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studie

BOleStný KriStuS A vizuální mAnifeStAce praesentia  
realis v umění pOzdníHO StředOvěKu

daniela Rywiková

RYWIKOVÁ, Daniela: The Man of Sorrows and the Visual Manifestation of praesentia 
realis in Late Medieval Art.

The article deals with the image of the Man of Sorrows in Central European Art of the 14th 
and 15th centuries as a specific iconographic type closely related to the Feast of Corpus 
Christi. The Man of Sorrows served as a suitable motif for expressing the central dogma of 
the Corpus Christi feast – the praesentia realis Christi in the Eucharist. Besides visualisation 
of the complex theological ideas on the two substances of Christ́ s body and his presence, the 
motif allowed greater emotional involvement of the believer in devotion of the new feast. The 
artists of the Late Middle Ages dedicated to this visual theme great attention not only from an 
iconographical point of view but also in the purely formal manner of its representation. They 
often used an illusionistic, naturalistic or even corporeal artistic style that was designed, on 
the basis of empirical experience, to visualise to corporeal eyes the mystery of the Eucharist, 
unreachable otherwise by either the intellect or the senses.

Key words: Devotion, Christianity, Medieval Art, Middle Ages

Contact: Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Česká republika; daniela.rywikova@osu.cz

***

Od konce 13. století se v západoevropském umění objevuje nový ikonogra-
fický typ Krista zobrazovaného jako trpící člověk – Vir dolorum.1 Za jednoho 
z hlavních iniciátorů kultu lidského Krista ve vrcholném a pozdním středověku 
je považován sv. Anselm a jeho vlivný traktát Cur Deus homo. Podle Anselma 
Bůh musel na sebe přijmout lidské tělo, stát se Synem člověka (Filius homini), 
neboť pouze jako člověk mohl vykoupit lidstvo z hříchu.2 Tato původně patris-

1 Iz 53,3: „Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a kterýž zkusil nemocí, 
a jako ukrývající tvář svou, nejpohrdanější, pročež jsme ho za nic nevážili.“ 

2 Podle Anselma je Kristovo utrpení a smrt jakožto vykoupení lidstva účinná díky jeho dvojí 
podstatě. Zajímavý je postřeh D. S. Devlina, že Anselm vlastně postavil člověka do přímé 
konfrontace s Bohem, kterým však už není Bůh otec, ale Kristus – člověk: “What Anselm did, 
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tická idea tvořila ve 12. století jeden z hlavních aspektů monastické zbožnosti. 
V období vrcholného středověku se stali šiřiteli kultu Kristova lidství (humani-
tas) zejména františkánští mystikové, kteří je vnímali v souvislosti s Kristovým 
utrpením (passio) jako úzce spojené s jeho dobrovolným lidským ponížením 
(humiliatio).

Nový pohled na Krista apostrofovaného jako Boha vtěleného do lidského 
těla zásadním způsobem ovlivňoval také vnímání svátosti eucharistie ve 
vrcholném středověku a složité teologické diskuse ohledně reálné přítomnosti 
Krista ve svátosti oltářní (praesentia realis Christi). Jestliže se teologům již 
během 11. století podařilo díky realistické filozofii, vycházející ze základů 
Aristotelova učení o kategoriích, predikátech, akcidentech a substanci, séman-
ticky definovat, že Kristus je ve svátosti přítomen realiter et veraciter, velkým 
problémem bylo uchopení způsobu jeho zpřítomnění ve svátosti. V roce 1213 
svolal do Říma papež Innocent III. koncil, jenž ustanovil učení o transsubstan-
ciaci závazné pro celou církev. Koncil se usnesl, že „…chléb se přepodstatňuje 
v tělo, a víno v krev prostřednictvím moci Boží…“3 Od tohoto okamžiku se 
termín transsubstanciace, označující proměnu, jež se odehrává při konsekraci 
chleba a vína, ve skutečné tělo a krev Ježíše Krista, stává v teologických trak-
tátech i v hagiografické literatuře 13. století zásadním bodem eucharistické 
problematiky. Pro středověké věřící tato nová nauka již neznamenala pouze 
vágní fakt, že v posvěcené hostii je Kristus skutečně a pravdivě přítomen, ale 
nyní věřili, že hostie samotná je dokonce substanciálně totožná s Kristovým 
lidským – fyzickým tělem, jenž je analogické k jejich vlastnímu tělu. Kristus 
se tak stává přítomným v tomto světě a v jeho reálném čase. Tato karnalizace 
oltářní svátosti4 vedla především v monastickém prostředí již od 10. století 

essentially, was to remove the devil from the central role he had held in the story of redemp-
tion for a millenium, and thus bring man into a direct confrontation with God in regard to his 
salvation. But the God was the human Christ...“ Cit. DEVLIN, D. S.: Corpus Christi: A study 
in Medieval Eucharistic Theory, Devotion and Practice (disertační práce). Chicago 1975, 
s. 121.

3 „Una vera est fidelium universalis ecclesia, extra quam nunnus omnio salvatur. In qua idem 
ipse sarcedos, et sacrificium Jesus Christus: cuius corpus et sanguis in sacramento altaris 
sub speciebus panis et vini veraciter continentur: transubstantiatis, pane in corpus, et vino in 
sanguinem...“ Cit. DEVLIN, D. S.: c. d., s. 2.

4 Fakt, že věřící ve svátosti vlastně pojídá Kristovo maso a pije jeho krev, byl jedním z důvodů, 
proč byla nauka o presentia realis některými teology obtížně přijímána. S alternativní naukou 
přišel v 11. století Berengar z Tours, který v traktátu De sacra coena adversus Lanfrancum 
odmítl jakékoliv podstatné, substanciální změny eucharistických elementů, tj. chleba a vína, a 
rovněž skutečnou přítomnost Kristova fyzického, historického těla v konsekrovaném chlebu 
a vínu. Skutečnou přítomností Krista ve svátosti oltářní Berengar rozumí přítomnost Kristova 
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k výraznému posílení zbožnosti k lidskému Kristu a jeho utrpení. Vyvrcho-
lením eucharistického kultu pak bylo ustanovení svátku Božího těla pape-
žem Urbanem IV. v roce 1264, jenž byl patrně pouhou legitimizací stávající 
eucharistické zbožnosti s vlastní paraliturgií, a patrně pokusem o kontrolu nad 
exaltovanou zbožností ženských monastických i zbožných laických komunit 
frankovlámské oblasti.5

Slavnost eucharistie byla do této doby spojena především s veliko-
noční liturgií (zejm. Zelený čtvrtek a Velký pátek), kde byl ovšem důraz kla-
den zejména na komemorativní charakter tohoto svátku – jakožto připomínku 
Kristových pašijí a Poslední večeře, při níž Kristus ustanovil svátost eucharis-
tie. Velikonoce rovněž pro drtivou většinu věřících znamenaly možnost přijít 
ke svatému přijímání, k němuž teologové doporučovali věřícím přistupovat 
alespoň jednou ročně právě o velikonočních svátcích. Zajímavé je, že nový svá-
tek Božího těla nebyl nutně spojen s komuniem věřících, po nichž se v zásadě 
vyžadovala pouze vizuální adorace posvěcené hostie a svátek se tak víceméně 
stal jakousi institucionalizací mystéria eucharistie vedoucí z mnoha důvodů 
k pasivní participaci věřících na liturgii (mysterium depopulatum), posílení 
exkluzivity kléru a v konečném důsledku také k začarování této hrozivé svá-
tosti (mysterium tremendum). Posvěcená hostie se stala pro běžného věřícího 
magickým předmětem, jímž bylo možno vyléčit či uhranout a jež přinášela 
spásu při pouhém patření na ni.6

duchovního těla, které vytváří z eucharistie svátost. Tu Berengar definuje jako symbol – chle-
ba a víno nejsou skutečným tělem a krví Kristovou, ale znakem či symbolem skutečného 
Kristova těla, které je teď na nebesích (tzv. transsignifikace). Konsekrovaný chléb a víno se pak 
stávají svátostmi (sacramentum), zatímco Kristovo duchovní tělo se v konsekrovaném chlebu 
stává neviditelnou, avšak nedělitelnou součástí svátosti eucharistie (res sacramenti). DEVLIN, 
D. S.: c. d., s. 21–60.

5 K tomu podrobně RUBIN, M.: Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture. 
Cambridge 1992. K ženskému aspektu svátku Božího těla a eucharistického kultu zejména 
BYNUM, C. W.: Holy Feast and Holy Fast. The religious Significance of Food to medieval 
Women. London 1987. 

6 K fenoménu vizuality pozdně středověké zbožnosti existuje rozsáhlá literatura. Za základní je 
stále nutno považovat práce Antona Mayera a Ildefonse Herwegena z třicátých let minulého 
století: MAYER, A. L.: Die heilbringende Schau in Sitte und Kult. In: CASEL, O. (Hg.): 
Heilige Überlieferung. Ausschnitte aus der Geschichte des Mönchtums und des heiligen 
Kultes. Münster 1936, s. 234–262; HERWEGEN, I.: Kirche und Seele. Die Seelenhaltung 
des Mysterienkultes und ihr Wandel im Mittelalter. Münster 1936. Nejnověji se problematice 
tzv. Schaufrömmigkeit věnuje BELTING, H.: Likeness and Presence. A History of the Image 
before the Era of Art. Chicago 1994, s. 409–452; LENTES, T.: „As far as the eye can see…“. 
Rituals of Gazing in the Middle Ages. In: HAMBURGER, J. F. - BOUCHÉ, A. - M. (eds.): The 
Mind ś Eye. Art and Theological Argument in the Middle Ages. Princeton 2006, s. 360–373; 
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Pro námi zkoumaný aspekt eucharistické zbožnosti pozdního středověku 
je důležitá skutečnost, že významným charakterem svátku Božího těla byla 
výrazná vizualizace Kristova těla v posvěcené hostii – a to jak liturgická 
(elevatio, ostensio) tak výtvarná. Takřka fanatická touha po spatření konse-
krované hostie byla pochopitelně motivována vírou v Kristovu substanciální 
přítomnost ve svátosti a vírou, že spatření Boha již v tomto světě je dosta-
čujícím prostředkem vedoucím ke spáse duše. Nový svátek s vlastní liturgií 
spojenou s výrazným vizuálním aspektem také potřeboval výtvarná díla, která 
by vystihovala jak složitou teologickou podstatu nového kultu, tak jeho devoční 
charakter. Vyobrazením, jež vynikajícím způsobem syntetizovalo obojí, byl 
námět byzantského původu – Bolestný Kristus, jehož původní ikonografie je, 
jak vzápětí uvidíme, v západním umění modifikována takovým způsobem, aby 
co nejjasněji a nejnaléhavěji vyjadřovala komplexní eucharistickou ideu prae-
sentia realis Christi ve svátosti i v církvi.7

Zobrazení Bolestného Krista patří ve středověkém umění 14. a 15. století 
k nejoblíbenějším ikonografickým námětům. Bylo tomu mimo jiné proto, že 
dokázalo vizuálně vyjádřit Kristovu eucharistickou přítomnost kromě ikono-
grafických výrazových prostředků také svým čistě výtvarným či formálním 
charakterem. Je zajímavé, že v umění 15. století, hojně využívající progre-
sívní iluzívní či naturalistické formy, se tak v oblasti ikonografie děje naopak 
většinou schematickým a do značné míry stereotypním způsobem. Kristus 

Týž (Hg.): Das Bild der Erscheinung. Die Gregorsmesse im späten Mittelalter. Berlin 2005. 
Zde vyčerpávající přehled dosavadní literatury. 

7 K ikonografii Bolestného Krista v umění středověku vzhledem k rozsahu dostupné literatury 
vybírám pouze základní a novější studie: MERSMANN, W.: Der Schmerzensmann. Düsseldorf 
1952; BERTELLI, C.: The image of Pity in Santa Croce in Gerusaleme. In: Essays in the 
history of art presented to Rudolph Wittkower. London 1967, s. 40–55; DOBRZENIECKI, T.: 
Niektóre zagadenia ikonografii Męza Boleści. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 
15, 1971, 1, s. 7–219; SCHILLER, G.: Iconography of Christian Art. The Passion of Christ. 
Vol. 2. New York - London 1972, s. 210–238; MERSMANN, W.: heslo „Schmerzensmann“. In: 
KIRSCHBAUM, E. (Hg.): Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. 4. Freiburg im Breisgau 
1971, sl. 87–95; BELTING, H.: Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion 
früher Bildtafel der Passion. Berlin 1981; BÜTTNER, F. O.: Imago Pietatis. Motive der chris-
tlichen Ikonografie als modelle zur verähnlichung. Berlin 1983; BERLINER, R.: Bemerkungen 
zu einigen Darstellungen des Erlösers als Schmerzensmann. In: SUCKALE, R. (Hg.): Rudolf 
Berliner (1886–1967). „The Freedom of Medieval Art“ und andere Studien zum christlichen 
Bild. Berlin 2003, s. 192–212; DINZELBACHER, P.: Christus als Schmerzensmann. In: 
MILFULL, I. - NEUMANN, M. (Hg.): Mythen Europeas. Schlüsselfiguren der Imagination. 
Mittelalter. Regensburg 2004, s. 201 – 225; VŠETEČKOVÁ, Z.: The Man of Sorrows and 
Christ Blessing the Chalice: The Pre-Reformation and the Utraquist Viewpoints. In: DAVID, 
Z. V. - HOLETON, D. R. (eds.): The Bohemian Reformation and Religious Practice. Vol. IV. 
Prague 2002, s. 193–214.



11

je zobrazován většinou jako trpící člověk, přičemž důraz je obvykle kladen 
na jeho fyzické tělo jako zdroj svátosti eucharistie a jejího spásného účinku. 
Bolestný Kristus představuje vlastně zobrazení své tělesné substance nevidi-
tělně obsažené ve svátosti eucharistie. Věřící při přijímání Kristovo tělo v ní 
obsažené tělesným zrakem (oculus corporalis) spatřit nemůže, pouze vyvo-
lení (mystikové, světci) tak mohou učinit prostřednictvím zraku rozumového 
(oculus mentis). Nazírání vnitřním, rozumovým zrakem však bylo schopností 
vyžadující vyšší duchovní úrovně, jíž drtivá většina křesťanů nebyla schopna.8 
Obraz eucharistického Bolestného Krista nicméně zviditelňuje a do jisté míry 
demokratizuje zázračnou substanci přítomnou v posvěcené oplatce, neboť ji 
činí přístupnou fyzickému zraku věřících bez rozdílu jejich duchovní úrovně. 
Výtvarná vizualizace Corpus Christi je tak tělesným, smyslovým potvrzením 
jeho přítomnosti reálné.

Samotná svátost, jež zprostředkovává křesťanu vykupitelskou sílu Kristovy 
oběti, je v ikonografii námětu Bolestného Krista často apostrofována kalichem 
u Kristových nohou, do něhož prýští krev ze Spasitelových ran. Někdy kalich 
drží Kristus přímo, a kromě odkazu k událostem Poslední večeře připomíná 
verše sv. Pavla v epištole Židům: „Majíce tedy, bratří, plnou svobodu k vjití do 
svatyně skrze krev Ježíšovu, tou cestou novou a živou, kterouž nám způsobil 
skrze oponu, tj. tělo své.“9 Někdy se nad kalichem vznáší hostie, jako další 
vizuální prezentace Kristova těla, jež je v tomto případě s posvěcenou hostií 
ontologicky, nikoliv však vizuálně, totožné. Protože obrazový typus eucha-
ristického Bolestného Krista je inspirován a spjat kromě velkopáteční liturgie 
především se svátkem Božího těla, lze říci, že byl rovněž přímou vizualizací 
věroučných principů tohoto svátku. S devočními aspekty svátku Božího těla 
byly spojovány další, např. zbožnost ke Kristovým ranám, k Srdci Ježíšovu, 
dětskému Kristu, Svaté krvi atp.10

V českém umění se první vyobrazení Bolestného Krista objevují již na 
přelomu první a druhé dekády 14. století, pravděpodobně současně se začleňo-

8 K tomu nejnověji HAMBURGER, J. F.: Seeing and Believing. The Suspicion of Sight and the 
Authentication of Vision in Late Medieval Art and Devotion. In: NOVA, A. - KRUEGER, K. 
 (Hg.): Imagination und Wirklichkeit. Zum Verhältnis von mentalen und realen Bildern in 
der Kunst der frühen Neuzeit. Mainz 2000, s. 47–69; KESSLER, H. L.: Turning a Blind Eye. 
Medieval Art and the Dynamics of Contemplation. In: HAMBURGER, J. F. - BOUCHÉ, A. - 
M. (eds.): The Mind ś Eye, s. 411–439.

9 Žd 10, 19-20.
10 Ke kultu svaté krve v pozdním středověku a s ním spojenými devocemi nejnověji BYNUM, 

C. W.: Wonderful Blood. Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and 
Beyond. Philadelphia 2007. 
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váním svátku Božího těla do liturgické praxe v Čechách. Svátek Božího těla byl 
zaveden do liturgických kalendářů evropských diecézí až koncilem ve Vienne 
(1311-1312) papežskou bulou Si dominum, jež byla inkorporována do nového 
souboru kanonického práva, vydaného papežem Klimentem V. v roce 1317. 
V Čechách byl nový svátek slaven patrně zásluhou pražského biskupa Jana IV. 
z Dražic velmi záhy, pravděpodobně nejprve v monastickém prostředí, zejména 
v dominikánských a cisterciáckých klášterech již v druhé dekádě 14. století.11 
Z roku 1330 pochází zpráva o veřejném slavení svátku Božího těla v Praze, 
zaznamenaná ve Zbraslavské kronice.12 Pramenné doklady o zakládání božítě-
lových bratrstev a kaplí pak pocházejí převážně až z poslední čtvrtiny 14. sto-
letí, nicméně lze předpokládat, že vznik bratrstev i fundace oltářů zasvěcených 
Božímu tělu jsou staršího data, jak dokládá např. patrocinium klášterního kos-
tela konventu klarisek v Českém Krumlově, jenž byl v roce 1358 vysvěcen „in 
honore Corporis Christi et Gloriose virginae Marie.“ Patrocinium chrámu je 
rovněž reflektováno ikonografií titulního listu kodexu Liber depictus, původně 
určeného tomuto konventu.13 Titulní folio rukopisu14 zobrazujuje Apokalyp-
tickou ženu oděnou slunečním kotoučem s polopostavou Bolestného Krista 

– vtěleného Slova, zastiňujícím její tělo. Kromě reflexe biblického textu Zjevení 
tato ikonografie rovněž upozorňuje, vedle inkarnace Krista a tedy praesentia 
Christi, na zázrak transsubstanciace. Bolestný Kristus ve slunečním kotouči je 
vlastně vyobrazením sluneční monstrance obsahující posvěcenou hostii – tělo 
živého Spasitele. (obr. 1)

Soudě podle nejstarších dochovaných vyobrazení Bolestného Krista u nás, 
byl tento zobrazován v českém umění nejprve v celé postavě, stojící před 
křížem (Průhonice, Praha – dům U zvonu, Pasionál abatyše Kunhuty, Písek) 
a s rukama zkříženýma na prsou. Tento typ Krista je byzantského původu, pře-
jatý z ikonografie Krista ležícího v hrobě (epitaphios). Stejný význam má gesto 
rukou zkřížených na prsou také na vyobrazeních Bolestného Krista na Západě, 
kde apostrofuje vedle Kristova hrobu představu kříže jako lůžka, na kterém 
Spasitel spí spánkem smrti. Tuto mystickou představu, patrně srozumitelnější 
v monastickém prostředí, podává např. Kolda z Koldic v parabole De strenuo 
milite, kde líčí utrpení Krista na kříži: „…vyprahl žízní a opřen na lůžku požá-

11 DEVLIN, D. S.: c. d., s. 267.
12 FIALA, Z. (ed.): Zbraslavská kronika. Chronicon Aulae Regiae. Praha 1976, s. 378.
13 Před 1350. Vídeň, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 370; SCHMIDT, G. (Hg.): 

Krumauer Bildkodex. Österreichische Nationalbibliothek Codex 370. Faksimile. Graz 1967. 
14 (fol. 1r)
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dal o nápoj (…) Ó, jak hořký to byl nápoj, který vypil, jak tvrdé lůžko, na němž 
tento statečný rytíř usnul.“15

Jako ilustraci Koldových slov je nutno chápat vyobrazení Bolestného Krista 
na fol. 10 v Pasionálu abatyše Kunhuty,16 kde je Kristus vyobrazen vznášející 
se před křížem, ke kterému není přibit hřeby, podobně jako Bolestný Kristus 
na nástěnné malbě v kostele Narození Panny Marie v Průhonicích z 1. čtvrtiny 
14. století.17 (obr. 2) Zde je však Kristus – Vir dolorum vyobrazen s otevřenýma 
očima, živý, stojící na dřevu kříže, ke kterému je přibit pouze hřeby na nohou. 
Výjev je však dle mého názoru spíše než jednoznačným odkazem ke Snímání 
z kříže, ovlivněn mystickými texty, neboť hřeby, i když jsou Kristovy ruce uvol-
něny, jsou stále zatlučeny v břevnu kříže. Ruce má Kristus zkříženy na prsou 
jako reziduum Spasitelova gesta z původního byzantského námětu epitaphios. 
Zajímavé je, že Kristus stojí na suppedaneu, což je značně archaický motiv odka-
zující k raně křesťanskému chápání kříže jakožto Kristova trůnu, připomínající 
tímto motivem slova raně středověkých modliteb velikonoční liturgie: „Svatý 
Bože, milosti plný (…) učiň nás hodnými přijmout jednorozeného Syna, Krále 
slávy.“18 Označení Spasitele jako Krále slávy (Rex gloriae) bylo v rámci velko-
páteční liturgie vizuálně manifestováno kromě námětu Ukřižování od 13. století 
také námětem Bolestného Krista, jenž dokázal s náležitou naléhavostí vyjádřit 
paradox živého Boha a zároveň mrtvého člověka. Spasitel je obklopen Arma 
Christi, mezi kterými je kromě Veraikonu také kalich, do nějž stéká krev tryska-
jící z rány v boku Ukřižovaného. Přítomnost tohoto motivu v tomto kontextu, dle 
mého názoru ovlivněného také novým kultem Božího těla, činí z průhonického 
eucharistického Bolestného Krista jedno z nejstarších vyobrazeních tohoto typu 
u nás. Kalich, do nějž stéká krev Spasitele, se objevuje již v karolínském umění, 
kde jej poprvé drží v rukou postava představující Ecclesii, jež zachycuje do kali-
chu Kristovu krev prýštící z jeho boku.19 Scéna měla apostrofovat Ukřižovaného 

15 „…ex laborum angustia siciit et reclinatus in lectulo potum peciit, ut hausto potu consumatis 
omnibus requiesceret (…) O, quam amara erat pocio, quam bibit, quam durus lecturus, in 
quo hic miles strenuus obdormivit.“ Cit. podle MARTÍNKOVÁ, D. (ed.): Bratr Kolda z řádu 
dominikánů. O statečném rytíři. O nebeských příbytcích. Praha 1997, s. 24–25.

16 Dat. 1314–1321. Praha, Národní knihovna, signatura XIV A 17. STEJSKAL, K. - 
URBÁNKOVÁ, E.: Pasionál přemyslovny Kunhuty. Praha 1975. K rukopisu nejnověji 
TOUSSAINT, G.: Das Passional der Kunigunde von Böhmen. Bildrhetorik und Spiritualiät. 
Paderborn 2003.

17 VŠETEČKOVÁ Z.: Středověká nástěnná malba ve Středních Čechách. Průzkumy Památek 6, 
1999, příloha, s. 140–146.

18 Cit. podle SCHILLER, G.: Iconography of Christian Art, s. 200.
19 Nejstarší dochovaný doklad této ikonografie nalezneme v perokresbě k žalmu 115 v tzv. 

Utrechtském žaltáři, 820–835. Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, MS 32, fol. 
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jako zdroj svátosti eucharistie a vycházela z biblických událostí spojených s Kris-
tovým umučením, podle nichž bylo Kristovo již mrtvé tělo na kříži probodeno 
a z rány v boku vytrskla krev a voda. Postava Ecclesie měla apostrofovat jedi-
nečnou zprostředkující roli církve, jež dává věřícím krev a tělo Krista v podobě 
svátosti eucharistie, a její spásnou sílu. Obraz trpícího Krista rovněž vyzýval ke 
compassio, uvědomění si Kristovy vykupitelské oběti a nabádal věřící k pokání 
a lítosti nad vlastními hříchy.

Jedinečným způsobem je Bolestný Kristus vyobrazen na nástěnné malbě 
v presbytáři kostela sv. Marka v Markovicích u Kutné Hory. (obr. 3) Malíř-
skou výzdobu kostela datovala Zuzana Všetečková do doby kolem roku 1380.20 
Z maleb se částečně dochovala výzoba jižní lodi kostela a presbyteria. Zde jsou 
malby rozděleny do tří horizontálních pásů. Na východní stěně, vpravo od osy 
presbytáře, je v dolním pásu umístěn výjev Mojžíše klečícího před hořícím 
keřem, nad ním Nejsvětější Trojice typu Thronus gratiae. Zcela nahoře je figura 
Bolestného Krista, flankovaná dvěma anděli, kteří před jeho tělem drží bílou 
roušku, anděl vlevo navíc drží kalich s hostií, do něhož prýští krev z Kristových 
ran. Před andělem je dále neobvykle umístěna stojící postava sv. Petra, jenž 
vzhlíží se sepjatýma rukama k nedochované Spasitelově tváři. V nejvyšším 
pásu Krista obklopují postavy Apoštolů, zatímco vyobrazení Nejsvětější Trojice 
je z levé strany na jižní stěně presbyteria doplněno o postavu sv. Jana Křtitele 
s medailonem Beránka Božího, na nějž ukazuje gestem pravé ruky. Pod Křitelem 
je vyobrazena postava starozákoního proroka, označená nápisem jako Enoch. Na 
severní straně presbytáře se malba nedochovala, můžeme zde však předpokládat 
vyobrazení trůnící (?) Panny Marie a pravděpodobně proroka Eliáše. Celá kom-
pozice by pak připomínala byzantské schéma Posledního soudu Deésis. 

Ikonografické interpretaci maleb se věnovali Tomáš Hladík a Zuzana 
Všetečková, kteří konstatovali vztah ikonografie maleb v presbytáři k veli-
konoční liturgii a pravděpodobně, s jistými výhradami, i ke svátku Božího 
Těla. Všetečková dokonce navrhla chápat kompozici východní stěny presby-
táře jako „předstupeň mladšího pojetí Zákonu a Milosti, mladší utrakvistické 

67. CHAZELLE, C.: The Crucified God in the Carolingian Era. Theology and Art of 
Christ́ s Passion. Cambridge 2001, s. 241–254. K ikonografii Ecclesie ve středověkém umění 
obecně SCHILLER, G.: Ikonographie der christlichen Kunst. Die Kirche. Band 4, 1. Gütersloh 
1976. Ikonografií kalicha ve středověkém umění se v souvislosti s českou reformací zabývala 
BARTLOVÁ, M.: Původ husitského kalicha z ikonografického hlediska. Umění 44, 1996, 
s. 167–183. K tématu nejnověji ŠMAHEL, F.: Mezi středověkem a renesancí. Praha 2002, 
s. 176–186; VŠETEČKOVÁ, Z.: The Man of Sorrows and Christ Blessing the Chalice.

20 VŠETEČKOVÁ, Z.: Středověká nástěnná malba ve Středních Čechách, s. 117–123.
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ikonografie.“21 Domnívám se, že malby v presbyteriu kostela sv. Marka zcela 
jednoznačně odkazují k božítělové liturgii, dokonale vyjadřují komplexní devo-
cionální i teologickou koncepci tohoto svátku a ve svém celkovém ideovém 
vyznění je lze jen ztěží klást do souvislosti s pozdější reformační, nota bene 
protestantskou ikonografií.

V markovických malbách na první pohled zaujme neobvyklé vyobrazení 
Bolestného Krista. Postavy andělů flankující jeho postavu se objevují na vyob-
razeních Vir dolorum poměrně často a apostrofují jej jakožto Panis angelo-
rum, odkazující k textu čtvrté sloky slavného eucharistického hymnu Tomáše 
Akvinského Lauda Sion, který se zpíval jako sekvence při mešní liturgii svátku 
Božího těla. Ojedinělý je motiv andělů držících roušku před Kristovým tělem, 
který je patrně odvozen od scény Obnažení Krista, jež se objevuje jako součást 
pašijových cyklů. Podle Matoušova evangelia byl Kristus svými trýzniteli svle-
čen ze svých šatů a oděn do rudého pláště. Také evangelista Marek zmiňuje, 
že po korunování Krista trním jej biřici oblékli zpět do jeho šatu. V apokryfní 
a mystické literatuře je tento motiv dále rozváděn, např. v Meditationes vitae 
Christi se dočítáme, že Kristus byl obnažen celkem třikrát – poprvé před bičo-
váním, podruhé před korunováním trním a potřetí před ukřižováním.22 Podle 
Meditationes Panna Marie přispěchala ke svému synu, aby jej „objala a opá-
sala Jej rouškou sňatou ze své hlavy.“23 V pašijových cyklech 14. a 15. století 
se objevuje nejčastěji scéna Obnažení Krista v souvislosti s Bičováním, kdy je 
Kristus obvykle zobrazen, jak je svlékán ze šatu před sloupem (např. nástěnné 
malby v Dalešicích, ve Starém Plzenci a v kapli na hradě Houska) nebo 
vzácněji před přibitím na kříž. Posledně jmenovaný výjev je vyobrazen např. 
v pašijovém cyklu nástěnných maleb v polském Czchówu, (obr. 4) kde je scéna 
kompozičně velmi podobná markovickému výjevu.24 Kristus stojí s rukama 
zkříženýma na prsou, flankují jej dvě menší postavy, jež před ním drží roušku 
zakrývající Spasitelovo obnažené tělo. Postava Krista je svým pojetím jedno-
značně apostrofována jako „muž bolestí“, přičemž tato známá pasáž z Izaiáše 
je citována v souvislosti s bičováním rovněž v Meditationes.25 

21 VŠETEČKOVÁ, Z.: Středověká nástěnná malba, s. 122.
22 RAGUSA, I. - GREEN, R. B. (eds.): Meditations on the Life of Christ. An Illustrated 

Manuscript of the Fourteenth Century. Paris, Bibliothèque Nationale, MS. Ital. 115. Princeton 
1961, s. 328–333. 

23 Cit. a přelož. podle: Tamtéž, s. 333.
24 Kostel Narození Panny Marie, po roce 1368. KLIŚ, Z.: Pasja. Cykle pasyjne Chrystusa 

w średniowiecznym malarstwie ściennym Europy środkowej. Kraków 2006, s. 176–181, 309.
25 RAGUSA, I. - GREEN, R. B. (eds.): Meditations on the Life of Christ, s. 329. 
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V umění konce 15. století se pak v pašijových cyklech objevuje před 
Přibitím na kříž výjev sedícího Bolestného Krista (Rast Christi) typický pře-
devším pro německou a slezskou oblast. Neobvykle pojatá kompozice Bolest-
ného Krista v Markovicích pak představuje spojení motivu Bolestného Krista 
s námětem Obnažení jako výrazu nejhlubšího lidského ponížení Spasitele, jež 
je v Meditationes líčeno velmi naléhavě.26 Roušku zakrývající tělo Bolestného 
Krista v Markovicích je možno také chápat jako narážku na roušku Panny 
Marie, která jí podle Meditationes a dalších mystických textů zakryla nahotu 
Kristova těla,27 jednak připomíná motiv epitaphios, tedy roušku do níž bylo 
zahaleno Kristovo nahé tělo v hrobě. Tento významový akcent roušky by 
naznačoval liturgický aspekt výjevu jako odkazu k Velkopáteční liturgii, stejně 
jako známou paralelu Kristova hrobu a oltáře na němž je v chrámu promě-
ňováno Kristovo tělo. V souvislosti s eucharistií se nabízí již zmiňovaný text 
epištoly sv. Pavla Židům: „Majíce tedy, bratří, plnou svobodu k vjití do sva-
tyně skrze krev Ježíšovu, tou cestou novou a živou, kterouž nám způsobil skrze 
oponu, tj. tělo své.“28 Pavlovy verše připomínají spásný účinek Kristovy oběti 
prostřednictvím církve a svátosti eucharistie. Tělo Krista je přirovnáno ke chrá-
mové oponě, která se v momentě Kristovy smrti na kříži, dle textu evangelia sv. 
Matouše: „…roztrhla se na dvě, od vrchu až dolů, a země se třásla, a skálé se 
pukalo…“29 Motiv roztržení chrámové opony odkazuje ke Kristovu mrtvému 
tělu, jenž je analogicky ke chrámové oponě fyzicky porušeno na kříži. Asoci-
aci chrámové opony a Krista, který si oblékl své lidství (takto např. Hrabanus 
Maurus)30 vyjadřuje řada dobových vyobrazení Bolestného Krista, např. des-
kový obraz Bolestného Krista od Mistra Franckeho z hamburgské Kunsthalle 
(1. třetina 15. století) nebo socha Bolestného Krista v kostele sv. Michala ve 
Vídni (kol. 1430). (obr. 5) Zde postava Krista, přidržující levicí cíp drapérie 

26 „…Historia praví, že sloup, k němuž byl připoután, nese stopy Jeho krve. Zde, tedy, zamysli 
se snažně a na dlouhou dobu a pokud nyní necítíš soucit (compassio – pozn. aut.), máš jistě 
srdce z kamene.” Cit. a přelož. podle: Tamtéž. 

27 Vedle Meditationes výjev zmiňuje např. traktát Pseudo Anselma Dialogus beatae Mariae, 
napsaný po roce 1240: „Nudaverum Jesum unicum filium meum totaliter vestibus suis (…) 
tamen velamen capitis mei accipiens circumligavi lumbis suis.“ Podle anonymního traktátu 
Vita beatae virginis Marie et salvatoris rhytmica osoba, jež zakryla tělo Krista byla Máří 
Magdaléna. Učinila tak na přání Marie, která se nemohla ke svému synu dostat, a tak podala 
svůj závoj Magdaléně. KLIŚ, Z.: Pasja, s. 179. 

28 Žd 10,19-20
29 Mt 27,51
30 Hrabanus Maurus v traktátě In honorem sanctae crucis píše: „Pro naše spasení přijal  

lidskost jako oděv svého božství.“ Cit. a přelož. podle CHAZELLE, C.: The Crucified God 
in the Carolingian Era, s. 101. 
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a v pravici třímající kalich, odkazuje jak k výše citovaným slovům sv. Matouše 
líčící roztržení chrámové opony, tak ke zmiňovným veršům Pavlovy epištoly. 
U markovického Bolestného Krista navíc stojí sv. Petr, který je jednak figurou 
určenou k imitatio, tedy následování v adoraci Spasitele, jednak, podobně jako 
kalich s hostií, symbolizuje instituci církve jakožto prostřednici mezi věřícími 
a jejich Bohem.

Kalich v rukou anděla, do nějž prýští krev z Kristových ran, jednoznačně 
odkazuje k mystériu eucharistie, jež obsahuje celistvé tělo živého Krista, tedy 
i jeho krev. Hostie nad kalichem dále Krista připomíná jako Corpus Christi, jež 
věřící přijímají v posvěcené oplatce a jsou jeho prostřednictvím přičleňováni 
k mystickému tělu církve (Corpus mysticum). Kalich je proto nutno chápat také jako 
ekleziologický symbol jednoty církve a věřících.

Motiv kalichu s hostií drženého andělem u nohou stojícího Bolestného Krista 
patří k oblíbeným námětům nástěnné malby poslední čtvrtiny 14. století (např. 
Loužice, Loukov, Pouchobrady, Morašice) a nalezneme jej také v knižní malbě. 
Zde je často vyobrazený s donátorem, jenž někdy sám, místo anděla, kalich drží 
v rukou nebo jej vzácněji drží samotný Kristus.31

Ústředním motivem východní stěny morašického presbytáře je monumentální 
vyobrazení Nejsvětější Trojice jako Thronus gratiae, jež se stalo od počátku 
14. století oblíbeným typem trojiční ikonografie.32 Také obraz Boha Otce držícího 
v náručí Ukřižovaného syna má silný eucharistický akcent, vyjádřený zde 
četnými kapkami krve stékajícími z Kristových ran. Samotná Svatá Trojice je 
námět ve středověké liturgii běžně spojovaný se svátostí eucharistie, neboť např. 
podle Tomáše Akvinského pouze mocí Svaté Trojice je možný zázrak proměnění 
svátostných elementů v tělo a krev Spasitele. Vyobrazení Thronus gratiae společně 
s námětem Bolestného Krista připomíná verše hymnu Tomáše Akvinského 
složeného k liturgii svátku Božího těla O salutaris hostia, jenž se zpíval buď 
samostatně při adoraci svátosti eucharistie, nebo jako část hymnu Verbum 
supernum prodiens během ranních chval denního officia svátku Božího těla. Verše 
druhé sloky chválí Trojici jako dárkyni věčného života: „Uni trinoque Domino, sit 
sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen;“ zatímco 
verše předešlých slok hymnu dogmaticky vysvětlují dvoupodstatnost Krista, jeho 
substanciální proměnu ve svátosti a oslavují spásu přinášející oběť, jež otevírá 

31 VŠETEČKOVÁ, Z.: The Man of Sorrows and Christ Blessing the Chalice. 
32 K ikonografii Trůnu milosti SCHILLER, G.: Iconography of Christian Art, s. 220–223. 

BRAUNFELS, W.: heslo „Dreifaltigkeit“. In: KIRSCHBAUM, Bd. 1., sl. 535–536; McGINN, 
B.: Theologians as Trinitarian Iconographers. In: HAMBURGER, J. F. - BOUCHÉ, A. - M. 
(eds.): The Mind ś Eye, s. 186–207. 
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bránu nebes.33 Bolestný Kristus s kalichem s hostií, anděli a apoštoly, neobvykle 
umístěný nad obrazem Nejsvětější Trojice, pak přesně reflektuje text hymnu a 
dogmatickou podstatu svátku Božího těla: praesentia Christi v církvi, ve svátosti 
eucharistie a zázrak transsubstanciace. Téma neviditelné Boží přítomnosti je dále 
apostrofováno typologickým starozákonním vyobrazením Mojžíše před hořícím 
keřem umístěným pod Trůnem milosti. Námětem scény není, jak se domnívá 
Zuzana Všetečková, předání desek Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj,34 ale zjevení 
neviditelného Boha Mojžíšovi a v přeneseném smyslu také v tomto světě. Takto 
je scéna Mojžíše před hořícím keřem jednoznačně chápána např. v typologickém 
cyklu již zmiňovaného rukopisu Liber depictus, kde je na fol. 1v zobrazen Mojžíš 
na Orebu, zouvající si boty před stromem, v jehož koruně se zjevuje hlava Krista, 
připomínající Veraikon.35 Mojžíš na Orebu je rovněž vyobrazen v typologickém 
cyklu křížové chodby kláštera na Slovanech, kde má, podobně jako v Markovicích, 
rovněž namalovány rohy.36 Tajemství Božího zjevení je v markovickém cyklu 
vyjádřeno také postavou Enocha, jenž byl podle knihy Genesis, stejně jako prorok 
Eliáš, vzat Bohem na nebesa „…chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín nebo 
vzal ho Bůh.“37 Podle pozdější židovské tradice byl Enoch zasvěcen do božských 
tajemství, byl proto považován za vynálezce písma, astronomie a za věštce. Postava 
Enocha je v ikonografii českého středověkého umění vzácná, v typologickém 
kontextu a monumentální malbě se objevuje pouze v malířském cyklu v křížové 
chodbě kláštera Na Slovanech, kde je ve čtvrtém poli zobrazena scéna Enocha a 
Eliáše uváděného Bohem na nebesa jako antitypus Krista v předpeklí a Vyhnání 
Adama a Evy z Ráje.38 Přítomnost Enocha v Markovicích pod postavou Jana 
Křitele jasně naznačuje představu Jana Křtitele a Enocha jakožto předchůdců 

33 „Verbum supernum prodiens, nec Patris linquens dexteram, ad opus suum exiens, venit ad 
vitæ vesperam. In mortem a discipulo, suis tradendus æmulis, prius in vitæ ferculo, se tradidit 
discipulis. Quibus sub bina specie, carnem dedit et sanguinem, ut duplicis substantiæ, totum 
cibaret hominem. Se nascens dedit socium, convescens in edulium, se moriens in pretium, se 
regnans dat in præmium.“

34 VŠETEČKOVÁ, Z.: Středověká nástěnná malba ve Středních Čechách, s. 121.
35 SCHMIDT, G. (Hg.): Krumauer Bildkodex. 
36 Mojžíš s rohy se objevuje v umění Západu od 12. století pod vlivem mylného překladu Vulgaty, 

kde je v Exodu (Ex 23,29) popisováno jak Židé, poté co se Mojžíš vrátil ze Sinaje, „Videbant 
faciem Moysi esse cornutam.“ Rohy byly vnímány jako atribut Mojžíše bez ohledu na zob-
razovanou událost z jeho života. Mojžíš s rohy tak nemusí nutně odkazovat ke scéně Předání 
Zákona Mojžíšovi. K tomu podrobně MELLINKOFF, R.: The Horned Moses in Medieval 
Art and Thought. London 1970. K ikonografii emauzských maleb naposledy VŠETEČKOVÁ, 
Z.: Gotické nástěnné malby v křížové chodbě kláštery Na Slovanech. Umění 44, 1996, 2, 
s. 131–148. 

37 Gn 5,24
38 Tamtéž, s. 134.
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Mesiáše. V tradici pozdního Židovstva měl mít Mesiáš dva předchůdce, Eliáše, a 
Enocha nebo Mojžíše, přičemž podle svědectví Bible byl Jan Křtitel již některými 
svými součastníky pokládán přímo za vtěleného proroka Eliáše. Postavu Eliáše 
předpokládám na severní stěně presbytáře, jejíž malířská výzdoba se nedochovala. 
Doplňoval by tak jak Kristovy předchůdce, tak také eschatologický význam jejich 
zjevení – počátek posledního času, jenž bude zahájen utrpením Spasitele.

Přítomnost starozákonních proroků v markovických malbách rovněž 
připomíná událost Proměnění Páně na hoře Tábor, jež opět nepřímo odkazuje ke 
Kristovým pašijím. Podle sv. Lukáše Kristus vyšel s Petrem, Jakubem a Janem na 
horu, aby se pomodlil „a když se modlil, učiněna jest tvář jeho proměněná, a oděv 
jeho bílý a stkvoucí. A aj dva muži mluvili s ním, a ti byli Mojžíš a Eliáš, kteříš (…) 
vypravovali o smrti jeho, kterouž měl podstoupiti v Jeruzalémě.“39 Scéna proměnění 
Páně byla středověkými teology chápána především jako důkaz Kristova božství, 
aluze na Zmrtvýchvstání, Nejsvětější Trojici a jako prefigurace zázračného 
proměnění Kristova těla v posvěcené hostii na oltáři.40 Tomuto chápání Proměnění 
ikonograficky dpovídá svým neobvyklým pojetím např. scéna Proměnění Páně 
v sakristii kostela sv. Benedikta v Krnově – Kostelci.41 (obr. 6) Postava Krista je 
zde v souladu s biblickým textem znázorněna jako sněhobílá, Kristus má však 
v rozporu s běžnou ikonografií tohoto námětu ruce zkříženy na prsou a připomíná 
tak Vir dolorum. Je neobvykle oděn do paprskovité svatozáře, připomínající jeho 
oslavené tělo po Zmrtvýchvstání. V rámci tohoto motivu neobvykle pojatá paprsčitá 
svatozář symbolizuje také zázrak proměnění Krista na oltáři, jenž by nebyl možný, 
pokud by Kristus nesdílel božskou podstatu se svým Otcem, což byla představa 
napadaná ve středověku četnými herezemi následně odmítajícími také Kristovu 
přítomnost ve svátosti eucharistie.42

39 Lk 9,28- 33
40 SCHILLER, G.: Iconography of Christian Art. The Passion of Christ, Vol. I, s. 145–152. 
41 K ikonografii nově odkrytých kosteleckých maleb PETROVIČOVÁ, R.: Středověké nástěn-

né malby v kostele sv. Benedikta v Krnově – Kostelci. Ostrava 2006 (rkp. bakalářské práce, 
OU).

42 Z raně křesťanských herezí např. Alogové, Ebjónité, dynamičtí monarchianisté a částečně 
též Ariáni. K tomu BERKHOF, L.: Dějiny dogmatu. Praha 2003, s. 78–84. V období 
vrcholného středověku zejm. Kataři odmítali svátost eucharistie z důvodu popření Kristova 
božství. Kristovo tělo nemůže být přítomno v hostii, protože je lidským tělem jako každé jiné. 
Spirituální Bůh oproti tomu nemá nic společného s hmotným světem a svým působením do 
něj nezasahuje – tj. netvoří zázrak proměny Kristova těla. KALIVODA, R.: Husitské myšlení. 
Praha 1997, s. 240. V rámci české reformace to pak byli jako první radikální táborští „pikardi“ 
v čele s knězem Martinem Húskou, kteří tvrdili, že Kristus proto nemůže být přítomen ve 
svátosti eucharistie, neboť jako Bohočlověk sedí v nebesích po pravici boží. Popření přítom-
nosti božského Krista ve svátosti znamenalo pro Martina Húsku následně totální odmítnutí 
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Složitá a originální ikonografická koncepce markovických nástěnných maleb 
zajímavým způsobem vyjadřuje liturgickou a ekleziologickou složitost svátku 
Božího těla jak v teologickém tak i mystickém aspektu jeho koncepce. Výrazným 
motivem maleb je idea Božího zjevení, visio Dei, jež je v tomto světě dopřáno pouze 
rozumovému zraku vyvolených – zde zastoupených sv. Petrem a apoštoly, Janem 
Křtitelem, Mojžíšem, Enochem a Eliášem (?), kteří měli možnost spatřit Boha 

„tváří v tvář.“43 Také běžný věřící bude mít možnost pohlédnout do tváře Boží, 
prostřednictvím moci Nejsvětější Trojice a oběti Bohočlověka Krista po parusii, 
kdy Kristus přijde na Zemi jako soudce. Ikonografická koncepce markovických 
maleb vyjadřuje ideu dokonalé praesentia Christi: Kristus je již nyní mystickým 
způsobem přítomen v církvi, vizuálně na malbách v chrámu a skrytě v posvěcené 
oplatce, kterou věřící buď adoruje nebo přijímá ve svátosti, přičemž obojí vede, dle 
středověkých teologů, ke spáse jeho duše. Eucharistická praesentia realis Christi 
je však možná pouze mocí církve, kněze, jenž konsekrační formulí zpřítomňuje 
neviditelného Boha v pozemském světě a realizuje tak mystérium, jež je námětem 
markovických maleb.

Idea Kristovy eucharistické přítomnosti je zajímavým způsobem vyjádřena 
dvěmi téměř identickými sochami Bolestných Kristů z dílny Mistra Týnské 
kalvárie, (obr. 7) určenými pro pražské radnice na Starém a Novém městě, 
pocházejícími z první poloviny čtyřicátých let 15. století.44 Milena Bartlová 
na základě ikonografické analýzy a interpretace naturalistické výtvarné formy 
obou soch, tyto označuje jako ikonografické specifikum Čech.45 Velmi tělesně 
pojatý nahý Bolestný Kristus je zároveň gestem svých rukou apostrofován jako 
Apokalyptický soudce, připomínající městské radě, vykonávající soudní pravomoc, 
aby soudila spravedlivě: „iuste iudicate filii hominum,“ neboť také oni budou 
Synem člověka při Posledním soudu spravedlivě souzeni. Významové spojení 
Bolestného Krista a Apokalyptického soudce je podle Bartlové jedinečné, nesoucí 
specifický význam, který autorka interpretuje jako výraz Kristovy eucharistické 
proměny a znázornění ideje Božího zákona „coby svorníku husitského konceptu 

svátosti eucharistie a ve svém prvním Traktátě Píseckým dokonce vyzývá křesťany, aby  
„…tu večeři všichni opustili, neb je velmi zlá (…) tato papežova večeře…” Cit. KALIVODA, 
R.: c. d., s. 243.

43 Např. Ex 33,11: „A mluvíval Hospodin k Mojžíšovi tváří v tvář, tak jako mluví člověk s příte-
lem svým.“ 

44 Socha Bolestného Krista z Novoměstské radnice je nyní deponována v Muzeu hl. města Prahy, 
inv. č. 456. Staroměstský Kristus je umístěn na svém původním místě na konzole ve slavnost-
ním sále Staroměstské radnice. BARTLOVÁ, M.: Mistr Týnské kalvárie. Český sochař doby 
husitské. Praha 2004, s. 48.

45 Tamtéž, s. 47.
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politické moci…“46 Vizuální asociace Bolestného Krista a Apokalyptického 
soudce prostřednictvím gesta ostensio vulneris pozdvižených rukou, nepředstavuje 
v kontextu evropského umění středověku novum a setkáme se s ním již v období 
vrcholného středověku. Nicméně formální naléhavost vyjádřené eucharistické 
symboliky ve spojení s ideou Posledního soudu je u pražských Bolestných Kristů 
skutečně výjimečná. Ponecháme nyní stranou konfesijní problematiku interpretace 
obou soch a soustředíme se na jejich eucharistickou symboliku, vyjádřenou 
v českém prostředí jedinečným způsobem.

Obě pražské sochy, podobně jako pozdější Bolestný Kristus z kutnohorské 
radnice z počátku 16. století, jsou v českém prostředí, jak již bylo řečeno výše, 
jedinečné svým formálním charakterem. Je pro něj charakteristický naturalismus, 
hraničící v případě kutnohorské sochy s exaltovaným verismem, kde důležitou roli 
hraje i nejmenší fyziognomický detail Kristova těla.47 Tento empirický realismus 
má vyjádřit nejen Kristovo lidství a existenci Kristova fyzického těla v tomto světě 
v citově nejnaléhavější poloze, vybízející ke kontemplaci a lítosti nad vlastními hříchy 
(citové vydírání na něž v této souvislosti upozornila Bartlová je jistě na místě), ale 
rovněž je mocnou výzvou k imitatio. Člověk má Krista následovat nejen duchovně, 
ale také fyzicky – svým životem, tělem, jež je analogické ke Kristovu fyzickému 
tělu, a tedy skutky, které jediné vedou, v kontextu teologie české reformace (a 
v kontrastu s pozdějším Lutherovým sola fide) ke spáse. Ve zcela konkrétním 
kontextu pak imago Pietatis na radnici nabádalo radní k následování nejen ve 
smyslu spravedlivého, zodpovědného a oprávněného výkonu soudní pravomoci, ale 
celým křesťanským životem. Zdůrazněná fyzičnost Kristova těla měla jistě vyjádřit 
jeho reálnou přítomnost ve svátosti oltářní - tzv. druhou inkarnaci - vtělení Kristova 
těla do podoby konsekrované hostie. Kristus je podle středověkých teologů v hostii 
substanciálně přítomen jako celistvá entita bytí - živý Bůh a živý člověk s duší 
a tělem. Naopak božská stránka Kristovy osoby je u pražských soch vyjádřena 
nikoliv hmotně, ale na první pohled možná paradoxně gestem ostentace ran, jež 
jsou zdrojem spásy a proto také autonomním objektem pozdně středověké devoce. 
Gesto pozdvednutých dlaní Krista bylo pro středověkého člověka jednoznačně 
spojeno s Posledním soudem. Tento eschatologický symbol v sobě spojuje přítomné 
s budoucím – pozemský svět se světem božským, supernaturálním a věčným. 
46 BARTLOVÁ, M.: Mistr Týnské kalvárie. s. 47.
47 K tělesnosti jako stylové formě pozdně středověkého výtvarného umění naposledy BARTLOVÁ, 

M.: Středověké umění a tělesnost. In: Ars vivendi. Professori Jaromír Homolka ad honorem. 
Vol. V. Praha 2006, s. 423–432. Zajímavý pohled na problematiku vnímání lidského těla 
a tělesnosti ve středověké společnosti a zbožnosti z pohledu gender přinesla BYNUM, C. 
W.: Fragmentation and Redemption. Essays on Gender and the Human Body in Medieval 
Religion. New York 1992. 
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„Obnažená pravda“, o které hovoří Jeffrey Hamburger,48 je zde skutečně vyjádřena 
nejen realisticky, v nahotě Kristova fyzického těla, ale rovněž ve své filozofické 
a teologické podstatě. Veritas Dei, jako devíza husitského programu, je zhmotněna 
a vizualizována imagem, jenž je zcela tělesné, haptické a tedy pravdivé, určené 
ke komunikaci s tělesným zrakem věřícího a vytváří tak prakticky dokonalou 
iluzi přítomného Krista. Reálná a pravdivá forma obou soch zdůrazňuje více než 
přesvědčivě fakt, že Kristus je realiter et veraciter přítomen ve svátosti eucharistie. 
Sochy Bolestných Kristů z pražských radnic stejně jako z Kutné Hory tak zhmotňují 
nejen jeho božskou (ne)přítomnost, ale především zprostředkovávají spásu, jejímž 
nositelem je eucharistický chléb – lidské tělo Krista. 

Je otázkou, zda extrémní důraz na realistickou formu obou soch Bolestných 
Kristů v českém prostředí může být interpretováno také polemickým způsobem 
jako důkaz pravdivosti eucharistické teologie pražských utrakvistů (a vlastně také 
katolíků) proti heretickým představám táborských kněží, že ve svátosti eucharistie 
je Kristus přítomen pouze duchovně, nikoliv tělesně, a že po proměnění, hostie 
zůstává i nadále chlebem (tzv. učení o remanenci). Pokud bychom přijali datování 
obou soch Milenou Bartlovou do první poloviny čtyřicátých let 15. století, což je 
i z čistě výtvarného hlediska velmi pravděpodobné, mohli bychom jejich unikátní 
charakter vnímat v historickém kontextu čtyřicátých let, kdy se v letech 1441 
a 1443 v Kutné Hoře konaly kněžské synody, z nichž druhá byla věnována otázkám 
eucharistie a měla s konečnou platností rozhodnout věroučné rozpory týkající 
se této svátosti mezi táborským kněžstvem a pražskou utrakvistickou stranou. 
Táborské učení o eucharistii bylo synodou odmítnuto, což roku 1444 potvrdil také 
zemský sněm, který proti táborské pikardské věrouce ustanovil, že ve svátosti 
eucharistie je přítomen „…celý Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, s svým vlastním 
přirozením a podstatou svého přirozeného bytu, kterouž podstatu vzal z Panny 
Marie, kteroužto sedí na nebi na pravici Boha Otce…”.49

48 Podle J. F. Hamburgera naturalistické umění pozdního středověku, zejména nizozemská malba 
15. století, odráží nejen empirickou zkušenost jako takovou, ale prostřednictvím naturalistické 
formy potvrzuje autenticitu a pravdivost božské vize (visio). Ta sama je rovněž vnímána jako 
empirická zkušenost, jejíž vizuální a výtvarná reflexe je vyjádřením zjevené a tělesným zra-
kem spatřitelné pravdy, která je nyní vnímána zcela naturalisticky jako materiální, haptická, 
sensuální a vlastně tělesná. Hamburger výstižně uzavírá, že pozdně středověká vidění „…
stake their claim to truth by referring to corporeal images seen with corporeal sight, in parti-
cular reliquaries and cult images in the form of statues. The naked truth is no longer invisible, 
it can be seen and has a body.“ Cit. HAMBURGER, J. F.: Seeing and Believing, s  48.

49 Cit. NEJEDLÝ, Z. (ed.): Prameny k synodám strany pražské a táborské v letech 1441–1444. 
Praha 1900, s. 57–58; SEDLÁK, J.: Studie a texty k náboženským dějinám českým. Olomouc 
1914.
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Iluzivnost a naturalismus jako výtvarný prostředek vizualizace neviditelného 
Boha jsou často využívány v evropském umění 15. století. Ne náhodou je iluzivní 
dekor typický zejména pro malířskou výzdobu pozdně středověkých sanktuárií, 
sloužících k uložení proměněné hostie, zejména v německé a rakouské oblasti. Jako 
příklad lze uvést malbu Bolestného Krista od Konráda Laiba nad sanktuariem ve 
františkánském kostele v Salzburku z roku 1446,50 (obr. 8) týž námět v rakouském 
Deutschgriffenu51 nebo ve slezských Krzyżowicích. (obr. 9) Zde je nad otvorem 
sanktuária umístěn obraz Veraikonu, vlastně Kristovy hlavy, zatímco jeho tělo je 
tvořeno vlastním otvorem sanktuária.52 Optické i významové ztotožnění dutého 
výklenku s Kristovým tělem je o to zajímavější, že to je skutečně fyzicky přítomno 
pouze tehdy, je-li v sanktuáriu umístěna konsekrovaná hostie. V opačném případě 
nelze vlastně hovořit o Kristově praesentia realis, ale o zobrazení Kristovy reálné 
nepřítomnosti. V Salzburku je Bolestný Kristus tradičně vyobrazen jako Panis 
angelorum, flankován dvěma anděli, v pravé ruce drží kalich, do kterého stéká 
z boku jeho krev. Pod nohama Spasitele je umístěno sanktuarium, jehož mříž však 
neobvykle přechází v iluzivní malbu zamřižovaného výklenku, včetně podstavců 
na nichž stojí andělé a baldachýnu nad postavou Krista. Mříž výklenku je tak 
vlastně dvojí: skutečná, kovová a malovaná, iluzivní. Analogicky Kristus, který je 
fyzicky (ale neviditělně) přítomen v podobě konsekrované hostie v sanktuariu, je 
vizuálně zpřítomněn malbou eucharistického Bolestného Krista, jehož krev stéká 
do kalichu, který tvoří významový a vizuální antipod jednak ke konsekrované 
hostii v sanktuariu a jednak ke Kristovu obrazu. Iluzivní malba výklenku smývá 
ontologický rozdíl mezi obrazem a zobrazovaným, stejně jako mezi fyzickým 
Kristovým tělem a posvěcenou hostií. Substanciální proměna mříže zároveň 
evokuje substanciální proměnu hostie v Kristovo tělo při konsekraci. Pohled na 
Bolestného Krista nad sanktuariem měl věřícím jednak vizuálně manifestovat 
praesentia realis Christi ve svátosti a transsubstanciaci jeho těla, ale především 
přimět ke kontemplaci Spasitelova obrazu, jenž potvrzuje autenticitu svátostného 

50 ROSENAUER, A. (Hg.): Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Bd. III. Spätmittelalter 
und Renaissance. Wien 2003, s. 432–433.

51 Nástěnné malby v presbytáři farního kostela, jejichž součástí je eucharistický Bolestný Kristus 
nad iluzivně zdobeným sanktuáriem, jsou dílem mistra Friedricha z Villachu z doby mezi léty 
1452–1455. Ikonografie maleb je zajímavá zejména pojetím Krista stojícího v iluzivní nice. Pod 
jeho nohama je umístěn kalich s hostií zachycující krev prýštící z Kristových ran. Samotné 
sanktuárium s malbou Krista je zakomponováno do iluzivního architektonického dekoru při-
pomínajícího monstranci. Tamtéž, s. 468.

52 Malby v presbytáři kostela Nanebevzetí Panny Marie vznikly mezi léty 1418–1428. LABUDA, 
A. S. - SECOMSKA, K. (eds.): Malarstwo gotyckie w Polsce. II. Katalog zabytków. Warszawa 
2004, s. 63.
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obsahu sanktuaria, podobně jako dvojí materie mříže připomíná, že také Kristus 
je ve svátosti přítomen celistvou substancí – jako člověk i jako Bůh. Jeho vizuální 
přítomnost je tak odkazem k jeho neviditelné přítomnosti reálné. Vidět pak v tomto 
smyslu skutečně znamená věřit a spásonosný pohled 53 věřícího, který adoruje 
obraz Krista, se tak stává součástí imitatio, jehož konečným cílem je mystické 
splynutí věřícího se svým Bohem a konečné visio Dei – nazírání Boha bez potřeby 
předmětných obrazů.54

Optická iluze či virtuální realita v kontextu zobrazování Bolestného 
Krista v pozdním středověku nebyla založena na pouhém klamání smyslů, 
optickém či „emocionálním klamu“,55 ale pracovala rovněž s jistým druhem klamu 
intelektuálního. Specifická umělecká forma (naturalismus a iluzivnost) ve spojení 
se specifickou ikonografií (eucharistický Bolestný Kristus) byla schopna opticky 
vyjádřit nejen Božské tajemství – Kristovu skutečnou přítomnost ve svátosti 
eucharistie a jeho inkarnaci, ale také potvrzovala autenticitu či pravdivost těchto 
dogmat. Božskou a tedy neviditelnou pravdu mystéria, kterou není možno uchopit 
smysly či intelektem, ale pouhou vírou, je tak možno vizualizovat a prezentovat 
zdánlivě paradoxně výsostně sensuálním či tělesným výtvarným projevem, jenž 
byl vnímán jako psychologicky přesvědčivější či autentičtější než např. složité 
ikonografické vizuální koncepty založené na intelektuální participaci věřícího (např. 
Eucharistický mlýn) prezentující teologická dogmata zcela odlišným způsobem. 
Bylo tomu tak asi také proto, že zjevená a výtvarným objektem interpretovaná 
pravda byla nyní zpřístupněna tělesnému zraku věřícího, který prostřednictvím 
smyslového vnímání mohl spatřit jinak neviditelnou Božskou pravdu a snadněji 
uvěřit nepřístupnému tajemnému mystériu. Výtvarné dílo tak vlastně klamalo 
intelekt věřícího, neboť prostřednictvím smyslů, jež jsou podle středověkých 
teologů branou poznání, dovolovalo uchopení pravdy prostřednictvím její vizuální 
konkretizace a objektivizace.

53 „die heilbringende Schau.“ MAYER, A. L.: c. d.
54 HAMBURGER, J. F.: „Frequentant memoriam visionis faciei meae:“ Image and imitation in 

the devotions to the Veronica attributed to Gertrude of Helfta. In: KESSLER, H. L. - WOLF, G. 
(eds.): The Holy Face and the Paradox of Representation. Papers from a Colloquium held at the 
Bibliotheca Hertziana, Rome and the Villa Spelman, Florence, 1996. Bologna 1998, s. 234–235.

55 BARTLOVÁ, M.: Mistr Týnské kalvárie, s. 427.
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Summary

The MaN of SorrowS aNd The VISual MaNIfeSTaTIoN of praesen-
tia realis IN laTe MedIeVal arT

daniela rywiková

The article deals with the image of the Man of Sorrows in Central European Art of the 14th 
and 15th centuries as a specific iconographic type closely related to the Feast of Corpus 
Christi. The Man of Sorrows served as a suitable motif for expressing the central dogma of 
the Corpus Christi feast – the praesentia realis Christi in the Eucharist. Besides visualisation 
of the complex theological ideas on the two substances of Christ ś body and his presence, the 
motif allowed greater emotional involvement of the believer in devotion of the new feast. The 
artists of the Late Middle Ages dedicated to this visual theme great attention not only from an 
iconographical point of view but also in the purely formal manner of its representation. They 
often used an illusionistic, naturalistic or even corporeal artistic style that was designed, on 
the basis of empirical experience, to visualise to corporeal eyes the mystery of the Eucharist, 
unreachable otherwise by either the intellect or the senses.

(Translation by author)
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obr. 1: Apokalyptická žena. 
Liber depictus, Čechy, před 1350.
Vídeň, Österreichische Nationalbibliothek, 
Cod. 370, fol. 1r.
(Foto archiv autorky)

obr. 3: Markovice, kostel sv. Marka, pres-
bytář, osmdesátá léta 14. století.
(Foto Všetečková, cit. v pozn. 15)

obr. 2: Bolestný Kristus a Arma Christi
Průhonice, kostel Narození Panny Marie, 
kol. 1340.
(Foto archiv autorky)

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA:
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obr. 4: Obnažení Krista
Czchów, kostel Narození Panny Marie, 
po 1368.
(Foto Kliś, cit. v pozn. 22)

obr. 5: Bolestný Kristus
Vídeň, kostel sv. Michala, kol. 1430.
(Foto archiv autorky)
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obr. 7: Bolestný Kristus z Novoměstské radnice, kol. 1444
Muzeum hl. města Prahy.
(Foto archiv autorky)

obr. 6: Proměnění Páně
Krnov – Kostelec, kostel sv. Benedikta, 
sakristie, po 1470 (?). 
(Foto Radka Petrovičová)
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obr. 8: Konrád Laib: Bolestný Kristus. 
Salzburg, františkánský klášterní kostel, 
1446. 
(Foto archiv autorky)

obr. 9: Veraikon, sanktuarium
Krzyżowice, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, presbytář, 1418-1428. 
(Foto archiv autorky)
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Sedm SmrtelnýcH HřícHů v literárním díle tOmáše  
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GROLLOVÁ, Jana: The Seven Deadly Sins in the Works of Tomáš of Štítný and Petr Chelčický 
in the Context of the Development and Shaping of Christian Morality in the Middle Ages.

A decisive role in the history of Christianity was played by the social changes caused by the 
birth and emancipation of towns and their citizens in the medieval world. The shaping of the 
doctrine of the Seven Deadly Sins represented one of many opportunities of reflecting the 
medieval formation of Christian morals. The specific environment of the Czech countries at 
the end of the 14th and beginning of the 15th centuries offers the scholar dealing with the 
history of Christian devotion and morals, interesting reflections and impulses and eventually 
attempts to enforce changes in medieval behavior. The interpretation of the Seven Deadly 
Sins comes from the confrontation of two texts: a tract by Petr Chelčický O sedmi smrtelných 
hřieších (On the Seven Deadly Sins) from the so called Paris manuscript and the closing 
chapters of Řeči besední (The Conversations) by Tomáš of Štítný. 

Key words: The Seven Deadly Sins, Tomáš of Štítný, Petr Chelčický, Christian morality, the 
Middle Ages

Contact: Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Česká republika; jana.grollova@osu.cz

***

Významnou roli v dějinách křesťanství a jeho institucionálních forem v podobě 
církve/církví tvoří reflexe společenských změn, k nimž dochází zrodem 
a emancipací města a městského člověka ve středověkém světě. Na jedné straně 
město jako nový prvek v převažujícím světě vesnic a drobných osad narušuje 
ustálenou koncepci světa trojího lidu, na druhé straně nesmíme zapomínat ani 
na opačnou, konzervativní snahu města, najít v původních představách o spo-
lečnosti své místo. Dlouhodobý proces v sobě zahrnuje také úsilí o kodifikaci 
základních socializačních schémat, mezi něž patří utváření nároků na etické 
chování člověka – v tomto případě – v městském prostředí.

Do rámce bádání zahrnujeme dva úhly pohledu na vývoj problema-
tiky – obecnou rovinu tvoří kodifikace a dlouhodobé formování křesťanské 
morálky, která se vytváří a proměňuje společně s dějinami církve/církví jako 
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takových. Následně, v konkrétní rovině, si v určitém období město přetváří 
některé z obecných pravidel křesťanské morálky do podoby jednoduchého 
kodexu, pro nějž pak hledá názorné vyjádření třeba na portálech městských 
katedrál1 a v nástěnných malbách na zdech farních kostelů. Právě v těchto 
detailech výzdoby církevních staveb dochází k identifikaci myšlenky o sedmi 
smrtelných hříších jako nauky, která vzniká zjednodušením obecné, teologické 
problematiky hříchu a jejího odrazu v dobových proměnách pojetí křesťanské 
morálky, společně například také s problematikou kázně apod.2 Nauka nabízí 
názornost, využívá ikonografického vyjádření k obhajobě základních pravidel 
chování v měnícím se světě. 

Nároky křesťanství na sociální službu a sebeidentifikaci křesťana v cha-
ritativní činnosti přináší nejen apel na vytváření norem etického chování, ale 
také nabízí typologie nevhodných projevů chování, které byly považovány za 
příčiny neblahých důsledků společného soužití a ekonomických proměn stře-
dověkého světa. Pro obě – pozitivně i negativně pojímanou cestu socializace 
člověka ve středověkém městě – nacházíme zdroj inspirace v Bibli. V případě 
dlouhodobého hledání argumentů pro formující se nauku o sedmi smrtelných 
hříších hrály významnou roli reflexe a výklad textů v biblických epištolách, 
v nichž nacházíme typologie nectností, naopak příkladem správného chování 
křesťana inspirovala středověký svět blahoslavenství – úvodní verše kázání na 
hoře. V podobě tzv. nauky o sedmi skutcích milosrdenství3 se také ctnostem 
dostává ve zjednodušených a názorných ikonografických schématech místa ve 
výzdobě farních kostelů. Z rozsáhlého počtu autorů, kteří se problematikou 
zabývali, jsem zvolila dva laiky – Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. 
Konkrétní vyjádření myšlenky ve dvou traktátech zmíněných myslitelů umož-
ňuje vzájemné srovnání výchozích přístupů i dobové proměny společnosti 
v předvečer husitského hnutí a v jeho průběhu.

V rámci kontextu vývoje vztahu křesťanství a formování etického chování 
člověka se nauka o sedmi smrtelných hříších jeví jako podstatné zjednodušení 

1 Katedrála jako symbol ideálního města – nebeského Jeruzaléma – problematika ideové kon-
cepce katedrály je natolik široká, že na tomto místě odkazuji na příslušnou literaturu z oblasti 
dějin umění např. TOMAN, R.: Gotika. Praha 2000; HUYGHE, R.: Umění středověku 
(Larousse). Praha 1969; DUBY, G.: Věk katedrál. Umění a společnost 980–1420. Praha 2002 
a další.

2 GROLLOVÁ, J.: Odraz křesťanské morálky v pohledu na problém kázně v díle středověkých 
myslitelů. Brno 2000 (rkp. diplomové práce, ÚPV FF MU). 

3 Mezi skutky milosrdenství bylo počítáno: navštěvovat nemocné, odívat nahé, těšit uvězněné, 
pohřbívat mrtvé, pocestným a poutníkům poskytnout ubytování a nasycení, napájet žíznivé a 
sytit hladové.
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složité teologické rozpravy, k níž docházelo nejen v křesťanské antice, ale také 
v průběhu raného středověku. Podobně také kapitoly věnující se konkrétním 
hříchům doplňuji o biblické pojetí, z něhož patristická tradice vycházela, ale od 
něhož se ve zjednodušeném pohledu nauky o sedmi smrtelných hříších autoři 
textů odkloňovali ve prospěch názornosti konkrétních příkladů z městského 
prostředí. 

Od počátku 20. století se mezi historiky, kteří se zabývají osobnostmi čes-
kého reformního hnutí 14. a 15. století, objevuje myšlenka vztahu mezi dvěma 
významnými představiteli laické vzdělanosti Tomášem ze Štítného (1331/1335-
1401/1405) a mladším Petrem Chelčickým (1380/1390-kol. 1460). Zájem 
o literární dílo Tomáše ze Štítného4 mě přivedl k otázce vztahu mezi dvěma 
zachovanými verzemi opisů Řečí besedních v tzv. Budyšínském a Pařížském 
rukopise.5 Obě verze opisů Řečí besedních se totiž v závěrečném pojednání na 
téma sedmera smrtelných hříchů liší od sebe natolik, že lze prohlásit obě verze 
za samostatná pojednání dvou autorů, mezi nimiž však existuje vzájemná sou-
vztažnost. Oba rukopisy pocházejí z poloviny 15. století a traktát O bojování 
hřiechóv s šlechetnostmi v ucelené podobě tvoří základ závěrečných kapitol.6 
V původním znění však je text zachován pouze v Budyšínském rukopise,7 
v Pařížském rukopise8 byl text zpracovávající tematiku sedmera hříchů upraven 
a přepracován. 

Myšlenku, že autorem přepracovaného textu Řečí besedních je Petr 
Chelčický, poprvé nadhodil Rudolf Urbánek.9 Přiklonil se k názoru, že speci-
fické výchovné pojetí spisů Tomáše ze Štítného nabízející promyšlený systém 
morálních hodnot a způsobů chování vytvářelo základ pro formování postojů 
a názorů Petra Chelčického. Urbánek rovněž předpokládal vliv Štítného na 
jazykovou podobu a formu Chelčického díla v technice úprav cizích spisů 
a spojování traktátů do souborů – sborníků.

4 GROLLOVÁ, J.: Odraz změn v pojetí křesťanské morálky a dobové zbožnosti v díle Tomáše 
ze Štítného. Brno 2001 (rkp. diplomové práce, HÚ FF MU).

5 TOMÁŠ ZE ŠTÍTNÉHO: Řeči besední. Ed. Nedvědová, M., Praha 1992. Uložení ruko-
pisů: Budyšínský rukopis - Bautzen, Stadt- und Kreisbiblibliothek (StKB), signatura 2o 56, 
p. 1–229; opis viz Knihovna Národního muzea (KNM) II D 2; Pařížský rukopis – Paris, 
Bibliothèque nationale de France (Pař), signatura Fonds slaves 29, fol. 1r–79v; opis viz 
KNM V A 22.

6 TOMÁŠ ZE ŠTÍTNÉHO: Řeči besední, s. 137–160.
7 StKB, signatura 2o 56, p. 1–229.
8 Pař, signatura Fonds slaves 29, fol. 1r–125r.
9 URBÁNEK, R.: Věk poděbradský. III/3. Praha 1930, s. 882–989.
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Na názorové shody v dílech obou laických myslitelů poprvé poukázal 
Kamil Krofta v Národních listech roku 1911.10 V závislosti na vydání edice 
raných traktátů Petra Chelčického si Krofta kladl otázku po původu myšlen-
kové jistoty a vyzrálosti názoru jejich autora. Podobně se možným shodám 
v ideových přístupech mezi díly obou myslitelů v náznacích věnoval také 
Václav Chaloupecký,11 který poukázal na podobnosti v mladších textech jako 
například v Síti víry.12 Chaloupecký se ve studii vyslovil mimo jiné i k mož-
nosti vztahu mezi Chelčickým a Štítným, ale dochází k přesvědčení, že nelze 
pro generační odlišnost přístupů k náboženským otázkám hledat v díle obou 
myslitelů souvislosti právě v jejich náboženském východisku. 

