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1. Úvod 

1.1. Vymezení problému 

Jako výzkumný problém je této práci stanovena národní festivitní kultura a 

její performativní utváření identifikací. Zahrnuje soubor aktivit kulminujících 

v 60. a 70. letech 19. století, jež různým způsobem spojovaly významový 

rámec Národa1 a festivitní kulturu. Cílem práce bude zjistit, zda a proč právě 

v tomto období došlo k tak významnému propojení a také jaké to mělo 

důsledky pro podobu a dynamiku identifikace (českého) Národa. Pro 

objasnění této otázky budou zkoumány způsoby, jakými performativně 

probíhá pohyb identifikace v národní festivitní kultuře. Tato základní 

teoretická konstrukce (kultura, národní festivita, performativ, identifikace) 

bude představena v úvodní části, zatímco v dalších částech bude využita 

k analýze čtyř dimenzí – roviny gest (kap. 2.), symbolické personifikace (kap. 

3.), hranice/konfliktu (kap. 4.) a časoprostoru (kap. 5.), jež umožní vždy za 

částečně odlišného metodologického postupu specifikovat českou národní 

festivitní kulturu a její charakteristické prvky.     

 
 

1.2. Teoretický konceptuální rámec 

Cílem této kapitoly je vymezit základní teoretická východiska, ze kterých 

vychází analýzy všech aspektů kultury národní festivity v následujících 

částech. Formulace konceptuálního aparátu práce umožní zasadit interpretační 

práci s empirickým materiálem do diskusí týkajících se některých pojmů 

historického, antropologického, filozofického, ale i obecně sociálně vědního 

bádání tak, aby byla ozřejmena pozice, kterou v této práci zastávám. 

Prostřednictvím definice pojmového aparátu tak bude vypracován rámec, 

který bude dále v jednotlivých kapitolách diskutován v souvislosti 

s konkrétními empirickými problémy a jejich řešením. Jak vyplývá 

z vymezení výzkumného problému, jednotlivé analytické pojmy tvoří 

strukturovaný celek. Národní festivita je pojímána jako specifický segment 
                                                 
1 Protože zde nebude národ chápán jako posvátná věčná entita ani jako fyzické společenství 
jednotlivců, ale jako významový konstrukt, budu v tomto smyslu uvádět Národ s velkým 
počátečním písmenem. 
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kultury a jako taková otevírá prostor pro identifikační pohyb v konkrétních 

performativních aktech. Z tohoto důvodu bude nejprve nutné definovat 

specifické pojetí jednotlivých konceptů, které není ani samozřejmé ani 

nepostrádá potenciál otevřený k diskusi. V prvé řadě budou tedy shrnuty 

dosavadní pokusy o teoretické vymezení (národní) festivity, která bude 

následně definována na základě určitého historicko-antropologického pojetí 

kultury, procesu identifikace a performativu. Právě v propojení základních 

analytických kategorií, které zůstavají v historické antropologii často 

nereflektovány, s dosud centrálním konceptem národní festivity shledávám 

přínos této práce, která by tak mohla vytvořit nový teoretický rámec pro 

zkoumání problému identifikačních procesů prostřednictvím performativního 

pohybu festivitní kultury.  

            

1.2.1. Národní festivita 

Specifickým předmětem této práce je národní festivita, resp. kultura národní 

festivity. V německé literatuře o daném tématu bývá používán termín 

„nationale Festkultur“, který označuje zvláštní oblast kultury slavností, jež 

spoluutvářela proces formování moderních národů
2. První úvahy o takto 

pojaté festivitě je možné vysledovat až k rané reflexi aktivit německého 

národního hnutí na počátku 19. století. Friedrich Ludwig Jahn viděl jako 

neodmyslitelnou součást turnerského hnutí tzv. tělocvičné hry (Turnspiele)3. 

Nemělo přitom jít pouze o „svobodné vyjádření síly“, ale měly obsahovat 

celkovou představu o světě: „Tak tvoří tělocvičné hry přechod k velkému 

životu národa, a ukazují tím cestu rejům mládí“. V takových hrách se má 

spojovat vážnost s radostí, práce se zábavou a mládež se má učit dodržovat 

společná pravidla a zákony, neboť se zvyky, obyčeje, mravy národa ukazují 

přímo „v živé názornosti před očima“. Jahn se domníval, že tělocvičné hry 

mohou mladým lidem umožnit zažít „národní svátky“ (Volksfeste), které 

během špatných časů již z německých zemí vymizely. Šlo tedy o první náznak 

                                                 
2 Viz např. Hettling, M.; Nolte, P. (Ed.): Bürgerliche Feste. Symbolische Formen politische 
Handels im 19. Jahrhundert. Göttingen 1993. 
3 Jahn, F. L.: Von den Turnspielen überhaupt. In: Simm, H. J. (Ed.): Feiern und Feste. Ein 
Lesebuch. München 1981, s. 148-150.  
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toho, jak by mohly veřejné slavnosti přispívat k pěstování národní kultury, 

zatím v podobě výchovy mládeže. 

Když v polovině století vzpomínal Ludwig Bechstein na první velkou národní 

slavnost ve Wartburgu roku 1817, citoval slova řečníka, který vyzýval 

k jednotě v budoucím velkém Německu: „Nyní je vysloveno, že vy všichni 

chcete být jednotní v duchu, provinciální oddělení musí odpadnout ... buďte 

německými studenty“4. V této době v německých zemích přicházelo období, 

kdy právě slavnosti začínaly být pojímány ve vztahu k Národu, a ani G. W. F. 

Hegel neopomněl definovat postavení kultury festivity vzhledem ke své 

filozofii dějin. Svátky jako součást umění jsou podle něj prostředkem, jímž na 

sebe národ (Volk) nechává působit představu božského5. Národ ukazuje své 

přednosti, to, co je na něm nejlepší, co umožnilo, aby se stvořil. V okázalosti, 

tancích, ošacení a ozdobách ukazuje člověk svou tělesnou i duchovní 

zručnost, a přijímá tím na sebe božské zjevení. Festivita je tak podle Hegela 

přirozeným projevem národa (Volk), který se jejím prostřednictvím 

uskutečňuje, a je navíc projevem jeho hierarchicky privilegované stránky. 

Tyto rané úvahy o festivitě, které se zprostředkovaně odrazily i v dobové 

reflexi české národní festivity, nám předznamenávají základní teoretické 

problémy, se kterými byly snahy o definici slavnosti konfrontovány. Jde o 

distinkci mezi svátkem a slavností, potažmo mezi každodenností a svátkem, a 

obecně o vztah společnosti a festivity. 

Jedním z nejstarších problémů vztahujících se k festivitě je již Rousseauem 

naznačená dichotomie svátku jako spontánního aktu sounáležitosti a oslav 

jako organizované akce určitého společenství za určitým účelem6. Z 

weberovského myšlení k tomu byl pozdějšími autory přikládán rozdíl mezi 

afektuálním, mimo každodennost stojící jednáním (ausseralltaegliche 

Handlung), odkazující na charismatické panství a jednání hodnotově 

racionální (wertrationelle Handlung). V návaznosti na Otto Bollnowa7 tak 

                                                 
4 Bechstein, L.: Das Wartburgfest 1817. In: Simm, H. J. (Ed.): Feiern und Feste. Ein 
Lesebuch. München 1981, s. 152.  
5 Hegel, G. W. F.: Über die Festkultur. In: Simm, H.-J. (Ed.): Feiern und Feste. Ein Lesebuch 
München 1981, s. 153.  
6 Viz např. Maurer, M.: Prolegomena zu einer Theorie des Festes. In: Maurer, M. (Ed.):  Das 
Fest. Beiträge zu einer Theorie und Systematik. Böhlau: Köln, Weimar, Wien 2004, s. 38nn. 
7 Viz Bollnow, O. F.: Neue Geborgenheit. Das Problem einer Überwindung des 
Existenzialismus. Stuttgart, Berlin, Köln ad. 1972. 
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Winfried Gebhardt principiálně odlišuje svátek a slavnost: svátek představuje 

moment prolomení a narušení každodennosti, slavnost naopak potlačuje 

každodennost tím, že jí přisuzuje specifický smysl8. Jinými slovy, svátek je 

útěkem před každodenností, zatímco slavnost je vědomým osmyslňujícím 

jednáním. Výchozím bodem této dichotomie je pro Gebhardta tönniesovské 

rozdělení na Gemeinschaft a Gesellschaft, které problematizoval Weber. 

Svátek potom může označit za „Vergemeinschatungsform“ a slavnost oproti 

tomu za „Vergesellschaftungsform“. 

Jestliže se pokusíme tuto dichotomii operacionalizovat na problém národních 

festivit v „dlouhém“ 19. století, zjistíme, že se jedná o konstrukci značně 

umělou, která nemůže být využita jako kategorizační hledisko. Již sám Weber 

uvedl, že pojmy Vergesellschaftung a Vergemeinschftung jsou příliš obecné a 

zahrnují často velmi heterogenní skutečnosti (heterogene Tatbestände)9. 

Stejná sociální fakta mohou být předmětem jednoho i druhého procesu. Weber 

uvádí příklad, že rodinné klany, běžně považované za výsledek 

Vergemeinschaftung, mohou být všemi nebo mnohými členy chápány jako 

účelově racionální. Podobně národní festivitní kultury, a speciálně českou, 

nemůžeme přiřadit k jedné nebo druhé formě. Tato distinkce tak nemůže pro 

tuto práci představovat ideálně-typicky ani definiční znak či měřítko. Přesto je 

uvedená dichotomie důležitá, a to z hlediska definice kultury jako sítě 

významů (viz dále). Právě ustavování významů během slavnostních aktů totiž 

odráží napětí mezi oběma polohami. Význam, který je slavnostem ve 

festivitním diskursu přikládán, je stavěn do opozice k tradiční podobě 

festivity, jež je označována za významově prázdnou/ne-osmyslněnou. 

Výzkumná otázka pak nemůže sledovat dva protichůdné druhy vymezení vůči 

každodennosti nebo spontánnosti, ale musí se soustřeďovat na způsoby, jak je 

v rámci festivitního diskursu konstruována opozice staré/nové slavnosti (např. 

„lidová slavnost“ vs. „národní slavnost“), tradiční afektuálně orientované 

festivity a moderní organizované oslavy či pole zábavy bez vlastního smyslu a 

jednání dané významovým rámcem Národa. Tento pohyb stanovující hranici 

národní festivity se děje v rámci diskursu. Zjednodušeně vyjádřeno, přímo 

                                                 
8 Gebhardt, W.: Fest, Feier und Alltag. Über die gesellschaftliche Wirklichkeit des Menschen 
und ihre Deutung. Frankfurt am Main 1987, s. 17.  
9 Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie.Tübingen 
1980, § 9. 
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v pramenech můžeme najít oddělení dvou oblastí festivity jako diskursivní 

strategii.  

*** 

Národní festivita jako samostatný předmět bádání je definována 

prostřednictvím semiotického pojmu kultury, tj. jako specifické pole 

významů, které významový rámec Národa zasazuje do kontextu festivitní 

kultury obecně. Tyto významy slouží během slavnostních aktů 

k performativnímu utvá ření identit. Rozlišení mezi svátkem a slavností, 

etablované v teoretické literatuře o festivitách,  bude chápáno pouze jako 

diskursivní funkce. 

    

1.2.2. Kultura 

Pojem kultury je předmětem zkoumání řady disciplín a subdisciplín sociálních 

věd a z tohoto hlediska je proto možné jej definovat z řady často zcela 

disparátních diskursů. V této práci jsou ústředními liniemi vymezení tři 

tradice, které zaznamenaly ohlas v historické vědě v posledních dvaceti letech. 

Za prvé jsou to historicko-teoretické interpretace weberovského pojetí 

vztažení k hodnotám. Na něj navazuje interpretativní antropologické 

vymezení C. Geertze a V. Turnera. Třetím sociálně-vědním proudem, který 

sice představuje soubor různých národních discplinárních diskursů, ale 

zároveň má s předchozími pojetími – jak bych chtěl ukázat - komplementární 

teoretický základ, bude pohled semiotický10. Pokusím se dokázat, že všechny 

tři přístupy na sebe v jistých aspektech navazují, a umožňují tak vytvořit 

využitelnou definici pojmu kultury. 

                                                 
10 V této souvislosti by bylo také možno mluvit o přístupu semiologickém. Tyto dva pojmy 
zde používám synonymně.   
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Weberovské bádání rozlišuje dva pojmy kultury.11 Logicko-metodologický 

koncept kultury, který se objevuje v jeho noetických analýzách, se týká 

poznávacího procesu, kdy badatel vztahuje vlastní kulturní hodnoty na 

zkoumanou materii. Oproti tomu je materiální kultura systémem jednání, 

který aktérovi umožňuje přikládat okolnímu světu smysl/význam. Oba pojmy 

kultury jsou vůči sobě komplementární, pro definici pole zkoumání vztažené 

k festivitám však bude východiskem právě pojem materiální kultury, který 

odkazuje spíše k předmětné oblasti utváření smyslu.12       

Slavná teze Clifforda Geertze o „pavučině významů“, za jejíhož původce 

označuje Webera13, není s Weberovým pojetí zdaleka totožná, přesto ji však 

současně  nemůžeme považovat za úplně odlišnou14. V první řadě Geertz 

chápe zkoumání kultury jako interpretativní, tj. principiálně odlišné od 

zkoumání usilujícího o nalezení zákonitosti. Antropolog (nebo obecně vědec 

přistupující ke zkoumání kultury) nenalézá při empirickém výzkumu hotový 

symbolický systém, ani se nesnaží zjištěné poznatky systematizovat podle 

daného vzorce. Fakt, že lidé jednají podle toho, jaké významy přikládají 

okolnímu světu (a především jednání druhých lidí), neznamená, že lidé nutně 

následují dané kulturní vzorce. To ukazují Geertzovy příklady zvolené pro 

                                                 
11 Vycházím zde především ze studií J. Horského (ten se odkazuje dále na práce J. Kocky a 
Duk-Yung Kima) a M. Havelky. Horský, J.: Od rétorické figury k analytické kategorii – k 
vývoji pojmu „kultura“ v dějepisectví 20. století. In: Storchová, L.; Horský, J. a kol.: 
Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v českém a světovém dějepisectví 
20. století. Praha 2009, s. 15-67. Havelka, M.: Max Weber a počátky sociologie náboženství. 
Úvodní studie. In: Weber, Max: Sociologie náboženství. Praha 1998, str. 8 – 120. Podle 
Horského odpovídá přechod mezi Weberovými dvěma pojetími proměně, o které mluví Ute 
Daniel, když rozlišuje mezi účelově racionálním a funkcionálním pojmem a hodnotově 
racionálním pojmem kultury. První se vztahuje především ke kultuře „elitní“ (hudba, 
literatura, věda), a dal by se také podle Tomáše Rataje označit za segmentární. Druhé pojetí 
vidí kulturu jako „na jedné straně něco, co určuje individua i sociální skupiny, na straně druhé 
to, co je stále (znovu)vytvářeno individuální a kolektivní praxí“, tj. jde o něco 
všeobsahujícího. Toto chápání by pak zahrnovalo jak Weberovu materiální kulturu, tak 
Geertzovo semiotické pojetí kultury. Viz Daniel, U.: „Kultur“ und „Gesellschaft“. 
Überlegungen zum Gegenstandsbereich der Sozialgeschichte. In: Geschichte und 
Gesellschaft, 19, 1993, s. 69–99. Rataj, T.: Mezi Zíbrtem a Geertzem. Úvaha o předmětu 
kulturních dějin. In: Kuděj, 2005, č. 1-2, s. 142-158.    
12 To však neznamená, že samotné noetické procedury nemohou sociálně sedimentovat a 
spoluutvářet tak významně oblast materiální kultury. Předmětem zkoumání však zde nebudou 
tyto noetické procedury, ale kultura jako soubor ne-formálních uspořádání.     
13 Geertz, C.: Interpretace kultur. Praha 2000, s. 13. 
14 Tvrzení Zdeňka R. Nešpora, které podle mého vychází z podcenění konstruktivistického 
momentu u C. Geertze. V jeho případě se totiž rozhodně nedá hovořit o „holistickém“ pojetí 
kultury, které Geertz sám kritizuje (mimo jiné) u strukturálních a funkcionálních antropologů. 
Viz Nešpor, Z.: Problém subjektivního smyslu jednání v díle Maxe Webera, 
Clifforda Geertze a Rudolfa Bultmanna. In: Sociologický časopis, 38, 2002, č. 5, s. 553-565. 
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vysvětlení jeho pojetí kultury. V těchto případech (mrkání chlapců, vražda 

Židů v berberském prostředí) průběh komunikace není vyčerpávajícím 

způsobem určen pravidly kultury, ve kterém se takový akt komunikace 

odehrává, ale umožňuje principiálně jakékoli jednání jedinců, které může 

vyústit v porozumění, v nedorozumění, ale i v konflikt a konfrontaci. Geertz 

několikrát zdůrazňuje, že pro zkoumání kultury je důležitá interpretace 

takových situací, a právě to musí být naším výchozím bodem15. Spor o 

objektivní či subjektivní povahu kultury potom můžeme odmítnout, protože 

kultura je stejně tak objektivní jako subjektivní. Není uchopitelná jinak než 

prostřednictvím interpretace symbolického jednání samotnými aktéry, které 

však zase může být pouze interpretováno námi jako badateli (tzv. interpretace 

druhého řádu). 

Podobně přesunul pozornost k procesuálnímu a kontingenčnímu charakteru 

antropologického pojetí kultury další představitel symbolické antropologie 

Victor Turner. Centrem svého zájmu učinil rituální situace, kdy jsou kulturní 

praktiky a pravidla narušována a znovu vytvářena. Vycházeje z Van 

Genepova pojetí přechodových rituálů zkoumal Turner takové mezní 

momenty (tzv. liminalita) jako „období podrobného přezkoumání ústředních 

hodnot a axiomů kultury, v níž se objevuje“16. Ve své pozdější práci o 

antropologii performance zařadil svůj koncept sociálního dramatu do vztahu 

k teatrologickému bádání Richarda Schechnera, z nějž zdůraznil pojetí 

sociální komunikace jako „harmonického a disharmonického procesu, který 

vzniká v konfliktních situacích“17. Performance je tak považována za 

transformativní proces, který odhaluje hlavní klasifikace, kategorie a 

kontradikce kulturního procesu. Kultura tedy v tomto pojetí není statický 

soubor významů, ale jako procesuální jednání, které zahrnuje principiální 

možnost konfliktu symbolických kontextů, neboť je sama těmito akty stále 

znovu utvářena. 

                                                 
15 Podle Geertze je např. „zatemňující“ chápat kulturu jako „soběstačnou nadorganickou 
realitu s vlastními silami a účely“. Viz Geertz, C.: Interpretace kultur, s. 21. 
16 Turner, V.: Průběh rituálu. Brno 2004, s. 160.  
17 Turner, V.: Anthropology of Perfomance. In: Turner V.(Ed.): The Anthropology of 
Performance. New York 1988, s. 72-99. 
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C. Geertz označil svou definici kultury za „v podstatě semiotického 

charakteru“18. Semiotické zkoumání, ať se již jedná o klasické implicitní 

teorie znaku nebo o francouzskou školu semiologie vycházející z F. de 

Saussura či tartuskou školu J. Lotmana ad., staví jako svůj předmět zkoumání 

proces semiózy, tj. postup, jak je prostřednictvím znaků a symbolů 

konstruován a chápán význam. Z této tradice jsou pro tuto práci zásadní dva 

pokusy reflektovat strukturalistický základ sémiotiky. Za prvé jsou to analýzy 

Rolanda Barthese, jenž se ve svých pozdních prácích dobral až ke specifické 

kritice strukturalismu jako takového. V 60. letech Barthes, ještě v intencích 

strukturalistického programu, zpochybnil roli autora jako individuality 

generující význam a ukázal, jak je autorita figury autora utvářena uvnitř 

textu19. Ve své slavné práci o fotografii své matky20 se pak pokusil najít 

elementy generování významu, které jdou za strukturálně chápanou 

symbolickou hodnotu (studium), aby ukázal momenty, které se vymykají 

klasifikační a systematizační práci sémiologie. Podle Barthese existují 

singulární vjemy (punctum), které odhalují neočekávaný význam předmětů 

semiózy. Součástí analýzy kultury tak mohou být i zdánlivě ne-smyslné, 

paradoxní momenty, které však umožňují otevření nových interpretačních 

kontextů a přinášejí aspekt kontingence do samotné interpretační práce. 

Na přísně strukturalistickém základě bylo, za druhé, založeno pojetí semiotiky 

tartuské školy, která chápala kulturu jako znakový systém, jenž umožňuje 

komunikaci informací prostřednictvím daných kódů. Studium kultury pak 

umožňuje dešifrovat existující kódy, které generují význam21. Když však Jurij 

Lotman u příležitosti dvaceti pěti let vydávání edice Trudy po znakovym 

sistemam bilancoval posun v semiotickém bádání, konstatoval, že se zájem 

přesunul od popisu všeobecných struktur k problému textu22. Text přestal být 

chápán jako materializovaný kód, který je vůči němu druhotný, a začal být 

pojímán jako „generátor informace“. Z tohoto hlediska text předchází jazyk 

(kód), protože je možné jej dekódovat v mnoha (i ještě neexistujících) kódech. 

                                                 
18 Geertz, .: Zhuštěný popis. In: Geertz, C.: Interpretace kultur. Praha 2000, s. 15. 
19 Barthes, R.: The Death of the Author. In: Barthes, R.: Image, Music, Text. New York 1977, 
s. 142-8. 
20 Barthes, R.: Světlá komora – poznámky k fotografii. Praha 2005. 
21 Viz např. Lotman, J. M. : Semisfera.  Sankt-Petersburg 2001, s.396nn. 
22 Lotman, J. M.: Text a kultúra. Bratislava 1994, s.91nn. 
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Tvorba nových informací se tak děje uvnitř textu v rámci konfrontace 

vzájemně plně nepřeložitelných kódů. Právě tento aspekt „neúplnosti 

systému“ kultury pak opět přesunul pozornost k textům a mechanismům 

konstrukce nových výpovědí.  

 

*** 

 

Analýzy festivitní kultury jako specifického pole konstrukce významu se 

budou v této práci koncetrovat na procesy generování významu 

v situacích symbolické komunikace, ať jsou již provázeny sedimentací, 

převrstvováním, konfrontací nebo konfliktem mezi významovými rámci.         

                                          

      

1.2.3. Performativ  

Koncept performativity se v posledních dvaceti letech objevil v mnoha 

sociálně- a kulturně-vědních disciplinách, má však za sebou daleko starší 

tradici. Klasická definice pochází od Johna L. Austina, který se pokusil odlišit 

výroky konstativní od performativních. Zatímco věty prvního typu pouze 

konstatují stav věcí, výroky performativní realitu přímo vytvářejí, jsou to 

slova, kterými se dají „dělat věci“.23 Příkladem může být výrok při křtu lodi, 

kdy je rozbíjena láhev o její trup: „Pojmenovávám tuto loď jménem Královna 

Alžběta.“ Nejedná se o popis události, ale výrok je přímou součástí určitého 

aktu. Austin dále tvrdí, že tyto performativní výpovědi nemohou být ani 

pravdivé ani nepravdivé. Stvrzuji-li např. manželský slib vyslovením „ano“, 

nepodávám zprávu o realitě, která by mohla být pravdivostně ohodnocená, ale 

realitu vytvářím. Oproti tomu zavádí Austin kategorii ilokuční síly, která 

rozlišuje výroky na lokuční, ilokuční a perlokuční. Rozdíl mezi nimi je možné 

ukázat na příkladu transformace jedné věty. V případě lokuce bude znít: Řekl 

mi: Zastřel ji! Jedná se o prosté vyjádření vztahu dvou výpovědních kontextů. 

Ilokuční výrok bude znít: Nabádal mě, abych ji zastřelil. Zde již je zdůrazněný 

                                                 
23 Austin, J. L.: How to Do Things with Words. New York 1962.    
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tlak na vykonání aktu. Perlokuce pak bude vyjádřena větou: Přesvědčil mě, 

abych ji zastřelil. Svázanost výpovědi a aktu jednání zde je nejzřejmější.        

Austinovo inspirativní rozvržení problému bylo dále rozpracováno v teorii 

řečových aktů, která je spojena především se jménem Johna Searla a jeho 

pokračovatelů v řadách lingvistů24. Řečový akt je vlastně rozšířením 

myšlenky ilokuce. Jde o takové výroky, kterými něco slibujeme, nařizujeme, 

pojmenováváme, přesvědčujeme apod. Ty pak nemusí vyjadřovat přímo 

obsah, který má být předmětem komunikace. Nepřímé řečové akty jsou tedy 

ty, které samy osobě nenesou význam. Ten jim dává až ilokuční síla. 

Příkladem z oblasti festivitní kultury může být zvolání „Sláva!“. Jeho ilokuční 

síla závisí na situaci, kdy ho účastníci slavnosti zvolají. Jestliže je reakcí na 

předchozí výrok řečníka, že český národ „nenecháme zhynout“, vyjadřuje 

připravenost k jednání, které povede k tomu, že entita označená „národ“ 

nepřistane existovat. Jednání se v takových aktech spojuje s výpověďmi, jimž 

jejich kontext dává určitý význam.      

Paralelně probíhalo zkoumání performativity v kulturní antropologii a v 

teatrologickém bádání, jež se soustředilo na propojení analýzy rituálu a 

teatrality. Victor Turner se (obdobně jako Richard Schechner) pokusil 

vysvětlit celou lidskou ritualitu prostřednictvím performance a konceptu 

společenského dramatu.25 Podle Turnera je možné člověka označit za Homo 

performans v tom smyslu, že je zvířetem, které je schopné performovat sebe 

sama, tj. jeho performance jsou sebe-reflexivní. Prostřednictvím performancí 

tak člověk získává představu o tom, kým je. V určitém smyslu se Turner 

odvolává na Ervinga Goffmanna a jeho pojetí sebeprezentace v každodenním 

životě: „Já je prezentováno prostřednictvím performancí sociálních rolí, 

prostřednictvím performancí, které tyto role narušují, a prostřednictvím 

prohlášení před určitou veřejností, že prošel určitou transformací svého 

                                                 
24 K teorii „speech acts“ viz Searle, J.: Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. 
New York 1969. Polemicky k Searlovu pojetí Austinova performativu viz Derrida, J.: 
Signatura, událost, kontext. In: Derrida, J.: Texty k dekonstrukci. Bratislava 1993, s. 277-306. 
25 Viz např. Turner, V.: Dramas, fields and metaphors. Symbolic action in human society 
Ithaca 1974. Schechner, R.: Essays on Performance Theory. 1970-1976. New York 1977.  
Schechner, R.; Apple, W.: By Means of Performance. Intercultural Studies of Theater and 
Ritual. Cambridge 1998. 
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statusu, ať již tato přeměna byla jakákoli“26. Turner tak jako kulturní 

antropolog zahrnul do konceptu performance jak verbální komunikaci, tak 

neverbální dorozumívání, které je podle něj stejně hodnotným nositelem 

významu.  

Od 90. let 20. století soustředila v Německu renomovaná divadelní teoretička 

Erika Fischer-Lichte široce kulturně-vědecky vymezené bádání zastřešené 

konceptem performativu v rámci velkého výzkumného projektu Kulturen des 

Performativen27. Společným cílem projektu bylo a stále je odpovědět na 

otázku, v čem spočívá transformativní síla performativu. Je nutné se ptát na 

to, jak vznikají nové kulturní fenomény, jaké procesy diferenciace, překrývání 

a výměny vytvářejí předpoklady pro otevřené performativní situace. 

Performativ konstituující skutečnost je podle tohoto pojetí současně hrou mezi 

intencionálním jednáním a emergencí, plánováním a kontingencí. Sama E. 

Fischer-Lichte vyšla z teatrologického bádání o transformaci divadla na 

přelomu 19. a 20. století a souvisejícím vzniku perfomativní kultury28. 

