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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá Highland Clearances, tedy historickými událostmi do 

češtiny překládanými jako čistky na skotské Vysočině. Tento pojem souhrnně označuje 

události z druhé poloviny 18. století a začátku 19. Století, kdy na skotské Vysočině 

docházelo k výrazným společenským a kulturním změnám. Výsledkem bylo přemístění 

tisíců lidí zejména ze zemědělských oblastí Vysočiny a severních skotských ostrovů do 

velkých měst na jihu Skotska, do Anglie anebo i za hranice Velké Británie. Highland 

Clearances nejsou zapomenuty dodnes a stále u mnohých Skotů vzbuzují pocit historické 

tragédie a traumatu. Tato práce se zaměřuje na analýzu třech historických románů, které 

události různým způsobem reflektují. Konkrétně to jsou díla Waverley (1814), Butcher’s 

Broom (1934) a Consider the Lilies (1968). Romány jsou analyzovány a následně i srovnány 

s ohledem na autora, výběr konkrétních aspektů čistek, které román zobrazuje, a jeho 

celkovému přínosu a způsobu interpretace čtenáři.  

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with historical events of the Highland Clearances. This concept 

refers to the events that took place in the late eighteen century and early nineteenth 

century. In this time period Scottish Highlands were going through significant social and 

cultural changes. The Highland Clearances caused the displacement and dispersion of 

many thousands of local people from Highlands and Islands of the north of Scotland; 

mostly it was people with agricultural background who eventually had to move to big 

cities in the south of Scotland, to England or even abroad. These events still matter to a 

lot of Scots and are widely regarded as historical tragedy or trauma. This thesis focuses on 



 

 

 

analysis of 3 historical novels which portrayed these events. Specifically it is Waverley 

(1814), Butcher’s Broom (1934) a Consider the Lilies (1968). These novels are analyzed and 

compared based on the origin of their author, the selection of the aspects of the 

Clearances, which they focus on, and its overall contribution and the form of 

presentation. 
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ÚVOD 

 

 

 Historický pojem Highland Clearances souhrnně označuje události spojené 

s čistkami na skotské Vysočině v druhé polovině 18. století a poté prakticky v celém 19. 

století. Výsledkem bylo přemístění tisíců lidí zejména ze zemědělských oblastí Vysočiny a 

severních skotských ostrovů do velkých měst na jih Skotska, do Anglie anebo i za hranice 

Velké Británie. Nejvíce se události dotkly malých nájemníků půdy, zemědělců a rolnictva, 

kteří tím přišli o půdu. Jako časové vymezení událostí se nejčastěji v literatuře objevují 

roky 1792 až 1850, je však nutno podotknout, že proces začal již v průběhu dvou 

jakobitských povstání v první polovině 18. století, po kterých započaly represe ze strany 

britské vlády i samotné vylidňování Vysočiny.  

 Ve spojení s Highland Clearances se také často zmiňuje úpadek místní, gaelské 

kultury, který měl za následek pocity křivdy a rozhořčení. Na tyto události je tak často 

z pohledu Skotů nahlíželo jako na velkou historickou „tragédii“ a vzniklá debata je mezi 

Skoty aktuální i dnes.1 Pro tuto práci je důležitý především kulturní aspekt událostí, 

Clearances totiž zapříčinily překopání základů zavedeného systému, kterými se lidé na 

Vysočině do té doby řídili. Britská vláda v čele s panovníkem se rozhodla rozbít horalský 

způsob života, s tím spojené zákazy nošení kiltu, hraní na dudy, omezování gaelštiny a 

praktický konec klanového rozdělení společnosti.  

 Jelikož jsou tyto události chápany jako traumatické pro skotskou společnost, tak i 

většina uměleckých děl, která se jim více či méně věnuje, se soustředí právě na kulturní 

změny ve společnosti a negativní dopad na skotský národ. Příběhy rodin a rozpadlých 

klanů se staly námětem mnoha spisovatelů, umělců a v moderní době i filmových tvůrců. 

Cílem této práce je analyzovat, jakým způsobem jsou Highland Clearances reflektovány v 

historických románech na ukázce třech významných prací z 19. a 20. století, dále je poté 

porovnat s ohledem na autory a události, kterým se věnovali.  

 Teoretická část práce vychází z konceptu kolektivní paměti, u kterého je kladen 

větší důraz na kulturní paměť ve spojení s rolí románů při utváření kolektivní paměti. Na 

historické romány je v tomto případě pohlíženo jako na nositele kolektivní paměti. Ve 

                                                           
1
 Eric Richards, Debating the Highland Clearances (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 3. 
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druhé kapitole je stručně zmíněn historický kontext Highland Clearances a především pak 

přiblížena debata na toto téma, ve které se názory autorů častokrát výrazně odlišují. Ve 

třetí, nejdůležitější části, práce poté analyzuje tři historické romány, které se věnovaly 

problematice Highland Clearances. Konkrétně se jedná o román Waverley od Waltera 

Scotta, Butcher’s Broom od Neila M. Gunna a Consider the Lilies od Iaina Crichtona 

Smitha. I když jsou všichni tři autoři Skotové, každý se událostem věnoval z trochu jiného 

úhlu pohledu, a proto je tak na snaze právě komparace těchto přístupu.  

 Vzhledem k obsahové části se práce převážně opírá o tři hlavní zdroje a tím jsou již 

zmíněné historické romány. Teoretická část, která pojednává o konceptu kolektivní 

paměti v návaznosti na romány, jakožto nositele kulturní paměti, využívá především díla 

autorů, kteří přispěli do debaty právě ohledně kulturní a kolektivní paměti. Stěžejní jsou 

pak práce sociologa Maurice Halbwachse a historiků Jana Assmanna, Pierra Nory, 

Miroslava Hrocha nebo například dílo od dvojice autorů Nicolase Maslowskiho a Jiřího 

Šubrta Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, ve které dávají prostor většímu množství 

výzkumníků přinášejícím různé pohledy na problematiku kolektivní paměti. Kapitola o 

historickém kontextu a debatě na téma Highland Clearances se pak opírá především o dílo 

Erica Richardse Debating the Highland Clearances.  

Co se dosavadního stavu debaty na téma Highland Clearances ve spojení 

s literaturou, historickými romány a kolektivní pamětí týče, autoři nabízejí několik 

alternativních pohledů, jak k problematice přistupovat. Většinou se jedná o anglicky píšící 

autory, nejčastěji jsou to pak právě sami Skotové, kteří se tématu věnují nejvíce. Eric 

Richards se debatě o Highland Clearances věnuje především v knize Debating the 

Highland Clearances, v níž autor podrobně rozebírá odlišné způsoby, jakým byly události 

reflektovány jak odborníky z akademické sféry, tak mimo jiné i romanopisci.2 Richards v ní 

také popisuje, jak byla debata častokrát fikcionalizovaná právě díky beletrii a 

zabarvenému obrazu událostí, který vytvářeli autoři románů.3 Zásadní je pak vliv beletrie 

na kulturní sféru, který je podle Richardse častokrát větší než pomalý pokrok za pomocí 

akademického výzkumu.4 Tématu Highland Clearances se tento autor věnuje i v dalších 

svých dílech jako jsou The Highland Clearances: People, Landlords and Rural Turmoil nebo 

                                                           
2
 Eric Richards, Debating the Highland Clearances (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 21. 

3
 Ibid, 20. 

4
 Ibid, 21. 
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Patrick Sellar and the Highland Clearances.  

 Jedním z průkopníků debaty ve druhé polovině 20. století byl také John Prebble, 

který se věnoval převážně fenoménu národního traumatu ve spojení s těmito událostmi, 

ať už to bylo v jeho souhrnném díle The Highland Clearances, nebo pak už v práci 

konkrétně zaměřené na jednu událost: Glencoe: The Story of the Massacre. Díla Johna 

Prebbla jsou důležitá nejvíce kvůli kvantitě jeho práce, jeho knihy se staly nejčtenějšími na 

danou tématiku5 a zvedly zájem širší veřejnosti o událostech více jak sto let starých. 

 Mezi další, dá se říci souhrnná díla o tomto tématu, patří i článek španělského 

výzkumného pracovníka univerzity v Oviedo J. Rubén Valdés Miyarese, On the Trail of the 

Highland Clearances: The Clearances Metanarrative in Scottish Historical Fiction6. Ten se 

ve svém článku přehledově věnuje tématu zobrazení Highland Clearances ve skotské 

historické beletrii, a popisuje vývoj beletrie v otázce Highland Clerances. Nevěnuje se však 

podrobné analýze děl a jejich vlivu na společnost. Tragické události spojené s čistkami řadí 

vedle nejvýznamnějších historických milníků v celé skotské národní historii, jakými jsou 

příběhy o Robertu Bruceovi nebo jakobitská povstání.7 Do této skupiny autorů by se dal 

zařadit i Ewen A. Cameron, se svým článkem The Highland Clearances: History, Literature 

and Politics. Cameron, z univerzity v Edinburghu. Ten ve svém díle zmiňuje pojem 

„kulturní dopad“ Highland Clearances, v souvislosti s historickými romány, které podle něj 

dodaly tématu aktuálnost i několik desítek let po událostech samotných.8  

 Část autorů se věnuje spojení Highland Clearances s kolektivní pamětí především 

z pohledu reflektování těchto událostí v muzeích i další komemoraci, jako jsou například 

památníky. Jedním z těchto autorů je také Laurence Gouriévidis. Tato francouzská 

výzkumná pracovnice a doktorandka na Univerzitě v St. Andrews se ve své knize, The 

Dynamics of Heritage: History, Memory and the Highland Clearances, věnuje přímo 

tématu národního dědictví a roli muzeí v debatě o Highland clearances. Právě pojem 

paměť Laurence využívá při popisování toho, jak se muzea dívají na události spojené 

                                                           
5
 Eric Richards, Debating the Highland Clearances (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 13. 

6
 J. Rubén Valdés Miyarese, „On the Trail of the Highland Clearances: The Clearances Metanarrative in  

Scottish Historical Fiction“, English Studies 98, č. 6 (říjen 2017): 285-297, 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0013838X.2017.1322384 (staženo 10. 4. 2019). 
7
 Ibid, 285.  