Do dvacátých let 20. století byl Pařížský rukopis považován badateli za 
codex mixtus. Předpokládalo se tudíž, že je souborem statí různých autorů, 
a to konkrétně Tomáše ze Štítného, Petra Chelčického a Jana Husa. Teprve 
důsledné literárně kritické studium Františka Ryšánka, jehož jazykový a lite-
rární rozbor Pařížského rukopisu se bohužel z velké části nalézá dosud pouze 
v rukopisném, nepublikovaném stavu v pozůstalosti, kterou nyní opatruje 
Literární archiv Památníku národního písemnictví,13 umožnilo nový pohled 
na tento rukopis. Jak plyne z Ryšánkových závěrů je první část rukopisu 
opisem a přepracovaným textem Řečí besedních Petrem Chelčickým, druhá 
část – traktát O sedmi hřieších hlavních, je jeho samostatnou prací.14 Rukopis 
obsahuje také dalších dvanáct vlastních spisů Petra Chelčického a navíc jím 
zpracovaný spis Jana Husa Devět kusův zlatých.

Literární činnost Tomáše ze Štítného sice nelze v dnešním slova smyslu 
považovat za originální či původní, nicméně podrobnější rozbor koncepce jeho 
překladů, tematické řazení textů a provedení nebo spíše přesněji provázání 
jednotlivých motivů a myšlenek a jejich návaznost odráží osobité pojetí látky 
jejím autorem. Na počátku své překladatelské práce se Štítný sice držel věrně 
původního textu Ambrosia Autperta, ale postupem doby a s rostoucím sebe-
vědomím autora docházelo v jeho sbornících k osobité práci s textem, jak ve 
smyslu řazení textu a překladu jednotlivých slov, tak také v promíchání částí 

10 KROFTA, K.: Počátky Petra Chelčického, následníka Husova. Národní listy 51, 1911, 
184 (6. 7. 1911), s. 1; PETR CHELČICKÝ: O boji duchovním a O trojím lidu. Ed. Krofta, 
K. Praha 1911, s. 16–20.

11 CHALOUPECKÝ, V.: Štítný a Chelčický. Časopis Matice moravské (ČMM) 39, 1914, 
s. 72–81.

12 PETR CHELČICKÝ: Síť víry. Ed. Smetánka, E. Praha 1929.
13 Literární archiv Památníku národního písemnictví, František Ryšánek.
14 Pař, fol. 1r–79v Řeči besední Tomáše ze Štítného; 80r–125r O sedmi hřieších hlavních – traktát 

Petra Chelčického.
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textů s jinými překlady a vkládáním vlastních myšlenek, které mají spíše cha-
rakter krátkých glos. Výsledkem jsou spisy, které odrážejí myšlení Tomáše ze 
Štítného a jež nám předkládají jeho cíle, názory a postoje k soudobému dění. 

Zatímco se Štítný postupně vypracovával k samostatné práci s překlady 
a je možno v jeho díle spatřovat postupný vývoj osobnosti, překvapuje literární 
odkaz Petra Chelčického výší poznatků, znalostí a uceleností svých postojů 
a názorů již od svých nejstarších textů. V nich se autor snažil formulovat, 
a současně obhájit, svá myšlenková východiska k otázce postavení člověka ve 
společnosti. Již v jeho prvotině, za níž považujeme traktát O boji duchovním 
z roku 1421, lze spatřovat myšlenkovou i stylistickou souvislost s tradicemi 
literární kultury jižních Čech. 

Ačkoliv bádání o Chelčickém naráží na nedostatek znalostí o jeho životě, 
přesto máme informace o jeho vztahu k pražskému prostředí a o kontaktech 
s představiteli předhusitské Prahy. V jeho spisech také nalézáme zmínky 
o tom, že známosti využíval k vlastnímu vzdělávání, neboť získával od přátel 
řadu výpisků a sbírek překladů z latiny, neboť sám nedisponoval dostatečnou 
jazykovou znalostí. Přestože doposud nebylo stanoveno chronologické zařazení 
opisu Řečí besedních Petrem Chelčickým, domnívám se, že je pravděpodobné, 
aby k němu došlo ještě před neshodami se zástupci umírněných Pražanů vede-
ných Jakoubkem ze Stříbra, tj. před rokem 1420.

Kladu-li si otázku po důvodu, který mohl vést Chelčického k samostatnému 
pojednání o problematice sedmera smrtelných hříchů v závěru Řečí besedních, 
a pominu-li v tomto okamžiku určitou impulsivnost jednání (a psaní), o níž 
svědčí v Chelčického díle řada osobních postřehů a reakcí, dostávám se opět 
k otázce vztahu mezi oběma osobnostmi a k možnosti motivace Petra Chelčic-
kého v díle Tomáše ze Štítného. 

Oba laičtí myslitelé zjevně reagují ve svých traktátech na myšlenkový kvas 
doby, avšak především dílo Tomáše ze Štítného vychází prokazatelně z textů 
majících již nějakou tradici v reflexích středověké mravoučné a mystické lite-
ratury. Rozbor textů ukazuje na znalost nejen díla Autpertova, ale také – ve 
zprostředkované podobě – například Jana Cassiana, dále Bernarda z Clairvaux, 
Huga a Sancto Victore a mnohých dalších. Prvotní shoda tématu u obou laic-
kých myslitelů – Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického – čerpající podněty 
z oblíbeného mystického motivu, vrcholí již v samotném úvodu společnou 
výchozí myšlenkou, kterou převzal Tomáš ze Štítného z původního textu 
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Ambrosia Autperta.15 Jádro ideje tvoří biblický citát z 2. epištoly Timoteovi: 
„A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.“16 

Základní schéma výkladu tvoří u Štítného rozdělení smrtelných hříchů 
podle tří rovin lidské vůle. která je vedena trojí žádostí: tělesnou, zvířecí 
a duchovní (schéma viz příloha). Vzájemný nesoulad v jejich požadavcích 
způsobuje rozvrat. Tělesná žádostivost táhne člověka od práce k marnosti 
a smyslnosti a na této rovině je člověk nucen se utkat s obžerstvím, smilstvem 
a leností. Zvířecí žádostivost táhne vůli člověka k závisti, hněvu, hrdosti (milo-
vání vítězství) a lakomství. V duchovní rovině, která je vlastní pouze člověku, 
táhne žádost vůli ode všeho světského. Rozum je člověku dán, aby rozsoudil 
pravdu mezi třemi druhy žádostí, a usměrnil tak lidskou vůli.17

Chelčický na rozdíl od Štítného zahajuje vlastní pojednání stručným shr-
nutím sedmera smrtelných hříchů a jakoukoliv hierarchii hříchů či jejich typo-
logii opomíjí. Pilné úsilí a práce na duchovní cestě za spasením tvoří základní 
povinnost křesťana. Poleví-li křesťan v této práci a v obraně, poskvrní své 
svědomí a upadá do hříchu. V těžší variantě se prohřeší tak, že odloučí od sebe 
milost Boží, což se rovná duchovní smrti. V úvodu k tématu se věnuje spíše 
terminologii sedmera hříchů a neopomine zdůvodnit různost jejich pojmeno-
vání. Jsou nazývány tělesnými, protože je dítě dědí od rodičů, a smrtelnými, 
neboť kterýkoliv z nich přináší coby důsledek umrtvení duše a odloučení 
Boží milosti od hříšníka. Tento stav v souladu s ustálenou tradicí přirovnává 
k duchovní smrti. A v neposlední řadě mohou být také označeny jako hříchy 
úhlavní, což odvozuje od pojetí hierarchie hříchů, které z těchto sedmi vychází 
jako ze základu a dále je rozvíjí.

Vyhnání člověka z ráje sehrává v pojetí lidské hříšnosti významnou 
roli nejen v patristických teologických spisech, ale posléze i v mravoučné 
a mystické literatuře středověku. Své místo nalézá i v textech pojednávajících 
o sedmi smrtelných hříších. Pýcha, která přivedla člověka skrze neposlušnost 
a vzdor k jeho pádu, zůstává prvotní příčinou neustálého pronásledování člo-
věka - křesťana. Jako pomyslná červená nit se ve srovnávaných textech odvíjí 

15 Pseudo-Augustinus (AMBROSIUS AUTPERTUS): De conflictu vitiorum et virtutum. 
In: Patrologiae cursus completus: Patrologiae (PL). Ed. Migne, J.-P. Paris 1901, 40, 
1091n – citováno z elektronické databáze Patrologia Latina Database; AMBROSIUS 
AUTPERTUS: De conflictu vitiorum et virtutum. Vyšehradský sborník, Národní knihovna 
(NK) XVII F 9; TOMÁŠ ZE ŠTÍTNÉHO: Sborník vyšehradský, I.–II. Ed. Ryšánek, F. Praha 
1960, 1969, s. 82.

16 2Tm 3,12: A takž i všickni, kteříž chtějí pobožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství míti 
budou.

17 TOMÁŠ ZE ŠTÍTNÉHO: Řeči besední, s. 137–139.
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myšlenka každodenního duchovního boje člověka, v němž nelze povolit, před 
nímž není úniku. Přesto čas, prostor, životní zkušenosti autorů i politické udá-
losti jejich současnosti, podobně jako mnohé další faktory významně ovlivnily 
tytéž autory, aby v důsledku zaujali k problematice odlišné postoje, které 
následně ovlivnily jejich interpretaci shodného tématu.

Štítný využívá tématiku sedmera smrtelných hříchů k hlubšímu zamyš-
lení nad charakteristikou jednotlivých lidských pochybení a k připomínce 
závažnosti některých vlivů, které mohou na člověka působit. Klíčovou roli 
ve výkladu hraje přesvědčení Štítného o tom, že nesvornost uvádí člověka 
do slepoty rozumu. Definuje ji jako ztrátu schopnosti člověka hledat v sobě 
pravdu. Celý problém proto chápe výchovně - člověk je schopen se kontemplací, 
rozjímáním a sebevýchovou vést k tomu, aby usiloval neustále hledat pravdu. 
Významnou roli sehrává i vědomí možnosti nápravy kdykoliv a v kterékoliv 
situaci. Budoucnost, která je pro člověka skrytá a nečitelná, přináší příležitost 
nevzdat duchovní boj. Křesťan v pojetí Tomáše ze Štítného nemůže nikdy 
rezignovat na snahu uspět, v jakémkoliv okamžiku svého života má naději 
znovu vstát a uspět před Bohem.

V traktátu Petra Chelčického mizí výchovný apel Štítného a jeho místo 
přejímá důraz na fyzickou, popřípadě i duchovní práci člověka. Základní 
povinností křesťana na duchovní cestě směřující ke spasení je pilné úsilí - práce 
bez jakékoliv úlevy. Člověk není zbaven odpovědnosti za své rozhodování. Dar 
svobodné vůle doprovází jakési povědomí o dobru, povědomí o smlouvě, kte-
rou člověk uzavřel s Bohem, což je mu připomínáno prostřednictvím svědomí. 
Člověk je podle Chelčického schopen správné volby. Ačkoliv opakuje myš-
lenku prapůvodnosti lidské hříšnosti v pýše, přesto odmítá představu vrozené 
pýchy. Člověk jí podléhá až v okamžiku, kdy se vědomě rozhodne odmítnout 
nabídku Boží milosti a zřekne se Boha jako svého stvořitele a pána. To, co 
člověk v daném okamžiku zvolí, je však pouze iluze libosti, jež je promíchána 
se zlostí. Svým následným konáním se snaží si tuto libost udržet a jakýkoliv 
neúspěch vyvolává u něj zlost. 

V kvasu nejrůznějších nových podnětů, postojů a hodnot, kterou sebou 
přinášela myšlenka individuální zbožnosti a znovuobjevené vnitřní sebekázně 
pramenící z odvahy osobní odpovědnosti křesťana za víru i osobní život, klí-
čila nezadržitelně rozluka mezi akademickým pojetím křesťanství a lidovým 
katolictvím, spolu ruku v ruce i s rozlukou morálních kodexů mezi vrstvami 
středověké společnosti. O to vzácnější se nám může zdát Tomášova snaha 
překlenout prohlubující se divergentnost způsobů chování jednotlivých vrstev 
společnosti a aplikovat teoretické znalosti na skutečný život jednotlivce. Pojetí 
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křesťanské morálky u Tomáše ze Štítného je specifické právě přenesením 
odpovědnosti z církve na rodinné prostředí člověka. Vlastním pojetím osob-
ního života křesťana v rámci zachování stávající společenské situace a pojetím 
role člověka ve společnosti zaujímá dílo Tomáše ze Štítného v dějinách křes-
ťanského myšlení originální koncepci, v níž přebírá mravní hodnoty a postoje, 
k nimž se hlásí Augustinus i řeholní hnutí a středověká mystika a aplikováním 
na praktický osobní život jim dodává na reálnosti, aniž by se jakkoli střetl se 
stávající církevní praxí středověké katolické církve. De facto se tím Tomáš 
připojil k reformnímu hnutí.

Učení Petra Chelčického vychází z radikální eschatologie, která tvoří 
významový rámec pro pochopení a úhel pohledu, pod nímž je zapotřebí na 
dílo Petra Chelčického nahlížet. I pro soudobé autory zůstávalo dílo Petra 
Chelčického těžko uchopitelné, proto se mu dostávalo nejedné kritické výtky 
pramenící v první řadě z nepochopení radikální eschatologie jejího tvůrce. 
Svébytným prvkem v pojetí učení o Antikristovi se stává Petrovo nahlížení 
na ohrožení člověka ze dvou stran. Podvojnost tlaku zlého spatřuje na straně 
jedné v závislosti člověka na okolním světě, na straně druhé ve snaze přizpů-
sobit se normám světa. Boj s Antikristem neznamená tudíž v jeho nahlížení 
střet dobrých a zlých sil vně člověka, ale zasazuje jej přímo do nitra člověka. 
Obrannou silou se křesťanovi stává nejen odpor ke zlu, ale také skepse vůči 
světu. Skeptický přístup se neomezuje jen na chování společnosti, ale nahlíží 
též na církevní autority a sociální strukturu společnosti. V tomto okamžiku 
lze sice o Chelčickém hovořit jako o kritikovi soudobé společnosti, ovšem není 
možné odříznout jej od ústřední myšlenky. Pod zorným úhlem zániku světa 
není nic důležitějšího než stanout čistý před Boží tváří. Uspořádání společnosti 
je v takovémto okamžiku nedůležité a zavádějící, neboť to, co ho převyšuje je 
Boží zákon, který hlásá rovnou příležitost ke spasení všem, kteří slyší Boží 
hlas a nalézají slova pokorné modlitby. 

V rámci etiky dochází v díle Chelčického k rozdělení morálky na její část 
lidskou, vznikající v procesu socializace, která stojí níže než morálka Boží. 
Chelčický odmítá podlehnout vytváření norem chování ve společnosti, lidé 
mají pamatovat na skutečnost, že i tato pravidla mají nižší závaznost než Boží 
zákon.

Petr Chelčický dochází pod svým zorným pohledem k nejednomu pona-
učení, které se vymykalo běžnému pojetí lidského jednání a pro jejich nereali-
zovatelnost sklízelo nejednou nálepku utopické. Vyhrocené vnímání blížícího 
se zániku světa, hledání společné cesty křesťanů z hříšného světa vedlo Petra 
k nahlédnutí soudobých rozporů ve vidění společnosti, které však zůstávaly 
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jeho současníkům skryté, tudíž jen těžko mohlo dojít ke zprostředkování a pře-
vzetí jeho zkušenosti širším okruhem společnosti. Znalost o díle Petra Chelčic-
kého zůstávala proto omezena a nikdy nedosáhla většího významu. Na straně 
druhé však pestrostí podnětů a šíří svého záběru umožnily inspiraci mnohým 
myslitelům z řad Jednoty bratrské, kteří pak myšlenky Petra Chelčického doká-
zali zasadit do rámce měnící se společnosti doby předbělohorské. Působením 
výchovných koncepcí v rámci Jednoty bratrské byly šířeny například i Janem 
Amosem Komenským a dalšími jejich představiteli v českých zemích i v celé 
Evropě.

PŘÍLOHA: 

Tomáš ze Štítného - rozdělení smrtelných hříchů podle tří rovin lidské vůle
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Summary

The SeVeN deadly SINS IN The workS of ToMáš of šTíTNý aNd PeTr 
ChelčiCký in the Context of the development and shaping of 

Christian morality in the middle ages
 

Jana grollová

A decisive role in the history of Christianity was played by the social changes caused by the 
birth and emancipation of towns and their citizens in the Medieval world. Furthermore, the 
long term process contained within itself a struggle for the codification of basic socialization 
schemes. Among these was the moulding of demands for ethical behaviour by human beings. 
The basis of Christian morals in the sense of individual and social reflection of the period 
theology and religious practice, shows differences between the level of theoretical intellectual 
discussion and the daily practical experience of believers. While the theoretical basis of so 
called Christian morals can be interpreted by biblical texts in the sense of the theological-an-
thropological structure of ethics, period practice shows far more variety caused by the influ-
ence not only of other religious cults, but also by the continuing coexistence of Christianity 
and paganism in early Medieval Western Europe. 

The shaping of the doctrine of the Seven Deadly Sins represented one of many oppor-
tunities of reflecting the medieval formation of Christian morals. The specific environment 
of the Czech countries at the end of the 14th and beginning of the 15th centuries offers the 
scholar dealing with the history of Christian devotion and morals, interesting reflections 
and impulses and eventually attempts to enforce changes in medieval behaviour. From the 
wide range of medieval authors who were concerned with the problem, I chose two lay men – 
Tomáš of Štítný and Petr Chelčický. My interpretation of the Seven Deadly Sins comes from 
the confrontation of two texts: a tract by Petr Chelčický O sedmi smrtelných hřieších (On 
the Seven Deadly Sins) from the so called Paris manuscript and the closing chapters of Řeči 
besední (The Conversations) by Tomáš of Štítný. 

The two lay intellectuals are, however, separated by contemporary religious questions 
but in the core of their approach and the bases for solving these period questions, they both 
come from devotion with a mystical tone. Nevertheless, the results they deduce for daily 
Christian life are, in their understanding of the moral and form of devotion, different. While 
Štítný struggles to arrange for the reader the contemporary theological knowledge and its 
practical application into daily Christian life on the basis of emphatic self-education and 
individual personal development, Chelčický is orientated more on the social relationships 
between believers and in the results analysis, he shows to his reader the origin of disunion in 
the Catholic church in the violated relationship not only between the human being and God 
but also between the human being and his social enviroment. 

(Translation by Daniela Rywiková)
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had been changing from purely pragmatic ones (marriage, occupation) to ideological world-
opinioned, philosophical (socialism, German nationalism, free-thinking, atheism). Usually, 
World War One and individual war experiences, arise of ČSR, and foundation of several 
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***

Mezi definicemi průmyslové revoluce mne již před lety zaujal mimo jiné 
i C. Cipollem verifikovaný Stendalův výrok, „že průmyslová revoluce zna-
menala také drastickou změnu mravů, idejí a názorů.“1 Nejen pod vlivem 
Weberovým mne přitahovala otázka, jakou roli sehrálo v procesu technických, 

1 Citováno podle MYŠKA, M.: Problémy a metody hospodářských dějin. Část 1: Metodické 
problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava 1995, s. 58. 
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ekonomických a společenských změn (označovaných jako průmyslová revoluce) 
náboženství jako antropologická konstanta, kterou prudké vytváření městské 
a průmyslové společnosti s výrazným zastoupením anonymní, monotónní 
a odosobněné práce podrobilo radikálním změnám.2 Vynořovaly se přede 
mnou otázky, související s významem a postavením religiozity v životě oby-
vatel průmyslových velkoměst, v nichž hodnoty tradiční agrární společnosti 
a rodiny přestávaly postupně dominovat a byly nahrazovány novými hodno-
tami a normotvornými prvky, souvisejícími s charakterem práce, s anonymním 
prostředím průmyslových center, s komplikovaným sociálním postavením 
imigrantů, s hledáním nového společenského uplatnění a s dalšími souvisejí-
cími jevy. Předkládaná studie je zamyšlením nad rolí náboženství v rodícím 
se průmyslovém a správním centru na hranici státních, geografických a jazy-
kových regionů v období od konstituování občanské společnosti do vzniku 
samostatného státu optikou pramene, jakým je Kniha o změnách vyznání 
římskokatolického farního úřadu v Moravské Ostravě.3

Pominu-li období husitských válek a periodu lutersko-kalvínské reformace, 
uchovala si Moravská Ostrava do emancipace v roce 1848, resp. do publikování 
prosincové ústavy v roce 1867, jíž byla konečně zaručena plná společenská, 
politická a ekonomická rovnoprávnost židů v rakouské monarchii, charakter 
nábožensky zcela homogenního města s jasnou dominancí římských katolíků. 
Dosud čistě katolické město ale muselo již od padesátých let 19. století postupně 
absorbovat příchozí židovské imigranty z tradičních moravských židovských 
center (Boskovice, Hranice, Lipník, Prostějov) a luterány z blízkých okresů 
těšínského Slezska, aby na sklonku mnou sledované periody sehrálo zásadní 
roli v procesu zrodu národní Církve československé a prošlo celostátní vlnou 
proticírkevní a protikatolické propagandy. 

Již od svého založení byla Moravská Ostrava s přilehlými moravskými 
obcemi součástí olomoucké diecéze a od roku 1777 arcidiecéze, přičemž 
při dělení arcidiecéze v následujícím roce 1778 byla přičleněna k IV. příbor-
skému archipresbytariátu. V letech 1553-1723 byla Moravská Ostrava sídlem 
děkanství. Do 1. ledna 1907, kdy bylo děkanství obnoveno,4 spadal farní úřad 
Moravská Ostrava, který zajišťoval duchovní správu i pro obce Lhotka, resp. 

2 WEBER, M. : Sociologie náboženství. S úvodní studií Miloše Havelky. Praha 1998. 
3 Ve studii navazuji na první pokusy o řešení dané problematiky, které jsem shrnul v diplomové práci 

JEMELKA, M. : Křesťanské domácnosti centra Moravské Ostravy roku 1900 (ke srovnání jejich 
biologických, kulturních a socioprofesních charakteristik se zvláštním zřetelem k ženské populaci). 
Ostrava 2002 (rkp. diplomové práce, FF OU). 

4 Děkanát Moravská Ostrava zahrnoval od 1. 1. 1907 farní úřady v Hrabové, Mariánských 
Horách, Moravské Ostravě, Přívozu, Staré Bělé, Staré Vsi, Vítkovicích a Zábřehu. 
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Mariánské Hory (do roku 1913), Nová Ves (do roku 1913), Přívoz (do roku 
1900) a Vítkovice (do roku 1887), do místeckého děkanátu. Římskokatolická 
farnost Moravská Ostrava byla spravována farářem a variabilním počtem koo-
perátorů a kaplanů, farním kostelem byl do roku 1890 kostel sv. Václava a poté 
nově vybudovaný kostel Božského Spasitele. 5

Tabulka č. 1: Vyznání obyvatel Moravské Ostravy v letech 1880–19306

vyznání 1880 1890 1900 1921 1930

abs. p. % abs. p. % abs. p. % abs. p. % abs. p. %

bez vyznání - - - - 16 0,05 2214 5,30 4236 9,23

československé - - - - - - 843 2,02 3257 6,66

evangelické 403 3,00 684 3,55 881 2,93 2119 5,07 2586 5,64

izraelitské 724 5,38 1356 7,05 3272 10,87 4969 11,90 5205 11,34

římskokatolické 12319 91,61 17188 89,32 25931 86,10 31398 75,18 30408 66,71

jiné/neuvedeno 2 0,01 15 0,08 15 0,05 222 0,53 193 0,42

celkem 13448 100 19243 100 30115 100 41765 100 45885 100

Již od svého založení byla Moravská Ostrava s přilehlými moravskými 
obcemi součástí olomoucké diecéze a od roku 1777 arcidiecéze, přičemž 
při dělení arcidiecéze v následujícím roce 1778 byla přičleněna k IV. příbor-
skému archipresbytariátu. V letech 1553-1723 byla Moravská Ostrava sídlem 

5 CIMALOVÁ, L. - JIŘÍK, K. : Farní úřady římsko-katolické církve na území města Ostravy. 
Sdružený inventář (1609–1950). Archiv města Ostravy, Ostrava 1963, s. 10; JIŘÍK, K. a kol.: 
Dějiny Ostravy. Ostrava 1993, s. 526, 536, 562, 614. 

6 Special-Orts-Repertorium von Mähren. Herausgegeben von der k. k. Statistischen Central-
Commission. Band X. Mähren. Wien 1885, s. 90; Special-Orts-Repertorium von Mähren. 
Neubearbeitung auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1890. 
Herausgegeben von der k. k. Statistischen Zentral Kommission. Wien 1893, s. 117; 
Gemeindelexikon von Mähren. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 
31. Dezember 1900. Herausgegeben von der k. k. Statistischen Zentral Kommission. Wien 
1906; Statistický lexikon obcí na Moravě a ve Slezsku. Úřední seznam míst podle zákona 
ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb. zák. a nař. Vydán Ministerstvem vnitra a Státním úřadem 
statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 15. února 1921. Praha 1924, s. 97; Statistický 
lexikon obcí v zemi Moravskoslezské. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 
1920, č. 266 Sb. zák. a nař. Vydán Ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým na 
základě výsledků sčítání lidu ze dne 1. prosince 1930. Praha 1935, s. 92; Statistický lexikon 
obcí na Moravě a ve Slezsku. Praha 1924, s. 21: Podle údajů v lexikonu připadalo v roce 
1910, kdy měla Moravská Ostrava 36 754 obyvatel, na 1 000 obyvatel 912 římských katolíků, 
29 evangelíků, 55 izraelitů, 1,4 osob bez vyznání a 1,9 příslušníků jiných vyznání (součet 
ovšem neodpovídá číslu 1 000!). 
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děkanství. Do 1. ledna 1907, kdy bylo děkanství obnoveno,7 spadal farní úřad 
Moravská Ostrava, který zajišťoval duchovní správu i pro obce Lhotka, resp. 
Mariánské Hory (do roku 1913), Nová Ves (do roku 1913), Přívoz (do roku 
1900) a Vítkovice (do roku 1887), do místeckého děkanátu. Římskokatolická 
farnost Moravská Ostrava byla spravována farářem a variabilním počtem koo-
perátorů a kaplanů, farním kostelem byl do roku 1890 kostel sv. Václava a poté 
nově vybudovaný kostel Božského Spasitele. 8

Kázání v moravskoostravských kostelech byla dlouho pouze česká, ale od 
osmdesátých let 19. století docházelo k pokusům (podporovaným starostou Dr. 
Adalbertem Johannym) kázat i v němčině. Německá kázání v hlavním kostele 
ale brzy ustala pro nízkou účast věřících. Ve školách byly sloužené bohoslužby 
doprovázeny zpěvem německých duchovních písní. Od poloviny osmdesátých 
let 19. století působili v Moravské Ostravě také polští misionáři z Bohumína 
a z území dnešního Polska, kteří vedli misie pro katolíky ze Slezska a Haliče. 
Poslední desetiletí 19. století s sebou přineslo rozvoj katolického spolkového 
života (Jednota svatého Josefa, Sirotčí spolek Ludmila), ale i definitivní pro-
sazení dvoujazyčných kázání v hlavním kostele sv. Josefa. Jak ale prozrazuje 
pouhé nahlédnutí do úředních dokumentů římskokatolického farního úřadu 
Moravská Ostrava, byla duchovní správa i vedení agendy převážně v rukou 
jazykově českého duchovenstva, které si uvědomovalo, že používání němčiny 
(o níž při bohoslužbách tolik stála městská reprezentace) by bylo zásadní bari-
érou v pastorační činnosti. 

Silnému germanizačnímu tlaku byli naopak vystaveni místní evangelíci. 
Luteráni z Moravské Ostravy a nejbližšího okolí vymizeli v polovině 18. sto-
letí a jejich návratu nepomohla publikace tolerančního patentu (1781), ale až 
emancipace po roce 1848, a hlavně neukojitelná poptávka po pracovních silách 
v následujících desetiletích, která po vyčerpání lidských zdrojů z nejbližšího 
okolí města začala přitahovat i luterány z Těšínska, opavského a pruského Slez-
ska. Náboženská situace ostravských luteránů byla dlouho komplikována odpo-
rem katolického kléru, který prostřednictvím městské reprezentace zasahoval 
do náboženských povinností evangelických křesťanů. Ostravští luteráni ale 
využívali účinnou ochranu svých souvěrců v řadách úředníků Severní dráhy 
císaře Ferdinanda, kteří vymohli povolení konat bohoslužby v dílnách a vozov-

7 Děkanát Moravská Ostrava zahrnoval od 1. 1. 1907 farní úřady v Hrabové, Mariánských 
Horách, Moravské Ostravě, Přívozu, Staré Bělé, Staré Vsi, Vítkovicích a Zábřehu. 

8 CIMALOVÁ, L. - JIŘÍK, K. : Farní úřady římsko-katolické církve na území města Ostravy. 
Sdružený inventář (1609–1950). Archiv města Ostravy, Ostrava 1963, s. 10; JIŘÍK, K. a kol.: 
Dějiny Ostravy. Ostrava 1993, s. 526, 536, 562, 614. 
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nách drah, nebo nacionálně německých příslušníků městské reprezentace 
a některých místních průmyslníků. Evangelíci augšpurského vyznání museli 
do počátku šedesátých let putovat za bohoslužbami do kostela v Suchdole nad 
Odrou, kde byl seniorem Augustin Szepeczys. Představenstvo Severní dráhy 
vycházelo věřícím vstříc i přistavováním zvláštních vagónů a poskytováním 
slev zaměstnancům evangelického vyznání. Prvním krokem k emancipaci ost-
ravských luteránů bylo založení vlastního hřbitova na Vítkovické ulici, na němž 
byla postavena i malá kaple (vysvěcená koncem října 1862). V roce 1863 byla 
v Moravské Ostravě ustavena filiální obec orlovské evangelické farnosti a roku 
1871 byl jmenován první evangelický vikář, jímž byl Martin Haase. 

Teprve v roce 1875 byla v Moravské Ostravě zřízena samostatná evange-
lická obec s vlastní farou pro 1 456 duší. Rostoucímu počtu věřících přestávala 
dostačovat malá hřbitovní kaple, a tak začali ostravští luteránští faráři Johann 
Adam Labsik a Johann Michalik zdůrazňovat nutnost vybudování prostorněj-
šího chrámu. V roce 1901 se začalo se stavbou fary a 22. října 1905 byl položen 
i základní kámen k moravskoostravskému luteránskému kostelu (Christuskirche), 
otevřenému v roce 1907. Na financování stavby trojlodní baziliky s emporami 
v interiéru a se štíhlou zvonicí v průčelí z režného zdiva se vedle samotných 
věřících podílela i vláda a pruská protestantská nadace Gustava Adolfa. Spol-
kový život ostravských luteránů se nevyvíjel tak dynamicky jako u katolických 
obyvatel města – nejaktivnějším spolkem se ukázal být Evangelický ženský 
a dívčí dobročinný spolek, orientující se od roku 1901 na podporu příchozích 
evangelických dělníků, ošacování a stravování dětí z dělnických rodin a jejich 
zaopatření v pracovní době rodičů. Zatímco římskokatolická duchovní správa 
byla důsledně dvojjazyčná s převahou slovanského elementu, luteránská obec 
v Moravské Ostravě byla ovládána jazykově německým živlem. 9

Městu Moravská Ostrava se podařilo až do roku 1860 uhájit privilegium 
o trvalém neusazování židů ve městě, a proto se židé z tradičních moravských 
židovských center usazovali v padesátých letech v polskoostravské osadě 
Zámostí, a to i přes odpor a nesouhlas obecních úřadů. Teprve v následujícím 
desetiletí se mohli židé přestěhovat do samotné Moravské Ostravy, kde se 
usazovali především v ulicích Mostní, Pittlerově, Prokopově a na Kostelním 
náměstí (tedy opět v dosahu Zámostí). Přestože byl již v roce 1860 zřízen 
Židovský kultovní spolek pro Moravskou a Polskou Ostravu, který podléhal 
těšínské židovské náboženské obci v čele s Šimonem Frankelem, museli si 

9 Die ewangelische Gemeinde in Mährisch Ostrau. Mährisch Ostrau 1905; KROČEK, M.: 
Z místopisu staré Moravské Ostravy. In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě 
města 14. Ostrava 1987, s. 238, 246. 
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ostravští izraelité počkat na zřízení vlastní náboženské obce až do 9. února 
1875. Po epidemii v roce 1873 dočasně poklesl počet židovských imigrantů na 
obou stranách Ostravice, ale následující migrační vlny v osmdesátých a deva-
desátých letech 19. století, s nimiž do města přicházela i řada nemajetných nebo 
méně movitých haličských židů, opět početně upevnily postavení židovské 
komunity ve městě. Nově ustavená Židovská náboženská obec pro Moravskou 
a Polskou Ostravu a okolí (1873) zahrnovala vedle přilehlých obcí i města 
Frýdek a Místek (do roku 1893) a Bohumín (do roku 1910). Prvním rabínem 
pro Moravskou Ostravu se stal dojíždějící těšínský rabín Samuel Friedmann 
(1875-1890), jehož nástupci se stali sankt-pöltenský rodák Dr. Bernard Zim-
mels (1890-1893) a Dr. Jakob Spira (1894-1942). Dlouholetým předsedou ŽNO 
byl podnikatel Markus Strassmann (1875-1903), kterého vystřídal Dr. Alois 
Hilf (1903-1934). 

Do poloviny sedmdesátých let se izraelité shromažďovali k bohoslužbám 
v modlitebně na Zámostí, kterou ale pro rostoucí počet příslušníků a význam 
ŽNO nahradila v rekordním termínu postavená a zasvěcená synagoga reformo-
vaného ritu v Pittlerově ulici (postavena 20. května - 15. září 1879). Chasidská 
ortodoxní modlitebna byla v Moravské Ostravě otevřena až v roce 1926. Své 
zesnulé museli ostravští židé pochovávat do roku 1872 na hřbitově v Těšíně, než 
byl v prosinci zmiňovaného roku dán do užívání nový židovský hřbitov u Říš-
ské silnice vedle městského centrálního hřbitova. V roce 1867 se přestěhovala 
do Moravské Ostravy z pravého břehu Ostravice zprvu jednotřídní židovská 
škola, od roku 1894 již čtyřtřídní. Na konci 19. století se moravskoostravská 
ŽNO mohla chlubit řadou ženských, pěveckých, řemeslnických, vědeckých 
nebo dobročinných nadací, vlastním Obecním domem (1901) a tělovýchovnou 
organizací Bar Kochba (1899). 10

Do vzniku samostatného státu byli stoupenci jiných vyznání (helvétského, 
starokatolického, pravoslavného) odkázaní na ojedinělé návštěvy duchovních, 
na občasné návštěvy nejbližších far daných vyznání nebo na návštěvy bohoslu-
žeb spřízněných konfesí. Tak byli např. katolíci byzantsko-slovanského obřadu 
nuceni až do dvacátých let navštěvovat bohoslužby římskokatolické, než získali 
vlastní duchovní správu, kterou pro ně od roku 1927 zajišťovali redemptoristé, 
působící při kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. S rozvojem českoslo-
venského státu došlo i k rozvoji duchovní správy konfesí, před rokem 1918 
v Moravské Ostravě jen ojediněle zastoupených nebo nově vzniklých (církev 
československá, českobratrská, baptisté ad.). 

10 FIEDLER, J.: Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha 1992, s. 117–118; 
KLENOVSKÝ, J.: Židovské památky Ostravy. Brno - Ostrava 1997–1998, s. 4–12. 
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V Archivu města Ostravy je v archivním fondu Římsko-katolický farní 
úřad Moravská Ostrava deponován velmi zajímavý pramen k náboženskému 
životu ve městě a regionu, jehož interpretací se zabývám v následující studii. 
Rád bych jí přispěl k osvětlení role náboženství v životě obyvatel dynamicky, 
až dramaticky se rodícího průmyslového centra. Tímto pramenem je Kniha 
o změnách vyznání z let 1854-1920,11 tedy z periody, kdy Moravská Ostrava 
prošla cestou od poddanského městečka s tradiční společností přes průmys-
lové centrum rakouského státu až ke správní, průmyslové a kulturní metropoli 
rodícího se československého státu. Kniha o změnách vyznání vznikla jako 
úřední kniha, do níž římskokatoličtí duchovní moravskoostravského farního 
úřadu v rámci svého farního obvodu zapisovali nahlášené změny vyznání, tedy 
vstupy a výstupy v rámci katolické církve římského ritu. Kniha o rozměrech 
27 x 42 cm v nazelenalých pevných deskách s mramorovým dekorem přináší 
na 50 použitých listech s 91 číslovanými stranami, doplněných čtyřmi volnými 
listy a čtyřmi listy se jmenným repertoriem zapsaných osob, údaje o celkem 
863 osobách. 

Kniha o změnách vyznání obsahuje několik rubrik, které byly až do první 
světové války pečlivě vyplňovány. Se změnou společenských podmínek po 
skončení války a s nástupem masové vlny vystupování z katolické církve se 
vedení knihy stalo spěšným a schematickým a řada údajů nebyla vyplňována. 
Po roce 1920 si mohutná vlna výstupů z římskokatolické církve vyžádala zave-
dení oddělených knih pro vstupy a výstupy z katolické církve. 12 

V první rubrice byly obsaženy údaje o datu složení víry nebo odstupu, 
identifikace certifikátu okresního hejtmanství, jemuž musely být změny 
vyznání hlášeny i po vzniku ČSR, a identifikace povolení ordinariátu k přijetí 
do katolické církve. Druhá rubrika poskytuje informace o jménu, stavu, věku 
(datum narození nebo věk), bydlišti a místu narození zapsané osoby a také 
jména a stav rodičů. Další rubrika se týká aktu výstupu nebo vstupu a uvádí 
původní vyznání osoby a ke kterému vyznání osoba přestupuje. 13 V před-

11 Archiv města Ostravy (AMO), Římsko-katolický farní úřad Moravská Ostrava, Kniha 
o změnách vyznání (1854–1920), inv. číslo 73. 

12 AMO, Římsko-katolický farní úřad Moravská Ostrava, Kniha vystouplých z církve (1920–
1922), Kniha vystouplých z církve (1923–1930), Kniha vystouplých z církve (1931–1952), 
Kniha přijatých do církve (1922–1938), Kniha přijatých do církve (1939–1947), inv. číslo 
74–78. 

13 V Knize o změnách vyznání se objevují následující alternativy vyznání: vyznání katolické 
(římskokatolické), evangelické (evangelické augšpurské konfese, augšpurská konfese), mosai-
cké (izraelitské), ortodoxní (schismatické, řeckopravoslavné), řeckokatolické (uniatské), česko-
bratrské, starokatolické nebo se vyskytuje obrat „přestoupil ku žádnému vyznání“. 
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poslední rubrice je uváděno jméno kněze, který vedl katechezi (farář, kaplan, 
katecheta), přijal před svědky (často jen kostelník) vyznání víry nebo křtil 
v přítomnosti kmotrů. Konečně poslední rubrika je určena bližšímu určení 
důvodů odstupu nebo změny vyznání (tato rubrika je často vyplňována sche-
maticky nebo jsou v ní uváděny i protichůdné údaje). Údaje jsou až do konce 
války vedeny většinou pečlivě a čitelně, jsou zapisovány česky nebo německy, 
často s ohledem na obcovací jazyk uvedené osoby, a jen poznámky jsou občas 
v heslovité latině. 

Kniha o změnách vyznání začíná v roce 1854 údaji o třech konvertu-
jících evangeličkách augšpurského vyznání (za celé sledované období není 
v prameni uveden jediný evangelík helvétské konfese), které kvůli sňatku 
přestoupily v Moravské Ostravě ke katolicismu. Do konce roku 1920 vstoupilo 
do římskokatolické církve celkem 256 luteránů, mezi nimiž byli muži a ženy 
zastoupeni v poměru 97:159. Až na léta 1870 a 1873 ve všech zaznačených 
rocích přestupovali v Moravské Ostravě luteráni ke katolicismu, přičemž vlny 
konverzí kulminovaly v letech 1897-1899, 1901 a 1905. Od následujícího roku 
1906 započal stálý úbytek konvertujících evangelíků, kteří se již mohli mj. 
opírat o místní agilní duchovní správu s novým kostelem, ale i o sílící obecně 
modernizační trendy. Výrazná většina konvertujících luteránů pocházela před 
rokem 1900, kdy začalo přibývat v Moravské Ostravě narozených evange-
líků, z nedalekých obcí těšínského Slezska (Bludovice, Horní Datyně, Guty, 
Komorní Lhota, Suchá, Těšín, Vendryně), Białe a Bielska, méně se objevovali 
evangelíci z Čech, opavského Slezska (Bruntálsko), Uher nebo moravského 
Suchdolu nad Odrou, kam ostravští luteráni vedle Orlové a Těšína léta zajížděli 
za duchovní správou. 

Během celého období zůstal v naprosté většině případů hlavním důvodem 
konverze luteránů ke katolicismu sňatek, tedy především sňatek luteránských 
dívek z nedalekých obcí, které si braly místní katolíky a které se v Moravské 
Ostravě živily posluhou nebo jako pradleny a kuchařky v místních domácnos-
tech (46,7% všech luteránek). Mezi přestupujícími ženami byly ještě početněji 
zastoupeny dělnice a nádenice, méně byly zastoupeny nepracující, provdávané 
dcery a kapitálem disponující soukromnice (Private). Mezi muži bylo nejvíce 
havířů (17,5% všech konvertujících luteránů), dělníků, hutních dělníků a náde-
níků. Objevovali se i zaměstnanci Severní dráhy císaře Ferdinanda, mezi nimiž 
se luteránství těšilo i podpoře ze strany místního vedení dráhy, a dále poštovní 
zřízenci, stenograf nebo tři obecní strážníci. Mezi konvertujícími luterány 
zcela chybí příslušníci tzv. svobodných povolání – naopak mezi katolíky kon-
vertujícími k luteránství tomu tak nebylo, jak ukáži v následujícím odstavci. 
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Vedle sňatku a ojedinělého případu, kdy byl jeden luterán „jen evangelicky 
vychován, ale katolicky pokřtěn“ (1891), se objevilo i několik případů, kdy se 
dotyčný „obrátil ve zdejší nemocnici“ nebo „na smrtelné posteli. “

Tabulka č. 2: Změny vyznání podle Knihy o změnách vyznání v letech 1854–189814
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1854 3       3 1878 3       3

1856 2       2 1881 1       1

1857 2       2 1882 1 2   1 1  5

1858 1       1 1883 2       2

1860 2       2 1884 3 1      4

1861 3       3 1885 4   1    5

1862 4       4 1886 1   3    4

1863 6       6 1887 2 1 1   3  7

1864 3       3 1888 5   1    6

1865 3       3 1889 3     1  4

1866 5       5 1890 4 2  1    7

1867 1       1 1891 7 5 1   1 1 15

1868 1   1    2 1892 3 1     2 6

1869 5       5 1893 3  1   1  5

1870  1      1 1894 3 2     1 6

1873  1      1 1895 6 1  2    9

1874 3       3 1896 7 1  2  1  11

1875 1       1 1897 12 2 1 3  5  23

1877 1       1 1898 13   6  3  22

Souhrn 129 20 4 20 1 16 4 194

Možná to bude znít překvapivě, ale největší skupinu, zaznamenanou 
v Knize o změnách vyznání, tvořili v letech 1854-1920 katoličtí věřící, kteří 

14 Archiv města Ostravy (AMO), Římsko-katolický farní úřad Moravská Ostrava, Kniha 
o změnách vyznání (1854-1920), inv. číslo 73, s. 1–40; Vysvětlivky zkratek vyznání, použitých 
v tabulce: Řk. = římskokatolické, Ev. a. c. = evangelické vyznání augšpurské konfese; Řeck. = 
řeckokatolické; Izr. = izraelitské; Bez. = bez vyznání, ? = odstupující neudal žádné vyznání. 
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konvertovali k augšpurské konfesi. Do roku 1898 jich je v prameni zazname-
náno sice jen dvacet, ale od roku 1899, kdy z římskokatolické církve v Morav-
ské Ostravě poprvé vystoupilo více osob, než do ní vstoupilo, konvertovalo 
k protestantismu každoročně několik osob. Vlny konverzí od katolicismu 
k protestantismu kulminovaly v letech 1901, 1909 a 1919. Zatímco mezi evan-
gelíky, kteří přešli k římskokatolickému vyznání, výrazně dominovaly ženy, 
v opačném směru měli navrch muži (v poměru 144:126). 

Jestliže mezi katoličkami konvertovanými k augšpurské konfesi byly 
tradičně zastoupeny hlavně hospodyně, posluhovačky, kuchařky a svobodné 
dívky coby budoucí nevěsty, mezi novými vyznavači augšpurské konfese byl 
vedle dělníků, zaměstnanců Severní dráhy císaře Ferdinanda a Vítkovických 
železáren i redaktor, učitel a student hornické akademie v Lubně, původem 
z významné moravskoostravské měšťanské rodiny, Jindřich Asimus (1904). 
O dva roky později následoval jeho příklad i jeho bratr, čtyřiadvacetiletý 
Ing. Bruno Asimus, který bydlel s rodinou v Moravské Ostravě na Johannyho 
ulici. A třetím mladým potomkem významné moravskoostravské rodiny byl 
syn vídeňské rodačky Emy z rodu rytíře Stockerta a místního lékárníka a sta-
rosty Dr. Adalberta Johannyho (starostou 1888-1901), Herbert (* 3. července 
1877 Moravská Ostrava), který jako inženýr na jámě Karolině vystoupil s man-
želkou a dětmi v roce 1910. Duchovní uvedl u mladého Johannyho jako důvod 
přestoupení k augšpurské konfesi „běsný nacionalismus německý“ a hnutí 

„Los vom Rom“, které z řad katolíků odvedlo i bratry Asimusovy. 
Kolem přelomu století, kdy vrcholilo agitační hnutí německých nacionálů 

proti římskokatolické církvi, uvádějí duchovní pravidelně jako důvod vystou-
pení averzi vůči katolickému náboženství, německý nacionalismus, agitaci 
proticírkevní nebo používají obraty „Los vom Rom“, „Romhetze“ nebo „furor 
teutonicus“. Protikatolická agitace místních, ale i celostátních německých 
nacionálů skutečně podnítila velkou vlnu výstupů z katolické církve, srov-
natelnou jen s vlnou poválečnou, která se rovněž opírala o parolu „Pryč od 
Říma!“ Místní evangelická obec tak početně rostla nejen vlastní reprodukcí 
a slábnutím vlny konverzí těšínských evangelíků, ale i díky jazykově, národ-
nostně a kulturně německy orientovanému hnutí, s nímž sympatizovaly i ženy 
z řad místní honorace: v roce 1903 konvertovala vnučka místního podnikatele 
a továrníka Karla Elbertzhagena, Alice Elisabeth Koberová, v roce 1910 její 
matka Božena Elbertzhagenová (* 3. března 1865), která byla manželkou pod-
nikatele evangelického vyznání, a již v roce 1904 konvertovala dcera ředitele 
moravskoostravského cukrovaru Jana Golda a jeho manželky Karoliny Bunk 
a manželka advokáta a purkmistra Dr. Gustava Fiedlera (starostou 1901-1918), 
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Ida Fiedlerová (* 13. května 1859), u níž byl jako důvod přestupu uveden „indi-
ferentismus a moderní hnutí. “

Tabulka č. 3: Změny vyznání podle Knihy o změnách vyznání v letech 1899–192015
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1899 11  2  17      30 1910 3    17    8  28

1900 8  2  8    1  19 1911 4  1  6    5  16

1901 14  2  19    2  37 1912 4  2 2 15    8  31

1902 8  3 1 2    2  16 1913 3  2  14    15  34

1903 5 1 2 1 1    1  11 1914 5  1 1 9    10  26

1904 8  3 1 9    1  22 1915 3  4 3 12    5  27

1905 11    16  1  3  31 1916 2  1 3 7    3  16

1906 6  4  7  1  3  21 1917 2 2 2  13      19

1907 7  1  8    7  23 1918 4 2 2 2 11   1 8  30

1908 7    13    9 1 30 1919 3   1 25 11 1  57 2 100

1909 7   1 19    10  37 1920 2  4  2    55 1 64

Souhrn 127 5 38 16 250 11 3 1 213 4 668

Z několika výše uvedených případů je tedy zjevné, že ve skupině původně 
katolických věřících, kteří konvertovali k augšpurské konfesi, sehrávala od 
konce 19. století stále výraznější roli agitace německých nacionalistů. Identi-
fikace s velkoněmeckým nacionalismem a německými politickými kruhy na 
místní i celostátní úrovni byla i v Moravské Ostravě podmiňována nebo alespoň 
korespondovala se změnou vyznání a přikloněním se k jazykově německému 
protestantismu. Místní luteránská obec, ovládaná německými duchovními 
a podporovaná příslušníky městské reprezentace, byla vůči katolické majo-
ritě stále více vymezována i jazykově a politicky. A příklon k luteránství 
a německé komunální reprezentaci se stal přitažlivějším i pro izraelity, kterých 

15 Archiv města Ostravy (AMO), Římsko-katolický farní úřad Moravská Ostrava, Kniha o změnách 
vyznání (1854–1920), inv. číslo 73, s. 40–sine s. Vysvětlivky zkratek vyznání, použitých v tabul-
ce: Řk. = římskokatolické, Ev. a. c. = evangelické vyznání augšpurské konfese, Ort. = ortodoxní 
(pravoslavné), Izr. = izraelitské, Bez. = bez vyznání, Čb. = českobratrské, Stk. = starokatolické,  
? = odstupující neudal žádné vyznání. 
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kolem přelomu století v řadách katolických konvertitů ubylo (mezi laickými 
představenými místní luteránské obce zasedlo po roce 1900 hned několik kon-
vertovaných židů první nebo druhé generace, např. starosta Dr. Gustav Fiedler, 
jehož předkové rovněž původně vyznávali judaismus). 

Třetí nejpočetnější skupinou v Knize změn vyznání jsou osoby, které 
opustily katolickou církev a zůstaly bez vyznání (v letech 1854-1920 celkem 
229 případů). Prvním odpadlíkem byl místní rodák Konrád Kubala, který 
v roce 1882 sice z katolické církve vystoupil, ale o pět let později se patrně 
v souvislosti se sňatkem do jejích řad znovu vrátil. Jeho případ byl ale ojedinělý 
a teprve od roku 1900 se s výstupy z katolické církve a následným agnosticis-
mem setkávám v Knize změn vyznání každoročně. Patrně nepřekvapí, že mezi 
těmi, kdo opustili katolickou církev a zůstali bez vyznání, převažovali muži 
nad ženami (170:59) a že počet výstupů prudce stoupl okamžitě po vzniku 
samostatného státu (do roku 1918 včetně opustilo katolickou církev a zůstalo 
bez vyznání 117 věřících a v posledních dvou sledovaných letech hned 112 
věřících). Před vznikem ČSR výstupy kulminovaly v letech 1909 a 1913-1914 
a mezi důvody bylo nejčastěji uváděno štvaní proti Římu (kolem 1900), spiri-
tismus (1905, 1907) a poté už jen ruch socialistický, sociální hnutí, socialismus 
demokratický a zuřivý socialismus. V roce 1916 Kniha o změnách vyznání 
zaznamenává vliv Volné myšlenky a dva poválečné roky byly podle duchov-
ních triumfem agitace a Volného slova, jehož redaktorům se podařilo oslovit 
dělnictvo i příslušníky inteligence: jen v největší moravskoostravské hornické 
kolonii dolu Šalomoun opustily katolickou církev v roce 1919 tři osoby (mezi 
nimi i významný představitel místního spolkového života, koksař Ferdinand 
Gvožď)16 a téhož roku vystoupili z církve vedle úředníků i dva studující učitel-
ského ústavu ve Slezské Ostravě, učitel hudby a ve třicátých letech významný 
hudební kritik a redaktor Milan Balcar (vystoupil 18. září 1919). 13. listopadu 
1919 vystoupil se dvěma syny i redaktor a pozdější starosta města Jan Prokeš 
(starostou 1925-1935). Zatímco do vypuknutí první světové války převažovalo 
jako důvod výstupu hnutí sociální a socialismus, po válce dominovala úspěšná 
propaganda bezvěrců a svobodných socialistických myslitelů. 

Již před válkou se však objevily případy, které zjevně souvisely s volno-
myšlenkářstvím a bezvěrectvím: v roce 1911 vystoupil Dr. Mořic Kohn, c. k. 
soudce, (* 26. července 1877 Místek), jehož případ může dokládat křehkost 
nově nabytého náboženského přesvědčení židovských konvertitů, a o dva roky 

16 JEMELKA, M.: Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě 
do začátku socialistické urbanizace. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
Ostrava 2007, s. 118, 122. 
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později dva místní redaktoři, Josef Pergl a Stanislav Bečvařovský. Pří výstu-
pech z katolické církve však často hrály roli i důvody zcela osobní, např. špatná 
zkušenost s pastorací nebo s konkrétním duchovním. Tak v roce 1908 opustil 
katolickou církev dvacetiletý student, u něhož duchovní poznamenal, že v jeho 
případě se jednalo o „studentskou hloupost a mstivost. “

Většina konfesních přestupů se ve sledovaném období realizovala mezi 
dominantní římskokatolickou církví a evangelickou církví augšpurského 
vyznání, do vzniku ČSR nejpočetněji zastoupenou protestantskou denominací. 
Kniha o změnách vyznání ale obsahuje i údaje o ojedinělých přesunech mezi 
římskokatolickou církví a jinými konfesemi: v roce 1882 přestoupil čtyřiadva-
cetiletý rodák z Moravské Ostravy, který se zdržoval v haličských Czernowi-
cích, patrně kvůli sňatku ke katolicismu východního ritu (tento přestup měl 
však jen charakter změny církevně právní, nikoliv dogmatické). Ojedinělým 
je i vystoupení svobodné dívky v roce 1918, která kvůli sňatku přestoupila 
k izraelitskému vyznání. Židovské oddavky byly patrně i v roce 1920 příčinou 
vystoupení devatenáctileté dívky, která ale s dalšími sedmi vystoupivšími (za 
celé sledované období) neuvedla nové vyznání. K výjimečným případům patří 
rovněž přestupy třech mužů ke starokatolické církvi (1905-1906, 1919), u nichž 
duchovní jako důvod přestupu uvedli štvaní proti Římu (Romhetze) a „agitační 
práci odpadlíka. “ První světová válka, která z Moravské Ostravy učinila silně 
militarizované město, asi přivedla do obce i čtyři muže pravoslavného vyznání 
z východních regionů monarchie, kteří si ve městě nalezli partnerky a přijali 
jejich katolické vyznání. 

Specifickou skupinu ve sledovaném souboru tvoří dvacet osob, které 
v letech 1887-1919 (hlavně ale v letech kolem první světové války) vstoupily 
jako agnostikové do římskokatolické církve. Jsou mezi nimi osoby, které jako 
důvod svého vstupu do římskokatolické církve uváděly tradiční důvod – sňa-
tek, jsou však mezi nimi i učitel na městské obecné škole Eugen Schneider (25 
let) a městský úředník Leo Frölich (27 let), u nichž mohl být tlak na vstup do 
řad katolické církve vyvolán ze strany zaměstnavatele. Zajímavým je i případ 

„notorického konfesního fluktuanta“ Konráda Kubaly z Moravské Ostravy 
(narozen 1860), který nejprve v roce 1882 z římskokatolické církve vystou-
pil, aby se do ní po pěti letech vrátil. Podobný byl případ topiče v roce 1909 
a případ Josefy Frenclové ze Šalomounské kolonie v Moravské Ostravě, dcery 
zedníka Josefy a Josefa Frenclových, která byla v roce 1919 rovněž „napome-
nuta a přijata znovu. “ V roce 1903 vstoupila do katolické církve nepraktikující 
židovka Gisela Munková (* 21. června 1866 Vídeň), dcera vídeňského hostin-
ského Josefa Krippla a po civilním sňatku v roce 1894 manželka moravskoos-
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travského notáře Dr. Richarda Munka. V roce 1891 vstoupil jako agnostik do 
katolické církve i jesenický měšťan Adolf Nitsche, který se nechal 30. dubna 
zmiňovaného roku pokřtít se svými třemi dětmi a s židovskou manželkou 
Friderikou, dcerou opavského továrníka Rafaela Pollaka a Judithy, rozené 
Herzové. 

Poslední dva zmiňované případy mne přivádějí ke zcela specifickému sou-
boru osob židovského vyznání, pro které byl vstup do římskokatolické církve 
i po definitivním zrovnoprávnění židů v monarchii dalším krokem k plné asi-
milaci s majoritní křesťanskou (katolickou) společností. Jelikož ke studii při-
kládám formou přílohy přepis všech osmapadesáti záznamů o přestupech od 
mosaického (izraelitského) vyznání ke katolicismu, omezím se v následujících 
řádcích jen na konstatování několika základních vypozorovaných faktů a upo-
zorním na případné trendy v rámci skupiny izraelitských konvertitů. 

První záznamy o vstupech dvou izraelitek do římskokatolické církve 
za účasti moravskoostravských duchovních jsou z let 1870 a 1873 (jistě ne 
náhodou z periody prudkého, ale dočasného hospodářského boomu v regionu 
i v Západní Evropě). Další ojedinělé záznamy pocházejí z osmdesátých let a od 
roku 1890 konvertovalo s výjimkou let 1893, 1900, 1905, 1908-1910 a 1919 
každoročně i několik osob. Téměř třetina záznamů o konvertovaných židech 
pochází z posledních desíti sledovaných let (1911-1920), přičemž nejvíce osob 
přestoupilo v letech 1906, 1915 a 1920. Jistě nepřekvapí, že výraznou většinu 
mezi židovskými konvertity měly po celé sledované období ženy (v poměru 
41:17), které přestupovaly ke katolicismu takřka výhradně kvůli sňatku 
(u sedmnácti je výslovně uvedeno, že byly svobodnými dcerami, a jen u tří, že 
byly již provdány), s čímž by korespondoval i jejich průměrný věk (25,2 roků) 
Pokud sleduji profesní profil izraelitek, objevovaly se mezi číšnice, pradlena, 
pokojská a obchodnice. Nejčastěji se ale jednalo o kuchařky, posluhovačky, 
kapitálem disponující soukromnice (Private) nebo v letech kolem první světové 
války kontoristky. 

Zatímco u židovských konvertitek zůstal po celé sledované období hlav-
ním důvodem konverze sňatek, u mužů je situace poněkud nejasnější: vedle tří 
dětí, osmi manuálně si vydělávajících v profesích dělník, zámečník a montér 
a vedle dvou obchodních agentů jsou totiž mezi sedmnácti židovskými konver-
tity i příslušníci svobodných povolání: Lékař Dr. Leopold Schmelz, sekundant 
v městské nemocnici, učitel tělocviku na reálce Norbert Brücke a ředitel měst-
ské elektrárny Hermann Hartmann. Pro zmiňované muže mohla být konverze 
podmínkou sociálního vzestupu, avšak další úvahy by bez konfrontace s jinými 
prameny byly pouhými dohady. Skutečností zůstává, že u mužů – na rozdíl od 
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žen – duchovní zásadně neuváděli důvod konverze. S židovskými konvertity 
se ve sledovaném souboru s ojedinělými záznamy ze sedmdesátých a osmde-
sátých let setkávám od roku 1890 v podstatě každoročně – konverze od židov-
ství ke katolicismu byla pravidelně se objevujícím jevem, který ale nikterak 
neohrozil postavení izraelitského vyznání coby druhé nejpočetněji zastoupené 
konfese v Moravské Ostravě v letech 1880–1930. Možnou úspěšnost konverze 
a akceptaci konvertovaných majoritní společností dokládá i skutečnost, že se 
v Knize o změnách vyznání setkávám se třemi (možná se čtyřmi) případy, 
kdy konvertovaly rodné sestry: Takto se stal sňatek s katolíkem osudem sester 
Marie Josefy a Antonie Terezie Perlových (1870, 1882), Vandy a Terezie Gera-
dových (1911, 1913), hned třech sester Marty, Kamily a Flory Wulkanových 
(1917, 1918, 1918) a možná i Olgy a Hermíny Bergových (1911, 1913). Přiložený 
seznam židovských konvertitů přináší vedle základních osobních dat (pokud 
byla ovšem důsledně vyplněna) i možnost povšechně se seznámit s kmotry 
židovských konvertitů, mezi nimiž jsou dělníci, úředníci nebo jen pouhý kos-
telník, jako tomu bylo v případě Rudolfa Fuchse v roce 1907. 

Za léta 1854-1920 se v Moravské Ostravě nejen zdvacetinásobil počet 
místních obyvatel a několikanásobně vzrostl počet domů a obytné plochy, 
nejen že město dramaticky změnilo svůj urbánní, hospodářský a sociální profil, 
ale neoddiskutovatelně prošlo i onou drastickou změnou mravů, zmiňovanou 
v úvodu mého příspěvku. Radikálním proměnám byl vystaven i náboženský 
život a chápání obyvatel kdysi čistě římskokatolického města, v němž měli 
příslušníci majoritní konfese krátce po vzniku samostatného státu již jen 
75% podíl. Křesťanské náboženství, v němž tradice, kontinuita a autorita 
hrají zásadní roli, bylo již před první světovou válkou a před konstituováním 
ČSR z mnoha stran podrobováno více či méně sofistikované kritice socia-
listů, německých nacionálů nebo volnomyšlenkářů a bezvěrců. Identifikace 
s morálními a transcendentálními hodnotami křesťanských konfesí ztrácela 
tváří v tvář nelehké sociální situaci předválečného a válečného světa na samo-
zřejmosti, náboženství bylo stále méně záležitostí veřejnou a (jak dokládají 
nejen vzpomínky prvorepublikových obyvatel Moravské Ostravy) ustupovalo 
do privátního sektoru před agresivními výpady uvědomělých nebo módních 
stoupenců náboženské kritiky. S ústupem náboženských hodnot sice z života 
místních občanů neustoupily morální hodnoty obecně (ve školách byla např. 
výuka náboženství nahrazena laickou morálkou), staly se však izolovanějšími 
a hůře artikulovanějšími. 

V mé stati jsem chtěl přispět k diskusi nad náboženskými hodnotami 
a jejich praktikováním v průmyslových centrech, jakým byla Moravská Ostrava 
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druhé poloviny 19. a první čtvrtiny 20. století. Kniha o změnách vyznání je 
pramenem, který může s pochopitelnými limity, s nimiž se vůbec potýkají 
církevní a duchovní dějiny, zachytit proměnu v náboženském myšlení, k níž 
nepochybně ve sledovaném období došlo i v Moravské Ostravě. Římský kato-
licismus přestal být dominantní konfesí, město kolem roku 1900 zasáhla vlna 
přestupů k luteránství pod vlivem místní i celonárodní nacionálně německé 
propagandy, již před válkou započalo vystupování z církve směrem k vědo-
mému agnosticismu a důvody konfesních přestupů se změnily z důvodů čistě 
pragmatických (sňatek, zaměstnání) na důvody ideové, světonázorové, filoso-
fické (socialismus, německý nacionalismus, volnomyšlenkářství, bezvěrectví). 
V místních podmínkách byl přelomový rok 1899, kdy z katolické církve poprvé 
vystoupilo více osob, než do ní vstoupilo. Obvykle je za zlom v náboženském 
životě obyvatel českých zemí považována první světová válka a její individu-
ální prožitky, vznik ČSR a založení několika národních církví (českobratrské, 
československé): v předložené studii jsem chtěl připomenout poněkud přehlí-
ženou skutečnost, že politikem bylo náboženské vyznání již před rokem 1918, 
heslo „Pryč od Říma!“ používali již němečtí nacionálové a zásadní změny 
v náboženském smýšlení obyvatel státu se odehrávaly již před demokratizací 
země. Otázka, zda agresivně protikatolická a protikřesťanská propaganda 
německých nacionálů a ideologů rodícího se Československého státu nenese 
své plody i dnes v podobě relativizace jakýchkoliv (náboženských) hodnot, 
zůstává s dalšími otázkami otevřená. 
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PŘÍLOHA: 

Seznam osob izraelitského vyznání, které podle Knihy o změnách vyznání (AMO, fond 
Římsko-katolický farní úřad Moravská Ostrava, inv. č. 73) v letech 1854–1920 konvertovaly 
k římskokatolickému vyznání 
(datum přestupu – jméno – věk a místo narození – zaměstnání a místo pobytu – rodiče a jejich zaměstnání – jméno 
duchovního, který vedl katechezi – jméno duchovního, který křtil nebo přijímal do církve – jména a povolání kmotrů – 

důvod přestupu):

1. 10. 1870:  Maria Josefa PERL (24 let), číšnice ve Vítkovicích, svobodná, nemanželská dcera 
Rosy, rozené Markus Perl (obchodníka v Klokočově u Příbora), izraelitského vyznání; 
Josef Fucký (kooperátor), Josef Schrom (pokřtil), kmotry Maria a Felix Janečka, rolník 
ve Vítkovicích. 

24. 7. 1873:  Maria (Sorel) SILBERMANN (* 20. 8. 1847 Klein Zabrze [Zabrze] v Prusku), šička 
v M. Ostravě, před křtem pojmenovaná Sorel, při křtu obdržela jméno Maria Karolina; 
svobodná dcera Markuse Silbermanna, hostinského v Zabrze, a Marie, rozené Glasser, 
oba izraelitského vyznání; Josef Fucký (kooperátor), Josef Schrom (pokřtil), kmotry 
Františka a Franz Orel, obchodník. 

11. 10. 1882:  Antonia Berta BUDNIK (* 12. 11. 1855), svobodná dcera Abrahama Icieka 
Budnika, obchodníka a krejčího v Szreńsku v Ruském Polsku, a Heleny, rozené Chai, 
z Nordenbergu; Josef Spurný (farář), kmotrem Maria Kroczek, vdova po doktoru 
medicíny. 

11. 10. 1882: Antonia Theresia PERL (* 1849 Klokočov), posluhovačka v M. Ostravě, svobodná 
dcera Rosalie, rodem Markus Perl (obchodník v Klokočově u Příbora); Josef Spurný 
(farář), kmotra Antonia Deutscher, hospodská v M. Ostravě. 

6. 9. 1884:  Karolina (Babette Lotti) WECHSBERG (* 1. 3. 1846 Skřečoň, fara Německá Lutyně 
ve Slezsku), svobodná služebná v M. Ostravě, svobodná dcera Markuse Wechsberga, 
hostinského ve Skřečoni, a Františky, rozené Markus Ferster (oba izraelitské víry); 
Jan Spurný (farář) vyučoval i pokřtil, kmotřenkou Anna Lihotská, vdova po Karlu 
Lihotském, zámečníku v M. Ostravě; 1886 sňatek. 

9. 8. 1887:  Otilie Marie ALEXANDER (* 28. 2. 1860 Osvětim), svobodná služebná v M. Ostravě, 
svobodná dcera Mosese Alexandera, krejčího v Osvětimi, a Fanny, rodem Feigl (oba 
židovské víry); Jan Spurný (farář) vyučoval i pokřtil, kmotry Mariana a Petr Blahut, 
vozka a hospodář v M. Ostravě. 

14. 8. 1890:  Julie HAAS (* 10. 11. 1868 Vídeň), svobodná kuchařka v Přívoze, rodiče neznámí, 
pochází z tajného oddělení vídeňské porodnice, pokřtěna na jméno Maria; Jan Spurný 
(farář) vyučoval a pokřtil, kmotra Karolina Stalmach, manželka Rudolfa Stalmacha, 
velkoměšťana v M. Ostravě, katolička. 

30. 10. 1890: Regina BLAU / ROSENBERG / WITT (* 28. 3. 1869 Olomouc), bydlící v M. Ostravě, 
svobodná dcera Esther (Ernestine) Blau / Rosenberg / Witt, pokřtěna na jméno Maria 
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Regina; Jan Spurný (farář) pokřtil a vyučil, kmotra Anna Pánek, manželka Ludwiga 
Pánka, hlídače parního stroje, v M. Ostravě. 

30. 4. 1891:  Friderike NITSCHE (* Opava), žena koláře a měšťana v Jeseníku Adolfa Nitscheho 
a dcera Rafaela Pollaka, továrníka v Opavě, a Judith, rozené Herzové; pokřtěná 
Friderika Antonia; Anton Tonkal vyučil a pokřtil, kmotry Jan Bandáč, měšťan na P. 
Ostravě, a Theresia Schneider, manželka Františka Schneidera, stolaře v M. Ostravě. 

30. 4. 1891:  Adolf NITSCHE (* 4. 5. 1877 Šternberk), svobodný syn Adolfa, koláře v M. Ostravě, 
a Friderike Nitschovýc, pokřtěn Adolf Johann; Anton Tonkal vyučil a pokřtil, kmotry 
Jan Bandáč, měšťan na P. Ostravě, a Theresia Schneider, manželka Františka Schneidera, 
stolaře v M. Ostravě. 

30. 4. 1891:  Helene NITSCHE (* 18. 6. 1879 Šternberk), svobodná dcera Adolfa, koláře v M. 
Ostravě, a Friderike Nitschových, pokřtěná Helene Theresie; Anton Tonkal vyučil 
a pokřtil, kmotry Jan Bandáč, měšťan na P. Ostravě, a Theresia Schneider, manželka 
Františka Schneidera, stolaře v M. Ostravě. 

30. 4. 1891:  Olga NITSCHE (* 6. 7. 1885 P. Ostrava), svobodná dcera Adolfa, koláře v M. Ostravě, 
a Friderike Nitschových, pokřtěná Olga Rosaria; Anton Tonkal vyučil a pokřtil, kmotry 
Jan Bandáč, měšťan na P. Ostravě, a Theresia Schneider, manželka Františka Schneidera, 
stolaře v M. Ostravě. 

30. 7. 1891:  Abraham vulgo Adolf POPPER (* 8. 11. 1852 Schreibendorf, okr. Osvětim), cestující, 
syn Ester a Salomona Poppera; pokřtěn jménem Vincencius; Jan Spurný (farář) 
vyučoval a pokřtil. 

2. 7. 1892:  Sara Jenny ROTH (* 28. 12. 1869 Ungvar v Uhrách [Užhorod]), soukromnice v M. 
Ostravě, dcera Bernarda Rotha, rolníka v Ungvar, a Fanny, rozené Jakubowitz; pokřtěna 
jménem Maria, důvodem přestupu sňatek; Theodor Wagner (kooperátor) vyučoval, Jan 
Břečka (administrátor) pokřtil, kmotry Jan Pobial, ředitel v M. Ostravě, a Karolina, jeho 
žena. 

11. 8. 1894:  Rosa SCHMIDT (* 8. 6. 1868 Holešov), bydlící v Přívoze, svobodná dcera Leopolda 
Schmidta, obchodníka v Holešově, a Julie, rozené Fremd; křtěna jménem Anna; 
František Bouda (kooperátor) vyučoval, Jan Břečka (administrátor) křtil, kmotrou Julie 
Auer, manželka úředníka u dráhy v Přívoze. 

23. 9. 1894:  Norbert BRÜCKE (2. 11. 1871 Vídeň), učitel tělocviku na reálce v M. Ostravě, syn 
Hermanna Brücke-Tattelbauma, obchodníka střižným zbožím, a jeho manželky, rodem 
Norberta Brücke, z Jassy v Rumunsku; pokřtěn jménem Norbert; Václav Přehnul 
(profesor náboženství na reálce) vyučoval, František Špička (farář) pokřtil, kmotrem 
Hans Kober, profesor na reálce. 

31. 1. 1895:  Alois FILLENZ (* Nenkovice), přesunovač v Přívoze, syn Šalomouna Fillenze, 
obchodníka v Nenkovicích, a Johanny, rodem Benjamin Fuchs, z Vambořic; František 
Špička (farář) vyučoval a pokřtil, kmotrem Rudolf Štalmach, měšťan v M. Ostravě. 
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7. 1. 1896:  Max POPPER (1. 10. 1881 Bielsko), syn Abrahama Poppera a Anny, rodem Sachs; 
křtěn Josef Maxmilián; Gustav Madtner (katecheta), František Špička (farář) pokřtil, 
kmotrem Vincenc Popp, obchodník v M. Ostravě, zastoupen Františkem Šimečkem, 
kostelníkem. 

14. 7. 1897:  Mína FANTI, svobodná kuchařka v M. Ostravě, dcera Heleny Fanti; pokřtěná Anna 
a s ní pokřtěno nemanželské dítě (* 27. 4. 1897); František Novák (kooperátor) vyučoval 
a pokřtil. 

25. 11. 1897:  Rachel OBSTÄNDER (* 30. 2. 1874), svobodná dcera Rafala Obständera, obchodníka 
v Andrychówě, a Ester, rozené Jakobowitz; provdána civilním sňatkem za Františka 
Grydila, cechmistra v M. Ostravě; František Novák (kooperátor) vyučoval, František 
Špička (farář) pokřtil, kmotrem Karolina Lišková, manželka Josefa Lišky, městského 
oficiála. 

30. 1. 1899:  Mathilda BLAU / ROSENBERG / WITT (* 20. 10. 1870 Lipník), svobodná dcera 
Ester (Ernestiny) Blau / Rosenberg / Witt; Theodor Wagner (kaplan) vyučoval a pokřtil, 
kmotrem Hermine Vogel, švadlena v M. Ostravě. 

1899  Emilie ROTH, manželka továrníka v Moravské Ostravě a dcera Dr. Josefa Keperta, 
advokáta ve Šternberku. 

17. 5. 1900:  Flora HAAS (* 8. 9. 1882 Francova Lhota), posluhovačka v Přívoze, svobodná dcera 
Markuse Haase, hostinského v Nové Vsi, a Ernestiny, rozené Berger, z Lipníku; 
František Špička (farář) vyučoval a pokřtil, kmotrové František Sirocký, sedlák v Nové 
Vsi, a Augusta Kasperlíková, vdova po měšťanu v M. Ostravě. 