Rozšíření a další rozvíjení konceptu performativity do celé řady disciplín však 

ukázalo, že se jedná o kategorii, která produktivním způsobem dokáže 

zahrnout teoretické posuny posledních desetiletí v mnoha sociálních vědách. 

Konečně v roce 2003 vyšel i první sborník cele věnovaný využití konceptu 

performativu v historické vědě, který redigovali Jürgen Martschukat a Steffen 

Patzold a který poněkud módně pojmenoval posun v chápání kultury jako 

„performativ turn“29. V teoretické rovině příspěvky v zásadě nepřinesly nový 

pohled, více či méně však prokázaly, že i v historickém bádání je performativ 

využitelným přístupem. V jednom z teoreticky nejdůslednějších a přitom 

empiricky bohatých příspěvků se pokusila Maren Möring zapojit pojetí 

performativu do historické analýzy, jehož prostřednictvím je konstruováno 

tělo a identita jedince. Navázala tak na již etablované myšlení 

                                                 
26 Turner, V.:  The Anthropology of Perfomance. In: Turner, V. (ed.), The Anthropology of 
Performance, New York 1988. s. 72-99. 
27 Viz např. Fischer-Lichte, E. (Ed.): Kulturen des Performativen. Berlin 1998. Fischer-
Lichte, E.; Wulf, Chr. (Ed.): Theorien des Performativen Berlin 2001. Wirth, U. (Ed.): 
Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 
2002. 
28 Fischer-Lichte, E.: Die Entdeckung des Zuschauers: Paradigmenwechsel auf dem Theater 
des 20. Jahrhunderts. Tübingen ad. 1997. 
29 Martschukat, J.; Patzold, S. (Ed.): Geschichtswissenschaft und "Performative Turn". Ritual, 
Inszenierung und Performanz vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Köln, Weimar, Wien 2003. 
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v poststrukturalistické feministické filozofii, jež propojilo koncept 

performativu a identity.  

Americká feministická teoretička Judith Butler definuje performativ jako 

„sedimentační praxi“ nebo „opakovanou citaci“, jejímž prostřednictvím je 

konstruována nejen genderová identita jako socio-kulturní fenomén, ale též 

biologická podstata genderu30. Mluví se tak o „performing gender“ jako o 

procesu, v jehož rámci je jednotlivými performativními akty utvářena 

genderová identita. Propojení konstrukce identity a performativu tak, jak jej 

formulovala J. Butler, představuje v mé práci základní teoretický rámec pro 

vysvětlení toho, jak jsou slavnostní akty prostřednictvím určitých 

významových rámců navázány na procesy identifikace. K jejímu pojetí 

performativních aktů je na tomto místě možné uvést, že vychází ze Searlových 

řečových aktů, chápe je však mnohem šířeji. Především není možné jejich 

lingvistickou povahu považovat za pouhý odraz intence vypovídající osoby a 

jejího vztahu k realitě. Realita je naopak výsledkem performance. Nejde o 

sociální konstrukci v opozici k biologické podstatě lidské identity, ale o akty, 

jejichž prostřednictvím se „realita“ tvoří. Využití konceptu performativity J. 

Butler tak umožňuje analyzovat jednotlivé situace bez potřeby jakékoli 

„vnit řní“ hodnoty, která by se těmito akty pouze manifestovala. 

Konvencionální rámec, o kterém mluvil jako o měřítku ne/úspěšnosti aktu 

Austin (infelicity) nebo o měřítku pravdivosti aktu Searle, tím ztrácí určující 

roli, protože se stává principiálně arbitrérním souborem ideologických 

pravidel, která jsou dána sedimentační praxí.  

*** 

Slavnostní situace a jednání s nimi spojená budou chápána jako 

performativní akty, tj. jako místa utváření identity, které se děje v 

určitých významových kontextech. Soustřeďovat se budu nejen na 

akty řečového charakteru, ale také na stopy jednání, které 

umožňovalo ve festivitních situacích rozsáhlé narušování, 

transformace a převrstvování identit. 
                                                 
30 Viz např. Butler, J.: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlects. Berlin 
1995. Butler, J.: Excitable Speech. A Politics of the Performative. NewYork – London 1997. 
Butler, J.: Performative Akte und Geschlechterkonstitution. Phänomenologie und 
feministische Theorie. In: Wirth, U. (Ed.): Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und 
Kulturwissenschaften, s. 301-320. 
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1.2.4. Pohyb identifikace 

Hledáme-li způsoby, jakými se v diskursu národních slavností vyjevuje otázka 

přináležitosti, tedy to, co aktéři svou účastí na slavnosti vyjadřují, jak jsou 

slavnostmi zařazováni do určitých významových rámců apod., musíme obrátit 

pozornost ke konceptualizacím vycházejícím z pojmu identity. Tento pojem 

má za sebou dlouhou a pestrou kariéru a s jistou dávkou nadsázky by se také 

dalo říci, že má svůj vrchol již za sebou. Na tomto místě není možné shrnout 

veškeré pokusy o definování mnohdy velmi difúzního pojmu, ale bude nutné 

alespoň zmínit některé základní autory tak, aby byl zřejmý teoretický posun, 

který nás dovede k posunu od konceptu identity k pohybu identifikace. 

Při představování základního pole definování identity se nemůžeme vyhnout 

klasikovi, který je považován za iniciátora všech pozdějších diskusí. Erik 

Erikson se pokusil na poli neofreudovské sociální psychologie propojit roviny 

osobní a skupinové identity. Především na příkladě životních cyklů ukazoval, 

jak se u jedince vytváří ego identita, která na jedné straně umožňuje 

uvědomění si sebe sama jako kontinuity v čase a na straně druhé úspěšnou 

obranu tohoto pojetí sebe sama před druhými a před společností31. Zatímco 

pozdější neo-eriksonovské sociálně-psychologické bádání se soustředilo spíše 

na proces formování identity jednotlivce ve fázi adolescence, autoři 

inspirovaní teorií postmodernismu začali od 90. let 20. století zdůrazňovat 

kulturní a sociální zakotvenost identity a její dynamickou a pluralitní povahu.  

V 80. a 90. letech začal pojem identity infiltrovat do mnoha disciplinárních 

diskursů a stal také jedním z ústředních konceptů bádání o etnicitě, 

nacionalismu a národních hnutí32. Seminální roli zde hrála bezpochyby kniha 

Anthonyho Smithe National Identity33, ve které autor ukázal národní identitu 

jako jednu z mnohých, které se navzájem prostupují. Já je tak podle něj 

v západních společnostech kompozicí různých kategorií jako je gender, 

teritoriální a časové vymezení, sociálně-ekonomická příslušnost, etnikum 

                                                 
31 Erikson, E.: Identity and the Life Cycle. New York 1980, s. 22. 
32 Viz k tomu shrnutí v knize Miroslava Hrocha. Hroch, M.: Europa der Nationen. Die 
moderne Nationsbildung im europaischen Vergleich. Gottingen 2005. 
33 Smith, A.: National Identity. Harmondsworth 2001. 
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nebo náboženství. Jeho definice národní identity pak zahrnuje společný prvek 

časový a prostorový, politický, tj. vědomí o společné kolektivitě práva a 

institucí (patria), a společné hodnoty a tradice (historická paměť, mýty, 

symboly). Sám Smith však uvádí, že existuje ještě jiné pojetí identity, a to 

etnické, které se objevovalo a objevuje v ne-západních zemích, tj. ve východní 

Evropě a Asii a které dává důraz na společný původ a původní kulturu (native 

culture). Zde je potom možné hledat dynamiku formování národů (nation 

formation) se všemi politickými změnami a představami „národa, který 

přichází“ (nation-to-be). V obou pojetích je však možné podle Smithe najít 

společné prvky, které umožňují definovat národní identitu obecně. Je to 

historické území, společné historické mýty a paměť, společná masová lidová 

kultura, společný právní rámec a závazky a konečně společné hospodářství se 

společným územím pro mobilitu členů společenství. Tento a řada podobných 

způsobů definování konceptu identity prostřednictvím (neukončeného) výčtu 

několika hlavních znaků má však dvě podstatné nevýhody, které jej pro mnou 

zvolený postup analýzy festivitní kultury diskvalifikují. Za prvé předkládá 

jakýsi soubor charakteristik, které samy o sobě vyžadují další problematizaci. 

Můžeme se ptát, proč právě hospodářství nebo „lidová kultura“ má být 

určujícím aspektem a co pod tyto kategorie ještě můžeme zařadit a co již 

nikoliv. Je možné si představit o něco konkrétnější výčet momentů, které však 

opět budou mít autoritativní podobu daných pravidel, jež odliší existující 

národní identity o těch, které jednoduše takové definici neodpovídají. 

Formování národa pak bude chápáno jako postupné naplňování uvedených 

kritérií. To však nemůže být naším cílem, protože toto pojetí neřeší 

procesuální charakter identity, což je pro tuto práci druhým diskvalifikujícím 

znakem. Není ničím jiným než prodloužením substanciálního vymezení tak, 

jak bylo chápáno ve starších pojetích národa a nacionalismu. Nejde totiž 

pouze o to, zkoumat vznik národa jako samostatné figury, která je podmíněna 

vnějšími faktory, ale o konkrétní situace, kdy se ustavují identifikační 

významy Národa jako významového rámce. 

O překonání těchto problémů a do jisté míry o jakousi záchranu pojmu 

identity jako analytické kategorie se paralelně pokusila výše zmíněná 

feministická filozofka Judith Butler. Podle ní se především musíme vzdát 

všech charakteristik, které by určovaly identitu jako přirozenou, a to 
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v biologickém i sociálním kontextu. V případě genderové identity to znamená 

opustit snahu definovat pohlaví nejen jako biologickou danost, ale také jako 

danost sociální, kulturní či ekonomické situace. Podobně by národní identita 

nebyla chápána ani primordialisticky (např. věčné společenství krve, rasy 

apod.), ani jako odraz nějaké statické objektivní skutečnosti, ať již 

ekonomické, sociální či kulturní povahy. Identita se utváří prostřednictvím 

jejího performování, tj. takových aktů, které jedince představují jako nějakým 

způsobem identifikovaného. To se sice podle Butler děje v prostředí určitých 

kulturních a ideologických norem daných především konstrukcí jazyka, 

nejedná se však o pouhý odraz nějakých stabilních charakteristik, protože tím, 

že se vše děje v jazyce, jsou hranice takových rámců stále přesunovány. Tento 

prvek, kdy je pozornost přesunuta jakoby na povrch symbolického jednání, 

bude pro analytický rámec této práce zásadní. Přijmeme-li takovou míru 

dynamizace identifikačního procesu, je možné pochybovat o tom, zda je ještě 

účelné hovořit o pojmu identita.  

Podobné pochybnosti o další využitelnosti pojmu identity se objevují od 

konce 90. let. Systematicky vyjádřili tuto kritiku Brubaker a Cooper v studii 

z roku 200034. Vycházejí z bilance používání pojmu identita v sociálních 

vědách. První využívané pojetí bere identitu jako základ pro sociální a 

politická hnutí usilující o akci ve prospěch určitého partikulárního sebe-

uvědomění. Dále je pojem identity chápán kolektivně jako čistě shoda 

určitých prvků mezi členy určitého společenství (rasa, etnicita apod.). Za třetí 

je pojímán jako více individuální základ lidské zkušenosti Já – hlubší podstaty 

lidské existence. Za čtvrté je v teoriích nových sociálních hnutí představován 

jako současně výsledek sociální a politické akce a jako východisko pro další 

aktivity. A konečně konstatují Brubaker a Cooper, že v literatuře inspirované 

M. Foucaultem, poststrukturalismem a postmodernismem je identita 

výsledkem soupeření diskursů, je mnohočetná, nestabilní a fragmentovaná. 

V tomto rozvržení potom dochází ke konfúzi na jedné straně chápání identity 

jako kategorie praxe a na druhé straně jako analytické kategorie. Výsledkem 

je, že jsou identity (rasa, národ atp.) chápány esencialisticky jako „skutečně 

existující“, které mohou lidé mít či nemít. Takové chápání se blíží běžnému 

                                                 
34 Brubaker, R.; Cooper, F.: Beyond Identity. In: Theory and Society, 29, 2000, s. 1-47. 
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významu slova (používanému často v politické rétorice) a autoři jej označují 

jako silné. Naopak slabé vymezení stojí na konstruktivistické pozici a 

zahrnuje celou řadu postmodernistických klišé jako fluidní, fragmentární, 

mnohočetné, nestabilní apod. Brubaker a Cooper pak vcelku přesvědčivě 

argumentují, že takové navršení adjektiv k analytické kategorii nepřináší nic 

zásadně nového pro samotnou analytickou práci. Předně tak získáváme 

spojení natolik elastická, že neumožňují uchopit zkoumané předměty 

v konzistentní podobě. Navíc však ztrácíme původní význam slova v určité 

trvalosti a shodě. Jako cestu z této slepé uličky nabízejí autoři několik 

alternativních pojmů, které by odlišily jednotlivé aspekty, které se v užívání 

pojmu identita nepřehledně slučují. Navrhují proto tři možné „klastry“ 

kategorií, které by mohly identitu nahradit. Prvním z nich je identifikace a 

kategorizace – vyjadřuje procesualitu a její otevřenost. Druhým sebe-

porozumění a sociální umístění (self-understanding, social location) – 

soustřeďuje se na schopnost jedince vnímat své Já a vlastní postavení ve 

společnosti. Třetím je stejnost, spojitost a kolektivita (commonality, 

connectedness, groupness), který má vyjadřovat sdílení určitých atributů, 

propojení vztahů mezi členy společenství a vědomí příslušnosti k němu.  

Bohužel se takový rozložením významů pojmu identita, jak se domnívám, 

nedobereme účelnější analytické konstrukce, která by byla využitelná při 

zkoumání mého tématu. Přesto bude Brubakerovo a Cooperovo vymezení 

distinkcí dále využitelné. Bude nutné vytvořit takovou definici nové 

analytické kategorie, která zohlední čtyři základní teoretické dichotomie 

dosavadního zkoumání pojmu identity: esencialistické/konstruktivistické 

stanovisko, objektivní/subjektivní hledisko, dynamické/statické pojetí a vztah 

identity/diference. 

Výslednou kategorii nemůžeme chápat esencialisticky tak, že by měla být 

definována na základě výčtu prvků, které ji přirozeně nebo „objektivně“ 

určují. Cílem tedy nemůže být vymezení konkrétních znaků určujících národní 

identitu s následným přiložením na empirický materiál.  Centrem zájmu oproti 

tomu budou způsoby konstrukce identifikace. 

To však nezná, že by šlo jakési subjektivistické „vymýšlení“ kategorií jako je 

národ ad. Subjektivní a objektivní hledisko zde není možné zcela jednoduše 

oddělit, protože jde na jedné straně o zcela objektivní akty identifikace 
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historických subjektů, na druhé straně jde o způsob, jak jsou jako historické 

subjekty pohybem identifikace konstruovány. Jestliže přijmeme výše 

definované pojmy kultury, diskursu a performativity, musíme se vzdát 

určitého pojetí subjektivity jako základu pro lidské jednání. To, co bývá 

označováno v procesu identifikace jako subjektivní – sebe-porozumění, sebe-

identifikace, osobní identita – je pouze výsledkem samotných aktů 

identifikace. Na druhé straně však nejsou objektivní faktory – sociální, 

ekonomické, kulturní – také ničím jiným než výsledkem konkrétních aktů, 

které tuto „realitu“ (např. třídní rozdíly), utvářejí. Pro analytickou konstrukci 

této práce proto dichotomie subjektivního/objektivního hlediska nebude 

mít podstatnější relevanci35.  

Jestliže bylo pojmu identita vytýkáno příliš statické zaměření a nedostatečný 

explikativní potenciál v případě aktivizačních momentů, bude pro tuto práci 

nutné jej dynamizovat prostřednictvím dvou kroků. Za prvé musíme 

v historické perspektivě odlišit dynamiku historického procesu, který 

v několika vrstvách umožňuje zkoumat vývoj mého předmětu bádání - 

národní festivity. Zde se pokusím zařadit téma do kontextu vývoje „české 

společnosti“ v 19. století, rozlišit etapy v rámci období 60. a 70. let a pracovat 

i s diachronní perspektivou na nižší časové úrovni. Z toho důvodu budu 

mluvit o pohybu identifikace. Dále však – v návaznosti na koncept 

performativity – odliším identifikaci  jako dynamiku aktů36, jimž se určité 

významové rámce ve festivitní kultuře ustavují. Tento krok je zcela zásadní, 

protože soustřeďuje pozornost právě na samotné klíčové momenty, které, 

podle mého názoru, ustavily způsob identifikace Národa. Festivitní situace 

umožňovaly a utvářely proces identifikace včetně sedimentace významů 

s Národem spojených. 

Konečně čtvrtým momentem, který se různým způsobem odráží 

v konceptualizacích identity, je její vztah k diferenci – vymezení jedince vůči 

okolnímu světu, vůči společnosti, vůči ostatním skupinovým identitám, vůči 

                                                 
35 V žádném případě zde nechci vynášet nějaké radikální soudy ohledně noetických důsledků 
relativizace subjekt/objektové opozice. Narážím pouze na to, že došlo k natolik 
dalekosáhlému rozmlžení těchto hledisek při zkoumání identit, že nepovažuji za účelné 
využívat je jako kategorizační měřítko. Jsem přesvědčen o možnosti poznání minulosti a 
nutnosti používaní adekvátní teoretického aparátu.   
36 Zde částečně vycházím z Brubakerovy a Cooperovy definice identifikace. Viz Brubaker, 
R.; Cooper, F.: Beyond Identity, - s. 16. 
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Jinému. I zde je nutná redefinice, která by odrážela dekonstrukci této základní 

filozofické opozice. První rovinou, na které vstupuje diference do pohybu 

identifikace tak, jak jej chápu, je sféra významů. Ty jsou totiž samy o sobě 

diferenční povahy. Znak je – strukturalistiky definováno – výsledkem 

semiózy, tj. ustavování vztahů mezi jednotlivými prvky kultury. Dovedeno do 

důsledků (spolu s derridovskou dekonstrukcí) je celý pohyb hrou diferencí 

mezi označujícími. Stejně je potom nutné chápat pohyb identifikace, jenž se 

děje na rovině významů, jako proces, který prostřednictvím ustavování 

diferencí stanovuje samotnou identifikační povahu performativních aktů. 

Diference je proto principiálním předpokladem toho, aby pohyb 

identifikace nastal37. Žádný festivitní akt tak není možný bez  vymezení 

vztahu k již existujícím kulturním rámcům, ať již je toto vedeno určitým 

přestrukturováním jednotlivých prvků nebo figurou cizího, popř. Nepřítele 

(viz 4. kapitola).  

 

1.3. Přehled dosavadního historického bádání 

Přestože v dalším textu bude na mnoha místech odkazováno na základní 

literaturu k výzkumu festivit, považuji na tomto místě za nutné shrnout 

dostupné bádání o festivitách a speciálně o národních festivitách v dlouhém 

19. století. Vzhledem k zaměření práce nebude tento kritický přehled 

mezioborově vyčerpávající, bude se soustředit na nejvýznamnější nebo 

nejzajímavější autory a díla. Vzhledem k nepředstavitelné šíři odborné 

literatury k tématu v téměř všech sociálních a kulturních vědách se budu 

věnovat téměř výhradně historické vědě a podrobněji zvláště bádání k 19. 

století.   Nejprve se zaměřím na práce teoretické a přehledové, následně se 

budu věnovat dvěma národním okruhům, kde byl problém národní festivity 

v 19. století nejpodrobněji diskutován – německo-jazyčný a francouzský, dále 

pak krátce shrnu badatelské příspěvky v dalších zemích a nakonec zhodnotím 

české bádání, které se nějakým způsobem alespoň dotklo této problematiky. 

Není možné než začít samotný přehled literatury již existující přehledy, které 

z hlediska historické s příslovečnou důkladností publikoval nejprve na začátku 

                                                 
37 Jde o jisté převrácení Derridovy konstrukce pojmu diferänce. Viz Derrida, J.: Diferänce. In: 
Texty k dekonstrukci,  s. 146-177. 
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90. let a potom znovu před několika lety německý kulturní historik Michael 

Maurer. Jeho první příspěvek38 reagoval na vzedmutí zájmu o slavnosti a 

svátky mezi historiky na konci 80. let. Shrnul zde základní otázky, které si 

historici kladli a s odkazem Winfrieda Gebhardta39 představil systemizaci čtyř 

obecných perspektiv náhledu na festivity v sociálních a kulturních vědách. 

První skupina přístupů vychází z díla Sigmunda Freuda40 a Emila 

Durkheima41, která chápe slavnosti jako moment excesu, který odkazuje na 

božské a pro společnost představuje principiální způsob regenerace 

společenského řádu. Druhý náhled – reprezentovaný např. Josefem 

Pieperem42 – vidí naopak slavnost jako okamžik kontemplace, který umožňuje 

jedinci rozpomenout se na sebe sama v opozici k proudu každodennosti. Třetí 

skupina bádání (např. Gerhadt Martin43) spojuje prvně zmiňované přístupy a 

shledává slavnosti jako momenty zrušení každodennosti, kdy je sociální řád 

převrácen, což umožňuje obrácení se k představě lepšího, spravedlivého 

ideálního světa. Čtvrtá tendence – v návaznosti kulturní kritický přístup 

Theodora Adorna a Maxe Horkheimera44 – pojímala slavnosti v kontextu 

rozvoje kapitalistických výrobních vztahů s nástupem moderny jako nástroj 

ustavování politického a ekonomického panství. Všechny tyto směry se 

určitým způsobem odrazily v pracích historiků, kteří se však kladli podstatně 

konkrétnější otázky týkající se specificky historických problém. Maurer je 

shrnul do osmi nejrozšířenějších: 1. Význam slavností v jednotlivých 

historických etapách. 2. Proměna slavností v historickém vývoji. 3. Souvislost 

povahy festivit a charakteru celé epochy. 4. Změna funkce festivit v průběhu 

doby. 5. Napětí na hranici mezi veřejnými a soukromými festivitami 6. 

Souvislosti mezi sakrálním a sekulárním. 7. Vztah slavnostního dění a sociální 

hierarchie. 8. Slavnosti v politickém kontextu. Tyto otázky do značné míry 

souvisely s již nastolenými problémy historické vědy, a tak umožňovaly 

                                                 
38 Maurer, M.: Feste und Feiern als historischer Forschungsgegenstand. In: Historische 
Zeitschrift, 253, 1991, s. 101-130. 
39 Gebhardt, W.: Fest, Feier und Alltag. Über die gesellschaftliche Wirklichkeit des Menschen 
ihre Deutung. Frankfurt am Main 1987. 
40 Freud, S.: Totem a tabu. O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Praha 
1997. 
41 Durkheim, E.: Elementární formy náboženského života. Praha 2002. 
42 Pieper, J.: Zusimmung zur Welt. Eine Theorie des Festes. München 1963. 
43 Martin, G. M.: Fest und Alltag. Bausteine zur eine Theorie des Festes. Stuttgart ad. 1973. 
44 Adorno, Th.; Horkheimer, M.: Dialektika osvícenství. Praha 2009. 
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značné rozšíření popularity bádání o slavnostech mezi historiky různého 

zaměření – od medievistů přes bádání raněnovověká k výzkumu „dlouhého“ 

19. století a v poslední době také bádání zabývající se totalitarismy 20. století. 

Maurerův přehled ukázal, že se takto historický výzkum festivit podstatně 

roztříštil a odráží tak směsici tradičních, moderních i postmoderních směrů, 

které se typicky v posledních dvaceti letech v historické vědě (ne)potkávají, 

překrývají nebo konfrontují. 

O podobný přehled se ve stejné době pokusil u nás u příležitosti dvou 

pragensiálních konferencí Jiří Pešek45. Jeho příspěvek vyšel spíše jako krátký 

syntetizující pohled na slavnosti v dějinách s centrem v raném novověku. 

Upozornil však s pozoruhodným záběrem na v té době u nás ne zcela známou 

německou literaturu. 

Do období prvního zájmu o festivitní problematiku také můžeme zahrnout tři 

přehledové práce, které podpořily a ovlivnily pozdější bádání, obzvláště 

v německém okruhu. Jedná se o dva sborníky, které prozkoumaly 

problematiku ve nejširší perspektivě46 a cennou antologii textů nejrůznějšího 

zaměření od biblických přes filozofické až po moderní politické úvahy47. 

Oproti téměř inflaci historických pojednání o partikulárních tématech 

omezených úzce časově i prostorově se teoretický zájem historiků o problém 

festivit omezoval na výběrové úvodní přehledy související literatury a až na 

několik výjimek nepřinesl originální příspěvek do interdisciplináního bádání o 

festivitách. Ze drobnějších úvah zde vyberu dva, které, domnívám se, dobře 

ilustrují způsob teoretického zacházení historiků s tématem. 

V programovém sborníku německých kulturních dějin z 80. let se Werner 

Blessing pokusil konceptualizovat proměnu zábavy a slavností „malého 

člověka“ od 18. do 20. století48. V kontextu proměny životních světů vznáší 

hypotézu, která rozděluje období do tří základních typů festivitní kultury. 

Starší tradice selských a cechovních oslav, vázaných na náboženský a 

                                                 
45 Pešek, J.: Slavnost jako téma dějepisného zkoumání. In: Pešek, J. (Ed.): Pražské slavnosti a 
velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí Archivu hlavního města Prahy 1989 a 1991. 
Praha 1995, s. 7-29. 
46 Haug, W.; Warning, R. (Ed.): Das Fest. München 1989. Schultz, U. (Ed.): Das Fest. Eine 
Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. München 1988. 
47 Simm, H. J.: Feiern und Feste. Ein Lesebuch. 
48 Blessing, W. K.: Fest und Vergnügen der "kleine Leute". Wandlungen vom 18. bis zum 20. 
Jahrhundert. In: Dülmen van, R.; Schindler, N. (Ed.): Volkskultur. Zur Wiederentdeckung des 
vergessenen Alltags. Frankfurt am Main 1987, s. 352-379. 
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pracovní kontext nevymizela zdaleka během osvícenské epochy ani v průběhu 

19. století, byla však postupně převrstvována měšťanskou kulturou 

spolkového života. Ve 20. století pak přichází technizovaná a 

komercionalizovaná pop-kultura, která slavnosti inkorporuje do zábavního 

průmyslu. Blessing však zdůrazňuje, že zde platí stará teze o „současnosti 

nesoučasného“ („Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“). Předchozí formy 

festivitní kultury žijí v rámci nových typů jak na okraji (např. venkovském 

prostředí), kde významně formují dominantní kulturu, tak v centru nových 

typů, kde jsou využívány v nových souvislostech. 

Ze stejného myšlenkového zázemí vycházely úvahy Wolfganga Kaschuby 

v jeho příspěvku v encyklopedii německých dějin, vydávaných 

nakladatelstvím Oldenbourg od začátku 90. let. V knize věnované životním 

světům a kultuře nižších než měšťanských vrstev v 19. a 20. století49 se v části 

o problém a tendencích bádání soustředil mimo jiné na proměnu festivitní 

kultury. Tvrdí, že její přeměně došlo v souvislosti s změnou kultury 

každodennosti a speciálně pracovního času. Dochází tak na jedné straně k 

„modernizaci“ řady festivitních forem (např. ze sakrálních se stávají profánní 

apod.), na druhé straně se dosud napůl veřejné festivity jako např. svatby a 

křty „privatizují“, tj. stahují se do soukromého prostoru. Zatímco ve 

venkovském prostředí se tak festivity „folklorizují“, v městském prostředí se 

formuje kultura dělnických spolků, a ta musí od přelomu století čelit vpádu 

moderního zábavního průmyslu (hudba, tanec, kino). 