8
 Ewen A. Cameron, „The Highland Clearances: History, Literature and Politics“, Journal of the Sydney 

Society for Scottish History, č. 15, (květen 2015):68, 
https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/JSSSH/article/view/9084/9006 (staženo 10. 4. 2019). 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0013838X.2017.1322384
https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/JSSSH/article/view/9084/9006
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s Highland Clearances. Poukazuje také na využívání připomínání těchto událostí 

v politickém diskursu.9 Podobný pohled na tématiku, v tomto případě však ve spojení s 

politikou paměti má i Daniel G. Brown, který se ve své disertační práci s názvem The 

Highland Clearances and the Politics of Memory zabývá připomínáním těchto událostí ve 

světě a různých sférách. Ve druhé kapitole se specificky věnuje tématu historických 

románů, které chápe jako „post koloniální literaturu“, a která podporuje jeho tezi, že celé 

Highland Clearances spadají do sféry koloniální intervence Velké Británie.10  

 Poslední část autorů vychází ve svých dílech z gaelské beletrie, kterou posléze 

spojují jak se skotskou Vysočinou, tak s událostmi spojenými s Highland Clearances. Jedná 

se například o Johna Murrayho a jeho knihu Literature of the Gaelic Landscape: Song, 

Poem and Tale, kde autor zdůrazňuje důležitost gaelského jazyka, za pomoci beletrie, 

mimo jiné i románu od Neile G. Gunna.11 Dále poté do debaty přispěl i Iain Grimble, který 

při svém výzkumu využil také gaelských zdrojů a charakteru tehdejší společnosti. Nejvíce 

zmiňovaná je pak jeho kniha The Trail of Patrick Sellar, kterou se výrazně zapojil do 

debaty ohledně Highland Clearances.12 Jako první totiž oživil případ Patricka Sellara, který 

se postupem času stal často zmiňovaným ve spojitosti s čistkami v Sutherlandu.13   

 Tato práce se v rámci existující debaty zařadí do skupiny autorů, kteří spojují 

Highland Clearances, kolektivní paměť a reflektování minulosti v historických románech. 

Tedy k pracím, které nenabízejí jen popis událostí, ale také pomocí analýzy historických 

románů zkoumají určitý aspekt a způsob, jakým byly události reflektovány v románech.  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Laurence Gouriévidis, The Dynamics of Heritage: History, Memory and the Highland Clearances (Farnham: 

Routledge, 2010): 158, http://www.ebscohost.com/ (staženo 10. 4. 2019).  
10

 Daniel G. Brown, „The Highland Clearances and the Politics of Memory“ (doktorská disertace, University 
of Wisconsin, 2014).  
11

 John Murray, Literature of the Gaelic Landscape: Song, Poem and Tale (Dunbeath: Whittles Publishing, 
2017). 
12

 Ian Grimble, The Trial of Patrick Sellar, (1962). 
13

 Eric Richards, Debating the Highland Clearances (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 21. 

http://www.ebscohost.com/
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1. VÝZKUMNÝ RÁMEC 

 

 

 V první kapitole je nejdříve představen obecně koncept kolektivní paměti a 

zejména pak kulturní paměti, rozdílné teorie zkoumání a role, jakou hraje v historicko-

sociologickém bádání v dnešní době. Tento koncept je poté pro potřeby práce aplikován 

na oblast literatury, především pak historických románů. Z teorie poté vychází už 

konkrétní výzkumná kritéria, která byla využita při analýze literatury v obsahové části 

práce.  

1.1 Kolektivní paměť 
 

Kolektivní paměť upoutala v několika posledních dekádách pozornost humanitní a 

společenské vědy, stále více autorů, z různých společenskovědních oborů, začíná o tomto 

tématu diskutovat a využívat ho při svém výzkumu. Dokonce se tento termín dostal také 

do politiky či žurnalistiky. Tento interdisciplinární pojem je těžké jednoznačně uchopit, a 

to právě proto, že každý obor, ve kterém se využívá, na něj nahlíží trochu jinak. Kolektivní 

paměť má tak jiný význam pro historika, sociologa, psychologa nebo třeba politika. 

V politice se paměť začala využívat jako nástroj pro specifickou interpretaci minulosti, 

podle toho, kterou část historie potřebuje autor reflektovat. Zde tak můžeme sledovat 

snahy o manipulaci s lidmi, či dokonce zneužívání paměti při „ochraně“ společnosti.14  

Většina sociologů se ve svých dílech opírá o práci „zakladatele“ konceptu 

kolektivní paměti, francouzského sociologa, Maurice Halbwachse. S jeho teorií poté 

souhlasí a vychází z ní ve vlastním výzkumu, nebo ji naopak popírají a přicházejí s novým 

pohledem. Halbwachs tématu paměti věnoval hned několik svých děl. Jeho nejvíce 

citované dílo, co se týče zkoumání paměti a vydané posmrtně v roce 1950 jeho sestrou 

Jeanne Alexandre je Mémoire collective (Kolektivní paměť).15 Maurice Halbwachs byl při 

svém studiu v Paříži ovlivněn dvěma význačnými sociology a filosofy té doby, Henrim 

Bergsonem a Émilem Durkheimem. Podle amerického sociologa Jeffreyho K. Olicka se na 

Halbwachsovi tento vliv projevil právě v práci o kolektivní paměti, kdy si od Bergsona 

                                                           
14

 Nicolas Maslowski, „Politika paměti jako nástroj manipulace a morálky“, in Kolektivní paměť: 
k teoretickým otázkám, eds. Nicolas Maslowski a Jiří Šubrt (Praha: Karolinum, 2014), 70. 
15Jiří Šubrt a Štěpánka Pfeiferová, „Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání“, 
Historická sociologie, č. 1, (2010), 11. 
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přebral problém času a paměti, ale aplikoval na něj Durkheimovy sociologické metody.16 

Ve svém díle o kolektivní paměti Halbwachs přiznává rozdíly mezi individuální a 

kolektivní pamětí, vzpomínky jsou ale podle něj v neustálém kontaktu s okolím a jsou 

jedinci připomínány ostatními lidmi, i když se jedná o události přímo spojené s jedincem 

samým. Jedná se tedy o jistou sociální podmíněnost paměti, která je podle Halbwachse 

nedílnou součástí celé teorie. Ve svém díle dále uvádí několik druhů paměti a její spojení 

s dalšími aspekty života jako je historie, čas a prostor. U všech těchto spojení rozlišuje dva 

typy, paměť vnitřní a vnější (neboli osobní a sociální), kde vnější podává ucelený obraz 

událostí, tak jak se staly, tento typ bývá tak častokrát příliš obecný a zkratkovitý. Na druhé 

straně vnitřní paměť pak minulost prezentuje více dopodrobna, avšak chybí u ní širší 

souvislosti.17 Je to do jisté míry paradox a ironie osudu, že Halbwachsovo dílo, zaměřené 

především na formulování otázky paměti upadlo postupem času do zapomnění. Jan 

Assmann to shrnuje slovy „Samotné Halbwachsovo jméno sice již vstoupilo do širšího 

povědomí, o jeho díle totéž říci nelze“.18 

V současnosti si sociologové, kteří se rozhodli věnovat se kolektivní paměti, 

vytvořili dvě odlišné linie analýzy. První skupina analyzuje, jakým způsobem jsou 

vytvářeny různé interpretace minulosti a komemorační procesy, a jakou roli hrají při 

utváření vzpomínek společnosti. Druhá se pak zaměřuje na individuální vzpomínky 

jednotlivců a události, které jsou nejdůležitější při utváření paměti.19 Převládající přístup 

sociologů je tzv. „kolektivistický“, kdy se výzkumníci zaměřují na vzpomínkové aktivity a 

symboly ve společnosti, převážně pak zkoumají, jak si společnost pamatuje a připomíná 

problematickou minulost, tedy minulost, která vytváří jisté morální trauma.20 Zástupcem 

této skupiny autorů je i například Jeffrey K. Olick. Ten uvádí dva různé přístupy, které 

využívají autoři při zkoumání paměti a to sice collected a collective memory (tedy 

„shromážděná“ a kolektivní paměť). Rozdíl je v tom, jakým způsobem je chápan 

jednotlivec. První typ paměti je založen na individualistickém přístupu, tedy že paměť 
                                                           
16

 Jeffrey K. Olick, „From Collective Memory to the Sociology of Mnemonic Practices and Products“, in A 
Companion to Cultural Memory Studies, eds. Astrid Erll a Ansgar Nünning (Berlin: De Gruyter, 2010), 155. 
17

 Maurice Halbwachs, Kolektivní paměť (Praha: Sociologické nakladatelství, 2009), 95.  
18

 Jan Assmann, Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku 
(Praha: Prostor, 2001), 44. 
19

 Sandra K. Gill, „Collective Recollections: Approaches to Memory in Sociology“, in Whites Recall the Civil 
Rights Movement in Birmingham: We Didn’t Know It Was History until after It Happened, Cultural Sociology, 
č. 11, (2016): 11-12, https://ebookcentral.proquest.com/  (staženo 14. 3. 2019). 
20

 Ibid, 14. 

https://ebookcentral.proquest.com/
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tvoří agregované vzpomínky jednotlivců ve skupině.21 Ve druhém přístupu je pak na 

paměť nahlíženo z méně individualistického hlediska a pozornost je věnována většímu 

celku skupiny. Olick uvádí, že z tohoto důvodu se většina odborníků přiklání spíše ke 

konceptu kolektivní paměti.22 

Historikové přichází s odlišnou teorií kolektivní paměti, pro tu je důležitý prostor a 

především pak místa v historii. Za průkopníka této teorie a nové výzkumné specializace je 

považován další Francouz, Pierre Nora, který se proslavil především díky svému projektu 

Les Lieux de mémoire (Místa paměti) z let 1984 – 1992. Nora vyzdvihuje právě význam 

míst a určitého prostoru, ve kterém se utváří vzpomínky.23 Dále pak poukazuje na 

významné dělicí čáry mezi pamětí a historií. Různých pamětí podle Nory existuje tolik, 

kolik existuje skupin, paměť je tak mnohočetná a individualizovaná. „Historie náleží 

naopak všem a nikomu, což jí propůjčuje sklon k tomu, co je univerzální“.24 Problém 

v teorii Pierra Nory vidí například další historik Miroslav Hroch, který „místa paměti“ 

chápe jako věc, která může naopak ublížit historii, protože nabádá jedince k soustředění 

své paměti na jedno místo v minulosti. Toto místo nazývá Hroch tzv. „bodovým světlem 

na jevišti“, o kterém tvrdí, že do jisté míry omezuje diváka. Divák totiž přílišným 

soustředěním na jedno místo ztrácí ponětí o kontextu a souvislostech.25 Koncept paměti 

tak tento historik chápe jako „ucelenou historickou informaci, resp. rekonstrukci 

konkrétních složek minulosti (historické události, procesu, osobnosti), která více či méně 

uvědoměle hledá svoji legitimitu, relevanci v tom, že přináší současníkům aktuální 

politické, morální, kulturní poučení o minulosti, resp. že má své výchovné sdělení“.26 

I když kolektivní paměť je bezpochyby pojem, na který nepanuje jednotný názor 

historiků, stále více se v souvislosti s pamětí začíná objevovat téma historického 

traumatu, jako jeden z faktorů, který ovlivňuje chápání minulosti a utváření kolektivní 

                                                           
21

 Jeffrey K. Olick, „Collective Memory: Two Cultures“, Sociological Theory 17, č. 3, (listopad 1999): 337-338, 
http://www.ebscohost.com/ (staženo 14. 3. 2019). 
22

 Ibid, 337-338. 
23

 Jiří Šubrt a Štěpánka Pfeiferová, „Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání“, 
Historická sociologie, č. 1, (2010), 18. 
24

 Pierre Nora, „Mezi pamětí a historií: problematika míst“ in Antologie francouzských společenských věd: 
Politika paměti, ed. Francoise Mayer (Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 
1998), 9. 
25

 Miroslav Hroch, „Paměť a historické vědomí očima historika“, in Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám, 
eds. Nicolas Maslowski a Jiří Šubrt (Praha: Karolinum, 2014), 55. 
26

Ibid, 47-48. 

http://www.ebscohost.com/
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paměti. Tématu historického traumatu se věnuje také Jeffrey C. Alexandr, který ve své 

stejnojmenné knize spojuje koncepty kulturního traumatu a kolektivní identity.27  

Výraznou roli v debatách o historickém traumatu hrají také již zmíněná místa 

paměti, se kterými se právě častokrát pojí koncept kolektivní paměti a společně jsou 

aktualizované a politizované, za účelem překonání bolestných historických událostí.28 

Nejčastěji jsou to kontroverzní události, které rozdělují společnost a vyvolávají debatu. 

