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Beseda – matice – jednota : typologie organizačních 
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Výstava Spolkový život ve Slezsku, připravená Slezským zemským muzeem na léta 2016 
a 2017, a pod ní subsumovaná specializovaná výstava Matice opavská a spolkový život 
ve Slezsku motivují k tolika kritickým reakcím, že se s nimi vyrovnat recenzí, jakkoliv 
obsáhlou, je nemožné. Berme však tyto výstavy jako výzvu nazírat na české spolkové 
aktivity v 19. století inovovaným pohledem, rozšířeným jednak skutečně na celé rakouské 
Slezsko (což výstavy, vzdor jejich názvu, ani zdaleka nečiní), jednak nahraďme deskripci, 
spolehlivě odvoditelnou ze starších textů, představou o spolcích jako o prvcích dynamické 
sociální struktury, kdy jednotlivé prvky (více jejich protagonisté než spolky samy) tvoří 
gravitační ohniska, kolem nichž se kondenzují parciální témata obecné, souhrnné strategie 
české společnosti a její politické a kulturní reprezentace. Naproti tomu výstava o Matici 
opavské jako by brala v potaz dávné tvrzení Jana Vyhlídala, že je spolkem nejdůležitějším 
ze všech, byť by Vyhlídal toto konstatování omezil na údobí let 1870–1880.1

Problematiku uveďme obecným konstatováním známé skutečnosti, že období let 
1860– 1900 tvoří v životě rakouské společnosti, počítaje k ní ovšemže i české země, 

1 VYHLÍDAL, Jan: Naše Slezsko, 1. Praha 1901, s. 76. Následující text je zaměřen výhradně na problematiku 
českých spolků, jakkoliv jsem si vědom, že by bylo nanejvýš užitečné úvahy týkající se spolkové typologie 
rozšířit na spolky německé a polské, zvláště pokud tyto české spolkové aktivity inspirovaly. V této situaci je 
nutno zdůraznit, že by bylo rovněž velice užitečné konfrontovat regionální materiál s širší, zejména moravskou 
problematikou, k němuž některé inspirativní texty, například JANÁK, Jan: Spolky v českých zemích do r. 1951. 
In: Politické strany a spolky na již Moravě : Mikulovské sympozium 22, Břeclav 1983, s. 59–93. Rovněž je třeba 
zdůraznit, že vskutku jde o typologii spolkových aktivit, tj. o tematizaci konvenčních označení toho kterého 
spolku, anticipujících jejich funkci a nejde o dějiny spolků ve smyslu jejich konkrétních spolkových aktivit, 
vnitřního uspořádání fungování nebo o objasnění jejich souvislostí s politikou nebo kulturní a hospodářskou 
činností.
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mimořádně závažné dějinné údobí vyznačující se zásadními společenskými proměnami 
společnosti i jejího fungování. Lid předmoderní, agrární společnosti přestal být pasivním 
tématem intelektuální reflexe a stal se aktivním činitelem utvářejícím agrárně-industriální, 
resp. industriální společnost s viditelnými ambicemi v oblasti politických práv, občanského 
života, moderních forem kultury a projevů hospodářské emancipace. S procesem 
emancipace se z lidu vázaného na region stal politický národ s konstitutivní vazbou 
k národnímu jazyku. Tuto základní, notně zjednodušenou linii společenského progresu 
ovšem tak, jako v mnoha dalších aspektech života Rakouska druhé poloviny 19. a počátku 
20. století, komplikovala teritoriální nerovnoměrnost modernizačních procesů, což se týká 
zejména Slezska.2 V naznačeném kontextu vystupuje spolčování jako klíčový fenomén 
občanské společnosti, fenomén natolik vlivný, že se v něm stírají nápadné rozdíly mezi 
různými významy, jež slovo spolek v dobovém kontextu má. Spolek může být pojítkem mezi 
subjektem (občanem) a státem a současně mezi občanem a národem, k čemuž přistupují 
mnohé další diference mezi spolky odvozené z konfesních, stavovských, korporativních, 
sociálních, mentálních nebo intelektuálních kritérií. Člověk 19. století se ale ve složitostech 
své doby dobře orientoval. Tuto orientaci vyjadřovalo užívání tří pojmů vystupujících 
v daném kontextu (beseda, matice, jednota). Pro historika musí být tyto termíny spjaty 
se specifickými historickými významy ve smyslu obsahové náplně i perspektivy spolkové 
aktivity. Trojice termínů označuje tři principiálně odlišné formy kodifikace sociálních 
úvarů stmelených hodnotami a jejich sdílením a současně specifickými prostředky, jak 
tyto hodnoty sdělovat potenciálnímu publiku formou besed(ování), tisku a jeho recepce, 

2 V textu se označením Slezsko míní rakouské Slezsko, tzn. ta část Slezska, která zůstala v letech 1742–1918 
součástí habsburské monarchie.

Národní dům v Moravské Ostravě kolem roku 1890. SZM, inv. č. FP10686/1.  
Reprofoto Marcela Feretová.
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ediční činností, prostřednictvím zakladatelské činnosti, rituály, slavnostmi a svátky 
i volnočasovými aktivitami. Jejich významovou odlišnost lze ve stručnosti a s jistým 
zjednodušením popsat takto: pojem beseda odkazuje dovnitř více méně uzavřené komunity 
jejích členů, pojem jednota odkazuje k aktivitám směřujícím z uzavřené komunity navenek 
s důrazem na přesvědčení o platnosti postojů či názorů v mocenském (politickém) smyslu 
slova. Oproti nim pojem matice vyjadřuje servis vedený navenek zcela mimo komunitu. 
Proto jsou také besedy a jednoty „interaktivní“ ve smyslu komunikace mezi subjekty 
(takto Karel Adámek vzpomněl Opavské besedy a Politicko-hospodářské jednoty)3, naopak 
matice je pasivní. Budiž zdůrazněno, že pojmy beseda a jednota se mohly překrývat nebo 
zaměňovat, jelikož určitá uskupení, jimž by lépe odpovídalo označení jednota, nesly oficiální 
nebo alespoň paralelní neoficiální označení beseda a naopak. Společné však je, že besedy 
a jednoty spojuje prvek získávání finanční podpory pro matice; prvé dva typy spolků jsou 
dárci – a matice příjemci.4

Aby vynikla časová posloupnost a současně jistá ambivalence významů pojmů beseda, 
matice a jednota, nutno upozornit na některé další aspekty. Je to míra a způsob argumentace, 
jež se na tu kterou spolkovou činnost váže. U besedy nehraje argumentace takovou roli jako 
u matice a tím spíše u jednoty. U nich se pojem národ pojí s pojmy (resp. s představou) 
boje či práce: pracovat pro národ, resp. bojovat za jeho zájmy, to jsou pozitivní hodnoty 
pro občanskou společnost 19. století, o jejichž platnosti nelze pochybovat, zvláště když 
je stvrzuje označení politických subjektů (v Čechách Národní strana a Národní strana 
svobodomyslná a na Moravě jednotná Moravská národní strana) a periodik (Národní listy, 
Národní politika).5 Právě na stránkách periodického tisku se totiž argumentace definuje 
a získává na publicitě. Tisk se od 60. let 19. století stává nejdůležitějším komunikačním 
prostředkem teritoriálně rozptýlené pospolitosti uživatelů ve smyslu sdílení politických 
a kulturních hodnot i způsobu rozšíření obecné informovanosti o problematice teritoriálně 
vzdálené, avšak svým obsahem analogické. O desetiletí později se formuje fenomén 
českého krajinského tisku usnadňujícího překonávání teritoriálních překážek a současně 
přispívajícího k zobecňování požadavků a formulování jednotné politické argumentace 
vůči relativně uzavřené komunitě. Ačkoliv obecné argumentační postoje byly v jednotlivých 
českých zemích společné – týká se to například ideje českého státního práva –, slezských 
specifik nalezneme celou řadu. Ostatně – jak upozornil Dan Gawrecki – prakticky všechny 
ideje moderního nacionalismu na etnicko-jazykovém pomezí byly vlastně infiltrovány zvenčí. 
Ve Slezsku se nezrodila ani česká státoprávní idea, ani ideje organizující německojazyčnou 
společnost.6 A byly tady další, konkrétní odlišnosti. Například chápání rakouského dílu 
Slezska jako součásti České koruny může být bráno jako samozřejmé, a tak se návrh Franze 