Nejdůležitější výjimkou v historické literatuře, co týká teoretického zamření 

prací, je však již zmíněný Michael Maurer. Jeho dlouholetý projekt nazvaný 

Kultura času – svátky a slavnosti vyvrcholil vydáním sborníku, který měl 

v několika příspěvcích shrnout „teorii a systematiku“ svátku. Kromě přehledu 

teologických, sociologických, etnologických a psychoanalytických přístupů se 

Maurer pokusil vytvořit souhrn základních problémů historického bádání o 

festivitách a Lars Deile podal definici pojmu svátek. Dosavadní bádání, píše, 

chápalo ve zkratce svátek jako „moratorium každodennosti“. Hranice mezi 

svátečností a každodenností byla pojímána jako antropologická konstanta; 

člověk je bytostí oslavující – homo festivans. Podle Deila se však tento náhled 

                                                 
49 Kaschuba, W.: Lebenswelt und Kultur der unterbürglichen Schichten im 19. und 20. 
Jahrhundert. München 1990. 
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snaží ve skutečnosti odpovědět na otázku, proč lidé slaví, ne co je svátek. 

Navrhuje proto pragmatickou definici, která stojí na třech pilířích: společnost, 

význam a forma. Festivita je charakterizována tím, že během ní určitá 

společnost zpřítomňuje význam prostřednictvím určitých forem. Dochází 

k propojení této ideálně-typické konstrukce, přičemž podle Deila může 

konkrétní empirický případ vykazovat různou míru přítomnosti jednotlivých 

prvků. Např. při zasedání spolku se do popředí dostává společenská stránka 

nad formální a významovou. Jakkoli je tato definice spekulativní, jedná se o 

jednu z mála, která vychází z i vstříc historickému bádání.  

M. Maurer pak dále ve sborníku představuje 10 základních teoretických 

problémů festivitního bádání: 

1. svátek vs. každodennost 

2. svátek a čas  

3. svátek a slavnost 

4. rituál a hra 

5. psychodynamika svátku 

6. svátek a společnost 

7. svátek a náboženství 

8. svátek a politika 

9. sekularizace a re-sakralizace 

10. tvarosloví svátku 

Dotýká se zde tak výstižně a ve zkratce všech otázek, kterými se historické 

bádání o festivitách zabývalo a podává k nim krátký teoretický exkurz. 

V některých případech (čas, tvarosloví) dokonce přináší dosud nereflektované 

možnosti analýzy svátků a slavností. V případě „systematiky“ je již 

Maurerovo snažení – podle mého názoru - méně přínosné. Vytváří jakousi 

taxonomii festivit ve dvou rovinách kategorizace. V první rovině rozlišuje 

svátky životního cyklu, ročního cyklu a veřejné svátky, které dále člení 

v druhé kategorizaci např. pro roční cyklus na Velikonoce, svátky jara, 1. 

květen, svátek matek v jedné skupině, slunovrat a svátek sv. Jana v další 

skupině atd. Pro veřejné svátky však překvapivě takové rozčlenění nenachází. 

Jestliže je teoretické reflexe festivity v historické literatuře jen nemnoho, 

empirických analýz různé úrovně bylo napsáno za posledních několik desítek 

let nepřeberné množství. Principiální inspirací pro toto bádání v moderních 
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dějinách bylo téma francouzské revoluce a jejich svátků. Zde se sehrála 

seminální roli kniha francouzské historičky jedné z posledních generací školy 

Annales Mony Ozouf, která vyšla porpvé v roce 1976 a byla již přeložena do 

řady jazyků50. V tomto díle se jí podařilo komplexně kulturně-historicky 

vyložit svátky jako významnou součást revoluční kultury. Jednak pokryla 

chronologicky jednotlivé fáze revoluce a jejich charakteristické slavnosti, 

jednak v problémově orientovaných kapitolách rozpracovala vztah slavnosti a 

prostoru, času, pedagogiky, lidové kultury a sakrality. Přestože její výklad 

místy postrádá systemtatičnost, metodologicky a z hlediska způsobu tázání 

určila Ozouf v této knize kulturně-historické paradigma bádání o moderních 

festivitách. 

Podobnou roli jako práce M. Ozouf hrála v anglosaském prostředí Lynn Hunt 

a její kniha Politics, Culture, Class in the French Revolution, která poprvé 

vyšla v polovině 80. let51. Její zaměření bylo širší než v případě Ozouf, ale 

současně konceptuálně sevřenější. Především ukázala, jak se v období 

revoluce proměnila představa politiky, a to v podobě politického jazyka, 

rituálů a organizace. Postavila základy historického výzkumu politické kultury 

tím, že obrátila pozornost bádání o francouzské revoluci k očekáváním a 

hodnotám, které aktéři zastávali. Soustředila se na to, kdo byli tito aktéři, o co 

usilovali a jakými formami. Tímto se pokusila spojit sociologii politiky 

s kulturně orientovaným přístupem zaměřeným na zkoumání symboliky 

jednání a myšlení aktérů. Ačkoli tak se nezaměřila přímo na slavnosti, ukázala 

kudy se může výzkum festivit dále ubírat.  

Ve šlépějích obou historiček šla v německém prostředí Inge Baxmann, která 

v současnosti působí jako profesorka divadelní vědy v Lipsku. Ve své 

disertaci (a řadě souvisejících studií52) však zpracovala v kulturně-historicky 

                                                 
50 Ozouf, M.: La fête révolutionaire 1789-1799. Paris 1976; anglicky: Festivals and the 
French Revolution. Cambridge, London 1988; česky: Revoluční svátky 1789-1799, Praha 
2006. 
51 Hunt, L.: Politics, Culture and Class in the French Revolution. Berkeley 1984. 
52 Viz např. Baxman, I.: Weibliche Identitätsbildung und Revolutionsfeste. In: Das Argument, 
Heft 138, Berlin 1984, s. 216-224. Táž: Stilisierung als Kompensation. In: Gumbrecht, H.U.; 
Pfeiffer, K.L. (Ed.): Stil. Geschichte und Funktionen eines kulturwissenschaftlichen 
Diskurselements. Frankfurt am Main 1986, s. 411-425. Táž: Revolutionsfeste: Die natürliche 
Ordnung der sozialen Welt. In: Neyer, H. J. (Ed.): Vive la Révolution. Freiheit, Gleichheit. 
Brüderlichkeit. Berlin 1989, s. 130-139.  
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právě slavnosti francouzské revoluce53. Její přínos spočíval za prvé v otevření 

otázky po dobové teorii svátku a jeho roli v měšťanském vzdělávání. Hlavním 

tématem však byl problém sebe-inscenování společnosti odrážející ve 

festivitách. Prozkoumala tak propojený významový kontext ženství, přírody, 

těla, společnosti a dějin, který se nově zformoval v moderních revolučních 

svátcích. 

Spíše na okraj je možno zmínit starší disertaci Adelheid Coy54, jejímž hlavním 

tématem byla hudba francouzské revoluce, ale v jedné části se věnovala také 

hudbě revolučních slavností. Přesvědčivě ukázala, že hlavním motor revoluční 

symboliky byly propojené fenomény hymny a svátků a upozornila tak na 

významnost kolektivního zpěvu při formování festivitní kultury. 

Bádání o francouzských národních slavnostech v 19. století vyplnil 

chronologicky Rémi Dalisson v své práci o liberálních svátcích a politické 

symbolice v letech 1815-187055. Jeho přístup spíše metodologicky následuje 

předchozí práce a sleduje proměňující politickou situaci francouzského státu a 

její formující vliv na kulturu festivit politického liberalismu. Druhou takovou 

studií, která se více soustřeďuje na tradiční politické dějiny tohoto období je 

prameně dobře založená práce Sudhira Hazareesingha z roku 200456.   

 

Přejdeme-li do německo-jazyčných zemí, zjistíme, že zájem o dějiny festivit 

se rozšířil nejprve v 80. let a od 90. letech pak přinesl celou řadu dílčích 

příspěvků vycházejících z regionálního či úžeji zaměřeného kontextu. Již od 

konce 70. let však vznikaly práce o festivitách v 19. století na půdorysu 

německé etnografie (Volkskunde). Průkopnickými zde jsou dva sborníky 

přednášek regionálního etnografického charakteru z roku 197757, které 

naznačily mnohé problémy, se kterými se pozdější bádání musel vyrovnat. 
                                                 
53 Baxman, I.: Die Feste der Französischen Revolution. Inszenierung von Gesellschaft als 
Natur. Weinheim, Basel 1989. 
54 Coy, A.: Die Musik der Franzosischen Revolution. Zur Funktionsbestimmung von Lied u. 
Hymne. Munchen, Salzburg 1978.  
55 Dalisson, R.: Les Trois coulers, Marianne et l´Empereur. Fetes liberales et politiques 
symboliques en France 1815-1870. Paris 2004. 
56 Hazareesingh, S.: „A Common Sentiment of National Glory“. Civic Festivities and French 
Collective Sentiment under the Second Empire. In: The Journal of Modern History, 76, 2004, 
s. 280-311. 
57 Bimmer. A.; Gruppe-Kelpanides, H. (Ed.): Feste in Hessen. Hessischer Blätter für Volks- 
und Kulturforschung. Giessen 1977. Schwedt, H. (Ed.): Analyse eines Stadtfestes. Mainzer 
Fastnacht. Wiesbaden 1977. Viz také Bringeus, N. A.: Bitte keine Feier ... oder das Fest als 
Trauma. In: Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung, 1978, č. 7/8, s. 35-49.  
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K dalším příspěvkům z této doby můžeme zařadit – jak jinak – vydání 

některých pramenů, např. soubor dokumentů týkajících revolučních oslav 

v Hambachu v roce 183258. Mezi etnografickými pracemi věnovanými 

festivitám pak zaujímá výjimečné místo disertace Beate Heidrich, která 

zpracovala osvícenský diskurs týkající se lidových svátků.59 

Vzrůstající zájem (až módu) mezi historiky odstartoval německý sjezd 

historiků v roce 1984, který věnoval jednu sekci antropologickým inspiracím 

pro historickou vědu, ze které vyšel později sborník věnovaný veřejné 

festivitní kultuře v Německu od osvícenství do první světové války60. 

Konceptuální rámec pro zúčastněné historiky a historičky představovalo 

konstituování politické veřejnosti a měšťanské společnosti v Německu v 

„dlouhém“ 19. století. Příspěvky pak poměrně přehledně zasadily slavnosti do 

kontextu německých dějin této doby: od osvícenských úvah o svátcích přes 

národní slavnosti sjednocovacího hnutí po dvojkolejnost vilémovského 

císařství mezi oficiální císařskou festivitou a opoziční sociálně-demokratickou 

a internacionalisticky zaměřenou kulturou festivit. Jak je zřejmé 

metodologické pozadí sborníku a spočívalo v propojení politických a 

sociálních dějin s důrazem na sociální pozadí oslav a politické zájmy, které 

byly tímto reprezentovány. 

Druhým sborníkem, který otevřel řadu nových otázek historického výzkumu 

festivit byl sborník redigovaný mladými bielefeldskými historiky Manfredem 

Hettlingem a Paulem Noltem61. Autorům se zde především podařilo upozornit 

na přístup, který pohlíží na slavnostní dění jako na symbolické jednání, které 

je nástrojem politických cílů jak monarchů, tak politických reprezentací a 

celých sociálních tříd. Jednotlivé příspěvky se tak věnují regionálním 

kulturám festivity (otevření rýnské dráhy, milénium města Braunschweigu), 

vilémovské politické kultuře (oslavy císařových narozenin 1907) nebo 

proměně sebe-chápání německé společnosti od rovnoprávných občanů k 

                                                 
58 Werner, H. (Ed.): Herzberg, W.: Das Hambacher Fest. Geschichte der revolutionären 
Bestrebungen in Rheinbayern um das Jahr 1832. Köln 1982.  
59 Heidrich, B.: Fest und Aufklärung. Der Diskurs über die Volksvergnügungen in 
bayerischen Zeitschriften (1765-1815). München 1984. 
60 Dünding, D.; Friedemann, P.; Münch, P. (Ed.): Öffentliche Festkultur. Politische Feste in 
Deutschland von Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg. Reinbeck bei Hamburg 1988. 
61 Hettling, M.; Nolte, P- (Ed.): Bürgerliche Feste. Symbolische Formen politische Handels 
im 19. Jahrhundert.  
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„společenství německého lidu“ (deutsche Volksgemeinschaft) na počátku 20. 

století (oslavy 1900. výročí bitvy u Teutoburgského lesa 1909). 

Řada dalších sborníků z německo jazyčného prostředí zahrnovala tématiku 

festivit ve vztahu k jiným tématům – např. modernímu městu62 - či určitém 

regionálním kontextu63. 

Přehled prací, které zpracovávají festivity v německých zemích 19. století 

v partikulárním či regionálním kontextu zahájím knihou, která se jim částečně 

vymyká. Peter Sprengel ve své nevelké práci64 shrnul vývoj fenoménu 

národních „Festspiele“, který zahrnul jak teatralitu vycházející z německého 

romantismu, tak pozdější ideologizaci mezi císařskými a měšťansko-

liberálními oslavami. Na jedné straně tak spojil analýzu uměleckého diskursu 

o festivitách a na druhé straně jeho doraz v bohatě strukturované festivitě 

vilémovského Německa. Oproti tomu velmi systematické, zato ne-příliš 

originální shrnutí oslav v městském prostředí představuje studie Gerhada 

Scheidera o politických svátcích v Hannoveru v letech 1866-191865, který na 

základě bohatého archívního materiálu zdokumentoval všechny významné 

oslavy v dělnickém prostředí.  

Řadu doktorských disertací, jež se objevily v 90. letech (oproti „konferenční“ 

popularitě pochopitelně s jistým zpožděním), začneme prací, která byla ještě 

více zasazena do etnografického disciplinárního diskursu. Margret Schrader 

vydala na začátku 90. let práci, ve které se na základě etnografického tázání 

pokusila analyzovat roli ženy měšťanské festivitní kultuře66. Učinila tak 

jednak v ideální rovině symbolické představy ženy v rámci slavností tak, jak 

se vyvíjela od osvícenství, a jednak na konkrétním empirickém materiálu 

lidových slavností z Hessenska. 

                                                 
62 Hugger, P.: Stadt und Fest. Zu Geschichte und Gegenwart europäischer Festkultur. 
Stuttgart 1987. 
63 Dröge, K.; Tappe, I. (Ed.): Festkultur in Lippe Beiträge zum öffentlichen Festwesen im 19. 
und 20. Jahrhundert. Münster 1994. Sänger, J.; Deile, L. (Ed.): Spannungsreich und 
freudevoll. Jenaer Festkultur um 1800. Köln ad. 2005. 
64 Sprengel, P.: Die inszenierte Nation. Deutsche Festspiele 1813-1913. Tübingen 1991.  
65 Scheider, G.: Politische Feste in Hannover (1866-1918). Politische Feste der Arbeiter. 
Hannover 1995. 
66 Schrader, M.: „Hoffmann´s Lieschen“ umart die ganze Welt. Die Rolle der Frau in der 
bürgerlichen Festkultur am Beispiel hessischer Volksfeste. Marburg/Lahn 1992. 
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Ute Schneider ve své práci67 geograficky vymezené Porýním přišla s tezí, že 

moderní slavnosti jako dědictví pozdního osvícenství se v 19. století staly 

kolbištěm ať již konfesionálních, sociálních či politických partikulárních 

rozdělujících linií. Současně upozornila na důležitý aspekt formování 

národních festivitních kultur, a totiž že „jednota národa“, která se má v rámci 

ní projevovat, není možná bez jisté figury (spíše představovaného) základního 

ohrožení samotné existence národa. Tento prvek se v literatuře často 

neobjevoval a jen zřídka byl postaven jako výzkumný problém.     

Oproti prvotnímu zájmu o politické nebo dělnické svátky se později přesunula 

pozornost na další formy festivit. Nepochybným doplněním byly studie 

věnované religiozní festivitě a jejích proměnách v 19. století. Barbara 

Stambolis se dlouhodobě věnovala objasňování náboženské festivitní kultury 

na příkladě svátku svatého Liboria v Padernbornu68. V syntetickém 

zpracování69 pak ukázala zásadní proměnu, jakou prošla zbožnost v 19. století 

s ní i náboženská festivita, která na jedné straně musela reagovat na 

modernizační procesy, na druhé straně byla zdrojem „sekularizovaných“ 

forem národní, ale dělnické festivitní kultury a vstupovala tak do nové situace 

konkurence v oblasti svátků a slavností.  

Náboženským festivitám se věnoval také Stefan Laub, který ve své široce 

pramenně založené práci velmi pečlivě zpracoval téma bavorských 

konfesionálních oslav v roku 1804 do roku 191770. Hlavní jeho perspektivou 

bylo zařazení fesitivitní kultury do konfesionální kultury paměti. V bavorském 

případě tak mohl sledovat napětí mezi posilujícím katolickým prostředím a 

defenzivou evangelických kruhů až po zformování moderní masové 

religiozity na počátku 20. století, která proměnila zbožnost (nejen) pod vlivem 

nových medií a veřejného kultu paměti. 

                                                 
67 Schneider, U.: Politische Festkultur im 19. Jahrhundert Die Rheinprovinz von der 
französischen Zeit bis zum Ende des Ersten Weltkrieg (1806-1918). Essen 1995. 
68 Stambolis, B.: LIBORI. Das Kirchen- und Volksfest in Padernborn. Eine Studie zu 
Entwicklung und Wandel historischer Festkultur. Münster 1995.  
69 Stambolis, B.: Religiöse Festkultur. Tradition und Neuformierung katholischer 
Frömmigkeit im 19. und 20. Jahrhundert. Das Liborifest in Padernborn und das Kilianfest in 
Würzburg im Vergleich. Padern ad. 2000. 
70 Laube, S.: Fest, Religion und Erinnerung. Konfessionelles Gedächtnis in Baern von 1804 
bis 1917. München 1999.  
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Specifickou oblast kultury festivit zpracoval ve své disertaci také Thomas 

Kierling, tentokrát však vycházející z průmyslového prostředí rodícího se 

vydavatelského gigantu Brockhaus71. Práce spíše obohatila bádání o 

podnikatelském prostředí o nové téma, než by nějakým způsobem nově 

nahlížela na fenomén slavností, což bylo dáno i poměrně výjimečným 

případem vybraného podniku, který byl v oblasti podnikového oslavování 

neobyčejně aktivní a má zachovánu bohatou dokumentaci.        

Krátce je nutné se zmínit o několika monografiích, které slavnosti v 19. století 

nahlížely spíše z perspektivy regionálních a lokálních dějin. Na příkladě 

masopustu v Rottweilu ukázal proměnu festivity ve „vlastenecké“ 

(heimatlich) symbolice Jochen Schicht72. Günter Riederer se oproti tomu 

pokusil o široce tématicky rozkročenou studii, ve které mikrohistorickým 

způsobem mnohovrstevnatou podobu a kontext veřejných slavností v Alsasku-

Lotrinsku v letech 1871-191873. Kromě diferenciace státní (císařské), 

měšťanské spolkové a „lidové“ církevní kultury festivit tak poukázal na re-

strukturaci festivtiní symboliky mezi národní a regionální úrovní po 

sjednocení německého státu. Dvě další monografie se zaměřily na využití 

specifických způsobů medializace festivitní kultury. Stefan Schweizer 

analyzoval velmi podnětným způsobem dobovou práci s vizuální složkou 

prezentace kultury vzpomínání a historické paměti na příkladě materiálu 

z Kasselu z let 1866-191474. Henning Unverhau pak ukázal v případě 

Šlesvicka-Holštýnska v letech 1840-48, jaké roli se dostávalo kolektivnímu 

zpěvu a zpěváckým spolků ve formování regionálního a národního vědomí75. 

Nakonec je nutné zmínit v posledních letech stále narůstající zájem o 

kulturně-historické bádání o  vilémovské politické kultuře. Starší zpracování 

festivit s císařskou účastí v Hamburgu ještě představuje spíše faktografickou 

                                                 
71 Kierling, Th.: Betriebsfeiern bei F.A.Brockhaus. Wirtschaftliche Festkultur im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert. Beucha 2001. 
72 Schicht, J.: Die Rottweiler Fasnet als „heimatliches“ Symbol. Zum Einfluss städtischer 
Festkultur auf lokale Identität. Rottweil 2003. 
73 Riederer, G.: Feiern im Reichsland. Politische Symbolik, öffentliche Festkultur und die 
Erfindung kollektiver Zugehörigkeiten in Elsaß-Lothringen (1871-1918). Trier 2004. 
74 Schweizer, S.: Geschichtsdeutung und Geschichtsbilder. Visuelle Erinnerungs- und 
Geschichtskultur in Kassel 1866-1914. Göttingen 2004. 
75 Unverhau, H.: Gesang, Feste und Politik. Deutsche Liedertafeln, Sängerfeste, Volksfeste 
und Festmähler und ihre Bedeutung für das Entstehen eines nationalen und politischen 
Bewußtseins in Schleswig-Holstein 1840-1848. Frankfurt am Main 2000. 
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deskripci nepřesahující lokální kontext76. Zato práce Simone Mergen77 již 

systematickým způsobem a na základě kulturně-historické konceptualizace 

analyzuje festivity spojené s kultem monarchy v 19. století. Autorka hovoří o 

prostupování různých sociálních svátečních prostorů (církevní, dvorský, 

vojensky etc.), které se v císařských oslavách propojují v několika topoi – 

věrnost, tradice a pokrok, rodina, láska zemskému pánu, umění a rod. 

Nejnovějším příspěvkem tohoto charakteru je monografie Matthiase 

Schwengelbecka, která podrobně zkoumá slavnostní holdování panovníkům 

v několika německých státech v „dlouhém“ 19. století a ukazuje, že ani v této 

době neztratilo důležitou funkci v rámci politické kultury78. 

Nemalé pozornosti se dostalo historickému výzkumu festivit v německo-

jazyčném bádání švýcarském. Mýtus založení švýcarského spříseženectví 1. 

srpna 1291 a s ním spojenou konstrukci národního svátku analyzoval ve své 

první větší práci významný basilejský historik Georg Kreis79. V stejné době 

zpracoval pomocí weberovského pojmosloví Christoph Merki80 švýcarskou 

politickou debatu o tomto národní svátku a jak se jejím prostřednictvím 

profilovaly různé představy o moderním jednotném Švýcarsku. Naopak 

partikulárním tradicím městských oslav, které zaplavili Švýcarsko v druhé 

polovině 19. století a které souvisely do značné míry s republikánskými 

tradicemi francouzskými, se věnuje v nevelké, ale inspirativní studii Francois 

de Capitani81. Jistou specifickou reflexi problém festivity u Švýcarů také 

dokumentuje sborník82 o spolkových slavnostech, financovaný z projektu 

švýcarského Národního programu výzkumu, který hledá variace identifikací 

spojených s místními, profesními i celošvýcarskými festivitami.  

                                                 
76 Elsner, T.: Kaisertage. Die Hamburger und das Wilhelminische Deutschland im Spiegel 
öffentlicher Festkultur. Frankfurt am Main ad. 1991. 
77 Mergen, S.: Monarchiejubiläen im 19. Jahrhundert. Die Entdeckung des historischen 
Jubiläums für den monarchischen Kult in Sachsen und Bayern. Leipzig 2005. 
78 Schwengelbeck, M.: Die Politik des Zeremoniells. Huldigungsfeiern im langen 19. 
Jahrhundert. Frankfurt am Main 2007.  
79 Kreis, G.: Der Mythos von 1291. Zur Entstehung des schweizerischen Nationalfeiertages. 
Basel 1991. 
80 Merki, Ch.: Und wieder lodern die Höhenfeuer. Die Schweizerische Bundesfeier als Hoch-
Zeit der nationalen Ideologie. Zürich 1995.  
81 de Capitani, F.: Schweizer Stadtjubiläen im 19. und 20. Jahrhundert als Orte 
republikanischer Repräsentation. In: Die alte Stadt, 28, 2001, s. 3-10. 
82 Schader, B.; Leimgruber, W. (Ed.): Festgenossen. Über Wesen und Funktion 
eidgenössischer Verbandsfeste. Basel 1993. 
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Přehlédneme-li zběžně bádání, které se kultuře festivity ve sledovaném období 

zabývá v ostatních částech Evropy a světa, je nutné nejprve upozornit na 

knihy věnované vzestupu a formování americké festivitní kultury od revoluce 

po první světovou válku. Sborník83 evropských amerikanistů z edice European 

Studies in Amercan History přenáší způsoby tázání německého a francouzské 

výzkumu festivit na problémy amerického kontextu jako např. slavnostní 

federální průvody v počátcích Unie, vztah přistěhovaleckých komunit 

k celoamerickým svátkům nebo oslavy konce občanské války. Americká 

historiografie však má zpracován i největší národní svátek – den nezávislosti 

4. červenec – a jeho vznik a postupné rozšíření v prvních letech republiky84. 

Budeme-li hledat specifičnost americké národní (tj. federální) festivity, 

můžeme poukázat na výjimečnou roli, jakou v minulosti i dnes hraje jídlo, 

jeho společná příprava a konzumace v rámci slavností. Právě tomuto tématu 

se věnoval sborník, který prozkoumal v tomto smyslu různé tradice na lokální, 

státní i federální úrovni85. 

Pouze výjimečně se v historickém bádání o festivitách objevuje snaha o 

reflexi tématu v širší mezinárodní perspektivě.  Ve dvou ojedinělých 

případech sborníků z mezinárodních konferencí se podařilo shromáždit 

poměrně široké spektrum příkladů. Německý kontext bádání přesahuje soubor 

studií, který zahrnuje případové studie z oblasti lidových svátků, 

monarchických a dynastických slavností a slavností národních z převážně 

francouzských a německých regionů86. V našem kontextu je možné 

vyzvednout studii Jamese Brophyho, která ukazuje na příkladu tradičních 

slavností v Německu první poloviny 19. století, jak se moderní politický a 

policejní aparát ujímá disciplinace dosud aktivit ve veřejném prostoru, jež 

byly dosud pouze sférou „sebe-kontroly“. Druhým pozitivním příkladem 

mezinárodní spolupráce v oblastí bádání o moderních festivitách je rakouský 

projekt tematizující na památné dny ve střední Evropě od poloviny 19. století 

                                                 
83 Heideking, J.; Fabre, G.; Dreisbach, K.: Celebrating Ethnicity and Nation: American 
Festive Culture From the Revolution to the Early Twentieth. Oxford 2001. 
84 Travers, L.: Celebrating the Fourth: Independence Day and the Rites of Nationalism in the 
Early Republic. Amherst 1997. 
85 Humphrey, Th. C.; Humphrey, L. T. (Ed.): We Gather Together: Food & Festival in 
American Life. Utah  1991.  
86 Friedrich, K. (Ed.): Festive Culture in Germany and Europe from the Sixteenth to the 
Twentieth Century. Lampeter  2000. 
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dodnes. Výsledný sborník87 přinesl řadu velmi cenného materiálu týkající 

samozřejmě rakousko-císařské problematiky, ale především národní festivitní 

kultury Poláků, Maďarů, Čechů, Slovinců, Chorvatů ad. Bohužel zde nebyly 

využity dostatečně možnosti komparace a srovnání bylo provedeno pouze „na 

okraj“ mezi rituály národního vzpomínání francouzskými, švýcarskými, 

rakouskými a německými.    

Kdybychom - pro možnou komparaci - hledali podrobnější zpracování 

národních festivitních kultur 19. století u ostatních národů, nabízí se nám 

jednak obzvláště dobře zpracovaný případ budování zcela nové belgické 

národní festivity po roce 1830 mezi revolučními oslavami zářijovými a 

monarchickými červencovými. Materiálově bohatý vhled do problematiky 

polské kultury festivit pak mohou poskytnout studie Barbary Wachowske88 

pro období první světové války a Przemysława Żurawski vel Grajewski pro 

období kolem listopadové revoluce89. 