2. 9. 1900:  Chaje Anna IGEL (* 27. 2. 1877), soukromnice v M. Ostravě, svobodná dcera Joela 
Iggela, majitele domu v Przekopanem u Przemyśle, a Scheindel, rodem Jakub Knoller 
z Ujkowce; František Zadecki (vysloužilý farář v M. Ostravě) vyučoval a pokřtil, 
kmotry Josef Majewski, hutník v M. Ostravě, a jeho žena Julie. 

19. 1. 1901:  Leo GELB, závodní dělník ve Lhotce, svobodný syn Noema Gelba, sedláka ve 
Zlorzowě (okres Gródek), a jeho ženy Marie; Anton Zmazal (kooperátor) vyučil 
a pokřtil, kmotrem František Šimeček, kostelník. 

14. 3. 1901:  Sara HUPPERTOVÁ (* 12. 3. 1873 Vřesina), obchodnice v Přívoze, svobodná dcera 
Leopolda Hupperta, hostinského ve Vřesině, a Františky, rozené Rosenblum; František 
Bláha (kooperátor) vyučoval a pokřtil, kmotrem Rosa Schwarzová, žena správce topírny 
na dráze v Přívoze. 

24. 5. 1902:  Josef ZEISEL (* 29. 6. 1868 Brno), svobodný agent v M. Ostravě, syn Emanuela 
Zeisela, restauratéra v Brně, a Rosy, rozené Fischer; kmotrem Emil Werner, restauratér 
v M. Ostravě; František Felgenhauer (kaplan) vyučoval a pokřtil, kmotr Emil Werner, 
restauratér v M. Ostravě. 

5. 10. 1902:  Wigdur (Viktor) KACHEL, rede Pesel Stindel (* 21. 11. 1880 Falkowa, matriční úřad 
Bobawa), pacholek v M. Ostravě, svobodný syn Judy Küchela, nádeníka ve Falkowé, 
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a Libe Pesel Stindel; František Blaha (kooperátor) vyučoval a pokřtil, kmotrem byl 
Stanislav Rzepczyński, dělník v Přívoze. 

23. 11. 1902:  Arnoštka EISENBERGEROVÁ (* Dombrová), služebná v M. Ostravě, svobodná 
dcera Matěje Eisenbergera, majitele domu v Dombrové, a Rosalie, rozené Herluger; 
Karel Petr (kooperátor) vyučoval a pokřtil, kmotrou byla Josefa Osmanová, žena Karla 
Osmana, restauratéra v Mysłowicích. 

12. 4. 1903:  Emilie FISCHMANNOVÁ (* 12. 12. 1877 Stasiówka, okres Ropczyce), svobodná 
pradlena v M. Ostravě (Zwierzynova ulice 36), svobodná dcera Süssel a Faivela 
Fischmanna, hostinského v Stasiówce (okres Ropczyce); František Felgenhauer (kaplan) 
vyučil a pokřtil, kmotrou byla Emilie Klara Drtinová, manželka Antonína Drtiny, 
stolaře v M. Ostravě. 

23. 9. 1903:  MUDr. Leopold SCHMELZ (* 29. 8. 1877 Skidzin, okres Osvětim), sekundant 
v nemocnici v M. Ostravě, svobodný syn Heleny a Samuela Schmelzela, nájemníka 
v Skidzině; František Felgenhauer (kaplan) vyučil a pokřtil, kmotrem Julius Stalmach, 
obchodník v M. Ostravě. 

17. 1. 1904:  Michal GRÜNGRAS (* 26. 5. 1880 Brzączowice, okres Myślenice), závodní dělník 
v M. Horách, syn Šalomona Grüngrase a Süssel, rozené Kanon; Bohumír Fukala 
(kooperátor) vyučoval a pokřtil, kmotrem Josef Zubel, havíř, a jeho žena Kunhuta. 

3. 11. 1904:  Hermann HARTMANN (* Vídeň), ředitel Městské elektrárny v M. Ostravě, syn 
Emanuela Hartmanna, obchodníka ve Vídni, a Theresie, rozené Weissweiler; František 
Felgenhauer (kaplan) vyučil a pokřtil, kmotrem Bruno Kudlich, účetní v Přívoze; 
sňatek. 

24. 11. 1904:  Charlotte SIGMUND (* 11. 11. 1879), bydlící v M. Ostravě, svobodná dcera Bernáda 
Sigmunda a Matildy, rodem Goldsch; František Felgenhauer (kaplan) vyučil a pokřtil, 
kmotrem Marie Grossmann, soukromnice v M. Ostravě; sňatek. 

26. 2. 1906:  Anna SCHMIED (* 28. 7. 1885 Prostřední Suchá), soukromnice v M. Ostravě, 
svobodná dcera Samuela Schmieda, majitele usedlosti v Prostřední Suché, a Evy, 
rodem Lanzer; František Lev (kooperátor) vyučil a pokřtil, kmotrem Rosalie Peterek, 
manželka Jakuba Peterka, pekaře v M. Ostravě. 

1. 5. 1906:  Fanny Františka IMMERGLÜCK (* 8. 8. 1879 Przegorzely), soukromnice 
v Zábřehu (dříve v M. Ostravě), svobodná dcera Jakoba Immerglücka, hostinského 
v Bolechówě, a Goldy, rodem Marek Goldstein; Karel Petr (II. kaplan) vyučoval 
a pokřtil, kmotrem Božena May, žena závodního lékaře v M. Horách. 

13. 5. 1906:  Anna ZIMMERSPITZ (* 17. 9. 1879 Łapanów, okres Wisnicz), pokojská v M. 
Ostravě, svobodná dcera Šimona Zimmerspitze, řezníka v Łapanówě (okres Wiśnicz), 
a Františky, rozené Gottlob; František Špička (děkan) vyučoval a pokřtil, kmotrem 
Marie Svobodová z Olomouce. 
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24. 11. 1906: Maria BARBER, soukromnice v M. Ostravě, svobodná dcera Šalomouna Barbera, 
hostinského v Halenówě (okres Biała), a Heleny, rozené Feiner; Leopold Bureš 
(kooperátor) vyučoval a pokřtil, kmotrem Richard Vaverka, vrchní inženýr v Přívoze, 
a Juliana Schwambera, žena inženýra v M. Ostravě. 

11. 11. 1907  Rudolf FUCHS (* 1. 4. 1879 Biała), závodní dělník v M. Ostravě, syn Resi Fuchs, 
kuchařky v Białe a svobodné dcery Eliáše Fuchse, dohazovače v Białe; Karel Petr 
(kaplan) vyučil a pokřtil, kmotrem František Orel, kostelník v M. Ostravě. 

14. 2. 1911:  Vanda GERAD (* 22. 9. 1888), svobodná dcera Davida Gerada, úředníka v obci Poręmba 
(okres Żywiec), a Debory, rozené Rosenberg; Karel Petr (kaplan), kmotrem Olga 
Kristlová, manželka Dominika Kristla, kancelisty v Lazích. 

31. 7. 1912:  Lotti BLASENSTEIN (* 17. 10. 1889 Těšín), svobodná dcera Wolfa Blasensteina, 
podomního obchodníka v Těšíně, a Reichel Malka, rozené Gottlieb; Leopold Bureš 
vyučoval a pokřtil, kmotra Ludmila Rozsypalová z M. Ostravy. 

9. 11. 1912: Heřman MORGENSTERN (* 7. 11. 1885), zámečník na dráze v M. Ostravě, 
svobodný syn Marka Morgensterna, číšníka v Přerově, a Karolíny, rozené Jelínkové; 
Eduard Sasín (kooperátor), kmotr Franz Kuntscher z M. Ostravy. 

6. 2. 1913:  Teresie GERAD (* 8. 8. 1886), svobodná dcera Davida Gerada a jeho ženy Debory 
Taube, rozené Rosenberg, z Jeleszńi; Dr. František Klobouk (kooperátor) vyučil 
a pokřtil, svědkyně Emilie Raab, manželka policejního zřízence v M. Ostravě. 

20. 12. 1913 Olga Gerstner BERG (* březen 1891 Těšín), kontoristka v M. Ostravě; Heinrich 
Vymětal (kooperátor) vyučil a pokřtil; již se také provdala. 

7. 8. 1914:  Emilie BARON (* 1886 M. Ostrava), kontoristka v M. Ostravě; František Derka 
(katecheta) vyučil a pokřtil, kmotrem Anna Kočková z M. Ostravy; sňatek 
s katolíkem. 

26. 4. 1915:  Hermine BERG (* 7. 4. 1881), kontoristka v M. Ostravě; Jindřich Vymětal vyučoval 
a pokřtil, kmotrem Jan Gaska, krejčí v M. Ostravě. 

18. 5. 1915:  Rosa ROTHSTEIN (* 28. 4. 1872 Jarosław), soukromnice v M. Ostravě; sňatek 
s oficiantem, kmotrem Leopolda Burešová. 

1. 6. 1915:  Theresia SCHLESINGER, svobodná kuchařka v M. Ostravě; P. Pouštěl vyučil 
a pokřtil, kmotrem Theresia Rössner; sňatek s katolíkem. 

16. 10. 1915: Sidonia HALLER, kontoristka a soukromnice v M. Ostravě; František Derka 
(kooperátor) přijal, kmotrem Jan Gaska, krejčí v M. Ostravě; sňatek. 

22. 2. 1916:  Alexander RÜBNER (* 30. 9. 1884/89? Wisła, okres Ustroń), zámečník, svobodný 
syn Franze Rübnera, obchodníka ve Wisłe; František Derka vyučil a pokřtil, svědek 
Viktor Hrbáč. 

5. 5. 1917:  Marta WULKAN (* 9. 4. 1894 M. Ostrava), svobodná dcera Leopolda Wulkana, 
velkoobchodníka v M. Ostravě; František Špička (farář) vyučil a pokřtil, kmotrou 
Rosa Pitová, manželka vrchního inženýra v Přívoze; sňatek s důstojníkem. 



62

28. 11. 1917: Sofie BERGER (* 12. 5. 1893 M. Ostrava), svobodná dcera Ferdinanda Bergera; 
Eduard Sasín (kaplan) vyučil a přijal; sňatek s důstojníkem. 

17. 8. 1918:  Kamila WULKAN (* 13. 7. 1896 M. Ostrava), svobodná dcera Leopolda Wulkana, 
velkoobchodníka v M. Ostravě; František Derka (kaplan) vyučil a přijal, kmotrem 
Marie Ludwig z Nagytopolesan; sňatek s katolickým důstojníkem. 

20. 9. 1918:  Flora WULKAN (* 29. 7. 1895 M. Ostrava), svobodná dcera Leopolda Wulkana, 
velkoobchodníka v M. Ostravě; František Špička (kanovník a farář) vyučil a přijal; 
sňatek s katolickým nadporučíkem. 

16. 12. 1920: Rosa FOLKARTOVÁ (* 9. 7. 1888 M. Ostrava), P. Sasín vyučil a pokřtil. 
8. 1. 1920:  Marie JIČÍNSKÁ, rozená Minská (* 19. 3. 1895 M. Ostrava), manželka; P. Dr. 

Klobouk vyučil a přijal. 
8. 1. 1920:  Františka JIČÍNSKÁ (* 21. 7. 1917 Jarosław), dcera Marie Jičínské, rozené Minské; P. 

Dr. Klobouk vyučil a přijal. 
1920:  Emil VOGEL (* 7. 2. 1896 Radvanice), montér v M. Ostravě; P. Konečný vyučil 

a přijal. 
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Zusammenfassung

Zum religionsleben in mährisCh ostrau

Martin Jemelka

Zwischen den Jahren 1854-1920 wurde die Bewohneranzahl zwanzigmal vermehrt, die Zahl 
der Häuser vergrösserte sich, die Stadt veränderte ihr urbanistisches, wirtschaftliches und 
soziales Profil und durchlief eine drastische Sittenveränderung. Auch das Religionsleben der 
Einwohner einst römisch-katolischer Stadt verwandelte sich. Die Identifikation mit ethischen 
und transzendentalen Werten der christlichen Konfessionen verlor die Selbstverständlichkeit, 
Religion wurde immer weniger eine öffentliche Sache und sie ging vor agressiven kritischen 
Ausfällen in den Privatsektor zurück. Das Buch über Konfessionsveränderungen des hiesigen 
römisch-katolischen Pfarramtes ist eine Quelle, die die Veränderung des Religionsdenkens 
zwischen 1854-1920 fassen kann. Katolizismus hörte auf eine dominante Konfession zu 
sein. Die Stadt wurde unter der deutschnationalen Propaganda mit einer Übertrittswelle 
zum Protestantismus getroffen. Schon vor dem ersten Weltkrieg begannen die Austritte 
aus der Kirche zum Agnostizismus und die Gründe der Konfessionsübertritte veränder-
ten sich aus rein pragmatischen (Heirat, Beruf) auf ideologische und weltanschauliche 
(Sozialismus, deutscher Nationalismus, Freidenkertum, Atheismus). Der erste Weltkrieg, 
die Entstehung der Tschechoslowakei und die Gründung der Nationalkirchen (Böhmische 
Brüder, Tschechoslowakische Hussitische Kirche) ist als ein Wendepunkt im Religionsleben 
der Einwohner der böhmischen Ländern betrachtet. Unter hiesigen Bedingungen wurde ein 
Wendepunkt das Jahr 1899, wann erstens aus der katolischen Kirche mehr Menschen tritten 
aus als ein. In der Studie wollte ich die Tatsache erinnert, dass die Religion schon vor dem Jahr 
1918 „ein Politikum“ war, die Parole „Los von Rom“ benutzten schon die Deutschnationalen 
und die Veränderungen im Religionsdenken der Bewohner spielten sich schon bevor der 
Demokratisation des Staates ab. 

(Übersetz von Hana Šústková)
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HORČIČKA, Václav: Diplomat and  Businessman Constantin Dumba as Austro-Hungarian 
Ambassador to the United States of America (1913–1915).

The article deals with the personality of Constantin Dumba, the last Austrian-Hungarian 
ambassador to USA. It depicts the importance of his social descent for his diplomatic activi-
ties. The Dumbs descended from Macedonia but they transferred their business activities to 
Vienna. Despite their all social accomplishments they would not let themselves be promoted 
into nobility and so he became the only Austrian-Hungarian ambassador of civil descent. 
The article shows that nevertheless he was very conservative and held critical distance from 
modernizing USA in the era of progressivism. It analyzes Dumb’s ever more critical attitude 
towards Wilson’s administration, influenced by the European tradition of so called real poli-
tics. At the same time it proves that he realized the economic significance of the USA and he 
would try in a very risky way to disrupt deliveries to the countries fighting Entente Powers. 
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***
Velvyslanec Dumba představoval mezi vysoce postavenými diplomaty staré 
monarchie v mnoha ohledech výjimku. Jako jediný rakousko-uherský velvysla-
nec nebyl šlechticem a jako jeden z mála těchto vysoce postavených diplomatů 
měl odpovídající vzdělání. Jeho předkové pocházeli z vesnice Blatsa v severním 
Řecku čili z řecké části Makedonie. Rodina však nebyla etnicky řeckého ani slo-
vanského původu, nýbrž aromunského. Jde o románskou etnickou skupinu, která 
žije i v severní Makedonii a dále ve střední Albánii, jazykově je blízká Rumunům. 
Dumbové měli v severním Řecku velkostatek a současně se zabývali obchodem. 
První z Dumbů, Sterio, přesídlil do Vídně krátce po napoleonských válkách v roce 
1817.1

1 K Dumbově původu srv. KONECNY, E.: Die Familie Dumba und ihre Bedeutung für Wien 
und Österreich. Wien 1986, s. 1–3; 112–113. 
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Sterio Dumba se na počátku 19. století věnoval obchodu mezi Rakouskem 
a Osmanskou říší, jejíž součástí tehdy byla i Makedonie. Z Balkánu dovážel 
kvalitní bavlnu, kterou tamní rolníci pěstovali z Dumbou dovezených americ-
kých semen. Naopak na Balkán pak exportoval řepný cukr. Během několika 
desetiletí Sterio nahromadil značný majetek, který používal mj. k podpoře 
svých krajanů. Byl jedním z mecenášů v roce 1837 založené Athénské univer-
zity. Zanechal po sobě dva syny. Starší Michael byl v době jeho smrti v roce 
1870 kromě jiného ředitelem Oesterreichische Nationalbank, mladší Nicolaus 
pak viceprezidentem k. k. priv. Wiener Handelsbank. Nicolaus Dumba byl 
postupně členem obou komor rakouské Říšské rady a předsedou zahraničního 
výboru rakouské části tzv. delegací (společného parlamentního zastoupení 
rakouské a uherské části monarchie). Tato skutečnost umožnila diplomatickou 
kariéru jeho synovce Constantina.

Constantin Dumba se narodil 17. června 1856 ve Vídni. Byl vnukem mlad-
šího Steriova bratra Nicolause a synem Theodora N. Dumby. Do diplomatické 
služby vstoupil, jak sám uváděl „náhodou.“2 V roce 1878 navštívil pařížskou 
výstavu a francouzská metropole ho zaujala natolik, že zde nakonec strávil šest 
měsíců, které vyplnil mimo jiné studiem diplomatického kursu na Ecole Libre 
des Sciences Politiques et Morales. Ještě více ho nadchl Londýn. Usoudil, že by 
bylo zajímavé strávit v Británii více času, a rozhodl se proto vstoupit do diplo-
matických služeb. Přijat byl v listopadu 1880 a vzápětí byl skutečně vyslán jako 
neplacený atašé do Londýna.3 Pro diplomatickou kariéru měl řadu předpokladů. 
Disponoval značným jměním a splnil tak tehdy platnou podmínku vlastního 
nezávislého příjmu. Především však byl ve společnosti oblíbený, projevoval 
porozumění pro partnera. Byl také hudebně nadaný, své schopnosti neváhal 
předvádět v salónech a získávat tak přízeň společnosti.4

Přesto bylo Dumbovo přijetí do diplomatické služby rakousko-uherské 
monarchie v mnoha ohledech výjimečné. Předně Dumbové nebyli nobilitováni. 
Šlo o tradici, kterou zahájil již Sterio, který odmítl požádat o povýšení do 
šlechtického stavu.5 V tradici pokračoval i Constantin, který se tak v roce 1913 
stal jediným nenobilitovaným rakousko-uherským velvyslancem. Výhodou 
nebylo ani Dumbovo pravoslavné vyznání. Na druhou stranu na ministerstvu 
zahraničí měl nepochybně vlivné příznivce. Jen tak se totiž mohlo stát, že 
mu byl povolen sňatek s rozvedenou ženou ruského diplomata, a to přesto, že 

2 DUMBA, C.: Dreibund- und Entente- Politik in der Alten und Neuen Welt. Wien 1931, s. 5.
3 Jahrbuch des k. u. k. Auswärtigen Dienstes 1917. 21. Jahrgang. Wien 1917, s. 257.
4 KONECNY, E.: c. d., s. 172–174.
5 Tamtéž, s. 2.
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rozpad manželství způsobil sám Dumba. Do paní Annie Sablinové rozené 
baronky Lievenové se zamiloval v Bělehradě, kde v letech 1903-1905 působil 
jako vyslanec. Dumbova milostná aféra vyvolala velkou pozornost srbského 
tisku a to v době, kdy po vyvraždění královské dynastie Obrenovičů a nástupu 
Karadjordjevičů byly vztahy Rakousko-Uherska a Srbska na bodu mrazu.6 
Díky protekci na Ballhausplatzu však Dumbova kariéra neutrpěla.

Vděčil za to zejména baronu Aloisi Lexovi von Aehrenthal, se kterým se 
sblížil během společného přidělení do Petrohradu v letech 1885-1889. Když 
se Aehrenthal stal v roce 1906 ministrem zahraničí, jmenoval Dumbu šéfem 
velmi vlivného prvního referátu ministerstva zahraničí. Dumba tak odpovídal 
za vztahy s Ruskem, Německem a skandinávskými státy. Později se ho sice 
Aehrenthal rozhodl odsunout do Stockholmu, Dumbova příležitost však přišla 
již v roce 1913, tedy krátce po nástupu nového ministra zahraničí hraběte Leo-
polda Berchtolda. Dumbovi přál šéf kabinetu ministra hrabě Alexander Hoyos, 
který býval Dumbovým podřízeným v Bělehradě.7

Dumba sám však své jmenování přičítal především náklonnosti samot-
ného Berchtolda. S ministrem se spřátelil ve druhé polovině devadesátých let, 
kdy společně sloužili na velvyslanectví v Paříži.8 Berchtold prý podle Dum-
bova podání císaři tvrdil, že „v celém diplomatickém sboru není nikdo, kdo 
by byl díky znalosti anglického jazyka, majetku a schopnostem své manželky 
schopen se pohybovat ve velkém světě lépe (než Dumba).“9

Potomek makedonských obchodníků se tak stal velvyslancem staré 
monarchie ve Spojených státech amerických. Berchtoldova chvála jeho jazyko-
vých schopností byla oprávněná. I když se anglicky začal učit až v dospělém 
věku, dosáhl v ní postupně dokonalosti. K Dumbově osobě jinak velmi kritický 
americký státní tajemník Robert Lansing uznával, že „neobyčejně plynně 
hovořil naším jazykem.“10

Do Washingtonu se ale Dumbovi ve skutečnosti příliš nechtělo. Toužil 
sice po jmenování velvyslancem, nikoli však za Atlantikem. Nebylo divu, mezi 

6 GODSEY, W. D.: Aristocratic Redoubt. The Austro-Hungarian Foreign Office on the Eve of 
the First World War. West Lafayette 1999, s. 97.

7 MATSCH, E.: November 1918 auf dem Ballhausplatz. Erinnerungen Ludwigs Freiherrn von 
Flotow des lezten Chefs des österreichisch-ungarischen auswärtigen Dienstes 1895–1920. 
Wien - Köln - Graz 1982, s. 163.

8 Hrabě Berchtold byl tehdy jako pouhý legační tajemník podřízeným velvyslaneckého rady 
Dumby. Jahrbuch des k. u. k. auswärtigen Dienstes, s. 224 a 257.

9 KONECNY, E.: c. d., s. 146.
10 Library of Congress Washington D. C. (dále LC), The Papers of Robert Lansing, Vol. 63, 

Character Sketches, Constantin Theodor Dumba, May 1916.
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diplomaty šlo po Tokiu o nejméně oblíbenou misi na úrovni velvyslanectví.11 
Dumba si uvědomoval, že Rakousko-Uhersko, které nemělo kolonie, jeví 
o vztahy se Spojenými státy malý zájem. Jmenování do Washingtonu tak bylo 
jakýmsi polovičním vyhnanstvím.12 Vše dále komplikovaly vysoké životní 
náklady. Dumba sice vzhledem ke svému značnému jmění tuto otázku řešit 
nemusel, řadu špatně placených rakousko-uherských diplomatů však drahota 
odradila od přijetí nabízeného místa v Novém světě.13 Přesto Dumba místo 
nakonec přijal. Jako nešlechtic mohl těžko očekávat jmenování velvyslancem 
u některé evropské velmoci. Současně dychtil i s ohledem na své podnika-
telské rodinné zázemí po poznání rychle se rozvíjejících a svůj vliv ve světě 
posilujících Spojených států. Přestože Dumbův nearistokratický, veskrze 
buržoazní původ dával naději, že se snáze přizpůsobí americkým zvyklostem, 
nebylo tomu tak. Velvyslanec po válce přiznal, že po příchodu do Washing-
tonu v dubnu 1913 musel opustit „všechno, co se naučil za desítky let praxe.“ 
Umění „získávat lidi v salónech, drobná práce za využití vlivu žen, osobní 
kontakt s panovníky a princi …bylo k ničemu.“ Místo toho se musel spoléhat 
na spřátelené novináře, získávat jednotlivé senátory a poslance, kteří pak mohli 
zapůsobit na státní department.14

Dumba přišel do Spojených států krátce po nástupu nové demokratické 
administrativy prezidenta Woodrow Wilsona. K domácí prezidentově hospo-
dářské politice namířené proti příliš vlivným monopolům zaujal velmi kritický 
postoj. Po volbách do Kongresu, ve kterých vládnoucí demokraté utrpěli citelné 
ztráty, napsal v prosinci 1914 do Vídně: „Volby ukázaly, že vládnoucí (demo-
kratická – pozn. V.H.) strana příliš napjala tětivu a ve svých státněsocialistic-
kých experimentech (tj. zákonech proti trustům – pozn. V.H.), pronásledování 
velkých výrobních činitelů a dalekosáhlém ospravedlňování aktivit teroristic-
kých odborových svazů neměla podporu většiny národa.“15

Z pohledu rakousko-uherské monarchie šlo samozřejmě o druhořadou 
otázku. Po vypuknutí první světové války ale začala Vídeň projevovat o USA 

11 GODSEY, W. D.: c. d., s. 175.
12 DUMBA, C.: c. d., s. 424.  
13 Velvyslanecký rada ve Washingtonu baron Erich Zwiedinek von Südenhorst si na vysoké 

životní náklady v letech 1912–1917 opakovaně stěžoval rakousko-uherskému ministerstvu 
zahraničních věcí a s částečným úspěchem žádal o zvýšení platu. Haus,- Hof,- und Staatsarchiv 
Wien (dále HHStA), Politisches Archiv, (dále PA) Administrative Registratur (dále AR), Fach 
4, k. 395 Personalia Zur–Zwi (dále k. F 4/395). 

14 DUMBA, C.: c. d., s. 425.
15 HHStA, PA, k. 51 P. A. XXXIII USA Ber., Weis. 1913–19 Varia 1914 (dále k. 51 P. A. XXXIII), 

Dumba Berchtoldovi, 6. 11. 1915.
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stále větší zájem. Dumbu válka překvapila stejně jako americkou adminis-
trativu. V červenci 1914 byl na dovolené v Nové Anglii, do Vídně referoval 
o amerických vnitřních problémech a nezabýval se přípravou mise na válku.16 
Teprve rakousko-uherské ultimátum Srbsku z 23. července 1914 dávalo tušit 
vážnost situace.

Spojené státy do války nevstoupily a dokonce nabídly svou pomoc při 
urovnání konfliktu. Klíčovým tématem vztahů mezi USA a Rakousko-Uher-
skem se tak staly rozdílné názory na praktické uskutečňování politiky neutra-
lity. V prohlášení ze 4. srpna 1914 Spojené státy sice zakázaly občanům USA 
vstup do nepřátelských armád a znemožnily výrobu, vyzbrojování a opravy 
lodí pro nepřátelské státy (články 8-10), nebyly však například zakázány 
dodávky zbraní.17

Rakousko-Uhersko vnímalo od podzimu 1914 s rostoucím znepokojením 
sympatie, kterým se u části amerických vládních a podnikatelských kruhů těšily 
dohodové mocnosti. Na ministerstvu zahraničí na Ballhausplatzu se domnívali, 
že německá a rakouská vítězství jsou kvůli nadržování Paříži a Londýnu líčena 
jako porážky.18 Stejný názor zastával také Dumba: „…(Americký – pozn. V.H.) 
tisk – s několika zanedbatelnými výjimkami – naprosto proanglický, tj. pro 
Spojence a využívá nejodpornější lži a pomluvy atd.,“ stěžoval si trpce do 
Vídně. Jako důvody uváděl hlavně působení ruských „tiskových agentů“, kteří 
získali přístup do amerického tisku. Nepříznivému vývoji chtěl aktivně čelit 
a do Vídně poslal koncept článku, který měl být v USA zveřejněn pod názvem 
Jak nejlépe mohou Spojené státy v současné krizi pracovat pro civilizaci?19

Dumba Američanům sděloval, že Rakousko-Uhersko od jejich země 
očekává „dodržování striktní neutrality … nejen v činech a rozhodnutích 
vlády, ale také v duši amerického národa…“ Důsledná neutralita byla podle 
něj i podmínkou pro úspěšné zprostředkování míru mezi válčícími zeměmi ze 
strany USA. Pokud by byly Spojené státy touto rolí pověřeny, měly podle vel-
vyslance při zprostředkování zaujmout pevný postoj ve prospěch slabší strany; 
hatit snahu vítězů, ať už jsou kdokoli, úplně zničit přemožené a energicky 

16 HHStA, PA, k. 51 P. A. XXXIII USA Ber., Weis. 1913–19 Varia 1914 (dále k. 51 P. A. XXXIII), 
Dumba Berchtoldovi, 7. 7. 1914.

17 HHStA, PA, AR, k. F 36/364, Krieg 1914–1918 Dep. 7 Kriegserklärungen, Neutralität-
serklärungen, Penfield Berchtoldovi, 28. 8. 1914.

18 National Archives Washington D. C. (dále NA), Record Group (dále RG) 59, Microcopy 367, 
Reel 12, Penfield Bryanovi, 15. 8. 1914. Americký velvyslanec v Rakousko-Uhersku Frederic 
Courtland Penfield se tento názor snažil vyvrátit a žádal o zaslání přehledu amerického tisku.

19 HHStA, PA, k. 897 P. A I Liasse Krieg 7a U. S. A. 1914–1917 7b. USA 1915–1916 (dále 897 P. 
A. I), Dumba příteli, 24. 9. 1914.
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usilovat o udržení rovnováhy sil. K tomu bylo podle Dumby třeba zabezpečit 
další existenci Rakousko-Uherska jako velmoci. Rakousko-Uhersko podle něj 
po staletí zajišťovalo mírový rozvoj svých národů. „Pokud by byl tento rámec 
zlikvidován…,“ pokračoval, „převládal by po generace v jihovýchodní Evropě 
stav anarchie a neustálé války.“20

Z navrhovaného článku, který rakousko-uherský ministr zahraničí Leo-
pold hrabě Berchtold původně neschválil ke zveřejnění, jsou patrné limity Dum-
bovy schopnosti rozšifrovat názory a postoje americké veřejnosti.21 Průměrné 
Američany považoval nikoli bezdůvodně za povrchní, senzacechtivé čtenáře 
novinových titulků, kteří se mnoho nezajímají o vývoj v Evropě. Uvědomoval 
si také, že v americké politice hrají větší roli než v Evropě etické imperativy. 
Současně však v článku argumentoval za pomoci teorie rovnováhy sil, kterou 
značná část americké veřejnosti a establishmentu považovala za nemravnou. 
Pro Američany nebylo, a válečná léta to potvrdila, zachování rovnováhy sil 
v jihovýchodní Evropě dostatečným oprávněním další existence monarchie. 
Dumba by asi udělal lépe, kdyby více zdůrazňoval, že se Rakousko-Uhersko 
postupně demokratizuje a plní v této oblasti civilizační misi.

Je zajímavé, že Dumba mlčky připouštěl, že existence monarchie je 
ohrožena. Od špičkového císařského diplomata by bylo možné očekávat větší 
důvěru v její životaschopnost. Jakoby Dumba již v září 1914 považoval pokra-
čující neutralitu Spojených států za nezbytnou pro udržení celistvosti své země 
a doufal v nestrannou politiku Wilsonovy administrativy. Do Vídně hlásil, že 
se prezident staví rezervovaně ke stížnostem všech válčících zemí na porušo-
vání mezinárodního práva. Podle Dumby bylo prezidentovým cílem udržení 
striktní neutrality Unie.22 Dumba si také pochvaloval, že prezident zpočátku 
přijal za své stanovisko striktní neutralitu prosazovanou státním tajemníkem 
Williamem Jenningsem Bryanem a zakázal půjčky válčícím státům.23

Dumbův pohled na Wilsonovu politiku nebyl na konci září 1914 prost 
iluzí. Prezident se sice opravdu snažil provádět neutralitní politiku, o tom, co 
znamená, však v praxi rozhodoval sám. Teprve postupem času dospěl velvysla-
nec k závěru, že prezident „byl vzhledem ke svému skotskému původu, výlučné 
znalosti anglického jazyka a literatury a svým demokratickým předsudkům 

20 897 P. A. I, Dumba příteli, 24. 9. 1914..
21 Dumba ho nakonec nechal o své vůli otisknout v lednovém čísle časopisu World ś Work. 

HHStA, PA, k. 897 P. A. I, Dumba Berchtoldovi, 2. 12. 1914.
22 Tamtéž, Dumba Berchtoldovi, 25. 9. 1914.
23 HHStA, PA, AR, k. F 36/364 Krieg 1914–1918 Dep. 7 Kriegserklärungen, Neutralität-

serklärungen, Dumba Berchtoldovi, 24. 8. 1914. Šlo o J. P. Morganem mladším organizovanou 
půjčku Francii.
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zcela zaujatý vůči militaristickým evropským panovníkům/monarchům ve pro-
spěch Dohody.“24 Je skutečností, že Wilson byl v podstatě anglofilem, obdivo-
val britský systém vlády.25 Britský velvyslanec ve Washingtonu Arthur Cecil 
Spring Rice hlásil na počátku války po rozhovoru s ním: „Jsem si jist, že se 
zde můžeme v pravou chvíli spolehnout na porozumění.“26

Dumbovo podceňování prezidenta přesto nebylo na místě. Arthur J. 
May správně tvrdil, že Wilsonovo rané dílo The State vyvrací mýtus, že mu 
v podstatě nebyl znám charakter a problémy Rakousko-Uherska.27 V přístupu 
k monarchii však váhal mezi podporou její další existence (i když podmíněné 
důkladnou reformou a udělením autonomie jejím národům) a její likvidací. 
V prosinci 1914 v důvěrném rozhovoru prohlásil, že „systém vlády v Německu 
se musí zásadně změnit a Rakousko-Uhersko se rozdělí – mělo by se rozdělit 
pro blaho Evropy.“28

Dumba a jeho nadřízení ve Vídni začali na podzim 1914 postupně stále 
více akcentovat problematiku amerických dodávek Dohodě. Šlo o jednostran-
nou výhodu pro nepřítele, protože monarchie a její spojenci byli v obchodu 
s USA stále více omezováni.29 Rozladění působila především neochota Wilso-
novy administrativy účinně intervenovat proti blokádě v Londýně. Dumba si 
v této souvislosti uvědomoval, že je třeba získat podporu amerického veřejného 
mínění. Prosazoval co nejaktivnější protiopatření vůči dohodové propagandě 
v USA. Jak již bylo uvedeno, snažil se k malé radosti Vídně do tisku prosadit 
vlastní články vysvětlující postoj monarchie. Spolupracoval také s Němci zří-
zeným Informationsbureau, které současně spolufinancoval.30 S výsledky jeho 

24 DUMBA, C.: c. d., s. 350.
25 FLEMING, T.: The Illusion of Victory. America in World War I. New York 2003, s. 75.
26 Spring Rice Greyovi, 8. 9. 1914, cit. dle COOGAN, J. W.: The End of Neutrality. The United 

States, Britain and Maritime Rights 1899–1915. Ithaca - London 1981, s. 183.
27 MAY, A. J.: Woodrow Wilson and Austria-Hungary to the End of 1917. In: HANTSCH, 

H. - NOVOTNY, A. (eds.): Festschrift für Heinrich Benedikt. Wien, 1957, s. 214. Jako „pro-
vinčního Američana“ jej však označuje například americký historik David Kelly, viz KELLY, 
D.: Woodrow Wilson and the Creation of Czechoslovakia.  East European Quaterly 26, June 
1992, 2, s. 185–207.

28 V rozhovoru prezident dále řekl: „Nedomnívám se, že by významně poškodilo zájmy 
Spojených států, kdyby Francie, Rusko či Velká Británie nakonec diktovaly mírové podmínky.“ 
President Wilson, comments to Herbert Bruce Brougham of the New York Times, 14 Dec. 
1914, sizing up the European conflict. Cit. dle HUNT, M. H.: Crises in U. S. Foreign Policy. 
An International History Reader. Documents No. 2. New Haven - London 1996, s. 26.

29 LC, The Papers of Chandler P. Anderson, Box 29, E. M. Chamberlain  Andersonovi, 18. 8. 
1915. Americké zboží však do Rakousko-Uherska reexportovaly neutrální země. 

30 Kancelář pracovala již od počátku války v New Yorku. Viz DOERRIES, R. R.: Washington–
Berlin 1908/1917. Die Tätigkeit des Botschafters Johann Heinrich Graf von Bernstorff in 
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práce však nebyl spokojen. Rakousko-uherskému ministerstvu zahraničí proto 
navrhoval, aby ve Vídni zřídilo Pressbureau složené z amerických novinářů. 
Nerealisticky předpokládal, že by do několika měsíců mohlo pomoci zvýšit 
popularitu monarchie na východním pobřeží USA. Předmětem kritiky v tisku 
totiž bylo hlavně Německo.31

Ve stejné době probíhaly přísně tajné mírové sondáže, které vedli Dumba, 
prezidentův poradce plukovník Edward Mandell House a někteří další diplo-
maté z obou válčících táborů. Debaty zahájil House, který se v září 1914 obrátil 
přímo na německého státního podtajemníka Arthura Zimmermanna.32 Němci 
neodpovídali, a tak v říjnu 1914 oslovil Dumbu, který mu dal již dříve najevo 
svůj kritický postoj k probíhající válce. Navázali poměrně blízký vztah, velvy-
slanec předal plukovníkovi k doručení prezidentovi výše uvedený návrh článku 
o úkolech Spojených států za války.

Na počátku října 1914 Dumba prý jen obtížně skrýval svůj zájem o znovu-
nastolení míru. Ve stručné zprávě o schůzce adresované prezidentovi se plukov-
ník nezmínil o tom, že Dumbovi navrhl americké zprostředkování. Naopak ho 
prý varoval, že Dohoda nebude chtít vyjednávat, dokud budou Němci okupovat 
část jejího území. Dumba měl prý odpovědět, že „možná, pak by porážka 
Německa nemusela být jednoznačným zlem.“33 Dumbova verze rozhovoru však 
dávala tušit, že plukovníkovi nešlo jen o nezávaznou konverzaci.

Houseovu iniciativu považoval za natolik závažnou, že se v zájmu utajení 
rozhodl napsat ministru Berchtoldovi přísně důvěrný soukromý dopis. Plukov-
ník, hlásil, přišel s tříbodovým plánem, na jehož základě měla být zahájena 
americká zprostředkovatelská mise. Stručně řečeno, nemělo dojít k „velkým 
nebo zásadním“ anexím nepřátelského území a budoucí mír (alespoň na pade-
sát let) měl být zajištěn prostřednictvím kontroly zbrojení, resp. poválečným 
odzbrojením. House sice řekl, že vhodný okamžik pro zahájení mediace 
nastane poté, co Němci opustí Francii, Dumba ale namítl, že i tak budou 

Washington vor dem Eintritt des Vereinigten Staaten von Amerika in den Ersten Weltkrieg. 
Düsseldorf 1975, s. 56.

31 HHStA, PA, k. 940 P. A I Liasse Krieg 19 l–z Kriegsgefangene 19/22–26 (dále k. 940 P. A. I), 
Dumba Berchtoldovi, 20. 11. 1914, No. 58 A–B pol.

32 POMMERIN, R.: Der Kaiser und Amerika. Die USA in der Politik der Reichsleitung 1890–
1917. Köln - Wien 1986, s. 343. Zprostředkování míru na základě statu quo ante bellum nabídl 
na Wilsonův pokyn 9. září 1914 také velvyslanec v Berlíně Gerard. FISCHER, F.: Griff nach 
der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18. Düsseldorf 1964, 
s. 134–135. 

33 SEYMOUR, C. (ed.): The Intimate Papers of Colonel House, Vol. I, Boston - New York 1926, 
House Wilsonovi, 6. 10. 1914, s. 330.
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mít obsazenu skoro celou Belgii. Poukázal také na ruskou okupaci východní 
Haliče. House pak připustil, že nemá význam čekat a nechat se odradit vyvstá-
vajícími těžkostmi.

Z Dumbova hodnocení Houseovy nabídky vyplývá, že obsazení části 
Francie Němci skutečně považoval za překážku míru. Obával se jejich dalšího 
postupu. V tom případě by totiž okamžik vhodný pro zprostředkování přišel 
mnohem později. Doporučoval proto jednat okamžitě. Plukovníkovy podmínky 
sice podle něj mohly na první pohled vypadat neprakticky, ve skutečnosti ale 
měly i jisté přednosti. Odmítnutí anexí Američany totiž znamenalo, že Rusko 
možná bude muset vrátit nemalou část Haliče.34

 Berchtold nebyl vzhledem k situaci na bojištích zásadně proti: „Ačkoli 
válka není dosud rozhodnuta …nemáme důvod v principu odmítat případné 
návrhy na zprostředkování,“ napsal velvyslanci. Dumba měl Američany ujistit, 
že monarchie vede jen obrannou válku a neusiluje o anexe cizího území. Hou-
seova nabídka byla podle Vídně hodná zvážení. Berchtold však zdůraznil, že 
monarchie splní své spojenecké závazky vůči Německu.35

Dumba seznámil s Berchtoldovou odpovědí House, jejich schůzku pak 
provázela skepse. Rakousko-uherský velvyslanec považoval situaci za nezralou 
k pokračování v jednáních, protože nebylo pravděpodobné, že by Němci byli 
zatlačeni zpět do svých hranic, a z rozhovorů s Housem pochopil, že je velmi 
nejisté, že by Spojenci přistoupili na diskusi, dokud se tak nestane.36 Dumba 
také vyslovil domněnku, že k míru není zatím připraveno ani Rusko, které usi-
luje o zisk značné části území monarchie. Dumbova kritika Německa souzněla 
se stanoviskem Wilsonova důvěrníka.

Přesto Dumbu nelze označit za protiněmecky orientovaného. Akcento-
val jen zájmy své země, pro níž byla Houseova nabídka mnohem výhodnější 
než pro Německo. Zatímco německá armáda okupovala téměř celou Belgii 
a velké oblasti Francie, obsadili značnou část rakouské Haliče Rusové. Během 
roku 1915 spolupracoval Dumba stále více s německým velvyslanectvím ve 
Washingtonu. Nutily ho k tomu rostoucí obavy z americké pomoci nepřátelské 
Dohodě. Dumba se marně utěšoval, že chladná reakce americké veřejnosti na 
britskou odpověď na americký protest z 26. prosince 1914 proti zabavování 

34 Moravský zemský archiv Brno (MZA), fond G 138, k. 464, Dumba Berchtoldovi, 7. 10. 1914.
35 HHStA, PA, k. 952 P. A. I.  Liasse Krieg 25 b – i Friedensverhandlg. (dále k. 952 P. A. I), 

Berchtold  Dumbovi, 31. 10. 1914, No. 89. Reiner Pommerin se mýlí, když tvrdí, že „…hrabě 
Berchtold dal Dumbovi v říjnu 1914 na srozuměnou, že si Rakousko nepřeje jím prosazované 
americké zprostředkování.“ POMMERIN: c. d., s. 343.

36 LINK, A. S. (ed.): The Papers of Woodrow Wilson, Vol. 31, Princeton 1980, From Edward 
Mandell House, 11. 11. 1914, s. 296.
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amerického zboží přinutí administrativu k rázným krokům.37 Přesto se mu 
v zimě 1915 zdálo, že americké dodávky nepříteli není nutné dramatizovat 
a zhoršovat tak vzájemné vztahy. Ministru zahraničí baronu Istvánu Buriánovi 
napsal, že „pokud jde o dodávky nejdůležitějšího válečného materiálu, pušek 
a děl, nesmí být význam Spojených států přeceňován.“38 Teprve v dubnu 1915 
začal pod vlivem právě zveřejněných statistik o vývoji amerického zahranič-
ního obchodu přikládat větší význam americkým dodávkám zbraní, munice 
a dalšího válečného materiálu nepřátelům podunajské monarchie. Na počátku 
dubna 1915 do Vídně hlásil, že se od vypuknutí války ztrojnásobil vývoz 
výbušnin z USA, dále významně vzrostl export oceli, letadel, automobilů, 
koní atd. Jak Dumba upozorňoval, přestala se Wilsonova administrativa stavět 
proti soukromým půjčkám válčícím zemím. I přes uvedené skutečnosti však 
velvyslanec nedoporučoval podat ve Washingtonu formální protest, protože by 
podle jeho názoru stejně ničeho nedosáhl.39

Dumba však současně změnil náhled na Wilsonovu politiku. V dubnu 
1915 poznamenal, že „prezident úplně ztratil důvěru naší skupiny a tím i mož-
nost sehrát jako mírový prostředník roli, ke které se považuje povolán.“40 
Přesto považoval zachování z jeho pohledu málo striktní neutrality USA za 
mimořádně důležité. V první polovině května 1915 potopila německá ponorka 
britský parník Lusitania, při katastrofě zahynulo více než 100 občanů USA. 
Američané poslali 13. května 1915 Němcům protestní nótu, ve které žádali 
odškodnění obětí a materiálních ztrát a záruky, že se podobný incident již 
nebude opakovat.41 Velvyslanec, který si nepřál roztržku mezi Washingtonem 
a Berlínem, proto přesvědčil ministra zahraničí Buriána, aby Berlínu doporučil 
se zavázat, že napříště nebude za určitých podmínek ve válečné zóně kolem 
Velké Británie potápět osobní parníky. Spojené státy pak měly zajistit, že na 
těchto lodích nebude přepravován válečný kontraband.42 O věci jednal také 
s americkým státním tajemníkem Bryanem.43

37 HHStA, PA, k. 843 P. A. I. Liasse Krieg 4c. Deutschland 1915 (dále 843 P. A. I), Dumba 
Buriánovi, 15. 1. 1915.

38 HHStA, PA, k. 897 P. A. I, Dumba Buriánovi, 25. 2. 1915.
39 Tamtéž, Dumba Buriánovi, 9. 4. 1915.
40 Tamtéž.
41 U.S. Departement of State. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States (dále 

FRUS), 1915, Supplement (dále Suppl. 1915), The World War, Washington D. C. 1928, Bryan 
Gerardovi, 13. 8. 1915, s. 389.

42 HHStA, PA, k. 843 P. A. I, Dumba Buriánovi, 12. 5. 1915.
43 NA, RG 59, Microcopy 367, Reel 141, Bryan Wilsonovi, 17. 5. 1915.
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Dumbův pokus ovlivnit vývoj americko-německých vztahů nebyl úspěšný 
a měl nepříjemnou dohru jak pro něj osobně, tak i pro státního tajemníka 
Bryana. Německý státní podtajemník Zimmermann totiž oznámil americkému 
velvyslanci v Berlíně Jamesi W. Gerardovi, že německá vláda obdržela od 
Dumby zprávu, podle které prý Bryan velvyslanci řekl, že americká květnová 
protestní nóta kvůli Lusitanii nebyla myšlena vážně a byla jen gestem vůči 
veřejnosti.44 Bryan ve zprávě prezidentu Wilsonovi sice vše za Dumbova při-
spění popřel, pochybnosti však úplně rozptýlit nedokázal.45 Incident poškodil 
Dumbovo renomé. Velvyslanec si Buriánovi oprávněně stěžoval, že Zimmer-
mannova indiskrece způsobila, že prezident Wilson „nemůže mít příliš vysoké 
mínění o mé diplomatické spolehlivosti a schopnostech.“46

Mnohem více však Dumbovu reputaci poškodila jeho účast na nelegálních 
aktivitách v USA. Velvyslanec rozvinul již na jaře 1915 ve spolupráci s němec-
kou misí v USA plány na poškození amerického zbrojního průmyslu. „Bylo 
v každém případě povinností německého a rakouského zastupitelského úřadu, 
vystoupit poté, co oficiální žádosti nebyly úspěšné, z vlastní iniciativy proti 
zásobování našich nepřátel válečným materiálem a zejména municí,“ napsal 
ve svých pamětech.47 Na konci května 1915 informoval Buriána, že německý 
vojenský atašé v USA kapitán Franz von Papen plánuje rozsáhlou akci na pod-
kopání amerických zbrojních dodávek Dohodě. Německá vláda podle Dumbovy 
zprávy mimo jiné hodlala v USA tajně založit podnik, který by svými masiv-
ními objednávkami střelného prachu, nábojů atp. stáhl z trhu komponenty nutné 
k výrobě válečného materiálu určeného Dohodě. Dále Němci zvažovali koupi 
již fungující zbrojovky Union-Metallic-Cartridge Co. (Remington). Oficiálně 
by nešlo o vládní investici, prostředky na nákup továrny mělo složit konsor-
cium německých a rakousko-uherských zbrojovek (např. Krupp, Škoda, Steyer 
a další). Celkem Němci plánovali vynaložit asi 33 milionů dolarů. Dumba von 
Papenovy návrhy podpořil a zdůraznil, že jde sice o vysokou částku, měla by 

44 FRUS, Suppl. 1915, Gerard Bryanovi, 22. 5. 1915, s. 407. Vzhledem k problémům ve spojení 
s Vídní Dumba zprávu poslal přes Berlín. Zimmermann chtěl zřejmě Gerarda zmást a oplatit 
mu stejnou kartou jeho pokusy vykonávat na Berlín tlak. Americký velvyslanec totiž bez auto-
rizace státním departmentem naznačoval, že přerušení diplomatických styků mezi Spojenými 
státy a Německem je přede dveřmi. DUMBA, C.: c. d., s. 380–381.

45 LC, The Papers of Robert Lansing, Vol. 63, Notes, Character Sketches, Constantin Theodor 
Dumba, May 1916.

46 HHStA, PA, k. 843 P. A. I, Dumba Buriánovi, 29. 5. 1915.
47 DUMBA, C.: c. d., s. 400.
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však přispět k „50% snížení amerického vývozu ručních zbraní a munice, což 
by zvláště pro Rusko mělo rozhodující význam.“48

V první polovině června 1915 pak Dumba v telegramu baronu Buriánovi 
přišel s dalšími návrhy. Doporučoval následovat příklad Němců, kteří přiměli 
k odchodu z amerických továren některé špičkové chemiky s říšskoněmeckým 
občanstvím. Plánoval proto upozornit vystěhovalce na ustanovení rakouského 
a uherského trestního zákoníku ve věci poskytování pomoci nepříteli pro-
střednictvím účasti na výrobě a dodávkách zbraní a munice. Protože očekával, 
že po publikaci zmíněného oznámení odejde ze zbrojovek řada zaměstnanců, 
kteří se pak ocitnou bez prostředků, navrhoval pomoci jim z vládních fondů. 
Podle zprávy c. a k. konzulátu ve Philadelphii pracovaly jen v Bethlehemských 
ocelárnách čtyři tisíce Maďarů, stejný počet Slováků a německy mluvících 
zaměstnanců, dva tisíce Čechů a stovky příslušníků ostatních národů a národ-
ností monarchie.49

Dumba také doufal, že by odbory mohly během několika týdnů zorgani-
zovat s diskrétní pomocí Centrálních mocností stávky ve zbrojovkách. V této 
souvislosti opět spoléhal na odboráře rakousko-uherského původu, hlavně pak 
na Maďary v Bethlehem Steel a žádal Vídeň o poskytnutí nemalých finančních 
prostředků na podporu uvedeného plánu. Domníval se, že dokonce i více než 
100 000, ba i 1 000 000 dolarů by bylo jen malou obětí, pokud by se podařilo ve 
spojení s německou vládou dezorganizovat celou americkou produkci munice.50

Dne 20. srpna 1915 Dumba předal americkému novináři Francisi J. Archi-
baldovi dokumenty, které Archibald slíbil dopravit do Vídně. Zmíněného 
novináře doporučil na sklonku roku 1914 sám ministr zahraničí hrabě Berch-
told. Archibald působil delší dobu ve Válečném tiskovém stanu (něm. Kriegs-
pressequartier) a byl „monarchii velmi přátelsky nakloněn.“ Ministr dokonce 
Dumbu pověřil, aby tajně financoval Archibaldovo přednáškové turné po 
Spojených státech.51 Není proto divu, že se velvyslanec rozhodl využít Archi-
balda jako svérázného kurýra. V dopise, který měl novinář doručit Buriánovi, 
se Dumba otevřeně vyjadřoval o vyhlídkách na úspěch akcí proti americkým 
dodávkám Dohodě: „Domnívám se, že můžeme měsíce narušovat, když už ne 
zcela podkopat, výrobu zbraní v Bethlehemu a na středozápadě.“ K tomu bylo 
podle něj také potřeba získat podporu dělníků kampaní v tisku a navrhoval 

48 HHStA, PA, k. 897 P. A. I, Dumba Buriánovi, 30. 5. 1915.
49 Tamtéž, Dumba Buriánovi, 27. 9. 1915.
50 Tamtéž, Dumba Buriánovi, 11. 6. 1915.
51 MATSCH, E.: Wien–Washington. Ein Journal diplomatischen Beziehungen 1838–1917. Wien 

- Köln 1990, s. 649–650 (Berchtold Dumbovi, 31. 12. 1914).
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proto na tento účel vynaložit 15–20 000 dolarů.52 Koncem srpna pak Dumba 
v dopise Buriánovi upřesnil, že cílem stávkujících bude prosadit osmihodino-
vou pracovní dobu při zachování stávající výše mezd. Stávkující pak nechtěl 
podporovat přímo, ale využít Němci již zřízené kanceláře, která se snažila 
zprostředkovat práci zaměstnancům zbrojovek německého původu, kteří z nich 
dobrovolně odešli.53

Burián Dumbovy návrhy podpořil a 25. srpna 1915 souhlasil s poskytnu-
tím 100 000 dolarů na podporu stávky dělníků v amerických muničních továr-
nách.54 Dumba se o ministrově souhlasu ale dozvěděl až po svém návratu do 
vlasti. Je vysoce pravděpodobné, že pokud by Washington věděl o Buriánově 
souhlasu s financováním velvyslancových plánů, mohla mít Archibaldova aféra 
mnohem vážnější dopady na vzájemné vztahy. Velvyslanec naštěstí ale neměl 
dost času potřebného k uskutečnění výše uvedených záměrů.

Archibalda 30. srpna 1915 zadrželi ve Falmouthu Britové a předali u něj 
nalezené dokumenty americkému velvyslanectví v Londýně. Začala Archibal-
dova (někdy uváděná jako Dumbova) aféra, která dále zhoršila vztahy mezi 
Rakousko-Uherskem a Spojenými státy. Státní department tak dostal příle-
žitost definitivně se s nepohodlným Dumbou vypořádat. Lansing velvyslanci 
nedůvěřoval a současně žasl, že se dopustil chyby a předal citlivé materiály 
žurnalistovi. V květnu 1916 si do svého deníku poznamenal, že Dumbovy 

„způsoby a metody jistě zavdávaly důvody pro podezření… Věřím, že stál za 
mnohými německými aktivitami v této zemi, které byly neustálým zdrojem obav 
naší vlády. Podle mého názoru byl mozkovým centrem Centrálních (angl. Teu-
tonic – pozn. V.H.) mocností ve Spojených státech. Rozený intrikán jistě našel 
vhodné zaměstnání v osnování spiknutí a pletich…“55

Lansingův pohled na Dumbu nebyl úplně spravedlivý a státní tajemník to 
ve svém deníku i připouštěl. Velvyslanec sice některé vysoce postavené osoby, 
včetně plukovníka House, odpuzoval svou strojenou upřímností, jejímž cílem 
očividně bylo přimět k otevřenému rozhovoru i partnera,56 snažil se ale udržet 
vzájemné vztahy na dobré úrovni. Spojené státy podobně jako řada rakousko- 
-uherských a německých diplomatů a politiků považoval jen za hospodář-

52 Miscelaneous. No. 16 (1915). Austrian and German Papers Found in Possession Mr. James 
F. J. Archibald, Falmouth, August 30, 1915, London 1915, No. 9, s. 9–11 (Dumba Buriánovi, 
20. 8. 1915).

53 HHStA, PA, k. 897 P. A. I, Dumba Buriánovi, 24. 8. 1915.
54 Tamtéž, Burián Dumbovi, 25. 8. 1915.
55 LC, The Papers of Robert Lansing, Vol. 63, Notes, Character Sketches, Constantin Theodor 

Dumba, May 1916.
56 Yale University Library, Edward Mandell House Papers, Reel 3, Diary, 10. 8. 1915.
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ský kolos, který není schopen vojensky zasáhnout do evropských záležitostí. 
Krátce před vypuknutím vlastní aféry dokonce soudil, že se vládnoucí politické, 
finanční a obchodní kruhy „třesou před možným konfliktem s Německem.“57

O Lansingovi pak Dumba tvrdil, že má „mentalitu malého advokáta,“ 
který za nejvážnější přečin považuje zneužití amerického občana k aktivitám 
v rozporu s neutralitou USA.58 Velvyslanec totiž svěřil různým americkým 
občanům depeše určené vídeňské vládě i v minulosti, někteří američtí diplo-
maté cestující do Evropy mu dokonce sami tuto možnost nabídli.59 Dumbova 
charakteristika Lansinga však neodpovídala realitě. Státní tajemník postupoval 
vůči Dumbovi tvrdě proto, že byl spolu s prezidentem přesvědčen, že se vel-
vyslanec dopustil jednání neslučitelného s jeho diplomatickým statutem. Jistou 
roli sehrály také Lansingovy osobní antipatie vůči Dumbovi a jeho přesvěd-
čení, že Dohoda vede spravedlivou válku. Mezi Washingtonem a Vídní se sice 
během září vzrušeně diskutovalo o dalším Dumbově osudu, Rakousko-Uher-
sko však nakonec muselo vyhovět požadavku Wilsonovy administrativy a vel-
vyslance odvolat. Burián 24. září 1915 Penfieldovi v mrazivé audienci sdělil, že 
Dumbovi původně udělená dovolená bude trvalého rázu.60

Ve Vídni se Dumbovi dostalo milého přijetí. Absolvoval hodinovou audi-
enci u císaře a na Ballhausplatzu byl považován za mučedníka.61 Někteří jeho 
úředníci však v soukromí zaujali kritičtější stanovisko. Na svůj aristokratický 
původ patřičně hrdý baron Ludwig Flotow, který obvykle přehlížel kolegy 
novošlechtického či měšťanského původu, Dumbu znal od dob společného 
působení v Bělehradě. V době velvyslancova návratu již byl jedním z nejvýše 
postavených úředníků ministerstva zahraničí. Soudil, že ve velvyslancův pro-
spěch intervenovala jeho dobrá známá, císařova přítelkyně paní Schrattová.62 
Se svým kritickým hodnocením Dumbových diplomatických schopností však 
nebyl Flotow sám. Snad nejostřeji se o nich vyjádřil prezident rakousko-uherské 
Koloniální společnosti Ernst Weisl. Na základě informací svých amerických 

57 HHStA, PA, k. 52 P. A. XXXIII, Dumba Buriánovi, 31. 8. 1915.
58 Tamtéž, k. 897 P. A. I, Dumba Buriánovi, 12. 9. 1915. Telegram s Dumbovou žádostí 

o poskytnutí dovolené odešel se souhlasem státního departmentu 13. 9. 1915 prostřednictvím 
německého velvyslanectví ve Washingtonu. FRUS, Suppl. 1915, Bernstorff Lansingovi, 13. 9. 
1915, s. 934.

59 DUMBA, C.: c. d., s. 414.
60 FRUS, Suppl. 1915, Penfield Lansingovi, 30. 9. 1915, s. 944–946. Ve stručné formě Penfield 

audienci shrnul v telegramu z 24. 9. 1915, viz FRUS, Suppl. 1915, s. 942.
61 NA, RG 59, Microcopy 367, Reel 23, Penfield Lansingovi, 4. 11. 1915.
62 MATSCH, E.: November 1918 auf dem Ballhausplatz. Erinnerungen Ludwigs Freiherrn von 

Flotow, s. 164. Dumba však nebyl povýšen do šlechtického stavu, jak o to tvrdily americké 
noviny a někteří diplomaté (např. velvyslanec v Německu Gerard). 
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zdrojů žasl nad Dumbovou ochotou předat citlivé dokumenty Archibaldovi, 
kterého podle něj nebylo možné brát vážně. Naivní byl prý i Dumbův plán 
vyvolat za pouhých 15 000 dolarů stávky v muničních továrnách a svědčil 
o tom, jak špatně byl orientován. Monarchii loajální krajané podle něj opráv-
něně požadovali, „aby do Washingtonu přicestoval nový zástupce, který by 
nebyl nováčkem (v amerických záležitostech – pozn. V.H.) a lépe by znal tamní 
poměry.“63 Ve skutečnosti byl Dumba svými nadřízenými hodnocen dobře 
a také díky tomu dosáhl jako nešlechtic mimořádně úspěšné kariéry.

Dumbova diplomatická dráha skončila, do konce války již nebyl reakti-
vován. Na vlastní žádost byl 26. října 1916 poslán do výslužby. V květnu 1917 
však byl povolán do rakouské Panské sněmovny, ve které působil až do rozpadu 
monarchie v roce 1918.64 Byl sice nakloněn co nejužší hospodářské spolupráci 
s Německem, válečné zkušenosti ho ale přivedly k poznání, že je třeba co nej-
dříve uzavřít kompromisní mír. Současně se stal velkým příznivcem myšlenky 
Společnosti národů, kterým zůstal až do své smrti v roce 1947.65

63 HHStA, PA, k. 897 P. A. I, Weisl Musulinovi, 13. 10. 1915, No. chybí.
64 Jahrbuch des k. u. k. Auswärtigen Dienstes, s. 257.
65 KONECNY, E.: c. d., s. 162 a dále.
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Summary

dIPloMaT aNd  BuSINeSSMaN CoNSTaNTIN duMBa aS auSTro-
hungarian ambassador to the united states of ameriCa  

(1913–1915)

václav horčička

This article deals with professional path of Austro-Hungarian Ambassador Constantin Dumba. 
Author analyzes not only his diplomatic work in the United States during the first year of the 
World War I, but also points out,  that Dumba had  unique position in the Austro-Hungarian 
foreign service. He demonstrates, that above mentioned position was closely connected with 
his family ś  origin. The Dumbas had come to Vienna just after Napoleonic Wars from the 
Greek part of Macedonia. His ancestors were engaged in foreign trade between Turkey and 
Austria-Hungary. They became very rich and they had indispensable political influence. 
Author demonstrates, how fundamental was this fact to the Constantin Dumba ś activities in 
the foreign service.  In the second part of this article author deals with Dumba ś acting as 
Ambassador to the United States. He analyzes Dumba ś vain attempts positively influence 
relations between the United States and Austria-Hungary and enforce the United States to 
observe a strict neutrality in the „Great War“. During the spring 1915 Dumba recognized that 
official diplomatic methods are not sufficient to achieve these objectives and thereafter he 
supported very risky subversive actions, which should led to reduction of American supplies 
of war material to the Entente. The author analyzes negative consequences of this by the 
Austro-Hungarian authorities authorized policy to the relations between both states.

(Translation by author)
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OcHrOnnA grAnicy pAńStwOwej nA terenie wOjewództwA 
śląSKiegO w lAtAcH 1922-1939

ZBigniew HOJkA

HOJKA, Zbigniew: The state frontier guard on the silesian province territory in years 1922-1939

Because of the frontierś  route the state frontier guard on the Silesian province territory caused 
a lot of serious problems from the very beginning. The 445 km long border crossed the territo-
rial and administrative units which were till then homogenous. In the area of Upper Silesia the 
border ran through the plants, mine fields or even farms. The situation was complicated because 
of the nature of those grounds. The area was distinguished by the high density of population and 
industry.
In 1930 there were 39 customs roads and 133 agricultural roads which crossed the Polandś bor-
der with Germany on the territory of Silesian province. Moreover, there were 35 frontier customs 
posts. Daily over 50 thousand people moved through those points. This situation facilitated the 
appearance of customs, antinational Battalions, Customs Guard, Frontier Guard and Silesian 
Province Police.

Key words: Frontierg guard, Silesian province, customs duty

Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko; zbyszek_hojka@o2.pl

***
Ochrona granicy państwowej na terenie województwa śląskiego, ze względy 
na skomplikowany przebieg granicy, od początku nastręczała poważne trud-
ności, Granica przecięła jednolite dotychczas organizmy terytorialno-admi-
nistracyjne: Śląsk Cieszyński przynależny wraz z Czechami do Austro-Węgier 
oraz rejencję opolską będąca częścią prowincji śląskiej należącej do Niemiec. 
Wytyczona granica nie posiadała odpowiedników w przeszłości. W części 
górnośląskiej nie oparto jej na żadnych elementach naturalnych.1 Pomimo 
niewielkich rozmiarów województwa śląskiego, ze względu na jej skompli-
kowany przebieg, przed formacjami ochrony granicy postawiono zadanie 
strzeżenia pasa długości 445 km.2 Sytuację komplikował charakter tych  

1 HAWRANEK, F.: Polsko-niemiecka granica na Górnym Śląsku w latach międzywojennych. 
Kwartalnik Opolski 1983, 3, s. 5–9.

2 Archiwum Państwowe Katowice (dalej AP Katowice). Urząd Wojewódzki Śląski (dalej UWŚl), 
sygn. 690, s. 190.
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ziem, wyróżniających się wysoką gęstością zaludnienia oraz funkcjonującym 
na tym terenie przemysłem. Granicę polsko-niemiecką na terenie województwa 
śląskiego w 1930 roku przecinało 39 dróg celnych i 133 drogi gospodarcze. 
Znajdowało się tu 35 punktów przepustkowych, przez które przemieszczało 
się dziennie przeszło 50 tyś osób. Arbitralnie wyznaczona granica, zwłaszcza 
w części górnośląskiej województwa od początku stwarzała problemy ze 
względu na fakt, że granica niejednokrotnie przebiegała przez miejscowości. 
Dzieliła nawet zakłady przemysłowe, majątki ziemskie oraz gospodarstwa 
chłopskie. Na terenie województwa granica przecięła jednolite grunty w 353 
przypadkach, w tym 185 na odcinku polsko-czechosłowackim.3 Ułatwiało to 
występowanie przestępstw natury celnej, antypaństwowej i kryminalnej. To 
z kolei rzutowało na bezpieczeństwo ekonomiczne i polityczne państwa. Pro-
blemy te istniały od początku istnienia państwa polskiego.4

Proces kształtowania się granic pociągał za sobą tworzenie systemu ich 
ochrony. W pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej na granicy zachodniej, 
południowej i północnej zabezpieczenie granicy powierzono Ministerstwu Spraw 
Wojskowych a te z kolei formacjom wojskowym: Straży Gospodarczo-Wojskowej, 
Straży Granicznej, Wojskowej Straży Granicznej, Strzelcom Granicznym, Bata-
lionom Wartowniczym oraz Batalionom Celnym.5 Sytuacja zmieniła się w 1922 
roku po przekazaniu ochrony granic Ministerstwu Skarbu, które powierzyło 
ochronę granicy nowo powołanej formacji – Straży Celnej. Konsekwencją tego 
było kładzenie nacisku przez nowy organ na ochronę celno-skarbową państwa. 
Straż Celna miała jednocześnie zapobiegać nielegalnemu przekraczaniu granicy. 
Ochrona granicy pozostawała nadal pod zwierzchnictwem resortu skarbowego 
pomimo powołania w 1928 roku w miejsce Straży Celnej – Straży Granicznej. 
Nowa formacja kładła jednak coraz większy wpływ na ochronę polityczną, co 
było skutkiem powstawaniem realnego zagrożenia ze strony Niemiec.

Na terenach, które w 1922 roku utworzyły województwo śląskie powstawa-
nie polskich formacji granicznych rozpoczęło się na terenie Śląska Cieszyńskiego, 
który ostatecznie znalazł się w granicach państwa polskiego po decyzji Rady 
Najwyższej państw Ententy z 28 lipca 1920 roku. Na tym terenie pierwsze jed-

3 STRZELECKI, W.: Bezpieczeństwo na ziemiach polskich od kmiecia grodowego do granato-
wej armii. Warszawa 1934, s. 243–244; KANIA, T.: Spokojna Granica. Kalendarz Cieszyński 
1998, s. 79.

4 ŁOSSOWSKI, P.: Groźba agresji niemieckiej na Polskę w 1919 roku. Wojskowy Przegląd 
Historyczny 1961, 2.

5 OLAS, F.: Straż Graniczna. In: Dziesięciolecie Odrodzonej Polskiej Siły Zbrojnej 1918–1928. 
Warszawa 1928, s. 531; PROCHOWICZ, J.: Formacje graniczne 1918–1924. Problemy 
Ochrony Granic 2000, 14, s. 7–25.
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nostki graniczne zaczęły funkcjonować już w marcu 1919 roku, kiedy to oddziały 
II dywizjonu wchodzącego w skład II Pułku Straży Granicznej obsadziły część 
linii demarkacyjnej polsko-czechosłowackiej na tym terenie.6 Krótko po tym 
Straż Graniczną przemianowano na Wojskową Straż Graniczną. Pełniła ona 
głównie służbę o charakterze wojskowo-politycznym. W przypadku zatrzymania 
przemytników funkcjonariusze tej formacji ograniczali się do sporządzenia pro-
tokołu, a następnie odsyłali zatrzymanych na posterunek policji lub żandarmerii.7 
Wojskowa Straż Graniczna zajmowała się również kontrolą osobową i celną na 
przejściach granicznych.8 Z czasem jednak kontrolę ruchu granicznego ludności 
zaczęła przejmować Policja Państwowa. Kontrola celna stała się natomiast domeną 
urzędów celnych.9 Powstawały one wraz z obejmowaniem poszczególnych teryto-
riów przez odradzające się państwo polskie. Pierwotnie funkcjonowały w ramach 
powiatowych i okręgowych Izb Skarbowych jako komórki celne. W połowie 1920 
roku powołano w Ministerstwie Skarbu Departament Ceł, który przystąpił do 
tworzenia II instancji władz celnych w postaci okręgowych dyrekcji ceł. Na tere-
nie Śląska Cieszyńskiego funkcjonowały początkowo władze skarbowe pierwszej 
instancji. Pierwotnie zmierzano do podporządkowania istniejących organów Kra-
jowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie lub Ministerstwu Skarbu. Ostatecznie władzą 
skarbową II instancji stała się Dyrekcja Skarbu w Cieszynie. W okresie rządów 
Komisji Międzysojuszniczej podporządkowano ją prefektowi części wschodniej 
Zygmuntowi Żurawskiemu. Po przejęciu części Śląska Cieszyńskiego przez Pol-
skę organ ten podlegał komisarzowi rządowemu oraz ministrowi skarbu.. Stan ten 
utrzymał się do powstania województwa śląskiego.10

W 1920 roku Wojskową Straż Graniczną przemianowano na Strzelców Gra-
nicznych. Działania te zbiegły się z procesem stopniowego odchodzenia od pod-
ległości formacji granicznych Ministerstwu Spraw Wojskowych. Pod wpływem 
Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Aprowizacji zaczęto kłaść coraz większy 
nacisk na zwalczanie przez Strzelców Granicznych przestępczości gospodarczej. 

6 DOMINICZAK, H.: Granica polsko-niemiecka 1919–1939. Warszawa 1975, s. 91.
7 Relacja kpt. S. Paderewskiego z organizacji 3 pułku Straży Granicznej. In: Polskie formacje 

graniczne 1918–1939. Straż Graniczna 1918–1939. Dokumenty organizacyjne. Wybór źródeł 
I. Koszalin 1999, s. 288.

8 Relacja z organizacji 5 Pułku Strzelców Granicznych. In: Tamże, s. 272.
9 KULA, H. M.: Polska Straż Graniczna w latach 1928–1939. Warszawa 1994, s. 20.
10 RĘGOROWICZ, L. - DWORZAŃSKI, M. - TUŁACZ, M. W. (eds.): Województwo ślą-

skie 1918–1928. Rozwój administracji samorządowej województwa śląskiego w zarysie. 
Informator i przewodnik po wystawie województwa śląskiego na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu. Katowice 1929, s. 206; HOJKA, Z.: Skarbowość. In: SERAFIN, F. (ed.): 
Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny. Katowice 1996, s. 392.
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Wynikało to ze sytuacji politycznej, a zwłaszcza zmniejszeniem się realnego zag-
rożenia ze strony sąsiadów Polski – zwłaszcza Niemiec.11 Żywot tej formacji był 
stosunkowo krótki. Jeszcze we wrześniu 1920 roku zlikwidowano ją zamierzając 
jednocześnie przekazać ochronę granicy formacji cywilnej podległej Ministerstwu 
Skarbu.12 W związku z jej brakiem czasowo ochronę granicy przejęły Bataliony 
Wartownicze. Pełniły one wyłącznie funkcje wartownicze. Przewidziane jako for-
macja przejściowa, wobec braku odpowiednio wyposażonej i wyszkolonej cywilnej 
straży granicznej wyjęto je na początku kwietnia 1921 roku spod zwierzchnictwa 
ministra spraw wojskowych, podporządkowując je jednocześnie ministrowi skarbu. 
W praktyce oznaczało to przejęcie odpowiedzialności za ochronę granicy z Niem-
cami i Czechosłowacją przez Ministerstwo Skarbu. Zewnętrznym tego wyrazem 
była zmiana nazwy formacji granicznej na Bataliony Celne.13 Zbiegło się to rozpo-
częciem luzowania oddziałów wojskowych przez tworzoną od niemal roku cywilną 
Straż Celną.14 Została ona włączona w skład istniejącego wcześniej systemu cel-
nego. Działała pierwotnie bez ściśle określonych zadań na podstawie uchwały Rady 
Ministrów z 20 marca 1920 roku oraz uchwały sejmowej z 20 marca 1922 roku. 
Wstępne uregulowanie jej statutu prawnego nastąpiło ustawą z 31 lipca 1924 roku 
– „O uregulowaniu stosunków celnych.”15 Zgodnie z tym celem jej działalności 
były celna ochrona granic oraz zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granicy. 
Ostateczne na podstawie ustawy z 29 stycznia 1926 roku. „O organizacji Straży 
Celnej” nadano tej formacji jednolity system organizacyjny oraz szczegółowy 
zakres zadań. Zaliczono do niego: nadzór nad granicznym ruchem osobowym 
poza przejściami granicznymi oraz ruchem towarowym poza Urzędami Celnymi, 
śledzenie i ujawnianie przemytu, wykonywanie czynności określonych przepisami 
celnymi, walutowymi oraz o obrocie handlowym z zagranicą, ściganie przestępstw 
skarbowych i celnych, strzeżenie nienaruszalności znaków i urządzeń granicznych, 
współdziałanie z innymi organami w interesie bezpieczeństwa i obrony państwa 
– wojskiem, policją.16 Ministerstwo Skarbu kładło szczególny nacisk na ochronę 

11 Dziennik Rozkazów Wojskowych. 1920, 8, pozn. 155; DOMINICZAK, H.: c. d., s. 101–107.
12 HINTERHOFF, E.: Zagadnienie ochrony pogranicza. Bellona 1925, 17, s. 75: OLAS, F.: c. d., 

s. 532; DOMINICZAK, H.: c. d., s. 114. 
13 KULA, H. M.: c. d., s. 22; MÜNNICH, T.: Korpus Ochrony Pogranicza. In: Dziesięciolecie 

Odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918–1928. Warszawa 1929, s. 524; ŁUKOMSKI, G.: 
Wybrane problemy związane z obroną granic II RP. Geneza i organizacja Straży Granicznej 
i Korpusu Ochrony Pogranicza. In: POLAK, B. (ed.): Z dziejów polskich formacji granicz-
nych 1918–1939. Studia i materiały I. Koszalin 1998, s. 30. 