3 ADÁMEK, Karel: Z mých styků se Slezany. Časopis Matice moravské 35, 1911, s. 395, 399–401; Tamtéž 36, 
1912, s. 43, 206, 329, 333, 348–349.
4 Například výběr peněz na Matičku opavskou realizovaný spolkem Salm viz Ze Salmovce u Polské Ostravy. 
Opavský týdenník  15, č. 6, 19. 1. 1884, s. 1; analogicky srov. Z Polské Ostravy. Tamtéž 11, č. 32, 7. 8. 1880, s. 2. 
Spolek Salm byl nadto kolektivním členem Matice opavské.
5 Slezské téma na stránkách pražských Národních listů nebylo dosud samostatně studováno; od počátku 
vydávání sledují jednání zemského sněmu v Opavě, od 70. let informují rovněž o činnosti Ústřední matice 
školské v regionu, na konci 19. století se díky angažmá redaktora listu Ignáta Hořici informovanost o slezských 
záležitostech podstatně rozšiřuje.
6 GAWRECKI, Dan: Hlavní problémy výzkumu dějin českého Slezska od roku 1742 do současnosti. In: Slezsko 
v dějinách českého státu : Sborník příspěvků z vědecké konference. Opava 1998, s. 258.
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Müllera na zrušení lenního poměru vůči české koruně7 jevil jako provokace, na kterou 
daleko více reagovala česká politická reprezentace přímo ve Slezsku než čeští politici 
v jiných korunních zemích, pro něž šlo o věci přece jen vzdálené. Obdobně vidíme rozdíly 
v názorovém zabarvení tisku: jestliže se krajinský tisk v Čechách a na Moravě polarizoval, 
Opavský týdenník nesl dlouho výrazně klerikální zabarvení,8 avšak nebylo zbytí. Ve Slezsku 
šlo o jediný český list až do počátku vydávání Ostravice (od 1893),9 který plnil funkce, jimž 
byly v příhodnějších podmínkách věnovány listy svou tendencí odlišné.

S tímto omezením publikačních příležitostí pro skupinové, zvláště spolkové aktivity, 
jež českou společnost ve Slezsku vyznačuje, koresponduje i určité omezení sociální. Ač 
o sociální stratifikaci společnosti nelze na konci 19. století pochybovat a samotný pojem 
dělník se v publicistice užíval běžně, u spolkových aktivit nebyl přijímán bez výhrad.10 
Dělnická beseda byla kupříkladu ve Velké Bystřici na střední Moravě již na přelomu 
70. a 80. let11 a v Olomouci se stal vydavatel Našince Josef Černoch předsedou tamního 
Slovanského dělnického spolku. Na Ostravsku se dokonce explicitní označení spolkových 
aktivit jako dělnických objevuje již od počátku 70. let 19. století, jak dokumentuje zpráva 
o tom, že v masopustě zřízena bude také první dělnická beseda na Salmovci.12 Naproti tomu 
v Opavě se z původního označení Dělnické jednoty slovo dělnická vypustilo, protože údajně 
neodpovídalo regionálním specifikům: Při posledním odstavci denního pořádku „volné 
návrhy“ rozpředla se živá debata. […] Na návrh pánů R. Dubového a J. Štěpána zaměňuje 
se název spolku, jenž příště zníti má Řemeslnická jednota. Změna ta odůvodněna jest tím, že 
slovo dělník jest ve Slezsku méně obvyklé a poněkud jiného významu.13

Mimo periodický tisk jsou k dispozici další neperiodické publikace, které je třeba 
k pojmům beseda, matice a jednota vztáhnout. Jistě i na nich lze velmi dobře sledovat 
sémantické odlišnosti těchto uskupení: spolek typu beseda už tím, že je orientován dovnitř 
komunity, tisk nepotřeboval, naopak jednoty především stavěly na publicistické reflexi 
svých aktivit. Vztah matic k periodickému tisku byl dvojího druhu: tisk jednak získával 
sympatizanty s matičním úsilím a anoncoval výsledky matiční práce, jednak vyjadřoval 
jistou hodnotovou orientaci zprostředkovaným způsobem, což platí o ediční činnosti 
matice, především o Praskově Vlastivědě slezské a o Věstníku Matice opavské. Jako příklad 
uveďme ideu slovanské vzájemnosti. Tu Opavský týdenník vyjadřoval adresně,14 analogicky 
tak činila Opavská beseda, která uspořádala slovanský večírek obohacený přednáš-
kou o Pavlu Országhu Hviezdoslavovi (6. března 1909), kterou přednesl Alois Kolísek 

7 GROBELNÝ, Andělín: K některým etapám národního hnutí ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1848–1918. 
Slezský sborník 63, 1965, s. 457.
8 KUBÍČEK, Jaromír: Dějiny žurnalistiky na Moravě : První století českých časopisů 1848–1948. Brno 2013, 
s. 44–51.
9 Pomineme-li efemerní tiskoviny 80. a počátku 90. let (Přítel dělníků, Věstník, Práce). Viz ADAMUS, Alois: 
Dějiny novinářství na Ostravsku v přehledu. Moravská Ostrava 1935, s. 5–11.
10 Zdůrazněme, že se tímto konstatováním nemíní substantivum dělník – to se v dobových periodikách běžně 
objevovalo – nýbrž skutečně pouze adjektivní forma dělnický/dělnická, užitá v označení určitého spolku.
11 Tělocvičná jednota Sokol ve Velké Bystřici u Holomouce. Opavský týdenník 13, č. 23, 10. 6. 1882, s. 4.
12 Zvýraznění slova dělnická je přímo v novinovém textu, viz Pořádek slavnosti vánoční… Tamtéž 2, č. 2, 
14. 1. 1871, s. 2.
13 (šifra) -ka: Dělnická jednota. Tamtéž 12, č. 48, 26. 11. 1881, s. 2.
14 Například O našem písemnictví II. O naší řeči. Tamtéž 8, č. 10, 10. 3. 1877, s. 3; JEŽÍŠEK, Štěpán: Z Moskvy 
na Moravu, 25. ledna. Tamtéž 18, č. 13, 12. 2. 1887, s. 1.
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Požadavky slezských Slovanů. 
Řeči proslovené od slovanských poslanců na zemském sněmě Slezském roku 1898, Opava 1898. 

SZM, inv. č. A170M. Reprofoto Marcela Feretová.
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(1868– 1931).15 Avšak když Matice opavská vydala Kahlikovu Kytici z luhů slovanských 
(1891–1893, 1898) – šlo bezesporu o nejexkluzivnější knižní počin matice, o jakýsi literární 
protějšek k politickým proklamacím slovanské vzájemnosti a sympatií vůči Polsku, Rusku 
a jihoslovanským národům –, šlo pouze o přenesené, symbolické vyjádření slovanské ideje, 
svého druhu analogické rozšířenému pití ruského čaje vařeného v samovaru: posezení 
u samovaru nebo recitace veršů z Kahlikovy antologie jsou typické besední aktivity, naopak 
finanční garance vydání Kahlikových překladů je aktivitou matiční. Adresné a současně 
symbolické vyjádření je tu ale vždy kompatibilní a má v úběžníku samotné nositele spolkové 
aktivity, kteří své „já“ nedělili na besední nebo matiční složku.

Termín beseda má relativně širokou sémantiku korespondující s jeho značným 
rozšířením a užíváním v běžné jazykové praxi.16 Na Moravě besední hnutí zdomácnělo již 
v době předbřeznové a přitom nemuselo jít jen o politickou a národní aktivitu, ve Slezsku 
se tato činnost týkala pouze Opavy a snad zčásti také Těšína.17 Termín označuje aktivitu 
privátní, vymezenou určitou komunitou, rozvíjenou bez nutnosti kodifikace, tj. nikoliv 
vázanou na úředně registrovaný specifický spolek. Besedou je totiž akce sama, samo 
setkání lidí, jak tomu bylo ve Vávrovicích (studenti, divadlo).18 Až později se z besed (tj. 
slovo vystupuje v plurálu) stává beseda jako spolek (slovo vystupuje ve tvaru singuláru), 
jenž zaštiťuje jednotlivé akce – besedy – ve slezském prostředí.19 V obecně přijímaném 
jazykovém úzu se jím mínilo spolčování ve smyslu společné účasti na nejrůznějších 
podnicích, organizace debat a přednášek, podpora četby a recepce čteného, rozvoj 
ochotnického divadla a pořádání hudebních produkcí. Besední hnutí je ovšem obsahově 
velmi rozmanité, a bylo by proto chybou vnímat besedy jen jako záležitost dějin divadla 
a hudby, jak se zhusta dělo.20 Besední činnost naopak definuje kulturu občanské společnosti 
v celé její šíři obsahových aktivit a realizačních forem: kultura se v prostředí besed jeví jako 
heterogenní. Patří k ní témata vážná až vznešená, stejně jako činnost osvětové povahy, 
zacílená na profesní sféru (tu se objevuje pojem hospodářská besídka)21 nebo na mladou 