Podle Milana Hlaváčka je důležité zkoumat manipulaci s historickou pamětí a utváření či 

vědomé proměny národních tradic na konkrétních případech míst a historických 

událostí.29 Je to právě způsob, jakým se o historických událostech píše a mluví, co 

ovlivňuje společenské chápání minulosti. 

V návaznosti na spojení s historií se postupem času začaly stále více v debatách 

historiků o kolektivní paměti objevovat pojmy jako kulturní, sociální či historická paměť. 

Otázce paměti se začal věnovat i německý egyptolog a historik Jan Assmann, který mimo 

jiné rozdělil kolektivní paměť na komunikativní a kulturní. Komunikativní paměť chápe 

jako něco lépe uchopitelného, v kratším časovém období a menším rozsahu. Zatímco 

kulturní paměť jedince je ustáleně zformovaná společností, ve které žije a dlouhodobou 

minulostí.30 Komunikativní pamětí se zabývá i další němec Harald Welzer, který ve své 

stejnojmenné eseji popisuje komunikativní paměť jako doplněk té kulturní, právě kvůli 

autentičnosti i tím, že je vázána na živé vzpomínky pamětníků.31 Funkcí této paměti je tak 

na každodenní bázi utvářet a udržovat vědomí kontinuity společnosti, a tím tak přispívat 

k existenci a zachování společné kolektivní identity.32 Pro chápání obecnějších souvislostí 

a pravidel je tak nezbytné oddělit komunikativní a kulturní paměť. Největším problémem 

komunikativní paměti je podle Assmanna právě omezená doba trvání těchto vzpomínek a 

                                                           
27

 Viz Jeffrey C. Alexander, Cultural Trauma and Collective Identity (Berkeley: University of California Press, 
2004), http://www.ebscohost.com/ (staženo 15. 3. 2019). 
28

 Milan Hlavačka, „Místa paměti a jejich ‚místo‘ v historickém a společenském provozu“, in Paměť míst, 
událostí a osobností: Historie jako identita a manipulace, eds. Milan Hlavačka, Antoine Mares, Magdalena 
Pokorná, et alii (Praha: Historický ústav, 2011), 12-13. 
29

 Ibid, 18. 
30

 Assmann Jan, Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku 
(Praha: Prostor, 2001), 53. 
31

 Harald Welzer, „Communicative Memory“, in A Companion to Cultural Memory Studies, eds. Astrid Erll a 
Ansgar Nünning (Berlin: De Gruyter, 2010), 285. 
32

 Zuzana Kubišová, „Kolektivní paměť a národní identita“, in Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, eds. 
Nicolas Maslowski a Jiři Šubrt (Praha: Karolinum, 2014), 86. 

http://www.ebscohost.com/
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ohrožení pravdivosti s nabývajícím časovým odstupem událostí.33  

Kulturní paměť je podle Assmanna institucionalizovaná a uchovávána ve formách, 

ve kterých se může přenášet ze situace na situaci a napříč generacemi.34 „Kulturní paměť 

se zaměřuje na fixní body v minulosti“.35 Tento druh kolektivních vzpomínek se, na rozdíl 

od komunikativní paměti, dá uchovat pomocí bibliografie, ve formě různých textů, 

příběhů. Kulturní paměť se dá také ale přenášet pomocí příběhů, rituálů, památníků a 

dalších. Nositelem kulturní paměti byli v historii lidé jako kněží, učitelé, umělci, či 

spisovatelé.36 Zde tak narážíme na jisté odtržení od všedního života a jistou nadsázku, při 

pochopení, co to vlastně kulturní paměť je. Společně s politickou pamětí je formována 

tak, aby vydržela mnoho generací, je homogennější a je dotvářena za pomoci různých 

institucí a organizací.37 A toto je právě příklad historických románů, které se zařadily do 

skupiny nositelů kulturní paměti a tím tak pomáhají utvářet kolektivní paměť čtenářů. 

Termínem kulturní paměť se pak ve svých dílech zabývá i Assmannova žena Aleida, 

která klade důraz na vzpomínání a zapomínání. Zapomínání je podle ní nezbytné při 

formulování sociální změny a utváření nových vzpomínek, pro které by jinak nebylo 

místo.38 Ovšem i teorii kulturní paměti a především pak kulturní historii se dostalo kritiky. 

Jedním takovým kritikem je i americký profesor historie Alon Confino, který největší 

problém vidí v kladení přílišného důrazu na paměť v historii. Hlavně pak proto, že se 

z kultury může stát jen pouhý pojem paměti a je zapomenuto na souvislosti s utvářením a 

formulováním kultury.39 

 

 

 

                                                           
33

 Jan Assmann, Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku 
(Praha: Prostor, 2001), 60. 
34

 Jan Assmann, „Communicative and Cultural memory“, in A Companion to Cultural Memory Studies, eds. 
Astrid Erll a Ansgar Nünning (Berlin: De Gruyter, 2010), 110-111. 
35

 Jan Assmann, Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku 
(Praha: Prostor, 2001), 50. 
36

 Ibid, 51. 
37

 Zuzana Kubišová, „Kolektivní paměť a národní identita“, in Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, eds. 
Nicolas Maslowski a Jiři Šubrt (Praha: Karolinum, 2014), 86. 
38

 Aleida Assmann, „Canon and Archive“, in A Companion to Cultural Memory Studies, eds. Astrid Erll a 
Ansgar Nünning (Berlin: De Gruyter, 2010), 98. 
39

 Alon Confino, „Collective Memory and Cultural History: Problems of Method“, The American Historical 
Review 102, č. 5, (1997):1402, http://www.ebscohost.com/ (staženo 15. 3. 2019). 
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1.2 Role románů ve vztahu k paměti 
 

Síla tohoto spojení tkví právě v tom, že za pomocí literatury, především pak 

beletrie, je do jisté míry možné spojit komunikativní a kulturní paměť. Jak již bylo řečeno, 

problém komunikativní paměti je v časovém období, po které je živé vzpomínky možné 

uchovávat. Po dlouhou dobu tak byla beletrie jedním z nejsilnějších faktorů, který 

pomáhal utvářet paměť národa. I když autoři reflektují často skutečné události 

z minulosti, každý autor do textu přidává své zkušenosti a způsob, jakým píše. Romány 

například dokázaly utvořit v mysli čtenářů ucelený a zabarvený obraz hrdinů z minulosti, 

nicméně fiktivně vytvořený autorem díla. Tuto úlohu po románu převzala filmová 

tvorba.40  Významem psaného slova v utváření kolektivní paměti se zabývá i Jan Assmann, 

když kritizuje Halbwachse, který písmo ve svém výzkumu téměř nebere v potaz.41 

Samozřejmě, že jako egyptolog, Assmann písmo chápal jako primární zdroj informací, 

nicméně podobnému tématu se věnovala i jeho žena Aleida, která kánon (aktivní kulturní 

paměť) a archiv (pasivní vzpomínání na minulost)42 chápe jako dvě důležité a 

neodmyslitelné součásti kulturní paměti.43  

Významu literatury ve spojení s pamětí se věnuje ve své eseji i literární teoretička 

Renate Lachmann, která chápe literaturu jako tvořící prvek kultury, kdy každý nový text na 

dané téma přidává další trochu jiný pohled a pomáhá instrumentalizovat vzpomínky. 

Autoři textů kombinují poznatky z ostatních textů, citují je, odkazují se na ně, nebo je 

přímo kritizují a nabízejí jiný a nový pohled na věc. Lachmannová tento proces nazývá 

„intertextualita“. Z pohledu historie intertextualita pomáhá k proměnám vzpomínek na 

historii a kulturu, kdy každý nový text reprezentuje novou perspektivu.44 Dále je pak 

psané slovo zakořeněno při vytváření obrazu paměti a utváří představivost čtenáře, který 

si pomocí literatury tak může lépe představit události z minulosti.45 

                                                           
40

Anne-Marrie Thiessová, Vytváření národních identit v Evropě v 18. až 20. století (Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2007), 118. 
41

 Jan Assmann, Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku 
(Praha: Prostor, 2001), 44. 
42

 Zuzana Kubišová, „Kolektivní paměť a národní identita“, in Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, eds. 
Nicolas Maslowski a Jiři Šubrt (Praha: Karolinum, 2014), 87-88. 
43

 Aleida Assmann, „Canon and Archive“, in A Companion to Cultural Memory Studies, eds. Astrid Erll a 
Ansgar Nünning (Berlin: De Gruyter, 2010), 102. 
44

 Renate Lachmann, „Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature“, in A Companion to Cultural 
Memory Studies, eds. Astrid Erll a Ansgar Nünning (Berlin: De Gruyter, 2010), 301. 
45

 Ibid, 303. 
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Práce vychází z obou těchto konceptů, kde historické romány jsou vnímány 

především jako nositelé kolektivní paměti a nástroje k utváření kultury a identity. 

Romány, i když častokrát založeny na mýtech či polopravdách, jsou chápány jako výrazný 

činitel v procesu utváření vzpomínek a interpretace minulosti.46 Při interpretaci vlastní 

minulosti často, byť podvědomě čerpáme z příběhových vzorů z načtené literatury. 

Romány hrály také významnou roli ve formulaci národních dějin v době, kdy se tento žánr 

stal hlavním nositelem národní myšlenky a nového pohledu na společnou minulost. 

Impuls zde vyšel, podle Anne Marrie Thiesse právě ze Skotska od Waltera Scotta a posléze 

se pak přesunul do celé Evropy.47 Důležitá je pro historické romány především kulturní 

paměť čtenářů. Především pak zobrazení života jednotlivce v minulosti, které by jinak 

mohlo být společností zapomenuto, je pomocí románů připomínáno a do jisté míry 

aktualizováno. 

Ve století 18. a 19. byl nastartován proces posunu románů od „pseudofaktuality“ 

k realismu. Autoři historických románů změnili způsob nahlížení na minulost.48 Do románů 

začínají pravidelně vstupovat historická fakta, ne z důvodu potvrzení správnosti 

autorových tvrzení, ale spíše pro posílení celkového vyznění textu a jeho zařazení do 

historické debaty.49 Nicméně spojení příběhů s pravdivými událostmi rozhodně zvýšilo 

pracím oblíbenost mezi čtenáři a lidé si začali utvářet obsáhlejší názor na historii. 

