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The submitted study introduces a theme from the field of the commemorative culture, partic-
ularly the memorials formerly dividing and uniting the population of the multiethnic regions. 
We demonstrate this issue on the example of the memorials of Josef II and Hans Kudlich 
erected in the German-speaking regions of the Czech lands at the end of the 19th century 
and the beginning of the 20th century. These memorials, representing the symbols of of unity 
of the German-speaking population, widened the cultural gap between the Czech and Ger-
man inhabitants. Subsequently, we outline the fate of the memorials during the times of 
changes of political systems in the Czech lands (1918, 1945). The final section of the study 
is centred around the two selected memorials that were restored after 1989 and have thus 
become a sort of symbol of reconciliation with the past.
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Motto: A statue alters the temporality associated with the person, 
 bringing him into the realm of the timeless or the sacred.1 

Protože jsou pomníky konstruovány z trvanlivých materiálů, jsou nejkonzervativnější formou 
komemorace, poskytují pevný bod, jenž stabilizuje reálnou a poznávací krajinu. Proces ko-
memorace vede často ke konfliktu právě proto, že během definování minulosti je definována 
také přítomnost. Pomníky – vzhledem ke svému významu depozitářů pamětí a mýtů – nejsou 
jen uměleckými díly nebo symboly diskutované minulosti. Jako místa paměti, jež spojují mi-
nulost s přítomností, jsou také ideálním způsobem vytýčení teritoriálních nároků. Zvláště 
pomníky situované do veřejného prostoru a určené masovému publiku – na náměstích nebo 
před vládními budovami či jinými stavbami kulturní dominance – se stávají částí společné 
přítomnosti a mohou být naplněny v pokračujícím sporu politickým významem. Proto jsou 
v dobách historických kontroverzí vynikajícím cílem k počmárání, zničení nebo odstranění.2 

1 VERDERY, K.: The Political Lives of Dead Bodies. New York 1999, s. 5. 
2 WINGFIELD, N: M.: Flag Wars and Stone Saints. How the Bohemian Lands Became Czech. Cambridge – 
London 2007, s. 39. V originálu: Constructed of durable materials, monuments are the most conservative form of 
commemoration because they provide a fixed point, stabilizing the physical and cognitive landscape. The process 
of commemoration often leads to conflict precisely because in the process of defining the past, the present is also 
defined. Owing to their significance as depositories for memories and myths, monuments are not simply works of 
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Tento citát plně vystihuje roli pomníků Josefa II. a Hanse Kudlicha v oblasti Sudet, pře
devším v západních, severních a severovýchodních Čechách. Pomníky věnované těmto 
osobnostem představují kulturní dědictví, na jehož základě je možné postihnout rozličné 
vrstvy dějinných událostí. Byly a stále jsou podstatnou součástí kolektivní paměti. V době 
jejich slavnostního odhalování, tedy v čase eskalujícího nacionalismu (od 80. let 19. sto
letí), měly tyto pomníky manifestovat (a vlastně i formovat) identitu německého obyva
telstva českých zemí. Po druhé světové válce nastala éra jejich systematického odstraňo
vání jako do kamene vytesaných vzpomínek na vyhnané3 německé obyvatelstvo. A dnes? 
Obnovené pomníky, jež kdysi vzbuzovaly nacionální vášně, dnes tvoří mosty k obnovené 
multietnické paměti lokálního prostředí. Tuto problematiku chceme demonstrovat na pří
kladu osudů pomníku Josefa II. v Trutnově a Hanse Kudlicha v Úvalnu. 

Vzpomínky, paměť a vzpomínková kultura se stávají jedním z aktuálních témat evrop
ských kulturních dějin a patří k centrálním konceptům humanitních věd.4 Institucionální 
počátek daného směru interdisciplinárního bádání se klade k roku 1989, kdy začal vy
cházet časopis History & Memory. Vydávání nového periodika reagovalo na vyvstalou ce
lospolečenskou poptávku volající po nových aspektech poznávání minulosti. Po boomu 
ochrany kulturního dědictví v 70. letech 20. století se totiž evropská občanská společnost 
posunula od zachování hmotných artefaktů minulosti k vyrovnávání se s komplikovanou 
minulostí poloviny 20. století; vyrovnání se a smíření s minulostí představuje nosný pilíř 
evropské integrace. 

Ačkoliv M. Halbwachs vyjádřil ve svém základním díle o kolektivní paměti velké po
chybnosti o možnostech historie uchopit kolektivní paměť,5 nové přístupy kulturní his
toriografie se zabývají kolektivní pamětí jako historickým pramenem přispívajícím k po
znání skupinové mentality6 zkoumaných společenství v minulosti. Historik soudobých 
dějin využívá metody oral history. Historik analyzující skupinové mentality obyvatelstva 
na přelomu 19. a 20. století tuto možnost nemá, a tak obrací svou pozornost mj. k vzpo
mínkové kultuře. Památná místa v pojetí P. Nory, monumenty a zásobní paměť (dobová 
žurnalistika, ikonografické prameny, pamětní spisy, memoáry) představují v národ
ních politických historiografiích opomíjený pramen, avšak jsou neocenitelným prame
nem při rekonstruování složité historie multietnických regionů. Historik zpracovávající 
výše uvedené prameny a témata z oblasti multietnické minulosti regionů musí být však 

art or symbols of a disputed past. As sites of memory, relating the past to the present, they are also an ideal way to 
stake out territorial claims. Especially those monuments located in public spaces and meant for mass audiences – 
on market squares or in front of government buildings and other edifices of cultural dominance – become part of 
a shared present and can be imbued with political significance in ongoing dispute. They therefore make excellent 
targets for defacement, destruction, or removal in times of historical contestation.
3 Tento přívlastek používáme ve studii celkem čtyřikrát. Je odvozen z podstatného jména „vyhnání“ (Vertrei-
bung). Jsme si vědomi jeho diskutabilnosti, jakož i skutečnosti, že bývá používán hlavně v (sudeto) německé his
toriografii, zatímco naše historická věda volí spíše označení „odsun“ nebo „vysídlení“ (Transfer, Aussiedlung). 
Na rozdíl od zažitého úzu se podle našeho názoru nemá volba termínu vztahovat k citovému hodnocení (kladné 
či záporné konotaci, tedy schvalování odsunu či odmítání vyhnání), nýbrž ke způsobu provedení – Němci odešli 
z českých zemí nedobrovolně, byli tedy de facto vyhnáni. Jestli „zaslouženě“, či „nezaslouženě“, je věc jiná. Uží
váním přívlastku vyhnané/vyhnaní nechceme vytrhávat události roku 1945–1946 z kontextu.
4 BEREK, M.: Kollektives Gedächtnis und die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit : Eine Theorie der 
Erinnerungskulturen. Wiesbaden 2009 (Kultur und sozialwissenschaftliche Studien 2), s. 9.
5 HALBWACHS, M.: Kolektivní paměť. Praha 2010, s. 123–132. 
6 HAVELKA, M. – TUČEK, M. – ČERNÝ, J. – ČESAL, J. – HUDEMA M.: Skupinové mentality : Sociologické 
studie. Praha 2002.
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schopen percipovat minulost bez autostereotypů ve vnímání „našich“ a heterostereotypů 
při poznávání skupinové mentality „těch druhých“. 

Německé obyvatelstvo v českých zemích, stejně jako Češi, si vytvářelo spíš chtěný než 
reálný obraz „národních“ dějin: Národní příběhy jsou svébytná vyprávění, v nichž nejde 
v prvé řadě o historickou skutečnost odpovídající autentickým pramenům. Důležitější je pro 
ně vyhovující podoba národních dějin, korespondující s aktuálními potřebami společnosti, 
která se jimi chce obsluhovat. Spíše než ´pravdivá´ historická realita je pro ně zásadní 
chtěný obraz, byť za cenu účelové fikce.7 Josef II. i Hans Kudlich se stali symbolem česko

německého národnostního konfliktu kvůli politickému obsahu, který němečtí národní 
aktivisté vložili do jejich fyzické prezentace v českých zemích v posledních desetiletích 
existence monarchie a v případě Hanse Kudlicha i za 1. republiky. Není nelogické, že 
k tomu došlo od 80. let 19. století. V této době probíhala proměna celkové sociální struk
tury českých zemí, a to v souvislosti s přechodem od stavovskoagrární společnosti k in
dustrializované moderní společnosti, jež se vyznačuje horizontální i vertikální mobilitou. 
Jednotlivé společenské skupiny hledaly ideové zdůvodnění své existence. Toto zdůvodnění 
jim poskytovalo zejména dějinné vědomí, které nemohlo být v jejich případě individuálně

genealogické, jako je tomu u šlechty, nýbrž muselo být kolektivní, tedy muselo mít formu 
národní paměti. Tímto způsobem vznikl historizující nacionalismus jako adekvátní forma 
identity občanských (tedy nešlechtických) vrstev, které se draly k moci. Proto se tehdejší 
doba vyznačovala tak úzkým sepětím historie a politiky – čím bohatší byla „anektovaná“ 
historická paměť národa, tím oprávněněji vypadaly jeho politické požadavky v době roz
šiřujícího se volebního práva.