15 Slovenský večírek v Opavě. Tamtéž 40, č. 18, 3. 3. 1909, s. 3.
16 Beseda, besídka, besédka nebo besídečka ve smyslu 1. schůzky, společného posezení, kratochvíle a návštěvy 
(ve smyslu na besedu chodit), 2. odtud jako místo, kde se se lidé scházejí v soukromém prostředí (besídka, 
altán), 3. místnost určená ke společným zábavám (ve vazbách do besedy chodit, v besedě se bavit), 4. spolku 
takové aktivity organizujícím (v archaické vazbě být údem besedy) a 5. veřejných slavností (např. taneční beseda, 
večerní beseda apod.) Cit. dle KOTT, František Štěpán: Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický,  
1: A–M. Praha 1878, s. 59.
17 TROJAN, Jan: České besedy na Moravě v době národního obrození. Vlastivědný věstník moravský 42, 1990, 
č. 2, s. 177–186; srov. ŠIMŮNKOVÁ, Alena: Měšťanská beseda ve střetu zájmů: polarizace a nacionalizace 
pánského klubu. Kuděj : Časopis pro kulturní dějiny 7, 2005, č. 1–2, s. 73–92. K situaci ve Slezsku FICEK, Viktor: 
Ke vzniku čtenářských kroužku ve Slezsku. Těšínsko 15, 1972, č. 1–2, s. 28.
18 Z Vávrovic. Opavský týdenník 1, č. 1, 17. 9. 1870, s. 4.
19 Nejstarší besedou v regionu byla Občanská beseda v Moravské Ostravě, založená v roce 1862, viz Probuzení 
a boj naší národnosti v Mor. Ostravě. Ostravice 2, č. 24, 16. 6. 1894, s. 3.
20 Rozhlasová přednáška Milana Rusinského z 30. 8. 1933 viz RUSINSKÝ, Milan: Slezské besedy. Černá země 
10, 1933–1934, č. 1, s. 9–11; znovu RUSINSKÝ, Milan: Kapitolky ze Slezska. Moravská Ostrava 1946, s. 15–28.
21 Hospodářskou besídkou byl označen večer s osvětovými přednáškami, uspořádaný Okresním hospodářským 
spolkem v Horních Bludovicích, viz Ze Frýdku, 25. září. Opavský týdenník 24, č. 75, 27. 9. 1893, s. 2. Označení se 
objevuje jako název rubriky, viz Hospodářská besídka. Tamtéž 34, č. 13, 14. 2. 1903, s. 5; zde přehled naučných 
přednášek pořádaných Ústřední hospodářskou společností v Opavě ve venkovských obcích.
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generaci.22 A proto odebírající časopisy a budující spolkovou knihovnu, a nakonec – a to 
dokonce především – aktivita volnočasová, obsahově nenáročná, zaměřená na pobavení 
formou veselých vystoupení, jakýchsi komponovaných večerů se scénkami a se zpěvem 
kupletů, jejichž genezi je třeba hledat jak v jarmarečních písničkách, tak v moderním 
velkoměstském prostředí (šantán, kabaret). Tento termín se objevuje v polovině 80. let 
19. století a týká se pěveckých vystoupení v největších městech regionu (Opava, Moravská 
Ostrava). Do komponovaného večera nenáleží náročné drama, ale spíše aktovky nebo 
komické dialogy.

Pro besedy je charakteristické, že se neomezovaly na města; byly samozřejmou součástí 
života venkovských komunit. Ostatně ve venkovském prostředí se udržela tradice besed 
jako zábavných odpolední spojených s programem až do konce století.23 Rozdíl mezi 
besedami v městech a ve venkovském prostředí je nápadný a promítá se do specifické 
terminologie, reagující buďto na honorační, nebo na lidové pojetí spolku. Ta se týká 
samotného adjektivního určení besedy: ve Frýdku se ustavila Občanská beseda (1874), 
naopak v Sedlištích vznikla Občansko-rolnická beseda (1870). V Moravské Ostravě 
existovala honorační Občanská beseda (1862),24 označená za Slovanskou besedu,25 
nejstarší z měšťanských besed v regionu, složená z představitelů advokacie a technické 
inteligence; vedle ní fungovala Měšťansko–řemeslnická beseda (1880),26 sdružující 
živnostníky. Obdobně u zrodu Opavské besedy (1879), přejmenované na Čtenářský spolek 
(1890),27 stála elita – soudci, advokáti a středoškolští profesoři. Později k nim přibyly 
výrazné podnikatelské osobnosti; u sedlišťské besedy vedle starosty šlo o elitu adekvátní 
venkovské obci, tj. o zámožné sedláky, nadučitele místní školy a hostinského. U řady besed se 
udrželo označení čtenářský spolek / čtenářská beseda, objevující se v různých modifikacích, 
například jako Hornicko-čtenářský spolek Salm na Salmovci (1870) a Český čtenářský 
spolek v Michálkovicích (1893), resp. Čtenářská beseda ve Františkově údolí u Moravské 
Ostravy (1870), Česká čtenářská beseda v Hrušově (1893),28 Porubě (1894), na Zárubku 
v Polské Ostravě (1896), nebo ve Velkých Kunčicích (1896), případně v analogickém 
označení (Literární a zábavní klub Snaha v Těšíně, 1882), nejčastěji ale jako čtenářský 
spolek (např. Doubrava, od 1880; Heřmanice, 1887; Pustějov, 1893; Klimkovice, 1894; 
Petřvald, 1895; Hranečník v Polské Ostravě, 1896).29 Jiné besedy vystupovaly navenek 
jen se základním označením (Bruzovská beseda, od 1874; Beseda Sedlišťská, od 1875). 

22 Na vzdělávání mládeže a posílení jejího vlastenectví se zaměřovala beseda v Sedlištích, viz Ze Sedlišť,  
2. prosince. Tamtéž 21, č. 96, 6. 12. 1890, s. 3.
23 Například Beseda v Chvalíkovicích. Tamtéž 23, č. 73, 17. 9. 1892, s. 4. Dále srov. VYHLÍDAL, Jan: Kresby 
ze Slezska. Brno s. d., s. 73–80.
24 Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), fond Policejní ředitelství Moravská Ostrava, spolkové spisy, sign. 69, 
kart. 895.
25 Z Opavska. Národní listy 2, č. 70, 24. 3. 1862, s. 1.
26 Živnostenský ruch v Moravské Ostravě. Národní listy 22, č. 1, 1. 1. 1882, s. 5.
27 SOSNA, Martin: Z historie českého čtenářského spolku v Opavě. Vlastivědné listy 42, 2016, č. 2, s. 4–12. 
Časový rozdíl mezi vznikem moravskoostravské besedy a besedy v Opavě nesmí mást, pokus založit měšťanskou 
besedu byl učiněn již v roce 1865, avšak bezúspěšně, viz FICEK, Viktor: Antonín Vašek zakládá čtenářský spolek 
v Opavě. Slezský sborník 47, 1949, s. 348–352.
28 Ustavující valná hromada. Ostravice 1, č. 42, 9. 12. 1893, s. 4.
29 KUBÁT, Jaroslav: První český spolek na Orlovsku. In: Jedenáctá výroční zpráva státního reálného gymnasia 
v Orlové za školní rok 1929–1930. Orlová 1930, s. 4–7.
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V menších lokalitách čtenářský spolek plnil současně funkci osvětového hospodářského 
spolku (Čtenářsko-hospodářská beseda ve Svinově); běžné je rovněž deminutivum besídka 
(Čtenářsko-rolnická besídka, Domaslovice; Hospodářská besídka, Litultovice).

Diference mezi slezskými městy a mezi městy a venkovem nacházíme i v terminologii 
besedních aktivit. Česká Opava znala besední jour-fixy coby zábavné večery s pestrým 
programem složeným z přednášky, ale nikoliv ve smyslu osvětovém, nýbrž jako zábavného, 
vtipného či dokonce žertovného vystoupení na určité literární, historické nebo obecně 
kulturní téma složeného ze zpěvu, z hry na hudební nástroje a z taneční zábavy. Obdobně 
byla označována přátelská setkání s hudebním programem také v dalších významnějších 
městech.30 Analogickým označením je dýchánek.31 Naproti tomu Čtenářský spolek 
v Hrabové (což je synonymum besedy) pořádal „zábavy pěvecko-deklamatorní“, což 
je v podstatě totéž.32 Opavská beseda konala akce pro své členy, jejich manželky a pro 
pozvané hosty, začasté přišedší z Ostravy, Prahy nebo dalších měst; Vincenc Prasek se 
stal čestným členem Moravské besedy v Praze.33 Šlo jí o uplatnění honoračního principu, 
v politickém životě charakteristického pro národní stranu (ostatně právě členové besedy byli 
jejími sympatizanty) i pro německou spolkovou alternativu (Leseverein).34 Naproti tomu 
Řemeslnická jednota fungovala spíše na principu sociálně-stavovském, proto ve zprávě 
o zábavném večeru Řemeslnické jednoty v Opavě 22. března 1885 čteme o návštěvě mnoha 
venkovanů z okolí.35

Besední akce spadaly zvláště do masopustního období36 a období před Vánoci, naopak 
méně do období letního. Vázaly se často na oblíbené svátky křesťanských patronů, jakými 
byly svatý Josef, Martin, Štěpán a Silvestr v ryze sekulárním smyslu jako josefské, martinské, 
štěpánské a zvláště silvestrovské zábavy37 s nezbytným pohoštěním pro účastníky. Stranou 
nezůstal svatý Václav, akcentovaný jako národní patron. Výjimečně vystupovaly besedy 
navenek, jak tomu bylo v případě pěveckého odboru Opavské besedy, který doprovodil 
vystoupení žáků opavského gymnázia v kostele svatých Jiří a Vojtěcha v květnu roku 1884.38 
Ale i v tomto případě šlo o elitně, honoračně chápanou událost.