Historické romány do jisté míry doplňovaly či dokonce nahrazovaly vyprávění, na které 

spousta autorů poukazuje, jako na jeden ze základních pilířů tvorby identity jedince. 

„Vyprávění – jakožto rozpomínání na minulé události a jejich interpretace z pozice 

aktuální přítomnosti – je jedním z klíčových způsobů, jimiž je realizován proces sociální re-

konstrukce identity na úrovni individuální a skupinové.“50 Důležité je však neopomenout 

výrazný vliv samotných spisovatelů, kteří díla vytvářeli podle svého svědomí a vědomí. 

Historie a beletrie si byly vždy poměrně blízké, avšak vztah mezi nimi je velice 
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 Birgit Neumann, „The Literary Representation of Memory, in A Companion to Cultural Memory Studies, 
eds. Astrid Erll a Ansgar Nünning (Berlin: De Gruyter, 2010), 341. 
47

 Anne-Marrie Thiessová, Vytváření národních identit v Evropě v 18. až 20. století (Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2007), 113. 
48

 Barbara Foley, „The Historical Novel“, in Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction 
(London: Cornell University Press, 1986), 144. 
49

 Ibid, 144. 
50

 Jakub Mlynář, „Paměť a narativa“, in Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, eds. Nicolas Maslowski a 
Jiří Šubrt (Praha: Karolinum, 2014), 220. 
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problematický.51 Zejména pak historici se obávají, že autoři beletrie podávají čtenáři 

pouze zkreslenou část minulosti, které chybí historická nezaujatost a objektivita. 

Postupem času se však imaginární bariéra mezi nimi začala překonávat. K nejbližšímu 

kontaktu mezi nimi pak dochází tehdy, když se určité beletrické práce začínají využívat 

jako historické důkazy. Beletrie v minulosti vždy poskytovala užitečné informace o historii, 

zvláště pak pro sociální a kulturní historiky.52 Oba koncepty se opět potkávají při  utváření 

narativní konstrukce společnosti, kdy je velice těžké vymezit rozdíly mezi vlivy faktické 

historie a beletrie.53 

 Ve vztahu k národnostním otázkám hrála beletristická zpracování minulosti 

(především pak romány) důležitou roli hlavně proto, že tvořila jistého prostředníka pro 

vědeckou interpretaci národních dějin, která se potřebovala dostat do vědomí publika.54 

Problémem pro vědecký obraz dějin byl ale v tom, že „čím těsněji bylo šíření vědeckého 

obrazu národních dějin a formování národní paměti spojováno s agitací, s národním 

hnutím, tím více se vzdalovalo kritickému pohledu vědy a blížilo se mytologizujícímu pólu 

historického vědomí.“55 To však nic neubírá na důležitosti beletrie při formování národní 

identity a kolektivní paměti společnosti, která jak bylo uvedeno dříve, je utvářena 

několika faktory a pomocí různých nositelů.  

   

1.3 Výzkumná kritéria a metodologie 
 

Tato práce vychází z konceptu kolektivní paměti, a převážně pak z toho, čemu autoři, 

jako Jan Assmann, říkají kulturní paměť, a která je klíčová při analýze románů, zejména 

proto, že Highland Clearances znamenaly velký „historický a kulturní šok“ pro celé 

Skotsko (praktické zrušení klanového stylu života, zákaz hraní na dudy při posvátných 

ceremoniích a další). Toto všechno výrazně ovlivnilo kulturní paměť Skotů tak, jak ji 

charakterizuje Assmann „Minulost se tu sráží do symbolických figur, na nichž se 

zachytávají vzpomínky. Životy otců, získání země či vyhnanství jsou takovými 

                                                           
51

 Beverley Southgate, History Meets Fiction (New York: Pearson Longman, 2009), 1. 
52

 Ibid, 7. 
53

 Ibid, 127. 
54

 Miroslav Hroch, Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 
národů (Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2009), 189. 
55

 Ibid, 189. 
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vzpomínkovými figurami, jimiž se liturgicky prochází při slavnostech a které osvětlují 

příslušnou současnou situaci.“56 Na kulturní a kolektivní paměti se neblaze podepsaly 

právě represe nejdříve ze strany britské vlády a poté i od vlastníků půdy, které vedly 

k rapidním změnám ve společnosti.  

 Na třech románech popisujících různé období a zkušenosti s Highland Clearances je 

pak aplikována teorie o historickém traumatu a paměti míst, které mezi sebou úzce 

souvisí. Obě tyto teorie jsou důležité pro pochopení kontextu problému spojeného s 

Clearances, ten si mnozí Skotové připomínají jako národní křivdu dodnes. Důležité je 

právě spojení mezi Clearances a teorií historického traumatu, na které se analýza zaměří. 

Prostředí Vysočiny a horalský způsob života je dodnes spojován právě s tragickými 

událostmi z 18. a 19. století. Jeffrey C. Alexander mluví o pojmu „kulturní trauma“, do 

kterého se dají zařadit i Highland Clearances. Kulturní trauma podle něj nastává 

v okamžiku, kdy jsou členové skupiny vystaveni nějaké negativní události, která zanechá 

stopy na jejich kolektivním vědomí a výrazně změní jejich budoucí identitu.57 Všechny tři 

vybrané romány podporují názor o traumatickém aspektu událostí a dopodrobna je 

popisují jak na Vysočině, tak v Nížině, kde také probíhalo vylidňování a anglická obstrukce. 

Trauma je v románech ukázáno právě na radikálním zásahu do každodenního života 

obyvatel Vysočiny, kteří jsou prakticky ze dne na den nuceni opustit svoji domovinu a 

způsob života.  

Většina autorů zmíněných ve výzkumném rámci, kteří zkoumají paměť, zmiňuje 

spojení mezi pamětí a kolektivem. Kolektivní paměť a nahlížení na společnost je pak 

formulována pomocí příběhů z minulosti. Dříve tuto úlohu šíření zastupovala 

komunikativní paměť, identita se pak předávala z generace na generaci. S rozšířením 

gramotnosti pak úkol částečně přebrala literatura a především krásná literatura. Zde se 

však mísí již zmíněný individualistický a kolektivní pohled, autor textu totiž dodává 

víceméně svůj osobitý pohled na problém, ale je-li úspěšný, ovlivní tím pohled a názory 

většího počtu čtenářů. Autor historického románu, nebo i historik jako takový, nemůže 

být nikdy zcela objektivní, jelikož je ovlivněn prostředím, ve kterém vyrůstal a dalšími 

                                                           
56

 Assmann Jan, Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku 
(Praha: Prostor, 2001), 50. 
57

 Jeffrey C. Alexander, „Toward a Theory of Cultural Trauma“, in Cultural Trauma and Collective Identity, 
eds. Jeffrey C. Alexander et al. (Berkeley: University of California Press, 2004), 1, 
http://www.ebscohost.com/ (staženo 15. 3. 2019). 
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okolnostmi, jakými jsou například období, ve kterém působil, či sociální začlenění.  

V návaznosti na výše zmíněné se analýza románů opírá o tři kritéria: 

 Prvním výzkumným kritériem práce je charakteristika autorů. Analýza se zaměřuje na 

politické prostředí, ze kterého autoři pocházeli a za jakých okolností jejich tvorba vznikala. 

Dále pak obecná analýza autorovy tvorby a jakým způsobem ho ovlivňoval úzký vztah k 

Vysočině v návaznosti na jeho tvorbu. Důležitým faktorem je také autorův původ a 

období, ve kterém působil.  

 Jako druhé kritérium se analýza soustředí na způsob náhledu na Highland 

Clearances a jaké konkrétní události autor ve svém díle reflektuje. I když se všechny 

vybrané romány věnují kulturnímu aspektu událostí, liší se tím, co je pro autora důležité. 

Hlavní je pro analýzu interpretace traumatu v souvislosti s každodenním životem Skotů a 

na to, jak jsou obyvatelé Vysočiny, ale i Nížiny v románech zobrazeni. Současně je důležité 

poukázat na fakta, která v daném románu zmíněna nejsou a proč.  

 Třetí kritérium je poté zaměřeno na způsob vyprávění příběhu a jeho přínosu. Toto 

kritérium se odráží od Assmannovy teorie kulturní paměti, pro kterou je vyprávění 

příběhů a způsob interpretace událostí, i když nemusí být vždy historicky přesné, velice 

podstatné pro utváření kolektivní paměti komunity. Upozorněno je především na způsob, 

jakým je příběh čtenáři předkládán. Dále pak rozbor analyzuje, na co chtěl autor svým 

dílem nejvíce upozornit, zda li dílo vedlo k posílení historického traumatu a jakým 

způsobem přispělo k utváření kolektivní paměti.   

 Analytická část této bakalářské práce se nejvíce opírá o tři primární zdroje, tedy 

historické romány, které pracují s událostmi Highland Clearances. Z metodologického 

hlediska je proto nejlepší využít obsahovou analýzu historických románů. Nicméně pro 

práci jsou poté důležité i společné rysy a rozdíly mezi těmito díly, z toho důvodu závěr 

práce komparuje jednotlivá díla na základě výše zmíněných výzkumných kritérií. 

 V průběhu 18. a 19. století bylo téma Highland Clearances častým námětem pro 

romanopisce. Tři vybrané romány pro tuto bakalářskou práci však svým způsobem 

vystupují z řady, zejména pak kvůli samotné osobě autora a jejich kulturnímu spojení 

s oblastí. Z tohoto důvodu jsou především důležitá díla od M. Gunna (Butcher’s Broom 

z roku 1934) a Crichtona Smitha (Consider the Lilies z roku 1968), kteří oba vyrostli 

v prostředí Vysočiny a svými literárními díly se zapojili do revolty proti britskému impériu. 



 

 

16 

 

Pro čtenáře z řad obyvatel vesnického Skotska mohla faktografická správnost událostí 

dodávat práci na důvěryhodnosti. Walter Scott je pak pravděpodobně nejvýznamnějším 

skotským autorem 19. století, který svou prací ovlivnil a stále ovlivňuje generace Skotů, 

zejména pak svými díly o hrdinských činech na skotské Vysočině. Sám sice nevyrostl přímo 

na Vysočině, ale jeho spojení s touto oblastí je bezesporu na místě. I když jeho román 

Waverley (z roku 1814) se přímo nevěnuje Highland Clerances, je důležitý k pochopení 

souvislostí, které událostem předcházely a stylu života, který obyvatelé později 

vylidněných oblastí do té doby vedli. Všechny tři romány se pak věnují kulturním 

aspektům života na Vysočině, což je klíčové pro analýzu a aplikaci teorie o kulturní paměti 

a traumatu. 
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2. ODKAZ HIGHLAND CLEARANCES  

 

 Anglický pojem Highland Clearances, do češtiny překládáno jako čistky, vyklízení 

nebo vylidňování Vysočiny, je komplexní pojem. Jednalo se o dlouhodobý proces změn 

skotské společnosti, hospodářství, kultury a vůbec způsobu života na severu Velké 

Británie. Jako historická událost, která do jisté míry odstartovala tento proces, se 

nejčastěji uvádí slavná bitva u Cullodenu, a která znamenala definitivní konec druhého 

jakobitského povstání. Obě povstání Jakobitů v letech 1715 a 1745 se výrazně podepsala 

na osudu celého Skotska. Skotské klany se totiž aktivně podílely na rebeliích a otevřeně je 

podporovaly. Jednalo se převážně o horaly ze severu, kteří se připojili k bojům. Celá země 

byla od roku 1707 spojena v Unii s Anglií. Větší aglomerace na jihu země měly zájem na 

ekonomickém partnerství s Anglií, která však toto spojení chápala jako jistou garanci svoji 

bezpečnosti. Doposud totiž nepřátelé Británie na ostrovy útočili většinou přes skotské 

území. Teoreticky se tak spojením obou království tomuto nebezpečí zamezilo, jelikož 

anglický král měl nyní pod nadvládou i severní pobřeží ostrova.58 Část skotské společnosti 

však cítila křivdu a omezení svobody rozhodování o vlastních záležitostech. Nenávist 

k Anglii tak byla primárním důvodem zapojení do povstání proti koruně. 