 

Odborná historická literatura k tématu festivit české provenience není nikterak 

bohatá, ale také není zcela zanedbatelná. Monografické zpracování festivit, 

byť ve kterékoli dějinné epoše u nás chybí. Pozornost se soustřeďovala – 

podobně jako v německém jazykovém okruhu – na svátky středověké, raně 

novověké, dvorské, barokní, slavnosti v době diktatur 20. století – a i na 

národní slavnosti 19. století. Roli první vlaštovky zde hrála pragensiální 

konference na přelomu 80. a 90. let, která se věnovala slavnostem v pražském 

prostředí od středověku po první světovou válku90. Sborník přinesl řadu 

inspirativních nápadů a možných témat dalšího výzkumu, která však nebyla 

v následujících letech využita. Publikaci uvozovala stať Jiřího Pešek shrnující 

tehdejší německé bádání o festivitách91, která bohužel spíše reprodukuje vějíř 

                                                 
87 Brix, E.; Stekl, H. (Ed.): Der Kampf um das Gedächtnis. Wien 1997. 
88 Wachowska, B.: Lodzkie obchody konstytucji 3 maja w czasie I wojny swiatowej. In: Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 41,1991, s. 61-87. Wachowska, B.: Obchody 
krajowe 125rocznicy konstytucji 3 maja. In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 
41, 1991, s. 151-181. 
89 Zurawski vel Grajewski, R.: Obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja w czasie 
powstania listopadowego w swietle prasy powstanczej. In: Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Historica, 41, 1991, s. 103-129. 
90 Pešek, J. (Ed.): Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí Archivu 
hlavního města Prahy 1989 a 1991. Praha 1995.  
91 Pešek, J.: Slavnost jako téma dějepisného zkoumání, s. 7-29. 
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přístupů autorů věnujících se tématu, než že by kriticky zhodnocovala jejich 

přednosti či nedostatky. Z ostatních příspěvků k 19. století je možné 

vyzdvihnout krátké úvahy Jana Havránka, které rozvádějí na příkladu 

studentských a univerzitních oslav otázku strategických cílů organizátorů 

oslav92; a dále stať Mirjam Moravcové, která dává solidní celkový přehled o 

typech festivit v Praze v druhé polovině 19. století93. Podobnou formu 

obecnější úvahy jako v případě Peškova úvodu měl příspěvek Josefa Války do 

sborníku o raně novověkých slavnostech a svátcích94. 

V rámci svého „táborského“ bádání se dotkl tématu festivit Jiří Kořalka. Starší 

studie věnovaná poutím Čechů do Kostnice je dobře zdokumentovaný popis 

důležité části národní festivity své doby95. Pozdější Organizační aktivismus 

mladočeských kruhů jej také přivedl ke studii o mezinárodním ohlasu 

husitských oslav 1869 a nového kultu Husa v Čechách96. Co se týká tématu 

husitské tradice v 19. století však přinesl již o několik let dříve nejzajímavější 

příspěvek Peter Heumos97, který se prostřednictvím polemiky s nejedlovskou 

představou kontinuity „revolučních tradic“ od husitství po dělnické hnutí 

pokusil proniknout do fungování samotného prožívání festivitní situace u 

aktérů oslav. Ukázal, že se dělnické prostředí mohlo docela dobře 

identifikovat s představami národních „světců“ Husa a Žižky tak, jak jim byly 

v 60. a 70. letech předkládány, tj. bez jejich pozdější protifeudálně zaměřené 

interpretaci.     

                                                 
92 Havránek, J.: Oslavy jako záminka politického projevu. In: Pešek, J. (Ed.): Pražské 
slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí Archivu hlavního města Prahy 1989 
a 1991 Praha 1995, s. 197-199. Havránek, J.: Předání praporu jako legitimace spolku. In: 
Pešek, J. (Ed.): Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí Archivu 
hlavního města Prahy 1989 a 1991. Praha 1995, s. 199-203. 
93 Moravcová, M.: Měšťanské a dělnické slavnosti ve struktuře festivit Prahy druhé poloviny 
19.století. In: Pešek, J. (Ed.): Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z 
konferencí Archivu hlavního města Prahy 1989 a 1991 Praha 1995, s. 215-221. 
94 Válka, J.: Homo festivans. In: Bůžek, V.; Král, P. (Ed.): Slavnosti a zábavy na dvorech a v 
rezidenčních městech raného novověku. České Budějovice 2000, s. 5-17. 
95 Kořalka, J.: Konstanz als Reiseziel tschechischer Husverehrer um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts. In: Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. 
Heft 107, Friedrichshafen 1987, s. 105-125. 
96 Kořalka, J.: Julius Grégr a mezinárodní ohlas Husových oslav roku 1869. In: Bratři 
Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. Praha 1997, s. 63-66. 
97 Heumos, P.: Krise und hussitisches Ritual. Zum Zusammenhang von tschechischer 
Arbeiter- und Nationalbewegung in Böhmen in den sechziger und siebziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts. In: Seibt, F. (Ed.), Vereinswesen und Geschichtspflege in den böhmischen 
Ländern. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum. München 1986, s. 109-123. 
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Největší přínos v oblasti bádání o národních festivitách přinesly (často 

provázané) práce tří historiků – Zdeňka Hojdy, Jiřího Pokorného a Jiřího 

Raka. Významně se objevilo zpracování některých oslav spojených 

s odhalováním pomníků v knize Pomníky a zapomníky prvních dvou autorů
98. 

Především slavnosti Jungmannovy roku 1873 tak byly poprvé představeny 

v odborné literatuře. Krátce potom zpřístupnili téma mezinárodnímu publiku 

v prestižní řadě Komise pro studiu rakouské monarchie v článku o konfliktech 

spojených s některými pomníky99. Jiří Pokorný pak věnoval tři příležitostné 

menší studie konkrétním slavnostem, které interpretoval v dobovém kontextu 

politické a kulturní situace100. Významnějším pokusem o jakýsi předběžný 

náčrt role festivit v moderních českých dějinách byl příspěvek J. Pokorného a 

J. Raka do výše jmenovaného sborníku tematizujícího různé podoby fetivitní 

kultury ve střední Evropě101. Přestože zde autoři ukázali celou šíři možného 

záběru výzkumu festivit v českých dějinách 19. i 20. století, zůstalo (i 

z pochopitelných důvodů rozsahu) jen naznačení potenciální tématiky, která 

by skýtala zajímavou látku pro budoucí zkoumání. Jiří Rak se potom věnoval 

roli slavností nejen okrajově ve své stěžejní monografii102, ale také 

v některých drobnějších studiích, z nichž je možné zmínit především 

interpretačně cenný příspěvek v sborníku z plzeňského sympozia roku 2000 o 

expanzi „národní ideologie“ do funerální rituality103.  

Vzhledem k tomu, že zde zařazuji do rámce národní kultury festivit i hnutí 

táborů lidu v letech 1868-73, musím na tomto místě také zmínit starší 

literaturu, která materiálově zdatně, ale poplatně tradiční nacionalistické 

                                                 
98 Hojda, Z.; Pokorný, J.: Pomníky a zapomníky. Praha, Litomyšl 1996. 
99 Hojda, Z.; Pokorný, J.: Denkmalkonflikte zwischen Tschechen und Böhmen. In: Haas, H. 
(Ed.): Bürgerliche Selbstdarstellung. Städtebau, Architektur, Denkmäler Bürgertum in der 
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100 Pokorný, J.: Procesí zpátečníků aneb slavnost svatováclavská. In: Pokorný, J.; Velek, L.; 
Velková, A. (Ed.): Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století 
Praha 2007, s. 87-97. Pokorný, J.: Den Palackého. In: Šmahel, F. (Ed.), František Palacký, 
Praha 1999, s. 499-510. Pokorný, J.: Oslavy J. A. Komenského v roce 1892. In: Studia 
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101 Pokorný, J.; Rak, J.: Öffentliche Festtage bei den Tschechen In: Brix, E. (Ed.): Der Kampf 
um das Gedächtnis: Öffentliche Gedenktage in Mitteleuropa. Wien, Köln, Weimar 1997, s. 
171-187. 
102 Rak, J.: Bývali Čechové… České historické mýty a stereotypy. Praha 1994. 
103 Rak, J.: Pohřeb jako národní manifestace. In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. 
Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 9.-11. března 
2000. Praha 2001, s. 56-64. 
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interpretaci období národního hnutí zpracovala tyto akce v Čechách104, na 

Moravě105 i ve Slezsku106. A tímto již mohu přejít k pracím regionálního 

charakteru, které v Čechách především připomínaly bouřlivé případy 

táborů107, na Moravě mimo to největší oslavy té doby – na Radhošti v roce 

1862108 a cyrilometodějské v roce následujícím109 a pro Prahu několik studií 

v výše jmenovaném sborníku110. 

Kultuře festivit 19. století, i když v jiném kontextu, se dotkly také práce české 

provenience etnografického a muzikologického zaměření. V prvém případě je 

možné zmínit dva sborníky z prvé poloviny 90. let o roli slavnostních 

průvodů111 a vůbec slavností v moderní společnosti112. I v těchto souborech 

příspěvků značně rozdílné kvality je možné nalézt některé inspirativní 

způsoby kladení otázek týkající se např. identifikační role průvodů113, 

propojování „lidových“ slavností s národním identifikačním rámcem114 či 

místa, jaké hrál pohyb a pochod v aktivitách Sokola115. 

                                                 
104 Purš, J.: Tábory v českých zemích 1868-1871. Příspěvek k problematice národního hnutí. 
In: Československý časopis historický, 1958, s. 234-266, 446-470, 661-690. 
105 Janák, J.: Táborové hnutí na Moravě v letech 1868-1874. In: Časopis matice moravské, 
1958, s. 290-324. 
106 Grobelný, A.: Slezsko v období národních táborů v letech 1868-1871. Ostrava 1962. 
Vlček, K.: Tábory lidu ve Slezsku. Hrabyně 1938. 
107 Broft, M.: Kus podřipských dějin. Tábor na úpatí Řípu r. 1868. Roudnice 1938. Broft, M.: 
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Z muzikologických reflexí bych na tomto místě uvedl jen téměř prorockou 

sérii článků v časopise Opus musicum, které předznamenaly 

multidisciplinární zájem o festivity již v roce 1986. Josef Válka, Miloš 

Štědroň či Jiří Fukač se tehdy zamýšleli nad obecnými souvislostmi slavností, 

jejich vztahu k hudbě a místa hudební složky v rámci nich116.     

 

1.4. Pramenná základna 

Typy pramenů, které budou v této práci využity, odpovídají předchozímu 

teoretickém a metodologickému vymezení. Za prvé tedy to budou takové 

prameny, které umožňují sledovat konstrukci významů a jejich interpretaci, tj. 

nepůjde např. o materiál serielní, statistické či jiné kvantitativní povahy. Za 

druhé zkoumány budou diskursy, které sestávají z principiálně neomezeného 

množství typů výpovědí. Jejich charakteristickým znakem však je, že 

dohromady tvoří určitou diskursivní formaci. Budu-li proto mluvit o diskursu 

Národa, půjde o výpovědi, které se organizují kolem pojmu Národa. Z toho 

vyplývá, že centrem zájmu nebudou texty, které na národní festivity pohlížejí 

„zvnějšku“ (policejní relace, zprávy cizího tisku, úřední jednání o slavnostech 

pokud se nestalo součástí veřejné debaty kolem slavnosti atp.). Za třetí je 

výzkumný zájem veden ke slavnostem jako veřejným aktům identifikace, 

v rámci nichž je utvářena identita jedinců ve vztahu k určitým významovým 

rámcům, proto budou v centru pozornosti prameny reflektující performativní 

podobu slavnostních aktů, které jsou vždy veřejné. Půjde tedy o texty, které 

buď přímo zaznamenávají performativní podobu aktů, nebo z pohledu 

účastníků reflektují pozici aktérů v rámci nich. Nezanedbatelnou roli zde 

budou hrát prameny obrazového charakteru. Na jedné straně je tedy nutné 

interpretovat empirický materiál, který vycházel z veřejné komunikace o 

významech slavností, jejich průběhu apod., na druhé straně budu sledovat i 

stopy individuálního prožívání slavnostních aktů. 

                                                 
116 Válka, J.; Štědroň, M.: Svátky a slavnosti v dějinách kultury. In: Opus musicum, 18, 1986, 
s. 289-297. Drlík, V.: Svědkové slavnosti. In: Opus musicum, 18, 1986, s. 196-200. Frolec, V.: 
Svátky a slavnosti v lidové kultuře. In: Opus musicum, 18, 1986, s. 33-40. Fukač, J.: Hudba 
slavností - slavnosti hudby. In: Opus musicum, 18, 1986, s. 129-132. 
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Pramenná základna týkající se nějakým způsobem národních slavností je 

velmi bohatá. Vycházeje z předchozích zásad výběru pramenů budu 

specifikovat typy pramenů použitých v této práci do tří širších skupin.  

Za prvé se bude jednat o tisk, který jednak rozsáhle referoval o slavnostním 

dění, jednak byl sám součástí oslavných akcí – vycházely v něm informace 

pro účastníky o tom, jaký bude průběh akcí, jak se mají chovat během nich 

nebo jaký význam jim mají přikládat. Do jisté míry se tak jedná o 

sebereferenční texty, které jsou jak produktem organizace oslav, tak mají být 

„objektivním“ podáním informací o nich. Jako k takovým je k nim nutné 

přistupovat a jako takové jsou součástí festivitního diskursu. Jedná se tedy o 

různé výzvy, organizační pokyny, projevy, reportáže, úvahy, polemiky či 

útoky na Nepřátele festivit. Roli denního zpravodajství a organizační 

platformy překračovaly časopisy (Světozor, Humoristické listy), které o 

slavnostech také referovaly, ale s časovým posunem, často však i v širším 

kontextu a s obrazovým doprovodem.   

Druhým typem pramenů bude literatura příležitostná, která vznikala 

specificky vzhledem k určitým oslavám. Funkcionálně můžeme rozlišit dvě 

podoby takových pramenů; a) listy nebo brožurky, které byly rozdávány nebo 

prodávány během slavnosti a obsahovaly jednak informace např. o jejich 

průběhu, rozestavění při slavnostních aktech, pořádku průvodu apod., a také 

často krátkou „předhistorii“ slavnosti nebo osvětlení jejího významu pro 

účastníky; b) upomínky, slavnostní listy či slavnostní spisy, které byly 

vydávány po skončení události a které obsahovaly kromě základní informace 

o oslavovaném předmětu, osobě nebo události i popis slavnostního dění, 

včetně (většinou cenzurované) projevů řečníků. V obou případech se jedná o 

výpovědi výrazně performativní povahy, protože buď jednoznačně určují 

jednání aktérů, nebo zpětně konstruují podobu slavnosti tak, aby odpovídala 

určenému významu a úspěšnosti festivitních aktů. Pravidlem u tohoto typu 

dokumentů je obrazová výzdoba. Sem bychom mohli zařadit i letáky a 

plakáty, které byly u příležitosti slavností tisknuty. O jejich podobě se 

nepřímo zmiňuje dobový tisk nebo vzpomínky pamětníků; dochované 

exempláře se mně však nepodařilo nalézt. Specifickou roli měly vytištěné 

texty písní, které měly být kolektivně zpívány během slavností a které byly 

buď součástí slavnostních listů nebo byly vydávány separátně. Zde vycházím 
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z publikované podoby nebo z písňových verzí, které obsahoval Pichlův 

národní zpěvník, v 60. a 70. letech již jednoznačně hlavní zdroj materiálu pro 

české zpěvácké spolky a i jejich účast na slavnostech.  

Obtížnější situace je s fotografickou dokumentací. Přestože fotografie hrály 

nepochybně svou roli během slavnostního dění, kdy byly prodávány jako 

upomínky na oslavované osoby nebo místa (př. staveniště Národního divadla), 

momentních fotografií akcí bylo pořízeno nejspíše jen velmi malé množství, 

protože to dobové technické prostředky ještě neumožňovaly. Petr Scheufler 

uvádí, že se pro období do konce 80. let nezachovalo více než 8 snímků 

veřejných akcí, z nichž se většina netýká slavností analyzovaných v této práci. 

Výjimku tvoří tak pouze dochované fotografie ateliéru Šechtl a Voseček 

z oslavy odhalování pomníku Jana Žižky v Táboře v roce 1877 (viz příloha č. 

8). 

Třetím typem pramenů, které připadají v úvahu, jsou texty osobního nebo 

bilančního rázu, jejichž autoři jmenují a vzpomínají na oslavy s větším či 

menším odstupem. Může být poměrně překvapivé, že ve známých memoárech 

není většinou věnováno národním slavnostem mnoho prostoru, o to však 

cennější je jejich individuální reflexe z pozice účastníků a s časovým 

odstupem. Podobně nenalezneme více než zmínky ve (vydané) korespondenci 

významných osobností české společnosti té doby.                 
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2. Gesta – performativní vrstva národní festivity 

2.1. Performativita jako součást identifikačního procesu 

V této kapitole se budu zabývat aspektem národní festivity 60. a 

70. let, který je zdánlivě nejpovrchnější, neboť se vztahuje k „jevové“ 

stránce slavností, a to přímo k na první pohled neproblematické rovině 

gest. Předmětem analýzy budou akty jednání, jež mají specifické 

postavení v rámci jednotlivých festivit. Označení pojmem gesta není 

v tomto případě náhodné. Odkazuje k podvojné struktuře tohoto pojmu. 

Gesta na jedné straně nesou kulturně sedimentované významy, na druhé 

straně však ve své konkrétní situaci významně ritualizované kulturní 

vzorce proměňují. Odhaluje-li např. přední český politik pamětní desku 

některého českého „výtečníka“, nejedná se pouze o ritualizovanou 

formu uctívání a přihlášení se k vlastním (ideovým) předkům, ale 

posunuje takový akt i celkový významový kontext formující se národní 

identity, např. určité atributy jsou zdůrazňovány a jsou zařazeny do 

národní symboliky a národního příběhu.  

V rámci následné konceptualizace problému národní festivity bude 

využito pojetí performativního utváření identity (viz úvod). Slavnost a 

především její ústřední akty – slavnostní gesta – představují základní 

typ performativního aktu, jenž tím, že je prováděn, vytváří novou realitu 

a současně sedimentuje existující významové kontexty. V hlavních 

gestech národních oslav se tak koncentruje jejich identitotvorný 

potenciál – národní symbolika se na této rovině „odehrává“, je 

prožívána a zažívána, je reprodukována a přetvářena, a to vždy 

v konkrétním dobovém kontextu. Pozornost nemůže být tak  věnována 

pouze deskripci samotné symboliky aktů bez vztahu k dobovým 

souvislostem. Performativní akt nemá smysl sám osobě; samotný popis 

provedení slavnostního přípitku nebo poklepání na základní kámen 

nepřináší nové interpretační možnosti fenoménu národní festivity. 
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Oproti tomu analýza významového a situačního kontextu takového 

momentu může rozšířit naše chápání procesu konstruování národní 

identity a její symbolické dynamiky. 

Konkrétní forma dominantních gest národních slavností, 

představující jeden pól fenoménu kultury festivity, odkazuje k předem 

vymezenému kontextu, k plánu, který má zařazovat slavnostní akt do 

politických, kulturních a historických souvislostí. V následující analýze 

budu sledovat několik základních významových polí, která vymezují 

kulturu národního hnutí a která se projevují v jednotlivých 

performativních situacích. Mezi ně patří uctívání „zasloužilých“ 

osobností (symbolická personifikace), které jsou tímto způsobem 

vřazovány do souboru národní symboliky. Notoricky známým 

příkladem může být položení trnové koruny na rakev Karla Havlíčka, 

ale, jak uvidíme, nabývaly tyto akty mnohých jiných forem. Jiným 

takovým plánem byla masovost slavnostních aktů, mající výraz v 

kolektivnosti gest. Samotný slavnostní úkon byl většinou vázán na 

jednu osobu, avšak s divákem, resp. s masou diváctva bylo vždy 

počítáno jako s  partnerem, který v průběhu zaujímá specifickou roli. 

Dalším významovým kontextem, ve kterém se slavnostní gesta 

pohybují, je představa trvalosti „národa“, „národních snah“, „díla 

národa“ atd. Odkaz na „věčnost“ existence národa se specifickým 

způsobem odráží v symbolice performativních aktů; základní kámen, 

pamětní deska vsazená do zdi domu, pochodňový průvod jako výraz 

věčného ohně představují např. konkrétní podoby této symboliky 

setrvalosti.  

Jak dále uvidíme, těmto významově určeným performativním 

aktům se dostává v průběhu jednotlivých oslav různé podoby. Jsou 

v každé nové situaci aktualizovány tak, jak je jim připisován 

kontextuální význam. Vzniká tak napětí mezi sedimentovanou formou a 

konkrétním provedením aktů, které nově vytváří nejen představu o 

národní festivitě, ale i o národní identifikaci a její podobě a směřování 
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vůbec. V těchto centrálních gestech festivitní situace se koncentruje 

pozornost účastníků slavnosti, a tím se stávají místem soustředěné 

produkce významů. Na analýze podob performování na jedné straně a 

významů, které jsou jim připisovány, na straně druhé budeme sledovat, 

jak je festivitní kultura performována, tj. praktikována a tím i nově 

vytvářena. Prostřednictvím tohoto kulturního procesu je však také 

sedimentována národní identita, a to nutně ve vztahu k identitám 

ostatním. Postupnou proměnu festivitní kultury můžeme označit, s jistou 

dávkou nadsázky, jako „infiltraci“ různých forem existujících festivit 

univerzalizujícím proudem národně identifikačních významů. 

V různých sférách byla tato „infiltrace“ různě úspěšná, tak např. jen 

částečně úspěšným pokusem o toto propojení byly tzv. národní mše. Na 

druhou stranu vznikaly úplně nové formy performativních aktů, mezi 

něž patřily např. národní obětiny či národní navštívenky. V této studii 

tak půjde také o to, reflektovat specifické postavení jednotlivých typů 

performativních situací v rámci kultury národního hnutí druhé poloviny 

století. V tomto smyslu prodělal např. národní zpěv funkční proměnu na 

konci padesátých a na počátku šedesátých let. V jiných formách gest se 

více či méně koncentrovala výše zmíněná významová pole (odhalení 

pomníku, pamětní desky – personifikace oslavy) nebo se jednotlivé typy 

performativních aktů vázaly na více významových kontextů (holdování, 

živé obrazy – osoby, události, kolektivita). Vzniká tak mnohovrstevnatý 

komplexní obraz slavnostního dění - toho, jak je prožíváno, jaké jsou 

mu přikládány významy a jak se v něm projevují procesy vytváření 

kulturně a sociálně definovaných identit.         

2.2. Akt probouzení buditelů   

 Velká část národních slavností byla věnována oslavě, uctění a 

holdování osobnostem, které byly chápány v dobovém kontextu jako 

„významné“, „výtečné“ či „zasloužilé“. Jednotlivé formy uctívání 

osobností vyžadovaly specifické ritualizované akty – gesta, která byla 

představována jako samotný střed slavnosti, její účel a cíl, ke kterému 
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mělo směřovat slavnostní dění. Tento „prvotní záměr“ oslavy, který 

většinou dal i označení celému podniku, se vázal na pevné rituální 

formy, v horizontu „dlouhého trvání“, v dobové situaci nereflektované. 

Není mým cílem zde směřovat k antropologické analýze těchto 

základních schémat symbolizace lidské zkušenosti. Výročí narození, 

oslavy narozenin, jubilea vázaná na dovršení jisté způsobilosti (např. 

kněžské jubileum), pohřby, uctívání mrtvých (odhalení pamětní desky, 

připomínkové besedy) nabývají v rámci národní festivity jakéhosi 

základního symbolického rozvržení, jež je strukturováno národní 

identifikací. V konkrétní situaci se tak vytváří, ustavují a ukládají do 

vědomí lidí prostřednictvím gest identifikační významy. Jedním z aktů, 

které byly z tohoto hlediska významově nejvíce „zahuštěné“, bylo 

odhalení pamětní desky. 

Při příležitosti odhalení pamětní desky Karla Havlíčka na jeho 

rodném domku v Borové 19. srpna 1862 pronesl Karel Sladkovský 

rozsáhlý projev důsledně vypracovaný podle klasických rétorických 

pravidel. Zasazuje osobnost K. Havlíčka do „dějin zápasu pravdy věčné 

proti bludu zhoubnému“ - od hesla původních křesťanů „Nestrachujte se 

oněch, kdož tělo usmrcují“ dostává se až ke „zjevení se“ a působení 

Havlíčka roku 1848. Na závěr, během projevu, dochází k samotnému 

aktu odhalení: 

„Bdí již a neupadne více v duševní spánek národ českoslovanský, i 

může tudíž s utěšenou myslí pohlédnouti k buditeli svému; pročež 

odestři se již, roucho temné, jež zakrýváš nám ještě tvář jeho, jež 

světu zakrýváš kolébku křisitele našeho! 

(Pamětní deska se odhalí.) 

Bratří Čechové, Moravané a Slezáci! 

Se zbožnou tváří pohlednětež k posvátné oné desce! Jest to kámen, 

mocí veřejného tisku odvalený z hrobu národnosti naší, jest to 

zákon národa českoslovanského, jehož ctěním a zachováním 
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kámen ten nezvratnou stane se hradbou mezi neblahou dobou věků 

minulých a mezi kynoucí nám budoucností utěšenější.“117 

Již na první pohledem je zřejmé, co je hlavním motivem tohoto 

slavnostního aktu. Havlíček je jmenován jako „buditel“, „křisitel“, jako 

postava stojící na pomezí „neblahé doby věků minulých a budoucnosti 

utěšenější“. Jeho role v překonávání nešťastné minulosti národa je navíc 

aktivní, resp. byla aktivní – jeho význam spočívá v jeho odkazu. To je 

sice obecná charakteristika „výtečníků“, jimž je odhalována pamětní 

deska, ale v tomto případě jde o specifickou funkci v rámci národního 

„pantheonu“. Jedná se o figuru „bojovníka“, „buditele“, který má být 

oslavován jako někdo, kdo stojí na počátku „přítomných snah“, tj. jeho 

odkaz je aktivní a směřující do budoucnosti. Hlavní předmět 

slavnostního aktu – kamenná deska, kámen – má symbolizovat oddělení 

(„hráz“) současné doby směřující k „zářné“ budoucnosti od „temných 

dob minulých“. Tento významový kontext nacházíme nejčastěji právě u 

oslav spojených s osobnostmi národního společnosti 1. poloviny 19. 

století, jejichž „mučednicko-bojovnický“ mýtus se v této době (konec 

50. a počátek 60. let) vytváří.  

S tímto komplexem atributů se setkáváme i u dalších oslav. Když 

byla v dubnu 1862 odhalována v Kutné Hoře pamětní deska Josefa 

Kajetána Tyla, byla to příležitost symbolicky zahrnout jeho osobnost do 

významového kontextu „českých snah“. V „Sokolském národním 

kalendáři“  na rok 1863, shrnujícím nejvýznamnější národní slavnosti 

roku 1862, je tato událost nejprve reflektována z hlediska paralely 

„krásné Vesny“ jako ročního období a „nynější svobody … ve všech 

končinách Slovanstva, ale to ještě jarní“.118 Po církevním obřadu 

s modlitbou za Tyla v místním kostele sešli se účastníci u rodného 

domku. Samotný akt probíhal modelovým způsobem – zpěv, projev, 

                                                 
117 Sladkovský, K.: Slavnostní řeči Dra. Karla Sladkovského. Praha 1878, s. 16-17. 
118 Rank, J.;Vichterle F.: Sokol. Národní kalendář českoslovanský na obyčejný rok 1863. 
Praha 1862, s. 97. 
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odhalení, zpěv a opět projev. Ve veršovaném proslovu před „spadnutím 

roušky“ je Tyl oslavován jako „statný rek“, který „krví zbrocen ku 

předu se béře/rozptyluje voje nepřátel a s mečem v ruce smrcen k zemi 

klesá“. Na závěr autor optimisticky konstatuje: 

„Míra útisku však dovršená – 

kyne Pán – a zhoubce zchromí – dík mu 

vroucí národ uvolněný pěje: 

v boji padlé slaví hrdiny.“119  

V ještě vyhrocenějším podání se zde setkáváme s pojetím 

oslavence „buditele – bojovníka“, který je uctíván po boji v situaci 

„uvolnění“. Symbolika aktu „odhalení“ je zde opět zařazena do 

kontextu nové situace národní společnosti, která staví pomník „velkému 

muži národa“ jako ztělesnění mezníku mezi obdobím „nevědomosti, 

chudoby, hanby“ a „nově nabyté svobody“.  