Komemorace Josefa II. i Hanse Kudlicha v prostředí českých Němců balancovala na 
pomezí mezi realitou a mýtem. V habsburské monarchii došlo během 19. století ke zfor
mování jednotlivých národních společností, jejichž identity byly vůči sobě více či méně 
ostře kulturně vyhraněny. Právě v tomto procesu sehrávaly svoji nezastupitelnou roli mý
totvorné procedury. Mýty v nás vzbuzují emoce kolektivní sounáležitosti, jsou to obrazo
tvorné legendární příběhy, jejichž hlavními představiteli jsou příkladní hrdinové a hrdinky. 
Mýty jsou vedle vyjádření barvitých příběhů rovněž hodnotovými paradigmaty.8 V tomto 
smyslu jsou památníky oslavující „národní“ postavy, třeba Josefa II., Kudlicha, Husa či 
Palackého, také výsledkem působení mýtotvorných procedur.

V  V  V

Císař Josef II. (1765–1780 spoluvladař v českých zemích, 1780–1790 samostatná vláda) 
se snažil vybudovat v podstatě jednotný, standardizovaný stát. Němčinu si vybral jako 
lingua franca, protože byla nejrozšířenější a měla spisovnou tradici. Zatímco jeho úmy
sly nebyly nacionální, jeho centralizační politika si znepřátelila šlechtické představitele 
neněmeckých zemí. Z jeho aktivit připomeňme zrušení nevolnictví, toleranční patent 
a berní a urbariální patent, jenž by mj. přinesl reluici robot, kdyby ovšem byl býval vstou
pil v platnost. I mnozí Češi, obzvláště z venkovských oblastí, dlouho uctívali Josefa II. jako 
lidového císaře, Volkskaisera. Svědčí o tom slavíkovický pomník z roku 1770 (vzpomínka 
na událost ze srpna roku 1769, při které císař na jedné ze svých inspekčních cest během  

7 RANDÁK, J.: O národních příbězích. In: ŘEPA, M. (ed.): 19. století v nás : Modely, instituce a reprezentace, 
které přetrvaly. Praha 2008, s. 139.
8 ŠTAIF, J.: František Palacký : Život, dílo, mýtus. Praha 2009, s. 7–15.
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neplánova né přestávky způsobené poruchou ekvipáže vlastnoručně vyoral několik brázd 
na poli poblíž jihomoravských Slavíkovic). V předbřeznové době přežila i reputace Jo
sefa II. jako imperiálního reformátora, jenž se snažil omezit feudální privilegia a moc 
církve, byť jeho oficiální komemorace vypadala jinak, jak dosvědčuje jezdecká socha na 
prostranství Josefsplatz ve Vídni z roku 1807. Ta znázorňuje císaře jako imperiálního 
vládce a obsahuje na soklu medailony představující činy Josefa II., včetně zrušení nevol
nictví a podpory obchodu. Ty akce Josefa II., které nekorespondovaly s principy vlády jeho 
synovce Františka I., se na pomníku neobjevily, například zrušení cenzury (tento Josefův 
čin byl naopak oslavován v revolučních březnových dnech roku 1848).

13. března 1848, kdy vypukla revoluce ve Vídni, připadlo náhodou na výročí narození 
Josefa II. Význam data nebyl neznámý měšťanům, studentům a dělníkům, kteří se shro
máždili o den později u jezdecké sochy Josefa II. a dovolávali se při svých protivládních 
protestech jeho jména. Patnáctého března oslavovali Vídeňané u této sochy pád Metter
nicha. Od počátku konstituční éry, tedy od 60. let 19. století, hrálo dědictví Josefa II. ve 
formě josefinismu důležitou roli v Kulturkampfu, tedy v pokračující ideologické bitvě 
mezi liberály a konzervativci v Předlitavsku o vztazích státu a církve a o místu pro nábo
ženství v moderní společnosti.9

Vrcholně politický obsah získal odkaz Josefa II. v 80. letech 19. století, kdy začaly růst 
jeho sochy v českých zemích a v Dolních Rakousech jako houby po dešti. Toto nacionální 
hnutí souviselo s přechodem německých liberálů do opozice a s nástupem vlády želez
ného kruhu pravice v čele s hrabětem Eduardem Taaffem. Podle mínění Němců tato vláda 
ohrožovala privilegované postavení německé kultury a německého jazyka v monarchii 
(viz tzv. Stremayrova jazyková nařízení pro Čechy a Moravu z roku 1880). Jelikož součástí 
vládní koalice byly i konzervativněklerikální elementy, němečtí liberálové zdůrazňovali 
vedle centralistického a liberálního odkazu Josefa II. i antiklerikální elementy jeho vlády. 
Josef II. byl v jejich očích opakem profederalistické a proslovanské současnosti. Němečtí 
liberálové chtěli budováním pomníků Josefa II. udržet kontrolu nad veřejným prostorem, 
o nějž začali soutěžit i jiné národnosti a sociální skupiny.10 Jak poznamenal antropolog 
Myron J. Aronoff: Politické mýty tíhnou k tomu, aby sehrály obzvláště klíčovou roli v době 
krizí. V časech sociálních nepokojů nebo za ohrožení sociálního řádu je využití mýtů dů-
ležitým prostředkem mobilizace kolektivních akcí, které mají vytvářet kolektivní odezvy na 
kolektivní závazky a povinnosti.11 Proto oslavy stoletého výročí nástupu Josefa II. na trůn 
v roce 1880 vyjadřovaly liberální interpretaci císařových centralizačních reforem jako po
sla přinášejícího moderní, liberální, německy dominantní rakouský stát. Zdůrazňovaly 
četné snahy Josefa II. o nastolení ekonomického, vzdělávacího a politického pokroku 
v Rakousku prostřednictvím německojazyčných dědičných zemí. Argumentovaly, že do
kud vydrží vzpomínka na císaře, Rakousko zůstane jednotné, německé a nábožensky to
lerantní spíše než federální, slovanské a římskokatolické.12

9 WINGFIELD, N. M: Emperor Josef II in the Austrian Imagination up to 1914. In: COLE, L. – UNOWSKY, 
D. L. (eds.): The Limits of loyalty: imperial symbolism, popular allegiances, and state patriotism in the late Habs-
burg monarchy. New York – Oxford 2007, s. 64, 67, 68.
10 WINGFIELD, N.: Flag Wars, s. 23–24.
11 ARONOFF, M. J.: Ideology and Interest: The Dialectics of Politics. Political Anthropology Yearbook, 1980, 
sv. 1, s. 17–18.
12 WINGFIELD, N. M.: Emperor Josef II, s. 70. 
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Přetvoření odkazu Josefa II. do po
doby národního symbolu německy ho
vořícího obyvatelstva nabízí excelentní 
příklad kolektivní paměti jako etnicky 
konstruovaného diskurzu. Vznikly dvě 
národní kolektivní paměti – česká a ně
mecká – ve vzájemné opozici a paralelně 
vůči sobě. Němci překonali jiné, dřívější 
interpretace Josefa II. a uspěli v přetvo
ření Volkskaisera na císaře německého 
lidu (Kaiser des deutschen Volkes). Vždyť 
nápisy na všech Josefových pomnících 
jsou v němčině, a to i v etnicky smíšených 
regionech.13 Sochy Josefa II. byly umís
ťovány z velké části na náměstích nebo 
na jiných důležitých veřejných místech. 
Slavnostní odhalení manifestovala na
ději na posilnění německého národního 
sebevědomí, sochy rovněž označovaly 
národnostně spornou půdu, obzvláště 
v severních Čechách, jako německou. 

Hnutí Josefa II. bylo součástí německého boje za zachování toho, co označovali jako ná
rodní država (Nationalbesitzstand). V roce 1897 se Němci v českých zemích nejprve shro
mažďovali u soch Josefa II., když vyžadovali rezignaci premiéra Badeniho, i později, když 
ji oslavovali.14 Nejmonumentálnější pomník vznikl v roce 1909 v Teplicích.

