkami. Před nepohodou se chránily 
bílým ubrusem se žlutě vyšívanými kraji. Jeho středem běžel vyšívaný pruh. Při-
pomínal úvodnice (prostěradla), ale ty byly z jemnějšího plátna a středem běžící 
cesta byla širší a bohatěji vyšívaná. Ženich a družbové nosili za kloboukem 
prosté kytice, nevěsta s družicemi věnec z umělých květin. Ženy si na svatbu 
oblékaly krátkou mentyčku, mužové mentýk.

Na základě všech uvedených pramenů se můžeme pokusit o podrobnější 
rekonstrukci oděvu a celkového vzhledu Bojkovjanů.

Svobodné dívky si z dlouhých vlasů splétaly jeden cop (lelík), který jim volně 
visel na zádech. Tak to alespoň dokládá zpráva z roku 1833.17 Pro slavnostní 
chvíle si „panny“ upravovaly tzv. vrkoč.18 Účes spočíval v přichycení ruličky 
červenými a zelenými stužkami k vlasům na bocích hlavy. V dalších písemných 
pramenech ani ve vzpomínkách pamětníků není tato úprava vlasů pod šatku na 
Bojkovsku zaznamenána. Na olejomalbách, které postupně vznikaly mezi roky 
1740–1780 jako ilustrace kroniky kláštera uherskobrodských dominikánů, lze 
rozpoznat na temenech hlav některých účastnic průvodů či procesí pod šatkami 
červené a zelené pentličky úvazu vrkoče. Tím se odlišují na obrazech svobodné 
dívky od vdaných žen. Protože na obrazech jsou vyobrazeni lidé z Uherského 
Brodu a okolí, můžeme předpokládat tuto úpravu vlasů i v Bojkovicích. Bohu-
žel žádný z pramenů nedokládá v Bojkovicích nošení šatek, ač zde musely být 
známé. Zpráva19 uvádí, že svobodné nosily jeden cop a bílý šátek dolů splýva-
jící. Z formulace není jasné, zda se jednalo o šatku uvázanou dole konci nebo 
větší šátek s cípy položenými na zádech (což je málo pravděpodobné). Slav-
nostní úprava hlavy svobodných (družice, nevěsty) podle obou autorů (Leopold  
a Klvaňa)20 sestávala z květinového věnce (přírodní – umělý) a party, kterou 
zmiňuje jen Leopold.

Vdané ženy nosily na hlavě čepec – garguli zřejmě se čtvercovým dénkem zpev-
něným obálenkou. Tento popis neodpovídá Leopoldovým údajům. Ten ale popi-
soval zřejmě čepec manželek řemeslníků z městečka. Klvaňa se naopak zajímal 
především o oblečení zemědělců, proto jím zjištěný tvar čepce odpovídá kusům, 
které známe ze Šumic (tj. se dvěma zelenými síťovanými nebo na krosienkách  

17  JELÍNEK, J. N.: Kroj Slováků…, s. 1–10.
18  Opc.; úpravu viz KLVAŇA, J.: Lidové kroje…, obr. 218.
19  JELÍNEK, J.N.: Kroj Slováků…, s. 1–10.
20  KLVAŇA, J.: Lidové kroje…, obr. 179, 180.
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robenými vložkami mezi výšivkou. Jsou to tytéž, pomocí nichž lze identifiko-
vat Šumičanky na olejomalbách v uherskobrodském klášteře. K tomuto typu 
čepce se nutně nosila šatka (jak jsem uváděl, Leopold ji nezná). Klvaňa mluví 
o tureckém nebo lipském šátku. Ty ale pronikaly do lidového oděvu až kolem 
roku 1850. Čepce pod ně nošené ztratily vyšívaná dénka, která by pod nimi 
nebyla vidět, proto ztratila jak estetickou, tak i magickou (ochrannou) funkci. 
Zpráva o úpravě hlavy vdaných žen nemluví. Žena z Kopanic malovaná roku 
180421 (podle úpravy vlasů patrně svobodná) má šatku uvázanou hore konci, 
další informace vyobrazení neposkytuje. Závažný je Klvaňův poznatek,22 že na 
Brodsku se nosily šatky až do poloviny 19. století. Musím ale konstatovat, že 
v tomto případě se jednalo o předměstské zemědělce, kteří se svým oblečením 
neodlišovali od obyvatel okolních vsí. V Bojkovicích, kde v populaci převažovali 
drobní řemeslníci nad rolníky, mohly šatky vymizet dříve.