Čistky probíhaly v několika vlnách, stejně jako probíhaly postupné proměny celé 

země. Jako největší katalyzátor procesu vylidňování byla změna zemědělství. Daleko více 

se velkostatkáři začali věnovat chovu ovcí, což bylo dobré pro ekonomiku, ale reálně to 

znamenalo přemístění tisíce rodin nájemníků půdy, kteří museli uvolnit místo nově 

vznikajícím pastvinám. Od roku 1770 totiž rapidně rostla cena vlny a to zapříčinilo další 

vlnu komerčního farmaření. Nové vlastníky půdy v té době lákal především velký zisk za 

malou cenu půdy.59 Původní obyvatelé Vysočiny si tak museli hledat jiný způsob živobytí, 

nejčastěji se přesidlovali do velkoměst, kde jim byla nabídnuta práce v továrnách. V jiných 

případech se lidé přesunuli na pobřeží a začali se učit práci, která jim byla úplně cizí, tedy 

rybaření. Pro vlastníky půdy bylo finančně mnohem výhodnější nájemníky vystěhovat, než 

je finančně podporovat v ekonomicky těžkých dobách. Britská vláda dokonce oblast 

Vysočiny otevřela pro nové velkostatkáře, kteří tam ve velkém počtu přicházeli a kupovali 
                                                           
58

Hugh Trevor-Roper, From Counter-Reformation to Glourious Revolution (London: Secker and Warburg, 
1992), 292.  
59

 Eric Richards, Debating the Highland Clearances (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 38. 
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půdu od místních vlastníků. Noví vlastníci postupně začali opět zalidňovat Vysočinu, a 

pomalu, ale jistě nahradili bývalé obyvatele.60 Sever Skotska tak opět zažil demografický 

nárůst. Nebyli to už ale potomci původních Keltů, vyznávajících tradiční gaelský způsob 

života, ale spíše velkostatkáři z oblastí celé Británie, kteří chtěli půdu pouze využít pro svůj 

ekonomický prospěch. 

 Z kulturního hlediska čistky znamenaly absolutní překopání zavedeného 

společenského systému. Obyvatelé Vysočiny znamenali pro Anglii reálnou politickou 

hrozbu, proto i kulturní zvyky a tradice s nimi spojené bylo potřeba zakázat nebo omezit. 

Kdykoliv, když si v dnešní době chtějí Skotové připomenout svoji minulost a národní 

zvyky, obléknou si na sebe tartanový kilt a hrají na dudy. Tyto dva typické národní znaky 

Skotska se však dostaly do povědomí okolního světa, tak jak je známe nyní, až po 

vytvoření Unie s Anglií, kdy hrály roli jistého protestního postoje vůči jižnímu sousedovi a 

novým zákonům.61 Culloden odstartoval konec klanového způsobu života, zbytkem 

Británie chápaného za barbarský a zastaralý. Těmto zásadním změnám ve společnosti 

současně nahrála i nejednotnost klanů. Rodiny se mezi sebou často hádaly a v mnohých 

záležitostech pak bylo obtížné najít společnou řeč. Zákaz nošení kiltu a další obstrukce 

britské vlády tento problém jen prohloubily. Její dlouhodobá strategie byla odstranit vše, 

co by jen zdálky připomínalo jakobitské rebelie a gaelské tradice. Kultura v celém Skotsku 

procházela v době čistek krizí, lidé se od ní odvrátili a hlavními tématy se staly 

ekonomické aspekty všedního života.  

 Paralelně s vysidlováním Vysočiny procházela celou Evropou také éra osvícenství. 

Tento nový způsob myšlení se postupně nevyhnul ani Skotsku. Osvícenští myslitelé 

nechápali obyvatele Vysočiny pouze jako nepřizpůsobivé barbary, naopak v klanovém 

způsobu života viděli jistou noblesu a statečnost. Pro takové tradiční vlastnosti, však podle 

nich nebylo v novém komercializovaném světě místo.62 Způsob života „highlanderů“63, jak 

je zbytek Skotska nazýval, byl specifický. Těžké podmínky pro život posílily charakter 

těchto lidí, takže dokázali i v nehostinném a hornatém prostředí žít po stovky let. Tyto 

                                                           
60

 Eric Richards, and Annie Tindley "After the Clearances: Evander McIver and the ‘Highland Question’, 
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 Terence Ranger, a E. J. Hobsbawm, The invention of tradition (Cambridge: Cambridge University Press: 
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 Neil Davidson, The origins of Scottish nationhood (London: Pluto Press, 2000), 130. 
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 Za „highlandery“ se označovali původní obyvatelé Vysočiny, žijící v klanovém systému společnosti, do 
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specifické charakterové rysy, které se jen těžko daly najít v jiné části Británie, se později 

ukázaly i v bitvách, kde vojáci ze severu patřili vždy mezi nejstatečnější. I když tato 

společnost pomalu ale jistě mizela, díky početným uměleckým dílům osvícenců se 

z obyvatel severu stávali hrdinové národa, kteří svoji odvahou a nebojácností šli 

příkladem. Na druhou stranu osvícenská éra ve Skotsku byla oproti jiným státům Evropy 

více konzervativní. Neskončila žádným ozbrojeným konfliktem jako ve Francii a Německu, 

nýbrž se kladl větší důraz na praktickou a demokratickou dimenzi.64 

 Po tvrdých represích britské vlády po bitvě u Cullodenu, kdy byla jakobitská hrozba 

stále aktuální, se na konci 18. století mohly podmínky v zemi začít opět stabilizovat. 

Britové začali uskutečňovat proces asimilace Vysočiny do zbytku Skotska. Zmírnili tak 

represe vůči místním tradicím, zrušili zákazy nošení kiltu a dalších skotských zvyků. 

Docházelo tak ke splynutí Nížiny a Vysočiny. Paradoxem je, že tento proces byl do značné 

míry zahájen právě anglickým králem, který na začátku 19. století několikrát Skotsko 

navštívil a dokonce se i oblékl do tradičního severského oblečení. Toto gesto mělo 

symbolizovat podporu formování skotské národní identity. Z tradic, které byly doposud 

pravidelně praktikovány pouze na severu země, se tak postupně stávaly národní zvyky 

celého Skotska. Snaha Anglie tak nebyla úplná asimilace celé země do Unie, nýbrž 

sjednocení Skotska a tím tak zabránění tvorbě vnitřních hrozeb celému impériu. Královna 

Viktorie pokračovala ve stejné politice a svými zákony pomohla v utváření skotské 

identity.65 

 Odkaz Highland Clerances můžeme pociťovat i v dnešní době, kdy je častokrát 

spojován se skotským nacionalismem. Čistky jsou využívány k připomínání historického 

traumatu vůči Anglii. V politických kampaních se objevovaly žádosti o uznání viny ze 

strany britské vlády (v analogii s omluvami za otroctví nebo například za holocaust).66 

Avšak otázka, pro koho tyto události znamenaly v celkovém zúčtování vítězství je 

nasnadě. I když ve skotské společnosti převládá většinový názor, který události chápe jako 

negativní a jednu z největších historických tragédií skotského národa, nesmíme však 

vynechat některé pozitivní aspekty, které z událostí vzešly. Díky zájmu spisovatelů a 

umělců, kteří se začali v průběhu 19. a ve 20. století o tématiku zajímat, vzrostla i 
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popularita oblasti Vysočiny a celkově Skotska. Také ekonomická situace se v zemi v této 

době z dlouhodobého hlediska zlepšila. Průmyslová revoluce v 18. století totiž ve Skotsku 

zvýraznila rozdíl mezi městskými a zemědělskými oblastmi a vytvořila tak značnou 

ekonomickou propast ve společnosti.67 Highland Clearances tak jistým způsobem přispěly 

k propagaci skotské národní myšlenky i přes traumatické vysídlení tisíců lidí a zákaz 

gaelských kulturních tradic.  

 Na památku a počest událostmi postižených lidí začala vznikat mnohá umělecká 

díla všeho druhu. Umělci se událostem věnovali ve svých obrazech, písních, knihách, 

divadelních hrách a později i ve filmech. Mezi aktuální tvorbu na tuto tématiku patří i 

televizní seriál Outlander z roku 2014, který se inspiruje sérií knih od Diany Gabalson.68 

Právě zpracování událostí v literatuře, konkrétně pak v historických románech, se věnuje 

další kapitola. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 Mitchell James, The Scottish question (Oxford: Oxford University Press, 2014), 24. 
68

Viz. Diana Gabaldon, Cizinka (1991). 



 

 

21 

 

3. ANALÝZA HISTORICKÝCH ROMÁNŮ  

 

 Příběh Highland Clearances byl inspirací romanopisců už od první poloviny 19. 

století, kdy se tématu dostalo pozornosti především díky knize Gloomy Memories od 

skotského autora Donalda McLeoda. Největší pozornosti se však událostem dostalo 

v období skotské literární renesance.69 Ale i po druhé světové válce stále vznikaly práce na 

toto téma a dokonce se dají stopy čistek najít i v románech 21. století, jako je například 

kniha od Jamese Robertsona And the Land Lay Still z roku 2010.70 Každý román v této 

kapitole zastupuje jedno časové období.  

 Každý z uvedených románů se na problematiku dívá z trochu jiného pohledu a 

zaměřuje se na jiné konkrétní problémy spojené s čistkami. Těmto rozdílům, nebo naopak 

shodám v interpretacích událostí, se věnují následující stránky práce.  

 

3.1 Waverley 
 

Na rozdíl od dvou dalších románů, se kniha Waverley nevěnuje přímo událostem 

Highland Clearances, tak jak je popisuje literatura. Je totiž psána v době, kdy se velká část 

čistek má ještě odehrát. Nicméně se věnuje událostem, které jsou pro Highland 

Clearances velice důležité, a to konkrétně druhému jakobitskému povstání z roku 1745. 