Besedy byly vázány na besední místnosti – sály v hostincích nebo hotelech, případně 
v Matičním (Besedním) domě v Opavě; na venkově se konaly nezřídka v soukromém stavení 
(Mokré Lazce).39 Výjimku tvořily letní akce odehrávající se v přírodě (zahradní slavnosti) 

30 Například v Místku viz Z Místku, 10. března, jour fix v Besedě. Ostravice 1, č. 4, 18. 3. 1893, s. 5.
31 K Občanské besedě v Moravské Ostravě viz Dýchánek Občanské besedy. Ostravice 2, č. 16, 21. 4. 1894, s. 2. 
32 Čtenářský spolek v Hrabové. Opavský týdenník 23, č. 73, 17. 9. 1892, s. 4; analogicky Z Františkova Údolí 
u Moravské Ostravy. Tamtéž 18, č. 83, 22. 10. 1887, s. 2.
33 Osobní. Tamtéž 12, č. 88, 11. 11. 1881, s. 2.
34 Ve výboru německého Čtenářského spolku v Opavě se objevily osobnosti jako Anton Carl Lemach, vládní 
rada Julius Krch, průmyslník Ignaz Grauer, Karl von Rolsberg, Josef svobodný pán von Menßhenger, Camillo 
hrabě Razumovský nebo obchodník Samuel Glassner, viz Troppauer Leseverein. Troppauer Zeitung 106, č. 20, 
25. 1. 1891, s. 4.
35 Druhý zábavný večer postní Řemeslnické jednoty v Opavě. Opavský týdenník 16, č. 24, 25. 3. 1885, s. 3.
36 Občanská beseda ve Frýdku. Ostravice 2, č. 3, 20. 1. 1894, s. 2.
37 Ke Svinovu viz Sylvestrovskou zábavu pořádá… Tamtéž, 29. 12. 1894, s. 3.
38 Z českého gymnázia v Opavě. Opavský týdenník 15, č. 41, 24. 5. 1884, s. 2.
39 HOŘICA, Ignát: Listy z Čech : Obrázky z Moravy a ze Slezska. Tábor s. d., s. 147–149.
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nebo výlety. Například Opavská beseda uspořádala v červnu 1893 výlet do Hrabyně;40 
výlety se stal známým Literární a zábavní klub Snaha.41 Výlety mohly být spojeny s divadelní 
nebo hudební produkcí, případně se sokolským cvičením.42

Oproti besedě je termín matice poměrně exkluzivnější, rozšířený ve více slovanských 
zemích a současně významově pestřejší: označuje teritoriálně a místně omezené aktivity 
spojené s podporou konkrétní osvětové činnosti (školství, vydávání a distribuce knih) 
a současně – oproti besedě – nesoucí prvek konfrontace s jinonárodní většinovou 
společností, obrany a hmotné podpory, ale již nikoliv prvek veřejné artikulace společného 
zájmu. V pozadí její činnosti zůstává křesťanská caritas ve smyslu nezištné lásky a pomoci 
bližnímu, v občanské společnosti jakoby sekularizovaná a proměněná v konkrétní finanční 
podporu, neboť peníze tvoří v industriální společnosti nejdůležitější pojítko mezi dobrým 
úmyslem a jeho naplněním.43 Rok 1879 je rokem ukončení politiky pasivní rezistence, 
rokem příchodu českých poslanců do Říšské rady a zformování Českého klubu, jenž si 
vytkl za cíl podporu opavské matice44 (tj. nikoliv podporu některé z českých besed ve 
Slezsku), neboť matice je a priori politikum; je tedy pasivním objektem politické aktivity. 
Záhy poté nabyla idea matice jako školského spolku – a současně jako tématu politické 
činnosti – nové úrovně vznikem Ústřední matice školské (od 1880). Protagonista české 
politiky František Ladislav Rieger spojoval politické angažmá v říšském sněmu s touto 
maticí, jíž byl starostou. Současně propojoval centrum a lokální matice z hlediska této 
podpůrné činnosti. Upozorněme, že ve Slezsku vzniklo několik poboček Ústřední matice 
školské (Litultovice, Stěbořice, obě 1895), takže v zakládání menšinových škol a jejich 
vydržování nabyla jisté úspěšnosti.45 Bylo by současně velmi zajímavé sledovat, kde začíná 
podpora Ústřední matice školské ve slezských obcích46 – a kde se střetává, míjí nebo si 
možná i konkuruje s podporou Matice opavské. Věříme-li dobové zprávě, Ústřední matice 
školská je autonomní a všezahrnující organizace, naopak lokální matice sledují parciální 
a současně komplementární zájmy v jednotlivých obcích a regionech, Matici opavskou 
z toho nevyjímaje (dobová zpráva dokonce označila tuto matici za Matici školskou viditelně 
po vzoru Matice školské v Olomouci, která vznik opavské matice mohla inspirovat).47 Na 
konci 19. století sledujeme určitý rozpor: jestliže olomoucký Pozor lkal nad opomíjením 
opavské matice slovy, potrvá-li ať bezděčně, ať zúmyslně pomíjení Matice opavské i nadále, 

40 Opavská beseda. Ostravice 1, č. 18, 24. 6. 1893, s. 5.
41 ŠIMEČEK, Bedřich: O národním ruchu na Těšínsku v době 1880–1900. Zvláštní otisk z Věstníku Matice 
opavské, Opava 1934, s. 12–13.
42 Z Frýdku, Občanská beseda… Ostravice 3, č. 47, 27. 7. 1895, s. 2.
43 Matice = pokladnice, základní fond, jistina k jistému účelu věnovaná, Stammfond. Obzvláště tak vešlo v obyčej 
jmenovati u Slovanů fondy založené ku podporování literární činnosti. Cit. dle KOTT, F. Š.: Česko-německý slovník,  
s. 986. Matice vskutku byla zpočátku chápána především jako organizace na podporu četby, jak dokládá 
následující citát: Zvláště odkazuji Vás, drazí rodáci, na tak zvané matice a jiné spolky pro vydávání dobrých knih. 
Cit. dle Dopisy. Z Vídně. Opavský týdenník 2, č. 2, 14. 1. 1871, s. 15–16.
44 JEŠAR, R.: Čechoslované ve Slezsku rakouském. Našinec 11, č. 34, 19. 3. 1879, s. 1.
45 Ke statistice například Ústřední matice školská. Ostravice 1, č. 17, 17. 6. 1893, s. 2.
46 BĚLEHRÁDEK, F[rantišek]: Činnost Ústřední matice školské ve Slezsku. In: Vlastivědný sborník slezský, 
1. Opava 1925, s. 234–238.
47 Matiční slavnost v Náměšti. Olomoucký Pozor 3, č. 74, 2. 7. 1896, s. 2. Opavané byli informováni o vzniku 
a činnosti Matice školské v Olomouci, viz Příznivcům národního školství českoslovanského. Opavský týdenník 
č. 2, 11. 1. 1873, s. 15-16; dále například Matice školská v Olomouci. Tamtéž 7, č. 2, 8. 1. 1876, s. 14.
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nastane katastrofa, Matice zanikne a s ní i padne vše, oč nyní pečuje,48 pak současně apeloval 
na podporu Ústřední matice školské, jejíž roli ve Slezsku viděl jako nezastupitelnou.49