Jak vypadal rubáč, Leopold neuvádí, neboť ho zřejmě nikdy neviděl. Kon-
statuje však, že byl vidět jeho dolní okraj, všeobecně zvaný sobota. Klvaňa jeho 
existenci plně potvrzuje. Otázkou zůstává, zda musel být vždy opatřen dvěma 
prolenkami (ramínky), jak uvádí Klvaňa, nebo jen jednou, jak bylo v této oblasti 
všeobecnou zvyklostí. Olemování dolního okraje rubáče krajkou, jak nám je 
předkládá Leopold, Klvaňa nezná. Takto upravenou košili mohly nosit měštky. 
Zpráva se o „spodním prádle“ žen nezmiňuje.

Rukávce popisují oba autoři shodně, i když Leopold o nich skýtá více infor-
mací. Dle obou neměly vpředu volné stánky (průstřih), ale výstřih. Klvaňa oproti 
Leopoldovi nezaznamenal přednice (výšivky zpevňující okraje výstřihu) a jejich 
ukončení zelenou stužkou, zřejmě shodnou s vložkami dénka čepce. Leopold 
neví, jak se rukávce zapínaly. Patrně k tomu sloužily haklíky – háčky. Spony 
nebo ozdobného špendlíku by si jistě všimnul.

Fěrtoch Leopold nezná. Klvaňa píše, že „sukně byly krátké z domácího tlus-
tého konopného plátna, na velké slavnosti bílé z jemného plátna zvané leknice.“ 
Žádný z obou autorů nic neví o „lémci zvaném i forma,“ o výšivce přes vrapy 
držící plisování, která přiléhala na boky a kříže. Z Bojkovic je známe z ná-
hrobních kamenů z přelomu 16. a 17. století.23 Ty sice dokládají jejich existenci 
ve šlechtickém prostředí, ale ornamentální prvky na nich vystupující známe 
i z pozdějšího prostředí lidového. Klvaňa zná ještě sukně cajkové a zelené sou-
kenné mezulánky. Zda červenou sukni, o níž mluví Leopold, můžeme považovat 
za prototyp šorce, nelze dnes rozhodnout. Existenci bílého (patrně slavnostního 
z jemného plátna) fětrochu potvrzuje pro Komňu a oblast Světlovského panství 
Zpráva z roku 1833 a nazývá ho šorec.

Fěrtúška (u obou autorů zástěra, ve Zprávě fěrtoch) se šila z bílého plátna 
s červenými a modrými vertikálními vetkávanými nebo tištěnými pruhy. Obdob-
nou část má na sobě mladá žena z Uherského Brodu.24 Fěrtúšky černé nebo 

21  JANČÁŘ, J.: Lidová kultura na Moravě. Brno 2001, obr. 158.
22  KLVAŇA, J.: Lidové kroje…, obr. 179, 180.
23 Tamtéž, obr. 179, 180; PAVELČÍK, J.: Několik poznámek k vývoji lidového oděvu. Slovácko XII-XIII/

1970–1971, s. 99–101.
24  Foto v archivu autora.
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tmavě modré barvy, jaké uvádí Leopold, se dochovaly dodnes ve Strání nebo na 
Kyjovsku. Ovšem jejich úpravu uváděnou Leopoldem se mi nepodařilo v terénu 
ani v literatuře zjistit (viz výše). Ani od jednoho z autorů se nedozvíme, zda 
fěrtúšky byly jedno nebo dvoupůlkové, tj. užší z jednoho pruhu látky nebo širší 
ze dvou částí, sešitých ozdobným stehem (stínkem). Informují nás ale o barvě 
a úvazu tráčků. Zpráva mluví o bílém fěrtochu (rozuměj fěrtúšce) v Komni a pru-
hované zástěře na Světlovském panství. Analogie z Uherskobrodska prokazují, 
že bílá fěrtúška měla mimo středovou mešterku měkké řasení zachyceno do úzké 
výšivky přes vrapy v místě pasu a ozdobně vyšitý (obšitý) dolní lem. Obdobnou 
úpravu můžeme předpokládat i u některých kusů z Bojkovic.

V charakteristice kordulky se oba autoři rozcházejí. Leopold ji líčí jako 
rokokovou šněrovačku obepínající dolní část hrudníku, s výstřihem běžícím 
pod ňadry. Byla černá (soukenná nebo sametová?), lemovaná červenou stuhou 
a zdobená vyšívanými květy. Spínala se šněrováním červenou stuhou. Nesla 
deset stříbrných knoflíků. Klvaňa25 mluví o kordulce z modrého nebo červeného 
damašku. Zdobila ji hustě zřasená mašle našitá kolem výstřihu a přednic.26 
O knoflících světlovský vrchní Fichtner nic nevěděl. Uvádí (Zpráva) pouze, že
v Komni se nosil živůtek zelené barvy, zatím co ve zbývajících obcích panství 
(nás zajímají Záhorovice a Pitín) živůtek květovaný zvaný lajblík.