Ve druhé polovině 19. století se o Josefovi II. uvažovalo stále více v nacionálních ter
mínech. Když začali Němci (liberálové a později i nacionálové) uctívat Josefa II. jako za
stánce Němců a němectví, Češi ho začali se stejným zdůvodněním odsuzovat.15 Projevilo 
se to i v dosud nejobsáhlejší české encyklopedii, v níž se čtenář v hesle „Josef II.“ mj. do
zvěděl, že pro Čechy měly reformy josefinismu škodlivé následky, neboť jejich hlavními 
zásadami byly centralizace a germanizace – obě šly ruku v ruce, obě usilovaly o úplné 
vykořenění českého živlu. Autor hesla zdůraznil uspěchanost josefínských reforem a ger
manizaci škol kromě triviálních (přitom nevyčíslil, jak malého procenta populace se vyšší 
vzdělání týkalo). Josef II. prý negermanizoval triviální školství jen z důvodu houževna
tého odporu českého rolníka a nedostatku učitelů znalých němčiny. Hlavní optikou pro 
hodnocení císaře v Ottově slovníku naučném bylo postavení politického národa českého, 
a tak nebyl řádně vyzdvižen kladný přínos josefínských reforem pro lid, spočívající hlavně 
v omezování svévole pozemkových vrchností.16 

13 WINGFIELD, N. M.: Statues of Emperor Joseph II as Sites of German Identity. In: BUCUR, M. – WING
FIELD, N. (eds.): Staging the Past: The Politics of Commemoration in Habsburk Central Europe, 1848 to the Pre-
sent. West Lafayette 2001, s. 178–205, zde s. 179. Jen třetí varianta pomníku ve Slavíkovicích na jižní Moravě 
měla nápisy ve třech jazycích – vedle němčiny i v latině a v češtině. V tomto případě se však jedná o „přednacio
nální“ pomník z roku 1836.
14 WINGFIELD, N. M.: Emperor Josef II, s. 78.
15 WINGFIELD, N. M.: Flag Wars, s. 18, 25, 26, 30.
16 Ottův slovník naučný. Díl XIII. Praha 1898, s. 623–624.

Socha Josefa II. na trutnovském náměstí 
počátkem 20. století /www.trutnovinky.cz/
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Německou kolektivní paměť z konce 19. století vztahující se k postavě Josefa II. chceme 
demonstrovat na příkladu Trutnova (něm. Trautenau). Město nacházející se v severový
chodních Čechách pod východním hřebenem Krkonoš mělo výraznou německou většinu 
obyvatelstva a přidalo se k řadě měst a obcí z oblasti Sudet, jež v osmdesátých letech 
19. století okrášlila své náměstí sochou Josefa II. Impulz k výstavbě pomníku vzešel čtyři 
roky před její realizací. Díky peněžní sbírce bylo možné rozšířit původní projekt a namísto 
zprvu plánované Josefovy busty zhotovil vídeňský sochař profesor Pönninger 2,3 metru 
vysokou bronzovou sochu spočívající na mramorovém soklu zhotoveném v Salcburku. 
Na soklu byly vyryty nápisy Josef II a 1886. Celkové náklady dosáhly částky 10 000 zlatých.

Oslavy spjaté s odhalením pomníku trvaly od pátku 21. do neděle 23. srpna 1886. Když 
místní noviny oznamovaly konání akce, zdůraznily Josefovy záslužné aktivity v době hla
domoru v Čechách na počátku 70. let 18. století, jakož i fakt, že panovník musel tehdy 
zlomit odpor pozemkové šlechty, která nechtěla uvolnit své zásoby obilí. Když Josef II. 
opustil zachráněnou zemi, zasloužil si požehnání lidu a nenávist těch, kteří sledovali jen 
vlastní prospěch. Poté, co nastoupil samostatnou vládu, narazily jeho reformy na odpor 
šlechtických trýznitelů rolníků spolupracujících s kněžími. Novinový článek pak plynule 
přechází do kritiky soudobých politických poměrů: Snahy opozice tehdy a dnes jsou 
stejné. Ačkoliv je dnes zajištěna autonomie a rovnoprávnost, o čemž tehdy nemohlo být 
ani řeči, je slyšet stejné stížnosti – o ničení náboženství, o opomíjení šlechty, o germa
nizaci. Ale člověk již zná krásné masky. Vysoká šlechta by ráda získala to, co ztratila za 
Josefa II. Co chtějí ultramontanisté, to se ví z doby platnosti konkordátu, a Čechům se 
může dát cokoliv, ale zítra budou říkat: Nyní máme všechno, ale chceme ještě více.17 Tytéž 
noviny otiskly i text krátké divadelní hry o Josefu II., v níž kromě panovníka vystupují 
tři Grácie a chór. Komemorace Josefovy osobnosti v této divadelní hře už byla evidentně 
německonacionální. Autor hry vložil do úst císaře mj. slova: Deutsch war stets mein Herz, 
um Deutsch zu fühlen, / Deutsch war auch mein Geist, um Deutsch zu sein. / Die vereint nur 
konnten das erzielen, / Was für alle gut und zum Gedeih´n!18

Trutnovská obecní samospráva ustavila z řad svých členů speciální slavnostní výbor 
(Komitee), jenž týden před zahájením akce informoval o stavu příprav a o plánech akce. 
Pozvánky na slavnost se zasílaly německým okresním a obecním samosprávám okolních 
okresů, stejně jako spolkům. Vydán byl slavnostní spis, jehož se údajně prodalo přes 
1800 exemplářů, a musel být dokonce objednán dotisk. Plánovala se velká lidová slav
nost. Místo určené pro její uspořádání – Střelniční park – mělo pojmout kolem 3 000 lidí. 
Slavnost se neobešla bez stánků šesti restaurací, bavorské pivnice, hudebního pavilonu, 
tanečního parketu, kabinetu rarit, bosenské kavárny či „elektrické“ železnice o celkové 
délce 143 metrů, na každé straně s jednou zastávkou. Akci měl zpestřit i „indián“, o němž 
tisk v nadsázce informoval, že mu bylo povoleno procházet se během slavnosti na místě ko-
nání jen pod podmínkou, že bude držet na uzdě svou pravou indiánskou bestiální divokost 
a rezignuje na krvelačné choutky, a rovněž nebude moci zakrýt své slabiny pouze barevným 
nátěrem.19 Pátečního pochodňového průvodu se mělo účastnit asi 300 nosičů lampionů, 

17 Trautenauer Zeitung, 22. 8. 1886, č. 34, s. 2.
18 Mé srdce bylo stále německé, abych cítil německy, také můj duch byl německý, abych byl Němcem. Pouze sjedno-
cení mohou dosáhnout toho, co je pro všechny dobré a ku prospěchu. Tamtéž, s. 1.
19 V originále: …jedoch muss er seiner ans echt indianische grenzenden bestialischen Wildheit einen Zaum an-
legen und auf eine blutigsten Gelüste verzichten; auch darf er zur Deckung seiner Blößen nicht lediglich einen 
Farbenanstrich benützen. Trautenauer Zeitung, 14. 8. 1886, č. 33, s. 1.
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kteří se měli shromáždit v 19.00 na střelnici, velkého sobotního průvodu pak zhruba 
1600 členů z různých spolků s 5 hudebními tělesy a 14 prapory, přičemž další přihlášky se 
ještě očekávaly v posledních zbývajících dnech do zahájení akce.20 

V době konání slavnosti bylo celé město slavnostně vyzdobeno. Noviny poznamenaly, že 
dokonce i z české obecné školy vlaje černočervenozlatá vlajka. K miniželeznici tisk při
pojil antisemitskou poznámku: Můžeme dát potěšující ujištění, že je to první dráha, která 
je v křesťanských rukou. Sobotního slavnostního průvodu se údajně účastnilo na 6 000 lidí, 
kromě již uvedených členů mnoha spolků a korporací z Trutnova a dalších obcí trutnov
ského okresu i delegace obecních výborů ze všech německých obcí z okolí. V pořadí prů
vodu stály za heroldem a selskou krojovanou jízdou na prvním místě zemědělské spolky. 
Slavnostním řečníkem byl říšský poslanec dr. Hallwich. Josefův odkaz interpretoval nacio
nálně, když mj. prohlásil: Německou výchovou, kázní a vzděláním zesílil Josef II. na těle i na 
duchu. Co muselo podle něj vzbudit z Josefovy politiky největší ohlas v Německu, to byla 
jeho národní německá politika. Jednotné Rakousko mělo podle něj být kulturním státem, 
a proto se mělo opírat o nejkultivovanější národní kmen: německý stát. Svůj projev ukon
čil slovy: Voláme v Josefově duchu z celého srdce třikrát sláva Německu, věrnosti, svobodě! 
Sláva! Sláva! Sláva!21 Po sobotním večerním ohňostroji se v neděli odpoledne sešly spolky 
ve dvě hodiny před radnicí a pokračovaly na střelnici, kde se od tří hodin konala zábava. 
Na nedělním Festcommersu (slavnostní recepci – pozn. aut.) Hallwich podle tisku uvedl: 
Rakousko si nechceme nechat vzít a nenecháme vzít. Neznáme jiné Rakousko, Rakousko 
neněmecké, založené na neněmeckém, na slovenském, českém nebo slovinském základu. 
Proti takovému Rakousku bojujeme a buďte přesvědčeni, že umíme jednat v zájmu našich 
voličů, jejichž zástupci jsou v takovém Rakousku nejsilnější, nejneoblomnější opozicí…22  
V novinách byly otištěny i další bojovné projevy a zdravice a také pozdravné telegramy. To 
vše přispívalo k mobilizaci mas pro německonacionální hnutí.