Lapidární vyjádření této symbolické souvislosti čteme v textu 

kantáty složené u příležitosti odhalení desky Václava Matěje Krameria 

v Klatovech: 

„Byla deska mramorová, 

písma na ní spanilá; 

ale zlatá její slova 

rouška tmavá halila. 

Halila je dlouhé časy – 

avšak nastal přece den spásy, 

vzešla jasná pohoda: 

rouška spadla – a již září 

                                                 
119 Rank, J.; Vichterle F.: Sokol. Národní kalendář českoslovanský na obyčejný rok 1863, s. 
105. 
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před celého světa tváří 

lesk č e s k é h o  n á r o d a.“120      

Nejedná se zde pouze o krátké spojení náhodného rázu. 

Asociativní vztah vzniká vždy na základě určitého souboru představ, 

který kontextualizuje festivitní situaci a zpětně tak ukládá do vědomí 

lidí konkrétní kulturní významy. Sledovaný motiv je možné vidět v širší 

perspektivě vývoje české společnosti 60. let, která si utváří obraz 

vlastních „předdějin“ prostřednictvím postav předbřeznové éry. 

Nezřídka dostávají tyto osobnosti podobu tragických mučedníků – 

„reků“, „bojovníků“, „hrdinů ducha“, kteří přes nepřízeň „osudu“, 

„doby“ apod. vytrvali ve víře „v národ svůj“. 121 Jejich oslava má potom 

být především výrazem přechodové fáze ve vlastním příběhu 

novodobého národa. Postupujeme-li dále do 70. let, stává se svět 

obrozenecké společnosti první poloviny století stále více „paměti-

hodným“, tj. něčím, co je nutné připomínat. Ještě v roce 1873, kdy již 

národní festivitní kultura za sebou měla bouřlivý vývoj konce 

šedesátých let, se objevuje symbolizace zlomu mezi přítomností 

a dobou „prvních křisitelů“ . V rámci dosud snad nejrozsáhlejších oslav 

stého výročí narození Josefa Jungmanna byl odhalen základní kámen 

jeho pomníku na Františkánském (dnešním Jungmannově) náměstí. 

Ústřední akt odhalení byl doprovázen více než hodinovým (!) projevem  

Františka Ladislava Riegra. Před závěrečným apelem zdůrazňuje Rieger 

několikrát nutnost „nezapomínat ani na okamžik, věrně mít na paměti“ 

odkaz, který Jungmann pro současnost představuje. Ten na konec 

formuluje takto: 

„… a jestli se obracím nyní k našemu otci a starostiv, aby položil 

jmenem Svatoboru a jmenem národu našeho základ k tomuto pomníku 

                                                 
120 Čermák, M.: Upomínka na oslavu Krameriovu, konanou v Klatovech 28.září 1868. 
Klatovy 1868, s. 13. 
121 Kromě zmíněných osobností byly samostatné slavnosti v podobném duchu věnovány ještě 
Josefu Frantovi Šumavskému (v Polence 25.9. 1860), Václavu Hankovi (odhalení desky 7.9. 
1862 v Hoříněvsi) a Šebestiánu Hněvkovskému (totéž v Žebráku 29.6. 1870). 
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nesmrtelného našeho Jungmanna, činím to v tom duchu a smyslu: Tento 

pomník budiž velkým nepřekročitelným mezníkem mezi dobou naší 

poroby a mdloby a mezi dobou našeho života naší svobody, budiž nám 

pamětníkem nové doby, pamětníkem našeho z mrtvých vstáni a 

základním kamenem k lepší budoucnosti! 

Sláva Jungmannovi, na zdar budoucnosti.“122        

Pomník zde představuje symbol doby, která již minula a zároveň 

má řečníkovu současnost od ní oddělovat. Obrozenecké osobnosti mají 

znamenat především symboly césury mezi neslavnou minulostí a 

šťastnou přítomností. Za zdůrazněním „připomínání si“ významu 

předbřeznové fáze národního hnutí je pak nutno vidět snahu vyrovnat se 

s obdobím, které česká společnost sice stále chápe jako dobu svých 

předchůdců, ale již jako součást „Dějin národa“ – zde se rodí „příběh 

obrození“ jako součást národní mytologie pro celé další století. 

Historizací předmětu slavnosti je pak naznačen další aspekt 

slavnostního aktu jako gesta - motiv trvalosti. 

 

2.3. Akt zvěčnění Národa 

 

Idea „věčného národa“ byla již mnohokrát definována jako jedna z 

hlavních charakteristik myšlení moderních nacionalismů. 

Neoddiskutovatelné místo zaujímá také v sebeprezentaci českého 

národního hnutí, které si vytvořilo vlastní představu jednoho českého 

národa procházejícího univerzálními dějinami, aby ta byla následně 

podrobena široké a vytrvalé diskusi, známé jako „spor o smysl českých 

dějin“. Genezi této myšlenkové konstrukce, včetně její dnešní reflexe 

poučené teoretickými i praktickými zkušenostmi 20. století, bylo 

věnováno v literatuře dostatečně prostoru a není mým cílem ji jakkoli 

                                                 
122 Slavnost Jungmannova. Upomínka na velký národní svátek. Praha 1873, s. 45. 
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shrnovat či komentovat. Předmětem analýzy budou na tomto místě 

symbolické reprezentace mýtu „věčného národa“ v slavnostních aktech. 

Ve významovém kontextu festivitní situace se v tomto momentu 

objevuje řada znaků, které ukazují, jak se představa „setrvalosti“, 

„věčnosti“ rozšiřuje, je násobena významovým zesílením a konečně 

reflektována ve specifické emocionalitě slavnostní chvíle. 

Pro ilustraci jsem zvolil typický příklad, který vymezenou 

souvislost vyjadřuje prozaicky jednoduše a přímo. Opět jde o projev 

předcházející odhalení pamětní desky, a to Josefovi Frantovi 

Šumavskému na jeho rodném domku v roce 1860. Řečník po 

vychválení oslavence přistupuje k závěrečnému zvolání: 

„Kýžby láska k vlasti a národnosti v srdce všech Čechův tak pevně 

vryta byla, jako nápis o původu dobrodince Čechův Josefa Franty 

v desce kamenné. Budeť ona navždy svědčiti, že Čech sobě za čest 

klade, Čechem býti, že Čech vděčným jest dobrodincem svého národa, a 

že národ, který takové síly v lůnu svém odchovává, s blaženější 

budoucností minouti se nemůže.“123         

Základní atributy zde jsou postaveny do vztahu symbolické 

paralely mezi materiální pevností kamene a „věčností lásky k vlasti“. Na 

tomto místě zatím chybí rozvedení do širší historické perspektivy, která 

by zasadila předmět oslavy do „dějin českých snach“ nebo obecněji do 

„věčné existence národa“. Pozoruhodné také je, jak je vymezen objekt 

trvání – „láska k vlasti a národnosti“ a fakt, že „Čech sobě za čest klade, 

Čechem býti“. Toto druhé tvrzení není ani natolik triviální, jak by se na 

první pohled mohlo zdát, ani tak paradoxní, jaké čistě logicky 

nepochybně je. To, co má přetrvat, je vědomí každého jedince 

národního společenství o tom, že příslušnost k němu je pro něj „ čest“. 

Nejde tedy ani o věčnost národa jako souboru příslušníků společenství 

nebo jako ideje, nýbrž o vědomý vztah každého člena skupiny – 
                                                 
123 Upomínka na slavnost Josefa Franty Šumavského v Polence dne 25. září 1860. Praha 
1860, s. 7. 
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„přihlášení se“ – k přináležitosti k ní. Zdůrazněno je tedy toto vědomé 

„přihlášení“, navíc s konotací pozitivní hodnoty „cti“. Zdá se tak, že se 

na přelomu 50. a 60. let stále ozývá apel k uvědomování si národní 

identity jako vědomé volby „čestně se přiznávat“ ke své národnosti.  

 

2.4. Akt kolektivního přednesu  

 

Přehlédneme-li akce, které bychom mohli považovat za národní 

slavnosti, z konce 50. a počátku 60. let, zjistíme, že velkou část tvoří 

podniky pěveckých spolků nebo oslavy, při nichž hrají tyto spolky 

hlavní roli. Nejen to. Oproti pozdější době stojí právě zpěv v centru 

slavnostního dění.124 Jde buď o přednesení písní, chápané jako koncertní 

vystoupení, nebo o hromadný projev všech účastníků slavnosti. V praxi 

samozřejmě tyto dvě formy prostupovaly. V průběhu slavností této doby 

tak přejímal ve velké míře společný zpěv roli performativního centra 

festivitního dění. Jako akt, při kterém se stírá rozdíl role diváka a 

účinkujícího, působil jako místo koncentrovaného performativního 

vytváření národní identity. 

 

Soubor písní, které se staly v druhé polovině století využívanými 

při veřejných příležitostech, má jeden ze svých hlavních zdrojů ve 

sbírce Společenský zpěvník český Josefa Bohuslava Pichla, který vyšel 

do roku 1887 v osmi vydáních a byl několikrát rozšířen.125 Písně v něm 

obsažené nebyly nijak rozřazeny, vedle milostných lidových písní se 

                                                 
124 O významu zpěvu, „libozvučnosti“ a ideogramu české hudebnosti pro první polovinu 
století se zmiňuje Vladimír Macura, když cituje z Jungmanovy Slovesnosti deklamovánky: 
„Vždyť mysl veselou/sám pánbůh miluje/a kdo rád nezpívá/ať Čechem nesluje. Dokud český 
zpěv nezhyne/nezhynou ni Čechové.“ Viz Macura, V.: Znamení zrodu. Praha 1983, s. 58, s. 
196nn; Víta, P.: Formování historického a estetického myšlení o hudbě jako součást procesu 
vědeckého a uměleckého vývoje v Čechách v období cca 1760-1884. Brno 1976. 
125 Pichlův zpěvník se stal prototypem českého národního zpěvníku a vzorem pro téměř 
všechny soudobé i pozdější sbírky tohoto typu, jako byl soubor písní Pospíšilův, Tobiášův, 
Malochův či pražského Hlaholu. Václavek, B.; Smetana, R.: Český národní zpěvník. Písně 
české společnosti 19.století. Praha 1949, s. 35nn.  
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objevují vojenské balady stejně jako vlastenecké popěvky. Kromě 

„národních písní“ uvádí Pichl ve své sbírce i „písně cizí“, které „buď již 

takřka občanského práva u nás nabyly, buď pro svou výtečnost 

v skladbě známy jsou a jinak pro slušnou vhodnost svou zobecněnou 

v něm skutečně býti si zasluhují“.126 Toto poněkud vágní vymezení 

umožnilo poměrně širokou škálu typů a různých symbolických kritérií 

výběru. Zvláštní místo však vždy zaujímala píseň, uvedená na prvním 

místě zpěvníku. Zatímco ve vydání z roku 1859 zde ještě nacházíme 

„národní hymnu“ (sic!) „Zachovej nám, Hospodine“, v roce 1863 

v šestém vydání již na jejím místě figuruje „Kde domov můj“. Kromě 

přesunu významu (nutné) loajality k trůnu to dokumentuje ještě jeden 

důležitý vývoj.  Právě v tomto období se totiž dostává písňové kultuře 

nové funkce, neboť v rámci vlasteneckého dění nastupují identitotvorné 

procesy, které mají ve velké míře performativní charakter. V této době 

se etabluje festivitní kultura, která staví do popředí gesto – akt 

symbolicky stvrzující a současně vytvářející identitu – a reflektuje 

významně vlastní performativní potenciál, což staví zpěv, ať kolektivní 

nebo sólový, do středu zájmu. K tomu bych uvedl jen krátký ilustrativní 

příklad. Ve svých vzpomínkách uvádí Servác Heller mezi událostmi 

roku 1859, „o nichž se hojně mluvilo“, upomínku na Karla Hynka 

Máchu. Byla údajně označena za „besedu, ježto se tímto jménem tehda 

policii ohlašovaly nevinné české taneční a jiné zábavy“.127 V určitém 

okamžiku v průběhu večera, popisuje Heller, se seskupily dámy (a za 

nimi pánové) v půlkruhu kolem ověnčené busty básníka a tiše si pro 

sebe přečetli předem připravenou a rozdanou příležitostnou báseň. Podle 

autorova komentáře, vycházejícího již ze zaběhlé slavnostní praxe, 

nebylo možné zařadit ani proslov, slavnostní řeč či přednášku, a to 

proto, že „tomu tehdejší poměry nedovolovaly“. Je zřejmé, že to, co se 

pamětníkovi z hlediska pozdějšího vývoje  festivitní kultury 
                                                 
126 Pichl, J. B.: Společenský zpěvník český. Šesté rozmnožené vydání. Praha 1863. 
127 Heller, S.: Z minulé doby našeho života národního, kulturního a politického. Vzpomínky a 
zápisky. D. 2. Praha 1916-1923, s. 148.  
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(vzpomínky byly psány kolem roku 1918) zdálo být samozřejmou 

součástí průběhu oslavy, se na konci padesátých let teprve utváří, hledá 

si formy a způsoby prezentace. K těmto formám reprezentace již ale 

v této době patří zpěv, a to dokonce jako jedna z nejexponovanějších 

součástí - zmíněná máchovská slavnost měla v programu, kromě tiché 

deklamace, především přednes písní ve sborové i sólové podobě
128. 

Podle předválečného výzkumu Bedřicha Václavka se soubor písní, 

které se v české národní společnosti v 19.století úspěšně rozšířily, ustálil 

kolem roku 1863 a dále přibýval jen zanedbatelným způsobem. Jádro 

„českého zpěvníku“ vzniklo již před rokem 1848, přelom padesátých a 

šedesátých let však přinesl nový pohyb a současně stabilizaci korpusu 

„národních písní“. Ukazuje to na funkční proměnu kultury národního 

hnutí a posunutí role společného zpěvu v rámci performativní vrstvy 

národní festivity. Tím, jak se aktivity české společnosti stále více 

dostávají do veřejného prostoru, mění se situační kontext hromadného 

zpěvu jako gesta a rozvíjí se jeho identitotvorný potenciál. Symbolické 

atributy, se kterými je zde operováno, se propojují do významových 

identifikačních sítí a v mnohém se právě v této době fixují jako součást 

celé české národní kultury.  

Ústřední postavení mezi národními písněmi se na začátku 

šedesátých let dostává Tylovu „Kde domov můj“ a Hankovu „Hej, 

Slované“, které si nesly jistou popularitu již z dob předbřeznových. 

Průběh slavností byl však většinou doplněn o příležitostně 

zkomponovaný sbor, který měl zdůraznit důležité složky symboliky 

aktuálního předmětu oslav. Již první opravdu početně navštívená 

slavnost, pouť na Říp v dubnu 1862, měla kromě proslovů a využití 

hesel (k nimž se vrátíme dále v textu) jako centrální bod programu 

                                                 
128 Heller, S.: Z minulé doby života národního, kulturního a politického, s. 149. Autor 
neuvádí, které vlastenecké písně zazněly, zato jmenuje sólisty – tehdejší pěvecké hvězdy 
Karla Strakatého a Jana Ludevita Lukese. První je uváděn jako popularizátor Tylovy písně 
Kde domov můj a osobnost vlastenecké společnosti první poloviny století. Druhý jmenovaný, 
pozdější sbormistr pražského Hlaholu, byl jednou z ústředních postav hudebního dění kolem 
národních slavností šedesátých až osmdesátých let.     
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kolektivní zpěv.129 Poprvé zazněla píseň „Hej Slované ještě naše 

slovanská řeč žije“, jak píší Národních listy, už při odjezdu početné 

skupiny účastníků z pražského nádraží a měla zapůsobit jako „vítězná 

persiflaže Paümannova proroctví“130. Již na této poznámce se ukazuje, 

jak konkrétní významový a situační kontext utváří performativní 

potenciál jednotlivých gest a jak se v něm prezentuje jejich symbolická 

rovina. Příznaková hodnota slov písně, a to přímo v úvodních slovech, 

je vztažena k tradovanému výroku policejního ředitele, čímž je 

dosaženo spojení konotací „slovanství“ jako věčné entity s orientací na 

budoucnost a aktuálního vymezení vůči (v té době) „největšímu 

nepříteli české myšlenky“. Zpěv písně tak působí jako gesto 

identifikačního procesu ohraničené situačním kontextem, jinak 

vyjádřeno, konkrétní kolektivní provedení písně dává prožívat lidem 

identifikační rámec prostřednictvím symboliky „slovanství“, „věčnosti“ 

a „nepřítele“.  

Roli ústřední písně řipské slavnosti hrál sbor „Zpěv Čechů“ 131, 

který byl proveden pěveckým spolkem Hlahol na vrchu hory, kde se 

shromáždil zástup „poutníků“. Text písně žánrově kolísá mezi 

vojenskou bojovnou písní a historickou deklamovánkou. Na jedné 

straně jej rámcuje zvolání „Prapory vzhůru! v rozhodném boji“, na 

druhé straně jím prochází symbolická osa „kde stanul – ještě stojí tu 

Čech – stát bude Čech“. Motiv „praporu“, který byl „rozpiat před 

dávnými věky“, po té „odolával jako ta skála“ a „bude vítězit zas“, 

odkazuje k setrvalosti příslušnosti k zemi, konkrétně k jejímu 

symbolickému centru, z něhož je zaujata a ovládnuta. Netřeba dodávat, 

že právě prapor, přesněji „slovanská“ trikolóra132 byla centrálním 

                                                 
129 Slavnost se konala v den tradiční svatojiřské pouti (27.4.) a Národní listy to komentovaly 
takto: „Bývá-li okolo svatého Jiřího obyčejně hojná návštěva velebné této hory, kde se otec 
Čech dle nejstarších podání ponejprv osadil, tož bude letos návštěva tím hojnější a mocnější, 
než kdy před tím, bude se tam letos rozléhati český zpěv.“ (Národní listy, 18.4. 1862, č. 91.) 
130 Národní listy, 29.4. 1862, č. 100. 
131 Rank, J.; Vichterle, F.: Sokol, s. 110-112.  
132 Je možné si povšimnout, že prapor je výslovně označován jako „slovanský“ (Rank, J.; 
Vichterle, F.: Sokol, s. 110) a jde o trojbarevnou celoslovanskou symboliku. Přestože se 
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předmětem slavnostního aktu. Na vrcholku Řípu vlál trojbarevný prapor 

již ode dne předcházejícího slavnosti a hlavní průvod měl včele dvě 

vlajky ve stejných barvách. Performativní akt je vytvářen nejen 

symbolikou Řípu jako „posvátného středu země“, kolektivním zpěvem a 

proslovy, ale i zvýznamněním „praporu“ jako identifikace prostoru „na 

dohled“, čímž se do performativního utváření národní identifikace 

zapojuje i specifický prvek „pohledu“ – vizuálního ztotožnění 

symbolizace národa a určitého způsobu panoramatického vidění. Právě 

„zahuštěním“ módů reprezentace, vytvářejícím mnohovrstevnatou 

teatralitu slavnosti, se neobyčejně hluboce sedimentuje celý soubor 

identifikačních znaků, který má vždy spíše fragmentární, neuspořádanou 

podobu a pohybuje se na hraně mezi vědomým přihlášením se a 

nevědomou reakcí na podněty. Uvedená řipská slavnost měla jistě 

v tomto smyslu „co nabídnout“. Prostřednictvím prožívané kolektivity 

průvodu, rozhledu z vrcholu hory jakoby „po celé české zemi“ nebo 

závěrečného společného zpěvu písní „Já jsem Slovan s duší s tělem“ a 

„Naděje se vyplnily“ nebyla národní identita pouze „utvrzována“ mezi 

širšími vrstvami obyvatelstva, nešlo jen „divadlo pro lid“. Právě na 

takových místech a těmito způsoby se utvářely moderní identity 

v kolektivních gestech a současně ve své subjektivizující podobě. 

V našem zájmu o perfomativitu národní festivitní kultury se 

přidržíme ještě gestuální podoby kolektivního zpěvu, který si po celou 

dobu zachoval zásadní postavení. Mezi největší festivity počátku 

šedesátých let patřily pohřby a právě slavnosti zpěváckých spolků. První 

masovou akcí tohoto typu byly třídenní oslavy v květnu 1862 

odehrávající se v Praze. V pramenech se objevují pod různým 

označením. Kromě tradičního názvu „svatojánská pouť“ 133 najdeme 

                                                                                                                               
slavnost hlásí k „příchodu Čechů do země“, dominantní identitotvorné významové konotace 
se vztahují především ke slovanskému původu. Toto spojení „češství“ a „slovanství“ ještě 
v této době neznamená tak silně jako v pozdějším období důraz na „bratrství“ mezi Slovany, 
ale spíše na slovanský charakter českého identifikačního rámce.     
133 Věnceslav Metelka se ve svých pamětech zmiňuje o tom, že se jeho děti vydaly v tomto 
roce do Prahy na „pouť“  a zažily tam „slavnost, jakáž po mnoha let nebyla“. (Metelka, V.: Ze 
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pojmenování „národní slavnost svatojánská“ nebo jen „pěvecké 

svatojánské slavnosti“, popřípadě „slavnost ku památce Havlíčkově“. 

Tento podnik stál zjevně na pomezí různých druhů festivit, přestože 

program mu byl dán právě spolkem Hlahol a jeho organizačními 

aktivitami. Kromě vztahu moderní a tradiční kultury slavností je nutné 

si povšimnout, jak se překrývající festivitní vrstvy odrážejí v ústředních 

aktech oslav.  

Již příjezd pěveckých spolků a hostí na nádraží a následná schůze a 

zkouška na Střeleckém ostrově nabyla performativní podoby. Uvítací 

projev pronesl kníže Thurn-Taxis jako předseda Hlaholu a pěvec Lukes 

vedl zkoušku, jíž se účastnilo několik set zpěváků.134 Hlavní akcí oslav 

byl sobotní koncert v Novoměstském divadle spojený s losováním 

loterie pro Zdeňku Havlíčkovou. Vrcholným okamžikem vystoupení se 

stal, podle dobového komentáře, sborový přednes „důstojně velebné“ 

písně „Kde domov můj“: „Jakmile první zvuky tohoto velebného zpěvu 

zavzněly, povstalo veškeré obecenstvo jedním rázem, naslouchajíc 

zbožně těmto lahodným zvukům, jež se musely opakovat ještě 

jednou.“135 Moment, chápaný jako vyvrcholení celé festivity, v němž se 

koncentruje nejen pozornost účastníka, ale i významový kontext národní 

identifikace (významně příznaková píseň), je současně vyjádřením 

proklamované kolektivity gesta. Divák se stává účastníkem 

performance, čímž mizí (alespoň v tomto „výjimečném“ okamžiku) 

rozdíl mezi tím, kdo oslavovaný symbol jako identifikační prvek 

„aktivně“ vytváří, prezentuje či šíří, a masou „uvědomělého“ nebo 

„neuvědomělého“ publika, které je předmětem indoktrinace kulturními 

významy. Vzniká tak jakási idealizovaná kolektivnost performativního 
                                                                                                                               
života zapadlého vlastence. Praha 1982, s. 343.) Jako „zaznamenání hodné“ uvádí společný 
koncert 48 zpěváckých spolků, výstavu výher pro Zdeňku Havlíčkovou a výstavu rolnického 
nářadí. 
134 Údaj o počtu zúčastněných účinkujících se liší. Servác Heller uvádí číslo 700 a dodává, že 
nazkoušení programu bylo pro Lukese a Ferdinanda Hellera „namáhavým úkolem, neboť 
pěvci z mladistvých spolků krajinských nebyli ještě náležitě vyškoleni“. (Heller, S.: Z minulé 
doby života národního, kulturního a politického, s. 28.)   
135 Rank, J.; Vichterle, F.: Sokol, s. 115. Komentář vychází z velké části ze zpráv Národních 
listů. 
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aktu, jež má pomocí škrtnutí opozice organizátorů a účastníků, potažmo 

„významných národních zasloužilců“  a nerozlišeného „lidu“, tj. opozice 

činitelů aktivních a pasivních, ustavit jednotu a univerzálnost 

identifikace národa. V druhé polovině 19.století vystupuje toto jakoby 

ideální završení jednoty „těla národa“136 do popředí právě v kultuře 

národních festivit, která se tak stává ve své době snad nejvýraznějším 

polem utváření moderní národní identity. 

Národ samozřejmě nepředstavuje jediný univerzální koncept 

zapojený do tohoto procesu vytváření moderních identit a současně 

nedochází „reálně“ k zrušení uvedené dichotomie, ba právě naopak je 

posilována díky zmíněné univerzální povaze symbolické kolektivity. 

Příkladem může být také situace v dalším průběhu popisované pěvecké 

slavnosti. Podnik byl zakončen „společnou zábavou“ na Žofíně, 

ozdobeném slavobránou, prapory spolků a heslem Hlaholu „Zpěvem 

k srdci, srdcem k vlasti“. Před závěrečným společným zpěvem byl 

pronesen proslov ve verších Jiljího Jahna, který můžeme považovat 

přímo za programové určení symbolické role zpěvu a písně v „národním 

životě“. Symbolický „zpěv“ je zde personifikován do podoby „syna 

Svobody“, jenž „jednou nad národem svým bděl“, avšak posléze „byl 

zapuzen“ a „v odlehlých koutech dřímal jen svůj sen“. Nová doba je 

ohlášena návratem „zpěvu“, jenž je „k novým podnikům povolán“: 

„… nastala nová činů úroda 

a synem vrácena nám Svoboda! 

                                                 
136 Když Národní listy hodnotily svatojánské slavnosti roku 1862, zdůraznily demonstrační 
význam akce: „My jsme osvědčili, že národ jest naše tělo, a národ osvědčil, že Praha jest jeho 
srdce. My jsme se osvědčili příkladným chováním důstojně co národ zralý pro svobodu, co 
národ, jenž ukázati umí důstojnost svou. My jsme se osvědčili, že nejsme národem ´dělaným´, 
nýbrž národem, jenž zná svoje práva, národem, jenž se dovede jich zastat více než pouhým 
slovem. My jsme se seznámili, my jsme poznali, že kam český jazyk zasáhá, vládne jedna 
mysl, jeden duch, že vládne jednosvornost jedné myšlénky: my jsme poznali, že ´marné jejich 
proti nám jsou vzteky´.“ (Cit. podle Malý, J.: Naše znovuzrození. Přehled národního života 
českého za poslední půlstoletí. D. 5. Praha 1882, s. 106.) K roli metafory „těla národa“ viz 
Kaschuba, W.: Die Nation als Körper. Zur symbolischen Konstruktion ´nationaler´ 
Alltagswelt. In: Siegrist, E. F. H.;Vogel  J. (Ed.): Nation und Emotion. Deutschland und 
Frankreich im Verglech. 19. und 20. Jahrhundert.Göttingen  1995.  
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Minula sice doba nepříznivá, 

však ještě práce ohromná nám zbývá; 

… 

nechť zpěv náš pokroku cest nových klestí 

a dovrší proroků stavení, 

nechť dávnou silou dávný boj podniká, 

nechť lidu brány života odmyká, 

zažehná nepřízeň náhody 

přemocným kouzlem, kouzlem svobody. 