Zajímavá je zpráva (Klvaňa)27 o ubrusech, které Leopold nezná. Tato sou-
část ženského oblečení je po střihové stránce velmi jednoduchá. Tvoří ji plá-
těný čtverec o rozměrech cca 150×150 cm. Při použití se úhlopříčně překládal, 
takže vznikl zdvojený trojúhelníkovitý kep. Jím si žena před nepohodou kryla 
hlavu a ramena (byl-li z huně či vlněné látky, nazýval se vlňák). V případě, že 
ho žena šila z doma tkaného plátna (mělo šíři 75–90 cm), musela použít dva 
pruhy (tzv. půlky), které spojila stínkem či mešterkou. A právě tento typ ubrusu 
uvádí Klvaňa. Dodává, že navíc byla tato součástka orámována žlutou výšiv-
kou. Ubrus se podobal úvodnici (prostěradlu). Ta však byla obdélného tvaru 
a střední šev – cesta byl širší a ozdobnější. Z popisu Klvani můžeme usuzovat, 
že se v tomto případě jednalo spíše o „reprezentační“ kusy ubrusů. Do deště se 
patně používaly kusy nezdobené. Vyšívané kusy se kompozičně blížily velkým 
šátkům – plenám, které uvádí Zpráva z Komně. Podle ní jej Marianna Prokopová 
nosila podobně jako současné Jihočešky překříženě uvázaný přes prsa. Tato 
informace snad vnáší světlo i do „zašmodrchaného“ popisu zástěry u Leopolda. 
Jak taková „bělokarpatsáé“ plena vypadala, ukazují kusy ze Záhorovic a Nezde-
nic, uložené v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.28

Kamizolky mentýkovitého střihu, které uvádí Leopold, již Klvaňa u pamět-
níků nezaznamenal. Za chladného počasí podle něj sice nosily ženy kamizolky, 
ale ty byly ušity z fialového sukna a měly hluboký výstřih. Kacabajky z modrého

25  KLVAŇA, J.: Lidové kroje…, obr. 179.
26  Tamtéž, s. 138.
27  Tamtéž, obr. 179 – starší kroj z uherskobrodského předměstí.
28  Tamtéž, s. 238.
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květovaného barchetu s pufkami se nosily na Brodsku až od osmdesátých let 
19. století a zřejmě s kamizolkami nesouvisejí. Klvaňův údaj, že bílé flanelové
lajble se objevily v Bojkovicích až později, podle mého názoru neodpovídá sku-
tečnosti. Mužské i ženské kabátky (lajble) šité z huně či sukna patří k nejstarší 
vrstvě částí lidového oděvu.

Do složité situace se dostáváme v případě ženské obuvi. Leopold lakonicky 
konstatuje, že ženy nosí faldovačky, tj. čižmy (viz výše) nebo šněrovací botky 
s vyššími podpatky. Otázkou ale zůstává, zda to byly střevíce s vyššími holeněmi  
podobné parískám dnešních Brozanek, nebo nižší (ve tvaru polobotky, event. 
kotníčkové boty). Klvaňa zjistil, že Bojkovjanky „na obyčejno“ nosily vysoké 
boty a „na slavnosti“ přezkové střevíce a později čižmy s bíle vyšívanými patami. 
Z jeho textu není zřejmé, zda vysokými botami mínil faldovačky nebo parísky. 
Zdobení pat vyšíváním nebo vybíjením mosaznými hřebíčky se na Slovácku, 
včetně Brodska začalo objevovat až v druhé polovině 19. století, což by korespon-
dovalo s pozdějším nástupem zdobených čižem v Bojkovicích. Zpráva z roku 
1833 uvádí pro Komňu černé botky bez bližší specifikace a pro celé panství
černé soukenné janyčáry. Ty můžeme s jistou pravděpodobností ztotožnit s ko-
mončuchy,29 které se nosily na Brodsku jako lehká pracovní obuv až do poloviny 
20. století. Přezkové střevíce se asi podobaly botům nevěsty z roku 1837 z Vra-
cova, jak je nakreslil W. Horn.30