14 OLAS, F.: c. d., s. 532.
15 Dziennik Ustaw RP (dalej DzURP) 1924, 80, pozn. 777.
16 DzURP 1926, 18, pozn. 105.
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granicy w aspekcie celno-skarbowym, co praktyce oznaczało głównie zapobieganiu 
przemytowi. Najczęściej przemycanymi towarami z Niemiec do Polski były: eter, 
tytoń, spirytus skażony, kosmetyki, sacharyna, obuwie, zegarki, aparaty fotogra-
ficzne, radioodbiorniki, zapalniczki.17 Zachętą do przemytu były różnice cen między 
towarami w Polsce a Niemczech i Czechosłowacji. Przez obszar Górnego Śląska 
prowadziły szlaki przemytnicze towarów do środkowej Polski. Przemyt organizo-
wały często grupy przestępcze spoza województwa śląskiego, które do przerzutu 
towaru przez granice wykorzystywały miejscowych przemytników. Procederem 
tym często trudnili się bezrobotni dla, których przemyt stanowił podstawowe źródło 
utrzymania.18 Organizatorami przemytu byli niejednokrotnie kupcy, przemysłowcy 
oraz gangi. Były to osoby, które dysponowały znacznymi funduszami, niezbędnymi 
do zakupu towarów za granicą oraz opłacenia przemytników zawodowych i trans-
portu.19 Rejonami o szczególnym nasileniu przemytu były Cieszyn oraz powiat 
tarnogórski.20 Na efektywność działań miał wpływ zakaz legitymowania przez 
funkcjonariuszy Straży Celnej osób w pasie nadgranicznym. Wynikało to z założe-
nia, że sprawy te leżą w kompetencji Policji Województwa Śląskiego.21 W praktyce 
ułatwiało to przemyt towarów.

Przerwanie więzi gospodarczych, narodowych i rodzinnych wywołało na 
terenie ziem stanowiących województwo śląskie nasilone ruchy migracyjne. 
W stosunku do ludności zamieszkującej w chwili podziału były górnośląski teren 
plebiscytowy stosowano na podstawie konwencji genewskiej uproszczone proce-
dury przekraczania granicy polsko-niemieckiej na tym odcinku w postaci kart 
cyrkulacyjnych. Chciano tym sposobem złagodzić negatywy wynikające z pod-
ziału tego jednolitego dotychczas obszaru. W 1931 roku na terenie województwa 
śląskiego wydano lub prolongowano 369 298 kart cyrkulacyjnych oraz 21 tyś 
przepustek granicznych tak zwanych gospodarczych.22 Podobną liczbę dokumen-
tów granicznych wydali Niemcy dla swoich obywateli. Innym problemem były 
nielegalne przekroczenia granicy związane z podejmowaniem nielegalnej pracy 
sezonowej przez polskich obywateli na terenie Niemiec. Występowały one na 

17 PAPROCKI, M.: Straż Celna w walce z przemytem w okresie II Rzeczypospolitej. Problemy 
Ochrony Granic  2000, 13, s. 145.

18 STRZELECKI, W.: c. d., s. 244.
19 KULA, H. M.: c. d., s. 175–176.
20 GROCHOWSKI, L.: Zwalczanie przestępczości przemytniczej w okresie II Rzeczypospolitej. 

Przegląd Policyjny 1991, 1, s. 46.
21 Zbiór przepisów i ustaw, rozporządzeń i tymczasowych przepisów obowiązujących Straż 

Celną pełniącą ochronę północnych, zachodnich i południowych granic Rzeczypospolitej 
Polskiej. oprac. Krzywieńczyk L. Lubliniec 1926, s. 112.

22 STRZELECKI, W.: c. d., s. 243–244.
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większą skalę w pierwszych latach po podziale oraz w okresie kryzysu gospodar-
czego zwłaszcza w okolicach Tarnowskich Gór.23

Po powstaniu województwa śląskiego powołano Okręgową Dyrekcję Ceł 
w Mysłowicach. Powstała ona na bazie istniejącego przy Naczelnej Radzie Ludowej 
Wydziału Celnego oraz Dyrekcji Skarbu w Cieszynie. Na jej czele stanął Stanisław 
Chutkowski. Podlegały jej urzędy celne w całym województwie.24 Składała się 
z wydziałów: personalnego, celnego, gospodarczego, rachunkowego, karnego oraz 
ochrony granic.25 Podstawową jednostką organizacyjną ochrony granic były pla-
cówki Straży Celnej. Na terenie danego powiatu tworzyły one zazwyczaj komisariat. 
Z kolei kilka komisariatów tworzyło inspektorat obejmujący część województwa.26 
Na czele inspektoratu stał inspektor podległy bezpośrednio prezesowi dyrekcji ceł. 
Ten ostatni nadzór nad Strażą Celną sprawował przez poszczególne wydziały dyrek-
cji, zwłaszcza wydział ochrony granic. Pracownicy wydziałów nie mieli jednak 
osobistego wglądu w działalność straży.27

 Na terenie województwa śląskiego istniały 3 inspektoraty oraz 18 komisaria-
tów Straży Celnej. Siedziby inspektoratów znajdowały się w Tarnowskich Górach, 
Rybniku i Cieszynie. Inspektorat w Tarnowskich Górach obejmował komisariaty: 
Lubliniec Północ, Lubliniec Południe, Kalety, Tarnowskie Góry, Królewska Huta, 
Ruda. Inspektorat w Rybniku grupował komisariaty: Bielszowice, Knurów, Rybnik, 
Lyski, Lubomia, Gorzyce, Moszczenica.28 Do inspektoratu w Cieszynie należały 
komisariaty: Ustroń, Istebna, Cieszyn, Zebrzydowice.29 Przykładowo komisariat 
Ustroń obejmował placówki: Stożek, Jawornik I, Jawornik II, Czantoria, Górna 
Leszna.30 Placówki liczyły zazwyczaj od 8-12 strażników. Miały zadanie ochrony 
odcinka granicy w zależności od konfiguracji terenu od 10-30 km. Czynności służ-
bowe wykonywano tylko w pasie granicznym szerokości 4 km. W praktyce nadzór 
sprowadzał się najczęściej do samej linii granicznej. Niesłychanie rzadko zdarzało 
się by wysyłano patrole graniczne poza tą linię.31 Był to skutek niedostatecznej 
obsady osobowej placówek, gdzie tylko część strażników pełniła służbę wartow-

23 RYMASZEWSKI, J.: Wywiad przeciwprzemytniczy straży Granicznej. Biuletyn centralnego 
Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 1998, 2, s. 18–19; PAPROCKI, M.: c. d., 
s. 144.

24 DOMINICZAK, H.: c. d., s. 126.
25 AP Katowice, Dyrekcja Ceł w Mysłowicach (dalej DC Mysłowice), sygn. 41, s. 1.
26 KULA, H. M.: c. d., s. 30.
27 PASŁAWSKI, S.: Straż Graniczna i walka z nadużyciami celnymi. Warszawa 1928, s. 5.
28 AP Katowice, DC Mysłowice, sygn. 41, s. 1, 12.
29 Tamże, UWŚl. sygn. 689, s. 42–45.
30 Tamże, s. 42.
31 Zbiór przepisów i ustaw, rozporządzeń i tymczasowych przepisów, s. 49.
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niczą. Zazwyczaj od 2-5 funkcjonariuszy wykonywało funkcje pomocnicze na rzecz 
urzędów celnych, a to do minimum ograniczało możliwości przeciwdziałania prze-
stępczości granicznej.32 Stałą praktyką było lokowanie inspektorów, komisariatów 
i placówek w tych samych miejscowościach. Praktyka ta była niezbyt szczęśliwa 
gdyż pociągało to za sobą naruszenie zasady w myśl której wzdłuż granicy powinny 
być umieszczone tylko placówki. Natomiast organa zwierzchnie czyli komisariaty 
powinny być umieszczone bardziej w głębi kraju, dzięki czemu można byłoby 
w razie potrzeby organizować wsparcie. Rozwiązania takie były efektem działań 
oszczędnościowych. Funkcjonariusze pełnili służbę w formie posterunków stałych 
i obserwacyjnych, patroli pieszych, rowerowych lub konnych. Urządzali również 
zasadzki.

Funkcjonariusze Straży Celnej dzielili się na wyższych i niższych. Do pier-
wszej kategorii zaliczano inspektorów, komisarzy i podkomisarzy. Do drugiej 
przodowników i strażników. Kandydaci na funkcjonariuszy wyższych musieli 
posiadać wykształcenie średnie oraz stopień oficerski. W praktyce przepisy te 
nie były zbyt rygorystycznie stosowane. Aż 30% funkcjonariuszy nie posiadało 
stopnia oficerskiego. Posiadali również braki w wykształceniu. Swoje stanowiska 
zawdzięczali często protekcji.33 Warunkiem przyjęcia do służby jako funkcjo-
nariusza niższego były: wiek 23-40 lat, odbyta służba wojskowa, niekaralność, 
biegłe posługiwanie się językiem polskim oraz znajomość podstawowych działań 
rachunkowych.34 Nieformalnie obowiązywało zarządzenie o nie przyjmowaniu do 
służby osób pochodzących z miejscowości nadgranicznych oraz wielkich miast. 
Skutkiem tego było obsadzenie tej formacji przez element napływowy, w efekcie 
czego stosunek ludności rodzimej do funkcjonariuszy Straży Granicznej można 
określić jako co najmniej nieufny. Kandydaci na funkcjonariuszy niższych musieli 
przejść 6 tygodniowy okres próbny pod kierunkiem komisarzy lub podkomisarzy. 
Podobną praktykę odbywali również kandydaci na funkcjonariuszy wyższych pod 
kierunkiem inspektorów. Przez rok nowo przyjęci funkcjonariusze pełnili służbę 
prowizoryczną.35 Od roku 1925 szkoleniem kadr Służby Celnej zajmowała się 
Centralna Szkoła Straży Celnej w Górze Kalwarii. Szkolenia trwały zazwyczaj 
3 miesiące.36

32 PAPROCKI, M.: c. d., s. 141–150; KULA, H. M.: c. d., s. 34; PASŁAWSKI, S.: c. d., s. 6.
33 PASŁAWSKI, S.: c. d., s. 7. 
34 DzURP 1926, 18, pozn. 105, art. 6; Zbiór przepisów i ustaw, rozporządzeń i tymczasowych 

przepisów, s. 136.
35 Zbiór przepisów i ustaw, rozporządzeń i tymczasowych przepisów, s. 137–139, 143–144.
36 Tamże, s. 278–281; MASŁOŃ, A.: Systemy kształcenia polskich formacji granicznych. 

Problemy Ochrony Granic 1999, 9, s. 10. 
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Na funkcjonowaniu tej formacji negatywnie zaciążyły stosunki panujące 
między funkcjonariuszami, zwłaszcza animozje między niższymi a wyższymi. 
Był to efekt między innymi wadliwego systemu wynagradzania, który w przy-
padku uniemożliwienia przemytu wyraźnie faworyzował funkcjonariuszy wyżs-
zych. Nagradzano nie tylko funkcjonariuszy, którzy przemyt udaremnili ale 
również ich zwierzchników, nie mających najczęściej żadnego udziału w akcji. 
Ci ostatni zazwyczaj otrzymywali odpowiednio wyższe kwoty.37 Występowały 
wyraźne braki w wyposażeniu Straży Granicznej. Funkcjonariusze posługiwali 
się starymi modelami karabinów oraz bardzo zawodną amunicją. Brak było jed-
nolitych przepisów określających sprawę użycia broni. Na terenie województwa 
śląskiego w części górnośląskiej obowiązywały przepisy niemieckiej ustawy 
z 1834 roku, natomiast na terenie Śląska Cieszyńskiego Dekret Austriackiej 
Kamery Nadwornej z 8 listopada 1846 roku. Te w miarę jasne przepisy uzupeł-
niono bardzo niejasnymi okólnikami, które utrudniały ich interpretację przez 
funkcjonariuszy. W efekcie nie wiedzieli oni w jakich warunkach mogą użyć 
broni.38 W inspektoracie cieszyńskim występowały również braki w łączności 
telefonicznej. Co w połączeniu z trudnym terenem górskim często uniemożliwiało 
wszczęcie pościgu za przemytnikami. Na skuteczność tej formacji miał również 
wpływ brak własnych służb wywiadowczych.39

Obok Straży Celnej ochroną granicy państwowej na terenie województwa 
śląskiego zajmowała się Policja Województwa Śląskiego. Była to formacja całkowi-
cie niezależna od Policji Państwowej jak i urzędników ministerialnych. Podlegała 
bezpośrednio wojewodzie śląskiemu, który określał zasady organizacji i funkcjono-
wania tej formacji. Był on przełożonym dla komendanta głównego oraz wszystkich 
funkcjonariuszy policji wojewódzkiej. Przyjmował do służby oficerów do podkomi-
sarza włącznie, natomiast oficerów wyższych mianował minister spraw wewnętrz-
nych. Wojewoda decydował o tworzeniu, lokalizacji oraz likwidacji komisariatów, 
posterunków oraz oddziałów do zadań specjalnych na terenie województwa.40 
Sprawował nadzór za pośrednictwem Komendy Głównej Policji Wojewódzkiej. 
Wojewodowie oddziaływali na policję wojewódzką przy pomocy odnośnych wyd-
ziałów Urzędu Wojewódzkiego: Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego a później 
Wydziału Społeczno-Politycznego.

37 PASŁAWSKI, S.: c. d., s. 8; OLAS, F.: c. d., s. 534.
38 Zbiór przepisów i ustaw, rozporządzeń i tymczasowych przepisów, s. 64–75.
39 DOMINICZAK, H.: c. d., s. 173.
40 APK, UWŚl. Wydział Prezydialny (dalej WP), sygn. 624. Notatka na temat uprawnień woje-

wody śląskiego w stosunku do policji wojewódzkiej; AP Katowice. Policja Województwa 
Śląskiego (dalej PWŚl), sygn. 1, s. 1–4; SZERMAŃSKI, J.: Policja Województwa Śląskiego 
1922–1926. Bielsko-Biała 1996, s. 20.
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Policja Województwa Śląskiego została powołana uchwałą Tymczasowej 
Rady Wojewódzkiej z 17 czerwca 1922 roku.41 Jednocześnie wojewoda śląski 
Józef Rymera wydał rozporządzenie o powołaniu na komendanta głównego tej 
formacji płk. Stanisława Młodnickiego.42 Jednym z zadań jakie postawiono przed 
Policją Województwa Śląskiego była ochrona granicy. Na początku istnienia 
województwa do realizacji tego zadania wydzielono specjalne jednostki, które 
określano mianem policji granicznej. W listopadzie tegoż roku tą odrębność jed-
nak zlikwidowano, włączając policję graniczną w struktury policji ogólnej-mun-
durowej. W 1925 roku policję graniczna zaczęła jednak przechodzić do sekcji tak 
zwanej politycznej.43

W ramach ochrony granicy policja graniczna przeprowadzała kontrolę doku-
mentów i identyfikowała osoby przekraczające granicę, sprawowała nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów paszportowych, zapobiegała nielegalnemu przekrac-
zaniu granicy oraz organizowała pościg w razie jej naruszenia.44

W ramach Komendy Głównej nadzór nad działalnością policji granicznej 
sprawował pierwotnie Oddział Policji Granicznej.45 Jego pierwszym zadaniem 
było zorganizowanie ochrony granicznej na wytyczanej granicy polsko-niemiec-
kiej. W miejscach gdzie granica przecięła drogi, ulice, linie kolejowe utworzono 
tymczasową sieć komisariatów i posterunków kontroli granicznej. Równocześnie 
na mocy polsko-niemieckiej konwencji genewskiej powołano na terenie Nie-
miec jednostki kontroli granicznej: Bytom Dworzec (Beuthen – Hauptbahnhof), 
Bytom Zachód (Beuthen – West), Bytom Wschód (Beuthen – Ost), Bytom Północ 
(Beuthen – Stadtwald), Karb (Karf), Zabrze Dworzec (Hindenburg – Bahnhof), 
Sośnica (Sosnitza), Brynek i Annaberg.46 Część tych jednostek jednak wkrótce 
zlikwidowano lub też przeniesiono na teren województwa śląskiego. Z dniem 1 
grudnia zlikwidowano również Odział Kontroli Granicznej, a istniejącą sieć policji 
granicznej podporządkowano właściwym komendantom powiatowym. W prak-
tyce oznaczało to podporządkowanie komisariatów i posterunków granicznych 
miejscowym jednostkom organizacyjnym policji. Tym samym policja graniczna 

41 HOJKA, Z.: Józef Rymer. Biografia polityczna. Katowice 2002, s. 103.
42 c.d., s. 100–103; KAYZER, B.: Policja województwa śląskiego w latach 1922–1939 (zagadnie-

nia organizacyjne). In: SERAFIN, F. (ed.): Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monogra-
ficzny. Katowice 1996, s. 445.

43 KAYZER, B.: Policja graniczna województwa śląskiego (1922–1926). Przegląd Policyjny 
1991, 2–3, s. 172–190; SZERMAŃSKI, J.: c. d., s. 173.

44 KAYZER, B.: Policja województwa śląskiego, s. 177–183.
45 AP Katowice. PWŚl., sygn. 1, s. 1–4; KAYZER, B.: Policja województwa śląskiego, s. 446.
46 Polsko-niemiecka konwencja górnośląska zawarta w Genewie 15 maja 1922 r. Genewa 1922, 

art. 428; KAYZER, B.: Policja graniczna, s. 173.
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straciła dotychczasową odrębność.47 Włączenie policji granicznej w struktury 
ogólne Policji Województwa Śląskiego pociągnęło za sobą niekorzystne zjawisko 
kierowania na posterunki policjantów merytorycznie nieprzygotowanych do tego 
rodzaju służby.

Służba na posterunkach granicznych, zwłaszcza znajdujących się na terenie 
państwa niemieckiego narażała pełniących ją funkcjonariuszy na różnego rodzaju 
trudności lub niebezpieczeństwo. Stałym zjawiskiem były utrudnienia ze strony 
niemieckiej administracji, policji i służb granicznych. Niemieccy funkcjonariusze 
często ignorowali lub ośmieszali polskich funkcjonariuszy. Zdarzały się również 
napady na pojedynczych policjantów lub nawet na ich siedziby.48 Polscy policjanci 
nie byli w stanie skutecznie przeciwstawić się agresji ze strony Niemców co wyni-
kało między innymi z faktu, że w czasie służby na terenie Niemiec nie posiadali 
broni. W tej sytuacji władze wojewódzkie zaczęły dążyć do likwidacji części 
polskich posterunków granicznych w Niemczech.49

W 1925 roku doszło do zaostrzenia stosunków gospodarczych między Polską 
a Niemcami w postaci tak zwanej wojny celnej.50 Jej wybuch był związany z wygaś-
nięciem z dniem 10 stycznia postanowień traktatu wersalskiego zawierających klau-
zulę najwyższego uprzywilejowania w handlu z Niemcami oraz wygaśnięciem 15 
czerwca przepisów konwencji genewskiej z 1922 roku o bezcłowym dopuszczeniu 
na rynek niemiecki węgla z polskiej części Górnego Śląska.51 Niemcy były gotowe 
zezwolić na dalszy bezcłowy import polskiego węgla pod warunkiem wstrzyma-
nia wysiedlania niemieckich optantów oraz zawieszenie likwidacji niemieckiego 
majątku w Polsce. Odpowiedzią ze strony Polski był zakaz importu do Polski 
z dniem 20 czerwca wielu niemieckich towarów. Konflikt ten Niemcy zamier-
zały wykorzystać do doprowadzenia do załamania gospodarczego i politycznego 
Polski. Skutkiem tego był wzmożony przemyt. To w połączeniu z coraz bardziej 
słabnącą wykrywalnością tego procederu pociągnęło za sobą konieczność reorga-
nizacji systemu ochrony granic. Zdano sobie między innymi sprawę, że istniejący 
system, w którym kładziono nacisk głównie na ochronę celno-ekonomiczną jest 
niewydolny. Zaczęto dostrzegać zależności między obroną interesów ekonomicz-
nych państwa a zabezpieczeniem pod względem polityczno-wojskowym. Z podję-
ciem konkretnym działań w tym kierunku zwlekano jednak niemal cały rok, co 

47 Odrębność organizacyjną posiadały jedynie jednostki graniczne: Bytom Dworzec, Młyn 
Szombierski i Łagiewniki. 

48 AP Katowice. UWŚl., sygn. 687, s. 49, 51–52; KAYZER, B.: Policja graniczna, s. 177.
49 Tamże, s. 68–76.
50 Szerzej patrz: RATYŃSKA, B.: Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 

1919–1930. Warszawa 1969.
51 Polsko-niemiecka konwencja, art. 224.
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było skutkiem zaostrzającej się walki politycznej w Polsce. Sytuacja zmieniła się 
po dojściu do władzy obozu marszałka Józefa Piłsudskiego. W latach 1926-1927 
opracowano projekt, w którym proponowano likwidację Straży Celnej, której 
funkcje miała przejąć formacja o charakterze wojskowym – Korpus Ochrony 
Pogranicza.52 Koncepcję tą zarzucono zarówno ze względów ekonomicznych jak 
i politycznych. Utrzymanie KOP na granicy zachodniej, południowej i północnej 
obciążyło by poważnie budżet państwa, a z drugiej strony zostałoby potraktowane 
przez państwa europejskie, zwłaszcza Niemcy i Czechosłowację jako objaw mili-
taryzacji Polski.53 Ostatecznie zdecydowano się na reorganizację Straży Celnej.54 
Rozpoczęto ją na podstawie wspólnego zarządzenia ministra spraw wojskowych 
Józefa Piłsudskiego i ministra skarbu Gabriela Czechowicza z dnia 30 czerwca 
1927. 31 sierpnia tegoż roku minister skarbu wydał rozporządzenie o „O organi-
zacji Straży Celnej” na podstawie, którego formacja ta stała się odrębną jednostką 
podporządkowaną bezpośrednio ministrowi. Powołano jednocześnie Naczelny 
Inspektorat Straży Celnej, któremu podlegały sprawy organizacyjne, wyszkolenie 
i zaopatrzenie formacji.55 Dokonano również reorganizacji struktury terenowej. 
Wyłączono jednostki Straży Celnej spod zwierzchnictwa Dyrekcji Ceł. Powołano 
Inspektoraty Okręgowe. Teren województwa śląskiego podporządkowano Inspek-
toratowi Okręgowemu Śląskiemu w Katowicach.56 W 1928 roku rozporządzeniem 
prezydenta Ignacego Mościckiego z 22 marca powołano w miejsce Straży Celnej 
– Straż Graniczną. Nowa formacja przejęła znaczną część kadry likwidowanej 
Straży Celnej.57 Podstawowym warunkiem przyjęcia do służby było odbycie 
wcześniej służby wojskowej. Straż Graniczną wyposażono znacznie lepiej niż jej 
poprzedniczkę w broń, środki transportu i łączności. Pod koniec lat trzydziestych 
do służby na granicy zaczęto również kierować psy.58 Dokonano jednocześnie 
uściślenia zasad użycia broni przez funkcjonariuszy.59

Istotne znaczenie dla pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej miał system ich wynagradzania. Chociaż ich pensje zasadnicze nie były 

52 Projekt rozbudowy Korpusu Ochrony Pogranicza dla ochrony granicy niemieckiej, czeskiej 
i rumuńskiej opracowany przez Oddział I Sztabu Generalnego dla Szefa Sztabu Generalnego 
z 25 III 1927. In: Polskie formacje graniczne I, s. 32–42.

53 KULA, H. M.: c. d., s. 39.
54 OLAS, F.: c. d., s. 533.
55 DzURP 1927, nr 80, poz. 777.
56 PASŁAWSKI, S.: c. d., s. 12. Siedziba inspektoratu mieściła się w Mysłowicach.
57 DzURP 1928, nr 37, poz. 349; nr 81, poz. 714.
58 KULA, H. M.: c. d., s. 72.
59 DzURP 1928, nr 27, poz. 243.
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zbyt wysokie,60 otrzymywali dodatki graniczne w wysokości 25%, dodatek 
mieszkaniowy 15% oraz nagrody za udaremnienie przemytu.61 W tym ostatnim 
wypadku wysokość nagrody była uzależniona od wartości zatrzymanego towaru. 
Wypłacały ją Urzędy Celne. Dzięki nagradzaniu tylko strażników, którzy przyc-
zynili się osobiście do udaremnienia przemytu znikły występujące do tej pory 
w tym względzie nadużycia, skutkiem czego było zażegnanie antagonizmów 
w relacjach między niższym a średnim personelem.

Nowej formacji nadano charakter wojskowo-policyjny, w efekcie czego 
obowiązywała w niej dyscyplina i pragmatyka wojskowa.62 Podlegała ona według 
kompetencji aż trzem resortom: Ministerstwu Skarbu, Ministerstwu Spraw Woj-
skowych i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.63 Skutkiem tego były konsultacje 
między ministrem skarbu a ministrem spraw wojskowych w sprawie obsady sta-
nowisk: komendanta głównego, jego zastępcy, szefa sztabu komendy oraz szefów 
oddziałów komendy. W kompetencji ministra spraw wojskowych leżało również 
kierowanie do służby w Straży oficerów i szeregowych służby czynnej.64 Orga-
nizacyjnie Straż Graniczną podporządkowano Ministerstwu Skarbu. W efekcie 
tego stała się organem wykonawczym władz skarbowych w zakresie ochrony 
celnej granic państwa polskiego.65 W sprawach obrony państwa współpraco-
wała z organami wojskowymi. W przypadku wojny Straż Graniczna miała stać 
się częścią armii polskiej.66 W zakresie ochrony politycznej granicy podlegała 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz władzom administracji rządowej. Była 
zobowiązana w tym zakresie do ścisłej współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa 
Urzędu Województwa Śląskiego oraz Policją Województwa Śląskiego.67 Zgodnie 
z rozporządzeniem z dnia 22 marca 1928 roku miała strzec nienaruszalności gra-
nic politycznych państwa, współdziałać z wojskiem w zakresie obrony państwa, 
nadzorować przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku w strefie nadgranicznej, 
przeciwdziałać przemytowi i granicznym przestępstwom skarbowym.68

Województwo śląskie podlegało Śląskiemu Inspektoratowi Okręgowemu 
Straży Granicznej. Inspektorat Śląski składał się z 4 inspektoratów granicznych: 

60 Przykładowo komisarze otrzymywali 335 zł, a strażnicy 150 zł wynagrodzenia.
61 DzURP 1928, nr 69, poz. 632; KULA, H. M.: c. d., s. 81.
62 KULA, H. M.: c. d., s. 209.
63 DzURP 1928, nr 37, poz. 349.
64 KONSTANKIEWICZ, A.: Ochrona polskiej granicy z Niemcami w okresie międzywojennym. 

Wojskowy Przegląd Historyczny 1978, 3, s. 284.
65 DzURP 1928, nr 37, poz. 349, art. 2.
66 Tamże, poz. 349, art. 4.
67 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu (dalej DzUMS) 1932, nr 18, poz. 287. 
68 DzURP 1928, nr 37, poz. 349.
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nr 14 w Lublińcu, nr 15 w Królewskiej Hucie, nr 16 w Rybniku, nr 17 w Cies-
zynie. W latach trzydziestych nastąpiły zmiany organizacyjne w poszczególnych 
inspektoratach granicznych. Siedzibę inspektoratu nr 17 z Cieszyna przeniesiono 
1 października 1930 roku do Białej a następnie 5 sierpnia 1931 roku do Bielska.69 
Z dniem 26 listopada 1931 przeniesiono siedzibę inspektoratu nr 14 z Lublińca do 
Częstochowy.70 Jednocześnie poszerzono terytorialnie wspomniane inspektoraty. 
Do inspektoratu Bielsko należały również komisariaty Istebna, Rajcza, Korbielów 
obejmujące swym zasięgiem część południowo-zachodniej Małopolski. 29 listo-
pada 1933 roku siedziba inspektoratu nr 15 została przeniesiona z Królewskiej 
Huty do Wielkich Hajduk. Inspektoraty składały się z komisariatów. Najniższą 
jednostkę organizacyjną tworzyły placówki i posterunki.71 W roku 1934 Śląski 
Inspektorat Okręgowy składał się z 17 komisariatów, 75 placówek I linii, 21 
placówek II linii oraz 16 posterunków.72 Na czele inspektoratu w 1928 stanął 
nadkomisarz W. Budrewicz. Później zastąpił go nadkomisarz W. Spilczyński. 
Stanowisko inspektora informacyjnego zajmowali kolejno komisarze Schrot i Sta-
nisław Matera.73

Rekrutację do Straży Granicznej prowadziły inspektoraty okręgowe. Kan-
dydaci przyjmowani byli najpierw na trzyletni okres próbny.74 Ich wyszkoleniem 
zajmowała się Centralna Szkoła Straży Granicznej w Górze Kalwarii, przeniesiona 
w 1933 roku do Rawy Ruskiej. Szkolenie trwało zazwyczaj 6 miesięcy. Obejmo-
wało prawo cywilne, celne, skarbowe i karne. Omawiano również sposoby i środki 
służące zapobieganiu, ujawnianiu i likwidacji przestępstw granicznych. Organizo-
wano symulacje zdarzeń z jakimi mogli spotkać się funkcjonariusze. Kurs obejmo-
wał także musztrę, posługiwanie się bronią palną oraz naukę języków obcych.75

Pomimo objęcia w 1928 roku ochrony granicy na terenie województwa 
śląskiego przez Straż Graniczną nadal równorzędnie zadanie to pełniła Policja 
Województwa Śląskiego. W 1938 roku na 77 przejść granicznych w wojewód-

69 Rozkaz nr 3/31 zastępcy komendanta Straży Granicznej płk E. Czaplińskiego w sprawie 
reorganizacji niektórych inspektoratów granicznych z 5 sierpnia 1931 r. In: Polskie formacje 
graniczne 1918–1939. Straż Graniczna 1918–1939. Dokumenty organizacyjne. Wybór źródeł 
II. Koszalin 1999, s. 78–79.

70 Rozkaz nr 10 komendanta Straży Granicznej płk J. Jur-Gorzkowskiego w sprawie reorganiza-
cji Śląskiego Inspektoratu Granicznego z 5 listopada 1929 r. In: Polskie formacje graniczne II, 
s. 58–60.

71 DzURP 1928, nr 37, poz. 349; AP Katowice, UWŚl. sygn. 690, s.141–143.
72 AP Katowice. UWŚl. sygn. 690, s. 190–200.
73 Tamże, sygn. 720, s. 72.
74 DzURP 1928, nr 37, poz. 349.
75 Rozkaz nr 3 komendanta Straży Granicznej w sprawach organizacyjnych z 29 listopada 1933 

roku. In: Polskie formacje graniczne II, s. 88–89; MASŁOŃ, A.: c. d., s. 7–20.
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ztwie śląskim, Straż Graniczna pełniła służbę na 48, PWŚl. 22. Na 7 przejściach 
istniał system mieszany, w dzień służbę pełniła policja, a w nocy Straż Granicz-
na.76 Wzajemne stosunki między tymi formacjami były poprawne. Współdziałano 
zwłaszcza w zakresie ścigania przestępstw skarbowo-celnych, kontroli doku-
mentów na przejściach granicznych oraz nielegalnego przekraczania granicy.77 
W roku 1930 zatrzymano 1256 osób w czasie próby nielegalnego przekroczenia 
granicy oraz 172 w strefie nadgranicznej.78

Za najważniejszy element funkcjonowania Straż Graniczna przyjęła służbę 
wywiadowczą, oficjalnie określaną jako wywiad przeciwprzemytniczy. Do 
prowadzenia jej zobowiązano wszystkie jednostki i funkcjonariuszy formacji.79 
W terenie działania wywiadowcze koordynowali inspektorzy informacyjni funk-
cjonujący przy inspektoratach okręgu.80 Prace ściśle wywiadowcze prowadzili 
funkcjonariusze w poszczególnych placówkach i posterunkach. Gromadzili infor-
macje na temat szlaków przemytniczych, osób i grup trudniących się przemytem. 
W ośrodkach handlowych, węzłach komunikacyjnych i miejscowościach przy-
granicznych powoływano odrębne posterunki informacyjne.81 Funkcjonowała 
rozbudowana sieć agenturalna w środowisku przemytniczym i wśród ludności 
pogranicza. Istniał specjalny fundusz, z którego opłacano agentów, konfidentów 
i donosicieli. W zależności od wartości informacji wypłacano im od 10-40 zł.82 
Na terenie Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej znajdowała 
się największa ilość placówek i kadry wywiadowczej. W roku 1938 istniały 
tutaj aż 32 placówki wywiadowcze, w których zatrudniano 224 podoficerów 
i 16 pracowników cywilnych. Skupienie tak dużego potencjału wywiadowczego 
było z jednej strony skutkiem kształtu granicy na tym odcinku a z drugiej spe-
cyfiki narodowej, politycznej i ekonomicznej tego regionu.83 Dzięki uzyskanym 
informacjom wywiadowczym kierownicy komisariatów i placówek przydzielali 

76 AP Katowice UWŚl, sygn. 688, s. 138–142.
77 Tamże, sygn. 690, s. 10.
78 Tamże, sygn. 690, Sprawozdania sytuacyjne Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży 

Granicznej za 1930. 
79 MISIUK, A.: Służby specjalne II Rzeczypospolitej. Warszawa 1998, s. 135.
80 SZULEJSKI, Z.: Organizacja i zakres służby wywiadowczej Straży Granicznej w latach 1928–

1939. In: Ochrona granic w końcu XX wieku. cz. 2. Materiały z konferencji zorganizowanej 
w dniach 7–8 09 1992. Kętrzyn 1993, s. 11. 

81 BANIEWICZ, M.: Wybrane problemy wywiadu Straży Granicznej w latach 1934–1935. 
Problemy Ochrony Granic 2000, 12, s. 7–22; MISIUK, A.: c. d., s. 135.

82 BANIEWICZ, M.: c. d., s. 11; KULA, H. M.: c. d., s. 70.
83 Rozkaz nr 12 komendanta Straży Granicznej gen. Bryg. W. Czumy w sprawach reorganizacji 

placówek II linii i posterunków wywiadowczych oraz obsady personalnej z 14 lipca 1939. In: 
Polskie formacje II, s. 172–179; MISIUK, A.: c. d., s. 135.
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strażnikom poszczególne odcinki granicy. Obsadzano zwłaszcza te, w których 
mogło wystąpić prawdopodobieństwo jej naruszenia. Dzięki sprawnej służbie 
wywiadowczej można było wypełnić luki występujące w ochronie granicy. Straż 
Graniczna starała się również prowadzić rozpoznanie pasa nadgranicznego po 
stronie niemieckiej i czechosłowackiej. Zbierano informacje o sieci drogowej 
i kolejowej, urządzeń elektrycznych i wojskowych, produkcji zbrojeniowej, oddzi-
ałów wojskowych, policji i organizacji paramilitarnych oraz ochrony granicy. 
Uzyskane informacje przekazywano z kolei ekspozyturze nr 9 Oddziału II Sztabu 
Głównego Wojska Polskiego w Katowicach.84 Straż Graniczna współpracowała 
również z organami administracji rządowej. Była ona zobowiązana do informowa-
nia organów administracji o przypadkach przekroczenia granicy oraz składania 
sprawozdań o sytuacji na pograniczu.85

Działania wywiadowcze miały nie dopuszczać do przemytu do Polski arty-
kułów z Niemiec i Czechosłowacji, gdzie ich ceny było niejednokrotnie o wiele 
niższe. Zarzucano władzom celnym i granicznym Niemiec i Czechosłowacji nie 
tylko przymykanie oczu na przemyt do Polski ale nawet jego ułatwianie poprzez 
informowanie przemytników o dogodnych i bezpiecznych miejscach przekraczania 
granicy oraz ruchach polskich służb granicznych. Czechosłowackim służbom cel-
nym zarzucano, że oficjalnie przyjmowały zgłoszenia o zamierzonym przemycie, 
pobierając przy tym symboliczną opłatę 7 koron od każdych 100 kg towaru.86 Na 
terenie Śląskiego Inspektoratu Okręgowego w 1930 roku zatrzymano przemyt na 
niebagatelną kwotę 1 741 588 zł. Inną formą walki z tym procederem były kontrole 
zakładów przemysłowych i punktów handlowych. W ich wyniku zarekwirowano 
na terenie śląskiego inspektoratu w roku 1930 towary o wartości 1 181 605 zł. 
W latach trzydziestych przedmiotem przemytu były zarówno artykuły przemysłowe 
jak i spożywcze: odzież, galanteria, obuwie, tytoń, zapałki, kosmetyki, porcelana, 
biżuteria, zegarki, lekarstwa, eter, kokaina sprzęt radiowy i fotograficzny, instru-
menty muzyczne, rowery, broń, sacharyna, cytrusy, przyprawy. Zdarzały się rów-
nież przypadki przemytu samochodów, motocykli a nawet lokomotyw. W 1930 
roku udało się na terenie podległym inspektoratowi śląskiemu zatrzymać 1784 
przemytników. W czasie akcji niejednokrotnie doszło do wymiany strzałów między 
Strażą Graniczną a przemytnikami. W roku 1930 na omawianym terenie odnoto-

84 Instrukcja o współpracy wywiadowczej straży Granicznej z Oddziałem II Sztabu Głównego 
z 3 lipca 1929 r. In: Polskie formacje I, s. 83–91; GOMÓŁKA, J.: O niektórych aspektach 
prawnych współdziałania Straży Granicznej z Oddziałem II Sztabu Głównego. In: Z dziejów 
polskich formacji granicznych 1918–1939. Studia i materiały II. Koszalin 2002, s. 225–231.

85 DzUMS 1932, nr 18, poz. 287; AP Katowice, UWŚl. 690, s. 6–12.
86 KANIA, T.: c. d., s. 79–81; GROCHOWSKI, L.: c. d., s. 48.
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wano 186 takich przypadków. Ich efektem było 8 zabitych i 17 rannych. Straż Gra-
niczna zwalczała również przestępstwa typowo skarbowe, zwłaszcza brak opłat 
stemplowych.87

Kierownictwo Straży Granicznej od początku przejawiało tendencję do ściś-
lejszego powiązania tej formacji z Ministerstwem Spraw Wojskowych. Wynikało 
to z chęci uzyskania większych środków finansowych niezbędnych dla dalszego 
rozwoju i unowocześnienia wyposażenia formacji. Podjęto kroki zmierzające do 
upodobnienia Straży Granicznej do Wojska Polskiego. Wprowadzono między 
innymi regulaminy służbowe i dyscyplinarne obowiązujące w wojsku. Działa-
nia te początkowo nie znajdowały akceptacji ze strony władz centralnych, które 
obawiały się, że militaryzacja Straży Granicznej pociągnie podobne działania ze 
strony sąsiadów Polski.88 Pomimo tego władze wojskowe z aprobatą odnosiły się 
do propozycji z 1938 nadania tej formacji większego znaczenia pod względem 
przydatności dla obrony państwa.89 Skutkiem tego były szkolenia o charakterze 
wojskowym dla komendantów komisariatów i funkcjonariuszy niższych Straży 
Granicznej, w czasie których kładziono nacisk na przygotowanie poszczególnych 
pododdziałów do prowadzenia działań w chwili wybuchu wojny.90

W 1938 roku nastąpiły kolejne istotne zmiany organizacyjne. W miejsce 
inspektoratów okręgowych powołano okręgi. Tym samym Śląski Inspektorat 
Okręgowy Straży Granicznej przemianowano na Śląski Okręg Straży Granicznej. 
Jednocześnie inspektoraty graniczne przemianowano na obwody. Zmieniono 
również nazwy stanowisk służbowych, wprowadzając komendantów w miejsce 
kierowników inspektoratów, komisariatów i placówek.91

W tym samym roku w październiku, w związku z aneksją przez Polskę części 
Śląska Czeskiego tak zwanego Zaolzia nastąpiło przesunięcie granicy województwa 
śląskiego w kierunku południowym. Pociągnęło to za sobą wydłużenie ochrania-
nej granicy oraz zmiany organizacyjne w Straży Granicznej na terenie Śląskiego 
Okręgu. Siedzibę Obwodu Bielsko przeniesiono do Cieszyna. Jednocześnie odłąc-
zono od tego obwodu komisariaty Istebna, Rajcza, Korbielów, które jednocześnie 
włączono w skład nowo utworzonego Obwodu Zachodnio-Małopolskiego z sied-

87 AP Katowice, UWŚl., sygn. 690. Meldunki sytuacyjne Śląskiego Inspektoratu Straży 
Granicznej za rok 1930, s. 93–95.

88 KULA, H. M.: c. d., s. 205–216. Z kolei Ministerstwo Skarbu dążyło do połączenia 
Straży Granicznej i Kontroli Skarbowej w jednym organie – Korpusie Straży Granicznej 
i Skarbowej.

89 DOMINICZAK, H.: c. d., s. 258–259.
90 MRUGAŁA, W.: Szkolenie podoficerów straży Granicznej II Rzeczypospolitej. In: Z dziejów 

polskich formacji granicznych 1918–1939. Studia i materiały II. Koszalin 2002, s. 171–176.
91 DOMINICZAK, H.: c. d., s. 260.
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zibą w Żywcu. Nastąpiło również przesunięcie granic i siedzib poszczególnych 
komisariatów. Komisariat Gorzyce przeniesiono do Bogumina, Zebrzydowice do 
Orłowej, Cieszyn do Cierlicka Górnego, Ustroń do Jabłonkowa. Utworzono nowy 
komisariat w Ligocie Kamerlickiej.92

Zagrożenie wojenne stawiało przed Strażą Graniczną na granicy polsko-
niemieckiej, a od marca 1939 roku również polsko-słowackiej93 nowe zadania, 
zwłaszcza niedopuszczanie do przenikania przez granicę grup dywersyjnych 
i przemytu broni.94 Funkcjonariusze musieli wykazać się wzmożoną czujnością, 
odpowiednio reagować na prowokacje ze strony Niemców. Planowano wzmocnie-
nie sił Straży Granicznej w chwili ogłoszenia mobilizacji. Każdy z komisariatów 
miał otrzymać wsparcie plutonu odwodowego składającego się z oficera oraz 
60 podoficerów i szeregowców. Plutony odwodowe miały się składać wyłącz-
nie z żołnierzy narodowości polskiej, lojalnych wobec Polski, pochodzących 
z miejscowości położonych blisko komisariatu. W momencie wybuchu działań 
wojennych plutony odwodowe miały wspólnie ze Strażą Graniczną prowadzić 
rozpoznanie wielkości sił i kierunku ruchu wroga, opóźniać jego marsz przez 
stawianie zapór oraz niszczenie mostów, zwalczać dywersję.95 Tworzenie plu-
tonów odwodowych rozpoczęto już w drugiej połowie kwietnia.96

Po wybuchu wojny oddziały graniczne na terenie województwa śląskiego 
przyjęły na siebie zarówno uderzenie armii niemieckiej jak i szczególnie aktywnych 
w części górnośląskiej grup dywersyjnych. Po przegraniu przez armię polską tak 
zwanej bitwy granicznej ocalałe pododdziały Straży Granicznej uległy rozprosze-
niu. Nadal jednak brały udział w walkach podporządkowując się poszczególnym 
oddziałom wchodzącym w skład Armii „Kraków”. Wraz z ich kapitulacją Straż 
Graniczna przestała istnieć. Po wojnie granica państwowe Polski uległy zasadnic-
zym zmianom. Jedynie część granicy południowej z Czechosłowacją, w tym na 
odcinku śląskim zachowała kształt przedwojenny. Ocaleli z zawieruchy wojennej 
funkcjonariusze Straży Granicznej niejednokrotnie znaleźli zatrudnienie w Woj-
skach Ochrony Pogranicza. Ich to zasługą było nadanie nowej formacji kształtu 
zbliżonego do chroniącego granicę wschodnią II Rzeczypospolitej – Korpusu 

92 Rozkaz nr 3 komendanta Straży Granicznej w sprawach reorganizacji jednostek na terenach 
śląskiego, Zachodnio-Małopolskiego i Wschodnio-Małopolskiego okręgów Straży Granicznej, 
a także utworzenia nowych komisariatów i placówek z 31 grudnia 1938 roku. In: Polskie for-
macje graniczne II, s. 129–137.

93 Niemcy kontrolowali również Czechy i Morawy.
94 Przemyt broni oraz przenikanie dywersantów wzmogło się od kwietnia 1939 roku.
95 PIWOWARSKI, E.: Koncepcje wykorzystania Straży Granicznej na wypadek mobilizacji 

i wojny w okresie II Rzeczypospolitej. Myśl Wojskowa 1994, 5, s. 146–160.
96 Tamże, s. 151–152.
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Ochrony Pogranicza. Wśród przyjętych wtedy do służby oficerów znalazł się 
między innymi ostatni komendant Śląskiego Okręgu Straży Granicznej płk Karol 
Bełza.97

97 Szerzej patrz DOMINICZAK, H.: Zarys historii wojsk Ochrony Pogranicza 1945–1985. 
Warszawa 1985.
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Resumé

oChraNa STáTNí hraNICe V oBlaSTI SlezSkého VoJVodSTVí 
V leTeCh 1922–1939

zbigniew hojka

Ochrana státních hranic v oblasti slezského vojvodství přinášela vzhledem k jejich kompli-
kovanému průběhu od počátku značné komplikace. Hranice přetínala teritoriálně-adminis-
trativní jednotky, které byly doposud jednolitým územím. V hornoslezské části se neopírala 
o žádné přirozené základy, přetínala průmyslové podniky, důlní pole – často i nevelkých 
hospodářských jednotek. I když nebylo teritorium vojvodství příliš rozsáhlé, vzhledem ke 
komplikovanému průběhu hranice stál před útvary ochrany hranic úkol střežit pás o délce 
445 km. Situaci komplikoval charakter těch území, která vykazovala vysokou hustotu oby-
vatelstva a koncentraci fungujícího průmyslu. Polsko-německou hranici na území vojvodství 
v roce 1930 přetínalo 39 celnic a 113 cest hospodářského charakteru. Nacházelo se tu celkem 
35 přechodů na propustky, přes které denně přecházelo na padesát tisíc osob. To umožňovalo 
vystupňování přestupků celní, protistátní a kriminální povahy. Pro polský stát to znamenalo 
nebezpečí z hledisek politických i hospodářských. Na ochraně hranic se současně podílely 
pohraniční vojenské oddíly, celní bataliony, celní a pohraniční stráž. Kromě nich se na terénu 
slezského vojvodství podílela na ochraně státní hranice také policie slezského vojvodství. 
V rámci hlavního velitelství dozor nad činností pohraniční policie prováděl nejdříve speciální 
oddíl pohraniční policie, později jednotlivá okresní velitelství. 

    (Překlad Nina Pavelčíková)
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LISKOVÁ, Henrieta: The Types and the Nature of the Oldest Craft Production in the City of 
Banská Bystrica

This paper deals with the beginnings of the craft production in the City of Banská Bystrica. 
It identifies their individual types and determines the number of craftsmen being active in 
the individual branches in the 14th and 15th century. It is based on the oldest well-preserved 
city book (1386 - 1399) and tax registers from the years 1482, 1489, 1490 and 1393. The paper 
has the nature of the introduction into the craft production in the town. We would be better 
aware after the examination of the statutes of the butchers’, shoemakers’ and tailors’ guilds 
and tax registers from the second half of the 16th century.

Key words: burgess, craft-guild, the Middle Ages, city, production 

Contact: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko; liskova@fhv.umb.sk

***
Prostredníctvom nasledujúceho príspevku sa pokúsime načrtnúť charakter 
najstaršej remeselnej výroby v Banskej Bystrici – významnom uhorskom 
stredovekom banskom meste. Pokúsime sa o identifikáciu jednotlivých reme-
selníckych odvetví, v rámci ktorých si budeme všímať počty remeselníkov 
a zmienky o existencii najstarších cechov.

Pramenná základňa ku skúmanej problematike je pomerne úzka. Až na 
zopár jednotlivín sa obmedzuje na: 1) najstaršiu mestskú knihu, pochádzajúcu 
z rokov 1386–13992 a 2) účtovné knihy mesta z rokov 1482, 1489, 1490 a 1493.3 

1 Príspevok vznikol s podporou grantového projektu VEGA 1/4541/07 – Osídlenie zvo-
lenskej kotliny od včasného stredoveku do ½ 19. stol.

2 Ide iba o torzo alebo fragment tejto knihy. Jej originál je bádateľom nedostupný a k dispo-
zícii je jej publikácia: FÉJERPATAKY, L.: Magyarországi városok régi szamadáskönyvei 
(Selmeczbánya, Poszony, Beszterczebanya, Nagyszombat, Sopron, Bartfa és Körmöczbánya). 
Budapest 1885, s. 91. 

3 Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica (ŠA, p. BB), fond MBB, 915/26 
(1482, 1490 a 1493) a MBB, 369/2 (1489).
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Prvá zmiešaná mestská kniha, respektíve jej torzo je jediným zdrojom pre 
poznanie charakteru hospodárstva v meste v období druhej polovice 14. sto-
ročia. Jej obsahom sú záznamy o kúpe a predaji nehnuteľného majetku medzi 
jednotlivými banskobystrickými mešťanmi, dlžobné úpisy, záznamy testamen-
tárneho charakteru, upravujúce majetkové pomery v prípade smrti mešťanov, 
zápisy o zločinoch a trestoch za ne, proskripciách, povinnostiach zaplatiť 
pokutu rodine zavraždeného a podobne.4 Ďalej sú to daňové zoznamy mešťa-
nov s uvedením čiastky, akou do mestskej pokladnice prispeli, prípadne bez nej 
a napokon výdavky mesta na cesty richtára a členov mestskej rady do okolitých 
prípadne vzdialenejších miest, na mestské stavby, víno, dary a podobne. Druhá 
kniha má už výlučne účtovný charakter. Ide o zoznamy mešťanov a ich daňové 
odvody, rovnako ako výdavky mesta na stavbu opevnenia areálu farského kos-
tola panny Márie, odlievanie zvona, za dary, víno a plat mestskému pisárovi, 
väzenskému dozorcovi a tiež „služobné“ cesty mešťanov. Podobne ako v prvom 
prípade, je i táto kniha spolu s najstaršími zachovanými cechovými artikulmi 
mäsiarskeho, krajčírskeho a obuvníckeho cechu základom pre utvorenie si 
obrazu o charaktere hospodárstva v meste v druhej polovici 15. storočia.

Formou vlastných výskumov sa problematike čiastočne venovali historici: 
J. Slaný, ktorý sa s využitím daňových registrov z rokov 1490, 1493, 1526 
a 1532 pokúsil preskúmať a charakterizovať najdôležitejšie okolnosti hospodár-
skeho a sociálneho vývoja mesta na prelome 15. a 16. storočia.5 Identifikoval 
jednotlivé ťažiarske spoločnosti pôsobiace v meste a všímal si ich vplyv na 
obchod a remeslo. Ďalej F. Oslanský, ktorý určil jednotlivé druhy remesel-
níckych odvetví a počet remeselníkov v meste na základe daňových registrov 
mimoriadnej vojenskej dane z rokov 1529, 1578 a 15886 a M. Skladaný, ktorý 
sa zameral predovšetkým na objasnenie nejasností okolo predpokladanej exis-
tencie slovenského mäsiarskeho cechu.7

Orientačnou pomôckou sa pre nás stali vzhľadom na fragmentárnosť 
prameňov, čo je zároveň jednou z príčin relatívnosti nami zistených údajov, 

4 Kniha obsahuje i zlomok trestného štatútu mesta.
5 SLANÝ, J.: Základné tendencie hospodárskeho a sociálneho vývoja v Banskej Bystrici na 

konci 15. a v prvej štvrtine 16. storočia. In: Zborník slovenského banského múzea 9, Martin 
1979, s. 35–49. 

6 OSLANSKÝ, F.: Príspevok k problematike remesiel v Banskej Bystrici do konca 16. storočia. 
In: Stredné Slovensko 2, Martin 1982, s. 152–167.

7 SKLADANÝ, M.: Banskobystrické mäsiarske cechy v 15.–16. storočí. In: Mäsiarstvo 
a údenárstvo v dejinách Slovenska. Zborník z rovnomenného sympózia konaného v dňoch 
3.–5. decembra 1997 v Rimavskej Sobote pri príležitosti 5. výročia založenia a. s. TAURIS, 
Martin 1999, s. 85–92.
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zamestnanecké priezviská mešťanov známe z daňových registrov oboch 
kníh. Vychádzali sme pritom z predpokladu, že tieto priezviská v období 14. 
a čiastočne aj 15. storočia odrážali skutočné zamestnanie mešťana alebo aspoň 
jeho predkov. Sme si vedomí nepresnosti a relatívnosti čísel, ktoré takýmto 
spôsobom dostaneme. Vieme, že v prípade Banskej Bystrice ako baníckeho 
mesta, tvorilo najväčšiu čiastku meštianstvo, zaoberajúce sa banskou ťažbou 
a činnosťami s tým súvisiacimi a sme si vedomí aj tej skutočnosti, že medzi 
remeselníkmi, ktorých sme identifikovali na základe ich priezvísk, sa môžu 
objaviť aj takí, ktorí sa už v tomto období venovali výlučne baníčeniu. Podľa 
stručných zmienok o dodávkach rudy, či pôžičkách na banskú prevádzku sme 
takto identifikovali minimálne 3 mešťanov – banských ťažiarov.8 Po preskú-
maní jednotlivých zápisov fragmentu najstaršej mestskej knihy9 sme zistili, že 
v Banskej Bystrici mohli v nami skúmanom období rokov 1386-1399 pôsobiť 
ťažiarske spoločnosti (ťažiarstva) mešťanov:

Ulmanna a Michala Gotzelovho syna1. , ktorých banské podniky sa 
s výnimkou banskobystrického chotára nachádzali aj v Ľubietovej. 
Petra z Rábu2.  a Mikuláša Karla, kam mohol patriť aj Hansmann Goldner 
so synom Štefanom, Peter Kirchenel a ťažiari Dominik Stockel a Silber-
macher. 
Ťažiarstvo Petra Sartora3. , obchodujúce s medenou a striebornou rudou 
prostredníctvom banskobystrického mešťana a obchodníka Mikuláša Kem-
pnyza z Nisy. 
Ťažiarstvo Henricha Rulanta4. , ktorého členom mohol byť Hamman Hel-
ler a to buď ako Rulantov spoluťažiar alebo ako odberateľ ním vyťaženej 
rudy (ortuti) a mešťan Bartolomej. 
Ťažiarstvo5.  Petra z Rábu a člena mestskej rady Czschuda Henela. 
Ťažiarstvo6.  Goczela Waltwurchta a Konráda Pumpana a napokon ťažiarstvo 
Hasmanna Goldnera a jeho syna Štefana.

Okrem mien banských ťažiarov torzo mestskej knihy respektíve jeho edícia 
obsahuje mená obchodníkov s vyťaženou rudou, vystupujúcich najčastejšie v pozí-
cii veriteľov jednotlivých ťažiarov. Na ich cudzí pôvod nás upozornilo ich priez-
visko, napr.: Tylo alebo Tylmann zo Spiša, Lorber z Levoče, Hannus Kyndermann 
z Nisy, Augustín z Tešína a podobne.

A napokon to boli mená remeselníkov (zamestnanecké priezviská), na kto-
rých základe sa pokúsime identifikovať jednotlivé druhy remesiel, vyskytujúcich 

8 Peter Sartor, Hansmann Goldner, a jeho syn Štefan.
9 Išlo najmä o zápisy o zálohách a pôžičkách na banskú prevádzku, prípadne sporoch o banské 

podniky.
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sa v meste v období rokov 1386-1399. V ďalšej časti potom na základe daňových 
registrov v rokoch 1482, 1489, 1490 a 1493. V rámci edície najstaršej mestskej 
knihy sú mená mešťanov a prípadná výška poplatkov, ktorú platili, zoradené do 8 
stĺpcov. Dva z toho sú datované. V ostatných šiestich prípadoch nie je datovanie 
uvedené vôbec alebo je sporné (nie je možné určiť či sa posledný uvedený dátum 
naznačený nad stĺpcami vzťahuje k zoznamu osôb). V zoznamoch zároveň nie 
je uvedená ani ulica alebo mestská štvrť, kde zdanení mešťania bývali, no podľa 
pomerne vysokých čiastok, akými do mestskej pokladnice prispievali, (samo-
zrejme iba v prípadoch, ak boli uvedené), ako aj podľa často sa opakujúcich mien 
príslušníkov takých rodín, ako boli napríklad: Karlovci, Rosenperghovci, Crattze-
roci, Ulmann, Hosenytzerovci a iní, o ktorých bezpečne vieme, že vlastnili dom na 
námestí, sa môžeme domnievať, že šlo v prevažnej miere o ringbürgerov. Pravda, 
ak si tieto zoznamy prezrieme dôkladnejšie, zistíme, že pri počte zapísaných mien, 
jednoducho nie je možné, aby tu mali všetci svoje príbytky.

Dva datované zoznamy mešťanov pochádzajú z rokov 139210 a 1393.11 
V prvom je uvedených celkovo 88 mien osôb alebo hromadne zdanených subjek-
tov, (tým máme na mysli označenia typu: Domus Osvaldi, Domus Haynczmanni, 
Domus Goldner, Domus Hosenyczer atď.), z čoho suma, ktorú odovzdali alebo 
prípadne zostali (mestu) dlžní je uvedená iba v 13 prípadoch, (napr.: Thomas 
dedit 3 flor., Steyrer dedit flor. Item dedit 50 grossos, Peter Czymmermann dedit, 
tenetur 20 gross. a pod.).12 Pri ostatných menách pisár zaznačil iba toľko, že pri-
speli, teda mešťan (mešťania) dal, (dali) (dedit, dederunt) alebo jednoducho iba 
uviedol meno mešťana (napr.: Rotel Smyt, Tyrmannyn, atď.). Z 88 všetkých mien 
mešťanov alebo hromadne zdanených subjektov skúmaného zoznamu je 17 mien 
zamestnaneckých, pričom iba v troch prípadoch je uvedená i suma, akou do mes-
tskej pokladnice prispeli. Išlo o mešťanov Petra Czymermanna, ktorý odovzdal 
istú bližšie neznámu čiastku, pričom zostal mestu ešte 20 grošov dlžný, Vavrinca 
Schneidera, ktorý zaplatil 50 grošov a ešte 20 zostal mestu dlžný a napokon o hro-
madne zdanený subjekt „Domus Fabri“, ktorý odovzdal 2 zlaté v zlate.

V druhom zozname je uvedených celkovo 69 mien osôb alebo hromadne zda-
nených subjektov z toho iba v 12 prípadoch je uvedená aj čiastka alebo suma, akou 
mestu prispeli (napr.: Ulmann dedit 10 fl, Andreas Karl dedit 1 flor, a pod.).13 Zo 
69 všetkých mien mešťanov alebo hromadne zdanených subjektov zoznamu je 16 

10 FÉJERPATAKY, L.: c. d., s. 87–88.
11 Tamže, s. 92–93.
12 Tamže, s. 87–88.
13 Tamže, s. 92–93.
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mien zamestnaneckých, s uvedením sumy iba v jednom prípade. Išlo o Gotzella 
Smyta, ktorý odovzdal do mestskej pokladnice 30 grošov.

Po preskúmaní ostatných šiestich nedatovaných meštianskych daňových 
zoznamov a ostatných vyššie spomenutých zápisov môžeme uviesť, že v rokoch 
1386-1399 v meste celkovo žilo a pracovalo 61 remeselníkov jednotlivcov prí-
padne hromadne zdanených subjektov (tu máme na mysli už zmienené označenia 
typu „Domus“ Alberti Pistoris, Fabri a podobne).

Remeselníci platili do mestskej pokladnice v porovnaní s ťažiarmi omnoho 
nižšie čiastky. Kým ťažiari ako napríklad Mikuláš Karl, jeho brat Ondrej, Ulmann, 
Gottzel Woltwurcht alebo Hosenytzerovci obvykle prispievali sumou od 10 do 50 
zlatých, výnimočne i 80 alebo 100 zlatých, dane remeselníkov sa väčšinou počí-
tali iba v grošoch. Obvyklou dávkou bolo 10 až 60 grošov. Výnimočne 1 až 4 
zlaté, ktoré odovzdali remeselníci spoločne v rámci akéhosi bližšie neznámeho 
pravdepodobne cechového združenia, o čom sa ešte zmienime. Jednalo sa kon-
krétne o združenie mäsiarov „carnifices“, ktorí mali mestu v niektorom z rokov 
1386-1399 prispieť čiastkou 4 zlaté, z čoho už aj 1 odovzdali (4 flor. 1 dederunt), 
pekárov „pistores“ tiež 4 zlaté, ktoré už aj uhradili (4 flor. dederunt 4 flor. per 40 
gross.) a obuvníkov „sutores“ 2 zlaté, z čoho uhradili 1 a 34 grošov (2fl. dederunt 
1 et 34 gross.). Vyplýva z toho, že hlavným zdrojom obživy banskobystrického 
obyvateľstva bola v druhej polovici 14. storočia ťažba a obchod s nerastným 
bohatstvom meďou a striebrom, z čoho meštianstvu plynuli najvyššie zisky, čo 
odzrkadľujú i vysoké dane. Remeselná výroba mala v hospodárstve mesta v tomto 
období iba druhoradú pozíciu.

V rokoch 1482, 1489, 1490 a 1493 mesto od svojich mešťanov pravidelne 
za jednotlivé zdaňovacie obdobia vyberalo od 1 do 15 zlatých. Vyššie dávky sa 
pritom opäť týkali majiteľov baní – ťažiarov, ktorí mestu navyše platili dane za 
námedzné banské robotníctvo, zamestnané v ich baniach.14 Obvyklou taxou väč-
šiny meštianstva boli však 1 až 4 zlaté.

V 80. a 90. rokoch 15. storočia mesto z daní svojich mešťanov pravidelne 
vyčleňovalo: 1) daň odovzdávanú na deň svätého Michala (sandt Michaelis las-
sung), ktorá tvorila v rokoch 1482, 1489 a 1490 stabilnú čiastku – 56 zlatých;15 
2) daň odovzdávanú na deň svätého Juraja (sandt Jorig lassung alebo Jorig zins), 

14 Jeden z takýchto zoznamov uverejnil P. Ratkoš, pozri: RATKOŠ, P.: Predohra baníckeho 
povstania v našich banských mestách v rokoch 1525/1526. In: Historický časopis 3, Bratislava 
1966, s. 374. Na jeho základe vypočítava počet robotníkov v jednotlivých banských spoločno-
stiach.

15 V roku 1482, pozri: ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 36, „losung Michael“ v roku 1489, pozri: 
ŠA, p. BB, MBB, 369/2, p. 24, „Sandt Michaelis lassung", pozri: ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 
141.
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ktorú v rokoch 1489 a 1490 tvorilo po 112 zlatých.16 Podľa výpočtu z rokov 1490 
a 1489 sa táto daň skladala z podielu súčtu viacerých položiek. Celkovo sa naprí-
klad v roku 1490 od meštianstva vyzbieralo 194 zlatých a 93 denárov.17 58 zlatých 
a 19 denárov z toho tvoril príjem z poddanských dedín, patriacich mestu (Suma 
sandt Georig lasung mitsampt der Stadtpawern).18 Podieľať sa na nej mohli aj prí-
jmy od banských ťažiarov a čiastky, ktoré mestu plynuli z prenájmu mäsiarskych 
pultov (von den flasthpenkgen), napríklad za rok 1489 predstavoval tento príjem 
45 zlatých.19

Okrem týchto dvoch dávok mesto platilo aj mimoriadnu daň „Anschnidt taxa“, 
ktorú v roku 1493 tvorilo celkovo 585 zlatých a 70 denárov,20 ďalej poplatky vyberané 
od cudzích obchodníkov tzv.: „markgeld“, ktoré mesto využívalo na údržbu obchod-
ných komunikácií, mostov a budov. Napríklad v roku 1489 ho mestskí výbercovia od 
prichádzajúcich kupcov vybrali 2 krát. V prvom prípade tvorilo daň 26 a v druhom 
28 zlatých.21 A z dane z obchodu s vínom tzv. „ungelt – u“, ktorý v rovnakom roku 
tvorilo 577 zlatých.22

V roku 1489 prebehlo zdanenie (anschnidt) v meste na deň svätého Martina. Do 
mestskej pokladnice vtedy prispelo celkovo 188 mešťanov. Pisár ich vtedy zapísal do 
stĺpcov pravdepodobne podľa poradia, v akom dane odovzdali a rovnako, ako je tomu 
i v edícii najstaršej mestskej knihy, ani tu nerozdelil mešťanov podľa štvrte alebo ulice, 
kde bývali. Výška dane sa pohybovala od 25 grošov do 8 zlatých, pričom opäť platilo, 
že nižšie hodnoty sa týkali obvykle mešťanov so zamestnaneckými priezviskami. 
Z celkového počtu 188 mešťanov ich takéto priezvisko malo 74. Podobne v roku 1490 
prebehlo zdanenie (anschnidt) v meste na deň svätého Valentína. Do mestskej poklad-
nice celkovo prispelo 186 ľudí. Výška dane sa pohybovala od 30 grošov do 9 zlatých 
a zamestnanecké priezvisko tu vtedy malo zhruba 85 zdanených mešťanov.

Naše číslo je však podobne, ako tomu bolo v prvom prípade dosť skreslené, 
keďže sme do neho nedokázali zahrnúť ďalších mešťanov, ktorí sa živili remeslom 
a nemali remeselnícke priezvisko. V ďalšej časti príspevku sa už pokúsime s vyu-
žitím zmienených prameňov určiť najskôr jednotlivé druhy remesiel a potom 

16 V roku 1489 „losung Georgii“, pozri: ŠA, p. BB, MBB, 369/2, p. 24, v roku 1490 pozri: ŠA, 
p. BB, MBB, 915/26, p. 69. 

17 ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 48.
18 Zdanené v tomto roku boli tieto dediny: Rudlová (Rudelsdorff), Svätý Jakub (Sand Jacob), 

Kostiviarska (Windischdorf), Kynceľová (Kinczelsdorf), Sásová (Sandt Anthoni) a Nemecká 
(Deutschendorf).

19 ŠA, p. BB, MBB, 369/2, p. 12.
20 ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 119.
21 ŠA, p. BB, MBB, 369/2, p. 12.
22 Tamže.
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stanoviť približný počet remeselníkov, zamestnaných v tom ktorom odvetví. 
Napokon sa veľmi okrajovo dotkneme i najstarších zmienok o existencii cechov 
v meste. Najstaršie zachované artikuly mäsiarskeho, krajčírskeho a obuvníckeho 
cechu si zasluhujú osobitnú pozornosť a spolu s podrobnejšími registrami mimo-
riadnej vojenskej dane z prvej polovice 16. storočia by pomohli v omnoho väčšej 
miere osvetliť charakter stredovekej banskobystrickej remeselnej výroby.

Na základe zamestnaneckých priezvísk teda môžeme určiť, že sa v druhej 
polovici 14. a v priebehu 15. storočia v Banskej Bystrici rozvíjali remeslá:

Kováčske a nožiarske remeslo
Koncom 14. storočia žilo a pracovalo v meste až 12 mešťanov s priezviskom: 
„Smyt, Messersmyt a Faber.“ Išlo konkrétne o mešťanov: Ulricha Messersmyta 
(často krát uvádzaný iba ako Messersmyt), Goczela Smyta, Rotela Smyta (alebo 
Rotela Fabera), Petra Smyta, Ulmanna Smyta, Maystra Hanuša Smyta, Hyka 
Messersmyta, Manleta Smyta, Mikuláša Smyta, Januša Smyta, Michala Smyta 
a Mateja Smyta. Pozornosť si medzi nimi zaslúži označenie Hanuša Smyta 
ako „mayster“, ktoré nemá medzi zdaneným banskobystrickým meštianstvom 
konca 14. storočia obdobu. Kým v prípade mäsiarov a obuvníkov sa vyskytu-
júce hromadné označenie remeselníkov ako „sutores“ či „carnifices“ by nám 
mohlo slúžiť ako náznak existujúceho cechového združenia či organizácie 
mäsiarov a obuvníkov, označenie Hanuša Smyta ako „majster“ by sme mohli 
pochopiť ako akýsi náznak možného cechového združenia banskobystrických 
kováčov.

V daňových registroch knihy narazíme napokon ešte na jednu zvláštnosť, 
týkajúcu sa kováčskeho remesla a síce existenciu akéhosi „uhorského“ alebo 
„maďarského“ kováča, v knihe stroho uvádzaného ako: Ungaricus Faber, 
Ungaricalis Faber alebo Ungarus Faber. Otázka, čo konkrétne označoval 
prívlastok „Ungaricus“ či „ungarus“ zaujala už staršieho banskobystrického 
historika biskupa A. Ipoliho, ktorý sa domnieval, že mohlo ísť o remeselní-
kov vykonávajúcich „uhorské kováčske alebo remenárske remeslo“23 alebo 
zaoberajúcich sa „kováčskym umením – ungarische Schmiedkunst alebo 
Gürtelhandwerk,“ keďže latinské vyjadrenie slova „faber“ mohlo podľa neho 
znamenať rovnako dobre „kováč“ ako aj „remenár“.24 Predstavoval si pod 
nimi známych uhorských remenárov alebo výrobcov mečov, ktorí vedľa zbraní 

23 IPOLYI, A.: Geschichte der Stadt Neusohl. Eine culturgeschichtliche Skizze. Wien 1875, s. 
49.

24 Tamže, s. 49.
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zhotovovali aj zlaté a strieborné emailové výrobky (Emailgegenstände).25 Na 
druhej strane však Ipolyi nevylúčil ani možnosť, že mohlo ísť o naznačenie 
národnosti remeselníka.

Zo spôsobu použitia zamestnaneckého priezviska faber pisárom ban-
skobystrickej mestskej knihy, vyplýva iba jediná možnosť jeho prekladu a to 
ako kováč. Môžeme to vidieť na príklade konkrétneho mena kováča Rotela, 
ktorého register uvádza buď ako Rotela Smyta alebo Rotela Fabera. Slovo 
faber by sme teda mohli do slovenčiny preložiť iba ako kováč. Ako sa však 
význam tohto slova posúva v spojení s prívlastkom „Ungaricus“ ťažko posúdiť. 
Do úvahy v tomto prípade musíme zobrať aj skutočnosť, že Banská Bystrica 
bola v 14. storočí mestom s prevládajúcim nemeckým meštianstvom. To malo 
v rukách administratívu a správu mesta. Iná národnosť sa medzi ringbürgerov 
infiltrovala podľa útržkov zápisov v knihe iba ojedinele, z čoho vyplýva, že ak 
sa medzi nemeckými remeselníkmi aj nejaký Maďar alebo Slovák či príslušník 
inej národnosti, objavil, bol to mimoriadny, ojedinelý prípad. Keď mestský 
pisár potom zaznamenával mená zdanených mešťanov do registra, stačilo, ak 
pri mene takého mešťana použil označenie jeho národnosti a hneď sa vedelo 
o koho ide.

Približne rovnaký počet kováčov – 11 máme doložený aj koncom 15. sto-
ročia. Patrili medzi nich: Krištof Smid, Stanko Smid, Valent Smyt, Messersmid, 
Štefan Smid, Ondrej Smyd, Mates Smid, Vencko Smid, Hensel Smid a ďalší. 
Okrem mien, ktoré by mohli svedčiť o prípadnom slovenskom pôvode svojich 
nositeľov, nájdeme medzi nimi i také, ktoré nás upozorňujú na špecializáciu 
tohto remeselníckeho druhu v meste. Nájdeme tu napríklad nožiara (Messer-
smid) avšak bez krstného mena. Iný nožiar – Hycko žil a pracoval v meste už 
koncom 14. storočia.

Krajčíri
Krajčírske remeslo patrilo, vychádzajúc z potrieb meštianstva, spolu s mäsi-
arstvom medzi rozšírené druhy remeselnej výroby. Koncom 14. storočia žilo 
v meste 9 mešťanov s nemeckým remeselníckym priezviskom „Sneyder“ alebo 
latinským „Sartor“: Oswald Sartor, Vavrinec Schneyder, Michal Sneyder, 
Juraj Sneyder, Peter Sartor, Šimon Sneyder, Nycomennel Sartor, Hensel Sney-
der a Mikuláš Sneyder. O Petrovi môžeme opäť s istotou uviesť, že sa neživil 
krajčírstvom, ale banskou ťažbou, tak by sme ich počet mohli zhruba odhadnúť 
na 8.