… 

Náš zpěv buď apoštolem pokroku, 

buď věštcem svatých práva výroků; 

Zbraň naše slovo jen, však slovo živé, 

a to vyhojí duše neduživé.“137                  

Kromě pomyslné časové osy trvalosti, která se zde opět ozývá ve 

střídání dob („krásný čas“ – „vězení“ – „nová činů úroda“), je hlavním 

významovým atributem zpěvu „zbraň“, a to ve vztahu k „vlasti“, 

„svobodě“ a „pokroku“. Jde tedy o příběh „boje“ o univerzální principy, 

které mají naplnit „nový řád“. Příznačné je, že prostředkem k dovršení 

tohoto úsilí má být slovo, a to ne pouze ve své formě ideální (pojmové), 

ale v podobě performativního aktu – zpěvu. Ten se zdá být velmi 

účinným prostředkem pro „vyhojení duše neduživé“, tj. pro překonání 

starého řádu příčícího se „svobodě“  a „pokroku“. Znamená to změnu 

funkce kolektivního zpěvu jako součásti moderní festivity, která se již 

organizuje prostřednictvím jiného chápáním veřejného prostoru, 

kolektivity a individuality. Současně však stojí zpěv na počátku tohoto 

                                                 
137 Rank, J.; Vichterle, F.: Sokol, s. 118. 
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formování moderní představy veřejnosti jako místa prezentace, 

vyjednávání a především performování kulturních a sociálních identit, 

protože formou odpovídá ještě velmi tradiční podobě vyjádření 

individuální příslušnosti („lidu brány života odmyká“). Jak se dále 

ukazuje, „zvěstování“ příchodu nové doby má charakter důrazně 

preskriptivní – vždy jde o „boj“, „velký úkol“ nebo „práci“, která 

„zbývá“. Nabývá tak na důležitosti právě performativní ráz takového 

jednání, jenž sebou nese nutnost reflektovat možné strategie, reakce a 

souvislosti jednotlivých aktů. Obrovský boom národní festivity 

v šedesátých a sedmdesátých letech 19.století čerpá svou dynamiku 

právě z reflexe identitotvorného potenciálu. Již zcela moderní 

uvědomění si možností přímého (audiovizuálního) působení přináší 

potřebu hledat strategie, které povedou k úspěšnosti a dovršení 

uvedených preskripcí. Vrací nás to ke zmíněné představě ideální 

kolektivnosti, jež má být oním završením jednoty národa (v „pokroku“, 

„svobodě“  atd.), která se ovšem nevzdává aktivního využití 

performativních aktů a naopak staví otázku šíření vlastních myšlenek 

jako jeden ze svých hlavních problémů. 

Ohlasů slavnostního dění, jež hodnotí konkrétní akce z hlediska 

úspěšnosti a jejich kolektivnosti ve vztahu k jejich formě, je možné najít 

mnoho. Snad nejčastěji se objevuje argument, že, sejde-li se na slavnosti 

dostatečný počet účastníků a demonstrují-li adekvátním způsobem svou 

„jednotu“, je tím potvrzena národní existence, resp. právo na ni, 

zejména proti „útokům nepřátel“. Jako ilustrace poslouží dva texty, 

které vyšly jako fejetony v Národních listech po svatojánských 

slavnostech v květnu 1864, kdy se konal jakýsi „druhý ročník“ sjezdu 

zpěváckých spolků pod vedením Hlaholu. Autor (není uveden ani 

šifrou) hned v úvodu podtrhuje rozdělení rolí při slavnostním dění:  

„Lid český (…) zjevil se nám v poesii své aby ti, kteří co účastni 

ve vzdělání a vychování jeho, ti, kteří jej vedou k politické zralosti a 

samostatnosti – vlastními zraky uzřeli, že dobrá jest ta půda, ve kterou 
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ukládají símě své, aby vyklíčilo, rostlo, květlo, a konečně ovoce 

zdárného neslo.“ 138 

Tento vztah se zde ukazuje pomocí poměrně rozšířené metafory 

„půdy“ a „sémě“ – mezi účastníky slavností je „zaséváno“ poznání a 

uvědomění národní příslušnosti a vyžadována jakási 

disciplinovanosti139, která souvisí s obrazem „dospívajícího národa“. 

Festivitní situace má představovat příležitost k sedimentaci 

identifikačního rámce v „širokých vrstvách“, a současně má ustavovat 

prezentovanou „jednotu“ jeho kolektivity. Explicitnímu vyjádření snahy 

o využití festivity se dostalo v navazujícím fejetonu z následujícího dne, 

jenž se pokoušel o zhodnocení proběhlých akcí. V prvé řadě autor 

chválí, jak se „slavnost sv. Janská stává rok od roku určitěji slavností 

národní“.140 Za zvláště šťastné je pak považováno to, že Hlahol dává 

oslavám „určitější program“, který se stal programem celé svatojánské 

slavnosti. Organizovanost je vyzdvihována oproti původnímu 

nekoordinovanému charakteru poutí: 

„Vidíme to o pouti svatojánské jiných let, kde určitého programu 

není, že lidé přišedší do Prahy jen tak maně bloudí po městě, oddávajíce 

se náhodě, že nemajíce žádného střediště zábav nudí se celý den aneb 

dva dni, že konečně Prahu opustí a domů se navrátí beze všeho nadšení, 

ba beze všeho zvláštního požitku a užitku.“141    

Problémem zde není ani tak to, že by se návštěvníci cítili během 

tradičních poutí neuspokojeni nebo že by se jim nedostávalo žádné 

činnosti142, ale že je zdůrazněna potřeba organizovanosti aktivit během 

                                                 
138 Národní listy, 17. 5. 1864, č. 132. 
139 Poznámky o zdárném průběhu a dokonalé organizovanosti bez jakýchkoli incidentů tvoří 
zdánlivě marginální, avšak důležitou součást popisů národních slavností. Různým formám 
disciplinování průběhu oslav bude věnována patřičná pozornost v kapitole týkající se 
rytmizace slavnostního prostoru.     
140 Národní listy, 18. 5. 1864, č. 133. 
141 Národní listy, 18. 5. 1864, č. 133. 
142 V memoárové literatuře „venkovské“ provenience je naopak věnováno poutím dostatek 
prostoru a jsou popisovány jako mimořádně „nabité“ události (viz např. zmiňované paměti 
Věnceslava Metelky nebo vzpomínky Marie Strettiové; Strettiová, M.:  O starých časech a 
dobrých lidech. Praha 1947.). I etnologické studie zdůrazňují významnou funkčnost tradičních 
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slavnostního dění a s tím související hierarchizace festivitních aktů a 

jednajících/účastnících se osob. Má-li být představovaný symbolický 

kontext úspěšný, tj. má-li být úspěšně performován143, vyžaduje to 

odpovídající strategii, která umožní „infiltrovat“ existující festivitní  

formy moderním požadavkem univerzálnosti, kolektivní jednoty, 

uspořádanosti a masovosti. Rodí se zde moderní chápání ovlivňování 

veřejnosti a různé techniky prosazování kulturních i sociálních identit a 

programů.144 Cílem je však stále dosažení idealizované kolektivity145, 

projevující se v sakrálním vnímáním momentu centrálního festivitního 

aktu.  

Zmíněná pěvecká slavnost roku 1864 měla takový vrchol 

v koncertu odehrávajícím přímo na hladině Vltavy. Po západu slunce se 

shromáždily zúčastněné spolky na loďkách v sousedství Žofínského 

ostrova, přičemž mosty, nábřeží a ostrovy byly zaplněny obecenstvem. 

Po sboru „Na Prahu“, provedeném členy „Hlaholu“, kteří se museli vejít 

na jednu loď, přišel kolektivní zpěv písně „Kde domov můj“. Zpívalo se 

„celým obecenstvem“ a po každé sloce následovala „bouře hromová, 

otřásající železným mostem“.146 V popisech národních slavností jsou 

tyto poznámky, demonstrující počet a aktivní účast účinkujících i 

obecenstva, více než obvyklé. Na místech věnujících se okamžikům 

nejvyšší pozornosti a koncentrace slavnostního dění se pravidelně 

objevují slova o „mohutnosti zástupů“, „množství lidu“, „velkolepé 

účasti“ apod., doplněné téměř vždy o číselné údaje. Bylo by možné ptát 

                                                                                                                               
forem ritualizovaných slavností (viz např. Tarclová, L.(Ed.): Slavnostní průvody. Uherské 
hradiště 1994; Jančář, J. (Ed.): Slavnosti v moderní společnosti. Strážnice 1991.).  
143 Podle J.S.Austina je performativ úspěšný, pokud je výpovědí stvrzeno probíhající jednání a 
současně je tak přijímáno i zúčastněnými osobami.  
144 Pozoruhodná míra pragmatičnosti je v textu vyjádřena na několika místech, např.: „Je třeba 
i kriticky rozeznávati, co se k podobné slavnosti hodí a co má jinde oprávněnosti. Nebo jinde: 
Avšak o pořádek písní smluviti se nutno, jinak nelze se vyhnouti při průvodu tak četném 
jakémusi zmatku, že přední zanotují píseň jinou, zadní také jinou, a že když to přední 
spozorují, umlknou obou a tím nezůstaví dobrý dojem.“ Koncertní program je také podroben 
kritice – měl by být „prostonárodnější“, protože „při slavnosti takové nejedná se tak o to, aby 
umění v ní horovalo, ale aby ku každému mluvila (Národní listy, 18. 5. 1864, č. 133).   
145 Autor fejetonu lapidárně požaduje, aby „program došel souhlasu veškerého národa v Praze 
shromážděného“ (Národní listy, 18. 5. 1864, č. 133). 
146 Národní listy, 17. 5. 1864, č. 132. 
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se, zda tyto komentáře „skutečně“ odpovídaly průběhu oslav, jejich 

funkce však byla jiná, než jen podat zprávu o množství publika. Uvádí-li 

autor fejetonu 60-80 000 účastníků, 102 spolky147 a 250-300 lodí, 

představuje to především zobrazení početnosti – vyjádření kolektivnosti 

předváděných aktů. Tento aspekt se tak zapojuje spíše do argumentační 

roviny diskursu národních oslav; číselné vyjádření statistického 

charakteru, povahou deskriptivní výrok par excellence, nabývá 

preskriptivní charakter, aby se zapojil do performativního utváření 

národní identity.  

„Organizovanost v jednotě“ a „početnost“ jako dva aspekty 

symbolické kolektivity národních oslav, která je typická především pro 

šedesátá léta, vyniknou také v kontrastu k pozdějšímu chápání 

festivitního dění a individuálních aktů identifikace. Ve svých pamětech 

z roku 1901 uvádí Ladislav Quis, kromě obhajoby účinnosti národní 

slavností ve své době, krátkou vzpomínku z počátku šedesátých let, 

která má ilustrovat dobovou atmosféru kolem oslav již z perspektivy 

jiného chápání „působivosti“ slavností. Snaží se ukázat, že i v „menších 

společnost“ měly hromadné formy slavení, na přelomu století již 

vyčerpané, svou rezonanci.148 Některý jarní den potkal údajně za 

Strahovskou branou hlouček studentů, kteří se spolkovým praporem 

Svornosti, pocházejícím ještě z předbřeznových dob, pochodovali 

směrem z města a zpívali vlastenecké písně. Quis se k nim „zcela 

spontánně“  přidal a došel s nimi až do Šárky, „kde tančeno, zpíváno, 

deklamováno, bez čehož se tehdá žádná oslava neobešla“. Jmenuje pak i 

písně, které zazněly během této neformální zábavy149. V obhajobě 

dobového prožitku oslavy zdůrazňuje pamětník na jedné straně 

„spontánnost“ jednání účastníků a na straně druhé jakýsi komorní 
                                                 
147 Ke způsobu reprezentace kolektivity patřil v dobovém diskursu i výčet. V závěru fejetonu 
jsou vyjmenovány všechny spolky, zúčastněné na slavnosti, i s domovským působištěm, což 
zaujímá celou jednu čtvrtinu textu. 
148 Quis, L.: Kniha vzpomínek. D. 1. Praha 1901, s. 129-130. 
149 Kromě revoluční „Šuselka nám píše“ to byly vlastenecké „Slovan jsem“ a „Naprej“ a 
s historickými náměty „Zdvihni se, zdvihni, starý český lve“, „Po bitvě na Bílé Hoře“, 
„Povstaň Žižko, povstaň, povstaň s Jenem“. 
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charakter zábavy. V době, kdy se již potřeba masových a 

organizovaných celonárodních slavností zdá být do jisté míry 

překonaná, nepřímo odkazuje k hlavním aspektům „úspěšnosti“ dění 

šedesátých let. Snaží se ukázat, že v současné době karikovaná 

formálnost („fangličkářství“) a odtažitost („výborování“) dřívějších 

národních podniků, měla přece jen význam ve vytváření kolektivního 

uvědomění, prezentování a praktikování národního významového 

rámce.  

V textech popisujících různé oslavy se jako „přerušovaná“ červená 

nit vine řada krátkých poznámek o reakcích publika. Nemívají pouze 

podobu deskripce jednání jednotlivých osob nebo skupin lidí, ale často 

se objevují v přímé řeči jako zvolání přerušující projevy, příjezdy, popř. 

odjezdy účinkujících. Tyto zdánlivě zcela marginální „uzávorkované“ 

výroky představují naprosto typický příklad performativu jak byl 

definován J.S. Austinem. Jde o věty (většinou jednočlenné) které tím, 

„co“ říkají a „jak“ to říkají, stvrzují a naplňují určitý akt, čímž se vlastně 

stávají výroky, jež „jednají“ oproti výrokům majícím funkci pouze 

deskriptivní. Různá zvolání, výkřiky nebo projevy nevole během 

slavností vystupují v diskursu národní festivity vždy v určitých 

vypjatých situacích a prolamují svým způsobem jeho deskriptivní 

charakter. Jak jsem poukázal, těchto technik obracejících se 

k performativnímu charakteru výroků je možné pozorovat více 

(statistika, výčet), všem je však vlastní aspekt zdůrazněné kolektivnosti 

představovaných gest. V okamžicích, ve kterých se tento způsob 

vypovídání koncentruje, „zhušťuje“ se také významový kontext dění, 

čímž se stávají vlastním působištěm vytváření národní identity. 

Symbolická rovina pak zahrnuje pod identifikačním polem národa různé 

znaky (např. „svoboda“, „Bůh“, „osvěta“), která tu více tu méně 

vystupují do popředí.  

Způsob využití kolektivních zvolání zaznamenává v průběhu 

šedesátých a sedmdesátých let specifický vývoj s tím, jak se národní 
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festivita rozvíjí, zmnožuje a vnitřně diferencuje. Postupně nabývá na 

hojnosti nejen popis projevů při slavnostních řečech, ale i s tím úzce 

související používání hesel během slavnostních aktů, které se 

neodmyslitelně zařazuje do struktury identitotvorných technik 

národního hnutí. Na konci šedesátých let již zaujímá tato oblast natolik 

významnou pozici, že relativně ubírá důležitosti i kolektivnímu zpěvu. 

Pro úvodní představu uvedu nyní několik ukázek, jak se v textech 

o slavnostech uvedené výroky objevují. Dostatečné množství příkladů 

nám poskytne popis oslavy svěcení praporu českého akademického 

spolku. V jeho průběhu zazněly dva projevy. Již při příchodu hlavních 

hostí, Palackého a Riegra s chotí,  „rázem veškeré shromáždění 

propuklo v jásavé provolání ´Slávy otci Palackému´, kteréž trvalo 

několik minut“.150 Po té se ujal slova starosta akademického spolku 

Berger. Zpočátku byla jeho slova přerušována pouze zvoláními 

„výborně!“, např.: 

„Co znamení zvolili jsme sobě prapor, znak to válečný, by nás 

upamatoval, co nám káže povinnost k národu, co nám káže národní 

naše hrdost – naše čest! (Výborně).“ 

„…chceme a budeme bojovati pod praporem tím za svatou naši 

věc. (Výborně – výborně).“   

Postupně však nabývají poznámky o výkřicích podobu stvrzujících 

slov řečníkových výroků: 

„Nebudem a nechcem více žebrat, nechcem více milost (nechcem 

– nebudem) … 

My čeští studenti co budoucí hlasatelé osvěty a pravé svobody, 

stojíme vždy a státi budeme na přední stráži národa! (státi budeme 

– budeme). 

                                                 
150 Národní listy, 14. 6. 1868, č. 152. Následující citáty tamtéž. 
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(…) pro tu myšlenku žijeme, bojujeme a kdyby toho potřeba 

kázala – hotovi jsme i umříti! (i umříti).“  

Podobného ohlasu se dostalo projevu „ctěné matky praporu paní 

Riegrové“: 

„Vy budete bojovati za národní samobytnost (…) za svobodu 

netoliko politickou, ale společenskou a duchovní. (Chceme a 

budeme. Hřímavé Sláva!) 

Osvětou, ač zvolna, snad ale jistě dojde národ náš k svobodě 

všestranné, k blažené budoucnosti. (Výborně …dojdeme).“  

Přestože jde o neobyčejně vyhrocené příklady interakce řečníka 

s publikem, najdeme v téměř všech popisech dění slavností poněkud 

stručnější, za to naprosto pravidelná zvolání typu „Sláva!“, „Výborně!“ 

nebo „Na zdar!“. Vždy se objevují na místech, kde se vyjadřuje nutnost 

podpořit důležitost řečníkových slov a podtrhují tak jejich performativní 

charakter. Preskriptivním výpovědím, majícím povahu vybídnutí, slibu 

nebo proroctví, se dostává  odpovídající reakce v kolektivním potvrzení. 

Právě tato ideální kolektivnost, která v důležitých gestech slavností 

spojuje aktivní roli předavatele významů a pasivního publika, je 

charakteristickým završením performativní roviny festivitní kultury. 

V těchto mikrotechnikách identitotvorných procesů se produkuje 

kontextuální význam sémantického pole národa jako dominantního 

identifikačního pole moderního člověka. V koncentrované formě 

umožňují vypointované festivitní akty shrnout, potvrdit a sedimentovat 

celou řadu znaků, které se vztahují k modernímu chápání národa a vůči 

kterým se významové pole národ konstruuje. Uvedené příklady 

naznačují zásadní souvislost „národní samobytnosti“ a pojmu 

„svobody“ a „osvěty“. To jsou však pouze jedny z mnoha konceptů 

zasahujících do utváření národní identifikace. Vyznačují vždy určité 

parciální prostory pro formování dílčích sociálně a kulturně 
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definovaných identit (např. studentstva), jež mají být součástí 

idealizované kolektivity národa. 

Základní gesta slavností, která měla nejen smazávat protiklad 

účinkujících/diváků, ale i vyjadřovat symbolické zahrnutí jednotlivých, 

z hlediska národa podřízených, identit nabývají na významu na konci let 

šedesátých. Se stále propracovanější organizací slavností se 

symbolickým významům aktů dostává i zřetelnější reflexe. Vpravdě 

vrcholným podnikem let šedesátých se stalo pokládání základního 

kamene k Národnímu divadlu. Je nutno si při tom uvědomit, že rok 

1868 je přímo naplněn veřejnými akcemi – kromě mnoha doprovodných 

oslav stavby Národního divadla do téže doby spadají narozeniny 

F.Palackého, padesáté jubileum Národního musea, návštěva císaře 

Frantička Josefa v Praze u příležitosti otevření třetího mostu nebo 

počátek táborového hnutí.151 Dění tohoto roku tak skýtá nepřeberné 

možnosti pro sledování forem a kontextů slavnostních aktů, specielně 

jedná-li se o významová gesta nabývající koncentrovaný symbolický 

charakter. V poměrně bohaté dobové reflexi květnových oslav 

Národního divadla narazíme na množství uvedeného typu reakce 

publika. Navíc se zde objevuje návaznost na další fenomén, spojený 

s performativní vrstvou národní festivity, a to využití hesel, majících 

zřetelně identitotvornou funkci. 

Jednou ze součástí obřadu položení základního kamene bylo 

ukládání listiny stvrzující založení stavby divadla do kovové skříňky, 

která byla přiložena k hlavnímu kameni.152 Všechny úkony byly 

„oznamovány“ publiku, které bylo za poměrně malým prostranstvím 

staveniště rozloženo do okolních ulic a nábřeží. Po podepsání listiny 

prohlásil Karel Sladkovský „zvučným hlasem“: 

                                                 
151 Základní (ne však kompletní!) přehled o slavnostech roku 1868 a jejich vzájemném 
propojení dává Malý, J.: Naše znovuzrození, s. 36nn. 
152 Základních kamenů bylo svezeno více, především z „posvátných hor“ Řípu, Blaníku, 
Radhoště ad. 
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„Podepsána jest listina základní velikého národního divadla. Jste 

všichni svědkové toho! Podepsána jest! (Bouřlivé tisíceré Sláva a 

Na zdar!)“153   

Následovalo uložení listiny a dalších předmětů154 do skříňky, což 

oznámil shromážděným Julius Grégr, coby jednatel divadelního sboru: 

„ ′Základní listina pevně uložena jest do této skříňky a vkládá se do 

základního kamene, aby zachována byla na věčnou paměť.′ – 

Rozezvučel se potom vzduch hromohlasným slávy voláním a 

zachvěl se neobyčejným tím otřasem.“  

Proklamovaná kolektivnost slavnostního aktu se zde reprezentuje 

voláním po „svědectví všech zúčastněných“. Již nejde jen o spontánní 

reakci publika; přítomné mase lidí se dostává jasně vymezené role 

„svědka“, aby tak mohla být součástí ústředního gesta. Festivitní situace 

tak dává výjimečnou možnost ustavit identifikační „jednotu“ 

významového pole národa. Současně však zachovává a petrifikuje 

dichotomii „vykonavatelů“ významové produkce a příjemců 

identifikačních sdělení. Právě touto opozicí je nesena dynamika 

festivitní kultury národních slavností mající svůj vrchol na konci 

šedesátých let, kdy se formy národotvorných procesů koncentrují v dění 

ve veřejném prostoru. 

Během šedesátých let se stále více dostává do centra pozornosti 

další aspekt utváření kolektivity slavnostních aktů, a to „univerzalizace“ 

partikulárních významových kontextů (a na ně navázaných identit) ve 

jménu národa. Jednou z reprezentací těchto procesů bylo i využití hesel 

v průběhu oslav. Hlavním obřadem květnových oslav Národního 

divadla bylo poklepání na základní kámen, kolem něhož proběhla 

                                                 
153 Národní slavnost v Praze dne 16. května 1868. Slavnost položení základního kamene k 
národnímu divadlu. Praha 1869, s. 42. Další citace tamtéž. 
154 Přiložena byla slavnostní brožura, „z Kostnice zaslané kamínky z žaláře Husova“, několik 
českých časopisů a různé bankovky a mince.   
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v týdnech před slavností známá kontroverze.155 Nakonec akt provedlo 

27 osobností, jež měly reprezentovat jednotlivé sféry „života národa“.156 

Pod ozdobeným baldachýnem defilovali jednotliví představitelé, kteří 

nejprve provolali připravená hesla nebo krátké projevy a po té třikrát 

poklepali na základní kámen. Jaké oblasti byly považovány za zásadní 

pro reprezentaci kolektivity národa? Kdybychom chtěli analyzovat 

soubor (a samozřejmě pořadí!) jednotlivých vystoupení, dávalo by to 

možnost nahlédnout do představ národní společnosti o sobě samé, jaké 

hierarchie si v rámci vlastního pojetí národa ustavuje a co v neposlední  

řadě vylučuje z „národní pospolitosti“. Nás však nyní zajímá více, jak se 

tyto strukturace formují na rovině performativních aktů, tj. jaké techniky 

vedou k ustavování strukturních diferencí a jaký to má význam pro 

moderní podoby identitotvorných procesů. Uveďme proto jen několik 

příkladů, vztahujících se na jedné straně k diskursivnímu využití reakcí 

publika a na druhé straně k funkci hesel jako ke způsobu zahrnutí 

různých významových identifikačních kontextů do vyjádření ideální 

kolektivnosti národa.  

Jako jeden z prvních vystoupil Dr. Pražák se zvoláním: 

„´S hor českých a moravských položeny byly sem základy tyto. 

Budiž to závazek našeho znaku zemí české a moravské!´ (Bouřlivé 

dlouhotrvající sláva. Sláva Moravě!)“ 

Podobné reakci („Sláva Moravě!“) se dostalo zástupci moravských 

měst J. Novákovi. Hrabě Jan Harrach dále vystoupil „jménem spolků 

literárních“ a svůj krátký projev zakončil slovy „Za právo, zdar a slávu 

jazyka českého! (Hlučné hřímavé sláva!)“. Jiří Kolár („dramatické 

umění“) následoval s heslem „V umění nesmrtelnost“ a po něm Bedřich 

Smetana („dramatická hudba“) s notoricky známým „V hudbě život 

Čechů“. Z dalších je možné zmínit faráře Arnolda, který apeloval na 

                                                 
155 Důležitost pro přítomnou analýzu ji dává její předmět – ústřední slavnostní gesto, ale 
samozřejmě také to, že se právě ono stává symbolickým vyjádřením konfliktu.   
156 Citace k tomuto obřadu viz Národní slavnost v Praze dne 16. května 1868, s. 55-59.  
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„mravy národa českého ke cti a slávě boží a nazdar vlasti“, předsedu 

Oulu dr. Chleboráda s heslem „Svorně ku předu“ nebo Tomáše 

Novotného, vystoupivšího jménem záložen („Práce, spoření a umění, 

vede národ k spasení“). Na závěr shrnul symbolicky akt založení 

předseda divadelního sboru Ferdinand Urbánek: „Kámen tento mluvil 

jménem milionů srdcí. Mluv i dále k milionům srdcí! (Bouřlivé sláva!)“. 

Každý z těchto úkonů je detailně popsán, včetně poděkování a (většinou 

stejné) reakce publika. Důslednost popisu především souvisí 

s koncentrovanou pozorností k ústřednímu aktu slavnosti. Musí být 

zaznamenáno každé slovo a každá odezva obecenstva, neboť v natolik 

ritualizovaném momentu nabývá každý hlas a pohyb určitého významu. 

Toto „zahuštění“ produkce významů má dalekosáhlý vliv na 

identitotvorné procesy v myslích lidí; umožňuje zařazení různých 

kulturních a sociálních kontextů do hierarchie moderního chápání světa. 

Současně je však zachována podvojnost personifikace těchto 

performativů – na jedné straně vždy stojí (symbolická) osoba 

„vyvolavače“, který má formulovat identifikační význam, na straně 

druhé pak figuruje „lid“, potvrzující jednotu identifikačního rámce. 

Právě tato podvojná struktura, reprezentovaná v diskursu národní 

festivity citovanými typy výroků, je charakteristická pro dynamiku 

národního hnutí šedesátých a sedmdesátých let. Období největšího 

rozmachu národních slavností je dobou, kdy se postupně propracovává 

obraz „národní pospolitosti“ a v širším pohledu se ustavují nové 

hierarchie tradičních a moderních identit. Na konci šedesátých let 

dosahují vrcholu právě festivitní formy reprezentace a v ústředních 

gestech oslav spočívá těžiště konstruování významů. Směs identifikací 

(od Moravy přes jednotlivé druhy umění až po záložny), kterou jsme 

předvedli na příkladu poklepání na základní kámen národního divadla, 

ukazuje, že procesy utváření moderního neměly ani zdaleka přímočarý 

charakter a spíše šlo o propletené uzly různých tradičních i nových 

expandujících významových a hodnotových sítí, které zasahovaly stejně 
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do kulturní, ekonomické i sociální oblasti, použijeme-li zavedeného 

rozčlenění. Není však možné pominout, že právě národní identifikační 

rámec zaujímá stále více hegemoniální postavení a infiltruje tak do 

ostatních oblastí života, a tím také dobových forem festivit. Příkladem 

může být také  rozšíření hesel jako prvku národní festivity. 