K nízkým botům nosily Bojkovjanky podle Klvani bílé punčochy, které měly 
roku 1833 v Komni a na světlovském panství vůbec vpleteny zelené a červené 
nebo jen červené cvikle. Nošení punčoch u žen sice nebylo běžné, ale ne neob-
vyklé. Především se vlněné dlouhé punčochy nosily v zimě (ke krpcům). V tep-
lých měsících byly součástí svátečních krojů, neboť z hlediska lidové estetiky 
nebylo vhodné, aby mezi botou a dolním okrajem sukní byly vidět holé nohy. 
Pokud žena měla na sobě pracovní kroj nebo byla bosa, tato zásada neplatila. 
Překvapující je zjištění, že punčochy již v druhé čtvrtině 19. století nesly barevné 
vyšívání. Snad v nich lze spatřovat prototypy pestrými květy zdobených pun-
čoch či kamaší Brozanek a Hradčovjanek, které se prosadily počátkem dvacá-
tých let 20. století.

Muži nosili podle Klvani31 černý třírohý klobouk, který zřejmě nelze spojovat 
s maximiliánským kloboukem Leopoldovým. Zpráva konstatuje, že v Komni kryl 
hlavu mužů „nízký kulatý klobouk s okrajem (střechou) na dlaň širokým.“ Zdobila 
ho černá sametka a šmuky. Obdobnou pokrývku hlavy lze vysledovat i v dalších 
obcích světlovského panství, jen šňůrování bylo červené. Můžeme s ním ztotož-
nit Klvaňou citovaný „obyčejný klobouk s rovným dýnkem,“ který nahradil tříro-
háč. Pro ostatní pokrývky hlavy, které Klvaňa uvádí, postrádáme v dostupných 
pramenech pro Bojkovsko analogie. Zajímavý je údaj Zprávy o červeném šátku, 
který si uvazovali muži v Komni a na světlovském panství kolem krku. Z Boj-
kovic a z Brodska není tento zvyk znám. Dodnes nosí muži šátek (byť ve styli-
zované podobě kravaty) na Podluží, ve Strážnici a na tzv. hanáckém Slovácku.

29  PAVELČÍK, J.: Vyšívané pleny z oblasti Oderských vrchů. Oderské vrchy VIIII/1993, seš. 3–4, s. 56–59.
30  Viz NIEDERLE, L.: Moravské Slovensko I. Praha 1923, tab. XXVIII – muž.
31  KLVAŇA, J.: Lidové kroje…, obr. 244.
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Košile popsaná Leopoldem odpovídá typu pončo. Klvaňa bohužel neuvádí 
podrobnosti, které by ji blíže charakterizovaly. Pouze konstatuje, že se zapí-
nala vzadu na háčky nebo velkým špendlíkem. Tato informace není zcela jasná. 
Z moravského prostředí neznáme typ košile, která by měla zadní zapínání. 
Vysvětlení snad skýtá pohled na tzv. šňůrkovici, která se zavazovala čtyřmi 
tráčky. Dva spínaly límec vpředu na krku a dva lacl (horní cíp pravého stánku) 
až na levém rameni. Zpráva o košili mlčí, neboť pod kordulkou a lajblem nebyla 
vidět, a proto pana správce nezajímala.

Nohavice se šňůrováním a poklopce držené dlouhým řemenem obtočeným 
několikrát kolem těla znají všechny tři prameny. Klvaňa a Zpráva konstatují, že 
byly ušity z tmavomodrého sukna. Leopold zaznamenal ještě starší typ z „jasně 
modrého“ tj. tzv. mlynářského sukna. To lze ojediněle rozpoznat na krojích 
vesnických poutníků na nejmladších olejomalbách z dominikánského kláštera 
v Uherském Brodě, datovaných k roku 1780. Klvaňa jako jediný uvádí gatě (třas-
lavice) z domácího konopného plátna, které byly součástí letního a pracovního 
kroje zemědělců a stejně jako Zpráva i široký opasek.

Původně (Klvaňa) nosili Bojkovjané úkladové boty ( joje). Později je vystří-
daly dvoušvové čižmy vpředu s růžicí a střapcem (ten nosili jen svobodní – pozn. 
autora) a s vysokým podpatkem. Ty ale znal již Leopold. Bohužel oba mlčí o tom, 
zda podpatek byl ocelový nebo kožený s podkůvkou. Správce Fichtner v podání 
krajskému hejtmanovi mluví jen o vysokých černých botách. O dalších typech 
obuvi se v uvedených pramenech nemluví.