V prvních letech existence Republiky československé se monumenty a pomníky na ně
meckém či smíšeném sídelním území staly ohniskem bitvy o to, co by mělo být součástí 
vizuality kulturní krajiny nového státu. Po vzniku ČSR pomáhala národní paměť legiti
mizovat nový stát prostřednictvím oslav protihabsburských vůdců v boji za nezávislost 
a očerňováním dřívějších habsburských panovníků. V říjnu a v listopadu 1920 se sochy 
císaře Josefa II. staly symbolem českoněmeckého národního konfliktu v nejznámějším 
případě politického obrazoborectví za I. republiky, v tzv. válce o sochy. Na podzim toho 
roku bylo strženo mnoho soch v severních a západních Čechách. Například 23. října 1920  
si legionáři vynutili odstranění sochy Josefa II. v Ústí nad Labem a 13. listopadu 1920 
asi dvě stě ozbrojených českých vojáků svrhlo sochu Josefa II. na chebském náměstí. 
18. listopadu 1920 odstranili legionáři bronzovou sochu Josefa II. v Aši. Němečtí oby
vatelé se následně pokusili vrátit sochu na podstavec před školní budovou. Čeští vojáci 
v následné konfrontaci s německými civilisty použili střelné zbraně a došlo k usmrcení 
tří Němců a zranění více než dvaceti lidí (Němců i Čechů). Načasování útoků na sochy 

20 Tamtéž.
21 V originále: Wir rufen aus vollem Herzen im Geiste Josefs ein dreimaliges hoch dem Deutschtum, der Treue, der 
Freiheit! Hoch! Hoch! Hoch! Tamtéž, 22. 8. 1886, s. 5–7. 
22 Tamtéž, s. 1–4. V originále: Das Österreich wollen wir und das lassen wir uns nicht nehmen. Ein anderes Öster-
reich, ein Österreich auf nichtdeutscher, auf slowakischer oder tschechischer oder slowenischer Grundlage kennen 
wir nicht, das bekämpfen wir, und da seien Sie überzeugt, wir wissen im Sinne unserer Wähler zu handeln, Ihre 
Vertreter sind einem solchen Österreich stärkste, unbeugsamste Opposition…
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Josefa II. nebylo náhodné – odehrávalo se okolo výročí vzniku ČSR (28. října) a bitvy na 
Bílé hoře (7. listopadu), přičemž v jejich interpretaci se Češi a Němci radikálně rozcházeli. 
Některé sochy Josefa II. byly odstraněny už o rok dříve, jak tomu bylo například v Tepli
cích nebo v Brně. Povalení sochy Josefa II. v Brně českými legionáři předcházely na jaře 
1919 početné případy protiněmeckých aktivit včetně zničení německojazyčných tabulek 
na domech a vývěsních štítů. 23. a 24. srpna 1919 pořádali brněnští Němci mítinky v Ně
meckém domě, na nichž vyjadřovali svůj protest proti školské politice a české vládě síly. 
Po prvním z těchto mítinků se několik desítek mladých Němců, hlavně studentů, shro
máždilo před sochou Josefa II. stojící před Německým domem a zpívalo Wacht am Rhein 
a Wenn alle untreu werden. Útok českých legionářů na sochu následoval o čtyři dny poz
ději.23

Osud zbylých soch císaře byl zpečetěn v roce 1923. Základem právního rozhodnutí se 
stal zákon na ochranu republiky vydaný dne 19. dubna v reakci na atentát na ministra 
financí Aloise Rašína, konkrétně jeho 23. paragraf. Zákon vyžadoval odstranění soch, 
nápisů a památníků, jež měly protistátní charakter nebo se vztahovaly ke členům habs

burské a hohenzollernské dynastie, 
z veřejného prostoru.24 Tak se tomu 
stalo i na trutnovském náměstí dne 
25. května 1923. Kronika stále pře
vážně německého města obsahuje 
zápis: Dnes odpoledne mezi čtvr-
tou a půl pátou byl pomník Josefa II. 
v Trutnově tichým a klidným způso-
bem odklizen na základě úředního 
nařízení poté, co již o dva dny dříve byl 
zakryt tesařským mistrem Johannem 
Adamem. Aniž by byl čas odstranění 
pomníku úředně vyhlášen, sešly se 
na náměstí stovky lidí, aby přihlížely 
smutnému aktu. Pomník našel do-
časné úložiště v městské elektrárně.25 
Na uprázdněný podstavec byla o rok 
později umístěna busta trutnovského 
básníka a revolucionáře z roku 1848 
Uffo Horna, která tam vydržela až do 
konce druhé světové války. Přesto se 
v Trutnově na Josefa II. nezapomnělo. 
Na výročním mítinku celozemské or
ganizace Bund der Deutschen v Trut
nově v červenci 1930 se za účasti asi 

23 WINGFIELD, N. M.: Flag Wars, s. 156, 158, 160; TÝŽ: Attacks on Statues of Joseph II in the Bohemian 
Lands after the Great War. Austrian History Yearbook, 1997, s. 147, 150, 154; WINGFIELD, N. M.: Statues of 
Emperor, s. 197.
24 Zákon na ochranu republiky: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, 50/1923. Praha 1923, s. 207–217. 
25 Gedenkbuch der Stadt Trautenau : Beginnend mit der Periode des Umsturzes nach dem Weltkriege 1914–1918, 
6. Band, s. 577–578.

Demontáž sochy Josefa II. v Trutnově v roce 1923. 
SOkA Trutnov, Niemschova sbírka fotodesek
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8 000 lidí v průvodu objevily i alegorické vozy představující současná i minulá německá 
témata včetně pocty tradičním německým hrdinům Hansi Kudlichovi a Josefu II. 

Češi povalováním a později „zákonným odstraňováním“ soch vlastně neodsuzovali 
dobu, v níž žil Josef II., ale dobu, v níž byly sochy odhaleny, a to, co symbolizovaly – stal se 
symbolem převahy německého lidu a jazyka v monarchii. Pomníky totiž poskytují příklady 
z minulosti jako sociální konstrukci formovanou záležitostmi a potřebami přítomnosti.26 

Po druhé světové válce československý stát a společnost nesnesly ve veřejném prostoru 
připomínky na vyhnané německé obyvatelstvo. Sochy Josefa II., které nebyly zničeny, byly 
deponovány v muzejních depozitářích či na jiných místech ukrytých před zraky veřejnosti. 
Až po pádu železné opony se situace mohla změnit. Zmizely pomníky komunistických po
hlavárů, znovu se objevily pomníky vztahující se k prvorepublikové minulosti, avšak po 
obnovení pomníků Josefa II. nebyla a není společenská poptávka. Přesto se najde několik 
výjimek potvrzujících pravidlo: V roce 1999 byl zrestaurován a vrácen na původní místo 
před budovu gymnázia pomník Josefa II. v Hostinném,27 o rok později i socha v Uničově.28 
Dne 3. července 2004 byl v Luhu pod Smrkem odhalen obnovený pomník císaře Josefa 
II. Hlavním iniciátorem bylo občanské sdružení Frýdlantsko.29 V rámci slavnostního za
hájení Dnů evropského dědictví byla v Trutnově 12. září 2009 na Krakonošově náměstí 
slavnostně odhalena nově instalovaná socha Josefa II. Jako předloha posloužil originál 
sochy, který stál dlouhá léta v přízemí Muzea Podkrkonoší. Bronzový odlitek sochy vyro
bila slévárna HVH v Horní Kalné. Obnova pomníku stála město téměř dva miliony korun, 
z toho 700 tisíc korun poskytl ve formě dotace Euroregion Glacensis.

Hlavním iniciátorem návratu císařovy sochy byl profesor Vladimír Wolf, historik a trut
novský patriot, jenž bojoval za obnovu památníku řadu let a argumentoval mj. třemi ná
vštěvami císaře v regionu. Nezamlčoval přitom ani důvody vzniku pomníku v roce 1886, 
kdy v nacionálně vypjatých poměrech a střetech české a německé politické reprezentace 
a života vůbec se německé šovinistické kruhy chopily příležitosti a zaštiťovaly se Josefem 
II. jako ochráncem německého etnika… Tento argument je však nesprávný a v podobě ještě 
komičtější (revanšista!) byl městskému zastupitelstvu už před 15 lety [1994 – pozn. aut. 
], při projednávání podobného návrhu, předhazován. Tato historická postava nemá sa
mozřejmě s revanšistickým hnutím vůbec nic společného. Josef II. prosazoval němčinu 
jako státní jazyk, jímž by se měli domluvit všichni obyvatelé mnohonárodnostní rakouské 
monarchie. V 70. letech, kdy byly Čechy postiženy velkými suchy, nařídil otevřít panské 
sýpky a rozdat obilí mezi poddané, a zachránit je tak před hladomorem. Jeho cesty po 
krajích a bezprostřední kontakt s obyvatelstvem mu vynesly přízvisko „lidový císař“. Jak 
je tedy patrné, dnešní hodnocení tohoto rakouského císaře je hodně vzdálené prvorepubli-
kovému nazírání a zejména jeho hodnocení v předlistopadovém období, kdy bylo v duchu 
tehdejší nízké myšlenkové kultury možné označit jej za reakcionáře, ba revanšistu, což je na-
prostý nesmysl. Josef II. byl velký panovník, který modernizoval monarchii, a to i přes odpor  