25 Tamže, s. 49.
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Koncom 15. storočia ich už bolo 12. K najčastejšie sa vyskytujúcim 
menám vtedy patrili: Vavrinec Sneider, Urban Sneider, Šimon Sneider, Jorig 
Schneider, Gašpar Schneider, Mertel Schneiderin a Žigmund Sneider. V meste 
pôsobilo aj niekoľkom majstrov krajčírskeho cechu: maister Jakub Schneider 
alebo maister Ambróz Sneider – väčšinou uvádzaný iba ako Maister Ambróz. 
Pravdepodobne na požiadanie týchto majstrov vydala mestská rada na čele 
s richtárom Michalom Launerom v júli roku 1481 pre cech krajčírov nové arti-
kuly.26 Staré listiny im, ako uvádzajú, zhoreli pri dávnejšom požiari a plienení 
mesta.

Obuvníci
Na existenciu obuvníckeho remesla nás upozorňuje výskyt nemeckého zamest-
naneckého priezviska „Schuster“: Seydel, Henel, Vavrinec, Mikuláš, Václav, 
Hensel a Štefan,27 Michal, Jorig alebo Jorg Schuster, Gašpar, Ďurko, Vavrinec 
a Janko Polack Schuster.28 Koncom 14. storočia v meste žilo 7 a v druhej polo-
vici 15. storočia 6 obuvníkov.

Do cechu sa obuvnícki tovariši podľa najstaršej zachovanej zmienky 
o existencii artikúl, isto združili až okolo roku 1450. Pravidlá cechu im vtedy 
potvrdila mestská rada na čele s richtárom Štefanom Jungom,29 čo však nevy-
lučuje, že sa obuvnícke cechové združenie mohlo vyvíjať už dlhšie obdobie. 
Na existenciu akéhosi predobrazu združenia obuvníkov nás upozorňuje neda-
tovaný zápis v daňových registroch z konca 14. storočia, podľa ktorého prispeli 
„sutores“ mestu ako celok. Najstaršie zachované cechové artikuly pre obuvní-
kov vydala mestská rada na čele s richtárom Jurajom Stürzerom v roku 1482.30 
O svoje predchádzajúce pravidlá obuvníci totiž prišli podobne ako krajčíri pri 
staršom požiari a s tým spojenom rabovaní. V druhej polovici 15. storočia už 
teda môžeme bezpečne hovoriť o existencii a fungovaní obuvníckeho cechu. 
Koncom 15. storočia sa počet obuvníkov oproti predchádzajúcemu obdobiu 
nezmenil.

 
 

26 ŠA, p. BB, MBB – V - 64, p. 22–24.
27 Mená remeselníkov zahrnuté v daňovom zozname najstaršej mestskej knihy z konca 14. sto-

ročia (1386–1399).
28 Mená remeselníkov, pochádzajúce z daňových registrov 1482, 1489, 1490 a 1493.
29 MATULAY, C.: Mesto Banská Bystrica. Katalóg administratívnych a súdnych písomností 

(1020) 1255–1536. Archívna správa MV SSR. Bratislava 1980, s. 73, č. 226.
30 ŠA, p. BB, MBB – V – 64, p. 66–67.
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Mäsiari
Mäsiarske remeslo patrilo medzi najrozšírenejšie. V meste žilo mnoho baníkov 
závislých od pravidelných trhov. Koncom 14. storočia tu podľa zamestnanec-
kého priezviska „Carnifex“ alebo „Fleischer“ žilo 6 mäsiarov: Mikuláš, Peter, 
Hyko, Marcus, Ryntflaisschyn a Michal. Podobne ako v prípade obuvníkov aj 
u mäsiarov nás už v tomto období na predobraz akéhosi cechového združe-
nia upozorňuje zápis v daňových registroch najstaršej mestskej knihy, podľa 
ktorého prispeli „carnifices“ mestu za bližšie neurčených okolností sumou 4 
zlaté.

Cech banskobystrických mäsiarov patril medzi najstaršie cechové zdru-
ženia, o ktorých sme na základe písomných zmienok informovaní. Existoval 
už pred rokom 1425, kedy mu mestská rada na čele s richtárom Mikulášom 
Hainczmanom vydala nové artikuly.31 Ich cieľom bolo okrem snahy ochrá-
niť spotrebiteľov mešťanov pred nekvalitným a zle sekaným mäsom zároveň 
zabrániť, aby sa členmi tohto cechu mohli stať Slováci.32 Toto nariadenie sa 
podľa výskumu realizovaného M. Skladaným, mohlo medzi ostatné cechové 
pravidlá dostať až v priebehu 16. storočia, kedy si Slováci začali svoju pozíciu 
v meste postupne budovať. Výsadná vrstva nemeckých mešťanov sa tak cítila 
byť ohrozená a na zmeny reagovala národnostnými obmedzeniami.33 Bansko-
bystrický mäsiarsky cech má ešte jednu zaujímavosť. Daňové registre z konca 
15. storočia obsahujú zoznamy mäsiarov, ktorí si v daných rokoch prenajímali 
mäsiarske pulty „flasthpenkgen“. V meste sa nachádzali slovenské a nemecké 
pulty pre slovenských a nemeckých mäsiarov, čo viedlo k mylnému predpo-
kladu, že tu v druhej polovici 15. a v 16. storočí vedľa seba existovali 2 cechy 
– slovenský a nemecký. Domnienku vyvrátil až historický výskum realizovaný 
a publikovaný M. Skladaným, ktorý dospel k záveru, že nemecké slovné spo-
jenie „windische Fleischbänke“ neoznačuje jatky slovenských mäsiarov, ale 
iba mäsiarske pulty, ktoré si slovenskí vidiecki mäsiari prenajímali a kde smeli 
v trhový deň svoje výrobky ponúkať mešťanom.34 Počiatky samostatného slo-
venského mäsiarskeho cechu môžeme v Banskej Bystrici teda hľadať najskôr 
koncom 16. storočia.35

Mäsiarom sa v Banskej Bystrici v nami skúmanom období konca 15. 
storočia evidentne darilo, ich počet sa oproti predchádzajúcemu obdobiu 

31 ŠA, p. BB, MBB – V – 64, p. 9–11.
32 SKLADANÝ, M.: c. d., s. 87.
33 Tamže, s. 89.
34 Tamže, s. 90.
35 Tamže, s. 91.
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zdvojnásobil. Medzi mešťanmi živiacimi sa týmto remeslom by sme podľa 
mena „Fleisscher“ alebo „Carnifex“ našli: Gregora, Mikuláša, Alexa, Jakuba 
Flaisschera, Hansa, Urbana, Ambróza, Jorga, majstra Štenzella, Mička 
Fleisschera, Petráša a podobne. Napriek ustanoveniu o zákaze vstupu Slová-
kov do cechu nájdeme medzi priezviskami aj slovensky znejúce mená. Patriť 
medzi nich mohol napríklad spomenutý Mičko.

Daňové registre z konca 15. storočia okrem toho obsahujú, ako sme sa už 
o tom zmienili, osobitné zoznamy mäsiarov, ktorí si v jednotlivých rokoch pre-
najali mäsiarske pulty (flasthpengken). Jedným z nich je zoznam mäsiarskych 
nájomcov z roku 148236 alebo 1489.37 Okrem menných zoznamov by sme 
v príjmovej časti registra našli aj finančné čiastky, ktoré mesto za prenájom 
vybralo.38

Kožušníci
Koncom 14. storočia v meste žili a pracovali 3 kožušníci „Lederer, Kürsner, 
Pellifex.“ Boli to: Eberhart Lederer, Peter Lederer a Ulrich Kürsner a 1 reme-
nár (Rimer, bez krstného mena). Ich počet sa koncom 15. storočia zvýšil na 
8, pričom sa medzi menami objavili aj také, ktoré nás upozorňujú na ďalšiu 
špecializáciu tohto remesla okrem remenárov „Guertler, Gürtler“ sa spomí-
najú i sedlári „Sattler“: Stenczel Kürsner, Vavrinec Lederer, Mikuláš Guert-
ler, Martin Kürsner, Michal Kürsner, Jakub Kürsner a Sattler (bez krstného 
mena).

Zlatníci
Koncom 14. storočia v meste podľa mena pôsobili iba 3 zlatníci s priezvis-
kami Goldner, Goltsmyt, Aurifaber. Boli to Hansmann Goldner, Štefan Gold-
ner a Hanuš Goltsmyt. Pritom o Hansmannovi a jeho synovi Štefanovi môžeme 
s určitosťou povedať, že sa zaoberali baníctvom. V meste teda žil, pracoval 
a pravidelne platil dane iba 1 zlatník – Hanuš. Jeho mal pisár najstarších 
daňových záznamov pravdepodobne na mysli, keď do knihy viackrát neurčito 
zaznačil „Aurifaber dedit“39 a podobne.

36 Nájdeme tu mäsiarov: Alt Tholman, Matusth von allen, Mathis, Stanczl, Gregor a Gaspar. ŠA, 
p. BB, fond MBB, 915/26, p. 21.

37 ŠA, p. BB, MBB, 369/2, p. 7. Spomínajú sa tu mäsiari: „Myczko, Sekera, Polack, Hlawa, 
Melicher“ a ďalší.

38 Napríklad už zmienená položka 45 zlatých „von den flasthpenkgen“,  ŠA, p. BB, MBB, 369/2, 
p. 12.

39 FÉJERPATAKY, L.: c. d., s. 91.
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V druhej polovici 15. storočia sa ich počet v meste zvýšil. V 80. a 90. 
rokoch 15. storočia sme napočítali 6: Urban Goldsmidt (v daňovom registri 
sa často spomína jeho vdova Urban Goldsmidin), maister Gregor Goldsmidt, 
Michal Goldsmidt, Hanuš Goldsmidt, spomína sa aj ako Maister Hannus 
Goldsmidt a Štefan Goldsmidt. Zaujímavosťou medzi remeselníkmi väčšinou 
mužmi je zlatníčka Benigna.

Daňové registre z konca 15. storočia nás informujú o výdavkoch za prácu 
zlatníkov na kalichoch alebo ozdobných pohároch, ktoré sa využívali ako dar 
pre vážených hostí pri rôznych príležistostiach. Práca na kalichu (arbeit auf 
dem kalich) sa spomína napríklad vo výdavkoch za roky 1489 a 1490.40

Rybári
Napokon môžeme ešte určiť, že na konci 14. storočia žili v meste 4 rybári 
„Visscher, Fysscher, Piscator“, konkrétne: Peter Piscator, Hano Piscator, 
Pavol Visscher a Mikuláš. Bližšie nedatovaný zápis v mestskej knihe uvádza 
výdavok 88 grošov, ktoré mesto vyplatilo ako odmenu pre rybárov (pro pisca-
toribus). Na konci 15. storočia ich počet klesol na 1 (Štefan Vischer).

Mlynári
Koncom 14. storočia tu žil 1 mlynár „Molner, Domus Molendinatoris“, kon-
krétne Mertel. V období konca 15. storočia sa už v meste podľa priezvisk 
„Mulner, Moller, Mlyner“ spomínajú 3, konkrétne: Martin, Jakub a Antal. 
Osobitne boli v daňových registroch konca 15. storočia zdanené aj dva mlyny, 
ktoré mestu platili: Dolný mlyn (Nydermül) a Horný mlyn (Obermül).41

Tesári
Koncom 14. storočia do mestského rozpočtu pravidelne prispievali 2 tesári 
„Czymmermann, Czimermann, carpentarii“. Išlo o Petra a Hanka. K tesárom 
„carpentariis“ sa tiež viaže bližšie nedatovaný zápis vo výdavkovej časti mes-
tského registra, podľa ktorého sa im za bližšie neurčené práce ušli z mestského 
rozpočtu 4 zlaté.42 Mesto vtedy okrem pláce tesárom vynaložilo financie na 
stavebný materiál ako: kliny, široké dosky a drevo.

Koncom 15. storočia bol najčastejšie spomínaným banskobystrickým 
tesárom istý Tomáš (Thamasth Zimermann alebo Czimerman). Mesto ho 
zamestnávalo pri rôznych tesárskych stavebných prácach. Svedčia o tom zápisy 

40 ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 68, a 369/2, p. 20.
41 ŠA, p. BB, MBB, 369/2, p. 7.
42 „Item carpentariis...“  FÉJERPATAKY, L.: c. d., s. 83.
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o odmenách, ktoré mu boli príležitostne vyplatené z mestskej pokladnice. 
Jednalo sa väčšinou o 1 alebo 2 zlaté. Okrem neho sa v registri stretneme ešte 
s troma tesármi Petrášom, Michalom a Jakubom. O týchto stavebných úpra-
vách nás v útržkoch informujú zachované daňové registre z 80. a 90. rokov 15. 
storočia, kde mestský pisár zaznamenal najmä položky, ktoré mesto zo svojho 
rozpočtu zaplatilo za drevo (für holz, umb zimerholz, umb phünholz, umb 
Schranken holz), dubové drevo (auf das aichen holz), široké klince (umb negl, 
latten nägel, umb schindl nagel, umb negl zu der Puetenstube), dosky, šindeľ 
a kameň (umb stain).

Kamenári
Na konci 14. storočia v meste žil iba jediný kamenár „Maurer“ Michal. Pri 
stavených prácach realizovaných v 80. a 90. rokoch 15. storočia na mest-
ské náklady nájdeme kamenárskych robotníkov „Steinbrechern“. Menovite 
poznáme však iba dvoch. Kamenárskeho majstra Štefana (Maister Stefan 
Steinmetz, Steffan Maurer, maister Steffan), ktorý sa podieľal na prestavbe 
dreveného opevnenia farského kostola a priľahlých budov na kamenné. Položka 
predstavujúca priebežnú odmenu za jeho prácu a prácu robotníkov v kameňo-
lome (yn Steinbruch) sa v roku 1489 pohybovala od 1 do 4 zlatých.43 A kame-
nára Hanuša. Od roku 1482 mesto investovalo do výstavby vodnej priekopy 
v areáli farského kostola („auf den Graben zu den Kirchen“).44 Práce spočívali 
v ťahaní vodovodných rúr („auf das wasser“), hlbení prívodnej štôlne („auf 
den Stollen zu den Graben“) a osadzovaní drevených žľabov („Rinnen alebo 
Rynnen zwo dem wasser“), slúžiacich na jej odvodnenie, čo potvrdil aj arche-
ologický výskum, uskutočnený pri demolácii starej tržnice na Moysesovom 
námestí v roku 1996.45 Práce na vodnej priekope vtedy pravdepodobne viedol 
kamenársky majster Hanuš (Hanusth), ktorému mesto v roku 1493 vyplatilo 
211 zlatých. 46

Stolári
Medzi zdaneným banskobystrickým meštianstvom konca 15. storočia narazíme 
podľa remeselníckych priezvisk aj na stolárov – „tisthlär“ – Matesa a Pavla. 
Zaujímavým zjavom medzi nimi bol práve prvý menovaný Matheus alebo 

43 ŠA, p. BB, MBB, 369/2, p. 17.–19.
44 ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 40. 
45 FILLOVÁ, Ľ. - MÁCELOVÁ, M. - ŠIMKOVIC, M.: Opevnenie mestského hradu v Banskej 

Bystrici v 15. a na začiatku 16. storočia. In: Archaeologia historica 27, 2002, s. 359.
46 ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 167. 
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Mathes Tisthlär, ktorého daňový register v rokoch 1490 a 1493 uvádza tiež ako 
„Matheus windisch tisthlär“ alebo jednoducho „Windisth Tisthlär“.47 Podľa 
svedectva o predaji istého majetku z októbra 1485 bol Mathes Tisthlär spolu 
a Benediktom Glockniczerom, Michalom Königsbergerom a ďalšími členom 
mestskej rady a to i napriek svojej, vyzerá to tak, že slovenskej národnosti. 
Z rovnakého obdobia pochádza i zmienka aj o debnárovi (Debnar), podľa 
priezviska pravdepodobne tiež slovenskej národnosti.48

Hodinári
Pred rokom 1390 žil a pracoval v Banskej Bystrici hodinár Ján (magister 
Johann Horologista) pôvodom zo Sliezska, kde žil jeho otec Elblinus. Práve 
tam totiž poslala vdova po ňom časť jeho pozostalosti, ktorú mu Ján po smrti 
odkázal. Mesto malo teda už v tomto období vlastné vežové hodiny. Na koľko 
ho vyšli alebo kde presne boli postavené sa už zo zachovaného pramenného 
materiálu konca 14. storočia nedozvieme. Zmienky o vežových hodinách so 
zvonom „die klain Glocken“ sa opäť vynárajú v rokoch 1482 a 1490, kedy tu 
pôsobil majster „Zebold“ alebo „Sebald“. Mesto mu v roku 1490 za prácu 
„auf die klain Glocken“ vyplatilo 5 zlatých. Jednalo sa o odmenu za odliatie 
malého zvona pre hodiny, keďže medzi ďalšími položkami nájdeme 1 zlatý pre 
tesárov (zimerleuth), výdavky za drevo (umb holz), 22 zlatých za meď (umb 
Kupper), rovnakú čiastku za cín (czin), odmeny za prácu a pivo pre robotníkov 
(den arbeitern).49 Majster Sebold alebo Zebald bol vedením mesta pravdepo-
dobne poverený aj údržbou hodín. Informujú nás o tom viaceré stručné zápisy 
s odmenou dokopy 7 zlatých, ktoré mu (dem maister Sebold auf die Glocken)50 
boli v roku 1482 vyplatené z mestského rozpočtu.

Okrem toho sa vo vtedajších výdavkoch stretneme aj so samostatnou 
položkou 36 zlatých za ručičku (den Glocken auff den Zaugner).51 Položku 
s názvom „zwo den Glocken“ napokon nájdeme aj v registri za rok 1489,52 zo 
zápisu však nemožno určiť, či sa jednalo o „klain“ alebo „gross Glocken“ – 
teda o zvon pre vežové hodiny alebo veľký zvon, ktorý mesto v tom istom roku 
nechalo odliať pre novopostavenú Königsbergerovu Kaplnku svätého Michala 
na cintoríne pri farskom kostole.53 Z uvedeného teda vyplýva, že v meste 

47 ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 105 a 112.
48 ŠA, p. BB, MBB, 369/2, p. 6.
49 ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 151.
50 ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 25, 26
51 ŠA, p. BB, MBB, 915/26, p. 27.
52 ŠA, p. BB, MBB, 369/2, p. 21.
53 GRAUS, I.: Banskobystrický veľký zvon. In: Pamiatky a múzeá 2003, 4, s. 34.
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v nami skúmanom období konca 14. a 15. storočia pôsobili 2 hodinári magister 
Ján a majster Sebald alebo Zebold.

Pekári
Rovnako biedne ako hrnčiarske remeslo, ak sa orientujeme podľa zamestna-
neckých priezvisk, boli koncom 14. storočia v meste zastúpení aj pekári „pisto-
res“. V najstaršom zachovanom daňovom registri sme našli iba jediného pekára 
– Alberta, (Domus Alberti Pistoris). V meste ich však muselo žiť a pracovať 
evidentne viac, keďže sa aj v ich prípade v daňových zoznamoch stretávame 
s označením akéhosi združenia či organizácie „Pistores“. Títo pekári prispeli 
za bližšie neurčených okolností do mestskej pokladnice sumou 4 zlaté.

O nič viac informácií nám v tomto ohľade neposkytnú ani údaje z konca 
15. storočia, kde sa so zamestnaneckým priezviskom „pistor“ pre zmenu 
nestretávame vôbec. Zato však v meste nachádzame cukrára alebo medovni-
kára „lebkuchler“.

Zámočníci
Podľa zamestnaneckého priezviska žil v meste na konci 14. storočia iba 1 
zámočník „Slosser“– Peter a rovnaký „počet“ máme doložený aj z obdobia 
konca 15. storočia – Valtin Slosser. Mesto jeho služby zaiste využilo najmä 
pri údržbe mestských vežových hodín alebo v rámci opráv farského kostola 
a priľahlých budov.

Kolári
Medzi zdaneným meštianstvom konca 15. storočia nájdeme 1 kolára „radma-
cher“, konkrétne Juraja (Georg) Radmacher.

Hrnčiari
Napriek tomu, že nádoby na varenie, hrnce, poháre a taniere sú neodmysli-
teľnou súčasťou každej a to nielen stredovekej meštianskej domácnosti, sme 
o charaktere hrnčiarskeho remesla informovaní dosť biedne. Daňový register 
z konca 14. storočia spomína iba jedno meno, respektíve zamestnanecké priez-
visko: „Topper“ bez krstného mena, ktorý podľa jediného zápisu odovzdal 
mestu daň vo výške 40 grošov.54 Situácia sa nezmenila ani koncom 15. storo-
čia. Z daňových registrov je nám opäť známy iba jediný hrnčiar Jakub Töpper, 

54 FÉJERPATAKY, L.: c. d., s. 76.



116

ktorého mesto v roku 1490 odmenilo za prácu na peci pre faru alebo kostol.55 
Archeologický výskum okolia farského kostola odkryl obytný objekt prista-
vaný k západnému opevneniu pochádzajúci z konca 15. storočia, v ktorom sa 
nachádzala pec zhotovená z reliéfnych neglazovaných kachlíc.56 Objekt spolu 
s farou vyhorel pri veľkom požiari, ktorý mesto postihol v apríli roku 1500.57 
Podľa početných nálezov gotických glazovaných a neglazovaných kachlíc pri 
rekonštrukcii radnice, v meštianskych domoch na námestí a v areáli farského 
kostola lokalizovali archeológovia na parcelu tzv. Botháryovskej záhrady 
v blízkosti mesta významnú kachliarsku dielňu, ktorá svoju skazu našla vo 
veľkom požiari v roku 1500.58 Jej pôsobenie iste aj vďaka nemu nemá takmer 
žiadnu oporu v zachovanom archívnom materiály.

Iné remeslá
V zoznamoch zdaneného meštianstva z konca 14. storočia nájdeme napokon 
ešte uhliara (Carbonista, Koler) Hanuša, výrobcu štítov (Panczer, bez krst-
ného mena), ostruhára Petra (Sporer, bez krstného mena), garbiara (Cerdo, bez 
krstného mena), klobučníkov Petra a Krištofa (Capper, Kapper, v daňových 
registroch sa toto priezvisko vyskytlo často aj v ženskej podobe Capperynn), 
lyžičkára (Leffeler, bez krstného mena), sládka Andreja a Martina, koncom 15. 
storočia Štefana (Melczer, Mulczer, Molczer) a maliara Hanuša (Maler).

Už zo zbežného prieskumu publikácie najstaršej mestskej knihy je nám 
jasné, že banská ťažba bola v druhej polovici 14. storočia prevažujúcim zamest-
naním banskobystrického meštianstva. Remeselná výroba sa tak v porovnaní 
s ňou dostala až na druhé miesto a sústredila sa predovšetkým na zásobovanie 
baníkov. Medzi najrozšírenejšie patrili na konci 14. storočia remeslá: kováčske 
(12 mešťanov), krajčírske (9), obuvnícke (7) a mäsiarske (6). Ostatné remeslá 
mali podľa priezvísk nižšie poväčšine 4-1 členné zastúpenie a patrili sem 
remeslá: kožušnícke, zlatnícke, tesárske, kamenárske, pekárske, zámočnícke, 
hrnčiarske a klobučnícke. Okrem toho v meste žili rybári, hodinár, remenár, 
mlynár, ostruhár, výrobca štítov, uhliar, garbiar, sládkovia a maliar. Zaujíma-
vosťou v knihe boli hromadné alebo skupinové označenia remeselníkov vo 
výdavkových a príjmových registroch najstaršej mestskej knihy: „sutores“, 

55 „dem Topp, das er den Ofen gemacht hat auf der Kirchen,“  ŠA, p. BB, MBB, 915/26, 
p. 140.

56 FILLOVÁ, Ľ. - MÁCELOVÁ, M. - ŠIMKOVIC, M.: c. d., s. 357.
57 Tamže, s. 359.
58 MÁCELOVÁ, M.: Gotické kachľové pece z banskobystrickej radnice. In: Archaeologia histo-

rica 24, 1999, s. 409; UŠIAK, P.: Kachlice z barbakanu Mestského hradu v Banskej Bystrici. 
In: Archaeologia historica 27, 2002, s. 621–622.
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„carnifices“ alebo „pistores“, ktoré by nás mohli upozorniť na existenciu 
najstarších cechových združení alebo organizácií remeselníkov. Najstaršia zmi-
enka o konkrétnej cechovej remeselníckej organizácii pochádza však až z roku 
1425, mestská rada vydáva nové cechové pravidlá pre už dávnejšie existujúci 
mäsiarsky cech.

Koncom 15. storočia sa počet jednotlivých remeselníckych odvetví vďaka 
ďalším dokladom o špecializácii výroby o niečo zvýšil, počet remeselníkov 
zamestnaných v jednotlivých odvetviach sa ale podľa zachovaných daňových 
registrov príliš nezmenil. Medzi najrozšírenejšie patrili koncom 15. storočia 
remeslá: mäsiarske (12 mešťanov), krajčírske (12), kováčske (11), kožušnícke 
(8), obuvnícke (6), zlatnícke (6) a tesárske (4). Počtom nižšie 3-1 členné 
zastúpenie mali remeslá: kamenárske, stolárske, debnárske, hodinárske, medo-
vnikárske, zámočnícke, kolárske, remenárske, sedlárske a hrnčiarske. V meste 
okrem toho žili: mlynári, sládkovia a rybár.

Našim úsilím bolo priblížiť čitateľovi druhy a charakter remeselnej výroby 
v Banskej Bystrici na základe zachovaného zlomku najstaršej banskobystric-
kej mestskej knihy 1386-1399 a účtovných kníh z 80. a 90. rokov 15. storočia. 
Neusilovali sme sa podať vývoj stredovekej remeselnej výroby v Banskej 
Bystrici v celistvosti a úplnosti, k tomu je potrebný ešte výskum zachovaných 
cechových artikul a ďalších daňových registrov zo 16. storočia. Snažili sme sa 
len o akýsi úvod do problematiky s načrtnutím prípadných možností ďalšieho 
výskumu.
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Zusammenfassung

die typen und Charakter der ältesten handwerksproduktion  
IN der STadT BaNSká BySTrICa

henrieta lisková 

Die allgemeine Funktion der Handwerksproduktion ist die Versorgung des Stadtmarktes, auf 
welche sind die Waldbürger und sonstige Montanangestellte aufgewiesen worden. Unter den 
verbreitesten Handwerken gehörten am Ende des 14. Jahrhunderts folgende: Schmied (12 
Stadtbürger), Schneider (9), Schuster (7), Fleischer (6) und Zimmermann (2). In der Stadt 
lebten auch Fischer, Müller, Bäcker, Uhrmacher - Magister Johann Horologista, Maurer, 
Schlosser, Gerber, Töpfer. Am Ende des 15. Jahrhunderts wird ihre Anzahl vergrössert. 
Das waren zum Beispiel folgende: Schmied (11 Stadtbürger), Schneider (12), Fleischer (12), 
Goldner (6), Schuster (6), Kürschner (8) Zimmermann (4), Maurer (2) und Möbeltischler (2). 
In der Stadt lebten auch: Binder, Radmacher, Schlosser, Töpfer, Fischer, Müller, Lebkuchler, 
Uhrmacher – Sebold oder Zebald und andere.

Die älteste Erwähnung über eine zünftige Handwerksorganisation stammt jedoch erst 
aus dem Jahre 1425. Der Stadtrat erlässt neue Zunftregel für die Fleischerzunft. Andeutungen 
der Handwerksorganisation befinden sich in dem ältesten Stadtbuch (1386-1399), das können 
Erwähnungen sein wie: „carnifices“ (die Fleischer), „pistores“ (die Bäcker) und andere.

(Übersetz von den Autor)
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ÚčASť móricA BeňOvSKéHO v BOjOcH BArSKej 
KOnfederácie v rOKOcH 1768—1769: SumArizáciA 

HiStOricKýcH fAKtOv1
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KUNEC, Patrik: Participation of Maurice Beňovský in the Fighting of the Bar Confederation 
in the Years 1768-1769: The Summary of the Historical Facts

Our study deals with summarization of the historical facts related to participation of Móric 
August Beňovský in the fighting of so called Bar Confederation, which arose in 1768, resul-
ting from growing interference of Russian diplomacy into internal Polish affairs and refor-
mist efforts of the ruler Stanislav Poniatowski. After his flight from Hungary in the second 
half of the sixties of the 18th century, Beňovský stayed on the territory of the Spiš towns 
being leased to Poland, he also married there. Together with his brother- in- law he tried to 
enter the files of Bar Confederates but as a protestant he was arrested in Kraków in 1768. 
After his return to Spiš he would try to organize a military aid to Confederation but unsuc-
cessfully again. He did not participate in actual fighting  until 1796 but his description in his 
autobiographical notes is in great deal exaggerated or even made up, when as a prove may 
serve comparison of the text of his Memoirs and Journeys with contemporary known sources 
provided by submitted study.

Key words: Count Maurice Beňovský, Bar Confederation, Polish history, history of the18th 
century

Contact: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko; Kunec@fhv.umb.sk

***
Gróf Móric August Beňovský (1746–1786) je azda najznámejšou postavou slo-
venských dejín druhej polovice 18. storočia, napriek tomu v slovenskom jazyku 
ešte neexistuje jeho kritická biografia, či už z pera domáceho alebo zahranič-
ného historika.2 Navyše sa slovenská verejnosť po dlhý čas mohla oboznámiť 

1 Štúdia je čiastkovým výstupom grantového projektu s názvom Kapitoly zo života Mórica 
Beňovského za rok 2007, udeleného autorovi Slovenským archeologickým a historickým 
inštitútom (SAHI) v Bratislave.

2 Naproti tomu v Poľsku bolo o ňom publikovaných niekoľko populárno-náučných publikácií, 
z ktorých nespornú vedecko-historiografickú hodnotu majú tri monografie: ORŁOWSKI, 
L.: Maurycy August Beniowski. Warszawa 1961; ROSZKO, J.: Awanturnik nieśmiertelny. 
Katowice 1989; KAJDAŃSKI, E.: Tajemnica Beniowskiego. Odkrycia, intrygi, fałszerstwa. 
Warszawa 1994.
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len s výberom z jeho populárnych a v zahraničí mnohokrát vydávaných Pamätí 
a ciest (v origináli: Memoirs and travels, London 1790; ďalej len Pamäti).3 Je 
preto potešiteľným faktom, že v rokoch 2006-2007 na Slovensku konečne vyšli 
jeho Pamäti v kompletnom a komentovanom preklade.4 Pravidelnými sa taktiež 
začínajú stávať konferencie venované odkrývaniu jeho životných osudov, ktoré 
sa konajú vo Vrbovom pri Piešťanoch, jeho rodisku.5 Napriek oživeniu záujmu 
o osobu Beňovského v posledných desaťročiach je v jeho biografii ešte veľmi 
mnoho bielych miest, neobjasnených udalostí a faktov. Niektoré obdobia jeho 
života sú takmer úplne neznáme, pretože ich nedokladajú žiadne zachované, 
či aspoň do dnešných čias známe, pramene. Ide predovšetkým o obdobie jeho 
dospievania, ktoré je v Pamätiach podané veľmi stručne a do značnej miery 
mystifikujúco. Veľmi skromne je objasnená aj ním deklarovaná účasť v bojoch 
tzv. Barskej konfederácie proti ruskej a poľskej kráľovskej armáde, ktorej vznik 
bol reakciou na vzrastajúcu ingerenciu cárovnej Kataríny II. do vnútroštátnych 
záležitostí Poľského kráľovstva. Zhrnutiu doteraz známych historických faktov 
o tejto perióde Beňovského života je venovaná prítomná štúdia.

Barská konfederácia je názov politicko-vojenského zoskupenia časti poľskej 
šľachty a predstaviteľov vyššej katolíckej hierarchie, ktoré bolo utvorené koncom 
februára 1768 v mestečku Bar (v súčasnosti ležiacom na území Ukrajiny). Vznik 
konfederácie bol výsledkom dlhodobej nespokojnosti časti strednej a vyššej šľachty 
a katolíckeho kléru s čoraz priamejšími a protiprávnymi zásahmi ruskej diploma-
cie do vnútroštátnych záležitostí a administratívnej správy Poľského kráľovstva 
v počiatkoch vlády Kataríny II. (1762-1796).6 Snahy Ruska ovplyvňovať a kontro-
lovať vnútropolitický vývoj a zahraničnopolitické smerovanie Rzeczy Pospolitej 
sa síce datujú už do prvej polovice 18. storočia, ale práve násilným nástupom 

3 WATZKA, J. (ed.): Denník Mórica A. Beňovského. Bratislava 1966 (v ďalšom texte len 
Denník). Prvý výber z jeho Pamätí vyšiel už v roku 1808 opäť v Bratislave v preklade a výbere 
Samuela Čerňanského pod titulom: Pamatné příhody hraběte Beňowského. 

4 BEŇOVSKÝ, M. A.: Pamäti a cesty. 2 zv. Preložila Andrea Černáková. Bratislava 2006 
a 2007 (v ďalšom texte len Pamäti a cesty).

5 Prvá konferencia sa konala v roku 1996, druhá o desať rokov neskôr. Ako výstupy z nich boli 
publikované dva zborníky prednesených príspevkov: KOCÁK, M. (ed.): Móric Beňovský. 
Cestovateľ, vojak, kráľ (1746–1786–1996). Martin 1997; BOSÁK, Ľ. - KÝŠKA, P. (eds.): 
Móric Beňovský – legenda a skutočnosť. Zborník referátov z odbornej konferencie o Móricovi 
Beňovskom, ktorá sa uskutočnila vo Vrbovom 10. októbra 2006. Vrbové 2007. 

6 GRODZISKI, S.: Polska w czasach przełomu (1764–1815). Edícia Wielka historia Polski, 
zv. 6. Kraków 1999, s. 26–56 (časť o príčinách a priebehu povstania Barskej konfederácie). 
Vysokú historiograficko-informačnú hodnotu má stále staršia práca najvýznamnejšieho báda-
teľa dejín Barskej konfederácie Władysława Konopczyńskeho: Konfederacja Barska. 2 zv. 
Warszawa 1936–1938 (reprint: Warszawa 1991).
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Kataríny II. na trón v Rusku sa začali ešte viac stupňovať.7 Nielenže cárovná 
presadila s tichým súhlasom pruského kráľa Fridricha II. v roku 1764 na poľský 
trón svojho favorita (a niekdajšieho milenca) Stanislava Augusta Poniatowskeho, 
ale v rokoch nasledujúcich po jeho voľbe za kráľa sa prostredníctvom veľvyslanca 
Nikolaja Repnina a najmä početných plukov ruskej armády snažila priamo ovplyv-
ňovať vývoj a výslednú podobu vnútropolitických záležitostí v Poľsku. V tejto 
snahe jej spočiatku napomáhala silná proruská strana reprezentovaná magnátskou 
rodinou Czartoryskich (dobovo nazývaná ako Família), s ktorými bol nový kráľ 
aj pokrvne spríbuznený (jeho matka pochádzala z rodiny Czartoryskich), a ktorá 
mala v pláne za pomoci reforiem zlepšiť žalostné postavenie kráľovstva po chao-
tickom období vlády saských kurfirstov Fridricha Augusta I. a Fridricha Augusta 
II. (ako poľských kráľov Augusta II. a Augusta III. v rokoch 1697-1763).

So súhlasom kráľa a ruským dvorom ako garantom započali reformné kruhy 
na čele s kancelárom Andrzejom Zamoyskim prebudovávať celý systém štátnej 
správy, pričom hlavným cieľom malo byť posilnenie postavenia panovníka a cen-
trálnych vládnych orgánov, oslabenie šľachtického partikularizmu a antagonizmu 
voči centrálnej a posilnenej kráľovskej moci, ujednotenie colnej sústavy, zefektív-
nenie výberu daní a napokon zavedenie takých ekonomických reforiem, ktoré by 
zlepšili upadajúci stav hospodárstva v krajine.

Keď sa začalo rozmýšľať aj o reforme šľachtou najviac stráženého privilégia, 
ktorým bolo liberum veto (slobodná možnosť poslanca vetovať prijatie zákona na 
sejme, a tým aj ukončiť jeho činnosť), ruský dvor pochopil, že reformná aktivita 
zašla priďaleko, pretože realizáciou prijatých alebo len pripravovaných reforiem by 
sa zvýšila reálna moc poľského panovníka a centrálnych vládnych inštitúcií, a tým 
by sa logicky oslabil ruský vplyv na formovanie politických rozhodnutí v Poľsku. 
Keďže zámerom Kataríny II. určite nebolo vnútorné posilnenie Poľska, cárovná 
dala Repninovi príkaz na rázne zakročenie proti reformnej činnosti. Proti refor-
mátorom v kráľovstve vyvstala aj vnútorná opozícia, ktorá v júni roku 1767 vytvo-
rila v meste Radom konfederáciu (jej vodcami boli najväčší poľskí magnáti Karol 
Stanisław Radziwiłł, Jan Klemens Branicki, Seweryn Rzewuski, Jerzy August 
Mniszech a iní). Hoci týchto konfederátov spájal najmä odpor k reformám a ich 
realizátorom (rodina Czartoryskich a samotný kráľ), vyznačovali sa aj horlivou 
obranou výsadných práv katolíckeho vierovyznania, ktoré považovali za ohrozené 
ruskou snahou zrovnoprávniť s katolicizmom ďalšie dve v Poľsku sa vyskytuj-
úce kresťanské náboženstvá: protestantizmus a pravoslávie. V rámci boja proti 

7 ŠVANKMAJER, M. - MOULIS, V. - VEBER, V. - SLÁDEK, Z.: Dějiny Ruska. Praha 1996, 
s. 179–183.
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reformnej strane Nikolaj Repnin vyjadril podporu radomským konfederátom, ale 
zašiel ešte ďalej, keď priamo ovplyvňoval zasadanie nového sejmu, ktorý sa zišiel 
na jeseň 1767 vo Varšave. Nielenže pozmenil spôsob jeho legislatívnej činnosti 
(namiesto pléna sejmu malo o vybraných otázkach a zákonoch rozhodovať 66 
delegátov, starostlivo vybraných Repninom), ale zašiel tak ďaleko, že dal uväzniť 
a neskôr vyviezť na územie Ruska štyroch príslušníkov opozície, medzi nimi 
aj krakovského biskupa Kajetana Sołtyka a kijevského biskupa Józefa Andrzeja 
Załuskeho. Sejm, zastrašený týmto bezprecedentným aktom (preto býva niekedy 
označovaný ako repninovský), prijal na prelome rokov 1767-1768 rad zákonov, 
ktoré mali uviesť do života len také reformy, ktoré by radikálne nezmenili fun-
govanie štátneho systému a charakter poľskej vnútornej politiky (zachovaná bola 
platnosť slobodnej voľby kráľa šľachtou, platnosť liberum veto, rovnoprávnosť 
nekatolíckych vierovyznaní – teda protestantizmu a pravoslávia – s katolíckym 
a pod.).

Prijatie týchto reforiem a taktiež zjavné zásahy ruskej diplomacie do legis-
latívnych a exekutívnych záležitostí poľskej monarchie vyvolali u časti „národ-
nej“ šľachty také znepokojenie, ba nechuť, že sa rozhodla vystúpiť na obranu 
svojich stanovísk so zbraňou v ruke. Predstavitelia tejto opozície podpísali dňa 
29. februára 1768 konfederačnú dohodu v meste Bar. Medzi zakladateľov kon-
federácie, nazvanej podľa miesta vzniku Barskou, patrili bratia Michał a Adam 
Krasińskí, Joachim Potocki a Józef Pułaski so svojimi tromi synmi Franciszkom, 
Kazimierzom a Antonim, ktorí patrili k najvýznamnejším vojenským vodcom 
povstania.8 K príslušníkom konfederácie patrili najmä magnátske rody Potockich, 
Rzewuskich a Ogińskich (na Litve), neskôr sa k nej pripojili aj magnáti s veľmi 
pochybnou povesťou ako Karol Stanisław Radziwiłł a Jerzy Marcin Lubomirski, 
ale aj niektorí vyšší predstavitelia katolíckej hierarchie (Adam Krasiński bol naprí-
klad biskupom v Kamienci Podolskom).

Čoskoro po vzniku konfederácie sa rozhoreli boje proti jednotkám regulárnej 
kráľovskej armády, ktorá však nebola početná, ale najmä proti ruským plukom, 
ktoré na pomoc kráľovi vyslala Katarína II. Hoci sa boje sústredili najmä v oblasti 
Malopoľska, Veľkopoľska a západnej Ukrajiny (tzv. Podolie), aktivity konfederá-
cie svojím spôsobom prekročili hranice Poľského kráľovstva, keď časť konfede-
račnej armády a jej najvyššie velenie (tzv. Generalita, poľsky Generalność) našla 
ochranu a útočisko aj na severouhorskom a českom území habsburskej monarchie 

8 K politickým a najmä bojovým aktivitám rodiny Pułaskich pozri monografiu 
KONOPCZYŃSKI, W.: Kazimierz Pułaski – życiorys. Kraków 1931.
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a taktiež na tureckej pôde.9 Boje prebiehali na veľmi rozľahlom území Poľského 
kráľovstva, od Malopoľska na juhu a Litvy na severe, až po najvýchodnejšie časti 
krajiny. Konečná porážka vojsk konfederácie v rokoch 1771 a 1772 za pomoci 
vojsk ruských a pruských viedla napokon intervenčné mocnosti v roku 1772 k roz-
hodnutiu odobrať oslabenému Poľsku časť pohraničného územia. Pri tomto tzv. 
prvom delení prišla Rzeczpospolita o 30% územia a asi 37% obyvateľstva.10

Je do istej miery prekvapujúce, že hoci sa boje Barskej konfederácie proti 
Rusom dotkli aj územia severovýchodného Slovenska a do príprav povstania boli 
takmer určite zapojení aj uhorskí jednotlivci,11 slovenská historiografia sa tejto 
problematike takmer vôbec nevenovala.12 Jedným z uhorských účastníkov bojov 
bol aj mladý Móric Beňovský a tejto životnej etape vo svojich Pamätiach venuje 
náležitú pozornosť. Vykresleniu svojich aktivít v Barskej konfederácii sa venuje 
v prvej časti Pamätí, krátko po stručnom opísaní svojho pôvodu (ktorý značne 
vylepšil – prihlásil sa k magnátskej vrstve a z otca urobil generála, hoci jeho 
rodinu by bolo vhodnejšie priradiť k nižšej šľachte a otec Samuel Beňovský to 
dotiahol v radoch rakúskej armády na plukovníka husárskeho regimentu) a účasti 
v sedemročnej vojne (ktorej sa nemohol účastniť, pretože v čase jej začiatku mal 
iba desať rokov!). Je však pozoruhodným faktom, že práve táto časť Pamätí je 
písaná v tretej osobe, čo viedlo niektorých bádateľov k domnienke, že ich pisa-
teľom vôbec nebol Móric Beňovský, ale jemu blízka, a nám dodnes neznáma, 
osoba.13 Navyše sa mnohé reálne udalosti chronologicky nezhodujú s datovaním 
v Pamätiach a Beňovského aktivity v bojoch Barskej konfederácie sú v niektorých 

9 Generálna rada zasadala najprv v meste Biała, od januára 1770 do leta 1771 v Prešove a napo-
kon až do pádu povstania v Českom Těšíne. KONOPCZYŃSKI, W.: Konfederacja Barska. 
Wybór tekstów. Kraków 1928, s. IX. 

10 GRODZISKI, S.: c. d., s. 59.
11 Z historicky známych osobností menujme aspoň Michala Kováča de Fabricy, neskoršie-

ho významného účastníka vojny za americkú nezávislosť, ktorý sa v rokoch 1764 až 1767 
v Prešove často zdržiaval v spoločnosti tam prebývajúceho magnáta Karola Stanisława 
Radziwiłła a pravdepodobne bol zapojený do príprav ozbrojeného vystúpenia Barskej konfe-
derácie. Nie je vylúčené, že v nej pod doteraz neznámym pseudonymom aj aktívne pôsobil, 
pretože práve medzi rokmi 1768–1772 sa Michal Kováč stráca z archívnych materiálov a za 
pôsobenia v Spojených štátoch amerických sa pripojil k jazdeckej jednotke Kazimierza 
Pułaskeho. PÓKA -PIVNY, A. - ZACHAR, J.: Az amerikai függetlenségi háború magyar 
hőse. Kováts Mihály ezredes élete 1724–1779. Budapest 1982, s. 90–91.

12 Jedinou bádateľkou bola Melánia Benkovská, ktorej výsledkom výskumu v archívnych mate-
riáloch bývalej šarišskej stolice bola štúdia s názvom Barskí konfederáti a Prešov. In: Nové 
obzory 18. Prešov 1976, s. 99–143.

13 Naposledy Beňovského autorstvo tejto časti Pamätí spochybnil poľský bádateľ Edward 
Kajdański, ktorý sa domnieval, že skutočným autorom mohol byť Beňovského spolubojovník 
a druh v kamčatskom vyhnanstve Švéd Adolf Wynbladth. KAJDAŃSKI, E.: c. d., s. 79.
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pasážach heroizované ad absurdum, prípadne priamo vymyslené. Nie je to ani 
prvý, ani poslednýkrát, čo sa v jeho Pamätiach stretávame s čírou mystifikáciou.

Podľa textu Pamätí mal mať Móric v Poľsku (presnejšie: na Litve) nemeno-
vaného strýka, ktorý ho urobil ešte pred smrťou otca svojím dedičom.14 Bohužiaľ, 
historické bádanie doteraz nepreukázalo existenciu poľského príbuzenstva rodiny 
Beňovských, hoci v Poľsku sa priezvisko Beniowski vyskytovalo.15 V polovici 
júna roku 1765 sa Beňovský pokúsil násilím zmocniť rodinného majetku v Hru-
šovom pod Bielymi Karpatmi (neďaleko od Bziniec pod Javorinou), ktorý obsadili 
jeho švagrovia (manželia jeho troch nevlastných sestier – dcér jeho matky Anny 
Ruženy Révaiovej z prvého manželstva) na čele s Alojzom Bertalanffym.16 Na 
základe zachovaných prameňov vieme, že švagrovia jeho postup právne napadli 
a súd nitrianskej stolice ho nielenže zbavil nároku na tento majetok, ale koncom 
roku 1766 ho odsúdil na trest dvoch mesiacov väzenia. Ešte pred vynesením 
zmieneného rozsudku sa o jeho osobu začal zaujímať aj krajinský sudca Mikuláš 
Pálfy, ktorý 22. augusta 1765 vydal príkaz na jeho uväznenie a začatie vyšetro-
vania.17 Ako jeden z hlavných dôvodov vyšetrovania je uvedená apostáza, teda 
odpadlíctvo od katolíckej cirkvi, z ktorej bol Beňovský obvinený už v polovici 
roku 1764 v Levoči.18 Pravdepodobne z tohto dôvodu opustil na jeseň roku 1765 
územie Uhorska.

Neúspešný pokus o záchranu majetku po matke sa krátko spomína aj v Pamä-
tiach. Švagrovia ho mali očierniť dokonca aj pred samotnou Máriou Teréziou, 
ktorá ho nakoniec mala dať uväzniť ako „rebela a narušiteľa verejného pokoja.“ 
A práve tento, podľa Beňovského nespravodlivý, rozsudok sa mal stať príčinou jeho 
náhleho odchodu, či presnejšie úteku, do Poľska.19 V Poľsku sa vraj dlho nezdržal 
a z Gdańska sa mal vydať na plavby do Hamburgu a odtiaľ ďalej do Amsterdamu 
a Plymouthu vo Veľkej Británii. Pred plánovanou cestou do Indie dostal v roku 1767 
niekoľko listov od poľských magnátov, ktorí ho vraj vyzývali na pripojenie sa k práve 
vznikajúcej konfederácii. V júli sa teda vrátil do Varšavy, kde zložil prísahu vernosti 

14 Pamäti a cesty, s. 33; taktiež Denník, s. 7.
15 Na príklade Bartłomieja Beniowskeho (cca 1800–1867), účastníka poľského novembrového povstania 

v rokoch 1830–1831 a v anglickej emigrácii príslušníka chartistického hnutia, na tento fakt upozo-
rňuje opäť KAJDAŃSKI, E.: c. d., s. 65. Biografické heslo Bartłomieja Beniowskeho možno nájsť aj 
v Polskom Słowniku Biograficznom I. Kraków 1935, s. 429.

16 KOCÁK, M.: Život a denník Mórica Beňovského. In: KOCÁK, M. (ed.): Móric Beňovský, s. 10; 
porovnaj s: ROSZKO, J.: c. d., s. 46–50.

17 ROSZKO, J.: c. d., s. 51 (tam odkaz na originál prameňa: Štátny archív Nitra, Nitrianska župa I., 
Šľachtické písomnosti II., fasc. 80, č. 5).

18 Tamže, s. 46–47 (tam odkaz na originál prameňa: Štátny archív Levoča, Spišská župa, Acta 
Iuridica XXII/703).

19 Pamäti a cesty I., s. 34; aj Denník, s. 8.
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konfederácii. V decembri sa opäť vrátil do Uhorska (nepravdepodobné – za útek 
z krajiny mu hrozilo väzenie), kde sa vraj pokúsil o zvrat rozsudku v kauze zabratia 
majetku po matke švagrami. Keď sa mu to nepodarilo, mal sa cez Spiš vracať do 
Poľska, ale zachvátila ho taká horúčka, že sa musel zveriť do opatery „vznešeného 
šľachtica“ Henského v Spišskej Sobote. Počas tohto pobytu sa mal zoznámiť s jeho 
dcérou a zobrať si ju neskôr za manželku. Ďalej sa v Pamätiach píše, že namiesto 
rodinného šťastia a pokojného života čakala na Beňovského budúcnosť bojovníka, 
pretože príslušníci konfederácie v Krakove si v roku 1768 spomenuli na jeho minu-
loročnú prísahu vernosti vo Varšave a pozvali ho do Krakova, aby sa k nim pripojil. 
Keďže chcel splniť slová svojej prísahy, odcestoval do Krakova, dokonca bez toho, 
aby to oznámil žene. Prišiel tam práve v čase, kedy na mesto po prvýkrát zaútočili 
Rusi. V Krakove ho mal prijať maršal (poľsky marszałek) krakovskej konfederácie 
Michał Czarnocki „s otvorenou náručou a na mieste ho vymenoval za hlavného 
plukovníka, veliteľa kavalérie a hlavného ubytovateľa.“20

Podľa Pamätí bol z Krakova vyslaný 6. júla do Noweho Targu, aby odtiaľ 
priviedol do Krakova akýsi pluk. Túto úlohu mal Beňovský úspešne splniť a cez 
nepriateľskú líniu previedol do mesta 600 mužov. Po úspešnej akcii mal stúpnuť 
Beňovského kredit v očiach najvyšších veliteľov konfederácie do tej miery, že mal 
možnosť spolunavrhovať priebeh ďalších vojenských kampaní. Ako prvé navrhol 
napadnutie a obsadenie pevnosti Lanckorona neďaleko od Krakova, ktoré aj reali-
zoval a početný oddiel konfederátov pod jeho velením pevnosť získal. Potom sa mal 
vrátiť späť ku Krakovu, ktorý bol obliehaný ruským vojskom pod velením generála 
grófa Petra Apraxina. Cestou k hradbám Krakova porazil pri Wieliczke jeden ruský 
oddiel, pričom získal 30 zajatcov a sumu 98 tisíc poľských zlotých, čo bol príjem 
kráľa z tamojších soľných baní. V noci na 29. júla ho maršal Czarnocki vpustil do 
mesta spolu so štyritisíc jazdcami. Začiatkom augusta sa mal Beňovský vybrať hľa-
dať do okolia obliehaného mesta posily a najmä potrebný proviant. Aby tieto zásoby 
mohli nepozorovane vniknúť do mesta, Beňovský vymyslel lesť. S tromi tisíckami 
jazdcov napadol vojsko generála Apraxina, ktorý proti nemu sústredil všetky sily, 
a tak mohli vozy s proviantom nepozorovane vniknúť do obliehaného mesta. Zámer 
sa teda podaril, ale na ústupe pred ruskou presilou Beňovský stratil šesťsto mužov, 
sám bol dvakrát zranený, a keď bol pod ním zastrelený kôň, upadol do ruského zaja-
tia. Ponuku na vstup do ruskej armády hrdo odmietol, ale pred odoslaním s ostat-
nými zajatcami do väzenia v Kyjeve ho zachránilo výkupné vo výške 2000 dukátov, 

20 Pamäti a cesty I., s. 35; aj Denník, s. 9 (v prípade prekladov je maršal menovaný ako Czarnecki, 
prípadne Czarniecki).
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ktoré za neho zložili jeho priatelia. Po prepustení z ruského zajatia sa mal Beňovský 
k radosti konfederátov opäť pripojiť ku konfederácii v Krakove.21

Po svojom návrate mal veleniu konfederácie navrhnúť, aby bol obsadený hrad 
Stará Ľubovňa na hraniciach s Uhorskom, čo bolo prijaté. Tento plán mal osobne 
vykonať, a preto sa vybral na hrad, kde ho mal čoskoro nasledovať oddiel šesťsto 
vojakov konfederácie. Beňovský sa votrel do priazne veliteľa hradu a presvedčil 
polovicu posádky o pripojení sa na stranu konfederácie. Avšak veliteľ oddielu, 
ktorý mal nasledovať Beňovského na Ľubovňu, rozšíril informáciu o cieli svojej 
výpravy a táto sa dostala na hrad skôr ako samotný oddiel. Veliteľ hradu dal 
preto Beňovského, ktorý pobýval v Spišskej Sobote (nem. Georgenberg), zatknúť 
a uväzniť na hrade. Veliteľ sa k nemu správal hrubo a napokon ho mal podľa 
rozkazu vyslať do Krakova ku generálovi Apraxinovi, ktorý v čase Beňovského 
neprítomnosti dobyl mesto. Keď však sprievod s Beňovským prechádzal okolo 
Noweho Targu, mal naraziť na dvestočlenný oddiel konfederačného vojska, ktorý 
Beňovského oslobodil a dokonca mu veliteľ oddielu odstúpil miesto vo velení.

V roku 1769 sa mal Beňovský zúčastniť ďalších bojových akcií na širokom 
území bývalého Poľského kráľovstva od miest Sokal, Lublin a Chełm na západe 
až po účasť na obrane pevnosti Źwaniec na východe. Detaily týchto kampaní 
prestaneme sledovať, pretože sú – až na obranu Źwaňca – vyslovene zmyslenými 
a niektoré edície jeho Pamätí ich ako sporné dokonca vynechávajú.22 Hoci Pamäti 
venujú vykresleniu aktivít Mórica Beňovského v bojoch Barskej konfederácie 
značnú pozornosť, dokonca túto časť v prvom vydaní pod editorstvom Willi-
ama Nicholsona sprevádzali aj mapy uskutočnených bojov a bránených pevností 
(napríklad aj Źwaňca), dnes už vieme, že skutočný priebeh jeho vojenských aktivít 
v Barskej konfederácii bol omnoho menej dramatický a najmä menej heroický, 
ako je opísaný v prvej časti Pamätí. Dajme teda slovo zachovaným a doteraz 
známym historickým prameňom, ktoré objavili a publikovali už pred mnohými 
desaťročiami niektorí poľskí bádatelia Beňovského osudov.

Ak teda Beňovského prvý diel Pamätí nie je pravdivý (a s najväčšou pravde-
podobnosťou ani nie je jeho dielom), čo o účasti Beňovského v bojoch Barskej 
konfederácie hovoria zachované historické pramene? V prvom rade je zrejmé, že 
z Uhorska odišiel už v druhej polovici roku 1765, pravdepodobne v septembri, 

21 Na tomto mieste sa končí prehľad Beňovského pôsobenia v radoch Barskej konfederácie 
v najnovšom slovenskom preklade jeho Pamätí, pretože bolo vypustené aj z francúzskej 
edície, z ktorej bol urobený preklad (BENIOWSKI, M. A.: Mémoires et voyages. Montricher: 
Les Éditions Noir sur Blanc, 1999). Denník Mórica A. Beňovského, prekladaný z nemeckého 
vydania Pamätí (Lipsko 1791), obsahuje kompletní pasáž o Barskej konfederácii, a preto sa 
ďalej budeme odvolávať už len na túto edíciu. 

22 Viď poznámku č. 21.
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pretože od toho času sa po ňom v archívoch rakúskej monarchie stráca stopa. Ak 
odhliadneme od údajnej moreplaveckej epizódy uvádzanej v texte Pamätí, ktorú 
nie je taktiež možné doložiť,23 v podstate nevieme, kde sa Beňovský v rokoch 
1765-1767 zdržiaval. Je ale veľmi pravdepodobné, že sa uchýlil na najbližšie cudzie 
územie, ktorým bola oblasť trinástich spišských miest, zálohovaných Poľskému 
kráľovstvu kráľom Žigmundom Luxemburským už v roku 1412.24 Je však takmer 
isté, že už koncom roku 1767 pobýval (či už krátkodobo alebo dlhší čas) v Spišskej 
Sobote, pretože v tomto meste našiel svoju budúcu manželku. Podľa Pamätí sa 
mal na Spiši zdržať začiatkom roku 1768 nedobrovoľne – kvôli horúčke, ktorá ho 
zachvátila na ceste z Uhorska do Poľska. Je veľmi reálne, že v Spišskej Sobote sa 
o neho postarala rodina ctihodného Pavla Hönscha, ktorý však nebol šľachticom, 
ale bohatým mäsiarom protestantského vyznania.25 Počas pravdepodobne nie-
koľkotýždňového pobytu u Hönschovcov sa zblížil s jeho dcérou Annou Zuzanou, 
s ktorou sa 20. apríla roku 1768 v dedinke Wielkanoc pod Krakovom aj oženil. 
9. decembra 1768 sa mu v Spišskej Sobote narodil syn Samuel (zomrel v roku 
1772 na Madagaskare).26 Je možné predpokladať, že tento sobáš nebol schvaľo-
vaný rodinou jeho manželky, pretože je viac ako pravdepodobné, že sa ho rodičia 
nevesty nezúčastnili. Hoci sa manželia po sobáši vrátili späť do Spišskej Soboty, 
v júni 1768 Beňovský skutočne odišiel na poľské územie. Nebolo to však na 
pozvanie skonfederovaných stavov, ako sa píše v Pamätiach, do Poľska sa vydal 
nevolaný, v skromnom sprievode svojho švagra Pavla Hönscha.

Hoci boli obaja presvedčenými protestantmi, do Poľska šli pravdepodobne 
so zámerom dobrovoľne sa zapojiť do povstania Barskej konfederácie, ktorej 
aktivity sa už rozšírili aj do oblasti Podkarpatia a informácie o týchto udalostiach 
museli byť v spišských mestách známe. Dôvody, pre ktoré sa Beňovský rozhodol 
vstúpiť do radov ultrakatolíckych konfederátov, nepoznáme, ale je pravdepodobné, 
že skôr ako z ideologických tak učinil predovšetkým z existenciálnych dôvodov 

23 Pozri argumentáciu J. ROSZKA: c. d., s. 42–43.
24 Toto územie, poľsky nazývané ako starostwo spiskie, bolo pod správou tzv. spišského staro-

stu, ktorým bol v tomto čase starší brat poľského kráľa Stanislava Augusta knieža Kazimierz 
Poniatowski. Zálohované boli tieto mestá: Spišská Belá, Ľubica, Vrbov, Tvarožná, Poprad, 
Stráže pod Tatrami, Veľká, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Ruskinovce, 
Matejovce a Spišská Sobota, a taktiež hradné panstvo Stará Ľubovňa s Podolíncom 
a Hniezdnym (ako sídlo správy tohto územia). Do hraníc Uhorska sa navrátili až v roku 1770, 
formálne v roku 1772, pri prvom delení Poľska.

25 Pamäti a cesty I., s. 34; aj Denník, s. 9. 
26 ROSZKO, J.: c. d., s. 55–58.
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– nesmieme zabúdať, že bol absolútne bez majetku a finančných prostriedkov, 
a dokonca nie je vylúčené, že sa na Spiši venoval istý čas aj alchýmii.27

Beňovského počiatočné pôsobenie v radoch barských konfederátov bolo 
omnoho skromnejšie a najmä neslávnejšie, ako ho predstavujú Pamäti. O sku-
točných udalostiach, ktoré sa v roku 1768 odohrali, vieme zo zápisov výsluchov 
Pavla Hönscha a Beňovského druha baróna Jungburga rakúskymi úradmi, ktoré 
sa zachovali v archíve dvorskej vojenskej rady (Hofkriegsrat) vo Viedni, a ktoré 
objavil a publikoval dr. T. E. Modelski.28

Podľa výsluchu švagra Pavla Hönscha, ktorý sa uskutočnil 30. júla 1768 
v Spišskej Sobote, bol Hönsch strážmajstrom v pluku K. S. Radziwiłła,29 ktorému 
velil plukovník Bernardowicz a bol umiestnený v Białej na Litve (dnes mesto Biała 
Podlaska, neďaleko od bieloruského mesta Brest). Koncom mája 1768 sa mu mala 
skončiť dovolenka, a tak sa vydal na cestu k pluku spolu s Beňovským. Podľa 
jeho výpovede sa do mesta Krakova dostali v čase, keď sa tam chopili moci prí-
vrženci konfederácie a zároveň na druhý deň k mestu pritiahli ruské vojská. To by 
umožňovalo datovať ich príchod na deň 21. júna 1768.30 V Krakove bol Beňovský 
hneď po príchode uväznený vodcom (maršalom, poľsky marszałek) krakovskej 
konfederácie Michałom Czarnockim vo wawelskej veži – pravdepodobne bol ako 
luterán veľmi podozrivou osobou.31 Luteráni a kalvíni boli v očiach barských 
konfederátov nepriateľskými elementami a na to doplatil aj Beňovský, ktorého 
podľa Hönschovej výpovede na Waweli väznili trinásť dní. Prekvapujúcim je fakt, 
že jeho švagor bol ponechaný na slobode. Táto skutočnosť by sa dala vysvetliť 
jeho skutočnou službou v konfederačnom vojsku, možno v zmieňovanom pluku 

27 ZEJSNER, L.: Spiż słowacki. In: Biblioteka Warszawska, 1855, 3, s. 197–214. Na s. 199–202 
Zejsner zachytil výpoveď Donáta Varady Szakmáryho juniora o jeho svokrovi M. Beňovskom, 
v ktorej spomínal aj na jeho nie veľmi úspešné alchymistické pokusy o výrobu zlata, kvôli 
ktorým musel opustiť Spišskú Sobotu.

28 MODELSKI, T. E.: Uwięzienie hrabiego Beniowskiego i barona Jungburga na Spiżu w r. 
1768. In: Przewodnik Naukowy i Literacki 45, 1917, 43, s. 549–565, 658–672, 849–864. V tre-
tej časti autor prepísal niektoré uvádzané pramene, nachádzajúce sa vo viedeňskom vojenskom 
archíve (Kriegsarchiv), na tieto prepisy na odvolávame v prítomnej štúdii.

29 Karol Stanisław Radziwiłł, v Poľsku známy pod prezývkou „Panie Kochanku“ (Miláčik; 
podľa ním často užívaného oslovenia), bol vojvodom vilniuským a jedným z najbohatších mag-
nátov v Poľsku. Patril k tzv. národnej strane a postavil sa proti Czartoryskim a novému kráľovi 
Stanislavovi Augustovi Poniatowskemu. V rokoch 1764–1767 sa zdržiaval v Prešove, kde si 
prenajímal honosný dom na hlavnom námestí a tiež zámok v Nižnej Šebastovej. Po vypuknutí 
povstania Barskej konfederácie sa vrátil do Poľska, kde sa neúspešne snažil získať vedúce 
postavenie medzi vodcami konfederácie. Polski Słownik Biograficzny 30 (PSB). Wrocław - 
Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1987, s. 248–262 (autor hesla Jerzy Michalski).

30 MODELSKI, T. E.: c. d., s. 559. 
31 ROSZKO, J.: c. d., s. 59; aj MODELSKI, T. E.: c. d., s. 561.
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K. S. Radziwiłła. Hönsch sa v prvých júlových dňoch sám vrátil späť na Spiš. 
Jeho švagor sa podľa Hönschovej výpovede dostal z väzenia na základe vyhláse-
nia, že na Spiši zverboval pre oddiel K. S. Radziwiłła päťdesiat vojakov, ktorých 
chcel priviesť pod zástavu konfederácie. Maršal Czarnocki mal k nemu dokonca 
takú dôveru, že ho poveril velením malého oddielu o tridsiatich mužoch, s ktorým 
Beňovský vykonal niekoľko úspešných výpadov z mesta proti Rusom.

Okolnosť, že Beňovský bol krátko po príchode do Krakova uväznený, vyvra-
cia jeho domnelú službu v milíciách K. S. Radziwiłła. Možno v nej skutočne slúžil 
jeho švagor Pavol Hönsch, ktorý v Krakove nebol uväznený po preukázaní dokla-
dov, ale písomný prameň jednoznačne potvrdzujúci tento predpoklad zatiaľ nepo-
známe. Významný životopisec Mórica Beňovského Janusz Roszko svojho času 
zapochyboval, či k prepusteniu Beňovského z wawelského väzenia dopomohlo iba 
jeho čestné vyhlásenie, že pre jednotky K. S. Radziwiłła verboval na Spiši ľudí. 
Roszko tak vytvoril hypotézu, že v Krakove sa Beňovského pred maršalom Czar-
nockim musel niekto priamo, či už písomne alebo osobne, zastať. Podľa neho je 
veľmi pravdepodobným, že sa tak stalo na príhovor konfederáta Jerzyho Marcina 
Lubomirskeho,32 ktorý v rokoch 1765-68 pobýval na severovýchodnom Slovensku, 
a je taktiež celkom možné, že sa s ním Beňovský mohol aspoň letmo poznať.33 
K hypotéze o spojení Beňovského s Lubomirskim, ktorý mal za manželku dcéru 
rakúskeho generála Andreja Hadika, Roszka priviedol práve pseudonym, ktorý 
Beňovský v Poľsku v roku 1769 používal – vydával sa totiž za syna generála Hadi-
ka!34 Maršalovi krakovskej konfederácie Czarnockemu Móric Beňovský tvrdil, že 
ho knieža Radziwiłł poveril vytvorením regimentu dobrovoľníkov na uhorskom 
území, a dokonca do jeho radov zverboval päťdesiat mužov. Či sa toto poverenie 
zakladalo na pravde, nedokladajú dodnes žiadne relevantné pramene, faktom však 
je, že po návrate na Spiš Beňovský začal mužov schopných boja verbovať – ofici-
álne do služieb poľského veliteľa staroľubovnianskeho zámku.

32 Jerzy Marcin Lubomirski (1738–1811) bol tiež postavou dobrodružnou, jeho vlastná rodina ho 
dala za rôzne priestupky a zločiny uväzniť na zámku v Mukačeve a neskôr v Budíne, odkiaľ sa 
dostal na slobodu za sprostredkovania generála Andreja Hadika, ktorého dcéru Annu Máriu si 
v roku 1765 zobral za manželku. Práve na manželkiných majetkoch žil v Uhorsku až do svojho 
definitívneho návratu do Poľska. PSB 18, 1973, s. 34–38 (autor hesla Wacław Szczygielski). 
Fakty o živote J. M. Lubomirskeho podáva doteraz jediný jeho životopis: ZARZYCKI, W.: 
Książę Marcin Lubomirski 1738–1811. Relacje o jego życiu i burzliwych przygodach w 
różnych krajach Europy. Warszawa 1998. Na s. 104–127 sú opísané jeho aktivity v Barskej 
konfederácii.

33 Nemohol to však byť príhovor osobný, lebo Lubomirski do Krakova prišiel až 20. júla, keď 
sa už Beňovský v meste určite nenachádzal. Tri týždne po náhlom odchode Lubomirskeho 
z Krakova (26. júla) mesto padlo do rúk Rusom. ROSZKO, J.: c. d., s. 59–61. 

34 Tamže, s. 61.
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Podľa svojich Pamätí bol Beňovský 6. júla poslaný Czarnockim do Noweho 
Targu, odkiaľ mal do Krakova doviesť pluk o sile 600 mužov. Zmienený termín 
odchodu by mohol byť založený na pravde, ale zo zachovaného výsluchu jeho 
švagra vieme, že Beňovský neodišiel za plnením zvláštnej úlohy, ale sa so svo-
jím druhom barónom Jungburgom vracal na Spiš.35 Cestovali koňmo, ale jeden 
z dvoch koní začal krívať, a tak sa do Myśleníc museli doviezť poštovými koňmi. 
Odtiaľ sa na voze odobrali do Noweho Targu, kde ich opäť zadržali konfederáti 
a prepustili ich až po jeden a pol dni. Následne na vozoch odišli do Spišskej 
Soboty. Mali tu zámer zverbovať mužov do vojska konfederácie, ale keď zistili, že 
sa im to nepodarí realizovať, rozhodli sa pre spoločný odchod do Anglicka, kde sa 
chceli venovať alchýmii a týmto spôsobom získať majetok. Už-už mali vycestovať, 
keď ich oboch náhle uväznili – Beňovského poľské vojsko a Jungburga rakúske. 
Toľko výpoveď Pavla Hönscha. Čo však v druhej polovici júla 1768 Beňovského 
priviedlo do väzby na staroľubovnianskom hrade? Vďaka zachovanej korešpon-
dencii medzi veliteľom zámku Elstermannom a dvorskou vojenskou radou vo 
Viedni o tom čo-to vieme.

V polovici júla bol už Beňovský určite na Spiši. Či sa skutočne chystal 
obsadiť Ľubovniansky zámok, ako sa o tom píše v Pamätiach, je sporné, pretože 
o tomto zámere sa nehovorí nič ani vo výpovedi švagra Hönscha, ani spoločníka 
Jungburga, a taktiež o tom nie je zmienka v listoch samotného veliteľa hradu 
Elstermanna. Ako švagor, tak aj Jungburg, vypovedali, že mali zámer zorganizo-
vať na Spiši bojovú jednotku pre potreby konfederácie. 

Beňovský sa po svojom príchode na Spiš odobral na hrad Stará Ľubovňa, 
kde oznámil Elstermannovi, že konfederáti majú namierené na Spiš a chcú obsa-
diť aj hrad. Beňovský veliteľa upozornil, že je povinný pripraviť hrad k obrane, 
zásobiť ho živnosťou a najmä posilniť jeho posádku o nových mužov. Beňovský si 
plne získal Elstermannovu dôveru, hoci sa pravdepodobne predtým nepoznali,36 
a presvedčil ho, aby mu ten vydal patent pre svoju osobu s oprávnením na verbo-
vanie ľudí k obrane zámku, k exekúciám živnosti a vôbec ku konaniu všetkého 
potrebného pre obranu pevnosti. Tento patent mal skoncipovať samotný Beňovský 
a Elstermannn ho podpísal a spečatil 23. júla 1768.37

35 Výpoveď P. Hönscha. MODELSKI, T. E.: c. d., s. 561 (prameň č. 3 v prílohe na s. 854).
36 Elstermann vo svojom liste veliteľovi Levoče podplukovníkovi Abschatzovi z. 9. augusta 1768 

napísal, že o Beňovskom prvýkrát počul v polovici mája 1768 v (Spišskej) Novej Vsi, krátko 
po jeho sobáši v Spišskej Sobote (čo bola mylná informácia – Beňovský sa ženil v dedine 
Wielkanoc pod Krakovom). MODELSKI, T. E.: c. d., prameň č. 5, s. 857. 

37 MODELSKI, T. E.: c. d., s. 562 (patent publikovaný v prílohe pod číslom 1 na s. 850).
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Splnomocnenie bolo Beňovskému vydané z vôle kráľa a starosty spišského, 
ktorým bol Kazimierz Poniatowski, kráľov starší brat. Uhorský dobrodruh tak 
vlastne vstúpil do služieb poľskej koruny, teda na stranu nepriateľa barských kon-
federátov! Je však možné, že tento manéver bol len nevyhnutnou súčasťou jeho 
rafinovaného plánu. Hneď na druhý deň, t.j. 24. júla, Beňovský začal v trinástich 
Poľsku zálohovaných mestách verbovať mužov do hradnej posádky a zároveň 
zhromažďovať zásoby potravín. V listovej správe, ktorú napísal ešte toho istého 
dňa Elstermannovi, sa ale sťažoval, že v Spišskej Novej Vsi sa mu zástupcovia 
mesta postavili na odpor a vyhlásili, že na verbovanie mužov k obrane spišského 
starostva musí mať povolenie samotného spišského starostu a že živnosť taktiež 
nie sú povinní hradnému veliteľovi poskytnúť. Hoci ich Beňovský obvinil z klade-
nia odporu jeho snahám a neposlušnosti voči rozkazu, jeho hrozby mu nepomohli. 
Vedenie mesto sa pod vplyvom jeho hrozieb napokon rozhodlo vyslať na hrad 
splnomocnenú deputáciu, ktorá mala s veliteľom dospieť k dohode. Beňovský 
v liste Elstermanna napomínal, aby bol k vyslanej deputácii predstaviteľov mesta 
prísny a neústupčivý, pretože deputáti sú prešibaní a falošní. Keby sa predsalen 
stavali na odpor, radil mu prepustiť ich na slobodu a počkať na ďalší vývoj uda-
lostí. V krátkom dodatku k listu prosil o uväznenie podporučíka hradnej posádky 
Totta (Tótha?) z bližšie neznámeho dôvodu. S menom tohto podporučíka sa ešte 
stretneme.