Mužská kordulka byla podle Leopolda červené barvy s černým lemováním, 
zdobená žlutými hvězdami a zapínaná pod krkem rozpinkou. Informátoři Klvani 
udávali, že brunclek byl tmavě modrý se dvěma řadami cínových knoflíků.
Zpráva potvrzuje pro celé světlovské panství tmavě modrou vestu s dvanácti 
bílými kovovými knoflíky.

Kazajku (lajbl) z bílého sukna či flanelu (Leopold) patrně můžeme ztotožnit
se špenzlem Klvani, ten však bohužel neuvádí materiál, z něhož byl ušit ani 
jeho barvu. Jako flanelový s dvanácti bílými (kovovými) knoflíky ho zná Zpráva
z Komně. Z území světlovského panství předkládá „krátký tmavomodrý kabátek 
se dvěma řadami bílých knoflíků.“ Z textu nelze usoudit, zda si autor podání 
omylem nepřenesl (krátkým spojením mysli) na lajbl barvu kordulky nebo zda 
se ve skutečnosti nejednalo o krátký kabát typu horňáckého mentýku.

Leopold se zmiňuje o dlouhém kabátě bez podšívky (mentýk, mlsná halena), 
který zná i Klvaňa. V jeho studii je zajímavá informace o dlouhém kabátě se 
širokým límcem až na ramena (typ havelok), jenž se zřejmě podobal hanáckému 
límcovému plášti,32 který – pokud je mně známo – nebyl na Slovácku zazname-
nán. Překvapující je zjištění, že žádný z pramenů nezná mužskou ani ženskou 
halenu. Ty byly součástí oblečení ve všech obcích v sousedství i v širším okolí 
Bojkovic. Přepásání mentýků ženicha a družbů33 vyšívaným pásem známe ze 
sklonku 19. století ze Starého Města34 a z Horňácka, kde je ženich dodnes pře-
pásán ženskou šatkou.

32  KLVAŇA, J.: Lidové kroje…, s. 237.
33  JANČÁŘ, J.: Lidová kultura…, obr. 136 vpravo.
34  Archiv autora.
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IV. Závěr
I přes značnou mezerovitost pramenů a nejasnost formulací v nich obsaže-

ných se nám podařilo s jistou pravděpodobností rekonstruovat původní bojkov-
ský lidový oděv. Ten se nevymykal z rámce stylu oblečení populací západních 
Karpat a Uherskobrodska. Z informací vyplývá, že měl dvě vrstvy. Rolníci 
přimykali se svým oblečením ke karpatskému oděvnímu stylu. Řemeslníci se 
nechávali ovlivňovat panskou módou, ale jejich oděv nezapřel své kořeny. Leo-
pold a Zpráva od sebe neodlišují šat řemeslníků sídlících v městečku od kroje 
místních zemědělců, kteří především byli nositeli tradičních oděvů. Pouze 
u J. Klvani lze rozpoznat součástky vesnického typu (gatě, široký řemen, lajbl). 
Další nedostatek v popisu oblečení jak u dopisu pana Leopolda (viz dále), tak 
ve zprávě správce světlovského panství spočívá v tom, že oba skýtají informace 
pouze o kroji svátečním, resp. slavnostním. Zprávy o pracovním a tzv. polosvá-
tečním kroji až na kusé informace u J. Klvani zcela postrádáme. Musíme proto 
doufat, že se časem objeví další prameny, které naše současné postřehy doplní.

Domnívám se, že nejasnosti, které obsahuje podání pana Leopolda prin-
cezně Josefině Marii, o nichž mluví ve své studii i R. Jeřábek36 mohli vyvolat 
sami majitelé bojkovského panství. Vzhledem k tomu, že Josefina Marie se za
držitele světlovského léna neprovdala, můžeme usuzovat, že o sňatek byl zájem 
především se strany Saint-Julienů a ne naopak, jak se domnívá M. Jašková.37 
Majitelé statků chtěli bezesporu princezninu emisarovi předvést sebe i panství 
v nejlepším světle, což jim vnuklo myšlenku uspořádat pro něj zábavnou show. 
Ta měla prezentovat vše nejlepší, co kraj skýtal. Nejvhodnějším termínem jejího 
uspořádání v době jeho mise se ukázaly být Bartolomějské hody (kolem 10. 
srpna). V jejich rámci zcela nenásilně (aniž by emisar tušil, že se jedná o „Po-
těmkinovu vesnici“), mohli nic netušícímu vyslanci v jednom dnu prezentovat 
vlastní obřady svázané s hody a „přibalit“ i dožínky (dívky s věnci z čerstvých 
květin). Za této situace nic nebránilo tomu, aby představili i velmi atraktivní 
jízdu králů – honění Kuruců, a fašankový obyčej „podšable.“ Z textu dopisu 
není zřejmé, zda uvařené maso zvířat, které bylo volně k dispozici účastníkům 
pocházelo z kusů rituálně poražených v rámci hodových zvyků38 nebo je daro-
vala vrchnost (viz výše). Obdobně můžeme předpokládat, že vesele se bavící 
mladí lidé oblečení v tom nejlepším, co bylo v městečku k dispozici, měli doka-
zovat vysoký ekonomický standard panství. Tím si lze vysvětlit absenci zmínek 
o oděvu poddaných zemědělců v dopise.