26 SCHWARTZ, B.: Social Change and Collective Memory: The Democratization of George Washington. Ame-
rican Sociological Review, April 1991, 56, s. 221–222.
27 Pomník císaře Josefa II. Online, cit. 1. 2. 2011, dostupné na http://www.ergis.cz/krkonose/index.php?lang= 
cz&menu=3&navid=166&ID=1803
28 GRISA, I.: Pomník Josefa II. Uničov. 12. 5. 2009. Online, cit. 1. 2. 2011, dostupné na http://www.hrady.
cz/?OID=7772 
29 ŘEZÁČ, L.: Obnovený pomník císaře Josefa II. Online, cit. 1. 2. 2011, dostupné na http://patron.bdnet.cz/
clanek53. 
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konzervativ ní šlechty a duchovenstva. Že jeho dílo i my-
šlenky byly zneužívány šovinisty i nacionalisty 19. století, 
to je už věc jiná. Každopádně tu máme velký dluh, který 
by měl být ve sjednocující se Evropě odstraněn.30 Trut
novský starosta Mgr. Ivan Adamec při slavnostním 
odhalení sochy vysvětlil: Socha Josefa II. na trutnovské 
náměstí patří nejen pro svou tradici, ale především jako 
upomínka na panovníka, který kromě hospodářského 
povznesení monarchie pomohl reformami zkvalitnit 
i život jejích obyvatel.31 

V poslední třetině 19. století se odhalené pomníky 
císaře Josefa II. bezesporu staly symbolem duality lo
kálního nacionalismu. Na jedné straně se konaly insce
nované slavnosti odhalení a každoroční vzpomínkové 
oslavy za účelem posilování národní identity němec
kého obyvatelstva, na straně druhé se tím vytvářely 
kulturní bariéry k těm druhým, tj. k česky hovořícímu 
obyvatelstvu. Na přelomu 19. a 20. století se monu
menty staly nepřehlédnutelným symbolem ovládnutí 
veřejného prostoru, a to včetně nekulturního aktu str

žení pomníku. V současné kolektivní paměti obyvatel Opavy, bývalého zemského hlav
ního města Rakouského Slezska, se vzhledem k přerušení kontinuity po II. světové válce 
jen obtížně nacházejí stopy pomníkové kultury lokality konce 19. a počátku 20. století. 
Málokdo ví, že dne 6. července 1890 byl v městském parku slavnostně odhalen pomník 
císaři Josefu II. Slavnostní odhalení se mělo nejprve konat v duchu radikálního němec
kého nacionalismu inklinujícího k idejím všeněmectví, avšak poté, co se do zinscenování 
slavnostního aktu vložila nejvyšší místa zemské vlády, slavnost vyzněla v patriotickém, 
tj. rakouském dynastickém duchu. Ve výzdobě pietního místa převládaly rakouské pra
pory nad německými a namísto skladeb Deutsches Lied nebo Wacht am Rhein, obvykle 
zpívaných při místních slavnostech, zazněla rakouská hymna. Slavnostní odhalení mo
numentu zanechalo stopu jak v kolektivní paměti pozvaných účastníků, tj. německého 
obyvatelstva města, tak v povědomí menšinového českého obyvatelstva v této lokalitě, 
které nebylo na slavnost pozváno. Český tisk čtenáře o průběhu akce detailně informoval. 
Komentátor dění neopominul zmínit fakt, že císař Josef II. byl nejen panovníkem Němců, 
ale i Čechů.32 Děním spojeným s odhalením pomníku se prohloubily averze českého 
obyvatelstva ke kulturním aktivitám německého obyvatelstva. Kolem pomníku Josefa II. 
umístěného v městském parku se každodenně procházely páry milenců nebo rodiny míst
ních středních vrstev a společenských elit, aniž by pomníku věnovaly větší pozornost. Do 
hlubšího povědomí usedlíků se dostával v době konání početných vzpomínkových slav
ností, středem pozornosti se v místním německočeském stýkání a potýkání stal krátce po 

30 WOLF, V.: Proč patří pomník Josefa II. na trutnovské náměstí? 14. 7. 2009. Online, cit. 1. 2. 2011, dostupné na 
http://www.trutnovinky.cz/index.php?gid=17923
31 CAJTHAML, P.: Slavnostní odhalení sochy rakouského císaře sledovaly na náměstí stovky lidí. 12. 9. 2009. On
line, cit. 1. 2. 2011, dostupné na http://www.trutnovinky.cz/index.php?gid=18688
32 Opavský Týdenník, 9. 7. 1890, č. 53, s. 2: Pomník Josefa II. v Opavě. 

Usazování nové trutnovské sochy 
Josefa II. na podstavec v roce 2009 

/www.trutnovinky.cz/



33ČLÁNKY A STUDIE andRea poKLudovÁ – paveL KLadiWa POMNÍKY ROZDĚLUJÍCÍ A SPOJUJÍCÍ

vytvoření Československé republiky. Už v roce 1919 vznesli představitelé české politické 
scény požadavek odstranění pomníku z veřejného prostoru; pomník se stal i objektem 
vandalismu. Německé vedení města se stržení pomníku bránilo zákonnými prostředky, 
tj. peticemi postupovanými na vyšší místa, ve kterých dobrozdání lokálních znalců umění 
vyzdvihovala kulturněhistorickou hodnotu monumentu. Navzdory početným snahám za
chránit monument in situ veřejného prostoru byl pomník odstraněn na základě výnosu 
slezské zemské vlády ze dne 17. září 1920. Na doporučení vyšších míst byl deponován na 
veřejně nepřístupném místě, aby nerušil veřejný pořádek v lokalitě a nedotýkal se cítění 
českého obyvatelstva. Na rozdíl od výše uvedeného pomníku císaře Josefa II. v Trutnově 
se v Opavě neuskutečnilo v minulých letech znovuodhalení pomníku, zůstává tak „zapo
mníkem“ německočeských vztahů v této lokalitě, který by si zasloužil důstojnou zmínku 
v současném prostoru městského parku.

V  V  V

Jiný monument pro území bývalého Rakouského Slezska symbolizuje vzájemné smíření 
česky a německy hovořícího obyvatelstva s lokální multietnickou minulostí. Nejedná se 
o pomník umístěný v městském prostoru, ale o rozhlednu Hanse Kudlicha v Úvalnu – ma
lebné podhorské obci na úpatí Jeseníků, která byla slavnostně otevřena v roce 1913 a pů
vodně se nazývala Hans Kudlich-Warte. Na první pohled by se mohlo zdát, že název zůstal 
po sto letech existence monumentu stejný, ale i on vyjadřuje uskutečněný posun v česko

německých vztazích. Z německé Warte (strážní věže)  první poloviny 20. století se v čes
kém pojetí stala na počátku 21. století Rozhledna Hanse Kudlicha. Termínu „rozhledna“ 
užívají i některé současné německé texty, ale v kolektivní paměti původního německého 
obyvatelstva regionu zůstává zachováno původní označení Warte. Rozhledna, tj. vyhlíd
ková věž, postavená na počest osobnosti představuje v kulturní krajině nepřehlédnutelný 
monument a nejinak je tomu v případě rozhledny Hanse Kudlicha na kopci Strážiště 
(něm. Wachberg), který se tyčí nad jeho rodným Úvalnem. Osobnost Hanse Kudlicha je 
poměrně dobře zpracována německou historiografií a také v české historiografii nachá
zíme několik případových studií,33 ale nikde není zasazena do širších historických souvis
lostí interakce obyvatelstva multietnických regionů českých zemí. Hans Kudlich 
(* 25. 10. 1823, † 11. 11. 1917) se během svého dlouhého života nesmazatelně zapsal do 
kolektivní paměti německy hovořícího obyvatelstva Sudet. Proč však byl kult osobnosti 
revolucionáře a poslance roku 1848 v závěru 19. a na počátku 20. století tak živý? Na 
vznesenou otázku se poměrně obtížně hledá jednoznačná odpověď. Jistou roli sehrála sku
tečnost, že pocházel z tohoto široce pojímaného regionu. Významnější je v dané souvis
losti jeho krátká poslanecká kariéra, která byla spojena s legislativním procesem zrušení 
poddanství, tj. právního aktu, který se týkal venkovského obyvatelstva monarchie. Hanse 
Kudlicha s obyvatelstvem agrárních regionů, které mu odhalovalo pomníky, spojovala  
etnická příslušnost, sociální původ plus přímé společenské dopady jeho návrhu na zru   
šení poddanství. K obyvatelstvu měst měl zase blíže dosaženým univerzitním vzdělání  m  

33 PRINZ, F.: Hans Kudlich : Versuch einer historisch-politischen Biographie. München 1962; GAWRECKÁ, M.: 
Hans Kudlich v revoluci 1848–1849. In: HARNA, J. (ed.): Kroměřížský sněm 1848–1849 a tradice parlamentari-
smu ve střední Evropě. Kroměříž 1998, s. 167–177; GAWRECKÁ, M.: Hans Kudlich – vzpomínky a návraty. In:  
Cesty a návraty v dějinách (Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2010, 3), s. 83–94; KLADIWA, P.: 