Zásadní dějová linie popisuje příběh anglického šlechtice Edwarda Waverleyho a jeho 

cestu do Skotska.  

Autorem tohoto díla je skotský básník, prozaik a romanopisec Walter Scott, který je 

pokládán také za zakladatele žánru historického románu. I když vyrostl v právnické rodině 

a stejný obor také vystudoval v Edinburghu, Scotta vždycky zajímaly skotské tradice a 

historie. Stal se tak jedním z prvních, který se začal živit jako romanopisec.71 Svou tvorbu 

začal jako romantický básník, ve své počáteční tvorbě se věnoval právě starým skotským 

baladám a tradicím, jako například v epické básni Píseň posledního minstrela (The Lay of 

the Last Minstrel, 1805).  

                                                           
69

 J. Rubén Valdés Miyarese, „On the Trail of the Highland Clearances: The Clearances Metanarrative in  
Scottish Historical Fiction“, English Studies 98, č. 6 (říjen 2017), 285. 
70

 Ibid, 294. 
71

 Neil Davidson, The origins of Scottish nationhood (London: Pluto Press, 2000), 152. 



 

 

22 

 

Plně však dokázal svůj romantický pohled realizovat až ve svých románech. Jako první 

publikoval Scott právě román Waverley, a to v roce 1814. Zajímavé je, že se původně pod 

toto dílo nepodepsal, nejspíše ze strachu z neúspěchu u veřejnosti. Opak se však stal 

pravdou a úspěch románu byl jedinečný. Právě jeho historické romány a básně na téma 

skotských balad a tradic inspirovaly nejen královnu Viktorii, ale i spoustu dalších lidí k 

návštěvě Skotska.72 Jako častý příklad Scottova vlivu na popularizaci skotských zvyků a 

tradic se uvádí naplánovaná návštěva krále Jiřího IV. v roce 1822, která měla manifestovat 

solidaritu Skotů s Hannoverskou dynastií i mezi sebou.73 

Přesto všechno se Scott rozhodně nedá pokládat za radikálního skotského 

nacionalistu, nýbrž spíše za jistého konzervativně smýšlejícího autora, protože byl 

navázaný jak na Skotsko, tak na Anglii. Několikrát také razantně odmítl návrhy na další 

skotskou povstání vůči britské nadvládě tak, jak to například učinili Irové v roce 1798.74 

 V roce 1814, kdy román vznikl, procházela Skotskem asi největší vlna 

nedobrovolné migrace z území Vysočiny. Jedním z důvodů vysidlování byla také povinná 

vojenská služba horalů v britské armádě proti Napoleonovi ve Francii. Častokrát se tak 

stávalo, že skotští vojáci se z Francie vrátili do opuštěných vesnic, ze kterých byly jejich 

rodiny mezitím přemístěny.75 Vzpomínka na nešťastnou bitvu u Cullodenu a druhé 

jakobitské povstání tak opět u mnohých ožila. Možný návrat Stuartovců na britský trůn 

pro řadu Skotů znamenal naději na nastolení starého pořádku, ve kterém bylo Skotsko 

svobodným královstvím a nebylo pod nadvládou jižního souseda. V době, kdy Scott svůj 

první román psal, byly události staré už více než půl století. Vzpomínky na skotské tradice 

a gaelské zvyky však byly stále přítomny v srdcích mnoha Skotů a byly předávány 

pamětníky té doby. 

 Waverley vypráví příběh mladého anglického šlechtice Edwarda Waverleyho, který 

je i přes výchovu v Anglii veden k romantickému vidění světa a idealizaci skotské historie. 

Jeho první setkání se gaelskou kulturou a horalským způsobem života je ve chvíli, kdy je 

svým otcem poslán do Skotska, aby zde sloužil v britské armádě. Po nějaké době strávené 

u britského pluku však odjede na návštěvu za rodinným známým, baronem 
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z Bradwardinu, kde začíná jeho dobrodružství na Vysočině. Samotné setkání s Highland 

kulturou je pro hlavního hrdinu příběhu popisováno do jisté míry jako „kulturní šok“. 

Horalské tradice a zvyky jsou anglickému šlechtici ze začátku zcela cizí. Postupem času si 

však Waverley místní kulturu oblíbí a z plánované dvoutýdenní návštěvy se stane několik 

měsíců. Scott dopodrobna popisuje horalskou atmosféru na Vysočině, místní zvyklosti, 

tradice a způsob, jakým si je anglický šlechtic začíná postupně osvojovat. 

 I když nás Scott ve svém díle informuje o historických faktech a celkem podrobně 

popisuje politickou situaci v zemi v době jakobitských povstání, události z roku 1745 však 

nejsou hlavním bodem vyprávění. Tím je spíše zobrazení, jak události obyvatele Vysočiny 

formulovaly a jaké myšlenky v nich probouzely. Zajímavé je si povšimnout jisté 

myšlenkové rozpolcenosti hlavního hrdiny, který je sice původem Angličan, ale má 

pochopení pro skotskou otázku a důvody, kvůli kterým se horalové rozhodli zúčastnit 

povstání. Sám Waverley se jich nakonec také zúčastní, když se dokonce zapojí do 

významné bitvy u Prestonu na straně horalů, ve které povstalci porazili britskou armádu. I 

tehdy u něj však můžeme vidět stopy jeho anglických kořenů, když před smrtí zachrání 

anglického důstojníka a poté mu i pomůže k propuštění z vězení. 

 Pro své líčení krajiny a postav se Scott často uchyluje k romantickému popisu. 

Několika stránkové popisy krajiny na Vysočině čtenáři poskytují ucelenou představu o 

divokosti prostředí skotského venkova. Nejvíce se však romantický faktor objevuje u 

charakterů postav, kdy jsou jednotliví hrdinové románu dopodrobna popisováni a jsou jim 

přiřazovány častokrát až nereálné vlastnosti romantických hrdinů. Povahový charakter 

typického horala je demonstrován na příkladu Ferguse Mac-Ivoriho, tedy klanového 

náčelníka, který je vyobrazen jako klasický hrdina období romantismu. Mac-Ivor je 

statečným vlastencem, který by se nebál za Skotsko položit vlastní život. Mezi další prvky 

romantismu se dá počítat i časté využívání lidového folkloru a citace staré poezie, která 

možná hraje větší roli pro vzdělanější čtenáře v 19. století, než pro samotné horaly, pro 

které byla pravděpodobně méně důležitá. 

 I když se dá obecně říci, že vyznění knihy je ve prospěch skotské národní otázky, co 

se týče postavení země vůči Anglii, Scott do jisté míry reflektuje své vlastní politické 

názory. Toto je zjevné z konce knihy, kdy už je jasné, že povstání dopadne porážkou 

Jakobitů. Angličané v této fázi knihy nejsou vyobrazeni nijak negativně, ale spíše naopak. 
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Za účast Waverleyho na povstání je mu nakonec udělena milost a ten se tak může vrátit 

na rodinné panství i se svou skotskou ženou. V románu tak nejsou popsány hlavní důvody 

historického traumatu z událostí Highland Clearances, tedy situace, která nastala na 

Vysočině po povstání. Pocit traumatu a úzkosti Scott popisuje na příkladu, kdy se 

Waverley vrátí do oblasti Vysočiny a místní lidé vzpomínají na neúspěšné povstání a 

vojáky, kteří položili svůj život za Skotsko.    

 Scott si tímto přístupem našel čtenáře nejenom na straně nacionálně smýšlejících 

Skotů, ale i lidí po celé Evropě, kterým svým románem přiblížil život na Vysočině před 

rokem 1745, tedy před zrušením klanového zřízení. Svou prací se nesnaží o přesný 

historický popis událostí, ale spíše o podrobnou analýzu svých hrdinů i toho, jak se 

s událostmi vypořádali. Rozhodně se u tohoto románu však dá hovořit o přispění díla 

k utváření kolektivní paměti Skotů, už jen proto, jaký měl román úspěch, a že je i dnes 

stále hojně čtený i diskutovaný. Po románu bylo také pojmenováno několik měst a 

historických míst, jako například hlavní vlakové nádraží v Edinburghu. I když se do jisté 

míry dá hovořit o snaze Waltera Scotta o objektivní přístup k dané problematice, právě na 

příkladu rozpolcenosti hlavního hrdiny, je z celkového vyznění románu cítit autorova 

náklonnost na stranu Skotů.  S Waverleym se v Evropě zrodil žánr historického románu a 

odstartoval Scottovu prozaickou kariéru, která se setkala s nevídaným úspěchem u 

čtenářů z celého světa.  

 

3.2 Butcher’s Broom 
 

Román Butcher’s Broom z roku 1934 zastupuje období skotské literární renesance, 

tedy první polovinu 20. století. Autoři této doby se snažili oživit historii Vysočiny, ve které 

Clearances znamenaly důležitý historický mezník.76 Román byl napsán Neilem M. 

Gunnem, tedy rodákem z Vysočiny. Gunn se narodil a vyrůstal v hrabství Caithness na 

samém severu Skotska, a i když studoval v Galloway, v pozdějších letech se kvůli oblibě 

Vysočiny a místní kultury na sever vrátil.77 Ve svých románech podrobně zachycuje 
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podstatu způsobu života na Vysočině a především se pak soustředí na úpadek místní 

kultury, zejména z pohledu komunity v Sutherlandu a Caithnessu, kterou dobře znal. Ve 

svých třech nejúspěšnějších románech, tedy Butcher’s Broom (1934), Sun Circle (1933) a 

The Silver Darlings (1941) se věnuje různým aspektům místní kultury a života, uváděných 

právě na příkladu nedobrovolného přemístění obyvatel z prostředí Vysočiny na pobřeží.78 

 Gunn se svoji prací zasloužil o připomínání starých tradic a lidových zvyků, a tím 

tak chtěl zabránit zániku Highland kultury. Jako jeden z mnoha meziválečných autorů věřil 

v tzv. zlatý věk, kdy člověk žil v harmonii s přírodou, jeho díla proto často poukazovala na 

kontrast mezi touto dobou a nesourodostí s moderním způsobem života.79 V době kdy 

román vznikal, se pozornost těchto autorů věnovala především připomínání tragických 

událostí první světové války. Své poměrně radikální prosazovaní Highland kultury 

v moderní době vyjádřil i politicky, konkrétně zapojení ke Skotské národní straně (SNP). 

 Butcher’s Broom vypráví příběh Dark Mairi, tedy postarší ženy, která žije na 

Vysočině v malé vesnici  Riasgan. Rodina hlavní hrdinky zde žila po generace v duchu 

tradičního klanového stylu. Právě konec tohoto způsobu života a přechod na nový systém 

je společně s nuceným vystěhováním hlavním tématem knihy. Příběh sleduje cestu 

Riasganu od poklidné, úzce spojené komunity, přes trauma z čistek k těžkému začátku 

nového života po přestěhování. Dark Mairi si prochází těžkým životním obdobím, kdy 

ekonomická situace v komunitě je špatná a jednou z mála světlých chvil jsou pouze tzv. 

cèilidhy, tedy tradiční skotské společenské shromáždění, na kterém zní gaelská hudba a 

tancuje se. Neil M. Gunn právě na tomto příkladu ukazuje důležitost folklorních tradic pro 

komunitu a například i význam hraní na dudy.  