36  JEŘÁBEK, R.: Objížďkový obřad…, s. 111–125.
37  JAŠKOVÁ, M.: Studie…, s. 7–8.
38  PAVELČÍK, J.: Několik nových poznatků k průběhu masopustních zvyků na Opavsku. Časopis 

Slezského Muzea B–35/1986, s. 247–256 (např. kozel, beran, káčer, kohout).
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Zusammenfassung

Die Tracht von Bojkovice am Ende des 18. Jahrhunderts

Jiří Pavelčík

Die Studie unterbreitet den Versuch die Informationen über die Kleidung der Einwohner von 
Städtchen Bojkovice (das Gebiet des südostlichen Mährens), die vermutlich aus letztem Drittel des 18. 
Jahrhunderts stammte. Die Rekonstruktion geht von heute verschollenem deutsch geschriebenem Brief 
des Sekretärs von der Prinzessin Josefina Marie aus (aus dem näher unidentifizierbaren, vermutlich 
Fürstengeschlecht), der Leopold hieß. Der Emissär erstattete den Berricht für seine Adelige über den kul-
turell ökonomischen Zustand der Grundherrschaft Světlov. Sein damaliger Besitzer aus dem Geschlecht 
Sain-Julien warb vermutlich um sie, die Heirat verwirklichte sich aber endlich nicht.

Das Original des Briefes ist leider vom Jahr 1958 unzugänglich. Die Rekonstruktion geht darum 
nur von der zeitgemäßen Übersetzung von Marie Jašková aus, die offensichtlich genau die Begriffe und 
Wendungen des ursprünglichen Textes nicht erfasst. Darauf wies schon der Ethnologe R. Jeřábek hin, 
der den Teil des Briefes die betreffende Gewohnheitslehre verarbeitete und veröffentlichte. Beim Versuch 
um die Rekonstruktion der Tracht von Bojkov lehnte sich der Autor außer dem besagten Brief auch an die 
Meldung des Verwalters der Grundherrschaft Světlov Bunzmann aus dem Jahr 1833 an. Die wurde den 
Kreishauptmann von Hradiště und das mährische  Statthalterei in Brno bei der Gelegenheit den Ball in 
Volkstracht bestimmt, der auf die Ehrsamkeit des Besuches von Kaiser František auf Mähren vorbereitet 
wurde. (Die Bericht veröffentlichte J. N. Jelínek im Jahr 1909.) Die weitere Quelle der Informationen ist die 
Beschreibung der Tracht von Bojkov in Mährisch Slowakei (1923, Autor J. Klvaňa).

Aus der Analyse erhellte, dass die Tracht die zwei Formen hatte. Die Kleidung der  Bauern entzog 
sich nicht den karpatischen völkischen Bekleidungsstil. Das Kleid der Handwerker beeinflusste die gleich-
zeitige herrschaftliche Mode, kein jedoch verleugnete ihre regionale Wurzeln.

(Překlad Lenka Králová)
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(*4.8.1931Jihlava,†26.9.2006Telč)

 Západomoravský rodák, dlouholetý člen katedry dějepisu bývalé samo-
statné Pedagogické fakulty v Ostravě a od roku 1991 katedry historie Filozofické
fakulty Ostravské univerzity, přišel na Ostravsko krátce po ukončení vysoko-
školských studií a působil zde po celou dobu své aktivní činnosti. V regionu 
velmi vzdáleném a ekonomickou strukturou i životním prostředím velmi odliš-
ném od rodného kraje nastoupil po absolutoriu oboru historie a archivnictví 
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1950–1955), kde zejména 
v proslulém semináři profesora Jindřicha Šebánka získal výbornou erudici 
a znalost historického „řemesla“, kterou uplatnil ve své vědecké práci. Její 
počátky spadají již do vysokoškolských let, kdy v časopise brněnského histo-
rického semináře „Folia diplomatica“ publikoval své první příspěvky z tematiky 
středověkých dějin.