Zároveň mu s týmto listom poslal ešte jeden list, ktorý mal Elstermann 
prečítať priamo členom delegácie, a tým zakryť fakt, že ho Beňovský stihol 
o všetkom vopred poinformovať.38 Beňovský teda intrigoval skutočne majstrovsky 
a dnes sa dá len veľmi obtiažne určiť, pre koho naozaj „pracoval“. Jeho návrh, 
aby Elstermann zaujal k prípadnému odporu delegácie trinástich miest zmierlivý 
a vyčkávací postoj, by vlastne napomáhal jeho zámerom obsadenia hradu v pro-
spech barských konfederátov, zvlášť ak je pravdivá drobná informácia z Pamätí, 
že z Krakova mal prísť pod Ľubovňu silný oddiel konfederátov. Fakt, že Beňovský 
konal skôr v prospech strany konfederátskej, dosvedčuje náhly zvrat v celej spleti-
tej situácii – pravdepodobne už 26. júla ho dal Elstermann v Spišskej Sobote uväz-
niť ľubovnianskou posádkou a vsadiť do hradného väzenia. S touto udalosťou sa 
stretávame aj v Pamätiach, kde Beňovský obvinil levočského veliteľa z narušenia 
hraníc Uhorska, keď povolil prechod poľského vojenského oddielu z Ľubovne cez 
uhorské územie do Spišskej Soboty.39 V približne rovnakom čase bol v Kežmarku 

38 MODELSKI, T. E.: c. d., s. 564 (text Beňovského listu publikovaný v prílohe pod číslom 2 na 
s. 850–853).

39 Denník, s. 13. Táto výčitka nebola oprávnená, pretože jurisdikcia v trinástich spišských 
mestách náležala do poľských kompetencií a poľské vojenské oddiely sa na širšom teritóriu 
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zatknutý aj Beňovského druh barón Jungburg. O tom, že boli v kontakte a spo-
lupracovali, svedčí fakt, že v čase zatknutia mal práve Jungburg pri sebe patent 
vystavený Beňovskému od majora Elstermanna. Jungburg bol uväznený v Levoči 
tamojším veliteľom podplukovníkom Abschatzom a vypočúvaný 8. augusta 1768. 
Zápisnica z výsluchu a hlásenie baróna Abschatza o uväznení Jungburga i Beňov-
ského bolo následne zaslané 12. augusta poľnému maršalovi Leopoldovi Pálfymu 
do Bratislavy a odtiaľ preposlané dvorskej vojenskej rade do Viedne. Správa bola 
zakončená otázkou, ako je potrebné naložiť s väzneným Jungburgom a v prípade 
navrátenia zo staroľubovnianskeho väzenia aj s Beňovským, ktorý bol uhorským 
šľachticom.40

Prečo bol Beňovský náhle uväznený? Možnou a najpravdepodobnejšou prí-
činou mohla byť vedomosť, že Beňovského skutočným zámerom nie je chrániť 
spišské starostvo, práve naopak – že Beňovský sa snažil na tomto území zverbovať 
jednotku pre potreby Barskej konfederácie. Navyše sa zdá, že vidiac problémy 
spojené s tvorením jednotky, ktorú chcel previesť na stranu konfederácie, Beňov-
ský uvažoval spolu s Jungburgom o úteku do Anglicka – aspoň tak to tvrdil Pavol 
Hönsch na výsluchu, ktorého sa dobrovoľne zúčastnil v Spišskej Sobote 30. júla. 

Hoci sa v Pamätiach píše, že Beňovský bol po páde Krakova (zo 17. na 18. 
augusta) vyslaný Elstermannom ku generálovi Petrovi Apraxinovi, ale cestou ho 
v Nowom Targu oslobodil oddiel konfederátov, pravda bude asi iná. Je možné, že 
vo väzení na Starej Ľubovni strávil niekoľko mesiacov. Major Elstermann totiž už 
9. augusta písomne požiadal podplukovníka Abschatza o navrátenie ním vydaného 
patentu, ktorý sa dostal so zatknutím Jungburga do rúk rakúskym úradom. Štátna 
kancelária na čele s kniežaťom Kaunitzom rozhodla až 17. decembra, aby doku-
ment ostal vo vyšetrovacích aktoch a aby sa na celú záležitosť radšej zabudlo. Až 
do tohto času teda mohol byť Beňovský väznený Elstermannom ako istá záruka 
pre navrátenie patentu, ktorý ho kompromitoval. Keď ale prišla koncom roku 1768 
z Viedne negatívna odpoveď na jeho žiadosť o vrátenie dokumentu, z pomsty 
sa veliteľ Elstermann rozhodol poslať Beňovského pod dohľadom ozbrojeného 
sprievodu do Krakova k ruskému generálovi Apraxinovi, aby ten rozhodol o jeho 
ďalšom osude.41 Tento Elstermannov krok je mimochodom uvedený aj v Pamä-
tiach: „Veliteľ pevnosti zaobchádzal s grófom tým najnedôstojnejším spôsobom 
a na rozkaz Rusov ho poslal do Krakova ku generálovi Apraxinovi, ktorý počas 

medzi jednotlivými mestečkami pohybovali voľne. MODELSKI, T. E.: c. d., s. 659. 
40 MODELSKI, T. E.: c. d., s. 663 (text Abschatzovho listu publikovaný v prílohe pod číslom 6 na 

s. 858–859).
41 ROSZKO, J.: c. d., s. 67.
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grófovej neprítomnosti mesto obsadil.“42 Je pochybné, že by sa o jeho vydanie 
zaujímalo ruské velenie, oveľa skôr to bola osobná inicitíva kompromitovaného 
poľského veliteľa staroľubovnianskeho zámku. 

Ďalšie pôsobenie Beňovského v Barskej konfederácii je na základe zachova-
ných prameňov ťažšie sledovateľné a do ucelenia mozaiky jeho aktivít v prvých 
troch mesiacoch roku 1769 chýba ešte mnoho častí. Hoci Pamäti sa o tomto 
období zmieňujú značne obšírne, drvivá väčšina informácií má veľmi spornú 
hodnotu, alebo sú priamo nepravdivé. Nie je napríklad pravdepodobné, že by 
Beňovského cestou k Apraxinovi v Nowom Targu oslobodili konfederáti – skôr 
mohol byť Apraxinom v Krakove prepustený po zložení prísahy, že v budúcnosti 
už nepozdvihne zbraň proti vojskám cárovnej Kataríny II.43 Podľa predpokladu 
J. Roszka jeho ďalšie kroky neviedli späť na Spiš, k manželke a nedávno naro-
denému synovi, ale do tábora Jerzyho Marcina Lubomirskeho v dedinke Kurima 
pri Bardejove, kde mohol vstúpiť do jeho služieb.44 Lubomirski sa po odchode 
z obliehaného Krakova a následnej porážke ním vedeného oddielu pri Makowe 
Podhalańskom koncom júla roku 1768 presunul na uhorské územie, kde organi-
zoval vojenské dobrovoľnícke jednotky a čakal na vhodnú príležitosť, aby sa opäť 
pripojil k aktivitám barských konfederátov.45

Je veľmi pravdepodobné, že na prelome rokov 1768 a 1769 sa k jeho jed-
notkám v Kurime pripojil aj Beňovský. Takmer ihneď po svojom príchode bol 
Lubomirskim poslaný na ukrajinské Podolie za bratmi Pułaskimi, ktorí boli 
najvýraznejšími vojenskými veliteľmi Barskej konfederácie. V biografickom 
hesle Franciszka Pułaskeho, publikovanom v Polskom Słowniku Biograficznom, 
nachádzame aj zmienku o Beňovskom, ktorého mal Franciszek Pułaski pod pseu-
donymom Mórica Hadika prijať za „adjutanta konfederačných vojsk“ 10. januára 
1769. S bratmi sa potom v prvej polovici februára zúčastnil niekoľkých úspešných 
potýčok s ruskými vojenskými oddielmi (autor hesla W. Szczygielski menuje loka-
lity Zaleszczyki, Tłuste, Jagielnica, Czortków, dnes Zaleščiki, Tolstoje, Jagelnica, 
Čortkiv na Ukrajine, neďaleko od Kamenca Podiľskeho).46 Na porade vodcov 
konfederácie, ktorá sa uskutočnila niekedy v polovici januára 1769 v Tešíne, bolo 

42 Denník, s. 13. 
43 ROSZKO, J.: c. d., s. 67. V poznámke č. 5 J. Roszko uvádza, že dve neskoršie ruské relácie 

o Beňovskom potvrdzujú, že do ruského zajatia padol už po druhýkrát, pričom prvé upadnutie do 
nevôle, ktoré spomína v Pamätiach, nie je reálne - 10. augusta 1768 sa určite nachádzal vo väzení 
na Ľubovnianskom hrade. 

44 ROSZKO, J.: c. d., s. 68.
45 ZARZYCKI, W.: c. d., s. 110–111; aj MEJBAUM, W.: O tron Stanisława Augusta. Lwów 

1918, s. 78.
46 PSB 29, 1986, s. 372 (autor hesla Wacław Szczygielski).
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rozhodnuté vysielať bratom Pułaskim na pomoc husárske jazdecké jednotky, 
verbované Lubomirskim v Uhorsku.47 Pravdepodobne sa aj Beňovský odobral 
koncom roku 1768 na Podolie na čele menšej jednotky husárov, ktoré v tom čase 
vytváral na severovýchodnom Slovensku Lubomirski.

Existuje niekoľko ďalších prameňov, ktoré dokladajú Beňovského pobyt 
v oblasti stredného Dnestra, ale pod pseudonymom grófa Hadika, za ktorého sa 
na Podolí vydával. Jeden prameň v zbierkach Biblioteki polskiej v Paríži nám 
dokladá, že v januári oddiel vedený „mladým Pułaskim“ a „Graffom Hadykom“ 
prepadol v okolí dediny Zbrzeź (dnes Zbriš na Ukrajine) nejakého pána Tarła 
a obral ho o náklad granátnických čiapok, židovskú daň z hlavy a vojenské kon-
tribúcie.48 Táto stručná zmienka potvrdzuje Beňovského pôsobenie na Podolí, kde 
slúžil pod starším z bratov Pułaskich – Franciszkom, ktorý obsadil už v novembri 
1768 pevnosť Żwaniec (dobový poľský názov, dnes Švanec na Ukrajine),49 kým 
mladší Kazimierz sa v decembri 1768 opevnil v neďalekých Okopach Świętej 
Trójcy.50 Keď 8. marca 1769 ruský generál Izmajlov napadol s presilou ruského 
vojska Okopy a Żwaniec, Franciszek Pułaski po celodennom boji, v ktorom nemal 
nádej na úspech, opustil s posádkou pevnosť a presunul sa k dedine Braha na 
brehu Dnestra, ležiacej hneď oproti tureckej pevnosti Chocim (dnes mesto Chotyn 
na Ukrajine). Pod ochrannou paľbou z tureckej pevnosti sa v Brahe takmer celý 
týždeň bránil pred ruským vojskom, ale napokon bol Pułaski spolu s Beňovským 
a ďalšími mužmi nútený 13. marca preplávať Dnester a uchýliť sa pod priamu 
tureckú ochranu do pevnosti Chocim.51

Franciszek Pułaski, určite spolu s Beňovským, sa s pomocou pašu v Chocime 
vybrali späť do Poľska, kde sa Franciszek opevnil v prihraničnej lokalite Śniatyn 
(dnes Sňatyn na Ukrajine), odkiaľ robil výpady proti Rusom. Mladší Kazimierz 
zaslal bratovi po istom židovi list, v ktorom mu oznamoval, že sa s časťou zachrá-
nenej posádky z Okopov zastavil na svojom úteku pred Rusmi v Monasteri na 
Dnestri. Móric Beňovský napísal ešte dňa 13. marca 1769 v Chocime Kazimier-
zovi Pułaskemu odpoveď na jeho list, v ktorom mu radil, aby sa vypravil na hrad 

47 Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Przybytek 36/61, s. 37 (Výpisky W. Konopczyńskeho z pra-
meňov k dejinám Barskej konfederácie). O pozadí tejto aktivity viac ROSZKO, J.: c. d., s. 69. 

48 List Jana Heyne-a kniežaťu Xaverovi Saskému, Varšava 27. január 1769. Biblioteka Polska, 
Paris, Rukopis 60/2, Archív kniežaťa Xavera Saského, s. 520. Citované z: ROSZKO, J.: c. d., 
s. 69, poznámka č. 11. 

49 PSB 29, 1986, s. 372 (autor hesla Wacław Szczygielski). 
50 Tamtéž, s. 387.  
51 Tamtéž, s. 372. Potvrdenie týchto faktov poskytuje zachovaná dobová relácia: Biblioteka 

Jagiellońska, Kraków, Rukopis 171/51, s. 67. Citované z: ROSZKO, J.: c. d., s. 70, 
poznámka č. 12.
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Starú Ľubovňu, ktorú mal s pomocou konfederácii lojálneho uhorského poručíka 
a verného katolíka Tothyho obsadiť.52 Posol s listom však padol do ruských rúk 
a list sa k Pułaskemu nedostal.53

Zdá sa, že v druhej polovici marca sa Beňovský aj naďalej podieľal na úto-
koch proti Rusom s málopočetnou jednotkou, ale pri Nadvornej (neďaleko od Iva-
no-Frankivska, Ukrajina) sa začiatkom apríla stretol s početným ruským oddielom 
majora Brinckena.54 V bojovej potýčke bol porazený a vzatý do zajatia. Podľa 
Pamätí sa to malo odohrať 19. mája, ale pravdepodobnejší je dátum okolo začiatku 
apríla, pretože už 7. apríla poslal knieža Alexander Golicyn, ktorý viedol ruské 
vojsko na juhovýchode Poľska, zápis z výsluchu Beňovského vyslancovi Nikola-
jovi Repninovi do Varšavy. Je do istej miery pozoruhodné, že tentokrát na seba 
Beňovský zobral meno Bičevský – možno z obavy, aby nevyšlo najavo, že už raz 
do rúk Rusom padol a prepustený bol len na svoje čestné slovo, že sa ďalších bojov 
proti cárovnej nezúčastní. Repnin v odpovedi z 18. apríla informoval Golicyna, 
že postava grófa Hadika je „určite konceptom Marcina Lubomirskeho“ (s týmto 
argumentom sa stotožňuje aj J. Roszko).55 Po výsluchu bol uväznený uhorský 
konfederát odvedený v mase iných poľských zajatcov do Ruska, čím sa definitívne 
skončili jeho bojové aktivity v protiruskom povstaní Barskej konfederácie a začala 
sa ďalšia kapitola jeho dobrodružného života.

Vykreslenie pôsobenia Mórica Beňovského v bojoch Barskej konfederácie na 
základe výskumov nedávnej poľskej historiografie bez akýchkoľvek pochybností 
dokazuje malú vierohodnosť prvého dielu Beňovského Pamätí. Beňovský, alebo 
neznámy pisateľ, ktorému vyrozprával svoje zážitky, premiešal reálne udalosti 
spojené s uhorským dobrodruhom s udalosťami, ktorých sa na podklade zacho-
vaných prameňov vôbec nemohol zúčastniť, prípadne ich vykonali iné osoby (ako 
upozornili poľskí bádatelia – niektoré z bitiek, ktoré pripisoval sebe, v skutočnosti 
realizoval Franciszek Pułaski). Nezrovnalosti medzi opisom bojových aktivít 
Beňovského v Pamätiach a skutočným priebehom povstania Barskej konfederácie 
už v dávnejšej minulosti viedli niektorých starších bádateľov k takmer úplnému 

52 ROSZKO, J.: c. d., s. 70–71. V osobe Tothyho ide pravdepodobne o toho istého Totta z posádky 
hradu Stará Ľubovňa, ktorého Beňovský žiadal v júli 1768 uväzniť!

53 KONOPCZYŃSKI, W.: Kazimierz Pułaski, s. 72.
54 Či sa Beňovský sám chcel zúčastniť obsadenia hradu Ľubovne a šiel so svojou jednotkou sme-

rom na Západ z tohto dôvodu, ako o tom uvažuje J. Rosko, je nepreukázateľné. ROSZKO, J.: 
c. d., s. 71.

55 Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Przybytek 36/61, s. 232 (Výpisky W. Konopczyńskeho z pra-
meňov k dejinám Barskej konfederácie). ROSZKO, J.: c. d., s. 71–72.
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popieraniu vierohodnosti Beňovského Pamätí – a to nielen v časti dotýkajúcej sa 
bojov v radoch barských konfederátov.56

Hoci zachované pramene vyvracajú väčšinu hrdinských činov uhorského 
dobrodruha v službách Barskej konfederácie v rokoch 1768-1769, na druhej strane 
skutočne potvrdzujú jeho priame zapojenie sa do poľského zápasu proti silnejúcej 
ruskej ingerencii do poľských záležitostí. Či je vymyslená heroická účasť Beňov-
ského v bojoch konfederácie dôsledkom ním umelo vytváranej a vedome šírenej 
autolegendy, alebo je potrebné tento fakt pripísať na konto slabej informovanosti 
pisateľa prvej časti Pamätí (ak ním nebol Beňovský), je v tejto chvíli sporné. 
Ďalšie vyjasnenie osudov najslávnejšieho uhorského dobrodruha bude závisieť od 
pokračovania historického výskumu, ktorý ešte môže priniesť na svetlo doteraz 
neznáme archívne pramene dokumentujúce do dnešných čias ešte nepoznané 
detaily Beňovského pozoruhodnej biografie.

56 Takýto radikálne kritický postoj k Beňovského Pamätiam mal najmä starší maďarský bádateľ 
Lajos KROPF: Gróf Benyovszky Móric (Válasz dr. Jankó János bírálatára). In: Századok 28, 
1894, s. 646–660. 
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Summary

partiCipation of mauriCe beňovský in the fighting of the bar 
CoNfederaTIoN IN The yearS 1768–1769: The SuMMary of The hIS-

TorICal faCTS.

Patrik kunec

Although the Count Maurice August Beňovský (1746-1786) is probably one of the most 
famous person in the Slovak history of the second half of the 18th century, very little is 
known about some periods of his eventful life. This contribution is focused on his relatively 
short participation in the uprising of the Bar Confederation against the Russian and Polish 
crown armies in the name of protection the liberties of the Polish nobility and the catholicism 
which were threatened by the power-policy of the Tsarina Catherina II. The study offers 
a short summary of all today known historical facts concerning his fighting for the cause of 
the Bar confederates. These materials show that this part of Beňovský’s biography is much 
less heroic that it is claimed in his autobiographical work Memoirs and travels (first edition 
London 1790).  

(Translation by author)
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VAŘEKA, Marek: Hans-Adam II. Prince of Liechtenstein and his Role in the Creation of the 
Principality of Liechtenstein (A Probe into the Economy of the Lordship of Schellenberg)

The principality of  Lichtenstein arose  significantly due to the effort of Jan Adam I. of 
Lichtenstein. His favorable economic situation enabled the economic rise at end of the !7th 
century. He broadened the possessions of Lichtenstein dynasty on Moravia of new domains. 
At the same time he started rebuild of dynasty manors in Lednice (Eisgrub) and Plumlov 
(Plumenau).
At the end of 17th century, an occasion had appeared to buy two imperial domains Schellen-
berg and Vaduz. Firstly, in 1699, he decided to buy domain Schellenberg, involved in debt. 
Then he bought domain Valduz in 1712. Both domains were united and they became free 
imperial principality as its 343th  state in 1719. The principality is bound to its creation just 
to Jan Adam I. as its founder. Both domains bear the name of famous Austrian-Hungarian 
dynasty since the beginning of the 18th century.

Key words: the Princesy Family of Liechtenstein, money, credit, Schellenberg, Vaduz, the 
Principality of Liechtenstein 

Contact: Univerzita Hradec Králové, Česká republika;marek.vareka@email.cz

***

Úvod
Možná někdo z nás na svých cestách Evropou projel vlakem nebo autem malým 
středoevropským státem – Knížectvím Lichtenštejn. Již méně z nás se zastavilo 
v této pozoruhodné zemi, ležící na březích mýtického Rýna a v podhůří Tyrolských 
Alp. Knížectví se nachází v mírném teplotním pásu a je výrazně ovlivňováno dvěma 
přírodními činiteli – Rýnem a Alpami. Země se skládá ze dvou částí – horní a dolní 
země. Nás bude zajímat právě dolní země, nesoucí dříve název panství Schellenberg. 
V současné době tvoří knížectví 11 sídel. Rozloha státu je 160 km2, na nichž žije 
34 000 obyvatel, kteří pracují v nejrůznějších odvětvích, jako zemědělství, bankovnic-
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tví, elektroprůmysl a služby.1 Země prošla složitým hospodářským vývojem, na jehož 
konci stanula jedna z nejvýznamnějších světových ekonomik. Proto si položíme dvě 
základní otázky – jakou roli hrál v procesu formování dnešního knížectví rod Lich-
tenštejnů, potažmo kníže Jan Adam I. z Lichtenštejna a za druhé – jaký ekonomický 
potenciál představovalo panství Schellenberg pro knížete Jana Adama I. Teprve po 
zodpovězení těchto základních problémů pochopíme složitou ekonomickou cestu, 
kterou urazilo panství Schellenberg a Vaduz od konce 17. století až do dnešní doby.

Jan Adam z Lichtenštejna
Rod Lichtenštejnů sahá až do poloviny 12. století, kdy zaznamenáváme prv-
ního představitele rodu, Huga. Ten měl statky v okolí Vídně, a to Petronel na 
Dunaji a hrad Lichtenštajn u městečka Mödlingu. Lichtenštejnové se ovšem 
nespokojili s držbou majetku pouze v Dolních Rakousích. Jejich akční rádius se 
rozšířil v roce 1249, kdy dostali lénem mikulovské panství od markraběte Pře-
mysla Otakara. Od vstupu rodu na moravskou půdu začali úspěšně rozšiřovat 
rodovou majetkovou základnu o další panství – Drnholec, Břeclav a Valtice. Na 
rakouské straně hranice se jednalo o panství Falkenstein, Rabesburg, Gnasen-
dorf, Mistelbach a Gnadendorf.2

Posledním ziskem panství bylo koncem 15. století Lanžhotsko, které bylo 
přičleněno k ranšpurskému panství. Od začátku 16. století provázejí rod majet-
kové problémy způsobené špatným režijním hospodařením a rozštěpením rodu na 
tři větve. Osudová rána je spojena se ztrátou panství Mikulov v roce 1560. Tím 
výrazně ztrácí rod svoje mocensko-politické postavení v rámci Moravy. Kromě 
toho se Lichtenštejnové podíleli na půjčkách císaři Rudolfovi II., které je finančně 

1 HEMMERLE, N.: Liechtenstein – Fürsten im Herzen Europas. Vaduz 1991, s. 6–9; KRAETZEL, 
F.: Das Fürstentum Liechtenstein und der gesamte Fürst Johann von und zu Liechtensteinsche 
Güterbesitzes. Brünn 1914, s. 81–106; SCHÖPFER, G.: Klar und fest. Geschichte des Hauses 
Liechtenstein. Riegersburg 1996, s. 66–68; WANGER, H.: Die Regierenden Fürsten von 
Liechtenstein. Triesen 1995; VOGT, P.: Brücken zur Vergangenheit. Vaduz 1990.

2 BRETHOLZ, B. (Hg.): Das Urbar der Liechtensteinischen Herrschaften Nikolsburg, Dürnholz, 
Lundenburg, Falkenstein, Feldsberg, Rabensburg, Mistelbach, Hagenberg und Gnadendorf 
aus dem Jahre 1414. Reichenberg und Komotau 1930; HERWIG, W.: Die Österreichische 
Geschichte 1278–1411, Herrschaft Österreich, Fürst und Land im Spätmittelalter. Wien 2003, 
s. 319; DOPSCH, H. - BRUNER, K. - WELTIN, M.: Österreichische Geschichte 1122–1278. 
Die Länder und das Reich, Der Ostalpenraum im Hochmittelalter. Wien 1999, s. 255–256, 
444–456; PRESS, V.: Das Haus Liechtenstein in der europäischen Geschichte. In: PRESS, 
V. - WILLOWEIT, D. (Hg.): Liechtenstein – Fürstliches Haus und staatliche Ordnung, 
Geschichtliche Grundlagen und moderne Perspektiven. Vaduz 1987, s. 18–19; BYSTŘICKÝ, 
J. - SPURNÝ, F. - VÁCLAVEK, L. - ZEMEK, M. (ed.): Moravské a slezské listiny lich-
tenštejnského archívu ve Vaduzu. Brno 1991; MYŠKA, M. – DOKUPIL, L.  (ed.): Biografický 
slovník Slezska a severní Moravy 10. Ostrava 1998, s. 90–108. 
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vyčerpávaly. Veškeré hospodářské aktivity se soustřeďují na dvě panství – Lednice 
a dolnorakouské Valtice.3 

Ovšem to by nebyli Lichtenštejnové, aby se tak lehce vzdali svých mocen-
ských pozic. Záchrana pro rod přichází v podobě tří lichtenštejnských sourozenců 
– Karla, Maxmiliána a Gundakara. Všichni bratři díky sňatkové politice upevnili 
majetkové pozice rodu takovým způsobem, že se z „pánů z Nemanic“ přes noc 
staly přední osobnosti císařské politiky. Zisky rozsáhlých moravských panství 
byly navíc podtrženy získáním knížecí koruny, udělené Karlovi z Lichtenštejna 
na opavské vévodství. Tím byl rozšířen majetkový rozsah o další zemi – Slezsko. 
Postavení rodu se od jmenování Karla I. knížetem velmi změnilo. Úloha Karla I. 
v politice habsburského domu byla výjimečná. Císař Ferdinand II. jmenoval kní-
žete z Lichtenštejna dokonce vicekrálem Čech po potlačení stavovského odboje 
z let 1618-1620.4 

Karel I. tohoto postavení dovedl využít ve svůj prospěch a pobělohorskými 
konfiskacemi získal na Moravě rozsáhlý majetek. Mezi lidmi se tehdy povídalo, že 
se z rakouských lichtenštejnských statků dá dostat do slezských lichtenštejnských kní-
žectví po moravských lichtenštejnských panstvích, a to aniž by člověk musel vstoupit 
na cizí území. Tato teorie se ovšem rozchází se skutečností, byť rod měl državy na 
Moravě skoro všude. Větev Gundakara z Lichtenštejna držela Moravský Krumlov, 
Uherský Ostroh a Ždánice. Maxmilián z Lichtenštejna užíval Pozořic a Bučovic. Nej-
více majetku na Moravě měl kníže Karel I., a to Plumlov, Brannou, Břeclav, Morav-
skou Třebovou, Lednici, Valtice, Černou Horu, Rudu nad Moravou, Úsov a Zábřeh.5

Velký význam pro rod mělo získání dalšího slezského knížectví – Krnova 
v roce 1622. Tím byla v Horním Slezsku vytvořena silná lichtenštejnská doména. 
Postavení rodu bylo natolik silné, že sami Habsburkové museli alespoň ve Slezsku 
rod Lichteštejnů zastavit. To se stalo v případě Gundakara z Lichtenštejna, který si 

3 HOSÁK, L.: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha 2002, s. 258. Národní archiv 
Praha, fond Morava, č. 321, Spor Ladislava Kereczenyho s Kryštofem z Lichtenštejna a s ostat-
ními Lichtenštejny na vydání zadržených listin, 1562–1565; Moravský zemský archiv Brno, 
fond Hlavní registratura Ditrichštejnů, F 18, inv. číslo 6801, list z 14. 12. 1560. Císař Ferdinand 
I. urovnává spor mezi Kryštofem z Lichtenštejna a Ladislavem Kereczéniym při prodeji miku-
lovského panství; Tamtéž, inv. číslo 6946, list z 14. 5. 1561. Dohoda o společném užívání části 
lesů mezi Ladislavem Kereczéniym a Lichtenštejny. 

4 FUKALA, R.: Slezsko, neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 
1740. České Budějovice 2007, s. 188–189; Týž: Sen o odplatě, drama třicetileté války. Praha 
2005.

5 HOSÁK, L.: c. d.; HAUPT, H.: Fürst Karl I. von Liechtenstein. Quellen und Studien zur 
Geschichte des Fürstenhauses Liechtenstein I/1, Wien 1983; OBERHAMMER, E.: Viel anseh-
liche Stuck und Güeter. Die Entwicklung des fürstlichen Herrschaftbesitzes. In: Der ganze Welt 
ein Lob und Spiegel. München 1990, s. 33–45.
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vzal poslední těšínskou kněžnu Alžbětu Lukrécii. Lichtenštejnové předpokládali, 
že po její smrti připadne celé knížectví do jejich rukou. To by ale nebývale posílilo 
rodové pozice v hornoslezské oblasti. A tak po smrti poslední těšínské Piastovny 
přešlo knížectví jako odumřelé léno Koruny na českého krále. Ferdinand III. se však 
stal pánem Těšínska až v roce 1653. Knížata z Lichtenštejna věděla, že ve Slezsku 
další majetky nezískají, proto obrátila svoji pozornost nazpět k Moravě, kde k tomu 
byly příhodnější podmínky.6

12. února 1627 zemřel kníže Karel I., jenž položil zcela nové základy rodové 
moci, která neměla v tehdejší podunajské monarchii obdoby. Za jeden lidský život 
se dokázal vzedmout z pouhého „moravského šlechtice“ až do knížecích výšin. 
Pokračovatelem rodu se měl stát jeho teprve šestnáctiletý syn Karel Eusebius 
z Lichtenštejna. Za něj až do roku 1632 spravovali majetek jeho strýcové Maxmi-
lián a Gundakar.7

Ovšem na přetřes přišla ve třicátých letech 17. století otázka dřívějších finanč-
ních aktivit jeho otce Karla I. ve známém mincovním konsorciu de Witte. Škoda 
způsobená císaři činností konsorcia byla odhadnuta na výši 31 000 000 zlatých. 
Jednotliví aktéři se snažili získané peníze urychleně investovat do pozemkového 
majetku. Navíc panství byla prodávána pod cenou. Souhra těchto okolností vedla 
v konečném důsledku k velkému majetkovému zisku na Moravě. V nejisté situaci 
byl Karel Eusebius až do roku 1665, kdy dostal od císaře Leopolda I. tzv. generální 
absolutorium. Původně komora požadovala po Karlovi Eusebiovi zaplatit částku 
10 500 000 zl., kterou zpronevěřil jeho otec. Nakonec zaplatil za otcovo „min-
covní podnikání“ pouze 150 000 zl. Teprve po roce 1665 mohlo být plně počítáno 
s moravskými statky.8

Za svého života se Karel Eusebius nepustil do rozšiřování rodového majetku. 
K jeho nejvýznamnějším akcím patří stavba plumlovského zámku a přestavba 
zámku ve Valticích. Tyto stavby ještě ve spojení s vlastní reprezentací vytvořily 

6 WINKELBAUER, T.: Fürst und Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein eine österreichis-
cher Aristokrat des konfessionellen Zeitalters. Wien - München 1999; SEGER, O.: Gundakar 
von Liechtenstein und Albrecht von Wallenstein. In: Jahrbuch des Historichen Vereins für das 
Fürstentum Liechtenstein, Bd. 80, Vaduz 1980, s. 77–111; FUKALA, R.: Slezsko, s. 200–211.

7 Hausarchiv der Regierenden Fürsten von Liechtenstein Vaduz (HALV), inv. číslo 470–474 
Karl I. (1569–1627). Zde nalezneme soukromou korespondenci knížete a rodinné záležitosti. 
SCHÖPFER, G.: c. d., s. 43–48.

8 HALV, inv. číslo 490–514. Karl Eusebius (1611–1684); SEJBAL, J.: Základy peněžního vývoje. 
Brno 1997, s. 217.
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dluh ve výši 800 000 zl., který v roce 1684 zanechal svému jedinému synovi Janu 
Adamu Ondřejovi.9

Kníže Jan Adam I. se narodil v roce 1657 jako poslední dítě Karla Eusebia. 
Jakožto jediný dědic Karla Eusebia byl předurčen k nevšednímu úkolu – převzetí 
veškerého majetku karlovské větve rodu, a to jak aktiv, tak pasiv. V mladém věku 
vykonal kavalírskou cestu po západní Evropě. Zde viděl nové ekonomické směry, 
které pomáhaly zvyšovat aktivní platební bilanci západoevropských států. Jak 
ovšem kontrastoval tento fungující systém s tím, co bylo v habsburské monarchii. 
Okamžitě po návratu se pustil do organizační přestavby vlastních panství. Zdá se, 
že veškerá námaha začala přinášet své ovoce.10 

Jan Adam byl představitelem merkantilismu. Smysl pro nové ekonomické 
myšlení přivedl Jana Adama až k císaři, v jehož službě se stal tajným radou. 
Protože se ekonomická situace v habsburských zemích stávala neudržitelnou, 
povolal císař Leopold I. Jana Adama k těsnější spolupráci. 14. července 1698 byl 
jmenován prezidentem komise pro reorganizaci císařského fisku. Přišel společně 
s dalšími muži na východisko ze začarovaného kruhu – založit banku. Tato státní 
banka měla převzít veškerý státní dluh. Tím by byl stát očištěn od dluhu a ten by 
se ocitnul na bedrech nové instituce. Jako vhodný předobraz k vytvoření bankov-
ního domu mohlo posloužit Lombardsko-Benátsko se svým rozvinutým tržním 
prostředím. A tak byla v roce 1703 založena vůbec první rakouská banka, nesoucí 
název Banco del Giro, jejímž prvním prezidentem byl jmenován Jan Adam I. 
Tato banka navázala spolupráci s ostatními bankami v Hamburku, Amsterdamu 
a Norimberku. Její vznik můžeme označit za pozitivní krok v umořování státního 
dluhu Rakouska, i když v konečném důsledku nemohlo zřízení jedné banky 
vyprostit Habsburky z finanční tísně. Bylo zapotřebí mnoha dalších kroků, které 
by situaci stabilizovaly. Jenže tato ekonomická zlepšení nepřicházela.11

Jan Adam I. byl v roce 1705 jmenován komisařem pro hospodářství Uher. 
V tomto úřadě působil až do roku 1711. Jak je vidět, tak kníže se dovedl pohybo-
vat ve světě „velkých peněz“. Doslova každý den jeho rukama procházely milióny 
zlatých. Jeho pozice na císařském dvoře byla neotřesitelná. Za své služby dostal 

9 HAUPT, H. (Hg.): Von der Leidenschaft zum Schönen Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein 
(1611–1684). Quellen und Studien zur Geschichte des Fürstenhaus Liechtenstein  II/2. Wien 
1998; KÜHNDEL, J. - MATHON, J.: Plumlovský zámek a jeho knížecí architekt. Prostějov 
1937.

10 HALV, inv. číslo 354–399. Jahann Adam Andreas (1662–1712); SCHÖPFER, G.: c. d., 
s. 53–57.

11 VEHSE, E.: Geschichte des österreichischen Hofs und Adels und der österreichischen 
Diplomatie 1.–3. Hamburg 1851.
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od císaře Leopolda I. v roce 1694 řád Zlatého rouna. Z mocenského hlediska si 
již nemohl přát více.12

V průběhu let dostal Jan Adam I. přezdívku „bohatý“. Co vedlo ke vzniku 
této přezdívky? Byly to finanční operace pro Habsburky ve vídeňských bankov-
ních domech? Jistěže ne. Ona přezdívka má kořeny v osobním majetku, kterým 
kníže disponoval. V Dolních Rakousích se jednalo o Valticko, které držel z titulu 
vladaře rodu. V Čechách to byla panství Kostelec nad Černými Lesy, Uhříněves, 
Lanškroun, Rumburk, Kounice, Rataje a Radim. Na Moravě, která patřila vždy 
k hlavním oporám rodu, to byly tyto statky: Plumlov, Úsov, Lednice, Braná, Břec-
lav, Černá Hora, Hodonín, Moravská Třebová, Zábřeh a Šternberk.

Za vlády Jana Adama I. došlo ke koupi panství Šternberk, které bylo tehdy 
největším samostatně stojícím panstvím na Moravě. Získáním dalšího panství roz-
šířili Lichtenštejnové svoji moravskou doménu do nebývalých rozměrů. K majetku 
rodu stále patřily dvě slezská knížectví – Opava a Krnov. Pozemkového majetku 
měl tedy rod velké množství. Na všech panstvích se snažil kníže provést změny 
v duchu tolik oblíbeného merkantilismu. To mu mělo zabezpečit zvýšení příjmů, 
které opětovně investoval do dalších aktivit. Jednou z nich bylo stavitelství.13

Za dobu svého života se kníže Jan Adam Ondřej pustil do řady stavebních 
počinů, které jsou v naší krajině patrné až do dnešní doby. K bezesporu nejpozo-
ruhodnějším patří zámek Plumlov, který se začal stavět podle plánů Karla Eusebia. 
Ovšem okolnosti tomu chtěly jinak a Plumlov se nestal rezidencí rodu, kterou 
zůstaly i nadále Valtice, ale pouze němým svědkem knížecího rozmachu. Jan 
Adam vedl většinu stavebních prací, a byl to nakonec on, kdo se rozhodl po zralé 
úvaze stavbu ukončit. Po skončení stavby plumlovského zámku přesunul svoji 
pozornost na přestavby zámků v Lednici, Úsově, Lanškrouně a Šternberku. Aby 
toho nebylo málo, pustil se ve Vídni do stavby dvou paláců. První palác označu-
jeme jako majorátní, protože měl sloužit coby hlavní vídeňské sídlo Lichtenštejnů. 
Stojí kousek od Hofburgu a umožňoval Janu Adamovi být panovníkovi po ruce. 
Druhý, zahradní palác Rossau sloužil k odpočinku a oddechu v rušném hlavním 
městě monarchie.14

12 HALV, inv. číslo 355, Johann Adam Andreas, Biographica 1708–1710, 1713, Mission in 
Ungarn, Mission in Mähren. SCHÖPFER, G.: c. d., s. 54.

13 OBERHAMMER, E.: Viel ansehliche Stuck und Güeter, s. 33–45.
14 LORENZ, H.: Nichts Brachtgeres kan gemachet werden als die vonehmen Gebeude. 

Bemerkungen zur Bautätigkeit der Fürsten von Liechtenstein in der Barockzeit. In: Der ganze 
Welt ein Lob und Spiegel. München 1990, s. 138–154. V dnešní době rod drží oba vídeňské 
paláce. V majorátním paláci u Hofburgu je velvyslanectví Knížectví  Lichtenštejn, kde sídlí 
velvyslankyně Mara Pia von Liechtenstein – Kothbauer (sestřenice hlavy státu). V paláci 
Rossau je umístěno lichtenštejnské muzeum a archiv.
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Měli bychom si uvědomit, že tak rozsáhlé stavební aktivity vyžadovaly 
ohromné množství peněz. K výdajům ze staveb je třeba připočítat ještě koupi roz-
sáhlého šternberského panství uskutečněnou koncem 17. století. Jak vidíme, tak 
Jan Adam z Lichtenštejna rozvíjel své aktivity ke konci 17. století. A právě sem 
spadá jeho koncepce koupě tehdy malého, „bezvýznamného“ panství Schellenberg. 
Přesně tak se to mohlo jevit také jeho současníkům. Proč by najednou nejbohatší 
muž monarchie kupoval zapadlé panství, ležící až kdesi u Rýna? Jenže kníže Jan 
Adam byl dobře obeznámen s finanční situací zdejších hrabat z rodu Hohenems. 
V jeho hlavně uzrála zajímavá myšlenka, která mu nedávala spát. Musel si připra-
vit plán, jak získat nejen panství Schellenberg, ale i sousední Vaduz. Cesta vedla 
přes zisk panství Schellenberg, což ho mohlo opravňovat k získání zbylého panství 
Vaduz. Situace hrála do karet právě Janu Adamovi, protože dosavadní majitel pan-
ství Hanibal z Hohenems byl značně zadlužen. Jeho věřitelé na něj vyvíjeli nátlak 
na vyrovnání dlužných pohledávek. Dluh v rámci panství Schellenberg a Vaduz 
dosahoval v roce 1692 částky 190 936 zl. 16 kr. Tato suma byla vskutku příliš 
vysoká, než aby mohla být pokryta z výnosů zmíněných panství.15

Jednání o koupi panství Schellenberg zahájil Jan Adam I. již v devadesátých 
letech 17. století. Zprvu se hraběti Hanibalovi Hohenemsovi nechtělo o prodeji 
panství ani uvažovat. Pořád předpokládal, že se situace s jeho dluhy nějak vyřeší. 
Ovšem kýžená záchrana nepřicházela a dluhy narůstaly. Proto byl hrabě Hanibal 
nucen vyslyšet požadavek knížete Jana Adama z Lichtenštejna a začít s ním jednat. 
Císař Leopold I. jmenoval k tomuto účelu komisi, která měla za úkol podrobně 
zmapovat hospodářskou situaci zmíněného panství a připravit veškeré náležitosti 
k prodeji. Komise se tedy začala scházet a mapovat zadluženost rodu Hohenems. 
Tímto způsobem si mohl Jan Adam z Lichtenštejna udělat bližší představu o situaci 
na panství. Kromě toho byl vyhotoven také urbář panství Schellenberg, kde byly 
shrnuty veškeré povinnosti a platy. Také na základě tohoto dokumentu si vytvořil 
kníže ucelenější představu o situaci na panství.16

Závěry císařské komise byly jednoznačné – okamžitý prodej panství. Vzhle-
dem k výši zadlužení bylo do kupní smlouvy zahrnuto, že v brzké době má dojít 
také k prodeji sousedního panství Vaduz. Přesně v této pozici chtěl mít kníže Jan 
Adam I. prodávajícího Hanibala z Hohenemsu. K prodeji schellenberského pan-
ství došlo 18. ledna 1699. Prodejní částka byla stanovena na 115 000 zl. rýnských. 

15 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, fond RHR 99 Liechtenstein, 
pag. 120–122.

16 Tamtéž, pag. 103–112. Originál smlouvy na koupi schellenberského panství z roku 1699. Zde 
najdeme všechny nejdůležitější informace o vývoji zadluženosti hrabat Hohenems, císařské 
komisi a kupní ceně za panství.
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Jan Adam měl zájem, aby částka byla stanovena co možná nejvýše. Koupi tohoto 
panství chápal jako investici, do které chtěl vložit co možná nejvíce peněz. Peníze 
na toto panství byly poskytnuty takřka okamžitě. Částka posloužila hraběti Hani-
balovi k pokrytí velké části dluhu. Jan Adam z Lichtenštejna mohl být spokojen, 
jeho plán na získání Schellenberska mu vyšel. Nyní se rozběhla nanovo jednání 
o koupi zbylého panství Vaduz.17

Jednání o Vaduz vstoupila do závěrečného jednání počátkem roku 1712. 
Tehdy byla stanovena cena za zbylé panství ve výši 290 000 zl. Protože Jan Adam 
v tomto okamžiku nedisponoval tak velkou částkou, musel si vypůjčit 250 000 zl., 
které se měly splácet z výnosů obou panství v následujících letech. Ročně měla 
být vyplacena suma od 7 000 zl. do 8 000 zl. Jan Adam Ondřej mohl být v jar-
ních měsících roku 1712 velmi spokojen. Všechny aktivity vynaložené na získání 
Schellenberska a Vaduzska se vyplatily. V této fázi již nezbývalo nic jiného, než 
začít jednat s císařem o povýšení obou panství na říšské knížectví. Ovšem osud 
tomu chtěl jinak. Kníže spěl k cíli své životní poutě. Tento svět opustila knížecí 
duše 16. června 1712. Zanechal po sobě rozsáhlá panství na Moravě, v Čechách 
a Rakousích. K tomu ještě dvě slezská knížectví, množství přestavěných zámků, 
paláců a dvě malá panství na břehu Rýna.18

Veškerý majetek připadl na zbylou gundakarovskou linii. Kontinuita v majet-
kových záležitostech byla zajištěna sňatkem Josefa Václava z Lichtenštejna (gun-
dakarovská linie) a Anny Marie z Lichtenštejna (karlovská linie). Tím veškeré 
lichtenštejnské statky zůstaly v rodě.19

Knížata z Lichtenštejna v čele s Antonínem Floriánem z Lichtenštejna žádali 
na císaři povýšení panství Schellenberg a Vaduz na říšské knížectví. Protože 
došlo mezi Antonínem a Josefem Václavem k dohodě o primogenituře, vzdal se 
Josef Václav v roce 1718 vlády nad Vaduzskem ve prospěch strýce Antonína Flo-
riána. Teprve za jeho vlády bylo území dvou panství povýšeno 23. ledna 1719 na 
svobodné říšské knížectví. Území neslo od té doby název Knížectví Lichtenštejn 
a bylo 343. státem tehdejší Svaté říše.20

17 HHStA, RHR 99 Liechtenstein, pag. 59; VOGT, P.: Der 18. Januar 1699 – Wendepunkt 
unserer geschichte. In: Jahrbücher des Historischen Vereins 98, 1999, s. 1-37; GURT, C. 
(Hg.): Kaufvertrag der Herrschaft Schellenberg 1699. Vaduz 1999.

18 SCHLIP, H.: Die neuen Fürsten, Zur Erhebung in den Reichfürstenstand und zur Aufnahme 
in den Reichsfürstenrat im 17. und 18. Jahrhundert. In: PRESS, V. - WILLOWEIT, D. (Hg.): 
Liechtenstein – Fürstliches Haus und staatliche Ordnung. Vaduz 1987, s. 252.

19 OBERHAMMER, E.: Gesegnet sei dies Band. Eheprojekte, Heiratspakten und Hochzeit im 
fürstlichen Haus. In: Der ganze Welt ein Lob und Spiegel. München 1990, s. 182–203.

20 MAUR, C. von: Die Gründung des Fürstenthums Liechtenstein. In: Jahrbuch des Historischen 
Vereins für das Fürstentum Liechtenstein 1. Vaduz 1901, s. 5–80.
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Panství Schellenberg
Panství Schellenberg obklopuje na západě řeka Rýn a na východě pás Alp. Na 
jižní straně sousedí panství s Vaduzem, se kterým mělo společnou vrchnost. 
První písemné zmínky o Schellenbersku máme k roku 1317. Tehdy ho držel 
Markvart ze Schellenberka. Patrně s jeho jménem je spojena výstavba hradu 
ve vesnici Schellenberk. Dalšími držiteli panství byla hrabata z Wendenbergu, 
která držela panství až do roku 1431. Církevně spadalo území pod biskupství 
v Churu.21

Hrabata Wendenbergové zavedli v roce 1404 a 1409 clo na tranzitní zboží, 
které bylo rozšířeno v roce 1416 o nové clo. V roce 1416 provedl Hartman Wen-
denberg další reformu celního systému, která se týkala především skla. Také 
byla provedena reforma soudní, daňová, úvěrová ve vztahu k lénům, desátkům 
atd.

K prodeji panství Schellenberg došlo v roce 1431, kdy ho poslední žijící 
příslušnice rodu Wendenberg Kateřina prodala Volfgangovi z Brandisu. 
V držení tohoto rodu bylo panství až do roku 1507. Poslední držitelka tohoto 
rodu byla Verena z Brandisu, která se provdala za hraběte Rudolfa Šulce. 
Předposledními držiteli panství se v 17. století stala hrabata Hohenems, která 
koupila panství v roce 1613.22

Panství mělo za vlády Šulců a Brandisů statut svobodného říšského pan-
ství s platným soudnictvím pro Říši. V roce 1454 obdrželi od císaře novou 
konfirmační listinu vztahující se na obchodní privilegia: clo, trhy, dřevo, vino-
hrady, mlýny atd. Toto privilegium potvrdil císař Matyáš v roce 1614 hraběti 
Kašparovi z Hohenemsu. Kromě obchodních privilegií drželo panství svo-
bodný soud, který se skládal z fojta a jeho pomocníků. Také toto právo potvrdil 
císař Matyáš. Držitelé panství museli zajistit bezpečnost na zemských cestách, 
za což se zavázali císaři.23

Po tomto krátkém úvodu do historie panství Schellenberg přejděme 
k vlastnímu ekonomickému potenciálu panství. Již na první pohled nás pře-
kvapí absence režijní výroby. Na panství vlastně neexistovala režijní struktura 
tak, jak ji známe z našich zemí jako rybníkářství, pivovarnictví a dvorové 

21 HHStA, RHR 99 Liechtenstein, pag. 81, Urbář panství Schellenberg z roku 1699. Hned 
v úvodu tohoto urbáře jsme informováni o historii panství od prvních písemných zmínek; 
GULDEN, P. - KARNER, R.: Unterlandschaft. Eggingen 1999. 

22 HHStA, RHR 99 Liechtenstein, pag. 82–83.
23 HHStA, RHR 99 Liechtenstein, pag. 83–85; WILHELM, G.: Das Jagdgebiet der 

Heren von Sulz und Brandis, Jahrbücher des Historischen Vereins 37, 1938, s. 95-106; 
BIEDERMANN, K.: Das Rod – und Fuhrwesen im Fürstentum Liechtenstein. Vaduz 
1999.
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hospodářství. Hned v úvodu urbáře máme uvedeny platy za jednotlivé celo-
panské služby. Teprve potom následují jednotlivé vesnice s podrobnými rozpisy 
dávek.

Nejprve se tedy podíváme na platy v rámci celého panství, a poté na zby-
tek z vesnic. Nalezneme zde široké druhové zastoupení platů. Velmi mnoho 
se odvádělo z konání trhu – 300 zl. Tento plat se platil jednou ročně a před-
stavoval vítaný zdroj peněz do panské pokladny. Zvláštní kapitolou byly platy 
za lov, rybolov a lesy. Pokud poddaný něco chytil, odváděl za to část úlovku 
ve formě červeného a černého masa. Takže z chytání raků v Rýně se platilo 
naturáliemi – 6 raky. Ročně to dělalo až 8 zl. Pokud poddaní využívali lesy, 
odváděli zvláštní taxy zapisované do lesních knih. Proto zde nenajdeme taxy 
vyjmenovány. S lesy byla spojena robota vožení dřeva na všechny stavby 
v rámci panství Schellenberg a Vaduz.

Protože země ležela mezi švýcarskou konfederací a rakouským vévod-
stvím, byly důležitou součástí příjmů celní poplatky. Za clo z Rýna se získalo 
ročně 64 zl., za výměnu peněz 100 zl. a za obchodní daně 77 zl. Nejvýznam-
nější položkou v příjmech panství byla tzv. řezání peněz, které vyneslo 416 
zl. 10 gr.24 Díky příznivému klimatu zde byly od středověku zakládány vino-
hrady. Nejvíce, 5 čtvrtní, jich patřilo premonstrátskému klášteru u vsi Mauren. 
Mimoto tady byly další dva nové klášterní vinohrady. Kromě vsi Mauren byly 
vinohrady ještě v Eschenu a u Schellenbergu. Ročně odváděly 108 zl. Hned 
vedle vinohradů nalézáme poznámku o lenním zboží, ze kterého se neplatí již 
patnáct let činže. Je možné, že to souvisí s velkou zadlužeností hrabat Hohe-
nems. Pouze u vsi Maueren máme uvedeno, že platí 10 zl. Bude se s největší 
pravděpodobností jednat o nějakou zvláštní činži, protože u osedlých je uve-
dena.

Ve vsi Mauren žilo celkem 11 osedlých, kteří se dělili na držitele dvorů 
a držitele polí. Větší společenskou vážnost měli majitelé gruntů, kterých zde 
bylo rovných 10. Peněžní platy se nejčastěji pohybovaly okolo 40 zl. K tomu 
musíme připočítat ještě naturální dávky, jako pšenice, žito, vejce, husy a sle-
pice. Celá vesnice odvedla 230 vajec, 46 ½ měřic pšenice, 27 ½ měřic žita a 6 
hus. Odvody z peněžní části byly ve výši 159 zl., a to ještě nemáme zachycen 
odvod od všech osedlých.25 Daleko menší vesnicí byl Eschen, kde jsme napočí-
tali pouze 9 osedlých. Jejich skladba byla jiná než v předešlém případě. 8 osed-
lých drželo kousek pole ve velikosti od 3 do 14 kusů a jeden osedlý byl mlynář. 

24 HHStA, RHR 99 Liechtenstein, pag. 86–87.
25 Tamtéž, pag. 88–90.
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Právě mlynář platil nejvyšší odvod – 70 zl. Zbylí osedlí platili v rozmezí 12 zl. 
až 44 zl. Za rok odvedla tato vesnice 236 zl. Naturální dávky byly tyto: vejce 
100, pšenice 34, žito 4 a slepice 3.26 Poslední vesnicí na panství byl Schellen-
berg se 7 osedlými. Peněžní plat se odváděl pouze v malé výši – 26 zl. Podobně 
málo bylo odvedeno naturálních platů – 9 měřic pšenice a 7 měřic žita. Z pod-
danských vesnic dosahovaly peněžní odvody hodnoty takřka 521 zl.27

V přímém držení se nacházel tzv. lenní majetek, který se skládal ze dvou 
mlýnů a stejného počtu dvorů. Tato léna byla pronajímána za pravidelnou roční 
činži. Pro vlastníky to mělo hlavní výhodu v tom, že se nemuseli starat o pro-
voz, pouze dostávali jednou za rok činži. Jenže v konečném důsledku se ochu-
zovali o vyšší zisk z režijního podnikání. Suma z lenního majetku byla 142 
zl., 27 měřic pšenice a 2 měřice žita. Poslední skupina platů je označena jako 
„stálý základ činže“. Zde máme uvedeny nájmy za jednotlivě pronajatou půdu 
v rámci panství. Platil dokonce klášter. Částka odvedená z této skupiny tvořila 
nejmenší podíl ze všech platů – 67 zl., 5 korců pšenice a 2 fůry slámy.28

Schellenberské panství nemělo vůbec vyvinutou režijní výrobní část pan-
ství, která byla již od začátku 16. století hlavním hospodářským tahounem 
většiny panství. Jenže zde nedošlo k vytvoření podmínek pro rozvoj hospo-
daření ve vlastní režii. Celé panství ustrnulo na rentové středověké úrovni. 
Ročně mohlo přinést z rent asi 1 500 zl. plus naturálie. To není opravdu mnoho. 
Pokud budeme brát za bernou minci informace Jana Adama, že chce ročně 
platit z výnosů obou panství 7 000 až 8 000 zl., muselo panství Vaduz nést 
hlavní podíl na těchto splátkách. Hospodářská situace na schellenberském 
panství byla velmi zaostalá. Bylo by zajímavé rozebrat pozdější urbáře, které 
nás názorně informují, jak se změnilo hospodaření za vlády Lichtenštejnů. 
Jak nám ukazuje hospodářská korespondence z poloviny 18. století, tak Lich-
tenštejnové zavedli na panství mnoho nového, což mělo přispět ke zvýšení 
ekonomického potenciálu. Schellenberské panství procházelo hospodářským 
rozvojem až v 18. století, tedy v době, kdy většina statků na našem území 
hospodářskou změnou již prošla. Jenže situace v podhorských oblastech Alp 
byla zřejmě odlišná. Samozřejmě nebudeme generalizovat, ale na přelomu 17. 
a 18. století bylo Schellenbersko snad nejzaostalejším majetkem v držení Lich-
tenštejnů. Kdejaké lichtenštejnské panství na Moravě mělo vyvinutější režijní 
stránku. Jenže století se se stoletím sešlo a role se obrátily. Lichtenštejnsko se 
stalo jedním z nejvyspělejších států na světě. Ještě do druhé světové války bylo 

26 HHStA, RHR 99 Liechtenstein, pag. 90–95.
27 Tamtéž, pag. 95–96.
28 Tamtéž, pag. 96–97.
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Lichtenštejnsko velmi chudým státem. Teprve reformy knížete Františka Josefa 
II. z Lichtenštejna z něj vytvořily finanční velmoc světa.29

29 SCHÖPFER, G.: c. d., s. 163–175.



151

Zusammenfassung

haNS adaM VoN lIeChTeNSTeIN  
uNd SeINe rolle BeIM aufBau deS fürSTeNTuMS lIeChTeNSTeIN

(eine Sonde in die Ökonomik der Schellenbergischen domäne)

marek vařeka

Die Familie Liechtenstein erlebte anfangs des 17. Jahrhunderts eine stürmische Entwicklung, 
die sie zum fürstlichen Diadem brachte. In dieser Hinsicht ist die Persönlichkeit des Fürsten 
Karl I. von Liechtenstein besonders merkwürdig und faszinierend. Er legte die neuzeitliche 
Grundlage des Geschlechtes und erhob es auf  das derzeitige königliche Niveau. Und auf diese 
Ebene befinden sich die Liechtensteins bis heute.     

Die nächste interessante Persönlichkeit dieses Geschlechtes war Fürst Karl Eusebius 
von Liechtenstein, der in den böhmischen Ländern durch seine Bautätigkeit in Valtice 
(Feldsberg), Plumlov (Plumenau), Lanškroun (Landskron) usw. bekannt ist. Er musste die 
Familienfinanzen zu konsolidieren und die Funkzionierung des Geschlechtes in der Zeit 
des 30-jährigen Krieges zu sichern. Er erfüllte seine Aufgabe und an die Ergebnisse seiner 
Arbeit knüpfte sein Sohn Johann Adam Andreas von Liechtenstein an. Der verwaltete die 
Familiengüter schon im neuen ökonomischen Geist – im Geist des Merkantilismus. Diese 
Verändereung des ökonomischen Wahrnehmen brachte ihm genüg freie Finanzmittel, die 
er nachfolgend in den Ankauf der weiteren Domänen in Mähren wie Šternberk (Sternberg) 
und Hodonín (Göding) investierte. Der Einkauf zweier Herrschaften im Rheingebiet – 
Schellenberg und Vaduz war allerdings von einer besonderen Wichtigkeit.

Die zwei Herrschaften Schellenberg und Vaduz wurden eine Grundlage für das 
Fürstentum Liechtenstein, die im Jahre 1719 ausgerufen war. Der Fürst Johann  Adam I. 
von Liechtenstein kaufte erst im Jahre 1699 überschuldete Herrschaft Schellenberg von vori-
gen Besitzern aus dem Geschlecht des Herren von Hohenems. Damals konnte er nicht nur 
ahnen, dass das entstehende Fürstentum Liechtenstein einmal in der Zukunft der Halt für das 
Geschlecht wurde. 

(Deutsch von Hana Šústková)
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PŘÍLOHA:
Celková zadluženost hraběte Hanibala z Hohenemsu v roce 1692 na schellenberském 
a vaduzském panství (HHStA, RHR 99 Liechtenstein, pag. 62–74.)P ÍLOHA 
Celková zadluženost hrab te Hanibala z Hohenemsu v roce 1692 na schellenberském a vaduzském panství (HHStA, RHR 99 
Liechtenstein, pag. 62-74.) 

 
Jméno P j ená  

ástka 
Vrácená  

ástka Jméno P j ená 
ástka 

Vrácená 
ástka 

Sebastian Hagern, 
obchodník 881 zl. 16 kr 315 zl. P: z Mageshenigu 255 zl. 170 zl. 

Mikuláš Zosighofer 2110 zl. 820 zl. P: Anna Baümgerten 615 zl. 300zl. 
Antoni Baut 115 zl. 46 kr. 50 zl. Kryštof Augewer 156 zl. 15 kr. 102 zl. 
Ji í Wuster 73 zl. 2 kr. 40 zl. Leopold Waggeit 2040 zl. 323 zl. 30 kr. 
Ludvík Geber 71 zl. 35 zl. Kate ina Czuflin 38 zl. 20 kr. 25 zl. 20 kr. 
Agart 291 zl. 90 kr. 100 zl. Wáar 483 zl. 241 zl. 30 kr. 
hrab  Jakub Hanibal z 
Hohenems 48 zl. 53 kr 40 zl. Jakub Kaufman 1 zl. 46 kr. 1 zl.  

hrab  Jakub Hanibal z 
Hohenems 49 zl. 20 kr. ? Jakub Hilde 22 zl. 10 kr. 14 zl. 30 kr. 

Herdl Schindelin, služeb. 
hr. Han. 65 zl. 30 zl. Ji í Walfer 2 zl. 1 zl. 

Andreas Böge 94 zl.  50 zl. Antonín Negele 11 zl. 11 kr. 6 zl. 3 kr. 
Herner von Sichselbestan 64 zl. 30 zl. Bernhard Leirl 20 zl. 17 kr. 10 zl. 
Kašpar Bücher 17 zl. 49 kr. 9 zl. Hans Waldoma 55 zl. 30 kr. 30 zl. 
Hans Sichweber 12 zl. 20 kr. 9 zl. Tomáš Negel 214 zl. 117 zl. 
František Hemerle 49 zl.  24 zl. Kryštof Wilder 180 zl. 120 zl. 
Hans Kašpar Bründles 686 zl. 190 zl. Jügnes Schipfer 200 zl. 150 zl. 
Hans Jene Schürnicher 26 zl. 17 kr. 13 zl. Týž 300 zl. 200 zl. 
Kašpar Teischen 3 zl. 26 kr.  3 zl. František Eber 600 zl. 400 zl. 
Walter Mahlers 46 zl. 12 kr. 23 zl. Kašpar Bürghans 100 zl. 50 zl. 
Hanuš Widerin 49 zl. 54 kr. 25 zl. Hans Wehrens 276 zl. 130 zl. 
Helena Waginin 242 zl. 22 kr. 150 zl. Hans Weinhard 2 zl. 1 zl. 
Johana Helbog 113 zl. 60 zl. Andreas  Mathzue 240 zl. 120 zl. 
Hanuš Wilhelm Maud, 
kupec 67 zl. 33 zl. 30 kr. Antonín Belunzi 15 zl.  5 zl. 

Kašpar Zelers, fará  81 zl. 40 zl. 30 kr. Hans Jäger 25 zl. 33 kr. 12 zl. 
Kašpar Stüzenberger 15 zl. 42 kr 7 zl. 30 kr. Hans Ji í Chusel 45 zl. 21 kr. 30 zl. 
Josef Weinizihril 191 zl. 29 kr. 95 zl. Jakub Hory 10209 zl. 4850 zl. 
Johan Tigler, Vaduz 19 zl. 6 kr. 10 zl. Martin Elti 64 zl. 32 zl. 
Köberlin Seel, zemský fojt 1120 zl. 59 kr. 560 zl. Jan Saitz 48 zl.  24 zl. 
Týž 100 zl. 100 zl. Hans Baungefür 18 zl. 12 zl. 
Jáchym Chufel 405 zl. 30 kr. 203 zl. Daniel Baida 1344 zl. 400 zl. 
Dominik Schipfel 15 zl. 42 kr 15 zl. Jan Frantz a Ulrich Oplend 25 zl. 10 kr. 10 zl. 
Mat j Sebel 30 zl. 7 kr. 15 zl. Sast Hassl 241 zl. 120 zl. 
Petr Fufel 10 zl. 42 kr. 5 zl. Christe Walchter Schmidt 20 zl. 49 kr. 13 zl. 
František Sösle 62 zl. 31 zl. Leonzi Kranz 323 zl. 115 zl. 30 kr. 
Maxmilián Tisch 36 zl. 44 kr 18 zl. Jákob Kranz 95 zl. 11 kr. 64 zl. 
Kryštof Beüggmard 27 zl. 20 zl. Hans Taschen 37 zl. 30 kr. 18 zl. 30 kr. 
Ulrich Kühler 303 zl. 118 zl. Zuzana Schreiberin 884 zl. 389 zl. 
Kenrich Billi 112 zl. 26 kr. 48 zl. Osvald Willis 25 zl. 41 kr. 16 zl. 
Andreas Tobin 78 zl. 29 kr. 35 zl. P: Jan de Corai 600 zl. 450 zl. 
Karel Bishel 218 zl. 109 zl. Petr Walder 1371 zl. 660 zl. 
Ulrich a Igor Jöhung 6 zl. 12 kr. 3 zl. Jan Walse 103 zl. 30 kr. 51 zl. 
Karel March 30 zl. 49 kr. 20 zl. Adam Jöger 9 zl. 30 6 zl.  
Kašpar Wagegg 10 zl. 10 kr. 7 zl.  Št pán Teisch 235 zl. 52 kr. 50 zl. 
Martin Bürkneiner 13 zl. 1 1/2 kr 6 zl. 3 kr. Hans Tatrenser 23 zl. 51 kr. 11 zl. 
Marie Uriblei 20 zl. 15 zl. Hans Cheichels 40 zl. 26 zl. 
Jan Hüttern 3 zl. 27 kr. 1 zl. 27 kr. Karel Dritel 84 zl. 45 kr. 40 zl. 
Št pán Wigand 17 zl.  8 zl. Hans Czörg ??? 26 zl. 
Marie Wagnerin 4 zl. 3 zl. Kate ina Wagnerin 13 zl. 6 zl. 
Freian Wittib 90 zl. 60 zl. Lüz Hopp 11 zl. 6 kr. 8 zl. 
Kostelní peníze 510 zl. 10 kr. 218 zl. Hanuš Jörg 16 zl. 5 zl. 
Vesnice Planken 35 zl. 50 kr. 24 zl. Hüss Zotti 2511 zl. 600 zl. 
Adam Kaufman 11 zl. 52 kr. 7 zl. Spole ní v itelé 44731 zl. ? 
Bartle Kaufman 57 zl. 40 kr.  Hregin von Schawenstein 9872 zl. 7404 zl. 
Michal Jehle 27 zl. 55 kr. 18 zl. Kristian Wagler 10 zl. 6 zl. 
Hans Haus 3 zl. 12 kr 12 kr. Hansen Kohensein 13 zl.  1 1/2 zl. 
Josef Syslein 7 zl. 40 kr. 7 zl. Kate ina Ditlin 115 zl.  75 zl. 
František Hut 30 zl. 32 kr. 15 zl. Dominik Hasel 274 zl. 24 kr 182 zl. 
Michal Saga 35 zl.  17 zl. Michael Bebhen 80 zl. 53 zl. 
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P ÍLOHA 
Celková zadluženost hrab te Hanibala z Hohenemsu v roce 1692 na schellenberském a vaduzském panství (HHStA, RHR 99 
Liechtenstein, pag. 62-74.) 

 
Jméno P j ená  

ástka 
Vrácená  

ástka Jméno P j ená 
ástka 

Vrácená 
ástka 

Sebastian Hagern, 
obchodník 881 zl. 16 kr 315 zl. P: z Mageshenigu 255 zl. 170 zl. 

Mikuláš Zosighofer 2110 zl. 820 zl. P: Anna Baümgerten 615 zl. 300zl. 
Antoni Baut 115 zl. 46 kr. 50 zl. Kryštof Augewer 156 zl. 15 kr. 102 zl. 
Ji í Wuster 73 zl. 2 kr. 40 zl. Leopold Waggeit 2040 zl. 323 zl. 30 kr. 
Ludvík Geber 71 zl. 35 zl. Kate ina Czuflin 38 zl. 20 kr. 25 zl. 20 kr. 
Agart 291 zl. 90 kr. 100 zl. Wáar 483 zl. 241 zl. 30 kr. 
hrab  Jakub Hanibal z 
Hohenems 48 zl. 53 kr 40 zl. Jakub Kaufman 1 zl. 46 kr. 1 zl.  

hrab  Jakub Hanibal z 
Hohenems 49 zl. 20 kr. ? Jakub Hilde 22 zl. 10 kr. 14 zl. 30 kr. 

Herdl Schindelin, služeb. 
hr. Han. 65 zl. 30 zl. Ji í Walfer 2 zl. 1 zl. 

Andreas Böge 94 zl.  50 zl. Antonín Negele 11 zl. 11 kr. 6 zl. 3 kr. 
Herner von Sichselbestan 64 zl. 30 zl. Bernhard Leirl 20 zl. 17 kr. 10 zl. 
Kašpar Bücher 17 zl. 49 kr. 9 zl. Hans Waldoma 55 zl. 30 kr. 30 zl. 
Hans Sichweber 12 zl. 20 kr. 9 zl. Tomáš Negel 214 zl. 117 zl. 
František Hemerle 49 zl.  24 zl. Kryštof Wilder 180 zl. 120 zl. 
Hans Kašpar Bründles 686 zl. 190 zl. Jügnes Schipfer 200 zl. 150 zl. 
Hans Jene Schürnicher 26 zl. 17 kr. 13 zl. Týž 300 zl. 200 zl. 
Kašpar Teischen 3 zl. 26 kr.  3 zl. František Eber 600 zl. 400 zl. 
Walter Mahlers 46 zl. 12 kr. 23 zl. Kašpar Bürghans 100 zl. 50 zl. 
Hanuš Widerin 49 zl. 54 kr. 25 zl. Hans Wehrens 276 zl. 130 zl. 
Helena Waginin 242 zl. 22 kr. 150 zl. Hans Weinhard 2 zl. 1 zl. 
Johana Helbog 113 zl. 60 zl. Andreas  Mathzue 240 zl. 120 zl. 
Hanuš Wilhelm Maud, 
kupec 67 zl. 33 zl. 30 kr. Antonín Belunzi 15 zl.  5 zl. 

Kašpar Zelers, fará  81 zl. 40 zl. 30 kr. Hans Jäger 25 zl. 33 kr. 12 zl. 
Kašpar Stüzenberger 15 zl. 42 kr 7 zl. 30 kr. Hans Ji í Chusel 45 zl. 21 kr. 30 zl. 
Josef Weinizihril 191 zl. 29 kr. 95 zl. Jakub Hory 10209 zl. 4850 zl. 
Johan Tigler, Vaduz 19 zl. 6 kr. 10 zl. Martin Elti 64 zl. 32 zl. 
Köberlin Seel, zemský fojt 1120 zl. 59 kr. 560 zl. Jan Saitz 48 zl.  24 zl. 
Týž 100 zl. 100 zl. Hans Baungefür 18 zl. 12 zl. 
Jáchym Chufel 405 zl. 30 kr. 203 zl. Daniel Baida 1344 zl. 400 zl. 
Dominik Schipfel 15 zl. 42 kr 15 zl. Jan Frantz a Ulrich Oplend 25 zl. 10 kr. 10 zl. 
Mat j Sebel 30 zl. 7 kr. 15 zl. Sast Hassl 241 zl. 120 zl. 
Petr Fufel 10 zl. 42 kr. 5 zl. Christe Walchter Schmidt 20 zl. 49 kr. 13 zl. 
František Sösle 62 zl. 31 zl. Leonzi Kranz 323 zl. 115 zl. 30 kr. 
Maxmilián Tisch 36 zl. 44 kr 18 zl. Jákob Kranz 95 zl. 11 kr. 64 zl. 
Kryštof Beüggmard 27 zl. 20 zl. Hans Taschen 37 zl. 30 kr. 18 zl. 30 kr. 
Ulrich Kühler 303 zl. 118 zl. Zuzana Schreiberin 884 zl. 389 zl. 
Kenrich Billi 112 zl. 26 kr. 48 zl. Osvald Willis 25 zl. 41 kr. 16 zl. 
Andreas Tobin 78 zl. 29 kr. 35 zl. P: Jan de Corai 600 zl. 450 zl. 
Karel Bishel 218 zl. 109 zl. Petr Walder 1371 zl. 660 zl. 
Ulrich a Igor Jöhung 6 zl. 12 kr. 3 zl. Jan Walse 103 zl. 30 kr. 51 zl. 
Karel March 30 zl. 49 kr. 20 zl. Adam Jöger 9 zl. 30 6 zl.  
Kašpar Wagegg 10 zl. 10 kr. 7 zl.  Št pán Teisch 235 zl. 52 kr. 50 zl. 
Martin Bürkneiner 13 zl. 1 1/2 kr 6 zl. 3 kr. Hans Tatrenser 23 zl. 51 kr. 11 zl. 
Marie Uriblei 20 zl. 15 zl. Hans Cheichels 40 zl. 26 zl. 
Jan Hüttern 3 zl. 27 kr. 1 zl. 27 kr. Karel Dritel 84 zl. 45 kr. 40 zl. 
Št pán Wigand 17 zl.  8 zl. Hans Czörg ??? 26 zl. 
Marie Wagnerin 4 zl. 3 zl. Kate ina Wagnerin 13 zl. 6 zl. 
Freian Wittib 90 zl. 60 zl. Lüz Hopp 11 zl. 6 kr. 8 zl. 
Kostelní peníze 510 zl. 10 kr. 218 zl. Hanuš Jörg 16 zl. 5 zl. 
Vesnice Planken 35 zl. 50 kr. 24 zl. Hüss Zotti 2511 zl. 600 zl. 
Adam Kaufman 11 zl. 52 kr. 7 zl. Spole ní v itelé 44731 zl. ? 
Bartle Kaufman 57 zl. 40 kr.  Hregin von Schawenstein 9872 zl. 7404 zl. 
Michal Jehle 27 zl. 55 kr. 18 zl. Kristian Wagler 10 zl. 6 zl. 
Hans Haus 3 zl. 12 kr 12 kr. Hansen Kohensein 13 zl.  1 1/2 zl. 
Josef Syslein 7 zl. 40 kr. 7 zl. Kate ina Ditlin 115 zl.  75 zl. 
František Hut 30 zl. 32 kr. 15 zl. Dominik Hasel 274 zl. 24 kr 182 zl. 
Michal Saga 35 zl.  17 zl. Michael Bebhen 80 zl. 53 zl. 