„Bauernbefreier“ Hans Kudlich – součást národního příběhu českých a rakouských Němců. In: Paměť míst, udá-
lostí a osobností : Historie jako identita a manipulace (v tisku).
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a výkonem svobodného povolání. S německy hovořícím městským obyvatelstvem, tj. pře
devším lokálními politickými elitami, jej také v 70. a 80. letech 19. století spojovalo libe
rální politické smýšlení. A byli to němečtí liberálové, kteří sehráli klíčovou roli při prosa
zování kultu jeho osobnosti mezi obyvatelstvem agrárních regionů, a to za účelem 
posilování vlastních politických pozic. Pro sílící německý nacionální tábor se Hans Kud
lich stal po počátečním odstupu přijatelným ke konci 19. století. Nacionálům hrály do 
noty Kudlichem celoživotně proklamované politické názory, které měly blízko k všeně
mecké ideologii. Na rozdíl od všeněmců však Kudlich nebyl stoupencem antisemitismu, 
ale naopak tento patologický jev šířící se německou společností ostře odsuzoval. Obraz 
Hanse Kudlicha jako vytrvalého bojovníka za svobodu, tj. především svobodu německého 
obyvatelstva, byl v meziválečných letech cíleně posilován v německých příhraničních re
gio nech. Pomníky Hanse Kudlicha nahradily na mnoha místech monumenty císaře Jo
sefa II. (jejich odstranění z veřejného prostoru v ČSR nařídil tzv. zákon na ochranu repub
liky z roku 1923); tento akt lze chápat i v symbolické rovině kolektivní paměti. Vzpomínka 
na historické činy císaře Josefa II. stržením nekončí, jen symbol německého lidového cí
saře – reformátora venkovského života – překrývá pokračovatel v jím zahájeném reform
ním díle, tj. Hans Kudlich, který byl takto vnímán v německém agrárním prostředí. Tím, 
jak sílil vliv kultu osobnosti Hanse Kudlicha v řadách německého obyvatelstva v českých 
zemích, vyhrocovaly se v českém politickém táboře postoje k této osobnosti, což můžeme 
sledovat z dobových polemik na stránkách českého tisku. Hans Kudlich a jeho osobě vě
nované pamětní desky a pomníky a především Warte etnicky rozdělovaly veřejný prostor 
a kulturní krajinu v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století. Věnujme bližší pozor
nost historickým mezníkům v dějinách Hans Kudlich-Warte v Úvalnu, která na první po
hled vyvolává impresi nedobytného donjonu středověkého hradu. Monument postavený 
Hansi Kudlichovi v jeho rodišti překvapivě nepatří do skupiny nejstarších pomníků odha
lených jeho osobě, spíše jej řadíme do skupiny posledních realizací na sklonku monarchie. 
Proč mu byl v rodné obci vybudován monument tak pozdě, nelze z pramenné základny 
vyvodit. Jistou roli mohl sehrát psychologický aspekt, že mimo rodiště představoval Hans 
Kudlich pro iniciátory zřízení pomníku živou legendu, někoho, koho místní osobně ne
znali, ale v rodné obci by odhalili pomník „jednomu z nás“, a to přestože žil v emigraci. 
Možná právě proto tam nastala správná doba k jeho uctění až na závěr jeho dlouhého ži
vota, když už do vlasti nejezdil a z vrstevníků v rodném kraji žil málokdo. V únoru roku 
1899 se Úvalenští pod vedením starosty Wilhelma Salzmanna usnesli, že vyslyší touhy 
slezských venkovanů a vybudují rodákovi Hansi Kudlichovi jednoduchý a důstojný po
mník. Uvažovalo se o monumentu ve formě busty nebo pamětního kamene, který by byl 
situován v blízkosti železniční trati.34 Po prvním provolání k německému slezskému lidu 
shromáždili iniciátoři pomníku jen omezené finanční prostředky, takže i z tohoto pragma
tického důvodu se stěží mohlo pomýšlet na nákladný monument. Posun od jednoduché 
formy pomníku k monumentální vyhlídkové věži nastal o rok později, kdy se přesunula 
iniciativa zřízení pomníku z Úvalna do nedaleké Opavy. V hlavním městě země se jí cho
pily místní liberálně smýšlející politické kruhy. Na stránkách německého tisku se o po
mníku ve formě Warty psalo od podzimu roku 1900, kdy tisk připomínal výročí Kudli
chova narození a apeloval na čtenáře, aby v hojné míře přispěli na pomník. Deutsche 

34 Freie Schlesische Presse, 20. 9. 1913, č. 217, s. 3: Die Enstehung des RobotbefreiungsDenkmal; Deutsche 
Wehr, 20. 9. 1913, č. 217, s. 3: Geschichte der Entstehung der Hans Kudlich Warte.
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Wehr, tiskový orgán německých nacionálů, vyzdvihoval význam Warty nejen jako piet
ního místa, ale také jako atraktivního turistického cíle: Hans Kudlich včera oslavil 77. na-
rozeniny. Z tohoto podnětu chceme všem Němcům ve Slezsku, kteří na něj ještě dnes srdečně 
vzpomínají, připomenout, že vznikl Kudlich-Denkmalfond, který je velice skromný a obdržel 
rozmanité obnosy, a to za stanoveným účelem. Chceme v Úvalnu na místě Wachberg posta-
vit pomník v podobě cca 20 m vysoké Warty. Kudlich-Warte bude všem přátelům přírody 
poskytovat nádherné výhledy. Zvláště bude, co se krás přírody týče, přitažlivá pro obyvatele 
hlavního zemského města, protože bude rychle a pohodlně dosažitelná. Warta bude mít 
nadlokální význam.35 V roce 1901 byl v Opavě ustanoven výbor Ausschus zur Errichtung 
einer Kudlichwarte am Wachberge, který proklamoval vybudování monumentu v Úvalnu 
jako památníku ve formě strážní věže vyhlížející nad krajinou. Byla vypsána veřejná archi
tektonická soutěž, ve které z 27 obeslaných návrhů zvítězil návrh architekta Oskara Fel
gela. Mramorový model monumentu byl v následujícím roce představen veřejnosti. Z ar
chitektonické skici a modelu bylo evidentní, že se bude jednat o monumentální a nákladné 
dílo; investice spojené s výstavbou byly odhadovány na výši 23 000 K. Finanční stránka 
budování rozhledny byla alfou a omegou realizace díla. Hans Kudlich byl sice německým 
obyvatelstvem Rakouského Slezska pojímán za významného krajana, ale i v rámci takto 
vymezené sociální skupiny měli k němu např. ambivalentní vztah němečtí nacionálové, 
kteří preferovali zřizování pomníků otci německého turnerstva Jahnovi. Od vyhlášení vý
sledků veřejné soutěže k položení základního kamene monumentu uběhlo několik let, 
která se nesla ve znamení početných sbírkových akcí. O uskutečněných sbírkách, výno
sech z nich a výši získaného kapitálu informoval veřejnost místní tisk.36 Potřebný kapitál 
se fakticky soustřeďoval po korunových částkách. Přispívaly jak fyzické osoby, tak právní 
subjekty. Nejvyšší jednorázové příspěvky ve výši 1 000 K poskytly město Opava, zemský 
výbor a městská spořitelna v Opavě. O finanční stránce zamýšlené výstavby Warty zpra
voval výbor nejen veřejnost, ale i stárnoucího Hanse Kudlicha.37 V jeho korespondenci se 
např. dochoval text provolání výboru k venkovským obcím Rakouského Slezska, ze kte
rého stojí za zmínku poznámka, že v mnohých obcích jsou odhalovány pomníky císaře 
Josefa II., což není podle autorů provolání špatně, ale přece jen nebyl rolnickým synem 
jako Hans Kudlich, na jehož pomník se soustřeďují potřebné finance zdlouhavě. V provo
lání adresovaném městským spořitelnám byl zase vyzdvihován ekonomický přínos zru
šení poddanství, tj. doslovně osvobození sedláků z roboty umožnilo jejich ekonomickou 
emancipaci, a mohli se tedy stát klienty spořitelen.38 Iniciátoři výstavby pomníku vkládali 
značné naděje do oslav 80. narozenin osobnosti konaných v roce 1903, ale sbírky nepřed
čily očekávání. Možná proto byla dne 25. října 1903 umístěna na Kudlichův rodný dům 
pamětní deska s nápisem In diesem Hause wurde der Bauernbefreier Dr. Hans Kudlich am 
25. October 1823 geboren.39 Místní asi přestávali věřit, že bude někdy zahájena výstavba 
Warte. Když o dva roky později napsal člen výboru E. Kothny Hansi Kudlichovi, že se 
prozatím podařilo soustředit jen 7 000 K, odpověděl mu Hans Kudlich: …náš lid je chudý, 