Ač se na Matici opavskou50 vybíralo v rozsáhlém teritoriu, včetně moravských měst 
a obcí,51 nezůstala sama: přibyly Matice ostravská (1885)52 a Slezská matice osvěty 
lidové (1898).53 Základní směr aktivit je těmto spolkům společný: je to podpora školství 
zakládáním a vydržováním škol. Matici ostravské šlo o založení české mateřské školy, 
dívčí měšťanské školy a reálného gymnázia.54 Současně udržovala vazbu k Ústřední 
matici školské. Byly zde ale i nápadné rozdíly. Matici ostravské se podařilo především 
to, na co Matice opavská sice pomýšlela, avšak nedotáhla do zdárného konce: vybudovat 
reprezentační Národní dům v Moravské Ostravě. Lze předpokládat, že snad právě vlivem 
konkurence s Ústřední maticí školskou a s rozvojem matičního hnutí na Těšínsku se 
proměnila také činnost opavské matice od ryze školského podpůrného spolku směrem 
ke kulturní organizaci se širším osvětovým posláním, vázaným ovšem pouze na město 
Opavu. Toto rozšíření činnosti bylo riskantní a již předem odsouzené k nezdaru. Nadto se 
obsah Matice opavské v průběhu 90. let vyprázdnil. Jednak určující roli v podpoře českých 
škol plnila Ústřední matice školská, pakliže nedošlo k postátnění školy (což byl případ 
nejhmatatelnějšího produktu matiční činnosti – českého gymnázia v Opavě –, jež bylo 
postátněno v roce 1899), jednak další kulturní sféry přebíraly samostatné spolkové subjekty. 
Z nich připomeňme alespoň Pěvecko-hudební spolek Křížkovský (1887), Spolek pro 
zakládání knihoven ve Slezsku (1891) a spolek Slezská kronika (1894); prvý měl charakter 
hudební besedy, druhý čtenářské matice a třetí fungoval coby moderní ediční podnik, jenž 
ziskem z prodeje publikací pamatoval na matiční hnutí, konkrétně na Slezskou matici osvěty 
lidové v Těšíně.55 Je velkým nedostatkem, že tyto a další spolky nemají zpracovány své dějiny 
nikoliv ve smyslu shromáždění historických dat, ale ve smyslu socioprofesní analýzy svého 
členstva, jež by prozradila jejich strategie. O Spolku pro zakládání knihoven ve Slezsku 
(1891) lze například vážně uvažovat jako o účinné organizační bázi katolických duchovních, 
kteří podporou knih a rozvojem čtenářských kompetencí sledovali své specifické zájmy.56 
A vzpomeňme, že v zárodku Matice opavské to byli především duchovní, kteří stáli u jejího 

48 České veřejnosti na uváženou. Pozor 8, č. 139, 23. 11. 1901, s. 2.
49 Neodkladná práce pro Slezsko. Tamtéž 7, č. 130, 10. 11. 1900, s. 1.
50 JAKUBÍKOVÁ, Renata: Vznik a počátky Matice opavské 1877–1884. Časopis Slezského zemského muzea, 
série B 43, 1994, s. 143–153; KRAMNÁ, Jaromíra: Matice opavská (1877–1948). In: Opava : Sborník k dějinám 
města, 1. Opava 1998, s. 7–25. Dále například Matice opavská. Našinec 9, č. 10, 24. 1. 1877, s. 3.
51 Například Dary. Moravské noviny – příloha Brněnských novin 1, č. 95, 25. 4. 1880, s. 3; Ze Vsetína. Tamtéž, 
4, č. 250, 18. 9. 1883, s. 3.
52 MYŠKA, Milan: Moravská Ostrava za průmyslové revoluce v letech 1829–1880. In: JIŘÍK, Karel – 
PITRONOVÁ, Blanka (eds.): Dějiny Ostravy. Ostrava 1967, passim.; GRACOVÁ, Blažena: Emanuel Balcar. 
In: MYŠKA, Milan – DOKOUPIL, Lumír (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. Ostrava 1997, 
s. 13; KUJEVSKÝ, František: Matice Ostravská. In: KŮRA, Jaroslav (ed.): Život českého lidu pod Bezkydem : 
Národní, kulturní, sociální – hospodářský a politický – nástin soudobého Slezska. Ústí nad Orlicí 1918, s. 15–17.
53 K období před rokem 1918 heslovitě HABRMANOVÁ, Magda: Slezská matice osvěty lidové 1918–1938. 
Časopis Slezského zemského muzea, série B 41, 1992, s. 52, 69; HRUBÝ, Věnceslav: Proč založena Matice osvěty 
lidové pro Knížectví těšínské? In: Památník Matice opavské 1877–1927. Opava 1927, s. 162–166.
54 Matice Ostravská. Ostravice 5, č. 43, 12. 6. 1897, s. 3.
55 Slezská kronika. Pozor 11, č. 64, 22. 4. 1904, s. 4.
56 Například Spolek pro zakládání knihoven ve Slezsku. Věstník Matice opavské 2, 1903, s. 93–96.
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zrodu; v 90. letech jejich role ve spolku ztratila na významu, načež hledali samostatný 
subjekt pro své osvětové působení.

V této jen letmo naznačené situaci se zdá, že se oprávněně vynořila otázka, čím by 
matice měla být, avšak v okruhu jejích exponentů se odpovědi na tuto otázku rozcházely. 
Tak například jestli Opavský týdenník v roce 1901 napsal, že matice Opavská měla se prací 
vlastivědeckou státi Slezsku tím, čím jest Matice česká Čechám, Moravská Moravě; bohužel 
tato osvětová činnost matice… jest skrovná,57 pak Prasek myslel na zcela samostatnou 
Slezskou společnost vlastivědeckou, oddělenou od matice, jež by zahrnovala vedle knihovny 
české muzeum s archivem, obojí chápané regionálně. Tato společnost by se připodobnila 
Vlasteneckému spolku muzejnímu v Olomouci, u jehož zrodu v roce 1883 stál i Prasek.58

Spolkový typ jednota se vztahuje k politické aktivitě nebo označuje spolek s vyhraněným 
kulturně-osvětovým posláním (Divadelní a ochotnická jednota, Opava, 1887; Pěvecko- 
-hudební jednota Hlahol, Doubrava, 1895) nebo pro spolky profesně či stavovsky vyhraněné 
(například učitelská jednota,59 řemeslnická jednota60) a zájmové (tělocvičná jednota 
Sokol; Zemská hasičská jednota61 apod.), které organizovaly akce především pro své  
členy.62 Politické jednoty se snažily domoci politického vlivu a zlepšení poměrů v určité své 
oblasti širší informovaností, tj. pojily osvětu s politickým programem.

Pojem jednota jako označení politického spolku naplňují katolicko-politické jednoty. 
Ve Slezsku se nejstarší jednoty tohoto typu ustavily počátkem 70. let 19. století v Opavě 
(1870), Vávrovicích (1870),63 Kateřinkách (1870), Litultovicích (1871)64 a Klimkovicích 
(1870–1873);65 delší životnost si ale udržely pouze jednoty v Kateřinkách a Klimkovicích, 
později přibyly v dalších místech, byť nesly jiné označení než jednota (Katolická 
hospodářsko-čtenářská beseda v Loděnici, 1896). Z jejich aktivit byly klíčové přednášky 

57 40 let osvětové práce ve Slezsku. Opavský týdenník 32, č. 17, 27. 2. 1901, s. 2. Tento názor ovšem spíše 
v symbolické rovině prezentoval Antonín Rezek v nedatovaném dopise Praskovi, viz NEJEDLÁ, Oldřiška: 
Korespondence Vincence Praska s pražskými historiky. Slezský sborník 64, 1966, č. 3, s. 367.
58 DOKOUPIL, Lumír – KADLEC, Petr: Středoškolský profesor daleko od centra – pedagog, badatel, veřejný 
činitel. In: ZÁŘICKÝ, Aleš – DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana – ZÁVODNÁ, Michaela (eds.): Vzdělanec nad 
hranicemi „provincionality“ / Uczony ponad granicami „prowincialności“. Ostrava 2014, s. 80. Dále srov. SKUTIL, 
Josef: Praskův návrh olomoucko-opavské spolupráce. Slezský sborník 54, 1956, s. 407.
59 K učitelské jednotě v Bohumíně viz Od Moravské Ostravy, 8. července. Opavský týdenník 10, č. 28, 12. 7. 1879, 
s. 2; k učitelské jednotě v Opavě viz Učitelská jednota okresu Opavského. Tamtéž 2, č. 12. 24. 3. 1871,  
s. 90, valná hromada dne 11. 3. 1871 řešila mj. otázku liberálních školských zákonů z let 1868–1869.
60 K Hospodářsko-řemeslnické jednotě v Klimkovicích, ustavené v roce 1887, viz Do Klimkovic a okolí. Opavský 
týdenník 18, č. 92, 23. 11. 1887, s. 2.
61 Opavský spolek založený v roce 1896. Die Gemeinde-Verwaltung der Landeshauptstadt Troppau 1896–1905. 
Troppau 1911, s. 526.
62 Založena jako Dělnická jednota, viz Dělnická jednota v Opavě. Opavský týdenník 11, č. 41, 9. 10. 1880, s. 2; 
dále srov. Řemeslnická jednota. Tamtéž, 13, č. 3, 21. 1. 1882, s. 3; Ochotnické divadlo. Tamtéž č. 14, 8. 4. 1882, 
s. 2. – Přehledně viz České spolky na Slezsku. In: ŠIMEČEK, Bedřich (ed.): Kalendář slezský na rok 1897,  
s. 103–104.
63 Z Vávrovic. Opavský týdenník 1, č. 1, 17. 9. 1870, s. 4; Z Vávrovic do Vávrovic. Otevření spolku katolické 
politického. Tamtéž, č. 15, 31. 12. 1870, s. 119.
64 Z Litultovic. Opavský týdenník 2, č. 3, 21. 1. 1871, s. 24.
65 Katolické jednoty v Opavě, Kateřinkách, Klimkovicích a Vávrovicích připomínají články Katolický ruch. 
Hlas. Časopis politicko-náboženský č. 24, 20. 12. 1870, s. 395 a Z Klimkovic. Hlas. Týdenník politicko-náboženský 
23, č. 1, 5. 1. 1871, s. 7.
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na rozličná témata ze života katolické církve v různých evropských zemích, morální naučení 
a vystupování proti „pověrám“. Vedle přednášek to bylo budování knihoven s katolickým 
tiskem a beletristickými a naučnými spisy analogické intence. S morálně-edukativní funkcí 
katolicko-politických jednot se úzce pojila funkce politická, zvláště téma českého státního 
práva, role katolické církve v moderní době a hospodářská emancipace prostřednictvím 
zakládání záložen, což byla témata zajímající exponenta kateřinské jednoty Antonína 
Grudy.66 U katolicko-politických jednot v Kateřinkách a Litultovicích šlo při jejich 
zformování o vyjádření znechucení a odporu vůči ataku Italské republiky vůči Papežskému 
státu a o deklaraci společenské funkce římskokatolické církve, případně o reakce na úpravy 
školského zákona, to vše vyjadřující jeden politický směr, jenž se postupně utvářel v rámci 
národní strany.67 Vyhraněně politický charakter měly resoluce, které katolicko-politické 
jednoty vydávaly prostřednictvím periodického tisku, jež lze chápat jako zformulování 
uceleného politického programu příští katolické strany.68