 

Ferdinand Kreinz 190 zl. 44 kr. 100 zl. Herold Hetzel 150 zl. 100 zl. 
Benedikt Jenikhel 426 zl. 200 zl. Anna Františka Klenreim 385 zl. 255 zl. 
Matiáš Klorf 20 zl. 10 zl. Kašpar Walses 70 zl. 46 zl. 
P: Hanuš Perter 159 zl. 100 zl. Michael Hramold 155 zl. 75 zl. 
P: Jan Konrád z Tótu 2400 zl. 1600 zl. Josef Halber 603 zl. 30 kr. 301 zl. 
Ji í Hromoldt 88 zl. 60 zl. Ji í Hassler 75 zl. 50 zl. 
Anna Keslers 200 zl. 150 zl. Ferdinand Obermaier 125 zl. 62 zl. 
Kašpar 29 zl. 17 kr. 18 zl. Šimon Dueli 125 zl. 37 kr. 9 zl. 
Ji í Willi  9 zl. 13 kr. 6 zl. Purkmistr 785 zl. 424 zl. 
Andreas Singer 169 zl. 100 zl. Antonín Thom 73 zl.  45 zl. 
Stofel Laimberger 169 zl. 89 zl. Zemský hejtman 116 zl. 78 zl. 
Hans Wolf 46 zl. 30 zl. Petr Math 200 zl. 133 zl. 
Hans Hülber 11 zl. 5 zl. Týž 106 zl. 53 zl. 
Salomon Ziegler 195 zl. 100 zl. Andreas Büchel 238 zl. 119 zl. 
Chris Ese 146 zl. 73 zl. Abraham Ulmer 50 zl. 25 zl. 
Jakub Witern 3 zl. 1 zl. Stofel Walser 4 zl. 2 zl. 3 kr. 
Jan Churad 600 zl. 400 zl. Petr Ödel 5 zl. 19 kr. 3 zl. 
Anna Waginni 144 zl. 30 kr. 72 zl. Petr Walse 318 zl. 212 zl. 
Hardman Basili 44 zl. 12 kr. 22 zl. Jakub Hassler 100 zl. 66 zl. 
Týž 600 zl. 400 zl. Jan Antonín Vacano 194 zl. 97 zl. 
Kristián Branzen 87 zl. 43 zl. P: Jakub Bümelli 23 zl.  12 zl. 
Teihe z vinohrad  375 zl. 200 zl. Barbora Morgin 150 zl. 100 zl. 
Marie Kristigln 50 zl. 40 zl. Jakub Magel 40 zl. 20 zl. 
Konrád Chumpan 4000 zl. 2000 zl. Jakub Negel 30 zl. 15 zl. 
Dr. Haider Tathe 300 zl. 200 zl. P: zemský fojt Walser 700 zl. 300 zl. 
Andreas Mathia 595 zl. 38 kr. 217 zl. 30 kr. Jan Hühs 100 zl. 50 zl. 
Michael Thanner 38 zl. 52 kr 19 zl. Št pán Ruegli 4 zl. 5 kr. 4 zl. 
Št pán Köchan 122 zl. 81 zl. Petr Chipinger 3 zl. 47 kr. 3 zl. 
Maria Wolferin 90 zl. 60 zl. Tobias Käuser 70 zl. 30 zl. 
Hanuš Thenischeiner 61 zl. 29 kr. 40 zl. Ji í  František Tagvens 8 zl. 6 zl. 
Jakub Lampert 28 zl. 19 zl. P: zemský fojt Röbllins 300 zl. 150 zl. 
Udo Chranz 220 zl. 146 zl. Joss Senser 2 zl. 18 kr. 1 zl. 
TomášTaderstein 18 zl. 12 zl. P: Otto Schwarz 375 zl. 150 zl. 
Flori Lamprecht 451 zl. 50 kr. 294 zl. Daniel Storer 121 zl. 75 zl. 
Karel Hotr 18 zl. 13 zl. Anna Schedleirin 140 zl. 70 zl. 

Hanuš Jakub Kaser 40 zl. 26 zl. plat  schellenberského 
panství 21 zl. 5 kr. 14 zl. 

Šimon Teim 135 zl. 85 zl. Michal Eber 150 zl. ? 

Jakub Neiggen 12 zl.  8 zl. Jan Konrád 2236 zl. 11 
kr. 800 zl. 

Kate ina Czastnein 200 zl. 150 zl. Kryštof Hremeldt 15 zl. 10 zl. 
Hans Teisle 40 zl. 20 zl. Antonín Ambrosi 35 zl. 46 kr. 23 zl. 20 kr. 
Kryštof Megele 33 zl. 20 zl. Michal Smidt 20 zl. 13 zl. 20 kr. 
Eva Kiehmeigen 29 zl.  14 zl. Kašpar Czeisnigs 103 zl.  50 zl. 
Hanuš Leichler 14 zl. 4 kr. 9 zl. Jan Brüdel 637 zl. 48 kr. 318 zl. 30 kr. 

Kašpar Drefel 9 zl. 57 kr. 6 zl. Šalomon a Abrahám 
Erhüner 1981 zl. 162 zl. 

Hanuš Math 40 zl. 20 zl. Šalomon žid z Ferfnu 500 zl. 250 zl. 
Hanuš Karel Rüetz 264 zl. 176 zl. Baruch Chinzburg 835 zl. 417 zl. 
Kryštof Gruntens 10 zl. 6 zl. Levi Verbrer 120 zl. 60 zl. 
Šimon Kügg 25 zl. 16 zl. 40 kr. Levi Hiesler 150 zl. 75 zl. 
Darid Openheimer 1300 zl. 350 zl. Mair Jan 33 zl. 16 zl. 30 kr. 
Chumperle Weber 286 zl. 143 zl. Erzhard Vogl 203 zl. 101 zl. 30 kr. 
Hans Darid 725 zl. 367 zl. 30 kr. Wolf Levit 416 zl. 208 zl. 

   Celkem 116 978 zl. 17 
1/2 kr. 36 194 zl. 38 kr. 
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MAŠITOVÁ, Petra: František Albrecht Skrbenský of Hřiště in the perspective of estate 
inventory (everydayness at the Petříkovice caste at the end of the 17th century). 

The subject of this study is a description of the everyday life of Upper Silesian nobleman 
František Albrecht Skrbenský of Hřištĕ (1646-1685), lord of Petříkovy, Vratišovy and Dolejší 
Kunčice. The preserved inventory of heritage from 1685 that is held in Land Archive in 
Opava has become the basic source. The inventory enable us to get know in detail not only 
the surrounding of Fr. Albrecht (castle and its surroundings) but we may indirectly be acqua-
inted with some details of the personality of this member of the progeny (inventory contains 
among others, description of clothing, personal objects and libraries).  According to that 
source, František Albrecht appears to be a well-traveled and educated nobleman (besides 
Czech he was in good command minimally of three other languages). Despite his difficult 
financial situation he was trying to satisfy all representative pretensions which were imposed 
on the nobleman in his position by the society (e.g. new building of a castle with expensive 
equipment).

Key words: history of every-dayness, Early Modern Period, Silesia, inventories of inheri-
tance

Contact: Ministerstvo kultury, Praha, Česká republika; petra.masitova@mkcr.cz

***
Předkládaná studie se zabývá každodenností hornoslezského šlechtice Františka 
Albrechta Skrbenského z Hříště, pána na Petříkovech, Vratišovech a Dolejších 
Kunčicích. Dochovaný pozůstalostní inventář z roku 16851 umožňuje poměrně 
podrobně poznat nejen prostředí, které Františka Albrechta bezprostředně 
obklopovalo (zámek a okolí), ale můžeme se zprostředkovaně dozvědět i něco 

1 ZAO, Hejtmanský úřad knížectví opavsko-krnovského v Opavě 1507–1784, Pozůstalostní 
řízení po Františku Albrechtovi Skrbenském z Hříště, inv. číslo 1155, k. 216 (dále ZAO, 
Pozůstalostní řízení po Františku Albrechtovi).
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o osobnosti tohoto člena rodu Skrbenských z Hříště (inventární soupis obsahuje 
popis oblečení, osobních věcí a knihovny).2

František Albrecht Skrbenský z Hříště se narodil 2. dubna 1646 jako syn 
Kryštofa Bernarta Skrbenského z Hříště (1615-1686) a jeho první manželky 
Judity Barbory, svobodné paní z Tvorkova a Kravař (+ 1659).3 Byl pánem na 
Petříkovech (dnes Pietrowice, Polsko), Vratišovech (dnes Braciszów u Glubczyc, 
Polsko) a Dolejších Kunčicích (okr. Nový Jičín). Dvakrát se oženil, poprvé s Hele-
nou Sobkovou z Kornic (+ 1676)4 a podruhé s Marií Eleonorou von Eckwricht  
(+ 1682).5 Jeho děti – Kryštof Bernart ml. (1677-1722), František Karel (1681-1719) 
a Marie Juliana (1682-1754) – pocházely všechny z druhého manželství. František 
Albrecht zemřel 28. října 1685 v Petříkovech.6

V roce 1680 koupil za 13 500 tolarů František Albrecht panství Petříkovy 
a Vratišovy od svých příbuzných z otcovy strany. Strýcům Janu Jaroslavovi, 
Jiřímu Frydrychovi, Rudolfu Juliovi, Karlu Jetřichovi a svému otci Kryštofu Ber-
nartovi dlužil shodnou částku cca 2 365 tolarů a tetám – Juditě Heleně Mendové 
z Türlachu a Zuzaně Sidonii Vlkové z Kvítkova – obnos o něco menší. Před svou 
smrtí většině věřitelů poctivě splácel úrok z dlužné částky, ale ze sumy kapitální 
měl splaceno zatím skutečné minimum (např. Janu Jaroslavovi splatil 65 tolarů, 

2 Je pravděpodobné,  že další prameny umožňující poznání osobnosti Františka Albrechta 
Skrbenského z Hříště obsahuje rodový archiv uložený v současné době ve Vídni (Österreichische 
Nationalbibliothek Wien). Již proto si uvedená studie neklade za cíl úplnost poznání, ale spíše 
se snaží být první sondou do života tohoto dosud nepříliš známého šlechtice.

3 Kryštof Bernart byl synem Jana Skrbenského z Hříště (+ po 1664) a Judity Bruntálské z Vrbna. 
Byl dvakrát ženatý – první manželkou byla Judita Barbora, svobodná paní z Tvorkova a Kravař 
(dcera Pertolta a Kateřiny Bruntálské z Vrbna) a druhou Kateřina Apolonie Bořitová z Budče 
(+ 1696). Z druhého manželství pocházel syn Jan Kryštof a dcera Johana Františka. Ke 
Skrbenským z Hříště srovnej např. ZAO, Pozůstalost Josefa Nirtla 1847–1945, k. 7a, inv. č. 54; 
ZAO, Pozůstalost Josefa Zukala 1872–1929, inv. č. 205, f. 269a–305a; BLAŽEK, K.: Der Adel 
von Österreichisch-Schlesien. Nürnberg 1885, s. 81, tab. č. 42; PILNÁČEK, J.: Rody starého 
Slezska. I.–V. MÜLLER, K. (ed.), Brno 1991–1998, s. 1119–1120; MYŠKA, M. – DOKOUPIL, 
L. (eds.): Biografický slovník Slezska a Severní Moravy 4 (BSSSM). Opava - Ostrava 1995, 
s. 118–125.

4 Helena Sobková z Kornic byla dcera Jiřího Sobka z Kornic (před + 1657) a jeho první manžel-
ky Heleny Mléčkovny z Jilovnice. Za Františka Albrechta Skrbenského se provdala dne 22. 1. 
1674. BSSSM 7, 1996, s. 107–114. 

5 Svatební smlouva byla datována v Břehu dne 15. srpna 1676. Viz ZAO, Pozůstalostní řízení po 
Františku Albrechtovi Skrbenském z Hříště, f. 33a.

6 Po jeho předčasné smrti byly děti svěřeny do poručnické péče dvěma katolickým pánům – 
Františkovi Vilémovi Sedlnickému z Choltic a Jindřichovi Vilémovi Vlčkovi z Dobré Zemice. 
Srovnej BSSSM 4, s. 123.
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Karlu Jetřichovi 365 tolarů).7 Navzdory nelehké finanční situaci začal František 
Albrecht okamžitě po koupi panství stavět nový zámek.8 

V roce 1685 byl zámek v podstatě dokončený. Jednalo se o patrovou zděnou 
budovu se dvěma věžemi, pokrytou šindelovou střechou. Vstup chránila tuplovaná 
brána ohraničená z každé strany jedním kamenným sloupem, nad kterou byl umís-
těný erb pánů Skrbenských z Hříště provedený z vápna.9 Za bránou se nacházela síň 
s cihlovou podlahou a dřevěným stropem osvětlená jedním zaskleným oknem opat-
řeným železnou mříží. Ze síně se mohlo jít do zaklenuté pivnice, dále ze síně vedlo 
dřevěné schodiště do patra. Za schodištěm se nacházel pokoj s cihlovou podlahou, 
dřevěným stropem a se šesti zasklenými a zamřížovanými okny. Pokoj a přilehlá 
komora byly vytápěny kachlovými kamny z černých kachlíků. Pokoj byl vybaven 
lůžkem, kulatým stolem, čtyřmi dalšími stolky, španělskou zástěnou a křeslem 
čalouněným zeleným plátnem. Sousední komora měla dřevěnou podlahu i strop 
a jedno okno. Poblíž komory byla umístěná kuchyně (s cihlovou podlahou, klenutým 
stropem a zděným krbem), kuchyňská komůrka a spižírna. Vše zařízené základním 
mobiliářem. Vedle spižírny se nacházel sklep se dvěma dveřmi, jedny vedly do síně 
a druhé do rondele. Rondel měl podlahu pokrytou dřevěnými deskami, zaklenutý 
strop a tři okna. Z této nárožní místnosti se mohlo pokračovat do dalšího sklepa, ve 
kterém byly uloženy – v jedné almaře, čtyřech truhlách, dvou truhličkách a dvou 
šrejbtiších – osobní věci Františka Albrechta (zvláště oblečení a knihy). Za sklepem 
se nacházel výstupek, kde byla uložena černá dřevěná vyřezávaná rakev určená pro 
nebožtíka Františka Albrechta, kterou si nechal vyrobit již za svého života.10 

Z již zmíněného schodiště, které zhruba v polovině osvětlovalo okno, bylo 
možné vyjít do prvního patra zámecké budovy. Schodiště ústilo do chodby (dřevěná 
podlaha i strop, tři prosklená okna). Po levé straně síně vedly dveře popelovej barvy 

7 Petříkovy a Vratišovy byly dědictvím Judity Bruntálské z Vrbna, manželky Jana Skrbenského 
z Hříště, po sestře Bohunce, provdané Haugvicové z Biskupic. Dědici manželů Skrbenských 
byly jejich děti – Jan Jaroslav, Jiří Frydrych, Albrecht Václav (umírá bezdětný již r. 1675), 
Kryštof Bernart, Rudolf Julius, Karel Jetřich, Johana Kateřina (+ 1674), Judita Helena a Zuzana 
Sidonie. Srovnej HOSÁK, L.: Historický místopis země moravskoslezské. Praha 2004, s. 789; 
SVOBODA, L.: Příspěvky k historické topografii knížectví Opavského a Krnovského. VMO 
15, 1907, s. 9–58, zvl. s. 19–20; ZAO, Pozůstalostní řízení po Františku Albrechtovi, f. 23b–26a.

8 Lze tak soudit mj. i z následující poznámky v pozůstalostním soupisu: „rozdílných cedulek, co 
tak se všelijakými řemeslníky nebožtík Franc Skrbenský strany jejich robot při stavení zámku 
petříkovského (v) zimě roku 1681 a v roku 1682,“ ZAO, Pozůstalostní řízení po Františku 
Albrechtovi, f. 27a.

9 Erb: ve stříbrném štítě černý kůl se dvěma zlatými korunami, v klenotu hořící kotouč posázený 
jedenácti kohoutími péry, klenot zprava a zleva provázejí rostoucí zlatě korunovaní gryfové. 
Srovnej BSSSM 4, s. 118.

10 Popis přízemí viz ZAO, Pozůstalostní řízení po Františku Albrechtovi, f. 1a–12b.
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do jídelny (tafelštuby), která měla podlahu z dřevěných desek, dřevěný modro-bíle 
omalovaný strop a tři zasklená okna. Vnitřní vybavení zahrnovalo kamna z barev-
ných kachlů, která vytápěla i přilehlý pokoj, bílý kulatý stůl, červený čtyřhranný 
stůl, dva tucty modrých seslí přikrytých červeným plátnem (aby se na ně neprá-
šilo), jedno malé křesílko čalouněné zeleným suknem, další dřevěný stolek a židle. 
V jídelně se rovněž nacházel parádní kus nábytku, který představoval nový dubový 
šenktiš černě bačovaný (vykládaný) s pěti dvířky, na vrchu byl umístěn erb Fran-
tiška Albrechta vyřezaný ze dřeva. V šenktiši bylo vystaveno 47 skleněných pohárů, 
některé byly vyrobené z řezaného skla (z celkového počtu bylo 19 pohárů s deklem). 
Zařízení doplňovaly závěsné bijící hodiny. Za jídelnou se nacházela komora, ve které 
byla zřízena a plně vybavena zámecká apothéka (lékárna).11 Za jídelnou a lékárnou 
se nacházel pokoj (vytápěný kamny z jídelny) s dřevěnou podlahou a stropem, zdě-
ným krbem, dvěma okny i s okenicemi, vybavený lůžky, stolky a koženým křeslem. 
K pokoji náležela jedna komora. Vedle pokoje byl obdobně jako v přízemí umístěný 
výstupek, za kterým následovala další světnice s komorou (dřevěné podlahy a stropy, 
ve světnici kamna z barevných kachlů, dvě zasklená okna s okenicemi).12 U této 
světnice se nacházelo dřevěné schodiště vedoucí do podkroví. 

Podkroví bylo tvořené několika komorami, ve kterých byl uložen starý 
nebo momentálně nepoužívaný nábytek, různé drobnosti (např. koňská výstroj – 
řemeny, uzdy, čabraky, deky a sedla), ale i viktuálie (např. hrách a uzené maso).13 
Z podkroví se inventarizační komise vrátila po schodech zpět do přízemí, kde 
popsala poslední pokoj s komorou (v pokoji byla dřevěná desková podlaha, zele-
no-bíle natřený strop, šest zasklených oken krytých zvenku okenicemi a uvnitř 
chráněných barevnými plátěnými závěsy, kamna z barevných kachlí, v komoře 
byla podlaha a strop provedená shodně a osvětlovala ji dvě okna s okenicemi), 
ve kterých byly vyjma různého nábytku (dva okrouhlé stoly, čtyři malé čtyř-
hranné stolky, tři dřevěné stolky, velké křeslo čalouněné šedým suknem, skládací 
postel, španělská zástěna, zrcadlo a dva obrazy: portrét nebožtíka pana Františka 

11 V lékárně se nacházelo různé náčiní např. železný moždíř s paličkou, dva mosazné kotlíčky 
s plechovými víky, 12 plechových forem na perníčky a 11 dřevěných forem, dva měděné ple-
chy a jeden plech. Neupřesněná léčiva se uchovávala v rozmanitých skleničkách, hrnečcích 
a mističkách umístěných na osmi policích s příslušnými šuplíky např. ve 27 sklenicích a 19 
hrncích z habánské fajánse byly uloženy „všelijaké věci v medu zadělávané,“ v 53 velkých 
a malých šroubovacích flaškách a 71 nešroubovacích flaškách byly „všelijaké votky, olejky 
a octy,“ tucet flašek se „všelijakými votkami přepalovanými,“ v osmi sklenicích „všelijaké 
masti,“ v deseti papírových balíčcích byly zašity „zeliny a kvítky,“ v šuplících bylo uskladněno 
přes 13 kop kusů různých perníčků a ve 13 šuplících sušené ovoce. Viz tamtéž, f. 13b–14a.

12 Popis prvního patra viz tamtéž, f. 12b–15a.
13 Popis podkroví viz tamtéž, f. 15a–17a.
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Albrechta a „obraz nebožtíka rytmistra Menda z Türlachu“14) uloženy zbylé 
osobní předměty Františka Albrechta (v jedné truhle a pěti luxusních šrejbtišcích 
se nacházely zejména písemnosti a cennosti). O tomto pokoji můžeme předpo-
kládat, že sloužil jako privátní příbytek pána domu.15 V komoře stály další čtyři 
truhly, jež patřily děvečce Elizabetě. Měla v nich uložené své věci, které získala 
od Františka Albrechta během služby (např. oblečení, stolní a ložní textílie, drobné 
cennosti, „list výhostný16 na její osobu znějící autentičný od nebožtíka pana 
France Skrbenského jí udělený“ datovaný v Petříkovech dne 20. prosince 1684 
a „knížka neb modlitby německé“).17

Kromě základních druhů nábytku, tj. lůžek, stolů, křesel, židlí, truhel, které se 
nacházely téměř ve všech místnostech zámku, byly interiéry doplněny ještě např. 
obrazy: „landšaftúv maličkých na papíře malovaných 33 kusů; ...rozdílných obrazů 
na plátně malovaných 10 kusúv; ...2 obrazy na nich conterfecti nebožek dvúch 
manželek pana France Albrechta Skrbenského; ...obrázkúv malých papírových, na 
nich všelijaká města landšafty a jiné figury malované… 71; ...obraz frautimerský na 
plátně malovaný;“ a zrcadly: „zrcadlo velké čtyřhraniaté, v černém rámě opravené; 
...zrcadlo malé v šilkrotovej kosti (želvovině) opravené.“18 Součástí zámeckého vyba-
vení bylo i nejrůznější kuchyňské nádobí a náčiní v široké škále od přepychových 
kousků ze zlata či stříbra („dva malé stříbrné pozlacené šálečky; ...tři stříbrné kof-
líky; ...jedna ležica a pár noží se stříbrnými střenkami“)19 nebo v podobě dodnes tolik 
ceněné habánské fajánse („žbánkúv rozdílných … 20 kusů; ...hrnkúv na zadělávání 
do apotéky … 46; ...velkých malovaných mís … 11; ...velkých těch samých bílých mís 
… 11; ...prostředních bílých misek … 11; ...malých bílých misek … 10; ...malovaných 
talířů … 8; ...malovaných šálkúv na confecti (cukrovinky) … 12; ...šálky s deklemi 
na polévku … 6; ...solničky … 2; ...svícny … 2“) až po běžnou produkci cínového, 
plechového, měděného a mosazného nádobí (talíře, mísy a misky, koflíky, moždíře 
a formy na pečení).20

Nedaleko od panského sídla byl postaven hospodářský dvůr. Na ohrazeném 
place mezi zámkem a dvorem stála budova pivovaru a sladovny včetně dvou cha-
loupek – jedné pro sládka a druhé pro zahradníka.21 Hospodářský dvůr byl zděný 

14 Pravděpodobně podobizna manžela jeho tety Judity Heleny Skrbenské z Hříště – Fabiána 
Menda z Türlachu.

15 Viz ZAO, Pozůstalostní řízení po Františku Albrechtovi, f. 17b–35b.
16 Výhost = propuštění z člověčenství, svolení vrchnosti vystěhovat se z obvodu panského statku.
17 ZAO, Pozůstalostní řízení po Františku Albrechtovi, f. 34a–35b. 
18 ZAO, Pozůstalostní řízení po Františku Albrechtovi, f. 7a, 10b, 11a, 15b.
19 Tamtéž, f. 20a, 27b.
20 Nádobí viz tamtéž, f. 11a–12a.
21 Viz tamtéž, f. 36b–37a.
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a přikrytý šindelem. Do dvora vedla vrata s brankou a ve dvoře stála zastřešená 
studna. Na straně jedné bylo umístěno stavení (síň a dvě světnice – pro úředníka 
a pro písaře), maštal pro koně a sýpka. Na protější straně stálo druhé stavení (síň, 
kuchyně, jizba s komorou pro dvorskou čeládku) a čtyři chlévy pro dobytek. Třetí 
strana byla tvořena dřevěnou kůlnou se šindelovou střechou určenou pro vozové 
náčiní a komorou, do které si ukládal své věci šafář. Ke dvoru patřil ještě ovčín 
s ovčáckou chaloupkou, tři stodoly a palírna pro pálení kořalky. Dvůr byl vybavený 
nejen potřebným nářadím a náčiním, ale i hospodářským dobytkem („rohatým, 
ovčím, černým a pernatým”).22 Ve dvoře garážovaly dvě luxusní panské karety 
(jedna černá a druhá zelená).23  Za součást dvora byly považovány také rybníky 
a lesy.24 Raně novověký zámecký areál by byl nepředstavitelný bez zahrad. K zámku 
(a dvoru) v Petříkovech patřilo pět zahrad, z nichž každá měla svůj specifický účel.25 
Ve Vratišovech se nacházel rovněž zděný hospodářský dvůr, ale skromnější jak 
v rozsahu, tak ve vybavení.26

Máloco vypovídá o postavení a vkusu každého člověka tolik jako jeho oble-
čení. František Albrecht Skrbenský vlastnil dostatečně reprezentativní kolekci 
oblečení. V inventárním soupisu se objevují celé sladěné soupravy oblečení (kabá-
tek a kalhoty): „sukénka černá tercenelová (semišově upravená) s kabátkem i se 
spodkami, kitejkou (hedvábnou tkaninou) podšitá, s černými špicemi (krajkou) 
všechno prymované;...sukénka i se spodkami z tenkého sukna popelovej barvy, 
modrou a bílou kitejkou podšitá, a v ní hedbávné knoflíky“ nebo „sukénka i se 
spodkami ze surového plátna, v ní černé hedbávné knoflíky, i s takovými pun-
čochami.“ Další oděvní součásti byly popsány zvlášť, např. košile: „sprostněj-
ších košil mužských … 8;“ kamizoly (vesty): „kamizola bílá atlasová, černými 
a bílými špicami prymovaná, bílým plátnem podšitá; ...atlasová blumeranová 
(květovaná) kamizola barchanem (tlustou bavlněnou tkaninoua) podšitá; ...kami-

22 Hospodářský dvůr viz tamtéž, f. 36a–36b, 37b, 39b–40b.
23 Vozovna viz tamtéž, f. 41a.
24 Rybníky, lesy viz tamtéž, f. 42a.
25 První byla květná zahrada ohrazená parkánem s lusthaußem (letohrádkem) červené barvy 

„o dvou věžičkách.“ V zahradě žilo devět divokých kachen, které se v zimě mohly schovat do 
chodby zakryté červenými dřevěnými deskami. Za pivovarem byla druhá zahrada ohrazená 
parkánem - štěpnice s pěti úly se včelami a se třemi prázdnými úly. Třetí zahrada – rovněž 
štěpnice – obehnaná parkánem se nazývala „prostřední“, v ní byly dvě oplocené kuchyňské 
zahrádky. Ve čtvrté zahradě hned u zámku byly dvě studně a zahrada sloužila pro „praní 
šatů.“ V páté zahradě stály čtyři sochy vyřezané ze dřeva. Inventář se zmiňuje ještě o chmel-
níku pro panskou potřebu. K rostlinám pěstovaným na zámku patřily např. velké a malé 
rozmarýnové keříky (20 a 50 kusů), pomerančové a fíkové stromky (2 a 2 kusy), citrónový 
a cypřišový stromek a 139 kusů „rozdílného kvítí.“ Viz tamtéž, f. 37b–38a.

26 Vratišovy viz tamtéž, f. 43b–47b.
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zolka z malovaného plátna, bavlnú vycpávaná;“ pláště: „černý tercenelový plášť 
s černými hedbávnými špicemi, kitejkú podšitý“ a kožichy: „červený uherský 
soukený kožuch, liškami podšitý, po něm malé stříbrné šnúrečky, a u něho hed-
vábné knoflíky; ...kožuch německý z šedého sukna, liškami podšitý, s hedvábnými 
knoflíkami.“ Vhodné ošacení doplňovaly punčochy („rozdílné barvy hedvábných 
pančoch šest párů; ...bílých nitěných pančoch jedna pára; ...nových koženných 
pančoch jedna pára“), boty („střevíců pět párů, u kterých jedna pára stříbrných 
šnálí /přesek/“), klobouky („klobouk černý, velkou stříbrnou a zlatou portou 
(šňůrkou) zaprymovaný, a kolo něho zlatá šňůra; ...klobouk černý zlatou šňůrkou 
obšitý, kolo něho modrá bandla“), čepice („uherská červená soukená čepice 
liškou podšitá a kunou zaprymovaná; ...polská červená čepice zlatem a stříb-
rem štikovaná, liškou podšitá a harasem zaprymovaná“), rukavice („dva páry 
rukavic s hedvábnými franclami (třásněmi); ...tři páry rukavic nových pižmem 
napuščaných; ...z červeného sukna pár rukavic spratkami podšitý a kunkú zapry-
movaný“) a ozdobné pásy sloužící k zavěšení zbraně („gehenk kožený zlatem vyší-
vaný, a okolo něho modré hedvábné francle; ...gehenk kožený stříbrem vyšívaný, 
a okolo něho temné hedvábné francle“).27 

Oblečení raně novověkého šlechtice by bylo nepředstavitelné bez následují-
cích módních ozdob: paruk – „dvě paruky, jedna černavá a ta druhá něco svět-
lejší;“ péřových chocholů – „federpuš plavý kolo klobouku jeden; ...bílé federpušy 
kolo klobouka dva;“ krajkových límců – „obojkúv ze špic … 3;“ šátků na krk – 
„halstuchúv se špicami … 7“ a manžet – „taclí k rukám se snažnými špicemi … 6 
párů; ...taclí sprostějších … 3 páry.“28 Zámeckého pána si ale můžeme představit 
i ve familiérnějším oblečení – „starý z malovaného plátna bavlnú vycpávaný 
šlofpelc, i s takovú šlofhaubu“ (v županu a noční čepičce).29

Cennosti Františka Albrechta představovaly zlaté a stříbrné šperky, zvláště 
prsteny („prsténky zlaté dva, jeden v něm malý rubínek, v druhým na kameni 
erb nabožtíka pana France Skrbenského rýsovaný“), křížky („zlatý malý křížek 
s bílým a černým šmelcem /glazurou/“), hodinky („zlaté hodinky i ze zlatem tup-
lovanými řetízkami s náležitým futrálem; ...zlaté malé hodinky s modrým šmelcem 
francouzské roboty; ...hodinky v stříbrném futrálu malé“) nebo ozdoby na kord 
(„nové kříže ku kordu stříbrné velegránské (filigránské) roboty; ...kříže ku kordu 
nové železné něco postříbřené“). V jeho pozůstalosti se našly i kuriozity např. 
„rysí pazúr v stříbře opravený; ...malý koflíček z muškátového ořechu v stříbře 

27 Oblečení viz ZAO, Pozůstalostní řízení po Františku Albrechtovi, f. 3a–5a.
28 Doplňky viz tamtéž, f. 4a, 32b.
29 Tamtéž, f. 4b.
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opravený s deklem“ či „sluneční kompas.“30 Na hotových penězích se našlo: 7 
dukátů různé váhy, 22 kusů širokých tolarů, 5 kusů čtyřhranatých půl širokých 
tolarů a 1 celý rýnský.31

František Albrecht byl rovněž vlastníkem nevelké sbírky zbraní a zbroje. 
K palným zbraním náležely např. „pistole s německými stroji … 7 párů; ...pistole 
flintové … 1 pár; ...turecká pistole i s holstrú32 … 1; ...karabiny s německými stroji 
… 3 kusy; ...ručnic starosvětských … 3 kusy; ...flinty s francouzskými stroji … 2 
kusy“ a jedna mušketa. Chladné zbraně zastupovaly dva palaše, jedna šavle, jeden 
pozlacený a postříbřený kord a jeden kord „černo šmelcovaný“ a v neposlední řadě 
šest kordů pro čeládku. Potřebnou výstroj reprezentovaly dvě patrontašky, řemeny 
ke karabinám, mosazná trubka, kovový zvonek a turecká lucerna.33

Celým soupisem tzv. zámeckého archivu se táhne jako červená niť seznam 
dluhů Františka Albrechta Skrbenského z Hříště. František Albrecht dlužil nema-
lou částku opavským a krnovským kupcům a řemeslníkům za dodané zboží. 
Také si půjčoval značné částky od vratislavských Židů, církevních institucí (např. 
fulneckého kláštera) a svých šlechtických příbuzných a přátel. Pravděpodobně se 
dostal nejednou do finanční tísně a dluhy nesplácel, jak o tom svědčí časté upo-
mínky („psaní Jana Jiřího Skrbenského nebožtíkovi panu Francu Albrechtu Skr-
benskému učiněné straniva upomínání jemu k zaplacení vykázaných 1 200 tolarů 
slezských“). O míře zadlužení v souvislosti s koupí panství Petříkovy a Vratišovy 
již byla řeč výše.

Další podstatná část písemností se týkala hospodářských záležitostí statků 
v Petříkovech, Vratišovech a Dolejších Kunčicích – „výpis autentičný týkajíce se 
povinnosti poddaných petříkovských a bračovských léta 1650; ...poznamenání 
lidí a poddaných petříkovských a bračovských, jak roku 1669 byli zapisováni ti, 
kteří nad 15 let měli; ...gruntovné knihy dědiny Petříkova a Bračova rok 1682, 
v kterých poznamenané, jak mnoho který poddaný vyplatil; ...urbaria statku 
petříkovského a bračovského, z kterých všechno a všelijaké příležitosti, osedlosti 
poddaných, též jakými povinnostmi tíž poddaní o povozování jsau, se spatřujíce; 
...poznamenání jak mnoho každý poddaný při statku petříkovském a bračovském, 
role má“ či „urbarium 1654 roku, jak také registra rozdílné poddaných mužského 
a ženského pohlaví s dítkami, týkajíce se dědiny kunčické.“34

30 ZAO, Pozůstalostní řízení po Františku Albrechtovi, f. 20a–20b, 28b–29a.
31 Tamtéž, f. 20a, 33a–33b.
32 Holstra = bambitnice, kožené pouzdro na zbraň připevňované řemeny a přezkami k sedlu.
33 ZAO, Pozůstalostní řízení po Františku Albrechtovi, f. 31a.
34 ZAO, Pozůstalostní řízení po Františku Albrechtovi, f. 18a–18b, 21a–27a.
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S postupující byrokratizací se zvyšovala i potřeba vzdělávání ve šlechtických 
kruzích. Očividným důkazem tohoto trendu bylo budování zámeckých knihoven. 
Nejinak tomu bylo i na zámku v Petříkovech. František Albrecht byl majitelem 
poměrně rozsáhlé knihovny, která čítala v 68 svazcích 63 titulů.35 Na rozdíl 
od dosud známých knihoven raně novověké šlechty v Horním Slezsku v této 
knihovně převažovala literatura s náboženskými tématy.36 V zájmu o teologickou 
literaturu byl František Albrecht pravděpodobně ovlivněn svým otcem Kryštofem 
Bernartem Skrbenským z Hříště. Ten byl rozhodným zastáncem evangelické víry 
a někdy bývá poněkud nepřesně označován za slezského spisovatele. Spíše než 
původní autorské tvorbě se věnoval opisování děl, pořizování výpisků z četby 
a případně rozvíjení biblických citací.37 Na základě pozůstalostního inventáře 
Františka Albrechta můžeme téměř vyloučit možnost, že by Kryštof Bernart 
svého syna obdaroval některým z vlastních spisů. A teď již zpět k petříkovské 
knihovně. 

Zastoupeny byly především různé výtisky Bible - „luterská biblia německá; 
...knížka moravská jménem biblia luterská; ...biblia česká v starém městě praž-
ském vytištěná léta 1537; ...biblia latinská v Amsterdamě vytištěná“ nebo její 
části „latinská a grecká evangelia; ...moravská knížka jménem žalmy Svatého 
Davida; ...francuská knížka jménem Psalmes Davidis,“ případně německá modli-
tební knížka či kalendář upozorňující na významné církevní a historické události. 
Nejrůznější exempláře Bible doplňovaly spisy reformačních teologů např. Phillipa 
Melanchtona, Gregora Strigenitze, Abrahama Sculteta a Friedricha Balduina. 
V knihovně se nalézala rovněž jedna divadelní hra s reformačním podtextem 
nazvaná De vera nobilitate od německého humanisty Sixta Bircka (1500/01-1554). 
Nikoli nevýznamnou součástí knihoven byla díla antických autorů. František 
Albrecht četl díla o řečnictví a dějinách od těchto autorů − Aristotela, Marca 
Tullia Cicerona, Lucia Annaea Senecy či Publia Annaea Flora. Další obory jako 
např. právo, lékařství či státověda byly zastoupeny spíše ojediněle. Pán na Petří-
kovech se výrazně zajímal o francouzskou kulturní oblast. Kromě francouzského 
slovníku (Dictionarium Gallicum) vlastnil několik blíže nespecifikovaných knih 

35 Knihy, viz tamtéž, f. 8a–10b.
36 Srovnej např. MAŠITOVÁ, P.: Sonda do každodennosti barokního kavalíra (Pozůstalostní 

inventář Jiřího Štefana, hraběte z Vrbna a Bruntálu). Sborník bruntálského muzea 2003, 
Bruntál 2003, s. 56–75; Táž: František Josef Filip, hrabě z Hodic – barokní intelektuál, 
alchymista a milovník umění ze zámku v Melči. ČNM – řada historická 174, 2005, č. 3–4, 
s. 191–203.

37 Srovnej BSSSM 4, s. 122; FRINTA, A.: K. B. Skrbenský, slezský spisovatel XVIII. století. VMO 
25, 1919, s. 67–81; HAUER, V.: Jan Kopydlenský a K. B. Skrbenský. Úryvek ze života českého 
exulanta. VMO 38, 1933, s. 153–162.
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o dějinách a současnosti Francie (napsané německy i francouzsky), francouz-
skou verzi původně italského díla Della guerra di Fiandria od kardinála Guida 
Bentivoglia a do francouzštiny přeložený řecký mýtus o Amorovi a Psýché 
(„franczuská knížka jménem Les Amours de Psiche et de Cupido“). S Francií 
se pravděpodobně František Albrecht seznámil osobně při své kavalírské cestě, 
jak nám to dokládá jeho cestovní deník „kniha psaná nebožtíka pana France 
Albrechta Skrbenského, jakž všelijaké notatie jak v cizích zemích byl“ a erbovník 
„kniha v černém aksamitě stříbrem obytá jménem Wappenbuch, však ale ještě 
na větším díle prázdná.“ František Albrecht se z hlediska své zinventarizované 
knihovny jeví jako vzdělaný, sečtělý a zcestovalý šlechtic, který ovládal kromě 
českého (moravského) jazyka i latinu, němčinu, francouzštinu a možná i řečtinu. 
Nebývale se zajímal o teologické problémy v souvislosti s německou reformací. 
A zdá se, že „zemí jeho srdce“ byla Francie.

Na závěr se můžeme pokusit odpovědět na otázku latentně obsaženou v názvu 
této studie a sice: jak se nám jeví František Albrecht Skrbenský z Hříště z pohledu 
svého pozůstalostního inventáře? Popis jeho knihovny nám dokládá, že to byl 
zcestovalý a vzdělaný člověk. Své zážitky a zkušenosti z cesty po vyspělé západní 
Evropě pravděpodobně vtělil do reprezentativní novostavby petříkovského zámku 
a úprav jeho blízkého okolí (zahrady). Bezpochyby se rád obklopoval luxusními 
předměty, o tom svědčí mimojiné zámecký mobiliář, včetně přepychového kuchyň-
ského nádobí a náčiní vyrobeného z habánské fajánse, a jeho osobní věci (oblečení, 
cennosti). Koupě petříkovského a vratišovského panství, stavební aktivity a nákupy 
nákladných předmětů vedly k jeho značné zadluženosti. Naplňuje tedy naši před-
stavu barokního kavalíra se vším všudy.
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Zusammenfassung

franZ albreCht skrbenský von hříště aus siCht des 
VerlaSSeNSChafTSINVeNTarS

(alltag auf dem Schloss in Pietrowice am ende des 17. Jahrhunderts)

Petra Mašitová

Die vorgelegte Studie beschäftigt sich mit dem Thema des Alltags vom oberschlesischen 
Adeligen Franz Albrecht Skrbenský von Hříště (1646–1685). Franz Albrecht war Herr in 
Pietrowice, Braciszów und Kuncendorf. Er war zweimal verheiratet. Er hatte aus zweiter Ehe 
mit Marie Magdalena von Eckwricht drei Kinder. Das Verlassenschaftsinventar aus 1685 
ermöglicht einem relativ ausführlich nicht nur das Milieu (Schloss und seine Umgebung) 
bekannt zu machen, sondern kann man auch etwas von der Persönlichkeit dieses Mitglieds 
vom Haus Skrbenský von Hříště erfahren. (Das Inventarverzeichnis  enthält eine Beschreibung 
von der Bekleidung, den persönlichen Sachen und der Bibliothek.)

Franz Albrecht kaufte die Herrschaften Pietrowice und Braciszów von seinen 
Verwandten väterlicherseits für 13 500 Taler im Jahre 1680. (In der Zeit seines Todes wur-
den beide Herrschaften noch nicht bezahlt.) Franz Albrecht war sehr verschuldet, trotzdem 
begann er seinen neuen Herrensitz in Pietrowice zu bauen (ein einstöckiges Gebäude mit 
zwei Türmen und einem Schindeldach). Das Schloss wurde von einigen Gärten umgeben. Die 
Höfe in Pietrowice und Braciszów waren wirtschaftlich sehr wichtig. Das Mobiliar (Möbel, 
Bilder, Spiegel, Textilien und luxuriöses Tischgeschirr) in der Residenz in Pietrowice war 
auf einem hohen Niveau. Persönliche Sachen des Schlossherrn (Bekleidung, Schmucksachen 
und Waffen) befanden sich in einem privaten Raum. Franz Albrecht war Inhaber von einer 
umfassenden und interessanten Bibliothek mit vorwiegend Religionswerken.

Franz Albrecht Skrbenský von Hříště zeigt sich aus Sicht seines Verlassenschaftsinventars 
als ein gebildeter, belesener und vielgereister Adeliger, der einige Sprachen, einschließlich 
Französisch, beherrschte. Er interessierte sich für theologische Probleme im Zusammenhang 
mit der deutschen Reformation. Am Herrenhof in Pietrowice baute er sich einen kostba-
ren und gemütlich eingerichteten Sitz auf. Der Kauf von Herrschaften, Bauaktivitäten und 
Einkäufe von teueren Sachen führten zu seiner riesigen Verschuldung. Aber auch das gehört 
zum Bild eines Barockkavaliers. Franz Albrecht war zweifellos Barockkavalier.

(Deutsch von den Autor)





167

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/238 15/2008

SlOvenSKO v prvnícH pOválečnýcH letecH.  
Od tržní pO centrálně řízenOu eKOnOmiKu

ARkAdiusZ MARkOwski

MARKOWSKI, Arkadiusz: Slovakia during first After-War Years. From the Free  Market 
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The economical plan which was executed by rulers among 1947-1948 in Czechoslovakia con-
sisted of elements typical generally for central planning economy but also few characteris-
tics from free-market economy.  Therefore, this plan was surely not a pure “socialistic” plan. 
The situation had totally changed after the initiation of the next economical plan among1949-
1953 called the first 5-year plan. It closed the transition period in economy and was the 
turning point when Czechoslovakia put into life the model imposed by Soviet Union. 
All issues identified in this article are related to economical changes in Czechoslovakia 
among 1947-1948, those specially taken at Slovakia territory. Initial economic assumptions, 
concepts and actions were described here. Author goals were to analyse the real effects of 
development projects put into effect and compare those results to assumptions and targets 
based on socialistic economical doctrine earlier accepted by rulers (central planning eco-
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***

Problematika industrializace Slovenska po druhé světové válce stojí v sou-
časné době na okraji výzkumných zájmů. Po roce 1989 se tímto problémem 
na Slovensku zabývá jen Miroslav Londák. Jeho práce Otázky industrializace 
Slovenska (1945-1960)1 se zaměřuje na složitou symbiózu politických a ekono-
mických faktorů v procesu industrializace Slovenska. Většina jeho odborných 
studií se týká hlavně problematiky politicko-ekonomické, nenahlíží do vývoje 
jednotlivých odvětví a konkrétních podniků.

Samozřejmě existuje dobová literatura, má však různou hodnotu a pocho-
pitelně je determinována dobou svého vzniku. V prvním poválečném období do 
února 1948 byla problematika industrializace Slovenska široce projednávána 

1 LONDÁK, M.: Otázky industrializácie Slovenska (1945–1960). Bratislava 1999.
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v časopisech a denním tisku. Diferencovaný přístup přinášel deník Demokra-
tické strany Čas, časopis Budovateľ a komunistické straně blízká Výstavba Slo-
venska. Po únoru 1948 vychází řada politických i odborných pojednání, která 
se snaží vysvětlit „jedině správný přistup komunistické strany.“2

Předmětem této studie je seznámit čtenáře s koncepcí hospodářského 
vývoje Slovenska bezprostředně po 2. světové válce, kdy se tržní ekonomika 
prolínala s centrálně řízenou a kromě komunistických funkcionářů se na tvorbě 
plánů podílely i demokratické síly.

V. Široký uváděl, že „industrializace Slovenska je nerozlučnou součástí 
hospodářského rozvoje celé republiky,”3 a K. Gottwald, že „soudržnost a jed-
nota státu nevyhnutně vyžadují, aby se hospodářská úroveň Slovenska urych-
leně přibližovala k hospodářské úrovni českých krajin. To znamená vytvořit 
předpoklady, aby se surovinové a energetické zdroje, jako i rezervy pracov-
ních sil mohly plně využít k rozšíření starého a vytvoření nového průmyslu 
na Slovensku.“4 O dalším ekonomickém rozvoji Slovenska rozhodla politická 
jednání, která určila místo Slovenska ve struktuře státu. Podepsání 1. pražské 
dohody v červenci roku 1945 bylo takovým prvním mezníkem. Dohoda podří-
dila vedení KSS celostátnímu vedení KSČ. Od té doby se na půdě KSČ začala 
připravovat koncepce industrializace Slovenska, která měla zabezpečit stejný 
stupeň a zaměření ekonomické aktivity i životní úrovně v obou částech repub-
liky; budování československého hospodářství se mělo rozvíjet jako organický 
celek na principech rentabilnosti.5 V počáteční fázi se toho mělo dosáhnout 
přemístěním závodů z českého pohraničí, později díky celé řadě investic. Při-

2 Vycházejí Gottwaldovy spisy a práce ŠIROKÉHO, V.: Za socialistickú industrializáciu 
Slovenska. Bratislava 1952 a týž: Za šťastné Slovensko v socialistickom Československu. 
Bratislava 1952. Z odborných publikací můžeme zmínit práci TURČANA, P.: Socialistická 
industrializácia Slovenska. Bratislava 1960, PAVLENDY, V.: Ekonomické základy socia-
listického riešenia národnostnej otázky v ČSSR. Bratislava 1968 a JAURY, Z.: Východiská 
a základné predpoklady socialistickej industrializácie Slovenska. Bratislava 1988. Ze všeobec-
nější literatury zde můžeme uvést syntetickou práci PRŮCHY, V. a kol.: Hospodárske dejiny 
Československa v 19. a 20. storočí. Bratislava 1974 a také Dejiny Slovenska VI. Bratislava 
1988, které komplexně shrnuly názory na socialistickou industrializaci Slovenska po 2. 
světové válce. Existuje také celá řada odborných studií, ze kterých si zaslouží zmínku pojed-
nání BARNOVSKÉHO, M.: Problematika industrializace Slovenska v rokoch 1945– 1950. 
In: Historický časopis 16, 1968, 2, nebo 30 rokov hospodárskeho rozvoja Slovenska. In: 
Historický časopis 23, 1975, 3.

3 ŠIROKY, V.: Za socialistickú industrializáciu, s. 70. 
4 GOTTWALD, K.: Spisy. Zv. 13. Bratislava 1958, s. 154.
5 LONDÁK, M.: Otázky industrializácie, s. 19; LONDÁK, M.: K snahám o aplikovanie 

Baťovho spôsobu hospodárenia v povojnovom Československu. Dialógy o ekonomike a riade-
ní 5, 2003, 15, s. 43–44.
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tom problém vyrovnání ekonomického vývoje a životní úrovně mezi českými 
kraji a Slovenskem se poměrně zjednodušoval – redukoval se na industrializaci 
Slovenska, která byla podle komunistických činitelů hlavním článkem vyrov-
nání.

Podstatu politiky KSČ vůči Slovensku shrnul na podzim 1945 v progra-
movém článku V. Široký. Charakteristickým rysem programu, jehož první 
základy byly formulovány již na celoslovenské krajinské konferenci KSČ 
v Banské Bystrici v květnu roku 1937, byla absurdita a fikce. Při výstavbě 
energetického průmyslu se předpokládalo využívání vodní energie, konkrétně 
stavbou 50 přehrad a 150 hydrocentrál velikosti Oravské a Ilavské přehrady. 
Elektrifikace měla zajistit proud pro průmysl, železnice a dodatečně šetřit uhlí. 
Hlavní surovinovou základnou Slovenska se mělo stát „slovenské zlato“ – 
dřevo. Dřevozpracující průmysl měl vytvořit bez určení časového horizontu cca 
150 000 pracovních příležitostí. Zejména předpokládaný počet zaměstnanců 
poukazoval na neúměrnost tohoto programu (v době nejvyššího počtu pracov-
níků v roce 1944 zaměstnával dřevozpracující průmysl necelých 17 000 osob). 
Všeobecně se konstatovalo důležité místo kovoprůmyslu a výstavba infrastruk-
tury, která měla zabezpečit dopravní spojení se SSSR.6

Tvořící se koncepce industrializace Slovenska byla už součástí progra-
mového vyhlášení druhé Fierlingerovy vlády z 9. listopadu 1945. V zájmu 
upevnění státní jednoty Československa bylo potřebné podle jejího názoru řídit 
celkový hospodářský život na základě společného plánu; jeho součástí mělo 
být přebudování ekonomické struktury Slovenska a jeho urychlená industria-
lizace.7

Již 24. října 1945 prezident Edvard Beneš podepsal znárodňovací dekrety, 
které napomohly prosazení plánovaného hospodářství v Československu po 
skončení 2. světové války. Znárodnění v takovém rozsahu nemělo na evrop-
ském kontinentě obdobu od říjnové revoluce v Rusku v roce 1917. V celém Čes-
koslovensku bylo znárodněno celkem více než 3 340 průmyslových podniků, 
kde pracovalo více než 60% osob činných v průmyslu. První znárodnění se 
týkalo především těžkého průmyslu a peněžnictví. Na Slovensku z jednotlivých 
výrobních oborů v průmyslu nejvyššího procenta znárodnění dosáhlo: hor-
nictví 100%, elektrárny a papírenství 94,8%, chemický a sklářský průmysl 
82,3%; nejmenšího rozsahu: stavebnictví 18,6% a polygrafický průmysl 5,5%. 

6 LONDÁK, M.: Otázky industrializácie, s. 29; ŠIROKY, V.: Za socialistickú industrializáciu, 
s. 41–57.

7 LONDÁK, M.: Otázky industrializácie, s. 30.
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V znárodněném sektoru pracovalo na Slovensku v roce 1947 celkem 57,8% 
zaměstnanců.8

V březnu 1946 přednesl J. Bránik na zasedání ústředního výboru KSS 
v rozšířené formě program industrializace Slovenska, naznačený V. Širokým. 
Po volbách se tato ekonomická koncepce odrazila v programu Gottwaldovy 
vlády a v zákonu o dvouletém hospodářském plánu.9 J. Bránik poukázal na 
průkopnické zkušenosti SSSR v zavádění plánovaného hospodářství a mož-
nosti hospodářské spolupráce se SSSR. Slovensko se začalo orientovat „na 
potřeby nové sovětské pětiletky,” na koordinování a přizpůsobení se ekono-
mickým zájmům Sovětského svazu. Součástí programu industrializace (jejím 
prvním krokem) měla být akce přemístění průmyslových podniků z českého 
pohraničí.10 Na březnovém zasedání se ještě také poukazovalo na to, že těžiště 
hospodářství se pod vlivem změn orientace zahraničního obchodu přesune na 
východ a Slovensko se tím dostane do velmi výhodného postavení.11 Industri-
alizace Slovenska se chápala jako celostátní záležitost jak z hlediska zdrojů, 
tak i zaměření. Z předpokládaných podmínek a očekávaného ekonomického 
vývoje vznikla představa, že Slovensko se v poměrně krátkém čase pozvedne 
na úroveň vyspělé průmyslově-agrární krajiny.12 Zároveň se zdůrazňovalo, že 
surovinová základna Slovenska sama o sobě nestačí na jeho zprůmyslnění, což 
však nemělo být překážkou industrializace.13 V této souvislosti se poukazovalo 
na možnosti dovozu surovin ze sousedních států, zejména ze Sovětského Svazu. 
V odborných kruzích převládaly optimistické prognózy ohledně zprůmyslnění 
Slovenska; M. Barnovský je shrnuje ve čtyřech bodech.14

Industrializací Slovenska se rozumí strukturální přestavba hospodář-1. 
ství s cílem dosáhnout vyrovnání mezi průmyslem (včetně řemesel) 
a zemědělstvím a lesnictvím podle struktury povolání obyvatelstva 
nebo podle počtu pracujících;
vyrovnáním hospodářské struktury mělo Slovensko dosáhnout stupně 2. 
zprůmyslnění českých krajin ve slovenských podmínkách, což zname-

8 JAURA, Z.: c. d., s. 134–135.
9 LONDÁK, M.: Industrializácia Slovenska a tendencie k samosprávnemu riadeniu ekonomiky 

na Slovensku po februári 1948. Česko-Slovenska ročenka, 1998, s. 161.
10 LONDÁK, M.: Otázky industrializácie, s. 31.
11 URBAN, M.: Socialistická industrializácia východného Slovenska (1945–1980). Bratislava 1985 

(rkp. dizertační práce, Univerzitná knižnica, Bratislava), s. 31.
12 BARNOVSKÝ, M.: Determinanty a problémy industrializácie Slovenska. Česko-Slovenska 

ročenka, 1998, s. 151.
13 BARNOVSKÝ, M.: 30 rokov hospodárskeho rozvoja, s. 360.
14 BARNOVSKÝ, M.: Problematika industrializácie, s. 176.
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nalo, že by zprůmyslněné Slovensko de facto dosáhlo úrovně, kterou 
měly české země na začátku 20. století. Vzhledem k menší hustotě 
obyvatelstva na Slovensku a vyššímu podílu obyvatelstva v neaktiv-
ním věku v důsledku vyšší celkové populace je možno tento stupeň 
průmyslové intenzity považovat za odpovídající;
výsledek uvedené strukturální proměny slovenského hospodářství se 3. 
měl projevit ve zvýšení a v celostátním vyrovnání životní úrovně;
završení industrializačního procesu se většinou odhadovalo na začátek 4. 
šedesátých let.

Podle Z. Jaury industrializační program pro Slovensko vycházel z těchto 
základních hledisek:15 

Slovensko je součástí jednotného československého hospodářství, 1. 
a proto je industrializace Slovenska součástí celostátní hospodářské 
politiky;
podmínkou úspěšné realizace industrializace je plánovité řízení, 2. 
umožněné zestátněním klíčového průmyslu a peněžnictví;
industrializace Slovenska je žádoucí nejen z politických a sociálních 3. 
důvodů, ale je plně zdůvodněna hospodářsky, a to i z celostátního 
hlediska;
cílem industrializace Slovenska je vytvoření vhodné hospodářské 4. 
struktury průmyslu a vytvoření takového poměru mezi průmyslem 
a zemědělstvím, aby byl zabezpečen jejich vyvážený ekonomický 
rozvoj;
industrializace Slovenska by měla zabezpečit plnou zaměstnanost 5. 
a postupně pozvednout hospodářskou a životní úroveň obyvatelstva, 
srovnat ji na úroveň českých zemí;
důležitá jsou i regionální hlediska industrializace Slovenska. Je třeba 6. 
budovat nový průmysl především tam, kde dosud nebyl tedy zejména 
na východním Slovensku, Oravě, Kysucích.

Při splnění těchto podmínek se završení industrializačního procesu odha-
dovalo také na počátek šedesátých let. Je vidět, že oba uváděné názory se dopl-
ňují a v menší nebo větší míře jsou si podobné.

Programů industrializace Slovenska vzniklo v té době několik. Hlavní 
ale bylo to, že když se uvažovalo o industrializaci Slovenska do února 1948, 
mezi surovinovými zdroji se na prvé místo kladlo dřevo, potom železná ruda 

15 JAURA, Z.: c. d., s. 77–78.
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a zemědělské produkty. Přitom dřevo se nemělo vyvážet ze Slovenska jako 
surovina, ale zpracovávat do hotových výrobků, a to nejen v průmyslu dřevo-
zpracujícím, ale také v chemickém, papírenském a textilním.16 Panoval jed-
notný názor, že Slovensko má sice nedostatek uhlí, ale má dostatečné množství 
vodních toků, které může využít na výstavbu vodních přehrad a hydrocentrál 
vyrábějících elektrickou energii, která je nevyhnutelnou podmínkou pro rozvoj 
průmyslu. Hutnický průmysl měl být založen na zpracování domácí železné 
rudy (v případě potřeby se počítalo i s dovozem ze SSSR a Jugoslávie).17

Na základě výsledků květnových voleb 1946 se předsedou vlády stal 
K. Gottwald. 11. června 1946 schválilo Národní shromáždění tzv. Budovatel-
ský program Gottwaldovy vlády. Jedním z jeho primárních bodů bylo vypra-
cování nové ústavy, ve které se měly odrazit principy poválečné obnovy státu. 
V hospodářské politice se zdůrazňovaly tyto úkoly: přechod k plánování, indu-
strializace Slovenska, zprůmyslnění zaostalých českých krajů, dokončení první 
etapy pozemkové reformy, revize pozemkové reformy z meziválečného období, 
konsolidace znárodněného sektoru hospodářství, reorganizace peněžnictví, 
zjednodušení obchodní sítě, dovršení osídlovací akce v českém pohraničí atd.18 
Nejdůležitější součástí tohoto programu v ekonomické oblasti bylo rozhodnutí 
o vypracování dvouletého hospodářského plánu obnovy a výstavby republiky. 
Už od dubna 1946 se uvnitř KSČ začal připravovat dvouletý plán.19 Definitivní 
návrh plánu na léta 1947-1948 připravila Ústřední plánovací komise (ÚPK). 

Tato instituce byla vytvořena na základě politického klíče, v jejím čele stál 
K. Gottwald. Jejími členy byli hospodářští odborníci politických stran NF, její 
běžnou činnost řídil generální tajemník Hospodářské rady E. Outrata.20 Tech-
nickou stránku plánovacích prací zabezpečoval Státní plánovací úřad, vytvo-
řený už roku 1945.21 Ze sedmnácti členů Ústřední plánovací komise slovenské 
zájmy zastupovali čtyři: za Demokratickou stranu J. Stanek a A. Matura, za 
KSS J. Bránik a J. Púčik jako náměstek generálního sekretáře Hospodářské 
rady. Na řešení konkrétních problémů byly zřízeny odborné komise, mj. také 
Komise pro industrializaci Slovenska v čele s J. Púčikem. Z jejích sedmnácti 

16 BARNOVSKÝ, M.: Problematika industrializácie, s. 175.
17 BARNOVSKÝ, M.: 30 rokov hospodárskeho rozvoja, s. 359.
18 PRŮCHA, V.: Ekonomický vývoj Československa a aktuálne otázky hospodárskej politiky. 

Bratislava 1989, s. 36.
19 LONDÁK, M.: K problematike socialistického podnikového hospodárenia a k začiatkom 

chozrasčotu v Československu. Historický časopis 37, 1989, 4, s. 558.
20 Hospodářská rada - pomocný orgán vlády zřízený 4. dubna 1945, který měl zabezpečovat 

přehled o hospodářské situaci v krajině a vypracovávat plány ekonomického rozvoji. 
21 PRŮCHA, V.: Ekonomický vývoj Československa, s. 37.
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členů bylo deset zástupců centrálních pražských institucí a sedm odborníků ze 
Slovenska.22

Národní shromáždění schválilo zákon o dvouletém hospodářském plánu 
25. října 1946. Dvouletka byla slavnostně vyhlášena na manifestaci, která se 
konala o den později na Václavském náměstí v Praze. Podle tohoto plánu bylo 
základní úlohou průmyslu v závěru roku 1948 dosáhnout stodesetiprocentní 
úrovně celkové výroby v porovnání s rokem 1937. V zemědělství, dopravě 
a spojích se počítalo s vyrovnáním předválečné výroby, resp. výkonů. Dvouletý 
plán byl prvním pokusem o centrálně plánované řízené hospodářství v Čes-
koslovensku. Nepředpokládal zásadnější změny v struktuře hospodářství. Na 
Slovensku a v hospodářsky zaostalých českých oblastech (jižní Čechy, střední 
Povltaví, Podbrdsko, Českomoravská vysočina, Valašsko a Slovácko) měl polo-
žit základy pro industrializaci. Průmyslový potenciál těchto častí státu měl 
byt posilněn jednak přesunem výrobních kapacit z českého pohraničí, jednak 
novou výstavbou.23 Dvouletý plán určil pro Slovensko celkovou investiční 
částku ve výšce 22,14 mld. Kčs, tj. 31,6% celostátních investic, z toho 6,8 mld. 
na rozvojové potřeby průmyslu a řemesel, což bylo 26,79% z celkových investic 
státu do průmyslu.24 Investice určené na výstavbu nových a rozšíření existují-
cích průmyslových závodů tvořily 84,2% z celkových průmyslových investic. 25 
Z toho největší část připadla na kovoprůmysl, energetiku a chemický průmysl. 
Na Slovensku se během dvouletky měla zvýšit průmyslová zaměstnanost o 47 
000 osob. Z toho 26 000 pracovních příležitostí mělo vzniknout přemístěním 
konfiskátů z českého pohraničí. V letech 1947 a 1948 se měla na Slovensku 
nejvíce zvýšit zaměstnanost v kovoprůmyslu o 15 000, v textilním a oděvním 
průmyslu o 8 000 zaměstnanců, v dřevozpracujícím průmyslu o 7 000, v kera-
mickém průmyslu o 6 000.26 V průběhu dvou let měla být zahájena výstavba 
35 nových závodů (mimo podniků v potravinářském průmyslu). U dvaceti osmi 
závodů se měla uskutečnit rozsáhlá rekonstrukce a modernizace. Investiční 
plán předpokládal například vznik 11 nových kovoprůmyslových závodů, roz-
sáhlou rekonstrukci a modernizaci závodů v Podbrezové, Fiľakově, Trenčian-
ských Biskupicích, Krompaších a Dubnici, nového velkého závodu na výrobu 
umělého hedvábí v Bratislavě, rozšíření existujících elektráren a stavbu nové 

22 LONDÁK, M.: Otázky industrializácie, s. 36–37.
23 PRŮCHA, V.: Ekonomický vývoj Československa, s. 37.
24 LONDÁK, M.: Otázky industrializácie, s. 40.
25 BARNOVSKÝ, M.: Za uskutočnenie Budovateľského vládneho programu v ekonomike. In: 

Dejiny Slovenska VI. Bratislava 1988, s. 135.
26 HRUŠOVSKÝ, M.: Hospodársky rozvoj Slovenska v dvojročnom pláne. Výstavba Slovenska 

1946, 3, s. 2.
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v Novácích, výstavbu dřevokombinátu ve Zvoleni a Vranově,27 modernizaci 
a rozšíření těžby uhlí, rudy a nafty, výstavbu 7 nových textilních závodů.28

Budováním nových závodů a přemísťováním strojního zařízení z českého 
pohraničí na Slovensko se měla změnit hospodářská mapa Slovenska. Inves-
tice měly směřovat do okresů, které byly dosud převážně zemědělské: Čadca, 
Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Trstená, Zvolen, Vranov, Humenné.29 
Dvouletka měla být prvním krokem k zprůmyslnění východního Slovenska.

Realizace dvouletého plánu se však setkávala s mnoha problémy. Rea-
govala jen na bezprostřední stav ekonomiky, do vzdálenější budoucnosti 
příliš nehleděla. Akce přemísťování neprobíhala podle plánu. Na Slovensko 
přicházelo často zařízení technicky zastaralé.30 Legislativní příprava akce 
nebyla dostatečná, vyskytly se byrokratické problémy. Nebylo určeno, jakým 
způsobem reagovat na protesty obyvatel proti přemísťování. Ministerští úřed-
níci ne vždy realizovali úlohy schválené vládou.31 Kompetenční spory mezi 
zodpovědnými činiteli vyvolávaly organizační a administrativní těžkosti.32 
Často chyběly také odborné zkušenosti při výstavbě těch závodů, které byly 
zakresleny v hospodářském plánu.33

Do konce roku 1948 slovenský průmysl včetně řemesel nakonec proin-
vestoval jen 62% původně určené kvóty pro stavební a nestavební investice. 
Některé stavby nebyly ani zahájeny, některé pokračovaly pomaleji než bylo 
plánem uloženo (zejména v kovoprůmyslu).34 V rámci dvouletky se nepodařilo 
realizovat územní aspekty lokalizace průmyslu do nejméně rozvinutých prů-

27 Výstavba dřevokombinátu Vranov se začala realizovat v roce 1948, turbocentrály Nováky až 
v roce 1949.

28 ŽIAK, A.: Výstavba priemyslu na Slovensku. Výstavba Slovenska 1947, 11, s. 2–4.
29 HRUŠOVSKÝ, M.: Regionálne rozloženie priemyslu na Slovensku. Výstavba Slovenska 1947, 

11, s. 11.
30 Představitelé dřevozpracujících podniků odmítli převzít zařízení z Čech jako nevyhovující, 

a když byly potom nabídnuté soukromým podnikatelům, ti se jich také jeden po druhém 
vzdávali.

31 LONDÁK, M.: Otázky industrializácie, s. 42.
32 Příkladem mohou být problémy s dislokací obrovského petrochemického komplexu na 

Slovensku. Nejprve české rafinerie nechtěly upustit od představy společné československé 
rafinerie někde v dopravním centru Československa, poté MNO trvalo na svém odporu proti 
budování rafinerie v Bratislavě a z navržených oblastí přijalo trenčianskou. Konečně 14. dubna 
1948 dala Ústřední plánovací komise souhlas s výstavbou rafinerie v Záblatí u Trenčína. 
Výstavba začala okamžitě. Nepodařilo se však zabezpečit dostatek ropy a tak 21. března 1949 
byla stavba pozastavena. Proinvestovalo se však přibližně 50 mil. Kčs. O rok později přišlo 
nové rozhodnutí – pokračovat ve výstavbě rafinerie ve Vlčom hrdle u Bratislavy.

33 ŽIAK, A.: c. d., s. 2–4.
34 Tamtéž, s. 2–4.
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myslových regionů Slovenska. Většina důležitých investičních úloh připadla 
na západní a střední Slovensko.35 V tomto ohledu se poukazovalo v dobové 
literatuře na to, že důvodem nesplnění plánu bylo soukromé vlastnictví.36 Za 
dva roky bylo do provozu uvedeno 17 nových závodů zejména ze spotřebního 
a potravinářského průmyslu a průmyslu stavebních hmot. Začalo se budovat 
několik závodů těžkého průmyslu – loděnice v Komárně, závod na umělé hed-
vábí v Bratislavě, mostárna v Brezně, strojírenské závody na Kysucích a Krom-
paších, novácká turbocentrála, elektrárna v Zemanských Kostolanech a vodní 
elektrárny na Váhu, strojírny v Martině a v Košicích, gumárny v Púchově.37 
Podle oficiálních statistických údajů byl během dvouletky překročen planovaný 
celkový vzrůst činných osob v průmyslu a koncem roku 1948 činil faktický 
přirůstek 52 256.38

V období připrav a realizace dvouletého plánu se ještě prolínala tržní 
ekonomika s centrálně řízeným hospodářstvím.39 Dvouletý plán ukládal úlohy 
nejen národním podnikům, ale i soukromému a malovýrobnímu sektoru. Avšak 
klíčové postavení v plánu měl veřejný sektor. Českoslovenští ekonomové se 
snažili spojit plán s trhem, proto v plánovací praxi akcentovali nepřímé nástroje 
řízení. V tomto období je možné dokonce zaznamenat tendenci k decentrali-
zaci řízení. Národní podniky spolu s nadřízenými generálními ředitelstvími 
měly značnou pravomoc a relativně silné postavení vůči státní správě. Podniky 
byly ještě řízeny podle zásad obchodního podnikání. Plánování nezahrnovalo 
zahraniční a vnitřní obchod, značnou část průmyslové a zemědělské výroby, 
chyběl také finanční a mzdový plán. Dvouletka byla převážně souhrnem díl-
čích plánů hlavních odvětví a oborů. Z hlediska odvětví se preferoval průmysl, 
doprava a bytová výstavba. Investiční plán v podstatě jen vymezoval finanční 
kvóty pro jednotlivá odvětví a nejdůležitější investiční akce. Oblastní plánování 
se omezovalo na vybrané úlohy rozvoje určitých oblastí, především Slovenska, 
hospodářsky zaostalých českých krajů a českého pohraničí.

V zákonu o dvouletce nebyla jediná zmínka o roli Slovenské národní rady 
a Sboru povereníků − o způsobech, jakými by se mohly slovenské ústřední 

35 JAURA, Z.: c. d., s. 186–187.
36 KOVÁČIK, J. - VÁLIK, B.: Malý sprievodca ekonomikou Slovenska. Bratislava 1965, s. 99; 

PRŮCHA, V. a kol.: Hospodárske dejiny Československa, s. 326.
37 KOVÁČIK, J. - VÁLIK, B.: c. d., s. 96; RAPOŠ, P.: Československo: cesta k socializmu, 

Bratislava 1985, s. 94.
38 Slovenský národný archív Bratislava, Štatný plánovaci a štatistický úrad, k. 108, Zaverečná 

zpráva o plnění dvouletého plánu. 
39 PRŮCHA, V. a kol.: Hospodárske dejiny Československa, s. 300–301; PRŮCHA, V.: 

Ekonomický vývoj Československa, s. 39–40.
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instituce zúčastňovat realizace, řízení nebo kontroly dvouletého plánu. Tyto 
rozhodující pravomoci měly být v praxi ponechány v centrálních institucích 
státu, projevovaly se tu tendence k vytvoření centralistické formy řízení eko-
nomiky. Jednostranné upřednostňování ekonomické problematiky mělo zakrýt 
postupné omezování politického postavení Slovenska ve struktuře státu.40 Sami 
ekonomičtí odborníci KSS program industrializace Slovenska chápali jako 
nástroj politického působení v předvolební kampani a klíčový bod řešení tzv. 
slovenské otázky. Složité ekonomické procesy zjednodušovali, budoucnost ide-
alizovali. Věřili ve všemohoucnost státu, zestátnění a plánování. Přeceňovali 
předpokládaný vliv industrializace na politický život. Zakrátko se některých 
iluzí zbavili, jiné přetrvaly desetiletí.41

Dvouletka zahájila také ideologickou válku o další směřování státu. Na 
branách závodů visela hesla: „Dva roky práce, dva stupně k blahobytu“, 
„Dvouletka − naše cesta k socialismu“ a pod. Začátku pracovního dne 2. ledna 
1947 předcházela shromáždění, svolaná odborovými organizacemi, na kterých 
jejich představitelé zdůraznovali význam plnění dvouletého plánu. Vznikaly 
první stavby mládeže, které měly ukázat, jak pracuje pokroková mládež. První 
takovou stavbou na Slovensku byla obnova za povstaní vypálené obce Baláže. 
S výstavbou se začalo v květnu 1947, brigádníci postavili celkem 41 rodinných 
domů. Na této stavbě si brigádnici poprvé začali jednotně oblékat bílou košili 
s našitým znakem ZSM (Zväz slovenskej mládeže) a tmavé kalhoty (resp. 
sukni), které se zakrátko začaly nosit na všech stavbách mládeže.42

V těchto letech byla schválena také celá řada právních norem, které 
měly zabezpečit realizaci dvouletky. Ústavodárné národní shromáždění ještě 
v roce 1946 schválilo zákon 165/1946 Sb. o trestní ochraně národních podniků, 
znárodněných podniků a podniků pod národní správou. V roce 1947 byl schvá-
len zákon 27/1947 Sb. o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského 
plánu a zákon 15/1957 Sb. o stíhání černého obchodu a podobných pletich.

Únor 1948 znamenal novou etapu v rozvoji československého hospodář-
ství. Umožnil v praxi realizovat koncepci tzv. socialistické industrializace státu 
připravované již po delší dobu komunistickou stranou. Na jaře 1948 proběhla 
druhá vlna znárodnění. 27. října byl schválen zákon o prvním pětiletém plánu 
na léta 1949-1953 (jeho obrysy vznikly již na podzim 1947). V květnu 1949 IX. 
sjezd KSČ schválil tzv. generální linii výstavby socialismu, která kladla důraz 
na splnění pětiletky, vybudování materiálně-technické základny socialismu 

40 LONDÁK, M.: Otázky industrializácie, s. 38.
41 BARNOVSKÝ, M.: Determinanty a problémy industrializácie, s. 151.
42 BARNOVSKÝ M.: Za uskutočnenie, s. 137.
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opírající se o rozvoj těžkého a zbrojařského průmyslu. Tato nová éra v dějinách 
ČSR spočívala na uplatňování zásad marxismu-leninismu podle sovětských 
zkušeností. Slovensko jako součást Československa začalo realizovat ekono-
mický program výroby řízený shora v rámci celého státu a podřízený politic-
kým cílům sovětského bloku, které se měly uskutečňovat prostřednictvím Rady 
vzájemné hospodářské pomoci.
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Streszczenie

slovensko v prvníCh poválečnýCh leteCh.  
od tržní po Centrálně říZenou ekonomiku

arkadiusz Markowski

Realizowany w latach 1947/1948 na terenie Czechosłowacji plan dwuletni zawierał elementy 
typowe dla gospodarki centralnie planowanej jak również dla gospodarki rynkowej (kapita-
listycznej). Z tego punktu widzenia plan dwuletni nie był typowym planem socjalistycznym. 
Dopiero wprowadzenie w życie pierwszego planu pięcioletniego w latach 1949–1953 zakońc-
zyło okres przejściowy w sferze gospodarki a Czechosłowacja zaczęła realizować model 
gospodarki narzucony przez Związek Radziecki. 

Zagadnienia podjęte w niniejszym artykule dotyczą przemian zachodzących w gospo-
darce czechosłowackiej w latach 1947-1948, przede wszystkim na terenie Słowacji. Opisane 
zostały pierwsze założenia i koncepcje gospodarcze oraz działania zmierzające do wciele-
nia ich w życie. Autor podjął próbę opisu rzeczywistych efektów zrealizowanych planów 
rozwojowych oraz ich porównania do wcześnej przyjętych przez rządzących założeń i celów 
wynikających z socjalistycznej doktryny ekonomicznej (modelu gospodarki centralnie pla-
nowanej).
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PAVELČÍK, Jiří: Prehistory and Science of Building Music Instruments

Organology is a science about building and appearance of music instruments. Prehistory 
has not paid enough attention to a reconstruction of music instruments of prehistoric popu-
lations yet. The author deals with the analysis of archaeological discoveries in particular 
from the territory of Moravia and Opavian Silesia, which can be considered prehistoric 
music instruments. At the same time he is looking for parallels to described artifacts in up-to-
date ethnological environment. He also calls attention to possible long-term subsistence of 
such instruments, which are not known directly from archeological discoveries but we can 
assume that they existed because of their unsophisticated construction. 