35 Deutsche Wehr, 24. 10. 1900, č. 85, s. 4: Hans Kudlich.
36 Deutsche Wehr, 17. 1. 1900, č. 13, s. 2–3: Spendeausweis für das KudlichDenkmal Lobenstein.
37 International Institute for Social History (IISH) Amsterdam, Kudlich Papers, inv. č. 391.
38 Tamtéž, inv. č. 428. 
39 Freie Schlesische Presse, 24. 10. 1903, č. 241, s. 3: Dr. Kudlich achtziger Geburtstag; Troppauer Zeitung, 
19. 11. 1903, č. 272, s. 3: Kudlichfeier.
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platí ze svých příjmů vysoké daně, náš lid není politickým národem – rok 1848 je dávno za-
pomenut – a bohatí lidé průmyslu a obchodu se nezajímají o staré velezrádce z roku 1848! 
A za daného stavu sotva pěkně položená Wachberg ponese na svých zádech pomník svobody. 
A pokud si vzpomínám, rolník nemá peníze, a pokud něco vydělá, tak chodí v sobotu do hos-
pody. Pivovarník, lihovarník a hostinský také chtějí žít.40 Z dobového tisku se nám kult 
osobnosti Hanse Kudlicha v Rakouském Slezsku jeví jako poměrně silný,41 ale zdlouhavé 
soustřeďování financí na výstavbu předimenzovaného monumentu v Úvalnu vrhá na dění 
poněkud jiné světlo. Po počátečním nadšení se kolem roku 1905 začínaly na stránkách 
novin objevovat obavy, zda budou potřebné finanční prostředky někdy sou středěny. 

Výstavba monumentu byla zahájena v průběhu roku 1908, kdy se vedení výboru 
usneslo, že při příležitosti 60tého výročí zrušení poddanství slavnostně položí základní 
kámen Warte – navzdory faktu, že nejsou soustředěny potřebné finance. O záměru zpra
vili Hanse Kudlicha, který dne 16. června 1908 odpověděl, že doufá, že nezůstane jen 
u položení základního kamene. Pomník vnímal jako vzpomínku na osvobození z roboty 
slezským rolnickým synem.42 Slavnostní položení základního kamene se uskutečnilo dne 
21. září 1908; mezi poklepáním na základní kámen a dokončením stavby uběhlo pět let. 
Slavnostní otevření Warty proběhlo ve dnech 20.– 21. září 1913 a zařadilo se mezi velko
lepě zinscenované nacionální slavnosti.43 Dvoudenní oslavy byly zahájeny v předvečer ulo
žení posledního kamene stavby Warty pochodňovým průvodem k rodnému domu Hanse 
Kudlicha. Slavnost pokračovala pro vybrané čestné hosty večerním banketem a následu
jícího dne ráno číší vína o desáté. Zatímco čestní hosté rozjímali v ústraní nad sklenicí 
vína, proudily  po celé dopoledne do Úvalna davy účastníků akce z Opavy a Krnova; dráhy 
dokonce vypravily mimořádné spoje. Počty aktérů oslav se podle zpráv v tisku pohybovaly 
v rozmezí 7 000 –10 000 osob. Kolem poledne se seřadil slavnostní průvod, který v jednu 
hodinu vyrazil k rozhledně vypínající se hrdě nad obcí. V čele průvodu jela selská krojo
vaná jízda, za ní šly krojované dívky a panny v bílém, pak následovala konfrontace starého 
robotujícího rolníka se zastaralým pluhem se svobodným zemědělcem dnešních dnů s mo-
derním zemědělským strojem; výjev doprovázel obilný vůz a alegorický vůz bohyně Ceres. 
Jakmile průvod dorazil k Wartě, německé pěvecké spolky zapěly chórovou skladbu sv. 
Michal a následně dědičný rychtář Krebs ze Svatoňovic (něm. Schwansdorf) zahájil ofici
ální část slavnosti. Z čestných hostů byli kromě syna Hanse Kudlicha, dr. Tella Kudlic h a, 

40 Freie Schlesische Presse, 10. 9. 1908, č. 206, s. 1–2: Errinnerungen an Hans Kudlich; Troppauer Zeitung, 
22. 9. 1908, č. 217, s. 3: Grundsteinlegung.
41 IISH Amsterdam, Kudlich Papers, i. č. 428, Ausschuss zur Errichtung einer Hans KudlichWarte bei Loben
stein an die Gemeindevorstände und die Sparkassen. Ukázka z konceptu provolání v tisku: Deutsche Oester-
reichs! Deutsche Bürger, Deutsche Bauern. Einer Ehrenpflicht des deutschen Volkes in Oesterreich gilt es zu 
genügen . Auf dem Wachberge bei Lobenstein in Schlesien, seinem Heimatsorte, soll einem Denkmal entstehen für 
Hans Kudlich, den Kämpfer von 1848, den Befreier Bauern vom Joche der Robot, den deutschen Mann von echten 
Schrot und Korn, den getreueren Eckart der Deutschen Oesterreichs.
42 Freie Schlesische Presse, 10. 9. 1908, č. 206, s. 1–2: Errinnerungen an Hans Kudlich; tamtéž, 22. 9. 1908, 
č. 216, s. 2: Grundsteinlegung für das Robotbefreiungsdenkmal.
43 Freie Schlesische Presse, 20. 9. 1913, č. 217, s. 1: Auf nach Lobenstein. Die Enstehung des Robotbe freiungs
Denkmal; tamtéž, 21. 9. 1913, č. 218, s. 1–2: Denkmale – Zur Schlußsteinlegung des RobotbefreiungsDenk
mals bei Lobenstein am 21. September 1913; tamtéž, 23. 9. 1913, č. 219, s. 2: Eröffnung der KudlichWarte 
bei Lobenstein; tamtéž, 25. 9. 1913, č. 221, s. 1–2: Das RobotbefreiungsDenkmal; Deutsche Wehr, 24. 9. 1913, 
č. 220, s. 3: Schlußsteinlegung der H. K. Warte in Lobenstein; Troppauer Zeitung, 24. 9. 1913, č. 221, s. 3: Die 
Schlussteinlegung zur KudlichWarte auf dem Wachberge; Die Neue Zeit, 17. 9. 1913, č. 215, s. 1–2: Geschichte 
der Enstehung Hans KudlichWarte.
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pozdrave ni přítomní říšští poslanci 
R. Sommer, H. Kudlich, Maixner, 
Ansorge, poslanec českého zem
ského sněmu Krzepek, poslanci 
slezského zemského sněmu dr. Neu
ßer a Olbricht, představitelé vedení 
zemského hlavního města Opava 
W. Kudlich a dr. H. Krommer,44 
starosta a místostarosta blízkého 
Krnova pánové Kornel a Gismann, 
stavitel Warty J. Lundwall a umě
lecký poradce výstavby stavební 
rada Müller. Pozdraveni a současně 
omluveni byli představitelé minis
terstva práce a ministerstva země
dělství. Řečník neopominul zdůraz
nit, že zmíněná ministerstva jsou 
pod českým vedením. Jednalo se o ty
pickou německou národní slavnost 
a za zmínkou o neúčasti českých 
představitelů uvedených institucí 
následovala slova, která dobová 
předtisková cenzura v některých 
periodikách zkonfiskovala, tedy: Ve 
Vídni se konalo téměř ve stejnou dobu 
odhalení pomníku jednoho „svatého“, 
jehož se zúčastnil přirozeně i ministr 
(přesněji vlastně ministrant) kultu 
a vyučování společně s ještě vyšší 
osobností stojící pod zvláštní ochra-

nou. Zkonfiskovaná novinová pasáž končila slovní hříčkou zaměňující Rakousko (Öster
reich) s klášterní říší: O du mein Klösterreich!45 Hlavním slavnostním řečníkem byl po
slanec a sekretář německé agrární strany v Čechách Krzepek, přičemž bruntálské noviny 
poněkud jedovatě poznamenaly, že by se snad našel i ve Slezsku rolník, jenž by vyslovil 
slova díků a úcty svému slavnému krajanovi. Poté se slova ujal dr. Tell Kudlich, jenž ho
vořil jménem otce, který prý netušil, že se v 90 letech dočká takové oslavy na Wachbergu 
a oslavu pojímal za Erinnerungszeichen, tedy znamení paměti. Krátký proslov pronesl sta
vitel Lundwall a dědičný rychtář Krebs. Po skončeném pásmu projevů uložili čestní hosté 
skříňku s pamětními texty ve vestibulu rozhledny za poslední stavební kámen. Monument 
nebyl zazděním posledního kamene zcela dokončen, protože portrét Hanse Kudlicha na 
stěně vestibulu byl jen provizorně načrtnut křídou. Po aktu zazdění kamene následovala 
lidová veselice a v podvečer zapálili studenti u Warty slavnostní oheň. Doboví žurnalisté 

44 Zemský poslanec Hans Kudlich, starosta města Opava Walter Kudlich a místostarosta města Dr. Hermann 
Krommer patřili k rozvětvenému příbuzenstvu Hanse Kudlicha.
45 Freie Schlesische Presse, 24. 9. 1913, č. 220, s. 3: Das RobotbefreiungsDenkmal. V obdobném článku publi
kovaném následujícího dne byl již text uvedený v citátu zkonfiskován.