Základem činnosti byly akce směřující vně komunity, tj. přednášky exponentů spolku 
a jejich hostů (duchovní, učitelé) pořádané převážně pro venkovské obyvatelstvo. Jejich 
frekvence byla různá, např. pro klimkovický spolek je doloženo 23 přednášek v roce 1876.69 

66 Nová záložna. Opavský týdenník 2, č. 14, 8. 4. 1871, s. 112. 
67 Z Kateřinek. Tamtéž 1, č. 12, 10. 12. 1870, s. 95; Z Klimkovic. Tamtéž, 2, č. 12, 13. 5. 1871, s. 151.
68 Resoluce Katolicko-politickou Besedou v Kateřinkách na valné hromadě dne 24. září 1871 přijatá. Tamtéž 
2, č. 39, 30. 9. 1871, s. 306–307.
69 Z Klimkovic, dne 7. března (Shromáždění jednoty katolicko-politické). Tamtéž 8, č. 10, 10. 3. 1877, s. 3.

Matiční dům v Opavě okolo roku 1900. SZM, inv. č. FP10155/2. 
Reprofoto Marcela Feretová.
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To ovšem neznamená, že by se tyto jednoty také nemohly jmenovat besedy (v tomto smyslu 
bylo označení jednota a beseda chápáno jako synonymní)70 nebo že by jejich aktivity 
nemohly směřovat také dovnitř komunity, jak svědčí uspořádání prvního večera zábavného 
v Kateřinkách – čili aktivity typické pro besedy –, ovšem s tím, že šlo o seznámení manželek 
členů spolku s účely jednoty, tj. o jejich získání pro politický směr, jednotou zastávaný. 
Naopak zábavný večer, uspořádaný klimkovickou jednotou v létě 1872, měl zcela jiný 
charakter: studenti, trávící v Klimkovicích prázdniny, připravili divadelní představení 
a pásmo žertovných deklamovánek čili pro členy spolku uspořádali besedu.71 Zde šlo 
o zárodek činnosti speciálních studentských spolků, které v českém prostředí sledujeme 
až od 90. let 19. století.

Mimo katolicko-politické jednoty ve slezských a blízkých moravských městech (Brušperk) 
je určující aktivita Politické a hospodářské jednoty v Opavě – klíčového a neprávem 
opomíjeného spolku, jehož analýza, která doposud nebyla provedena, umožňuje definovat 
jednotu jako korporaci anticipující společenské funkce moderní politické strany, pospolitost 
adresující své apely a svá poselství do širšího prostoru, ať už šlo o uplatnění politických 
práv, nebo o informovanost o soudobých trendech hospodářství. Jednota se ustavila valnou 
hromadou konanou 22. října 1882 a první veřejnou akcí byla schůze v Kylešovicích, které 
se účastnili hosté z Hlavnice, Neplachovic, Kateřinek nebo Slavkova. Exponenty spolku 
byli členové opavské matice a současně zdejší besedy (František Stratil, Antonín Gruda, 
Jan Kolofík, Romuald Dubový, Jan Florián Lhotský), jimž báze jednoty poskytla prostor 
k vysloveně politickému působení.72 Aktivitami jednoty, jež si životnost udržela do počátku 
století, byly veřejné schůze a přednášky na venkově, tj. organizované mimo Opavu, nebo 
všemožné petice a protesty, týkající se zásadních otázek politického a hospodářského 
života.73 Přednášející oslovili posluchače kupříkladu ve Skřipově (1885),74 na shromáždění 
v Neplachovicích (1888)75 vysvětlili rolníkům zásluhy Aloise Pražáka o zrušení roboty, 
naopak s tématy jazyková rovnoprávnost ve Slezsku, vyučování němčině nebo požadavek 
zestátnění gymnázia vystoupili v Klimkovicích (1897),76 přičemž nejdůležitější byla 
provolání na táboru na Ostré hůrce (1889), jako by rekapitulující všechna témata, jež zazněla 
na setkáních na různých místech Slezska.77 Vztah matice a jednoty lze chápat tak, že jednota 
je politickým mluvčím matice a jejího úsilí; ona to byla, jež proměňovala úsilí opavské 
matice do forem veřejných provolání a resolucí, tj. adresných požadavků vyznačujících se 

70 Z Litultovic. Katolicko-politická beseda. Tamtéž 2, č. 7, 18. 2. 1871, s. 55. Katolicko-politická jednota je 
v tisku paralelně označována za jednotu i besedu, například Katolicko-politická beseda v Kateřinkách. Tamtéž 
1, č. 12, 12. 11. 1870, s. 64; Z Kateřinek. Tamtéž č. 17, 29. 4. 1871, s. 135 ( jako beseda); Pozvání. Tamtéž 3,  
č. 52, 20. 12. 1872, s. 419 (jako jednota).
71 Z Klimkovic. Tamtéž 3, č. 41, 12. 10. 1872, s. 332.
72 Z politické a hospodářské jednoty v Opavě, Tamtéž 13, č. 49, 9. 12. 1882, s. 2; Rovnoprávnost ve Slezsku. 
Tamtéž, č. 51, 23. 12. 1882, s. 2; První veřejná hromada Politické a hospodářské jednoty Opavské v Kylešovicích. 
Tamtéž 13, č. 47, 25. 11. 1882, s. 1, na tuto akci přijeli účastníci z Hlavnice, Neplachovic, Kylešovic a Slavkova.
73 Například Slezsko protestuje. Pozor 7, č. 17, 13. 2. 1900, s. 2.
74 Z Lukavce, 4. května. Opavský týdenník 16, č. 37, 13. 5. 1885, s. 1.
75 Slezští Čechové a slavnost zrušení roboty v Praze. Národní politika 6, č. 262, 20. 9. 1888, s. 1.
76 Politická a hospodářská jednota Opavská. Ostravice 5, č. 43, 12. 6. 1897, s. 3.
77 Zpráva o činnosti Politické a hospodářské jednoty v Opavě ve správním roce 1889. Opava [1889], s. 24–31.
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naléhavostí a patosem.78 Zároveň nutno zdůraznit, že obeznámenost s činností jednoty 
byla za hranicemi Slezska chabá, vždyť ještě v roce 1895 muselo vyjít v tisku upozornění, 
že moravské noviny zapomínají, že právě ustanovený politický spolek pro Fryštát a okolí 
není v regionu prvním českým (politickým) spolkem!79