 

2.5. Akt provolání hesla 

 

Sledujeme-li složení a využití hesel během národních slavností, 

zaujme nás nejprve jejich poměrně brzké etablování v rámci 

slavnostního „instrumentária“. V roce 1868 již existovalo množství 

všeobecně známých hesel, jímž se však dostávalo zároveň mnoha 

variací v konkrétních podmínkách. Během oslav položení základního 

kamene bychom našli bezpočtu situací, která byla přímo zarámována 

hesly. Již např. při slavnostním vyzdvižení a cestě řipského kamene do 

Prahy se můžeme setkat s několika ukázkami. Na věncích zdobících 

kámen byla vyšita hesla „Z kořenů pradávných vlasti vyrůstáš“ a na 

trikolóře „Svoboda a právo“ (na bílé stuze), „Vlasť a národ“ (na 

červené) a „Rovnost a bratrství“ (na modré).157 Když se slavnostní 

průvod vydal směrem ku Praze, zavlál na ověnčeném voze prapor 

s nápisem „Osvětou k svobodě“ a podřipští vesničané jej kus cesty 

vlastními silami táhli a tlačili. V mnoha obcích se zástupu dostalo 

uvítání se slavnostními bránami, na nichž se opět vyjímala hesla, např. 

v Lečicích „Hvězd mnoho, vlast jediná“, v Milovicích „Vlasti, nedáme 

Ti zahynouti!“ atd.158 Je možno dodat, že na všech přivezených 

základních kamenech byly umístěny desky s odpovídajícími 

provoláními; na řipském „Ze Řípu Čech svůj domov vzal/na Bílé Hoře 

dokonal/v matičce Praze z mrtvých vstal“, na kameni z pražského 

                                                 
157 Národní slavnost v Praze dne 16. května 1868, s. 11. 
158 Z dalších hesel na slavobránách stojí za zmínku „Sláva vlasti“, „Na zdar důstojného 
národního divadla“ (Národní listy, 12. 5. 1868, č. 131).   
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Žižkova „Nejmladšímu strážci národa/nejstarší strážce Prahy“. 

Z malého přehledu zahrnujícího jen nevelkou část oslav je zřejmé, jak 

se doslova vizuální přítomnost nejrůznějších hesel stala 

neopominutelnou součástí každé národní slavnosti. Na nejvíce 

exponovaných místech a v nejvíce vypjatých okamžicích se, kromě 

zmíněných písní a zvolání, objevují, resp. jsou vystavena nebo volána, 

hesla, jež nesou a materializují soubor významů a znaků 

kontextualizujících konkrétní festivitní situace. Často jde o směsici 

různých konotací jdoucí od revoluční symboliky „svobody“, „rovnosti“, 

„bratrství“ přes všemožné historické odkazy až po invenční využití 

místních podmínek a tradic. Variantní, v některých případech až 

hybridní charakter významových spojení zde odkazuje opět k povaze 

procesů vytváření moderních identity, jehož je národ sice jednou 

z nejvýznamnějších složek, současně však se na něm podílí řada 

tradičních i zcela revolučních proudů v dynamickém propojení. 

Vytváření moderního národního společenství by tak mohlo být chápáno 

spíše jako proces s horizontální dynamikou, jenž infiltruje různé 

existující významové kontexty.  

Charakteristické propojení symbolických polí identitotvorných 

procesů, jež má vytvářet ideální kolektivitu národa, se také projevuje ve 

snaze definovat významové určení využitelných hesel. Stejně jako se 

objevuje snaha etablovat soubor „národních písní“ v „národním 

zpěvníku“, vyskytuje se i potřeba shrnout takto i „národní heslář“. V již 

několikrát zmiňovaném sokolském kalendáři na rok 1863 je zařazena i 

kapitola s názvem „Hesla česká“, která obsahuje v několika kategoriích 

výčet vybraných hesel vztahujících se jak k historickým osobnostem, 

tak i k soudobým spolkům.159 Mezi hesly „staro-českými“ jsou 

jmenovány především šlechtické devizy, s výjimkou sloganu „Pravda 

vítězí“, který je připsán Jiřímu z Poděbrad. Samostatný oddíl je věnován 

panovníkům z habsburského rodu, jenž předchází „Heslům výtečníků 
                                                 
159Rank, J.; Vichterle, F.: Sokol, s. 89-96. 
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slovanských“. Soubor těchto osobností může představovat jakýsi 

„pantheon“ národní společnosti první poloviny 19.století. Kromě osob, 

jejichž symbolickému postavení se později skutečně dostalo 

zhodnocení, nalezneme mezi nimi i postavy v dalším průběhu vytváření 

kultury národního hnutí pozapomenuté nebo zcela chybějící.160 Ze 

všech uvedených hesel bylo však jen několik v průběhu šedesátých a 

sedmdesátých let opravdu používáno v rámci národních slavností. 

Zmínil jsem se už o „vizualizaci“ hesla pěveckého spolku Hlahol, stejně 

tak se objevovalo sokolské „Tužme se“, ať již na praporech spolku nebo 

při cvičeních a živých obrazech.161 Z osobních hesel se pochopitelné 

pozornosti dostalo Riegerovu „Nedejme se“ a především Palackého 

„Svoji k svému a vždy dle pravdy“. Svědčí to nejen o neobyčejně 

významné reprezentační roli, kterou tito dva „výtečníci“ (jak zní dobový 

oslavný termín) ve své době hráli, ale také o důležitosti personifikace 

národního významového kontextu v dobovém diskursu vůbec. František 

Palacký se stal během šedesátých let natolik symbolickou postavou, že 

zastínil všechny žijící (a mnohé nežijící) „velké muže českého národa“. 

Jeho osoba se stala do té míry předmětem performaivního utváření, že 

každá událost jeho pozdějšího života se stala veřejným, značně 

významově nabitým aktem. Nemalou pozornost si získala jeho životní 

jubilea, významné cesty, ukončení jeho „Dějin“ a jeho umírání a 

pohřeb162. Všimněme si nyní oslav Palackého sedmdesátin v roce 1868, 

v jejichž průběhu hrálo významnou úlohu nejen využití osobního hesla 

v ústředních gestech slavností, ale i další performativní situace 

specifického rázu. 

                                                 
160 Např. Josef František Řezáč s heslem „Pravda vysvobodí vás“, Josef Macháček s „Prací 
služ vlasti“ nebo Boleslav Jablonský s „Nikdy slunce nezašlo, aby opět nevyšlo“. 
161 Fakt, že jsou tyto dva spolky uvedeny mezi „výtečníky slovanskými“, bychom měli 
přisuzovat tomu, že v této době nemělo spolkové hnutí ještě svoji jasnou pozici v symbolice 
národního hnutí, a tak mu nebyla připsána vlastní kategorie.   
162 Viz Macura, V.: Poslední slova Františka Palackého. In: Šmahel, F. (Ed.): František 
Palacký 1798-1998. Praha 1999, s. 529-534. 
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Součástí jubilejních slavností bylo několik různých obřadů, z nichž 

některé měly více veřejnou povahu, jiné spíše uzavřenou.163 Svou roli 

hrálo také, že narozeniny připadly do doby po již popisované květnové 

slavnosti Národního divadla, před návštěvou Františka Josefa I.164 a do 

počátků táborového hnutí. Celému podniku se tak dostalo nevídaného 

rozšíření po desítkách obcí v Čechách i na Moravě. Při téměř všech 

oslavách figuroval jako jeden z nejdůležitějších prvků pochodňový 

průvod v předvečer Palackého narozenin. Za setmění 13. června setkali 

se průvody v městech na vymezených veřejných prostranstvích, na 

venkově většinou na některém blízkém vrchu165 a procházely se 

s pochodněmi, případně hudbou a zpěvem. Vrcholem večera byl 

v mnoha případech ohňostroj. Palackého heslo „Svůj k svému a vždy 

podle pravdy“ se objevovalo nejen slavobránách, transparentech a 

praporech, ale bylo také součástí slavnostních adres, almanachů a 

oficiálních blahopřání.166 V užším kruhu pozvaných hostů byla hlavní 

součástí hostina, jejíž centrálním performativním gestem byl přípitek. 

Akt, jenž je součástí mnoha rituálů dodnes, nabíral i v podobě uctění 

oslavence „otce národa“ výrazně identifikační roli s využitím 

symbolických atributů uctívané osobnosti. Tak např. páter Václav Šulc 

při svém přípitkovém projevu použil biblického obratu „Cti otce svého i 

matku svou“, aby jej dal následně do paralely s osobou Palackého jako 

„otce“ a „vlasti“ jako „matky“. Oproti tomu evangelický farář Josef 

Růžička poukázal na „tři drahocenné perly“ českého národa – Karla 

Žerotína, Jana Amose Komenského a Palackého – a vyjádřil 

přesvědčení o jejich trvalosti. Závěrečný přípitek pronesl František 

Ladislav Rieger, jehož slova jsou nejčastěji přerušována poznámkami, 

                                                 
163 Není potřeba dodávat, že o soukromí, tak jak si ho dnes představujeme, v této souvislosti 
nemůžeme prakticky mluvit. 
164 Císař měl naplánovanou cestu do Prahy k otevření třetího mostu zcela nešťastně na výročí 
bitvy na Bílé hoře. Podle Národních listů si dokonce údajně „zakázal veškeré slavnostní 
uvítání“, měl přijet na nádraží bubenečské a pak se rovnou přesunout na hrad (Národní listy, 
20. 6. 1868, č. 158).    
165 Např. na kopečku svatého Jana u Nového Hradce nebo na hoře svaté Rozálie u Vraného 
(Národní listy, 17. 6. 1868, č. 155).     
166 Národní listy, 16. 6. 1868, č. 154. Další citace tamtéž.    
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na které jsem upozornil výše („Sláva“, „Výborně“ atd.). Shrnul v něm 

hlavní body, jež představovaly nejen základní zařazení osobnosti 

Palackého do symboliky národního hnutí, ale které také odkazují 

k dominantním aspektům významové vrstvy performativity národních 

slavností. Za prvé mluví v souvislosti s Palackým o „herojích, 

polobozích, jež si národ našel v době rozhodné“ a zdůrazňuje tak 

personifikační aspekt utváření národního identifikačního rámce. Dále 

vyzývá, aby „šlechtic, měšťan, rolník, vůbec všechny třídy společenstva 

pracovali k jednomu cíli“ a vyjadřuje tím idealizovanou kolektivnost 

identifikačního procesu. A v závěru pak symbolicky spojuje „muže, 

kteří psali první díl našich dějin“ a ty, kteří „budou následovat a druhý 

díl dějin udělají“, čímž završuje reprezentační schéma existence národa. 

V jednom z centrálních gest oslavy se tak na malém prostoru ukazuje, 

jak je v performativním aktu reprezentován a vytvářen celý soubor 

identifikačních znaků, charakteristických pro dobovou dynamiku 

národního hnutí.  

*** 

Obloukem jsme se dostali k hlavní tezi této kapitoly. Celá řada 

gest, jež stála v centru národních slavností 60. až 80.let 19.století, 

ukazuje na rozvíjející se aktivity národního hnutí ve veřejném prostoru, 

snahy o jeho symbolické uchopení a „zaujmutí“ a současně na 

významové kontexty, v nichž se formulace národní identity v tomto 

období pohybuje. Cílem analýzy performativních situací národní 

festivity bylo rozvrhnout možné charakteristiky významových polí a 

přitom sledovat konkrétní techniky a praktiky performativního 

konstruování národní identity. Jako zásadní nejen pro dobovou kulturu 

národních festivit, ale i pro celé období formování národní identity v 

druhé polovině 19.století se zdají být tři symbolická vymezení, která 

však symboliku kultury národního hnutí samozřejmě nevyčerpávají. Za 

prvé konstrukce trvalosti, jež sebou nese specifické chápání časové linie 

jako metanarace národních Dějin, uskutečňujících se ve věčnosti. Za 
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druhé představa ideální kolektivnosti národa, která se projevuje jak ve 

všech snahách o „jednotu“, „jednolitost“, „univerzálnost“ apod., tak 

právě důrazem na roli slavností jako akcí symbolicky zviditelňující 

„tělo“ národa – mase účastníků se dostává role aktéra dění, jež „žije“, 

„je svědkem“, „slibuje“ apod. Do třetice představuje nepřehlédnutelnou 

charakteristiku národní sebeidentifikace prvek personifikační. Nejedná 

se pouze o jakousi samozřejmou roli „vůdců národa“ nebo politické 

reprezentace, utvářející národní program a cíle. V kontextu této práce 

půjde dále více o symbolické vymezení rolí jednotlivých osobností nebo 

typů příslušníků elity, které tak spoluvytváří identifikační rámec národa. 

Všechna tato významová pole, jakkoli se mohou zdát neostrá, jsou 

v ústředních gestech slavností přítomná a tvoří jejich symbolický 

kontext. Mým záměrem bylo také ukázat, jak významnou roli může 

performativní vytváření identity hrát a jak festivitní situace díky 

„zahuštění“ módů reprezentace (slovo, obraz, zvuk, vizualizace) 

neobyčejně hluboce působí v produkci významů. Národní festivity tak 

můžeme chápat jako kulturní procesy, v rámci nichž jsou v různé míře 

sedimentovány identity, a to jak tradiční (stavovské, cechovní, 

konfesijní, lokální), tak moderní (národní, profesní, občanské, 

spolkové).  

Tím se dostávám k problém, jehož nepominutelnost v bádání o 

19.století byla mnohokrát prokázána a i dnes vykazuje značnou míru 

životnosti. Otázky týkající se vztahu tradičního a moderního a procesu 

modernizace167 stále představují referenční rámec většiny analytických 

přístupů k dějinám 19.století, přestože bylo především ze strany tzv. 

nových kulturních dějin poukázáno na problematické aspekty 

                                                 
167 K pojmu „modernizace“ existuje široká škála sekundární literatury, pro definici problému 
viz např. Lepsius, R.: Soziologische Theoreme über die Sozialstruktur der "Moderne" und die 
"Modernisierung". In: Koselleck, R.:(Ed.): Studien zum Beginn der modernen Welt. Stuttgart 
1977, s. 10-29. 
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modernizačních teorií168. Procesy zrodu moderní společnosti se dnes 

zdají být mnohem komplikovanější, než by se mohlo zdát z pohledu 

lineární kauzality velkých revolucí (buržoazní, průmyslové, 

komunikační ad.). Předchozí analýza národních slavností se také 

nemohla vyhnout setkání s těmito důležitými otázkami, přestože její 

přínos může být zatím jen velmi okrajový a není tak možno uvést než 

předběžné závěry. V průběhu festivitního dění 60. až 80.let docházelo 

k neustálému „převrstvení“ tradičních a moderních forem ritualizací, jež 

na jedné straně zahrnovaly poutě, kolektivní zpěv nebo mše a na 

druhém pólu hromadná tělovýchovná cvičení, veřejné (politické) schůze 

či spolkové výlety. Musíme však vzít v potaz, že se moderní podoby 

festivit a s nimi moderní identifikační rámce (občanství, národnost, 

profese) neutvářely čistě v opozici k tradičním reprezentacím. Mnohem 

přesněji je možno vymezit tento vztah jako strategii, jež usiluje o 

infiltraci tradičních forem nejen novými obsahy, ale i technikami 

organizace dění. To, proč se toto jednání dá označit jako moderní, je pak 

především uvědomění si identitotvorného potenciálu ritualizovaných 

aktů ze strany organizátorů, který je explicitně v textech tematizován 

v podobě reflexe „úspěšnosti slavností“. Právě toto racionalizované 

účelové jednání se zdá být již zcela moderním faktorem, jež 

dynamizovalo vývoj české společnosti v 60. a 70.letech 19.století a 

umožnilo nové chápání a zapojení veřejného prostoru do konstruování 

národní identity a současně zapojení různých tradičních kulturních a 

sociálních kontextů do moderního chápání světa.   

                                                 
168 Viz např. Mergel, Th.: Geht es weiterhin voran? Die Modernisierungstheorie auf dem Weg 
zu einer Theorie der Moderne. In: Mergel, Th.; Welskopp, Th. (Ed.): Geschichte zwischen 
Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur Theoriedebatte. München 1993, s. 207 – 209; 
Kößler,R.; Schiel, T.: Auf dem Weg zu einer kritischen Theorie der Modernisierung. Frankfurt 
am Main 1996. 
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3. Personifikace významového pole slavností 

 

Jednou z cest, jak přiblížit národní festivitní kulturu, je 

prozkoumat ji prostřednictvím roviny, jež budu označovat 

(symbolickou) personifikací. Různé způsoby operacionalizace osobností 

v průběhu slavnostního dění, figurace představ o významu a podobě 

oslav, ztělesnění idejí v pozadí oslav atd. zasahují kulturu národních 

slavností v nebývalé šíři. V dosavadní literatuře o moderních festivitách 

bylo teoretické reflexi tohoto tématu věnováno překvapivě málo 

pozornosti. Výjimku tvoří jistý zájem o formy oslav státních patronů 

nebo panovníků 19. století, který tvoří součást bádání o nástupu 

moderní propagandy a medializace.169 Vytváření kultu panovníků 

moderních národních států stejně jako oslavy spojené s národními 

patrony (sv. Ludvík, resp. Marianne, Dánie, sv. Václav) hrálo svou roli 

při etablování symbolické legitimizace moderních státních aparátů. 

Speciální pozornost však v literatuře o festivitách 19. století nebyla 

věnována širší reflexi fenoménu personifikace slavnostního dění, který 

musí zahrnovat nejen oslavy význačných osobností, jejichž významnost 

samotná jako symbolický konstrukt musí být předmětem analýzy, ale 

také symbolickou konstrukci symbolických těl významových rámců, ve 

kterých se slavnosti pohybují. Personifikaci národního rámce se tak 

dostává širšího rejstříků forem, zvláště pak v českém případě, kde je 

situace komplikovanější problematickým legitimizačním postavením 

státně-politického patronátu a, jak uvidíme, i nesamozřejmými, mnohdy 

protichůdnými tradicemi. 

Výchozím bodem bude, stejně jako v případě většiny moderních 

politicko-legitimizačních strategií, situace francouzské revoluce, která 
                                                 
169Dalisson, R.: Les Trois couleurs, Marianne et l’Empereur. Fêtes libérales et politiques 

symboliques en France. 1815-1870. Paris 2004. Agulhon, M.: Marianne into Battle: 
Republican Imagery and Symbolism in France, 1789-1880. Cambridge 1981. Nora, P.; 
Goldhammer, A.; Kritzman, L.D.: Realms of Memory. The Construction of the French Past. 
Vol. 3: Symbols. New York 1997. Mommsen, W.J.: Kaiser Wilhelm II and German Politics. 
In: Journal of Contemporary History, 25, 1990, s. 289-316. Adriansen, I.: Danish and 
German National Symbols. In: Ethnologia Scandinavica, 21, 1991, s. 34-52.  
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nastolila základní problém ambivalence symbolické personifikace 

moderních identit. Jak píše Lynn Hunt, ancient regime stavěl na 

kulturním rámci, v jehož „posvátném centru“ stála osoba krále. Autorita 

království stála mezi smrtelníky a křesťanským Bohem a její základ byl 

tak mystický a kvazibožský.170 Radikalismus revoluční ideologie pak 

zpochybnil tuto představu autority, a tím i charisma krále a způsoby 

jeho vytváření. Otázkou, která byla nastolena, nebylo pouze nahrazení 

autority krále autoritou jinou, ale vůbec možnost reprezentace nové 

demokratické autority Národa. Hunt nazývá tuto situaci krizí 

reprezentace. Radikální pozice odmítající v nové společnosti jakoukoli 

roli symbolům a znakům však brzy ustoupila do pozadí. Po vyhlášení 

republiky se naopak začala prosazovat tendence zaplnit toto prázdné 

symbolické centrum novými formami. Následující kontroverze o 

podobu nové symboliky ukázaly poprvé významně na roli symbolů a 

znaků a jejich relevanci v konstrukci politických zájmů a identifikačních 

polí. Výsledek – ustavení a úspěch femininních alegorií Svobody a 

Marianne – vytvořil matrici pro moderní konstruování autority 

prostřednictvím alegorických osob. Na jedné straně jsou vyzdvižena 

kontrastní symbolika vůči starému režimu – Svoboda vs. hierarchie, 

Marianne vs. král, frygická čapka vs. koruna, ženská vs. mužská 

symbolika. Na druhé straně jsou využívány významové rámce hluboce 

sedimentované ve francouzské (či evropské) tradici – antická tradice 

alegorizace principů vlády, potažmo abstraktních idejí, křesťanský kult 

ženy.171 Tyto naznačené ambivalence rodící se moderní slavnostní sym-

boliky představují modelové otázky, které při analýze personifikační 

vrstvy slavnostního dění budu zkoumat.  

Problém symbolické personifikace je možné rozvrhnout do 

několika průřezových rovin podle toho, jak se vztahuje ke kultuře 

                                                 
170 Hunt, L.: Politics, Culture and Class in the French Revolution. Berkeley 1984, s. 87nn. 
171 Lynn Hunt odkazuje v této souvislosti na studii Maurice Agulhona. Agulhon, M.: Esquisse 

pour archélogie de la République. L´Allegorie civique feminine. Annales, économie, 
société, civilisation, 29, 1973, s. 5-34. 
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českých národních slavností. Především je zde výrazné napětí mezi 

tendencí oslavované osoby a privilegované aktéry oslav zařazovat do 

významových identifikačních rámců a naopak významové rámce 

personifikovat prostřednictvím symbolických figur. Krajní pozice je 

možné dokumentovat příklady. Oslava jazykovědce, historika, 

dramatika jako „národního výtečníka“ definuje národní významový 

rámec specifickými, privilegovanými charakteristikami jazyka, historie 

či (dramatického) umění. Naopak představení národnosti jako „trpící“, 

„utlačované“ nebo „probouzející se“ je výrazem antropomorfizace 

ideje, která je tak zařazena do zkušenostního rámce lidského jednání. 

Jak se však ukáže, tyto dva póly personifikace národní festivitní kultury 

se však v českém prostředí 60. a 70. let 19. století natolik prostupovaly, 

že je v této studii budu sledovat paralelně.  

V následujícím textu budou tyto roviny analyzovány na 

národních oslavách věnovaným jednotlivým typům oslavovaných osob. 

V prvé řadě půjde o předbřeznové osobností, jejichž postavení je již 

završeno smrtí; dále o osoby na oslavách přímo oslavované se zvláštním 

zřetelem k Františkovi Palackému; posléze o „velikány národních 

dějin“, a to nejprve spojené s husitstvím a dále s katolickými oslavami.  

 

3.1. Křisitelné umírajícího Národa  

 

Jiří Rak v jedné ze svých sond do kultury českého národního 

hnutí nazvané Fenomén smrti v české kultuře 19. století načrtl roli 

tehdejších „národních výtečníků“, jaké se jim dostávalo ve veřejném 

životě české společnosti: „Život veřejně činného národního pracovníka 

– „vlastence“ – byl v 19. věku z velké části pod kontrolou veřejnosti. 

Svou národní příslušnost byl nucen projevovat chováním, oblékáním, 

návštěvou určitých hostinců, kam se na něho ostatní národovci chodili 

dívat apod. … Skutečně veřejným majetkem se pak vlastenec stával 

okamžikem své smrti – pohřeb, nápis na hrobě, pomník – to vše bylo 
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zaměřeno k jedinému cíli: v osobě zesnulého symbolizovat ideální 

vlastenecké i národní ctnosti.“172 Toto konstatování, jakkoli 

přesvědčivé, vychází z představy hotového souboru symbolizací národní 

identifikace, které jakoby vyplouvaly na povrch jako údajně nutné 

normy pro jednání jedinců. Přestože zde Rak správně upozorňuje právě 

na fenomén personifikace národních akcí, vyžaduje si tento pohled 

minimálně dvojí korekci. Za prvé je nutné z hlediska formování kultury 

národního hnutí rozlišovat několik fází vývoje. Situace veřejného aktu 

oslavy významné osoby na konci 40. let byla výrazně odlišná od 

podobné akce z let osmdesátých. Proměna rituality je zřejmá nejen v 

měnícím se důrazu na různé formy oslavování, ale také v transformaci 

samotných forem, představujících škálu tradičních i vznikajících typů 

festivit. Za druhé však, jak bylo naznačeno výše, musí být situace 

oslavy osob chápány jako akty neustálého znovu-vytváření 

symbolických kontextů, tj. události v silném slova smyslu, které tvoří 

identifikační významové rámce. Tak je potom možné analyzovat jed-

notlivé případy zapojení osob do festivitní situace nejen jako výraz 

národní ideologie, ale jako události prostupování různých 

identifikačních rámců, jež k procesu identifikace využívají rejstřík 

způsobů symbolické personifikace. 

Ladislav Quis ve svých memoárech vzpomíná, že v 50. letech z 

veřejných slavnostních akcí „zbyly lidu jen“ slamník, fidlovačka, 

svatojánská pouť, Hvězda (jež byla „favorizována úřady“), vojenské 

parády a popravy na Židovských pecích.173 Mezi těmito zaznamenanými 

akcemi není ani jedna, která by se přímo týkala nějaké konkrétní osoby. 

Odhlédneme-li od faktu, že se akce tohoto typu skutečně v Praze 

odehrávaly,174 svědčí to především o tom, že pro národní identifikaci se 

                                                 
172Rak, J.: Pohřeb jako národní manifestace. In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. 

Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 9.-11. března 
2000. Praha 2001, s. 57. 

173Quis, L.: Kniha vzpomínek. D. 1. Praha 1901, s. 68. 
174 Např. odhalení pomníku maršálu Radeckému; viz Hojda, Z.; Pokorný, J.: Pomníky a 

zapomníky. Praha, Litomyšl 1996, s. 65nn. 
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oslava osob stává důležitou až o něco později. Ne náhodou se na 

přelomu 50. a 60. let setkáváme s podniky spojenými především s 

osobami předbřeznové éry, kteří tím vstupují do symbolického 

národního identifikačního rámce. Jak upozornil Rak, podobu 

nastupujícího veřejného oslavování národa předznamenal Jungmanův 

pohřeb v roce 1847, který mu dal poněkud paradoxně charakter 

„ radostně funerální“, neboť veřejné pohřby byly téměř vždy spojeny 

také s radostným konstatováním o hojnosti účastníků, kteří měli svou 

účastí vyjadřovat příslušnost k národu.175 Tento trojúhelník vztahů 

národ – oslavovaná osoba – oslavující obecenstvo se začal významněji 

ustavovat během pohřbů Karla Havlíčka (1856), Josefa Kajetána Tyla 

(1856), Václava Klimenta Klicpery (1859), Vácslava Hanky (1861), 

Pavla Josefa Šafaříka (1861), Václava Krolmuse (1861), Boženy 

Němcové176 (1862). Kromě slavného pohřbu Havlíčkova, jehož legendu 

a její vznik popsal Vladimír Macura,177 stojí za zmínku pohřeb Hankův. 