Slavnostní otevření Kudlichovy rozhledny  
na Wachbergu 21. září 1913. Archiv autorů
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psali, že pomník byl postaven díky 
německým rolníkům a svobodnému 
mužnému smýšlení. Redaktor novin 
Deutsche Wehr vyjádřil zvláštní podě
kování místním rolníkům, kteří měli 
při stavbě pomáhat i po dobu letních 
zemědělských prací, a to bez nároku 
na peněžitou odměnu – zajisté se 
jedná o posilování kultu osobnosti 
mezi rolnictvem.46 Napříč lokálním 
politickým spektrem panoval souhlas, 
že pomník byl vybudován za účelem 
ochrany a pěstování ideálů Kudlicha, 
svobody a němectví a jejich neohrože-
ného a charakterově pevného hájení 
až do posledního dechu.47 Komentá
toři dění neopomenuli při této příle
žitosti publikovat Kudlichovo životní 
krédo Deutsche, haltet den Nacken 
steif (Němče, neohýbej svou šíji). A ne
jeden z pisatelů se ve dnech otevření 
Warty rozplýval nad krásným výhle
dem z vyhlídky, ze které měly být vidět 
Beskydy a v dálce na roviny sousední 
německé říše. V době otevření plnila 
Warta funkci vzpomínkového monu
mentu, který připomínal celospole
čenské reformy nastolené revolučním 
děním roku 1848, tj. především nabyté občanské svobody jako jeden z pilířů moderního 
svobodného státu. Hans Kudlich, jehož jméno Warta nesla, se za svého života stal pro 
německé obyvatelstvo Sudet symbolem nezdolného bojovníka za občanské svobody; poz
ději v užším pojetí vůdců německého nacionálního hnutí za nacionální práva německého 
obyvatelstva. V polovině 20. let 20. století, tj. za odlišného celospolečenského klimatu, se 
Warta stala poutním místem sudetoněmeckého obyvatelstva. Pietní funkci monumentu 
posílilo vybudování mauzolea Hanse Kudlicha a jeho manželky v přízemí Warty. Když 
Hans Kudlich v roce 1917 umíral, jeho poslední přání znělo podle dobového tisku: Ich 
möchte heim (Chci domů). V roce oslav stého výročí jeho narození, tj. v roce 1923, zahájil 
sudetoněmecký tisk kampaň za účelem soustředění prostředků potřebných na vybudo
vání mauzolea v přízemí Warty. Opakované zdůrazňování Kudlichova posledního přání 
zajisté posilovalo německou identifikaci obyvatelstva Sudet, protože i oni chtěli v nových 
státoprávních podmínkách domů, tj. do říše. Kult Hanse Kudlicha nabývá ve dvacátých 
letech minulého století nový rozměr, stává se symbolem nacionální lásky k vlasti. V srpnu 

46 Deutsche Wehr, 20. 9. 1913, č. 217, s. 3: Geschichte der Entstehung der Hans KudlichWarte.
47 Freundenthaler Zeitung, 24. 9. 1913, č. 76, s. 1–2: Eröffnung der Hans KudlichWarte, des Robotbefreiungs
denkmal, auf dem Wachberge bei Lobenstein. 

Nerealizovaný návrh Kudlichovy rozhledny  
nad Úvalnem. Niederösterreichisches Landesarchiv 

St. Pölten, Nachlass Hans Kudlich
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roku 1924 byly práce na výstavbě mauzolea zahájeny, pietní uložení ostatků se uskuteč
nilo za přítomnosti několika tisíc osob dne 11. října 1925. Vzpomínkový akt demonstroval 
nacionální cítění účastníků.48 Hans Kudlich-Warte představovala v první polovině 20. sto
letí vzpomínkový monument v krajině, který posiloval německou identitu návštěvníků. Je 
pro nás nepředstavitelné, že by se k ní uskutečnil některý z organizovaných výletů českých 
školních dítek, turistů nebo sokolů. 

Nezpochybnitelnou funkci Warte – vzpomínkového a pietního místa německého oby
vatelstva – potvrzují události spojené s poválečným vývojem. Mauzoleum Hanse Kudli
cha bylo zdevastováno v průběhu roku 1945 a vyhlídková věž nad ním byla ponechána 
působení zubu času. Kulturněhistorická hodnota rozhledny byla oceněna až v nových 
politických podmínkách nastolených po roce 1989. V roce 1994 byl objekt zapsán Mini
sterstvem kultury České republiky do seznamu nemovitých kulturních památek regionu 
severní Morava a Slezsko. Ke konci 20. století nastal čas vyrovnávání se s minulostí a mezi 
zástupci vyhnaného německého obyvatelstva a představiteli obce Úvalno se začaly činit 
první kroky směřující k revitalizaci rodného domu Hanse Kudlicha a rozhledny. V roce 
1999 byla otevřena pamětní síň Hanse Kudlicha v jeho rodném domě. Potřebné finanční 
prostředky byly shromážděny v Rakousku, v němž se část politické scény stále hlásí ke 
Kudlichovu odkazu. Slavnostní otevření rozhledny Hanse Kudlicha proběhlo 1. října 
2000. Její rekonstrukce byla zaplacena z prostředků Českoněmeckého fondu budouc
nosti, vlády České republiky, Nadačního fondu Hanse Kudlicha, zemské vlády Korutan, 
zemské vlády Dolního Rakouska, Kruhu přátel osvoboditele rolníků Hanse Kudlicha 
(Freundeskreis Bauernbefreier Hans Kudlich e. V.) a ze sponzorských darů z Německa 
a Rakouska. Obnovení monumentu je jedním ze symbolů smíření se s netolerantní na
cionální minulostí; specifické postavení vzpomín
kového místa si Hans Kudlich-Warte zachovává 
v kolektivní paměti vyhnaných Němců z regionu 
a jejich potomků. 

Výše uvedené monumenty Josefa II. a Hanse 
Kudlicha mají mnoho společného. Odhalovány 
byly v době utváření moderní občanské společ
nosti, a to za účelem posilování národní identifi
kace německého obyvatelstva v českých zemích. 
V době konání vzpomínkových oslav sloužily 
k utváření kolektivní paměti aktérů dění, a kdyby 
byly všechny lokality s pomníky Josefa II. a Hanse 
Kudlicha zaneseny do mapy, znázorňovaly by po
myslné hranice německého veřejného prostoru 
vzhledem k prostoru českému. Na konci 19. a na 
počátku 20. století ostře rozdělovaly obyvatelstvo 
podle národnosti, což se projevilo averzí českého 
obyvatelstva k pomníkům Josefa II. ve dvacátých 
letech a poté, v poválečném období a v době to
talitárního režimu, i k monumentům Hanse Kud
licha. V posledních letech se obnovy některých 

48 Deutsche Post, 13. 10. 1925, č. 238, s. 2: Hans Kudlich ruht in deutscher Heimaterde. 

Kudlichova rozhledna nad Úvalnem, 
dnešní stav /www.uvalno.cz/
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z nich stávají symbolem vyrovnání se veřejnosti se složitou regionální minulostí, a plní 
tak funkci mostů spojujících kolektivní paměti minulých i současných obyvatel regionů. 
Patrné je tedy jedno – začíná být upozaděna nacionální konotace historie, nebo alespoň 
některých jejích nejextrémnějších projevů. 

Zusammenfassung

Verbindende und trennende Denkmäler  
Andrea Pokludová – Pavel Kladiwa

Die Auseinandersetzung mit der komplizierten Geschichte Europas wird zu einem der zentralen The-
men des europäischen Integrationsprozesses. Die Historiker können mit ihrer spezifischen Fachkom-
petenz das gegenseitige Aussöhnen unter den Nationen Europas noch beschleunigen. In der vorge-
legten Studie wurde das Thema der Memorial-Kultur ins Auge gefasst, explizite konzentrierte man 
sich auf die Denkmäler, die einst die Einwohner von multiethnischen Regionen verbunden und auch 
getrennt haben. Diese Problematik wird anhand der Beispiele der Denkmäler Josephs II. und Hans 
Kudlich untersucht, die in den deutschsprachigen Gebieten der böhmischen Länder im 19. und zu 
Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet worden sind. Die Denkmäler, betrachtet als Symbole der Ein-
heit der deutschsprachigen Einwohner, vertieften die kulturelle Kluft zwischen der deutschen und der 
tschechischen Einwohnerschaft. Anschließend werden die Schicksäle dieser Denkmäler in den politi-
schen Wendezeiten weiterverfolgt (1918, 1945). Ganz zu Ende der Untersuchung richten wir unsere 
Aufmerksamkeit auf zwei ausgewählte Denkmäler, die nach 1989 erneuert wurden und stellen in ihrer 
Art ein Symbol der Aussöhnung mit der Vergangenheit dar.