 I v tomto románu se objevují stopy po Napoleonských válkách a to tehdy, kdy se 

jeden z hrdinů rozhodne následovat místního kapitána a přidá se k armádě. Tento čin, byť 

statečný, je v knize prezentován jako negativní pro komunitu. Nehledě na to, že bojovat 

po boku Angličanů stále někteří ze starších členů komunity pokládají za zradu Skotska. 

Několikrát jsou v románu zmíněny také tragické události u Cullodenu a neúspěšná 

jakobitská povstání.  
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 Obecně vzato se dá konstatovat, že Butcher’s Broom je jednostranně zaměřený ve 

prospěch skotské otázky. Anglický vliv v zemi je v románu zobrazen jako velice negativní a 

sami Angličané jsou zde označováni za bloody sasunnach (volně přeloženo do češtiny jako 

zatracený cizinec), kteří se snažili rozdělit gaelskou společnost. Tuto úlohu v knize přebírá 

pan Heller, tedy právník a majitel půdy, který byl pověřen dohledem nad čistkami v této 

oblasti Vysočiny. Do jisté míry je to ekvivalent Patricka Sellara, který se stal kvůli stejné 

práci nechvalně známý mezi místními obyvateli Sutherlandu, a za své činy skončil až u 

soudu. Zajímavé je poukázat na způsob, jakým Gunn znázornil argumenty anglické strany 

a současně i vlastníků půdy na nucené vylidnění. Hlavním důvodem byl finanční prospěch 

jak pro vlastníka půdy, tak především pro zemi, Gunn to ve svém románu vystihl slovy: 

„Ultimately what benefits the country as a whole benefits the people as a whole. Thus 

England will benefit“.80 Zde tak Gunn poukazuje na fakt, že čistky byly výhodné pouze pro 

Anglii, nikoliv pro Skotsko či celou Velkou Británii. Na příkladu Hellera Gunn předkládá 

další charakteristiku života na Vysočině, a to sice míru hlubokého skepticismu vůči 

vládnoucí třídě. Zobrazení této nedůvěry ve společnosti ho staví do kontextu dalších 

levicově orientovaných spisovatelů třicátých let.81 

 Avšak místo obsáhlého politického kontextu je v románu věnována pozornost 

hlavně každodennímu životu lidí v komunitě a podrobnému rozebírání strastí a problémů, 

které je v souvislosti s čistkami potkávají. Historické trauma je v románu zobrazeno 

v podobě samotné hlavní hrdinky Dark Mairi, která díky Highland Clearances nepřijde 

pouze o domov, ale na konci knihy i o život, když ji zabije ovčácký pes, který hlídá její 

bývalé pozemky.  

 Butcher’s Broom bylo jedním z prvních děl 20. století, které se zaměřilo na 

problematiku Highland Clerances. Je to zároveň jediné prozaické dílo Neila M. Gunna na 

toto téma. Na otázku proč na problematiku nenapsal více románů, reagoval poukázáním 

na komplexitu událostí a pocit studu, že za mnohé čistky nemohli jen Angličané, ale 

především také skotští vlastníci půdy.82  

Hlavním smyslem díla je poukázat na společenský nepokoj, který byl vyvolán 
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potlačením gaelské kultury a prosazováním laissez-faire kapitalismu. I když vesnice 

Riasgan je smyšlené místo, způsob, jakým jsou čistky v knize zobrazeny, je založen na 

pravdivých událostech z oblastí Sutherlandu, na severu Skotska. Stejně tak postava 

Hellera je fiktivní, nicméně je vytvořena na základě známých informací o Patricku 

Sellarovi. V ekonomické krizi ve třicátých letech 20. století Gunn tímto románem znovu 

oživil gaelskou myšlenku a vybral si k tomu právě události, které byly dlouhá léta 

opředeny nejistotou a historickým traumatem. Na historickém příkladu utlačování 

skotského národa reflektoval své vlastní politické smýšlení, které souviselo s jeho 

zapojením do nově vzniklé Skotské národní strany. Do společnosti se v této době stále 

častěji dostávaly nacionalistické myšlenky a snahy o devoluci.  

 

3.3 Consider the Lilies 
 

Dílo Consider the Lilies z roku 1968, bylo prvním, ale nejznámějším románem Iaina 

Crichtona Smitha. Ten se narodil roku 1928 v Glasgow, ve svých dvou letech se však 

s rodinou, která pocházela z Vysočiny, přestěhoval a byl vychován na ostrově Lewis na 

severozápadním pobřeží Skotska. I tento autor tak pocházel přímo z prostředí Vysočiny, a 

dokonce i jeho první jazyk nebyla angličtina, ale gaelština. Kratší příběhy a básně psal 

Smith většinou v gaelštině, tedy především pro čtenáře z prostředí Vysočiny. Obsáhlejší 

díla a prózu, kterými chtěl zobrazit místní kulturu širšímu spektru čtenářů, psal naopak 

v angličtině. Bilingvismus je důležitou součásti autorovy tvorby, nejenom z důvodu, že 

Smithova znalost gaelštiny mu dala možnost překladu starých textů a básní, ale také 

z důvodu zapojení obou jazyků do svých prací.83 V románu Consider the Lilies se tak často 

můžeme setkávat s pasážemi napsanými v jeho rodném jazyce, kdy cítil potřebu 

poskytnout čtenáři frázi či název v originálním znění. To vše v období, kdy je tento 

původní jazyk skotské Vysočiny už výrazně na ústupu a mluví jím pouze něco přes 1 

procento Skotů.84 
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 Na rozdíl od Gunna, který se věnoval celé komunitě, Crichton Smith ukazuje efekt 

Highland Clerances na příkladu detailního rozboru života postarší paní Scottové. Ta díky 

válce přišla o muže a její jediný syn emigroval do Kanady. Napříč románem tak je 

popisován její každodenní život, jako osamělé starší dámy, která by bez pomoci komunity 

jen těžko přežila v krutých podmínkách skotské Vysočiny. Na začátku románu paní 

Scottovou navštíví Patrick Sellar, který jí oznámí, že do dvou týdnu musí opustit rodný 

dům a přestěhovat se společně s celou vesnicí na pobřeží, kde se budou živit rybolovem. 

V tento moment se paní Scottova rozhodne zajít za místním knězem, který je v komunitě 

brán za velkou osobnost. Celkově je náboženství v románu uváděno jako nejvýznačnější 

aspekt pro komunitu a především pak pro hlavní hrdinku, pro kterou je nedělní návštěva 

kostela zdaleka nejdůležitější událostí týdne. Od kněze tak paní Scottová očekává pomoc 

v podobě utěšení nebo ochrany ze strany církve, ani jedno se ji však nedostalo. Kněz viní 

za vzniklou situaci komunitu a hříchy, kterých se dopustila.  

 Jako typická ukázka traumatu z událostí Highland Clearances se jeví část příběhu, 

která zachycuje cestu paní Scottové od kněze. S pocitem zoufalství a samoty se obrací ke 

svým nejtemnějším myšlenkám. Cestou uvidí na stráni mrtvou ovci a přemýšlí o svém 

osudu. Nicméně se jí dostává pomoci od dalšího člena vesnice, pana McLeoda, kterého si 

do té doby paradoxně paní Scottová absolutně neváží, protože pohrdá církví a nechodí do 

kostela. V této části knihy je zajímavé pozorovat odklon hlavní hrdinky od náboženství. 

McLeod ji jednou přistihne, že se v dopisu, svému synovi do Kanady, ani jednou nezmíní o 

bohovi, pro tak věřící ženu velice neobvyklá věc.  

 I když je paní Scottová v příběhu zobrazena jako osamělá starší žena, z celkového 

vyznění díla je cítit, že může představovat jistou analogii ke skotskému lidu. Už jen podle 

výběru jména hlavní hrdinky, které je jednak velice podobné ke slovu Scot (tedy v češtině 

Skot) a současně připomíná jednoho z největších skotských národních hrdinů, Waltera 

Scotta. Když pak paní Scottová přemýšlí nad svým osudem a osudem mrtvé ovce, čtenáři 

se v té chvíli nemusí vybavit pouze obraz staré umírající ženy, ale i paralela ke skotskému 

národu. Několikrát se tento obraz vrací do příběhu i ve snech hlavní hrdinky, ve kterých 

vídává mrtvou ovci, tentokrát však již s lidským obličejem.  

Celý román se odehrává v ponurém tónu, kdy je čtenář vtažen do problémů, kterým 

musí komunita čelit. Jako největším traumatizujícím prvkem je zde vnímána samotná 



 

 

29 

 

osoba Patricka Sellara, která objíždí jednotlivé domy s nařízením o vystěhování. Crichton 

Smith ho zde zobrazil jako velmi nepříjemného člověka, který je poslem špatných zpráv a 

současně vykonavatelem čistek. Již ze samotné návštěvy paní Scottové na začátku knihy 

na čtenáře působí arogancí. Nejdřív Patrick Sellar odmítá nabízenou pohostinnost a pak 

jen stroze předává zprávu o vystěhování, odmítajíc se současně bavit o jejich důvodech. 

Vedle něj však stojí církev, která je v románu zobrazena jako ještě větší zlo, protože viní 

z čistek samotné obyvatele vesnice. 

Crichton Smith ve svém románu opět pracuje s folklorními tradicemi a gaelštinou. 

McLeod, který se z negativní postavy, ateisty, stává nakonec dobrým přítelem hlavní 

hrdinky, se věnuje psaní gaelským básní a jejich zveřejňování do novin. V té době mělo 

pouze malé procento lidí zájem číst básně, to dokazuje i rozhovor mezi Patrickem 

Sellarem a McLeodem. Zde McLeod odpoví na otázku: „Kdo vůbec čte tyto gaelské 

basně?“, slovy „Vskutku, kdo? Ale přesto existují. A kdo ví, možná o ně jednou přece jen 

bude zájem.“ V tomto dialogu je ukázán střet kultur, kdy se starý farmář snaží přesvědčit 

mladého, ambiciózního právníka, zastupujícího moderní pokrok, o důležitosti lidových 

tradicí.  

Románu Consider the Lilies se dostalo uznání v roce 2013, kdy bylo skotskou 

organizací Scottish Book Trust zařazeno na sedmé místo v prestižním žebříčku 50 

nejlepších skotských knih za posledních 50 let.85 Sám Smith byl oceněn již v roce 1980 

Řádem britského impéria (OBE) a poté i několika dalšími literárními cenami.86 Jeho knihy 

jsou dodnes hojně čtené napříč celou Velkou Británií. Smith ovlivnil společnost nejen 

svými literárními díly, ale také přednáškami a cestami po světě, kde předčítal svou 

beletrii. Ve všech svých pracích čtenáře a posluchače seznamoval s gaelskou kulturou, 

historií a prostředím skotské Vysočiny, které mu bylo tak blízké. 