V souvislosti se skladbou spolků české společnosti ve Slezsku nutno zohlednit i vazby 
k Praze jako centru vyššího vzdělání a atraktivních a inspirativních společenských 
kontaktů. Nejde již o zájmy protagonistů národní strany o Slezsko; nejde o reflexe pražské 
publicistiky (Ignát Hořica), jde o vazby osobnější a konkrétnější; o intimnější zkušenost 
absolventů moravských středních škol s pražským prostředím. Studenti přišedší z Moravy 
měli k dispozici podpůrný, ve své podstatě tajný spolek Blaník (1861), z něhož vzešel 
spolek Radhošť (1869). Jeho součástí se stala Moravská beseda (1874–1894), vystřídaná 
Moravsko-slezskou besedou (1896).80 Ta se ve shodě s označením zaměřila na besedování, 
tj. na setkávání členů při diskusích, přednáškách a dalších aktivitách, včetně edičních 
projektů; současně jako kolektivní člen Matice opavské podporovala finančními sbírkami 
její činnost.81 Pro slezské poměry bylo důležité, že se v Radhošti angažovaly osobnosti, jež 
zakotvily ve Slezsku (František Stratil).82 V relaci s názorovým tříbením mladé inteligence 
se utvořil nový typ spolků stojících vně stávající besedy: šlo o akademické spolky (Odra, 
1892; Opava, 1893), jež plnily funkci „akademických besed“ ve vztahu ke Slezsku. Besední 
(tj. přednášková, zábavná) činnost byla pro ně určující stejně jako činnost podpůrná. Takto 
vyzněly například vzpomínková oslava k nedožitým osmdesátinám Antonína Vaška, konaná 
v Háji-Chabičově a tvořená recitací, přednáškou a hudebním číslem, nebo Macharův večírek 
v Opavě (2. dubna 1904) s přednáškou, hudební vložkou a recitací.83 Akce Akademického 
spolku Opava v Oticích 24. září 1899, jejíž součást tvořila divadelní představení a přednáška 
o mateřském jazyku, si kladla za cíl výtěžek ze vstupného věnovat na učební pomůcky pro 
zdejší školu.84 Některé akce akademických spolků měly charakter osvětový – jako příklad 
uveďme myšlenku národopisné výstavky v Opavě, s níž přišel Akademický spolek Opava 
v roce 1893 – jiné výlučně podpůrný, možno říci matiční, což se týkalo podpory knihoven: 
Akademický spolek Odra přišel s nápadem založit lidovou čítárnu pro Moravskou Ostravu 
nebo organizoval Čechovu knihovnu ve Vítkovicích.85 Analogicky ke školským maticím 

78 Například Požadavky Slezských Slovanů. Řeči proslovené od slovanských poslanců na zemském sněmě Slezském. 
Opava 1898. 
79 Politický spolek pro okres Fryštátský. Noviny těšínské č. 19, 1. 6. 1895, s. 4.
80 MACHAČOVÁ, Jana: K vývoji studentského hnutí na Moravě a ve Slezsku na přelomu 19. a 20. století. Slezský 
sborník 69, 1971, s. 58–65.
81 FOLPRECHT, Josef: Památník Moravsko-slezské besedy 1869 (1873)–1918. Praha 1919, s. 7, 27, 68; 
KOLEJKA, Josef: První české střední školy na Moravě 1867–1884. Časopis Matice moravské 111, 1992, č. 2,  
s. 269.
82 Radhošť. Opavský týdenník 9, č. 45, 9. 11. 1878, s. 2.
83 Oslava slezského buditele prof. Antonína Vaška. Tamtéž 40, č. 101, 24. 12. 1909, s. 4; Akademický spolek 
„Opava“. Tamtéž.
84 Akademický spolek „Opava“. Opavský týdenník 30, č. 73, 20. 9. 1899, s. 3.
85 Národopisná práce ve Slezsku. Národní politika 11, č. 149, 31. 5. 1893, s. 2; Národní slavnost v Kateřinkách 
u Opavy. Tamtéž 15, č. 222, 12. 8. 1897, s. 2; Akademický spolek Opava. Tamtéž, č. 317, 16. 11. 1897, s. 3; 
Akademici slezští a ostravští… Tamtéž 17, č. 143, 25. 5. 1899, s. 3; Z Mor. Ostravy. Tamtéž 12, č. 30, 31. 1. 1894, 
s. 1; České veřejnosti. Národní listy 35, č. 139, 21. 5. 1895, s. 3; Čechova knihovna ve Vítkovicích. Národní politika 
15, č. 195, 16. 7. 1897, s. 2.
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a jiným spolkům (tělovýchovné jednoty Sokol, učitelské jednoty, hasičské spolky, divadelní 
a pěvecké spolky, okrašlovací spolky apod.) se v 90. letech 19. století uvažovalo o zastřešující 
organizaci studentů, resp. studentských spolků.86 A současně – a to je unikátní proces – se 
na bázi Akademického spolku Opava formoval v Praze „užší spolek“, jenž by rozšířil zájem 
o Slezsko také mimo akademické kruhy směrem k přátelům Slezských Čechů.87

Současně je nápadné, že studentstvo představovalo progresivní modernizační 
myšlenkový proud, který se doma setkával s určitým nepochopením.88 Toto generační 
tříbení je jedním z rysů 90. let 19. století, jež přineslo definitivní rozpad politické jednoty 
a ukončilo platnost pojmové triády beseda – matice – jednota v sémantice podmíněné úrovní 
politického a kulturního života třetí čtvrtiny 19. století. Atakem na jednotu v politickém 
smyslu slova byla geneze nových politických subjektů v posledních desetiletích 19. století 
a s ní nová argumentace, kterou přineslo zvláště pokrokové hnutí. Například schůze 
národních socialistů při příležitosti svátku Prvního máje v Opavě (1910) se konala 
v Matičním, resp. v Besedním domě.89 Z toho vyplýval požadavek na nové prostory, přičemž 
vzorem zde bezesporu byla Moravská Ostrava s tamním Národním domem. Opavané 
se o Národní dům snažili marně.90 Matice byla nedostatečnou organizační podporou 
a samostatný spolek, založený pro tento účel, nebyl úspěšný. Vytváří se proto nové spolky, 
jejichž cílem je stavba právě takových národních domů. To platí vedle Opavy o Frýdku, kde 
se spolek Národní dům utvořil v roce 1909.91 To, že šlo o aktivitu mladší generace, dokládá 
účast Antonína Břeského (1882–1956) na tomto podniku.92 Jiný představitel téže generace, 
učitel Josef Kudela (1886–1942), implicite vznesl týž požadavek pro Opavu tím, jak kriticky 
komentoval Matiční dům v Opavě jako nedostatečný pro kulturní potřeby současnosti, 
přičemž na nový Národní dům, jehož je tak potřeba, ovšem není peněz. (Stejně je to s národním 
domem ve Frýdku).93

Kolem roku 1900 reprezentují novou úroveň spolčování slezský odbor Národní rady 
české, jenž měl stmelovat politické divergence soudobého stranického života, Ústředí 
starostenských sborů slezských a vrcholná hospodářská organizace, jíž se stala Ústřední 
hospodářská společnost pro Vévodství slezské. V roce 1907 přibyly v Opavě a ve Frýdku 
slezské odbory Národohospodářské společnosti moravskoslezské, jejímž sídlem byla 
Moravská Ostrava. Vzdor stmelujícímu prvku, patrnému v názvech korporací, bylo zjevné, 