 Již v roce 1954 vstoupil do archivní služby v Brně, v níž působil i osm let 
po přechodu na Ostravsko, zprvu jako referent Krajské správy ministerstva vni-
tra v Ostravě, v závěru pak krátce i jako vedoucí podnikového archivu Nové huti 
v Ostravě-Kunčicích. S archivní činností byly spjaty i jeho rozsáhlé publikační 
aktivity k aktuálním úkolům a potřebám archivní správy.

 Významnou změnu v jeho pracovní činnosti i vědeckém zaměření při-
nesl nástup na nově formovanou katedru dějepisu tehdejšího Pedagogického  
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institutu v Ostravě v roce 1963 (od roku 1964 Pedagogická fakulta). Výborné 
školení mu umožnilo široký pedagogický záběr ve specializovaných disciplinách 
pomocných věd historických i při výkladu dějinného vývoje od středověku až 
k soudobým dějinám, tak nezbytný při malém počtu pracovníků postupně roz-
šiřované katedry, ale vědecká orientace nového pracoviště na týmový výzkum 
geneze a vývoje průmyslových oblastí, zejména Ostravska, jej přivedla i k do-
sud u nás málo probádané tematice hospodářských dějin, především ke studiu 
vývoje průmyslových závodů. Zájem o dějiny Nové hutě, spojený s jeho činností 
v podnikovém archivu, rozšířil i na plány výstavby dalších železářských závodů 
v Ostravě v době nacistické okupace i na širší rámec jejích hospodářských 
aspektů. Výsledkem kromě řady dílčích studií a se spolupracovníky připrave-
ných monografií „Historie výstavby a vzniku NHKG“ (Praha 1966) a „120 let ČSD 
Dílny pro opravu vozidel v Ostravě“ (Ostrava 1967) byla především jeho kandidát-
ská disertace „Vývoj koncepcí výstavby hutního závodu v Kunčicích v období do 
roku 1948“, obhájená v roce 1968 na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Její
podstatná část byla vydána v německém překladu „Die Aufbaukonzeptionen der 
Hütten von Ostrava in den Jahren 1939–1948“ (Ostrava 1968). Brzy se stal uzná-
vaným odborníkem v této tematice a své výborné organizační schopnosti mohl 
uplatnit od roku 1967 i jako vedoucí Kabinetu dějin závodů při katedře děje-
pisu. S touto funkcí souvisela i rozsáhlá organizační, metodická, bibliografická
a publikační činnost. Redigoval „Bulletin Kabinetu dějin závodů Severomorav-
ského kraje,“ koncipoval informační a metodické statě ke zpracování dějin hut-
ních závodů, aktivně se podílel na přípravě vědeckých konferencí a seminářů. 
Zasloužil se o rozvoj spolupráce nejen s pracovišti v tehdejším Československu, 
ale též v okolních zemích, úzké kontakty navázal hlavně s polskými vědeckými 
institucemi v Katovicích, které se zaměřovaly na výzkum vzniku a vývoje hor-
noslezské průmyslové oblasti. Nelze však opomenout ani jeho účast při přípravě 
zdařilé učebnice pro posluchače pedagogických fakult „Úvod do studia dějepisu“ 
(Praha 1967) a spoluautorství zajímavé monografie „Brušperk město nikoliv 
nejmenší“ (Brušperk 1969).

Nástup normalizace na přelomu šedesátých a sedmdesátých let hluboce 
zasáhl do jeho úspěšně se rozvíjející práce. V roce 1970 sice ještě publikoval dvě 
studie o plánech výstavby železáren na Ostravsku za nacistické okupace, ale po 
nástupu normalizačního vedení na Pedagogické fakultě v Ostravě v následují-
cím roce musel rezignovat na svůj plán připravit jako habilitační spis syntetic-
kou práci o vývoji železářství v ostravské a hornoslezské průmyslové oblasti za 
nacistické okupace. Jeho jméno se nemohlo objevit u publikací a nesměl vyko-
návat ani pedagogickou činnost. Brzy byl zbaven i vedení Kabinetu dějin závodů. 
Přesto pokračoval dále v odborné práci a nyní jen nepublikované obsáhlé 
výzkumné zprávy k úkolům tehdejšího státního plánu základního výzkumu 
„Železářství ostravsko-katovického rajónu v rukou říšskoněmeckého finančního 
kapitálu (1938–1945)“ (Ostrava 1974), „Hutní základna v ostravské a hornoslez-
ské průmyslové oblasti za nacistické okupace“ (Ostrava 1980) a „Potravinářská 
výroba a obchod v rakouském Slezsku a jejich význam v zemědělském zázemí 
ostravské průmyslové oblasti v polovině 19. století“ (Ostrava 1985) dokumentují 
jeho výzkumné aktivity. Jak sám uvádí ve své habilitační práci z roku 1992 
„na přání svého vedoucího jsem se pak jako výzkumný pracovník katedry historie 