Ani v tomto románu není kladen důraz na politicko-historický kontext. Sám Crichton 

Smith v předmluvě píše, že se nepovažuje za někoho, kdo dokáže napsat obsáhlou 

historickou studii na období Highland Clearances. I když některé postavy jsou založeny na 
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reálných osobách, celý příběh je slovy Smitha pouze fiktivní.87 Čtenáře se tak snaží 

zaujmout především silou příběhu, kde je hlavní hrdinka konfrontována s krutou realitou 

doby a postojem církve, která do tohoto okamžiku vytvářela v jejím životě pevný základ. 
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ZÁVĚR 

 

 K problematice Highland Clerances se dá přistupovat z několika úhlů pohledu, 

především z důvodu komplexnosti událostí, které ovlivnily zemi hned z několika aspektů. 

Největší pozornosti se však dostává kulturním změnám ve skotské společnosti a 

postupnému zániku gaelských tradic a zvyklostí. Všechny tři románová díla, které si tato 

práce dala za cíl analyzovat, se také zaměřují právě na tyto aspekty, romány se však od 

sebe liší způsobem vyprávění, celkovým vyzněním i přínosem pro čtenáře.  

 V rámci analýzy románů se práce zaměřila na tři základní výzkumná kritéria. 

V rámci hodnocení charakteristiky autorů se analýza věnovala především jejich původu, 

politickému prostředí, ve kterém jejich díla vznikala a jejich vztahu k oblasti Vysočiny a 

gaelské kultuře. I když přímým původem ze skotské Vysočiny se ze tří autorů může pyšnit 

pouze Neil M. Gunn, oba zbylí spisovatelé měli k této oblasti velice osobitý vztah.  Walter 

Scott, který mezi horaly strávil několik let a rád se na sever vracel a Iain Crichton Smith 

prakticky vyrostl na Vysočině, kam se přestěhoval v útlém věku z Glasgow. 

 Zásadní odlišností románů je období, ve kterém autoři psali. Zatímco dílo Waltera 

Scotta bylo napsáno na začátku 19. století, tedy v době, kdy Highland Clerances stále 

probíhaly. Autor tak mohl čerpat přímo ze zkušeností a vzpomínek samotných horalů, 

kteří si událostmi z roku 1745 a následujícími desetiletími prošli. Oba zbylí autoři o 

událostech psali s časovým odstupem více než sto let. Neil M. Gunn, byť narozený ještě 

v 19. století, většinu svých děl napsal v meziválečném období, kdy země procházela 

těžkou ekonomickou a společenskou krizí spojenou s traumaty první světové války. 

Způsob a místo výchovy však pravděpodobně nejvíce ovlivnily autora posledního románu, 

Crichtona Smitha. Tento autor již od dětství vyrůstal v gaelském prostředí, jeho rodným 

jazykem byla gaelština a historie celé místní kultury mu tak byla ze všech tří autorů 

nejbližší. Tento spisovatel napsal všechna svá díla již po skončení druhé světové války a 

nejvíce pak svými pracemi ovlivňoval čtenáře v 60. a 70. letech, tedy v období nárůstu 

národnostních myšlenek ve skotském politickém prostředí, který souvisel s nárůstem 

popularity Skotské národní strany.  

 Co se týče konkrétních aspektů Highland Clearances, kterým se jednotlivé romány 

věnují, všechna díla se svým zaměřením liší. Romány Butcher’s Broom a Consider the Lilies 



 

 

32 

 

se zabývají přímo událostmi na začátku 19. století, kdy v Sutherlandu probíhala 

pravděpodobně největší vlna čistek v podobě nuceného vystěhování tisíce obyvatel 

Vysočiny. Dílo Waverley naopak vypráví příběh z období událostí kolem roku 1745, které 

odstartovaly především zánik gaelské kultury a místních tradic. Avšak i první dva romány 

se odlišují konkrétním zpracováním tématiky Highland Clearances. Butcher’s Broom 

zobrazuje čistky z pohledu celé komunity, a také jakým způsobem se jednotliví členové 

vypořádávají s traumatickým obdobím. Consider the Lilies je pak konkrétním příběhem 

pouze jednoho člena komunity, v tomto případě staré ženy, která pociťuje osamělost, 

zapříčiněnou nuceným odchodem ze své domoviny. U všech třech prací si lze však 

všimnout, že autor klade zvýšenou pozornost na každodenní život obyvatel Vysočiny. 

Autoři se zde snaží detailně popsat, jakým způsobem místní obyvatelé žili, v příkladě 

Waltera Scotta před začátkem čistek, u dvou ostatních autorů pak přímo v době 

vysidlování.  

 Zajímavé je si také povšimnout, jakým způsobem romány pracují s viníky čistek, 

tedy s velkými vlastníky půdy a potažmo i s Angličany. Zatímco u Waverley je z celkového 

vyznění díla vidět, že autorovým cílem nebyla jednostranná politická propaganda proti 

Anglii, nýbrž příběh koncipoval jako popis událostí, ve kterých chtěl literárním způsobem 

připomenout a zachovat gaelskou kulturu a tradice. Na Butcher’s Broom a Consider the 

Lilies je vidět velká averze proti viníkům čistek a tím pádem jsou události autory uchopeny 

jako více traumatizující pro celý národ. Oba tyto romány již také pracují s postavou 

Patricka Sellara, tedy jedním ze symbolů Highland Clearances v Sutherlandu. Butcher’s 

Broom ještě nepracuje přímo z osobou Sellara, ale je v knize zobrazena v podobě pana 

Hellera, Consider the Lilies pak již přímo uvádí postavu Patricka Sellara při jeho zapojení 

do čistek. 

 Ani pro jeden ze všech analyzovaných románů není hlavním tématem historicko-

politický aspekt událostí. Nejvíce se k tomuto aspektu pravděpodobně přibližuje dílo 

Waverley, v němž Scott uvádí historický kontext událostí a snaží se čtenáři předložit 

celistvý obraz příběhu i s dobovým pozadím. Nicméně i on se spíše věnuje událostem 

z pohledu uměleckého a společenského. Zbylá dvě díla se pak historicko-politickému 

aspektu věnují jen velice okrajově a hlavním tématem je pro ně umělecký příběh 

traumatu jako takový. Ostatně i na toto Crichton Smith upozorňuje v předmluvě svého 
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díla, kdy s odkazem na díla historiků, uvádí, že není kompetentní zpracovat historickou 

studii na dané téma, ale pouze fiktivní příběh založený na pravdivých událostech. Všechny 

tři romány se tak opírají především o kulturní aspekty čistek, za pomocí využití gaelštiny a 

citování folklorní poezie.  

 I z hlediska celkového vyznění románu, přínosu pro čtenáře a kolektivní paměti 

národa, se jednotlivá díla odlišují. Všechny tři díla měla s největší pravděpodobností za cíl 

vyvolat debatu na téma Highland Clearances a jejich dopadů na Vysočinu, místní kulturu a 

celkově na skotské národní smýšlení jako takové. Právě historický román zde zapůsobil 

jako prostředek a nositel tématiky, které se do té doby ve veřejnosti nedostávalo tolik 

prostoru. Sám Neil M. Gunn, uvedl, že za jeho mládí se o těchto událostech ve škole ani 

doma moc nemluvilo, možná právě kvůli historickému traumatu a pocitu křivdy.88 Svým 

románem tak chtěl oživit debatu a připomenout události, které byly pro mnohé potomky 

původních obyvatel Vysočiny stále zdrojem traumatu. 

 Každý autor chtěl poukázat na víceméně podobný problém, ale jinými prostředky. 

Walter Scott se svými romantickými líčeními krajiny a postav snažil čtenáři předložit co 

možná nejdetailnější popis života horalů. Vlastní oblibu divoké skotské krajiny a jejich 

obyvatel se mu zde podařilo přenést na své čtenáře. Svými romány uchvátil nejenom 

Skoty, ale také Angličany a postupem času i zbytek Evropy. Neil M. Gunn si pro celkové 

vyznění románu naopak vybral poměrně negativní příběh se smutným koncem, který má 

pravděpodobně ve čtenáři vyvolat pocit soucitu a náklonnosti k vystěhovaným lidem. Dílo 

Iaina Crichtona Smitha je svým způsobem vyprávění a celkovým vyzněním někde mezi 

předešlými pracemi. Consider the Lilies sice také vypráví smutný příběh osamělé staré 

ženy, která se snaží bojovat proti čistkám, nicméně z vyprávění je cítí čtenář její pocit 

naděje a hrdosti. Příběh tak může připomínat aktuální stav skotského národa ve vztahu 

k Anglii, v době vydání knihy.  

 Z celkového hlediska i s odstupem času, se románům rozhodně nedá upřít jejich 

nacionalistický přínos ve smyslu připomenutí a částečného zidealizování událostí. Je však 

těžké s přesností konstatovat, zda li toto byl hlavní záměr autorů. Všichni tři autoři se totiž 

věnují lidskému aspektu událostí a řeší především společenské otázky spojené s událostmi 
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Highland Clearances. Nicméně se lze domnívat, že všechny vybrané romány výrazně 

přispěly k utváření historického traumatu iniciovaným touto dějinnou událostí. Do všech 

románů jsou v tomto smyslu začleněny emotivní příběhy komunit a jejích jednotlivců, 

kteří si prošli čistkami, a následný úpadek gaelské kultury a zánik klanového stylu života. 
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SUMMARY 

 
There are many different points of view on the issue of the Highland Clearances. 

Also three historical novels, which this bachelor thesis examines, differ in genre, focus, 

selection of specific aspects and overall contribution.  

 When analyzing the identities of the authors most important were their 

relationship to the issue, the time period when they wrote their books and their political 

stand to the issue of Scottish question. All of them had overall a very close relationship 

with the Highlands. Iain Crichton Smith and Neil M. Gunn both grew up in the Highlands 

and Smith’s mother language even was Gaelic. Whereas Walter Scott was well known for 

his love to Scottish wild nature, and his fascination with local countryside. Each of these 

three novels was written in the different historical period and that also had a big 

influence on the way how was the story presented. 

 Each book also emphasizes different aspects of the Highland Clearances. Walter 

Scott and his Waverley doesn’t reflect exactly the events of Clearances, but if focuses 

more on Gaelic culture before the beginning of the eviction. By following the story of 

1745 Scotland, Scott displays the beauty of the Highlands culture, community and nature. 

Other two novels depict the events more from the view from inside the evicted 

community. Both Crichton Smith and Gunn tell a sad story of the time period around 1815 

and thus the biggest Clearances in Sutherland when thousands of local families had to be 

displaced and many villages became abandoned.  

 Even though all of these books display the events as historical tragedy and they 

are generally against the parallel decline of the Gaelic culture. For none of these novels 

political aspect of the events is very important and the authors don’t refer to it directly. 

They all look at the events from more of the romantic or social point of view. Thus the 

overall impressions of the novels are not widely seen as a part of some political campaign 

against England, but more as a commemoration or rejoice of the Highland culture and 

reminder of the historical events which in their eyes shouldn’t be forgotten. 
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