Key words: music instruments – typology – discoveries - ethnographical parallels

Contact: Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Česká republika; nina.pavelcikova@
centrum.cz

***
Organologie – věda o stavbě a vzhledu hudebních nástrojů, pokud je mi známo, 
se výrazněji nezapsala do rekonstrukce života pravěkých populací. Pouze 
K. Absolon s hudebním skladatelem H. Kašlíkem1 se pokusili o interpretaci 
kostěných kavalů z Moravy. Nálezům panových fléten – syrinx – se ve střední 
Evropě věnoval M. Šmíd.2 V současnosti postrádáme souhrn dosud zjištěných 
nástrojů, jejich klasifikaci a rozbor jejich funkce. Předkládanou studií bych 
chtěl upozornit na jednotlivé typy instrumentů, které byly na území střední 
Evropy, a zejména na Moravě, nalezeny a upozornit na nástroje, které sice 
postrádáme v nálezových kontextech, ale jejichž existenci můžeme s velkou 
pravděpodobností předpokládat. Studii jsem nekoncipoval jako soupis veške-
rého nálezového fondu pravěkých hudebních nástrojů v dané oblasti. Má být 

1 ABSOLON, K. - KAŠLÍK, H.: Nejstarší hudební nástroje světa, nalezené na Moravě. Lidové 
noviny, 19. 4. 1936.

2 ŠMÍD, M.: Hudební nástroj jako součást výbavy hrobu kultury se šňůrovou keramikou 
z Kostelce na Hané. Pravěk NŘ 9, 1999, s. 197–209.
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pouze podnětem pro budoucí souborné pojednání.3 V této souvislosti se poku-
sím jen upozornit na jednotlivé typy nástrojů, jejichž výskyt je možno na našem 
území předpokládat.

Na prvním místě bych upozornil na bicí nástroje. Jejich zvukotvorné 
medium rozechvívají údery rukou, paliček nebo kladívek. První skupinu z nich 
reprezentují nástroje sestavené z různě dlouhých destiček umístěných na (pře-
vážně) dřevěném rámu či ozvučné bedně. Zvuk se vyluzuje údery paliček. 
Pokud byly destičky vyrobeny ze dřeva, pak mluvíme o xylofonu, byly-li pou-
žity kamenné lamely, pak je to litofon. Jednolité kovové nástroje označujeme 
slovem gong. Žádný z těchto nástrojů se zatím nepodařilo objevit. Několik 
kolegů mne upozornilo, že nalezli v objektech kameny ve tvaru úzkých a dlou-
hých hranolů. Sám jsem na ně ve Hlinsku také narazil. Zda představovaly 
součást litofonu, nedovedu posoudit. Bohužel jsme z nich nástroj nesestavili 
a nezkoušeli jsme je rozezvučet. Teprve dodatečně jsem zjistil u výtvarníka 
V. Groše z Veselí nad Moravou, že na kamenné destičky sestavené určitým 
způsobem lze skutečně zahrát melodii. K výrobě bubnů používali „hudebníci“ 
v pravěku především dřevo. V úvahu přicházejí bubny štěrbinové, vydlabané 
z kmenů. Dutiny sloužily jako ozvučna. Nástroj se rozezvučoval údery na 
hrany úzké štěrbiny vyřezané do podélné stěny bubnu. Přímé doklady o nich 
nemáme, nenalezly se ani v mokřadech, na nichž stály nákolní osady. 

Druhý typ bubnů, resp. bubínků, tvořil kruhový dřevěný rám, na němž 
byla napnuta vyčiněná kozlečí či telecí kůže (v současnosti hlavně oslí). Zvuk 
se vyluzoval údery prstů nebo paličkou na membránu. Výšku tónu určovalo 
vypnutí kůže. Ani tyto bubny jsme nenalezli. Z dosud neznámých důvodů 
začali osadníci ve střední Evropě na sklonku staršího eneolitu (kultura nálev-
kovitých pohárů, tripilská kultura) a ve středním eneolitu (bádenská kultura, 
salzmündská, bernburnská a wallternienburnská kultura) vyrábět bubínky 
z pálené hlíny. Jak ukázala analýza kusů nalezených ve Hlinsku4 měly kali-
chovitý tvar s rozevřeným ústím a nízkou dutou nožku kuželovitého tvaru. 
Od mís na nožce se odlišovaly absencí dna. K uchycení membrány a jejímu 
vypnutí sloužily zahnuté výčnělky, ouška nebo do hrdla nožky vyrytá spi-
rála. Její žlábek sloužil k zajištění motouzu před klouzáním po vyhlazeném 
povrchu nádoby. Známý keramik a restaurátor J. Klose vyslovil tezi, že tyto 
předměty mohly sloužit jako cedníky tvarohu. Úchyty by v tomto případě 

3 FUKAČOVÁ, K.: Vznik a počátky hudby ve světle prehistorického a archeologického bádání. 
Brno 1988 (rkp. studentské vědecké práce, Ústav archeologie FF MU Brno).

4 PAVELČÍK, J.: Keramika horizontu I z Hlinska u Lipníka nad Bečvou. Pravěk NŘ 3, 1993, 
s. 89–90, obr. 3:4, 7, 9, 10, 16, 19, zde i další literatura. 
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držely tkaninu, přes kterou by odtékala syrovátka a tvaroh by zůstával v látce. 
Tvrdil, že úchyty byly slabé, aby udržely tah vypnuté membrány. Domnívám 
se, že se mýlil. Nádoby z Moravy a Čech datované do kultury nálevkovitých 
pohárů a bádenské kultury jsou subtilní a nejsou zdobené. Funkci hudebního 
nástroje však plnit mohly. Tvarem se totiž prakticky shodují s mohutnějšími 
bubny z oblasti středního Polabí.5 Ty jsou ovšem bohatě zdobeny a opatřeny 
magickými symboly.6 (Viz obr. 1). Můžeme se proto právem domnívat, že je 
šamani používali při náboženských rituálech, jejichž součástí bylo na celém 
světě obřadní bubnování. Otázkou zůstává, zda hliněné bubínky pokrývala 
jen prostá membrána nebo zda některé z nich neměly v jejím středu upevněn 
pramen dlouhých žíní či vlasů. V daném případě by se jednalo o tzv. bukač,7 
který se rozeznívá pomocí copu.

Do druhé skupiny můžeme zařadit chřestítka. Nástroj tvořila dutá uza-
vřená terrakotová etue, vyplněná kamínky nebo drobnými hliněnými kulič-
kami. Názory na jejich využití se různí. Bývají považovány za dětské hračky, 
tzv. hrkávky. Na druhé straně převažuje mínění, že jsou to hudební nástroje 
(dnešní obdobou je bongo nebo rumbakoule), které sloužily při sakrálních úko-
nech. Pro tuto tezi svědčí jejich nálezy v hrobech, což dokládají i následující, 
v textu zmiňnované nálezy. Jejich symbolický zvuk měl od zemřelého odhánět 
zlé mocnosti. Nejstarší mně známý kus ze střední Evropy pochází z tripilské 
osady Luka-Vrublevjeckaja.8 Tato hrkávka má doutníkovitý tvar a byla poměrně 
hrubě vymodelována. (Obr. 2) Náplň tvořily drobné hliněné kuličky. Lokalitu 
datuje S. N. Bibikov do staršího stupně tripilské kultury9 a dokonce mluví 
o ranětripilské fázi. Uvědomíme-li si, že osadu obývali rybáři a lovci a země-
dělská produkce byla jen doplňkem jídelníčku těchto nedávno neolitizovaných 
mezolitců, nemůžeme se divit některým archaickým prvkům v kontextu jejich 
hmotné kultury. Prokazatelné kontakty se starším sarnowským stupněm kul-
tury nálevkovitých pohárů a lengyelskou kulturou (stupeň II) nevylučují mož-
nost, že datace chrastítka z Luky-Vrublevjecké bude o něco mladší.

Ve Hlinsku jsme tento nástroj rovněž nalezli. Ležel v kulturní vrstvě, 
takže ho můžeme datovat do bádenské kultury I až bádenské kultury II. Bohu-
žel agresivní půdní prostředí (podzol) a kořínky stromů způsobily, že patrně 

5 BEHRENS, H. - SCHRÖTER, E.: Siedlungen und Gräbern der Trichterbecherkultur und 
Schnurkeramik bei Halle (Saale). Berlin 1980, Taf. 24–26 ad.

6 Tamtéž, Tab. 1:1.
7 BLAHŮŠEK, J.: O bubnech, bukači a ozembuchu. Malovaný kraj 40, 2004, 2, s. 3.
8 BIBIKOV, S. I.: Rannotripol´skoje poselenije Luka-Vrublevjeckaja na Dneprestre. Leningrad 

1953. Tabl. 73:v.
9 Tamtéž, s. 157–169.
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nekvalitně vypálená schránka byla natolik deformovaná a rozmoklá, že se 
nám nepodařilo zjistit její tvar. Zvuk vyluzovaly drobné křemenné valounky 
a oválné terrakotové kuličky.

Největšího rozkvětu dosáhla chřestítka ve slezském stupni kultury popel-
nicových polí.10 Štěrchátka mívají převážně hruškovitý tvar (rumbakoule). 
Objevily se i ve tvaru kraslice,11 stylizovaného ptáčka,12 polštářku s pečetítko-
vitě rozšířenými bočními stěnami.13 Všechny jsou bohatě zdobeny rytou páso-
vitě pojatou geometrickou výzdobou. (viz obr. 3) Nálezy pocházejí převážně 
z hrobů. Sám jsem nalezl tři kusy v sídelních objektech v Týně nad Bečvou14 
na hradisku lidu kultury popelnicovitých polí, v jehož severovýchodní části 
byl později vybudován hrad Helfštýn. K nástrojům udávajícím rytmus musíme 
počítat i pleskání (dlaněmi), podupávání (chodidla) a tlučení palicí či dolním 
koncem ratiště kopí o zem. Zdokonalením posledně uváděného způsobu udá-
vání rytmu (doplněním o chřestítka, bubínek, strunu aj.) vznikl později ozem-
bouch.

Významnou roli v rozvoji hudebního projevu pravěkého obyvatelstva 
našich zemí sehrály aerofony, tj. nástroje, k jejichž rozezvučení slouží proud 
vzduchu. V pravěku to byl především lidský dech. Ty nejprimitivnější z nich 
se nám zatím bohužel nepodařilo v nálezech postihnout. Byly to misečky 
žaludů – zvuk vznikal při nárazech dechu na hranu misečky – list traviny nebo 
hrušně. Zatímco na list trávy vložený do štěrbiny mezi k sobě přiložené palce 
rukou vzniká jen vřeštění, na hruškový list lze zahrát celé melodické pasáže. 
Sám jsem slyšel hráče na hruškový list v originále, zvuk připomínal hru na 
tarokato.

Výraznou skupinu aerofonů představují nástroje, u nichž je zvuk vyluzo-
ván údery proudu dechu na hranu ozvučny. Jak jsem již uvedl v předcházejícím 
odstavci, k nejprostším náležely misečky žaludů. Počítáme je k tzv. signálním 
nástrojům. Vydávají ostrý silný tón, který lze zčásti modulovat zesilováním či 
zeslabováním proudu vzduchu. Nelze vyloučit, že byly využívány i jako váb-
ničky. Ke stejným účelům sloužila i vřeštidla vyrobená z falangů prasat nebo 
ovcí (viz obr. 4). Kůstky byly pod kloubní hlavicí opatřeny vyštípaným otvůr-

10 PODBORSKÝ, V.: Společnost doby halštatské. In: PODBORSKÝ, V. a kol.: Pravěké dějiny 
Moravy. Brno 1993, s. 372–378, s. 331–332, obr. 194:2-7; 195:3, 4, 7, 8.

11 Tamtéž, obr. 194:5.
12 Tamtéž, obr. 194:2, 196:7.
13 Tamtéž, obr. 194:6.
14 NZ v archivu ArÚ AV ČR Brno (nepublikováno).
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kem.15 Zvuk se vyluzoval přiložením kloubní hlavice k dolnímu rtu a dech 
směřoval na hranu otvůrku bližší ústům. Uvedené předměty se nevyskytovaly 
jen ve Hlinsku, ale jsou poměrně časté na všech neolitických a eneolitických 
osadách střední Evropy. Musíme je ale odlišovat od tvarově obdobných před-
mětů, které nesou otvůrek v centrální části těla kosti, resp. u kloubní jamky. 
Ty patrně sloužily jako podstavy, jimiž byly pro lepší stabilitu opatřeny nožky 
nějakých kusů nábytku.

Zajímavá signální píšťalka pochází z hradiska Šelenburk – Úvalno 
u Krnova.16 Její tvůrce k jejímu zhotovení použil hlízu šedého rohovce moréno-
vého původu (viz obr. 6). Valoun je veliký asi jako slepičí vejce. Má pravidelný 
oválný tvar se třemi výčnělky. Ty jsou propojeny kanálky s tím, že jeden ústí 
na povrchu plochy, která není zvýrazněna. Vznik kanálků umožnila vápencová 
vrostlice, patrně větvička korálu, prostupující tvrdý silicit. Na stěnách kanálků 
lze při zvětšení a nasvícení rozpoznat drobné jizvičky po hrotu dlátka. Otvůrky 
výrobce zabrousil a opatřil vybroušenými opěrkami rtu měsíčitého tvaru (roz-
měry: d – 64 mm, š – 47 mm, s – 33 mm, otvůrky – 15, 12, 9 a 7 mm). Zpo-
čátku jsem se domníval, že nástroj mohu interpretovat jako okarinu. Praktické 
zkoušky ukázaly, že musíme při hře používat každý z otvůrků samostatně 
s tím, že zbylé tři musí být uzavřeny prsty. Při dodržení těchto podmínek lze 
vyloudit tóny: C, D, Es a E. Vznik nástroje lze datovat do starší fáze slezského 
stupně kultury popelnicovitých polí. Jednodušší je píšťalka z Opavy-Jaktaře, 
Kostelní kopec.17 Byla vyrobena z drobné hlízy hnědele trojúhelníkovitého 
tvaru (v – 28 mm, š – 24 mm, s – 15/11 mm). Jeden z vrcholů geody tvůrce 
částečně odřízl (viz obr. 7), dutinku vyčistil a prohloubil. Při pískání přes hranu 
vydává tón G. Nástroj bohužel pochází z povrchového sběru na polykulturní 
lokalitě. Ta byla osídlena s nepatrnými přestávkami od období lineární kera-
miky až do 12. století n. l. Na základě analýzy pracovních stop (řezání kovo-
vým nástrojem) se domnívám, že píšťalka byla vyrobena v období slezského 
stupně kultury popelnicovitých polí nebo Římského impéria.

Skutečné hudební nástroje představují píšťaly. Vytvářejí v našem pří-
padě dvě skupiny –hranové a zobcové, které od sebe odlišují rozdíly ve 
tvorbě zvuku, tj. způsobu rozechvívání zvukotvorného sloupce vzduchu v těle 
nástroje. Zastavme se nejprve u hranových píšťalek typu kaval. I ony vytvá-

15 PAVELČÍK, J.: Kostěné, parohové a měděné předměty z Hlinska u Lipníku nad Bečvou (okr. 
Přerov). PA 80, 1988, s. 241–281. Abb. 4:5, zde další literatura.

16 PAVELČÍK, J.: Signální píšťalka (?) z Úvalna-Šelenburku. Vlastivědné listy 19, 1993, 1, 
s. 33–35.

17 Tamtéž.
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řejí dvě modifikace podle způsobu modulace tónů. Jsou to tzv. koncovky 
a flétny. U prvních je tělo nástroje jednolité a výšku tónu hráč ovládá prstem, 
kterým upravuje proud vzduchu vycházejícího z píšťaly. Druhé jsou opatřeny 
převážně šesti dírkami, jejichž otevírání či zakrývání stanovuje výšku tónu. 
Tento typ se nám zatím v pravěkých nálezech nepodařilo zjistit. Patrně byly 
vyráběny z materiálů, které rychle podléhají zkáze. V. Ondruš18 uvádí řadu 
dlouhých kostí menších savců, které mají odříznuté kloubní hlavice a řezné 
plochy zabroušeny. Předpokládá, že je lze považovat za píšťaly. S jeho názo-
rem můžeme v podstatě souhlasit. Bylo by ale nutno provést zvukové zkoušky 
a uskutečnit podrobné trasologické analýzy a tím vyloučit předměty sloužící 
k jiným účelům. V případech, kdy nacházíme několik takto upravených kostí 
pospolu a každá z nich v souboru vykazuje jinou sílu a délku, můžeme kon-
statovat, že vytvářely jeden celek – hudební nástroj panovu flétnu alias syrinx. 
K nejstarším dosud nalezeným patří nástroj z Kostelce na Hané,19 datovaný 
autorem do podskupiny IIIb lokálního vývoje kultury lidu se šňůrovou kerami-
kou. Je zajímavé, že čtyři útlejší píšťaly (kosti prasete, ovce či kozy) doplňuje 
jedna mohutnější (tur). Vysvětlení je možné dvojí: buďto se část píšťal nedocho-
vala, neboť byla vyrobena z rostlinného materiálu, nebo větší z nich působila 
jako basová, tj. jako např. tzv. huk u dud. Nález není ve střední Evropě osamo-
cen. M. Šmíd20 s odvoláním na K. Fukačovou21 uvádí nálezy syrinxů z neollitu 
východní Evropy a ze Sibiře. Na Slovensku zaznamenali badatelé poměrně 
častý výskyt kostěných dutých předmětů válcovitého tvaru ve hrobech nositelů 
Nitranské kultury.22 V hrobech se vyskytovaly jednotlivě, jen ojediněle v páru. 
Můžeme je považovat spíše za flétny typu kaval. Pokud by byly součástmi 
syrinxů, pak musely být doplněny píšťalami rostlinného původu, které ztyřely. 
Tyto aerofony poskytlo i protounětické pohřebiště v Moravské Nové Vsi.23 
K nejlépe zachovaným panovým flétnám můžeme zařadit nástroj z Przeczyc,24 

18 ONDRUŠ, V.: Kostěné a parohové předměty mladší doby kamenné na Moravě (1967, s. 61 - 
rkp. v archivu autora).

19 ŠMÍD, M.: c. d., s. 197–209, obr. 3.
20 Tamtéž, s. 202.
21 FUKAČOVÁ, K.: c. d.
22 BÁTORA, J. - STAŠŠÍKOVÁ - ŠTUKOVSKÁ, D.: Einzellängsflöten aus der Frühbronzenzeit 

in der Slowakei? Actes du XII. Congrés International des Sciences Préhistoriques et 
Protohistoriques 4. Bratislava 1993, s. 374.

23 STUCHLÍK, S. - STUCHLÍKOVÁ, J.: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi - Hruškách. 
StAÚ Brno XVI/I, 1996.

24 SZYDŁOWSKA, E. - KAMIŃSKI, W.: Instrument muzyczny z cmentarzyska kultury luźy-
ckiej w Przeczycach, pow. Zawiercie. ArchPolski 11, 1966, s. 401–421; SZYDŁOWSKA, E.: 
Cmentarzysko kultury luźyckiej w Przeczycach, pow. Zawiercie. Archeologia 9, 1972.
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který sestával z devíti píšťal. Datován je do slezského stupně kultury popelnico-
vitých polí. Z Košic25 (košťanská kultura) a z Branče26 (z více hrobů) pocházejí 
syrinxy sestavené z bronzových trubiček, které v Košicích patrně spojovaly dvě 
svorky z bronzového plechu. Hráč na syrinx doprovázející zpěváka je vyobra-
zen na etruské cistě z Watsch27 (viz obr. 5).

Unikátní nález dokládajíci hudební vyspělost eneolitických populací před-
stavuje terrakotová okarina ze Szentás-Nagyhegy28 (Taf.LX:1,2) Má tvar těla 
tzv. fišbuty a zdobí ji linie čočkovitých kolků (viz obr. 9). Uprostřed delší strany 
se nachází náústek kuželovitého tvaru s měsíčitě vybraným, silně používáním 
oleštěným otvorem. Fotografie třetí a čtvrté strany u Banera chybí. Nástroj 
patrně není opatřen otvůrky pro modulování tónů. Hrobový celek z něhož 
pochází je datován do bádenské kultury III až IVa. Pouze praktická zkouška by 
mohla rozhodnout, zda by na okarinu bylo možno vyloudit jen jeden tón nebo 
zda by se na ní dala zahrát i melodie.

Existenci zobcových fléten, které bývaly vyráběny ze stébel rákosu, třtin, 
větviček černého bezu, vrb apod., dokládá jejich terrakotová napodobenina 
z Rybníčku-Kloboučku na Uničovsku29 (viz obr. 8). Píšťalku datuje kontex 
jámy č. 2 do kultury s moravskou malovanou keramikou IIb/Epilengyel I. Píš-
ťaly, které by tvořily součást dud, ať již typu gajdy (měch plní vzduchem ruční 
dmuchadlo) nebo šutky (měch se nafukuje ústy), pocházejí až z časně historic-
kých období.30 Vzhledem k tomu, že ve studii sleduji pouze nálezy z období 
neolitu až doby bronzové, nebudu se jimi zabývat podrobněji.

Pozůstatky strunných nástrojů se ve střední Evropě ve sledované dějinné 
periodě nepodařilo nalézt. Vzhledem k tomu, že jejich genotyp prezentuje luk 
– lyry a harfy jsou doloženy ve Středomoří a v Blízkém Orientu již od třetího 
tisíciletí31 – můžeme nějakou jejich formu předpokládat i ve sledovaném regi-
onu.

Žesťové nástroje vytvářejí tón a jeho modulaci vibrací rtů v nátrubkové 
části ozvučné trubice. Jejich velmi primitivní formu představuje prostá amfora, 
nádoba s užším hrdlem a baňatým tělem. Hrnec vytváří vlastně jen ozvučnu, 
do níž vysílá hráč ústy hlasivkami v ústní dutině vytvořený tón. Sám jsem viděl 

25 PÁSTOR, J.: Koštianské pohrebisko. Košice 1969, s. 24–25.
26 VLADÁR, J.: Pohrebiská zo staršej doby bronzovej v Branči. Bratislava 1973.
27 SCHUCHARDT, C.: Vorgeschichte von Deutschland. Berlin 1939, Abb. 183.
28 BANNER, J.: Die Péceler Kultur. Budapest 1956, s. 89–90.
29 nepubl., uloženo KVM Olomouc, uničovská sbírka.
30 HENZEL, W.: Historia kultury materialnej dawnej słowiańszczyzny. Poznań 1951, s. 243; 

HRUBÝ, V.: Slovanské kostěné předměty a jejich výroba na Moravě. PA 48, 1957, s. 123 ad.
31 FUKAČOVÁ, K.: c. d.  



186

hru na amfory u sicilských folklorních kapel, kde nahrazovaly basu. Bohužel 
u vykopaných nádob neprokážeme jejich využití v hudebním projevu jejich 
držitelů. V muzice využívané nádoby se tvarově neodlišovaly od běžné pro-
dukce a zvuk poměrně slabé intenzity jako je lidský hlas na nich nezanechal 
žádné stopy. Za první skutečně doložený žesťový nástroj ve střední Evropě 
patrně můžeme považovat ulitu středomořského plže z Budapesti-Bekésme-
gyér osada II,32 kterou datuje keramika do klasické bádenské kultury. Ulita má 
odřezánu vrcholovou pasáž hlemýždě (viz obr. 10). Po přitisknutí na rty sloužil 
otvor k usnadnění modulace tónu. Pokud je mi známo, ze středoevropského 
pravěku nemáme pro tyto ulitové trouby zatím analogie. Běžně se však done-
dávna používaly u přímořských národů např. v Tichomoří.

K běžným nástrojům náležely rohy a trouby. Ke hraní se využívaly roho-
vinové toulce rohů skotu, ovcí a koz. Dřevěné trombity se sestavovaly ze dvou 
vydlabaných polovin podélně rozpůleného kmínku. Klejily se rozvařenou prys-
kyřicí a zpevňovaly omotáním povrchu lýkem nebo vlhčenou a naklepanou 
kůrou jehličnanů. Bohužel užíváním rychle pomíjivého organického materiálu 
při jejich výrobě, se nám v originále nedochovaly. U terrakotových napo-
dobenin33 nelze často rozeznat, zda máme před sebou hudební nástroj nebo 
roh – nádobu na pití. U hudebního nástroje byla nutně odříznuta špička hrotu 
a vzniklý otvůrek umožňoval vytváření tónu. U rohu k pití byla tato úprava 
z pochopitelných důvodů nežádoucí. Jedinými doklady hry na roh jsou kresby 
ze skandinávské časné doby železné34 – (viz obr.11) V severní části dnešního 
Německa se v této době setkáváme se speciálními kovovými troubami, tzv. 
lury35 (viz obr. 12). Tyto nástroje nebyly ve střední Evropě nalezeny.

32 BANNER, J.: c. d., Taf. XXIX:1.
33 PODBORSKÝ, V.: c. d., s. 372–378.  
34 LECHNER, J.: 5000 Jahre Deutschland. Leipzig 1937, Abb. 171.
35 LECHNER, J.: c. d. Abb. 170, 174.
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Zusammenfassung

prähistorie und organologie

Jiří pavelčík

Die vorgelegte Studie weisst auf einzelne „Instrumentetypen“ hin, die auf dem Gebiet von 
Mitteleuropa waren, vor allem aber in Mähren in urgeschichtlichen Kontexten gefunden wur-
den. Weiter weisst sie auf die Typen von Musikinstrumenten, die zwar nicht gefunden waren, 
aber man kann ihre Existenz in der Urzeit voraussetzen. Die Studie aber erfasst nicht völligen 
Fundfonds der urzeitigen Musikinstrumenten und ihre Artvertretung im verfolgten Region. 
Es ist nur ein Anlass zum Studium bis heute unverfolgter Zusammenhänge.

(Deutsch von Hana Šústková)
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obr. 1: Terrakotový buben. Rössen.  
Cca 1:3

obr. 3: Hrkávky kultury popelnicových polí. Morava. Cca 1:2

obr. 2: Hrkávka. Luka Vrublevjeckaja.  
Cca 1:1

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA:
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obr. 4: Signální píšťalka. Hlinsko. Cca 1:1

obr. 5: Hráč na syrinx. Etruská cista. Watsch.
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obr. 7: Píšťalka. Opava-Jaktař. Cca 1:1

obr. 6: Čtyřotvorová signální píšťalka. Úvalno-Šelenburg. Cca 1:1

obr. 8: Terrakotová „flétna“. Rybníček-Klo-
bouček. 1:1
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obr. 9: Okarina. Nagyhegy. 1:1

obr. 11: Trubači na rohy. Skalní rytina 
Bohuslän, jižní Švédsko.

obr. 10: Trubka z ulity mořského plže. Buda-
pest- Békésmegyer II. 1:3

obr. 12: Lura, hráči na lury.
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KNOB, Stanislav: Sources and Bibliography about Strikes in Austrian Silesia 1848-1890.

The historians of economic and social history in Europe and  USA inscribe to relative con-
siderable attention  of study of  strikes.  It was so at both sides of the iron curtain, in fact 
regardless to the political orientation. Many works about workers movement and strikes 
have arisen in former Czechoslovakia however after 1989 the interest of these problems 
subsided for obvious reasons, and only today we return to them. Submitted study of strikes 
in Austrian Silesia is a methodical work that should provide inducement of the way how to 
study these problems with regard to the most significant sources and literature.

Key words: strike, worker, social movement, bibliography, sources

Contact: Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Česká republika;  stanislav.knob@osu.cz

***

Slovo stávka je nám i na počátku 21. století dosti známé. Slýcháme ho často 
a víme, co si pod tímto pojmem můžeme představit. Stávka je „zastavení práce 
kolektivem zaměstnanců určitého podniku nebo odvětví, sledující dosažení 
určitých hospodářských, sociálních a politických cílů.“1

Vznik stávkového hnutí v dnešním pojetí je spjat se vznikem moderní 
občanské společnosti a pronikáním kapitalismu. Teprve osobně svobodný dělník, 
pracující na základě smluvní oboustranné dohody se zaměstnavatelem, může stáv-
kovat. Nikoliv tedy feudální poddaný vázaný mimoekonomickými činiteli. Podle 
Jaroslava Purše měl kapitalismus v našich zemích tři základní období: pronikání 
kapitalismu (zhruba 1789-1848), kapitalismus volné soutěže (1848-1879) a mono-
polní kapitalismus - imperialismus (po skončení průmyslové krize sedmdesátých 
let 19. století). Podobně můžeme periodizovat i stávkové hnutí. Do roku 1848 
sledujeme hnutí, které se přibližuje stávkám,2 ale plně o stávkách mluvíme až po 

1 MALÝ, K.: Policejní a soudní perzekuce dělnické třídy v druhé polovině 19. století v Čechách. 
Praha 1967, s. 22. 

2 ŠINDELÁŘ, B.: Přehled dějin dělnického hnutí na Moravě a ve Slezsku do heinfeldského 
sjezdu. Časopis Matice moravské (ČMM) 73, 1954, s. 18 – posouvá počátek dělnického 
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tomto mezníku. Výskyt velkých, několikatisícových stávek začíná až v 80., plně 
však až od 90. let 19. století, a to hlavně díky zvyšujícímu se počtu továrních děl-
níků a jejich rozvíjející se organizaci.

Dalším důležitým mezníkem pro možnou periodizaci stávkového hnutí je 
rok 1870, kdy byl vydán nový koaliční zákon, který rušil trestnost stávek (§ 1). 
Za trestné však bylo prohlášeno použití násilí a zastrašování k dosažení rozšíření 
nebo udržení stávky. Šlo o velmi významný posun, protože bylo pokojné stávkové 
hnutí poprvé v historii legalizováno.3 Z hlediska výzkumu je předělem rok 1890, 
ve kterém nástup masového politického hnutí dělnické třídy po celé Evropě pod-
nítil množství vlád ke statistickému zaznamenávání stávek.4 Statistické prameny 
jsou bezpochyby nejucelenějším a nejpřesnějším zdrojem pro studium bojů mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli. Nicméně ani ony neobsahují naprosto vyčerpávající 
přehled, a tak je rozhodně prospěšné studovat i jiné prameny. Vzhledem k zainte-
resovanosti množství stran (úřady státní správy - politické, hospodářské, represivní;  
podniky ad.) je možné po roce 1890 sestavit dosti podrobnou statistiku stávek 
a udělat si komplexní pohled na tuto problematiku na přelomu 19. a 20. století. Do 
roku 1890 neexistují přímé statistické materiály, a tak mluvíme o předstatistickém 
období. Jak uvidíme v následující kapitole, tak absence statistických pramenů není 
základním handicapem tohoto období. Tím je spíš celková nejednotnost a dalo by 
se říci, že i malá pozornost věnovaná poměrně nepříliš často konaným stávkám.

Odpověď, proč tomu tak bylo, je velmi složitá. Nejprve musíme svou pozor-
nost zaměřit na hospodářskou a sociální politiku státu. Po roce 1848 se významně 
omezuje vliv státu na ekonomiku a naopak stát plně podporuje moderní formy pod-
nikání. Důkazem toho je živnostenský řád z roku 1859, který po další dvě desetiletí 
rozhodujícím způsobem určoval základní podmínky ekonomické činnosti. „Zcela 
ve smyslu dobového ekonomického liberalismu se stát vzdal až na nepatrné výjimky 
jakékoliv intervence do hospodářské oblasti a nově se utvářející kapitalistické 
společenské vztahy ponechal samovolnému vývoji. Vztah mezi zaměstnavatelem 

hnutí do poslední třetiny 18. století, uvádí příklady z manufaktur a rozsáhlá hnutí textilního 
dělnictva. Domnívám se, že za stávku nelze považovat hnutí domáckých tkalců a pracovníků 
v robotě. V tomto případě se jedná o povstání, vzpouru, hladové bouře nebo demonstrace. 
V manufakturních provozech, kde pracovali dělníci již plně dle kapitalistických měřítek (práce 
za mzdu, smluvní vztah), lze, podle mého názoru, jejich hnutí odporu považovat za stávky 
(nebo alespoň protostávky).

3 KNOB, S.: Perzekuce stávek a dělnického hnutí v Rakouském Slezsku do počátku 1. světové 
války. In: Studia Iuvenilia MMIV–MMV. Ostrava 2006, s. 79–90.

4 MATAJA, V.: Zur Geschichte der Arbeiterstatistik in Österreich. Statistische Monatsschrift 18. 
(39.) Brünn 1913, s. 552–556.
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a zaměstnancem byl pokládán za soukromou záležitost, která nebyla regulována 
žádnými právními normami.“5 

Sociálně-ekonomické důsledky tohoto stavu na sebe nenechaly dlouho čekat. 
Hospodářská krize sedmdesátých let ukázala mnohá úskalí a značnou proble-
matičnost neexistence sociálního systému. V rámci společenského smíru nebylo 
nadále možné využívat pouze autoregulace a příslušných paragrafů trestního 
zákoníku. Budování sociálního zákonodárství a zřizování kompetentních úřadů se 
však značně zpožďovalo díky většině liberálů v parlamentu. Paradoxně až konzer-
vativní protisocialisticky laděná vláda začala uskutečňovat sociální reformy jako 
jistou kompenzaci represivních opatření vůči socialistickému hnutí. Tedy teprve 
v osmdesátých letech byl překonán optimismus dřívějších let a stát se více zajímal 
o sociální otázky a společenský smír. V praxi se to projevilo počátky sociálního 
zákonodárství a zřízením úřadu živnostenského inspektora (1883), jehož činnost 
nás v dalším textu bude zajímat.

Dalším důvodem, proč nenacházíme více ucelenějších zpráv o dělnictvu je, 
podle mého názoru, jeho nedostatečná jednotnost a dosti dlouho trvající sociální 
neuvědomělost dělníků jako jednotné společenské skupiny. Prakticky až do konce 
osmdesátých let 19. století nemůže být dělnictvo ve Slezsku považováno za jednot-
nou, nějakým způsobem organizovanou, skupinu. Snad s výjimkou textiláků nebyli 
ve Slezsku dělníci, kteří by si vytvořili povědomí o své příslušnosti k nějaké větší 
společenské skupině. Důvodů třídní neuvědomělosti bylo mnoho a během času se 
postupně měnily. Na počátku bylo dělnictvo nejednotné zejména svým původem. 
Jen malé procento všech dělníků pracovalo v oboru ve druhé nebo třetí generaci. 
Naprostá většina byla nově příchozích z venkova. Pocházeli z různého sociálního 
prostředí (domkaři, ale i neprvorození synové sedláků) a vnímali se jako příslušníci 
jiných sociálních skupin. Často chtěli v průmyslu pracovat jen dočasně jako sezónní 
pracovníci nebo v době, kdy bylo nutné překlenout těžkou finanční situaci. Těžký 
průmysl zejména ze začátku potřeboval vedle kvalifikovaných dělníků (v hornic-
tví - řemeslníci, odstřelovači, horníci) také značné množství nekvalifikovaných 
pracovníků (např. v hornictví - vozači, tačníci). Velká profesní fluktuace zejména 
nekvalifikovaných dělníků byla v tomto období naprosto běžná. Lidé hledali vedlejší 
příjmy k obživě za co možná nejlepších podmínek. Ty nemusel vždy poskytovat jen 
těžký průmysl, ale například také výroba poutních předmětů, muzikantství apod. 

5 URBAN, O.: Zprávy živnostenských inspektorů jako pramen hospodářských a sociálních dějin. 
Acta universitatis Carolinae, philosophica et historica 3. Studia historica 19. Praha 1979, s. 65.
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I kvalifikovaní řemeslníci a sedláci měli často dvě a více zaměstnání (sedlák - řez-
ník, hostinský - hokynář apod.).6

Lidé z venkova byli často také pod vlivem klerikalismu, jenž dělnickému hnutí 
nepřál stejně jako negativní postoj církve k socialistickému hnutí. Přicházeli také 
z etnicky velmi rozličných oblastí. Rozmach těžby a průmyslové výroby vyžado-
val stále větší množství pracovní síly, kterou nemohl stačit pokrýt slezský region, 
a proto bylo nutno doplňovat domácí dělnictvo nově příchozími z jiných zemí. 
K tomuto účelu byla vhodná zejména Halič, kde žilo obyvatelstvo na nižší životní 
úrovni a bylo proto pro potřeby podnikatelů levnější. Haličané se dali obzvláště 
v hornictví, kde se prosazovala mechanizace velmi pomalu a bylo zde třeba velké 
množství nekvalifikované práce, snadno zneužít proti organizaci dělnického hnutí 
za lepší podmínky, protože pracovali za nízké mzdy a jejich příliv byl takřka neo-
mezený. Zneužita mohla být i národnostní otázka.7 První vlna migrace proběhla 
v letech 1866-1872 za velkého rozvoje těžby. Během krize v letech 1873-1877 
příliv opadá, naopak mnoho Haličanů se vrátilo domů. Od konce sedmdesátých 
let dochází k druhé vlně migrace do ostravsko-karvinského regionu.8 

Dělnické hnutí bylo také brzděno politikou jednotlivých podniků. Jednotu 
dělníků bylo jednoduché rozvířit jejich kategorizací. Dobře zaplacená část zaměst-
nanců nebyla ochotna se postavit za ostatní a necítila potřebu jednoty. Proti děl-
nickému spolčování se i za branami závodu postupovalo velmi tvrdě. Nezřídka 
hrozilo i propuštění z práce, které často znamenalo i vyhození ze závodního bytu. 
Rozšířené bylo i špiclování, rozeštvávání, snaha izolovat podnik od veřejnosti. 
Vyzrazení informací o podniku bylo možné uvést jako důvod k propuštění. Velké 
podniky mohly ovládnout obecní rady, ovlivňovat místní veřejné činitele a poli-
tiky, volební výsledky, školství. Různě je vnímán tzv. truck-systém, kde zaměstna-
nec získává od zaměstnavatele část mzdy v poukázkách na zboží v podnikových 
prodejnách. Cottage-systém, ve kterém zaměstnavatel postaví ubytování pro své 
zaměstnance a nájemné jim strhával ze mzdy, se také mohl stát jistou formou 
nátlaku. Podobně fungovalo i tzv. kovorolnictví. Dělník, který získal od zaměst-
navatele půdu na obdělávání, mohl být krácen na mzdě, protože byl schopen si 
část životních potřeb získat sám. Cottage-systém a kovorolnictví velmi výrazně 

6 MACHÁČOVÁ, J. – MATĚJČEK, J.: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781–1914. 
Opava 2002, s. 90– 98; MATĚJČEK, J.: Profesní a kvalifikační změny u dělníků v hornictví 
hutnictví železa v českých zemích za kapitalismu. Slezský sborník 75, 1977, s. 1–22.

7 GROBELNÝ, A.: Zdroje levných pracovních sil pro ostravský průmysl za kapitalismu. Radostná 
země 3, 1953, s. 3–6.

8 TUREK, A.: Rok 1890 na Ostravsku. In: Dělnické hnutí na Ostravsku. Ostrava 1957, s. 14.
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omezovaly mobilitu dělnictva ke konkurenci.9 Další překážkou mobility mohla 
být také příslušnost k pokladnám a fondům, které dlouho nebyly přenosné.

Negativní roli měl v této době velmi rozšířený alkoholismus. Pití umožňo-
valo alespoň na krátký čas zapomenout na těžkou práci a na množství denních 
problémů. Nejeden dělník a horník dokázal propít výplatu a dostat tak rodinu do 
existenčních problémů. V roce 1895 bylo ve slezské části ostravsko-karvinského 
revíru ve 41 obcích s 89 000 obyvateli 443 míst, kde se naléval alkohol. To zna-
mená, že na 1 lokál připadalo 201 obyvatel včetně žen a dětí. V samotné Moravské 
Ostravě se za rok 1895 vypilo 32 000 hl piva, 480 hl vína, 2 500 hl kořalky, 500 hl 
ostatních nápojů s minimálně 25% alkoholu.10 Zábrany uvědomovacímu procesu 
kladla i negramotnost. Tu začali paradoxně odstraňovat sami podnikatelé, protože 
potřebovali stále více pracovníků, kteří uměli alespoň číst, psát a počítat. Proto 
začali pro děti svých zaměstnanců otevírat alespoň několikatřídní školy.

Teprve s rozvojem spolkové činnosti (od konce šedesátých let) a se vznikem 
Českoslovanské sociálně demokratické strany (1874) mělo dělnictvo jednotnou 
ideologickou i organizační podporu a mohlo začít vystupovat jako sebevědomá 
poměrně jasně vymezená součást tehdejší společnosti. Cesta však nebyla rozhodně 
přímá. Již dříve bylo naznačeno, že Taafeho konzervativní vláda konala množství 
kroků k zamezení šíření socialistického hnutí. Samotná sociální demokracie proží-
vala velkou vnitřní krizi rozdělením na umírněné a radikály, která byla vyřešena až 
na sjezdu v Brně v roce 1887. Spolková organizace nejpočetnější skupiny dělníků 
– horníků - ve Slezsku stále dosti zaostávala. Všechny pokusy o zřízení hornického 
spolku nebyly příliš úspěšné. Zvrat nastal až v roce 1893 zřízením odborové orga-
nizace Prokop. 

Na počátku devadesátých let 19. století byla početnost dělnické třídy již napro-
sto nezanedbatelná díky stále více narůstajícímu továrnímu průmyslu. Stávky se 
díky jednotným odborům staly v devadesátých letech masovou záležitostí. Proto 
také pozornost nejen státních orgánů, ale také například tisku a různých dobo-
vých autorů je mnohem větší, můžeme nalézt více zdrojů poznání. Předstatistické 
období tedy neznamená jen absenci statistických pramenů, ale také jiné vnímání 
stávek, které se projevilo i v pramenné bázi. Neexistuje jednotný census pro 
zaznamenání událostí stávky, a tak často nemůžeme získat komparativní údaje 
pro stávky v různých obdobích nebo na odlišných místech. To vše dosti výrazně 
komplikuje studium.

9 Přehled československých dějin II/1. 1848–1900. Praha 1960, s. 206. 
10 JIČÍNSKÝ, W.: Bergmännische Notizen aus dem Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier gesam-

melt vom Jahre 1856–1898. Mährich Ostrau 1898, s. 142–143.
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arChIVNí PraMeNy

fondy úřadů politické správy
Na počátku našeho sledovaného období proběhla v Habsburské monarchii 
velmi důležitá správní reforma. Byl definitivně ukončen systém patrimoniální 
správy a nahrazen novou několikastupňovou organizací státní. V roce 1850 je 
tzv. rakouské Slezsko odděleno od Moravy a stává se jednou z korunních zemí, 
vzniká tzv. vévodstvím Horní a Dolní Slezsko s hlavním městem Opavou. V té 
době mělo bez území moravských enkláv 5 147 km². To pak bylo na krátký čas 
(od 5. listopadu 1860 do 29. března 1861) opětovně spojeno s Moravou.

Zároveň došlo ke zrušení obou krajů a ke zřízení soustavy politických a soud-
ních okresů. Pod jeden politický okres zpravidla náleželo několik soudních. V letech 
1855-1868 bylo území Slezska rozděleno na 22 nově vzniklých tzv. smíšených 
okresů a 1 statutární město (Opava), do jejichž působnosti spadaly jak správní, tak 
také soudní pravomoci. To lépe vyhovovalo absolutistickému systému vládnutí. Toto 
členění pak bylo roku 1868 v důsledku demokratizačních procesů změněno. Byla 
oddělena soudní a politická moc. Správa byla rozdělena na 7 politických okresů (Bíl-
sko, Bruntál, Fryštát, Frývaldov, Krnov, Opava, Těšín) a 3 statutární města (Bílsko, 
Frýdek, Opava), která k těmto okresům nenáležela a tvořila samostatné orgány státní 
správy I. instance. Jeden politický okres opět spravoval několik soudních. V roce 
1896 vznikl z části území politického okresu Opava nový politický okres Bílovec 
a 1. října 1901 politický okres Frýdek, patřící původně do politického okresu Fryštát. 
Tím se počet politických okresů do roku 1918 zvýšil na devět.

Úřední dokumenty jednotlivých okresních úřadů a magistrátů statutárních měst 
bylo nutné projít, zda se v nich nenachází údaje o stávkách. Bohužel zub času se na 
fondech podepsal a značná část podlehla skartacím, častému stěhování, špatnému 
zacházení nebo uložení a v neposlední řadě také následkům okupace a 2. světové 
války. Prezidiální spisy Zemské vlády slezské shořely během osvobozování Opavy 
ve východním křídle minoritského kláštera. Dochoval se pouze jediný karton 
s dokumenty o stávkách z let 1891-1901. Ten obsahuje kopie a koncepty průvodních 
zpráv, které byly zasílány s vyplněnými formuláři Státnímu statistickému úřadu ve 
Vídně. Originály zpráv a vyplněné formuláře až na malé výjimky chybí.

Prezidiální spisy okresních úřadů bohužel nepřináší o mnoho více infor-
mací. Dochované prezidiální spisy fondu Okresního úřadu v Opavě jsou značně 
zlomkovité a i zde můžeme naleznout pouze jediný karton se stávkami z let 
1917-1928, který je spíše pramenem pro období po roce 1918. Fond Okresního 
úřadu v Bohumíně má poměrně dobře zachovalé prezidiální protokoly i prezi-
diální spisy, obojí z let 1855-1868, které jsou zpracovány do vlastního inventáře, 
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ale ani zde jsem nenašel prameny ke stávkám. Dobře zachovalé prezidiální spisy 
mají fondy Okresních úřadů ve Fryštátě a ve Frýdku, ve kterých je možné nalézt 
větší množství zpráv o stávkách, v případě Fryštátu také velmi cenné a ojedinělé 
zdroje pro období před rokem 1890. Fond Okresního úřadu Jeseník má dochovány 
pouze čtyři fascikly prezidiálních spisů z let 1850-1855 a 1866, z toho pro léta 
1850-1852 ve velmi omezeném rozsahu. Dohromady fond čítá pouze 133 fasciklů 
a neobsahuje žádný přímý materiál ke stávkovému hnutí. Ve fondu Okresního 
úřadu v Bruntále byly prezidiální spisy zničeny neuváženou skartací. Přesto fond 
obsahuje několik informací o stávkách v letech 1889-1928. Ve fondu Okresního 
úřadu v Krnově byla značná část písemnosti zničena během okupace, přesto však 
obsahuje některé údaje o mzdovém a stávkovém hnutí na přelomu 19. a 20. století. 
Poslední ránu zasadila fondům Okresních úřadů v Krnově a Bruntále povodeň 
roku 2002, která zatopila prostory Státního okresního archivu Bruntál se sídlem 
v Krnově. Fond Okresního úřadu v Těšíně zůstal ze značné části na polském 
území, a tak jsou badatelé odkázáni na studium v polském archivu v Cieszyně. 
Rovněž fondy Okresního úřadu a magistrátu v Bílsku se nachází na polském 
území. Jsou uloženy v archivu v Bialsku-Bialej. Ve spisech těchto úřadů jsem 
nalezl dokumenty ke stávkám 1872 a 1906-1907.

Pro zmapování stávkového hnutí před rokem 1890 se z uvedených pramenů 
hodí pouze část prezidiálních spisů Zemské vlády slezské a Okresního úřadu ve 
Fryštátě a v Bílsku, ostatní fondy, pokud vůbec obsahují informace o stávkách, 
jsou vhodné pro následující období.11

represní složky
Poněvadž fondy politických orgánů státní správy jsou neúplné, je nutné poo-
hlédnout se i po fondech jiných institucí, které se mohly boje dělníků zúčastnit, 
nebo by o nich mohly být informovány. V první řadě přichází na mysl policie. 
Bohužel oddělení státní policie se v Zemském archivu v Opavě nedochovalo 
vůbec, nezmiňuje se o něm ani německý stručný inventář z doby okupace, 
pravděpodobně bylo předáno ještě před příchodem německých vojsk do Brna 
nebo zničeno.12 Fondy četnických stanic jsou pro sledované období nezpraco-
vané, a tedy také nepřístupné. Dochované písemnosti policejních komisařství 
v Opavě a Bílsku nemají pro svůj malý rozsah takřka žádný význam. Naopak 

11 Ke stejným závěrům došel také Adolf Turek, viz: Rok 1890 na Ostravsku. In: Dělnické hnutí 
na Ostravku. Ostrava 1957, s. 7–11; Materiál k dějinám dělnického hnutí uložený ve státním 
archivu v Opavě. ČMM 74, 1955, s. 187–191; O pramenech k dějinám dělnického hnutí 
v našem kraji. Radostná země 3, 1952, s. 1–3. 

12 BRZOBOHATÝ, J. a kol.: Zemská vláda slezská v Opavě (1747) 1850-1918. Opava 1964.



200

velmi důležitým zdrojem je fond Policejního ředitelství v Moravské Ostravě. 
Ředitelství však vzniklo až v roce 1894 a jeho působnost sahala pouze do 
politických okresů Místek, Fryštát a od roku 1901 také pro nově vzniklý okres 
Frýdek. 

Důvodem zřízení této instituce byl neustále se zvyšující počet dělnic-
tva v regionu a stále sílící napětí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pokud 
vypukla v nějakém okrese v revíru větší stávka, nemohl okresní hejtman 
příslušného okresu požádat o četnickou asistenci z jiných okresů bez svolení 
Zemské vlády slezské nebo v případě moravských okresů Moravského místo-
držitelství. Jen tyto zemské instituce mohly vydat příkaz k vyslání asistence 
z jiného okresu. To značně snižovalo akceschopnost proti stávkujícím. Bezpro-
střední příčinou vzniku Policejního ředitelství byla krvavá stávka na dole Tro-
jice v Polské Ostravě 9. května 1894. Fond obsahuje policejní a četnické relace, 
zprávy pro Zemskou vládu slezskou a Moravské místodržitelství o stávkách ve 
zmíněných okresech a představuje dnes nejúplnější seznam stávek v ostravsko-
karvinském revíru, bohužel až pro období po roce 1895.

hospodářsko-právní instituce
Dalšími možnými účastníky stávky mohly být Revírní báňský úřad, Obchodní 
a živnostenská komora (OŽK) a Živnostenský inspektorát. Pouze ve fondu 
prvního z nich jsem však nalezl údaje o stávkách, všechny však až pro období 
po roce 1890. Mnohem důležitější než fondy živnostenských inspektorů a OŽK 
jsou jejich tištěné zprávy, které zmíním v oddíle tištěné prameny.

Soudy
Stávkující, kteří byli zatčeni a obviněni z přestupků, byli souzeni u okresních 
soudů, v případě obvinění z trestných činů u Zemského soudu v Opavě.13 
Bohužel trestní spisy všech soudů jsou díky zákonu na ochranu osobních údajů 
nepřístupné. I přesto by se musel badatel potýkat s mnoha problémy. Fondy 
okresních soudů jsou velmi často nezpracovány nebo nejsou v mnoha přípa-
dech inventarizovány. Vyhledávání osob souzených za stávku by bylo velmi 
obtížné. Koaliční zákon umožňoval od roku 1870 pokojnou formu odporu proti 
zaměstnavateli, a proto museli být stávkující zatčeni za překročení různých 
paragrafů trestního zákoníku nobo jiných právních norem. Nejčastěji se jed-

13 Zemský soud v Opavě byl v podstatě soudem krajským, Slezsko nebylo členěno na kraje. Pro 
oblast trestního práva byl I. instancí a pro přestupkové řízení II. instancí pro odvolací řízení od 
okresních soudů. 
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nalo o výtržnictví, napadení nebo neuposlechnutí veřejného činitele, vniknutí 
za cizí pozemek, zastrašování apod. Proto se v mnoha rejstřících inventářů 
neobjevuje slovo stávka. 

Ve fondu krajského (Zemského) soudu v Opavě jsem našel pouze soudní spisy 
ke stávkám po roce 1918. Trestní spisy krajského soudu v Opavě se zachovaly do 
roku 1910 se značnými mezerami. Zbytky již dříve vyskartovaných trestních spisů 
krajského soudu v Novém Jičíně do roku 1910 včetně, spisy převzaté za okupace do 
říšského archivu v Opavě, shořely při požáru budovy archivu v březnu 1945. Okres-
nímu soudu v Bohumíně chybí po událostech let 1938-1945 značná část pomocných 
knih a trestních spisů.14 Fond Okresního soudu v Těšíně díky rozdělení mezi české 
a polské archivy obsahuje jen nepatrné zlomky trestních spisů (1862, 1875) pro 
období do roku 1918.15 Spisy okresního soudu ve Fryštátě byly značně zasaženy 
skartacemi, okupací, nevhodným uložením a častým stěhováním.16 Ve výsledku 
tyto fondy nelze ke studiu stávek využít.

podnikové fondy
V neposlední řadě si zprávy o stávkovém hnutí vedly podniky. Velmi cenné 
jsou zejména seznamy stávkujících, které evidují nejen nejvyšší počet revoltu-
jících dělníků, jak je tomu u statistických pramenů, ale přesná čísla pro jed-
notlivé dny. I zde můžeme předpokládat, že lze nalézt mnohem spolehlivější 
a přesnější údaje až po roce 1890, protože podniky byly jedním ze zdrojů, ze 
kterých se sestavovala stávková statistika. Proto musely mít údaje jednotnou 
formu a obsahovaly ty nejdůležitější informace o stávce.

Je téměř nemožné projít všechny fondy podniků, které ve sledovaném 
období působily na území Slezska, ale je možné se zaměřit na větší a velké 
podniky a zjistit, zda se v jejich dokumentaci nenalézají prameny ke stávkám. 
Pro území Slezska přicházejí v úvahu předně fondy báňských podniků. Ty jsou 
dnes uloženy v Archivu OKD. Ani zde jsem však nenašel jediný zdroj, který 
by se vztahoval pro období před rokem 1890. Železárny ve Slezsku,17 soustře-
děné do roku 1905 pod Těšínskou komorou a poté součást Rakouské báňské 
a hutní společnosti se sídlem ve Vídni, soustřeďovaly velké množství dělníků 
a mohly tak být aktéry velkých stávek. Ve fondu Báňské a hutní společnosti, 

14 PLAČKOVÁ, M.: Okresní soud Bohumín 1850–1949. Karviná 1971, s. 6–7 (dílčí inventář fondu 
SOkA Karviná).

15 CRKOVSKÝ, F.: Okresní soud Český Těšín (1851) 1920–1938, 1945–1949. Karviná 1978, 
s. 5–6 (inventář fondu SOkA Karviná).

16 PLAČKOVÁ, M. a kol.: Okresní soud Fryštát 1850–1923 (1933). Karviná 1969, s. 5 (inventář fondu 
SOkA Karviná).

17 Ustroň, Karlova Huť v Lískovci, Baška, Třinec.
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generálního ředitelství ani Třinecké železárny stávky před rokem 1890 nelze 
nalézt. V inventáři se píše, že první doložená stávka se v Třineckých železár-
nách odehrála až roku 1904.18

tištěnÉ prameny

statistiky, šetření státních orgánů a parlamentních komisí
Pro období před rokem 1890, jak již bylo řečeno, neexistují přímé statistické 
prameny určené výhradně pro evidenci stávek, ale existuje několik statistických 
pramenů, ve kterých bychom mohli předpokládat, že se stávky objeví. Jsou to 
například od poloviny 19. století vycházející Zprávy obchodních a živnosten-
ských komor a Zprávy živnostenských inspektorů. I zde však platí, že neexistuje 
až do roku 1890 vlastní rubrika nebo pravidelné a úplné zaznamenání stávek. 
Můžeme se o nich dočíst pouze v souvislosti s jinými tématy, a to nepravidelně 
a neúplně. Například ve zprávách obchodních a živnostenských komor o stavu 
průmyslu se dozvídáme o stávkách v souvislosti s výpadky výroby v důsledku 
přerušení práce zaměstnanců. 

Některé obzvláště důležité stávky se dostaly díky intervenci některých 
poslanců i do jednání zemských sněmů nebo říšského parlamentu. Proto i ste-
nografické protokoly z jednání těchto zastupitelských orgánů mohou být cen-
ným pramenem ke stávkám. Po velkých stávkách byly státními orgány občas 
zřizovány komise, které měly prošetřit okolnosti, jež vedly k propuknutí nepo-
kojů. Jejich zprávy obsahují důležité informace o příčinách stávek.

tiskoviny, periodika
Dobový tisk je v mnoha případech dobrým doplňkovým, ale při absenci 
archivních pramenů, také často jediným pramen pro poznání některých stávek. 
Slezský dobový tisk představuje dosti různorodou směsici titulů. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o území jazykově smíšené, můžeme zde najít tiskoviny 
německé, české a polské. Německá provenience předčí zbylé dvě množstvím 
titulů i různorodostí zaměření. Mnohem důležitější než jazyk je charakter časo-
pisu. Vzhledem k tématu tohoto příspěvku je nutné orientovat se na politické 
listy. Předně by nás měla zajímat dělnická, poté také buržoazní periodika.

Bohužel až do roku 1893, kdy začal spolek Prokop vydávat Odborné listy, 
neexistoval ve Slezsku dělnický list. Přítele dělníků, vycházejícího od roku 1883 

18 Autor inventáře to přisuzuje nedostatečné dělnické organizaci, kterou podle jeho názoru silně 
ovlivnilo místní kovorolnictví. Viz ZAHRADNÍK, S.: Báňská a hutní společnost, Železárny 
Třinec. Inventář. Třinec 1962, s. 17 (inventář fondu ZA Opava).
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z popudu ředitele Vítkovických železáren Kupelwiesera, za něj ještě nelze považovat. 
Časopis obsahoval zábavné články, zajímavosti, ale nezabýval se vůbec sociálními 
problémy dělnictva a ostře útočil již od prvního čísla proti socialistickému hnutí. Byl 
tištěn dvojjazyčně a vycházel každou druhou neděli. Do roku 1893 je nutné hledat 
zprávy v dělnických tiskovinách vydávaných mimo Slezsko. Mezi nejdůležitější, ve 
Slezsku často odebíraná periodika, patří prostějovský Duch času (1883) a brněnská 
Rovnost (1885),� které však přinášejí informace omezeného rozsahu, což je pocho-
pitelné.19 Redakce těchto tisků měly dosti omezené zdroje a málo místa na zprávy, 
byly poškozovány konfiskacemi, stěhováním a musely podávat informace o celé 
zemi a často i o cizině.

Z buržoazního tisku je nutné v první řadě jmenovat Troppauer Zeitung, 
vydávaný po celé sledované období, dále také Jägerndorfer Zeitung (1873)20 
a Mährisch-schlesischer Grenzbote (1876-1913) tištěný v Ostravě. Pro události 
roku 1890 je dobrým zdrojem Ostrauer Zeitung (1890-1939). Z českých buržoaz-
ních novin, vycházejících ve Slezsku, nelze opomenout Opavský besedník (1861-
1865), Opavský týdeník (1871-1913), z polské provenience v Těšíně vycházející 
časopis Gwiazdka Cieszyńska (1851-1939). Další významné listy Slezska stojí 
bohužel mimo naše sledované období: Těšínské noviny (1894-1910), Slezský Věst-
ník (1897-1920), Robotnik slaski (1904) aj. 

Vítaným doplňkovým zdrojem poznání jsou agitační materiály jako jsou 
letáky, stranické oběžníky atd. Mnoho důležitých informací mohou přinést 
výroční zprávy a tiskoviny některých dělnických organizací,21 paměti, díla dobo-
vých autorů, kteří se vyjadřovali k dění v regionu. O tom více v oddílu literatura.

lITeraTura
Literatura je pro období před rokem 1890 velmi důležitým zdrojem poznání. 
I zde má svůj smysl jistá periodizace a hodnocení jednotlivých období, ve kterých 
práce zmiňující stávky vznikaly. Na základě těchto hledisek můžeme rozlišit práce 
dobových autorů, poté prvorepublikové práce a v neposlední řadě marxistickou 
historiografii o dělnickém a stávkovém hnutí. Nestudovat literaturu ve všech těchto 

19 Před nimi ještě vycházely Arbeiterzeitung Edmunda Mühlwassera (1869), Neue freie 
Arbeiterzeitung a Volkstribun (oba 1869) redigované Antonínem Rudlem a Františkem 
Bayerem, Spravedlnost s německým protějškem Volksfreund (1881) advokáta Jakuba Spurného, 
umírněný Bojovník (1883), zanarchizované Dělnické listy a Zukunft a další. Většina z nich 
zanikla velmi brzy, protože se potýkaly s censurou a nedostatkem financí.

20 RADIMSKÝ, J.: Počátky dělnického tisku na Moravě. Slezský sborník 48, 1950, s. 78–81.
21 GLOS, A.: Periodický tisk ve Slezsku. In: Vlastivědný sborník slezský 2. Opava 1926, s. 115–

121.
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obdobích by znamenalo velkou chybu. I když ideologické zabarvení je patrné více 
či méně ve všech obdobích, přesto přináší literatura spoustu věrohodných zpráv 
na základě pramenného výzkumu nebo zejména v případě prvního období také 
vlastní zkušenosti.

dobové práce 
V první skupině jsou osoby píšící na přelomu 19. a 20. století. Zatímco Vilém 
Jičínský je představitelem technické inteligence, ostatní autoři Arnošt Berner, 
Vojtěch Brda a Josef Prokeš, o kterých bych se chtěl hlavně zmínit, jsou před-
stavitelé dělnického hnutí. Jde o autory, kteří byli očitými svědky některých 
dělnických nepokojů nebo se alespoň mohli setkat s některými přímými účast-
níky. Všichni velmi dobře znali dělnickou problematiku z vlastní praxe. Mohli 
mít k dispozici zdroje, které se do dnešních dní nezachovaly. 

Jičínský působil na Ostravsku jako technický odborník a manažer.22 Byl 
například ředitelem Kamenouhelných dolů Vítkovického horního a hutního 
těžířstva (1895-1897), předsedou Ředitelské konference ostravsko-karvinského 
revíru, členem mnoha spolků a horním radou. Ve svých dílech se nevyhýbal 
ani dělnické problematice. Byl zastáncem vzdělávání a kulturního působení 
na dělníky. Ve své práci Bergmännische Notizen (1898) zmiňuje nejdůležitější 
stávky v hornictví (hutnictví) do roku 1898. Berner byl redaktorem časopisu 
Na zdar a poslancem za sociální demokracii. Útlá knížečka Steinkohlengrä-
ber im Ostrau-Karwiner Bergrevier z roku 189823 postihuje poměry horníků 
a věnuje se i některým stávkám. Prokeš byl představitel autonomistického 
směru v sociální demokracii, která se měla opírat i o samostatné českoslovan-
ské odbory. Ve své knize o „boji a utrpení ostravských horníků” píše o stávce 
na jámě Trojice a dává opět trochu více nahlédnout do strastiplného života 
horníků.24 Brda byl až do roku 1904 horníkem na dole Doblhor II. v severních 
Čechách. V roce 1904 se stal sekretářem Unie horníků rakouských pro OKR 
a poté předsedou tiskové komise časopisu Na zdar! a Górnik. Brda navázal ve 
své knize na Prokeše a jeho práce je v podstatě výkazem o činnosti Unie hor-
níků, s poukázáním na to, jak se žilo před jejím založením a po něm. Velmi 
zajímavé jsou údaje o stávkovém fondu Unie.25

22 BRDA, V.: Dějiny hornické ostravsko-karvinského revíru. Moravská Ostrava 1913; PROKEŠ, 
J.: Deset let boje a utrpení ostravských horníků 1893–1903. Moravská Ostrava 1903.

23 O osobnosti Viléma Jičínského napsal mnoho Milan Myška. Například: MYŠKA, M.: Vilém 
Jičínský (1832–1902). Život a dílo českého montanisty. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám 
a výstavbě města Ostravy a Ostravska. Ostrava 1989.

24 BERNER, E.: Steinkohlengräber im Ostrau-Karwiner Bergrevier. Vídeň 1898.
25 PROKEŠ, J.: c. d. 
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prvorepublikové studie 
I v období první republiky vznikalo množství knih a sborníků z dělnické téma-
tiky. Nutné je však říci, že se rozhodně nejednalo o stěžejní téma historické 
vědy mladé československé republiky. Ta více než dříve působila na politiku 
a věnovala svou pozornost aktuálním tématům okolo československé státnosti, 
sporu o smysl českých dějin apod. Vzhledem k tomu, že boje mezi zaměstnanci 
a zaměstnavateli trvaly nadále, neutichal ani zájem o stávky v přítomnosti (dále 
pokračovala stávková statistika) ale i v minulosti. Vzniklo několik retrospek-
tivních statistických zpráv, bohužel ani jedna se nepokusila zkoumat stávky 
v předstatistickém období.

Omezíme-li náš výběr na literaturu regionální a zároveň týkající se přímo 
stávkového hnutí, příliš mnoho prací nenajdeme. Výjimku tvoří práce Lva Kazíka 
(1893-1970), který se věnoval stávkám na Těšínsku.26 Dále se musíme soustředit na 
práce obecnější o dělnickém hnutí. Z předešlého období zůstal činný Jan Prokeš 
(1873-1935). Zdeněk Tobolka (1874-1951) redigoval Sborník věnovaný dějinám děl-
nického hnutí.27 Karel Kreibich vydal dějiny německo-českého dělnického hnutí do 
Hainfeldského sjezdu.28 Několik autorů se věnovalo dělnickému hnutí v revolučním 
roce 1848.29 Velmi zajímavé jsou práce věnované perzekuci dělnického a socialis-
tického hnutí v Rakousku.30

Tak bychom mohli pokračovat dále. Všeobecně je možno říci, že ve srovnání 
s předchozím obdobím je provenience bohatší na tituly, nikoliv však na přímé 
informace o stávkovém hnutí. 

poválečná provenience
Toto období bylo ovlivněno marxisticko-leninskou ideologií. Přestože interpre-
tačně musí být studie tohoto období podrobeny kritice, po heuristické stránce 
jsou v naprosté většině velmi kvalitní. Výhodou tohoto období je ohromný 
zájem o dělnické hnutí a tedy značné množství odborných prací. Je tedy možné 
opřít se o dosti bohatou literaturu. Autoři se již nemohou spolehnout na vlastní 
prožitek ani na pamětníky, a tak využívají různé archivní a statistické prameny 
a dobový tisk. Dávají tak návod, jak studovat v dnešní době tuto problematiku. 

26 BRDA, V.: c. d. 
27 KAZÍK, L.: Příběhy z hornické stávky r. 1882. Právo lidu 1926, 20; Týž: Historie dělnického 

hnutí na Těšínsku. Náš kraj 1926, s. 26.
28 TOBOLKA, Z.: Sborník věnovaný dějinám dělnického hnutí a socialismu I.–III. Praha 1921.
29 KREIBICH, K.: Eine Geschichte der deutsch-böhmischer Arbeiterbewegung bis Hainfeld. 

Der Kampf 1926, 1; Týž: 60 let dělnického hnutí. Praha 1938. 
30 JIROUŠEK, T. J.: Dělnické hnutí v bouřlivém roce 1848. Literární listy 1928, 61; TOBOLKA, 

Z.: Dělnictvo a česká revoluce r. 1848. Právo lidu 1928, č. 61.



206

Vrchol v tomto směru představuje práce Zdeňka Šolle o dělnických stávkách 
v Čechách ve druhé polovině 19. století.31

Budeme-li se věnovat konkrétním pracím a autorům pro stávkové hnutí ve 
Slezsku musíme v první polovině padesátých let zmínit práce Stanislava Adamčí-
ka,32 Andělína Grobelného33 a Bohumíra Indry.34 Všichni tři se intenzivně věnovali 
dělnickému hnutí i stávkám. Všichni se podíleli na vydání prvního sborníku o děl-
nickém hnutí na Ostravsku, který také přinášel informace o největších stávkách.35 
Socialistické dělnické hnutí včetně stávkové činnosti do roku 1890 na Jesenicku 
shrnul Jaroslav Bakala.36 Velmi důležitá pro pochopení vývoje stávkového hnutí je 
práce Miloně Dohnala, který na příkladu tří stávek ze sedmdesátých a osmdesátých 
let 19. století demonstroval vliv dělnické organizovanosti a uvědomění na stávkovou 
činnost.37 Dvě posledně jmenované práce vnímám jako syntetizující, protože jsou 
zpracovány s jistým nadhledem a týkají se širšího časového období. 

V roce 1983 vzniklo rozsáhlé dílo Přehled dějin KSČ v Severomoravském 
kraji v datech pro léta 1848-1981.38 Tato práce obsahuje množství informací z dějin 
dělnického hnutí včetně stávek od roku 1848 a tvoří tak nejucelenější přehled. Srov-
nání stávkového hnutí dělnictva v průmyslových oblastech českých zemí v letech 
1848-1914 přinesla Jana Machačová.39 Společně s Jiřím Matějčkem se dodnes věnují 
sociálním dějinám a píší i o dělnickém životě a hnutí.40

Na rozdíl od předchozího období, kdy příliš mnoho prací regionálně zamě-
řených nevzniklo, existuje z tohoto období bohatá publikační činnost o stávkách 
ve Slezsku, popřípadně na Ostravsku nebo v OKR. Svou roli zde sehrál existující 
Slezský historický ústav, který se zaměřoval na hospodářské a sociální dějiny. 
Množství autorů se věnovalo průmyslovým regionům českých zemí, mezi kterými 

31 CAJTHAML – LIBERTÉ, F.: Perzekuce hnutí socialistického v Rakousku v letech 1882–
1885. Právo lidu, č. 209–212; 1886–1890, Právo lidu 1931, č. 6.

32 ŠOLLE, Z.: Dělnické stávky v Čechách v druhé polovině 19. století. Praha 1960.
33 ADAMČÍK, S.: Dělnické hnutí na Ostravsku do r. 1900. Ostrava 1955; Týž: Dělnické bouře 

v Hirtově továrně v Bílovci v r. 1845–1846. Slezský sborník 49, 1951, s. 345–346.
34 GROBELNÝ, A.: Stávkové hnutí dělnictva na Ostravsku v letech 1848–1866. Radostná země 

5, 1955.
35 INDRA, B.: Stávka horníků v Doubravě r. 1852. Slezský sborník 50, 1952, s. 124–125. 
36 Z dějin dělnického hnutí na Ostravsku. Ostrava 1957.
37 BAKALA, J.: Počátky socialistického dělnického hnutí na Jesenicku. Časopis slezského 

muzea 13, 1964.
38 DOHNAL, M.: Tři významné hornické stávky v 70. a 80. letech minulého století na Ostravsku. 

In: Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města 1. Ostrava 1963, s. 107–131.
39 BORÁK, M. - JANÁK, D.: Přehled dějin KSČ v Severomoravském kraji v datech 1848–1981. 

Ostrava 1983.
40 MACHAČOVÁ, J.: Mzdové a stávkové hnutí dělnictva v průmyslových oblastech českých zemí 

1848–1914. Opava 1990.
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Slezsko zaujímá jednu z předních příček. Ruku k dílu přiložila i řada archivních 
pracovníků. Trochu však zaráží, že nevznikla žádná syntetizující práce podle 
vzoru Zdeňka Šolleho. Svou roli jistě sehrála absence velkého množství důležitých 
archivních pramenů, které Šolle pro Čechy měl, ale ve Slezsku, jak jsme již nazna-
čili, chybí nebo jsou mezerovité. Na počátku šedesátých let vzniklo několik syn-
tetizujících pokusů, ale kolem poloviny šedesátých let můžeme spatřovat odklon 
od tématu dělnického hnutí a stávek. Větší zájem byl obnoven až v osmdesátých 
letech v jiných souvislostech sociální historie.

***
Výčet pramenů ani literatury není možné uvést zcela kompletní. Jsem však 

přesvědčen, že jde o soupis reprezentativní. Široká škála archivních a statistic-
kých pramenů mnoha institucí je pro území Slezska dosti omezená svou frag-
mentální podobou a je třeba konfrontovat ji a doplňovat vzájemně mezi sebou 
a také s poměrně dosti obsáhlou literaturou. Do přehledu odborných článků 
a sborníků jsem zařadil studie k jednotlivým stávkám i práce syntetizující, 
obsahující historický vývoj forem a organizovanosti stávkového hnutí a také 
práce pro srovnání stávkové činnosti Slezska s jinými oblastmi. Zastoupeny 
jsou práce autorů od počátku dělnického hnutí až po současnost. Domnívám se, 
že je na základě tohoto soupisu možné vytvořit zcela hodnotnou syntetizující 
práci, která by kompletně zmapovala stávkovou činnost v letech 1848–1890.
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Zusammenfassung

Quellen und literatur über streikbewegung  
IN SChleSIeN 1848–1890

Stanislav knob

Für den Zeitraum 1848-1890 gibt es keine statistischen Quellen für die Streike und deshalb 
ist es nötig Archivalien, andere Statistik oder Literatur für das Studium zu benutzen. 
Leider wurde der grosse Teil der Archivalien der politischen Staatsbehörde zerstört oder 
skartiert. Wir müssen die Materialen von den anderen Institutionen (z. B. Nachrichten des 
Gewerbeispektors oder der Handels- und Gewerbekammer) studieren.  Sehr wichtig sind 
auch Zeitschriften (z. B. Troppauer Zeittung, Jägerndorfer Zeitung, Mährisch-schlesischer 
Grenzbote, Opavský besedník, Opavský týdeník, Gwiazdka Cieszienska  u. a.). Literatur 
für die Streike ist glücklicherweise reich. Wir haben Werke aus der Wende  des 19. und 
20. Jahrhunderts (Wilhelm Jicinski, Ernst Berner, Jan Prokeš, Vojtěch Brda), auch von der 
20. und 30. Jahren (Lev Kazík) und am meisten aus der 50. und 60. Jahren (Bohumír Indra, 
Stanislav Adamčík, Andělín Grobelný, Miloň Dohnal, Jaroslav Bakala). Alle müssen wir 
sehr kritisch studieren, weil sie sozialistische Ideologie beinhalten. Trotzdem sind sie für das 
Studium erheblich, denn die Heuristik dieser Werke sehr gut ist.

(Deutsch von den Autor)
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