86 Ústřední organisace moravskoslezského studentstva. Olomoucký Pozor 3, č. 56, 16. 5. 1896, s. 1–2.
87 Cit. dle Slezané v Praze, sdružení v akademickém spolku Opava… Národní politika 23, č. 316, 16. 11. 1905, 
s. 3. Komplexně KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Slezský konzulát“ v Praze : Od Slezanu k Slezskému 
kulturnímu ústavu 1906–1945. Opava 2010, s. 18–31. Dále KNAPÍK, Jiří: Sekretariát české samosprávy ve 
Slezsku v letech 1908–1918. Slezský sborník 107, 2009, s. 256–276.
88 KUBIS, Adolf: Nic a něco? Lístek ze Slezska. Pozor 8, č. 12, 24. 1. 1901, s. 1; srov. též KUBIS, Adolf: Kulturní 
poměry slezské. Tamtéž 7, č. 63, 2. 6. 1900, s. 2. Ještě ostřeji vymezil program mladé generace Josef Kudela, 
viz KUDELA, Josef: Slezské mládeži. Moravskoslezská revue 8, 1912, s. 40-43.
89 Oslava prvního května v Opavě. Opavský týdenník 41, č. 41, 4. 5. 1910, s. 4. 
90 Věci slezské. Pozor 14, č. 236, 4. 12. 1907, s. 1. K činnosti spolku Národní dům v Opavě materiály ZAO, fond 
František Papoušek, inv. č. 55, kart. 2.
91 Českému lidu ve Slezsku! Slezský věstník 12, č. 11, 13. 3. 1909, s. 1.
92 Nový život ve Frýdku. Opavský týdenník 40, č. 18, 3. 3. 1909, s. 3. K Břeskému, jinak členu matic v Opavě 
a Těšíně, resp. Slezské Ostravě přehledně FICEK, Viktor: Jubilea slezských pracovníků. Slezský sborník 45 (5), 
1947, s. 287–288.
93 KUDELA, Josef: O Slezsku. Praha 1909, s. 47.
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že od 90. let sledujeme nezadržitelný rozpad jednoty národní reprezentace.94 Pozorovatelům 
se dokonce zdálo, že organisace českých Slezanů jest v chaosu.95 Ačkoliv motiv jednoty 
nacházíme u Františka Stratila96 i u ostravských politiků hlásících se k národní straně 
(jak pochopíme z projevu poslance slezského zemského sněmu Věnceslava Hrubého 
před voliči 8. května 189397 nebo z referátu o slavnosti uskutečněné na počátku stavby 
českého gymnázia v Moravské Ostravě, kde byl hlavním exponentem staročeský politik 
Edmund Palkovský98), rozpad byl nezadržitelný a to nejen v politickém, ale i kulturním 
a teritoriálním smyslu slova. Pak – jakkoliv to spolu přímo nesouvisí – nelze nevidět, že 
takovéto projevy zaznívají v čase, kdy na Říšské radě vystupují sociálně demokratičtí 
poslanci s tzv. protistátoprávním prohlášením (30. března 1897), jež atakovalo jeden 
z konstitutivních prvků politiky národní strany, jímž bylo české státní právo. A v ostravském 
tisku se objevují vzrušené komentáře celé politické situace: Napjatá struna české trpělivosti 
ve chvíli co toto píšeme, snad již praskla. Pravice se bouří. Železný kruh praská, vše se třese 
ve vzduchu.99 S rozpadem jednoty národní reprezentace se do spolkového dění promítla 
sociální hierarchie (honorace občanské společnosti versus dělníci) a zpochybnění 
stávajících uskupení viněných z elitářství. Tak k roku 1902 Rudolf Gudrich zaznamenal 
svědectví, že výsledek té práce za zavřenými dveřmi je například účast deseti členů na 
valné hromadě Politicko-hospodářské jednoty [v Opavě], v níž jistý člen tuto jednotu nazval 
mrtvolou. Stejně mluvilo se o Matici opavské.100 Otázkou, kterou by bylo záhodno badatelsky 
řešit, je proměňující se socioprofesní struktura národní reprezentace. Změnu obsahových 
a hodnotových preferencí u jejích protagonistů si přitom velmi dobře uvědomoval již 
František Ladislav Rieger, jenž v říjnu 1883 v jednom soukromém listu napsal: Potřebujeme 
znatele otázek dělnických a školství odborného a živnostenského řádu, jež teď přijdou na denní 
pořádek, ne novelisty a filology.101

Současně se proměnila ohniska českého národního života; jednak se zmnožila (vedle 
Matice opavské se utvořily matice pro Moravskou Ostravu a pro Těšínsko), což region 
fragmentarizovalo, jednak se zaměnila dominance Opavy za Moravskou Ostravu. Jestliže 
kolem roku 1880 Opavský týdenník registroval Moravskou Ostravu a okolní obce speciální 
přílohou, fundovanou ostravskou inteligencí, o patnáct let později Ostravice referovala 
o Ostravsku, aniž by si všímala života západního Slezska včetně Opavy. Ve východní 
části Slezska ztratil kolem roku 1900 odchodem protagonistů českého veřejného života 

94 Pregnantně situaci resumoval Dan Gawrecki. Srov. GAWREWCKI, Dan: České Slezsko 1848–1918 : 
Politický vývoj. In: GAWRECKI, Dan a kol.: Dějiny českého Slezska 1740–2000, 1. Opava 2003, s. 249–251, 
parciálně GROBELNÝ, Andělín: Vztahy českého a polského národního hnutí ve Slezsku na sklonku 19. století. 
Časopis Slezského zemského muzea, série B, 18, č. 1, 1969, s. 43; GROBELNÝ, A.: K některým etapám, s. 460–467.
95 Hlídka na slovanském mostě. Lidové noviny 13, č. 165, 23. 7. 1905, s. 2.
96 HANS, Václav: †JUDr. František Stratil. Věstník Matice opavské 19, 1911, s. 56.
97 Kdyby slezská politika stržena byla do stranického víru českých stran, byla by to naše smrt, naše největší neštěstí. 
Cit. dle Poslanec Hrubý před voliči. Ostravice 1, č. 12, 13. 5. 1893, s. 2.
98  Vrchní inženýr Balcar, jenž poukazuje k dosavadním velkým úspěchům naší svorné zde práce vybízel 
i v budoucnosti jen ku svornému spolupůsobení nás všech. Neboť jen ve svornosti můžeme zvítězit. Cit. dle Velká 
národní slavnost v M. Ostravě. Ostravice 5, č. 69, 11. 9. 1897, s. 1.
99 Vzhůru k boji. Ostravský obzor 5, č. 76, 9. 10. 1897, s. 1.
100 GUDRICH, Rudolf: Vznik a vývoj politických stran ve Slezsku 1894–1914. Opava 1924, s. 4–5.
101 HEIDLER, Jan (ed.): Příspěvky k listáři Dra. Františka Ladislava Riegra, 2. Praha 1926, s. 210.
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funkci českého centra Těšín, byv vystřídán Slezskou Ostravou a Frýdkem.102 K oslabení 
Opavy přispěl i pád českých Kateřinek – ohniska českého spolkového života již z doby 
předbřeznové –, kde česká strana tratila v obecních volbách (1901).103 K tomu se přidal 
krach zdejší hospodyňské školy, a význam převážně zemědělské obce pro rozvoj sociální 
demokracie byl jen časově omezený. Vazba Opava – Ostrava, stvrzovaná Opavským 
týdeníkem přílohou Ostravan, vzala tedy definitivně za své a obě městské komunity se 
po roce 1900 vyvíjely naprosto odlišně, a to i ve smyslu spolkového života. Dodejme, že 
posledním pokusem o jednotu v politickém, kulturním i obecně společenském smyslu slova, 
stvrzovanou elitou, byla po roce 1918 Nová generace, mající celoslezské ambice.104 Šlo 
o efemerní zjev, komplementární ke krátkodobé a ryze účelové spolupráci všech českých 
politických subjektů,105 jenž ukázal, že nejen politické a sociální, ale i kulturní, ba generační 
rozdíly jsou natolik silné, že o jednotě na národním principu napříště nebude možno 
uvažovat. Z hlediska posuzovaných termínů je ale zjevné, že besedy se staly již minulostí; 
význam ztratily rovněž politické jednoty, jejichž funkci převzaly politické strany – a přeživší 
matice klopotně a nepříliš úspěšně hledaly v nových poměrech svůj význam.

Summary

Beseda – Matice – Jednota : The Typology of Organisational Forms of Czech Silesians in the Latter 
Half of the 19th Century
Pavel Šopák

This paper, motivated by the exhibitions of the Silesian Museum which were devoted to associations in 
Austrian Silesia in the 19th and 20th centuries, focuses on delineating the similarities and differences 
between various types of associations which served as tools for manifesting political and cultural 
strategies of the Czech population in Silesia. Features which distinguished the individual types of 
associations from each other include the following: addressee of activity in the association, approach 
towards the pursuit of political goals, leisure activities, providing intellectual service to the national 
community. Links between the different types of associations are of vital importance, as they shed light 
on their functions. Eschewing a descriptive approach towards associations in favour of a structural one, 
which is the meaning of this paper, seems to be productive even for the late 19th – early 20th century 
period. Due to the rise of modern political parties, new associations arose during this period. The 
key issues include the question of contrast between the cadre and the folk conceptions of associations, 
generational differences (academic and student associations) and associations that arose in the context 
of differences in the modernisation of national life (it is s striking that cultural and historical aspects 
gave way to economic and social aspects). The turn of the 19th and 20th centuries marked a change 
of the centre of association-related affairs (Opava is replaced by Moravská Ostrava). The monitored 
development ends with the First World War.

102 ŠIMEČEK, Bedřich: O národním ruchu, s. 21, 36.
103 URBÁNEK, Jindřich: Když se rozhodovalo o Kateřinkách. In: Padesát let českého gymnasia v Opavě 
1883– 1933. Opava 1933, s. 88–90.
104 ŠOPÁK, Pavel: Nová generace : K vývoji moderní české kultury ve Slezsku v první třetině 20. století. Věstník 
matice moravské 58, 2008, s. 158–165.
105 V rámci Politického klubu, utvořeného po obsazení Opavy československým vojskem 18. 12. 1918 a v lednu 
následujícího roku, zformuloval memorandum požadující bohemizaci politického života. Následovalo úřední 
rozpuštění opavského zastupitelstva, převzetí správy města správní komisí a vyhlášení voleb (25. 1. 1920).