213

Pedagogické fakulty v Ostravě od konce sedmdesátých let zabýval některými pro-
blémy hospodářských dějin tzv. rakouského Slezska v 2. polovině 19. století a his-
torickým místopisem průmyslového Ostravska.“ K nepříliš přesně vymezeným 
povinnostem „samostatného odborného pracovníka-specialisty“ patřila i péče 
o archiv fakulty, její síň tradic a řada příležitostných úkolů, z nichž význam-
nějším bylo zpracování „Bibliografie pracovníků Pedagogické fakulty v Ostravě 
1968–1981“, kterou připravil k tisku v roce 1983. Ač nemohl pedagogicky půso-
bit, mnozí tehdejší studenti jistě nezapomněli na jeho cenné rady při konzulta-
cích seminárních a diplomových prací, jejich oponenturách, a zejména na jeho 
účast při historických exkurzích, na nichž byl vždy zasvěceným průvodcem 
a výborným společníkem.

Teprve od počátku devadesátých let mohl znovu – bohužel již na sklonku 
aktivní kariéry – rozvinout pedagogickou činnost a publikovat výsledky své 
dlouholeté vědecké práce. Konečně – se ztrátou dvaceti let – mohl předložit 
svůj habilitační spis „Hospodářská expanze nacistického mocenského seskupení 
Čtyřletého plánu v okupované střední Evropě.“ Upustil od původního záměru 
připravit regionální syntézu železářství v době okupace a zaměřil pozornost 
k analýze specifických rysů hospodářské expanze nacistického Německa v klí-
čových surovinových a zbrojních odvětvích ve střední Evropě. V roce 1993 byl  
jmenován docentem se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny. Záro-
veň v několika studiích postupně publikoval výsledky svého vědeckého úsilí. 
Významný byl však i jeho podíl při přípravě kolektivních prací k dějinám severo-
východní Moravy a Slezska, ať už šlo o biografie osobností pro „Biografický slov-
ník Slezska a severní Moravy“ (sv. 1, 2, 4, Ostrava 1993–1995), či encyklopedická 
hesla „Encyklopedie Slezska“ (Ostrava 2000).

 Touha navrátit se do Telče, historického města jeho mládí, a zřejmě 
i narůstající zdravotní obtíže jej vedly v roce 1999 k rozhodnutí ukončit 
pedagogickou práci na katedře historie. Chtěl se věnovat svému hlubokému 
zájmu – hudbě, která jej provázela, ať už jako člena řady pěveckých souborů 
včetně Vysokoškolského sboru PFO a sboru opery tehdejšího Státního divadla 
v Ostravě, či nezapomenutelného sólového zpěváka při mnoha akcích fakulty 
i katedry historie, po celý život. Když však byl požádán o spolupráci při nároč-
ném projektu „Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy“ 
(1–2, Ostrava 2005), znovu se zapojil do odborné práce a prokázal – bohužel 
již naposled – svou nespornou vědeckou erudici, která může být vzorem mladé 
generaci historiků.
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Délka jednoho článku by neměla přesahovat 25 normostran (30 řádků po 
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pod čarou” (čísla poznámek v textu i pod čarou pak budou automaticky ozna-
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FIALA, Z.: Předhusitské Čechy 1310–1419. Praha 1968, s. 323.
(v dalším textu stačí citovat zkrácenou verzi: FIALA, Z.: Předhusitské Čechy…, 
s. 256.)
Týž: Přemyslovské Čechy: český stát a společnost v letech 995–1310. Praha 
1965.
Tamtéž, s. 152.

2. časopis: 
VÁLKA, J.: Historiografie před koncem tisíciletí. Časopis Matice moravské 119/
2000, č. 2, s. 429–467.
(v případě užívání zavedených zkratek časopisů a edic, vždy při jejich prvním 
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In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Vědecká konference, Zno-
jmo 23.–25.9.1996. Sborník příspěvků. Znojmo 1997, 
s. 50–58.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte plný název archivu a jeho sídlo, 
název a označení fondu, jeho signaturu, číslo kartonu, resp. inventární číslo, 
a folio nebo stranu. 

Za dodržování pokynů k úpravě příspěvků vám redakce předem děkuje.
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