Hankovo propojení s Rukopisem královédvorským bylo natolik živé, že 

jeho smrt byla příležitostí nejen k obhajobě jejich pravosti, ale také k 

veřejné demonstraci. V pohřebním průvodu nesl hrabě Kaunitz na 

polštáři rukopis ověnčený vavřínovým věncem a celá akce byla, podle 

Ladislava Quise, namířena „i proti odpůrcům Rukopisů, z velké části v 

táboře německém“.178 Jan Erazim Sojka ve svých Našich mužích ještě 

poměrně z nevelkého odstupu zaznamenal soubor atributů, které se k 

Hankovi vázaly a které spoluvytvářely národní identifikační rámec.179 

Hankovo heslo „Národy nehasnou dokud jazyk žije“ bylo přímým 

odkazem k lingvocentrismu předbřeznového národního obrození, Sojka 

jej však již na začátku 60. let nijak nezvýrazňuje a oproti tomu věnuje 

daleko více prostoru samotném Rukopisu, který byl Hankovou „slávou 

                                                 
175 Rak, J.: Pohřeb jako národní manifestace, s. 58n. 
176 Z hlediska možné veřejné demonstrace by sledován již pohřeb syna Boženy Němcové 

Hynka Němce v roce 1853.  
177 Macura, V.: Sen o trnové koruně. In: Macura, V.: Český sen. Praha 1998, s. 119-128. 
178 Quis, L.: Kniha vzpomínek, s. 127. 
179 Sojka, J. E.: Naši mužové. Praha 1953, s. 44-52. 
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slávy“ a určoval jeho postavení pro „nás“, tj. český národ. Označuje jej 

„naším paladiem“ a přináší několik argumentů pro jeho pravost. Přidává 

historku, že prý „dívky pražské podaly jemu k této oslavě věnec 

vavřínový, kterýž Hanka, řka: ,Těm náleží´ – na Králodvorský rukopis 

položil. Dlouhý čas zdobil věnec ten staroslavnou památku naši.“ 

Charakteristika Hankova pak přímo odkazuje k podobě národa, jaký je a 

jaký především byl: „Tichost a smířlivost v něm největší, snad až 

přílišná, takže nepřátelé jeho mohli proti němu zdvihat halapartny s 

drzostí, jíž ovšem mírnost jeho nebyla s to rozraziti čelo. Hanka ve své 

mírnosti, ve svém klidu byl obrazem českého, ztýraného národu. Uvnitř 

pracoval mohutný duch, a vně se na něho sypaly hany, urážky, 

nactiutrhání, podkládaly se falše, nešetřilo se nadávkami, láním, 

špiněním a všemi neřestmi – a náš národ zůstával tichý, mírný – neozval 

se a trpěl.“ Po srovnání Hankova života s Roger Baconem, Galileim, 

„Camoensem“ a Šimonem Lomnickým dochází autor k závěru, že 

každému, „kdož vešker život svůj pravdě, národu a člověčenstvu vůbec 

byl zasvětil, nese korunu mučedlnickou, trnovou, až do hrobu svého.“ 

Výraznou roli zde hrají motivy mírnosti, týrání a trpění, které vycházejí 

z křesťanské symboliky mučedníka, který sám směřuje k mučednické 

smrti; cíle jeho cesty jsou pravda, lidstvo a národ. V Sojkově popisu 

samotné aktu se pak tento personifikační oblouk obrací. Do situace 

uvádí údajem o počtu „lidu slovanského“ (20 000), který se účastnil 

pohřebního pochodu, spolu se čtyřmi sty pochodněmi, které 

obklopovaly smuteční katafalk. Zde Sojka dodává přímý odkaz na Starý 

zákon: „A když se průvod slavný hnul k pochodu a pochodně v plném 

zářily plápolu, zdálo se mi, jako by Hospodin předcházel nás ve sloupu 

oblakovém, aby nás vedl cestou, v noci pak ve sloupu ohnivém, aby svítil 

nám, abychom ve dne i v noci jíti mohli (Mojž. II, 13, 25), – ano zdálo 

se mi, jako by v ruce silné vyváděl nás Hospodin z Egypta, domu 

služebnosti. (Mojž. II, 13, 14.)“. Jestliže tedy je u oslavovaných osob 

pohřbívaných přítomna křesťanská symbolika mučedníků, trpění a 
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života v pravdě (s pochopitelným předobrazem v Ježíši Kristu), jsou 

současně hledány rovněž křesťanské metafory vzkříšení, zmrtvýchvstání 

nebo probouzení. Charakteristické přitom je, že mučednická metaforika 

vystupuje nejsilněji v období druhé poloviny 50. a počátku 60. let, kdy 

je společně s odpovídajícími typy festivit dominantním proudem národ-

ních sebeidentifikačních procesů. Příklad odkazující k vyvedení Židů z 

Egypta je typický také v tom, že poukazuje spíše k cestě, jež „vyvolený 

národ“ podstupuje, než k nástupu „nové doby národa“, jak se s tím 

setkáme u jiných typů festivit a významových rámců. 

Snaha využít významového potenciálu osob spojených s 

předbřeznovou érou však zdaleka nekončila s jejich pohřbem. Naopak v 

ten okamžik se otevřely možnosti nejen vytvářet legendu osobnosti, ale 

také ji formovat pomocí oslav věnovaných „upomínce“ na ni. Nezřídka 

bylo cílem takových oslav odhalení pamětní desky nebo pomníku, ale 

význam takových oslav byl také dáván do souvislosti celkově s osobou 

oslavence. Také mu většinou byla oslava přímo přivlastněna. Tak jeden 

z prvních takových náznaků uvádí zmíněný Quis k roku 1860, kdy mu 

jako studentovi akademického gymnázia zakázalo vedení školy účastnit 

se slavnostního kázání na počest Jana Husa v Klimentském 

evangelickém kostele. K těmto ještě raným oslavám předrevolučních 

vlastenců patří i slavnost Josefa Franty Šumavského, která byla 

pořádána v jeho rodné Polence u Klatov. Šlo o odhalení pamětní desky 

na jeho rodné chalupě. V hlavní projevu si páter Matoušovský180 klade 

otázku, která je pro oslavy osobností národa určující: „Co prokázal 

vlasti, co učinil pro národ náš rodák, Josef Franta Šumavský?!“181 

Oslavovaná osoba zde tedy není přímo propojena s národem, ale je 

především charakterizována činností pro národ. Atributy, které tato 

                                                 
180 Zda jde o jakoukoli příbuznost s Aloisem Matoušovským, pozdějším poslancem českého 

zemského sněmu, mi není známo. 
181Upomínka na slavnost Josefa Franty Šumavského v Polence dne 25. září 1860. Praha 1860, 

s. 5; otázka byla však nejspíš i motivována řečníkovými pochybnosti o všeobecné známosti 
osoby Josefa Franty, neboť na stejném místě předznamenává: „Děloť se jemu, jako vůbec 
dobrodincům národův, že nebývají dosti váženi za živobytí svého. A proto mnohý dnes v 
duchu táže se…“  
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činnost má, jsou tradiční obrozenecká „práce spisovatelská“ a „veliká 

oběť osobní“. První oblast spojená s Kollárovskou prací „na národu roli 

dědičné“, a to především na dokazování „bohatosti řeči české“, měla u 

Franty Šumavského výsledek v jeho německo-českém slovníku a 

nedokončeném Slovníku všeslovanském. Druhý atribut je u něj 

symbolizován tím, že si „jiného povolání nezvolil kromě spisovatelství 

českého“, že se tedy podobně jako další jmenovaní (Jungmann, 

Čelakovský, Klicpera) „obětoval národu“. Motiv oběti samozřejmě opět 

odkazuje k mučednické symbolice a tendenci vytvářet soubor národních 

svatých. Kromě významového rámce mučednického a 

lingvocentrického, zazní však zde také charakteristika českého národa 

jako „údu veliké rodiny Slovanů“, především s poukazem k světovosti, 

kterou tím na sebe bere. 

Následující dvouletí 1861-1862 zaznamenalo celou řadu 

podobných akcí. V létě 1861 to bylo posvěcení pomníku Václava 

Klimenta Klicpery na Olšanských hřbitovech. V následujícím roce v 

dubnu pak odhalení pomníku Josefa Kajetán Tyla v Kutné Hoře. Tato 

slavnost již představuje přechod k organizačně a programově 

komplikovanějším oslavám, které si během 60. let našly poměrně pevný 

model a vyvrcholily v roce 1868 oslavou pokládání základního kamene 

Národního divadla. Charakteristický pro tyto oslavy byl větší počet 

slavnostních aktů rozložených do více dnů. V případě Tylovy slavnosti 

to znamenalo kromě aktu odhalení na jeho rodném domě i pochopitelné 

slavnostní představení v kutnohorském divadle, ale i další akce. Celá 

slavnost také v divadelním sále začala, a to, jak poznamenává referent 

Národních listů, pohledem na oponu, na které byly vyobrazeny 

podobizny Tyla a Klicpery.182 Referent uvádí k těmto zpodobením 

„zajímavou historku“, která dokumentuje roli symbolické personifikace 

pro identifikační procesy. Když nechali kutnohorští před lety vymalovat 

oba dva portréty, přišel ze zemského místodržitelství zákaz týkající 

                                                 
182 Národní listy, 24. 4. 1862, č. 96. 
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portrétu Tylova. Národní listy o této situaci píší: „Zřizovatelé divadla 

byli tím do trapných uvedeni nesnází, bolelo je to, že měli odstraniti 

podobiznu rodáka, jehož považovali za svou chloubu.“ Zde je možné si 

všimnout toho, že rozpaky dotyčných nevycházejí ani tak z újmy, které 

by se mělo dostat národu, ale jde především o rodáka, tj. identifikaci 

odkazující k místu narození, k lokalizaci oslavované osoby 

prostřednictvím metafory zrození („vyšel z lůna“). Nicméně řešení 

problému, na které údajně přišel „jeden ferina“, se ukázalo neobyčejně 

úspěšné, neboť zřizovatelé před otevřením divadla Tylův portrét zakryli 

přiměřeně zabarveným papírem tak, že, jakmile se roku 1860 objevil 

„volnější ruch“, mohl dotyčný filuta překrytí zrušit a překvapenému 

obecenstvu ukázat údajně přemalovaný obraz. Dokumentuje to nejen 

proměnu festivitní kultury, která nastupuje v této době, ale také jakou 

závažnost mělo zobrazení oslavované osoby v určitém kontextu. Právě 

zde jde o prostředí divadla, tj. veřejného místa, které mělo mít pro národ 

výjimečné postavení. V několika řečech během Tylových oslav bylo 

toto spojení také zdůrazněno jmenováním jeho divadelnických „zásluh o 

vlast a národ“. Ty však nejspíše nehrály roli ústředního slavnostního 

významového rámce. Odhalení desky s poprsím Tyla bylo spojeno se 

zpěvem písně Kde domov můj, který byl ještě později několikrát 

zopakován. Přestože tedy Tylova oslava potvrzovala výjimečné 

postavení divadla a významových atributů s ním spojených v kultuře 

národní identifikace, ustavovala spíše představu o roli zpěvu pro národ, 

tj. „zpěvnosti“ různých národních atributů od lidu až po krajinu. 

Celá řada slavnostních akcí byla spojena s osobou Karla 

Havlíčka. V jeho případě obzvláště silná legenda mučedníka a trpitele se 

stala již na počátku 60. let předmětem oslavování. Kromě slavné „pouti 

svatojánské“ v roce 1861, jejíž součástí bylo losování loterie pro 

Zdeňku Havlíčkovou a tedy i výslovná „upomínka“ na Havlíčka, to bylo 

v roce 1862 i jeho slavnost v rodné Borové. I později se mu však 

dostalo nikoli nevýznamných oslav. Tak v roce 1870 byla Havlíčkovi 
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odhalena pamětní deska na domě u dnešního Masarykova nádraží v 

Praze, ve kterém zemřel.183 Jednalo se o hojně navštívenou slavnost, 

která probíhala podle tehdy již zavedeného postupu a formy včetně 

slavnostních průvodů a projevů atd. Součástí bylo také odhalení jeho 

pomníku na Olšanských hřbitovech, který byl pokryt „asi půl druhým 

stem skvostných věnců“.  

Z hlediska dobového významu je nutné uvést tři další slavnosti 

týkající se obrozeneckých osobností předbřeznové éry z pozdější doby. 

V září 1868 se konala v Klatovech slavnost odhalení Krameriovy 

pamětní desky. S ohledem na personifikační vrstvu národních festivit je 

pro nás zajímavý „pořádek slavnostní“, který obsahuje několik 

obecných úvah o oslavování „dobrodinců“.184 Autor úvodu předestírá 

myšlenku, že tím, že si národ „s vděčným srdcem vzpomíná na muže šle-

chetné“, dostane se mu i uznání před ostatními národy, které „nejsou 

nepřístupny citům společenské ctnosti“. Český národ pak „sotva že 

vzkříšen, ihned vzpomínati jal se s vděkem účinným na ony muže 

bohatýry, kteří po čas mdloby jeho dobrodinci mu byli a uchovali jeho 

život již již klesající“. Další rozvedení této myšlenky stojí za to citovat v 

úplnosti: „On [národ] zná, on ctí, on miluje své dobrodince, a nemoha 

královským zlatem ani nádhernými pomníky před světem dokázati lásku 

svou k nim všem, tím věrněji chová je v srdci svém, a vděčně 

připomínaje si památku jejich alespoň písmem do kovu vrytým znamená 

a okrašluje místa, kde onino světlo boží spatřili, aneb kde působili, aneb 

kde běh života dokonali, aby i potomstvo s úctou na ta místa patřilo a 

čtouc jména dobrodincův příkladu jich následovalo.“ 185 

S čím se tady setkáváme, je výrazně jiná situace vztahového 

trojúhelníku národ – oslavovaná osoba – oslavující obecenstvo než jsme 

ji přečetli v pramenech z počátku 60. let. Aktéři oslav (obecenstvo, 

                                                 
183 Malý, J.: Naše znovuzrození. Přehled národního života českého za poslední půlstoletí. D. 

6. Praha 1884, s. 87. 
184 Čermák, M. (Ed.): Upomínka na oslavu Krameriovu, konanou v Klatovech 28. září 1868. 

Klatovy 1868. 
185 Čermák, M. (Ed.): Upomínka na oslavu Krameriovu, s. 7. 
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stejně jako organizátoři) již jsou přímo ztotožněni s národem, a to i 

metaforicky jako společenství lidí („dobrodince slaví ne jen rodné jejich 

sídlo, nýbrž vždycky a všude jednosvorně celý národ“). Pozice 

„dobrodinců“ je pak ve výjimečnosti jejich postavení v rámci národa. 

Kramerius, protože věděl, že „národ žije, pokud žije jeho jazyk“, 

vydával české knihy, a tím se stal jedním z „nejzaslouženějších synů 

národa“. Tato argumentace však výrazně posunuje vztah k oslavovaným 

osobám: vazba mezi národem a oslavujícími se metaforicky ustavuje 

jako ztotožnění a oslavovaná osoba je jedním (i když privilegovaným) 

členem tohoto společenství. Jestliže na dřívějších národních slavnostech 

se oslavoval národ a jeho vzkřisitelé, pak později již slaví samotný 

národ „své významné muže“. Je to posun, který přináší nejen rozvinutá 

festivita 60. let, ale který i signalizuje, jak významná je pro pochopení 

celého vývoje české společnosti ve 2. polovině 19. století. 

Další osobou, které se v éře zásadního rozvinutí národní festivitní 

kultury dostalo speciální oslavy, byl Šebestián Hněvkovský. Tento 

představitel první generace buditelů byl osobou, kolem které nebyla v 

raných 60. letech vytvořena silnější legenda, jež by ho zařadila do 

významového rámce vzkříšení. Stoleté výročí narození však bylo 

příležitostí zaznamenat i tyto ve své době poněkud kontroverzní 

předchůdce národního dění 2. polovině století. Jeho význam, tj. aktuální 

symbolickou hodnotu, formuloval v rámci slavnosti odhalení jeho 

pamětní desky v roce 1870 nejproslulejší slavnostní řečník Karel 

Sladkovský. V úvodu vyjádřil nejprve zdánlivé rozpaky nad osobou 

Hněvkovského, když si položil otázku, kdo vůbec Hněvkovský byl: „Co 

přivábilo Vás sem, Vy tisícové lidu českého? Proč přemnozí z Vás 

dalekou vážili jste cestu v klidné toto místo, jež nic nevídaného nemůže 

vykázati Vám na odiv, jež nižádné nadobyčejné nemůže poskytnouti Vám 

zábavy? Proč napnutě všech Vás zrak tkví na skromném tomto domku, 

jenž nehonosí se zvláštní nějakou vzácností umění stavitelského, jenž 

neskví se oslňující nádherou velkolepého paláce? … Kdo že byl 
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Šebestián Hněvkovský a provedl tak velkolepého a slavného? Tak asi z 

mnohých stran budou se tázati nás, i pohledněme tedy celý jeden věk 

nazpět, a odpovězme na onu otázku.“ 186 Oproti jiným textům 

oslavujícím předbřeznové osobnosti je zde patrná potřeba vyjádřit jistou 

absenci obecně (s posluchači) sdíleného významového kontextu 

oslavované osoby. Zajímavé tak je, že, přestože je slavnost 

samozřejmou společnou akcí, předmět oslavy – oslavenec – není 

samozřejmým cílem této společné akce. Dá se proto předpokládat, že v 

tomto případě již slavnostní dění samo osobě vytváří identifikační 

situace, které je potom nutné naplnit významem. A Sladkovský ve svém 

projevu vystavil silný obraz, jenž se nesoustředil především na 

konkrétní činy nebo činnost oslavence, ale spíše na konstrukci doby 

národa, kterou symbolizuje. Důraz se zde již přesunuje z personifikace 

jako identifikace osoby s národem na život národa jako na ústřední 

metaforu. V úvodu řeči je vylíčena „zoufalá, v plném smyslu zoufalá“ 

situace národa, když Hněvkovský vstupuje do děje. Sugestivně je 

vylíčen moment, kdy se národ užuž pohřbívá: „Již v mysli své na hrob 

ten valil kámen, jenž na věky by jej zavřel. V tom však z širého hrobu 

toho zabraňující ozval se jim hlas: ´Odstuptež, neboť neumřel, jejž 

chcete pohřbíti!´“; a Hněvkovský byl právě prvním takovým hlasem. 

Jeho kvalitou, kterou přináší ke „svaté věci národní“ je „mladistvý zápal 

srdce“, který je dán do kontrastu se skepsí Dobrovského, „zkostnatělého 

učence“. Nevynikal tedy „duchem“ ani ve vědě nebo umění, ale byl 

„bohatýrem věrnosti a lásky k vlasti a národu“. Setkáváme se tedy se 

speciálním případem, kde oslavenec nevyniká žádnými neobyčejnými 

ctnostmi až na jeho vlastní emocionální (milostné) propojení s národem. 

Proto je zde zásadní důraz na antropomorfizaci národa, kterého „co 

bídného lazara vrhal od sebe celý svět a skoro vesměs štítily se ho 

vlastní děti jeho“, zatímco „oni mužové“ jako Hněvkovský „nedali mu 

                                                 
186 Sladkovský, K.: Slavnostní řeči Dra. Karla Sladkovského. Praha 1878, s. 64n. 
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umříti“. K řisitelský mýtus je natolik silnou myšlenkou, že určuje i 

podobu osoby národa.  

Rozsáhlé oslavy Jungmannova jubilea v roce 1873 představovaly 

koncentrát forem, kterými byly festivity symbolicky personifikovány a 

především jak se během předchozích let sedimentoval obraz buditele 

předbřeznové éry.187 K slavnosti byla vydána upomínka, tj. brožura 

shrnující základní zařazení oslavence a popis slavnostního dění nejen v 

Praze. K otázce personifikace stojí zato citovat delší pasáž z úvodu: 

„Jedna Praha a jeden Jungmann v ní! Jungmann! Jungmann! O, 

jak to jmeno lahodí sluchu mému; jak blaží a zdvihá se jím srdce mé! 

Nadšenými slovy těmi psal král českých básníků, Čelakovský, o 

miláčkovi všech věrných Čechů, Josefu Jungamnnovi. 

Nebyla to pak pouhá jen láska k mírné skromné povaze 

Jungmannově, jež vlasteneckého pěvce tak znítila, bylo to i blahé 

poznání, že Jungmann byl nejprvnějším Čechem své doby, ba polovina 

Čechie! 

,Jest Jungamnn´, jak Schulz trefně dí, ,matkou i otcem českého 

národa´. 

On byl nám Mojžíšem, jenž z tuhnoucího již těla národa českého 

jasný pramen živé vody vyvolal, té vody, jež rozlila se po luzích českých 

a mrtvoly křísila k životu. Jungmann stal se Petrem naší národní 

existence, on jest skalou, na níž sdělána jest národní budoucnost česká, 

a již ani brány pekelné nepřemohou!“ 188  

Za prvé je zřejmá silná vazba na předbřeznovou obrozeneckou 

kulturu. Oslava Jungmanna je formována milostnou lyrikou s přímým 

citátem Čelakovského, tj. další osoby spojené s předbřeznovým 

vlasteneckým hnutím. Atributy přisuzované Jungmannovi jsou jednak 

„mírná skromná povaha“ a pak jeho „prvenství“ mezi „Čechy své doby“ 

a jeho poloviční účast na „Čechii“. Má zde být vyjádřena především 

                                                 
187 K popisu průběhu slavností viz Sak, R.: Josef Jungmann. Život obrozence. Praha 2007, s. 

228. 
188 Čermák, M. (Ed.): Upomínka na oslavu Krameriovu, s. 3n. 
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hodnota oslavencova češství, a to kvalitativně i kvantitativně. („Čechem 

byl Jungmann v míře tak eminentní, jako snad nikdo před ním a nikdo 

po něm.“) Za pozornost zde stojí především univerzalita pojmu češství, 

která je nejprve představena jako hodnota sama osobě. Univerzálnost 

vztahu k národu je podpořena také označením „matka i otec českého 

národa“, tj. zahrnutím kategorií vyčerpávajících třídu nejužších 

rodinných vztahů. S tímto paradoxem výčtu se ještě dále setkáme. Takto 

formulovaná totalita pojmu češství se objevuje především u osob 

předbřeznových a, jak ještě uvidíme dále, u oslav spojených s osobami 

historickými nebo žijícími není tak častá. Období vzkříšení (v tomto 

kontextu častější než obrození) je tak pro identifikační procesy 

symbolickým polem, ze kterého nejvíce vychází národní významový 

rámec; ten je naopak v případě jiných symbolických polí spíše 

partikularizován.  

Je zde také nutné upozornit na zásadní roli křesťanské 

symboliky. Celá řada biblických odkazů v tomto případě nekončí 

Mojžíšem a Petrem, ale pokračuje dále v textu obrazem objevení se 

hvězdy nad „Hudlickým Betlémem, skromnou chaloupkou vesnickou, 

kde nový Kristus narodil se, aby stal se spasným mesiášem českému 

národu“. Tento den má být „dnem našeho vzkříšení, největším svátkem 

národním“. To je i s ohledem na literární žánr laudatia výjimečně silné 

propojení osoby, významového rámce národa a křesťanského symbolu 

vzkříšení. Vytváří se zde celý komplex křesťanských odkazů, včetně 

„obrácení na víru“ s Pelclem v roli archanděla Gabriela a ostatních 

„Janů Křtitelů“ té doby (Hněvkovský, „Puchmír“, Nejedlý). Ukazuje se, 

že právě prostřednictvím symbolické personifikace předbřeznové doby 

se také nejsilněji ustavují vazby na křesťanský významový rámec. A 

naopak lze tvrdit, že povaha (stále ještě dnes živého) Příběhu národního 

obrození nebo znovuzrození byla výrazně zformována souborem 

křesťanských symbolů především v podobě biblických postav. 
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3.2. Otec, syn i duch Národa  

 

Specifickou kategorií oslav spojených osobami jsou slavnosti 

žijících „výtečníků“, kteří jsou v době slavení již dostatečně zasloužilí a 

jsou zapojováni do významového kontextu festivit. Pochopitelně jde ve 

většině případů také osobnosti spojené s předbřeznovou érou. Jejich 

symbolická personifikace však probíhá poněkud odlišným způsobem 

než v předchozích případech. První variantou bylo „holdování“, které 

probíhalo v rámci různých slavností, na nichž se zasloužilé osobnosti 

účastnily. Příkladem mohou být některé národní slavnosti z počátku 60. 

let konané mimo Prahu (např. řipská slavnost z roku 1862), na nichž 

byli „ Pražané“ speciálně pozdravováni a vítáni místním obyvatelstvem. 

Tak se vytvářel určitý okruh národní „reprezentace“, jejíž funkce byla 

dána její rolí ve veřejném festivitním prostoru. Vztah reprezentace tady 

poukazuje k přenesení identifikace festivitní situace na osobu, resp. 

soubor osob, které slouží k přenosu významových rámců. Tato 

symbolická (imagined) národní reprezentace byla konstruována různými 

médii již od předbřeznové doby. Prvním příkladem může soubor hesel 

„výtečníků slovanských“, který byl publikován na začátku 60. let v tzv. 

Sokolském kalendáři.189 V pozdějších letech pak byly tyto představeny 

vizualizovány prostřednictvím slavnostních či reprezentativních alb s 

vyobrazeními dotyčných osob. Předchůdcem pozdějších obřích 

nakladatelských podniků, jako bylo Vilímkova album,190 byly 

skromnější soubory v některých příležitostných publikacích. Tak 

reprezentativní výběr byl součástí upomínkové knihy na slavnost 

pokládání základního kamene Národního divadla.191 Jsou v ní zobrazeny 

především osoby, které poklepávaly na základní kámen, členové 
                                                 
189 Rank, J.; Vichterle, F.: Sokol. Národní kalendář českoslovanský na obyčejný rok 1863. 

Praha 1862. 
190 Viz Štaif, J.: Česká národní elita v Národním albu J. R. Vilímka z r. 1899. In: Chocholáč, 

B.; Malíř, J. (Ed.): Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masa-
rykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přítelé a žáci. Brno 2002, s. 645-655. 

191 Národní slavnost v Praze dne 16. května 1868. Slavnost položení základního kamene k 
národnímu divadlu. Praha 1869. 
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organizačního výboru a hosté ze zahraničí. Nezanedbatelné je pořadí, ve 

kterém jsou v knize uvedeny: František Palacký, Jan Evangelista 

Purkyně, Josef Wenzig, Jindřich Clam-Martinic, Josef Jiří Kolár, 

Bedřich Smetana, „farář Arnold“, František Ladislav Chleborád, 

„architekt Zítek“, po několika stranách následuje velký portrét Františka 

Ladislava Riegra a několik slovanských hostů a organizátorů slavnosti i 

stavby. Hierarchie postav byla (v rámci této slavnosti) dána především 

výhradním postavením Františka Palackého na jedné straně a řadou 

osobností propojujících národní významový rámec s dalšími 

partikulárními identifikačními rámci (Smetana – hudba, Chleborád – 

dělnictvo atd.) na straně druhé. 

Výjimečné postavení Františka Palackého je možné také 

ilustrovat na inscenaci samotného aktu poklepávání. Zatímco každý z 26 

zainteresovaných prováděl tento akt jako zástupce nějaké skupiny nebo 

instituce (místodržitelství, český poslanecký klub, město Praha, hudba, 

literatura atd.), Palacký, který poklepával jako první, proslovil své přání 

„ jménem národa“. Do výběru byl zařazen organizačním výborem až po 

petici studentů, kteří své přesvědčení o Palackého roli vyjádřili 

následovně: „S bolestí a city nejtrapnějšími pohřešujeme mezi 

pozvanými Františka Palackého … jeho život i působení nejsvětější 

dává mu právo mluviti ve jménu národa … Jen tímto způsobem bude 

docílena i v tomto kuse harmonie slavnosti úplná, jen tenkráte možným 

bude zúčastnění se národa celého.“192 „Zásluhy“ Palackého byly 

chápány jako natolik fundamentální, že jim byla dávána podoba 

univerzálního vztahu. Taková symbolizace může mít samozřejmé 

paralely v chápání autority „hlavy státu“, jejíž pozice má být 

„nadstranická“, tj. přivlastňuje si univerzální nárok nad partikulárními 

identifikačními zájmy. V případě Františka Palackého by v období 60. a 

70. let bylo bezpochyby možné hledat formální analogie s dobovou 

symbolizací monarchy, jak se však pokusím ukázat, personifikační 

                                                 
192 Národní listy, 19. 3. 1868, č. 78. 
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ritualita spojená s Palackým odkazovala na obecnější kontext divinální 

struktury národní identifikace.  

Jak uvádí Jakub Malý, již roku 1861 obdržel Palacký první 

čestné občanství české obce Nepomuku, jíž následovalo 1600 dalších 

obcí.193 Významné nakupení oslav jeho osoby však znamenal až 

několikrát jubilejní rok 1868. Největší slavností byly akce spojené s 

jeho sedmdesátými narozeninami. Z hlediska počtu slavnostních aktů 

byly tyto oslavy nejpočetnějším podnikem do té doby. Na venkově, 

stejně tak jako v Praze měly oslavy podobu pochodňových průvodů a 

slavnostních osvětlení v předvečer narozenin a hromadné hostiny v den 

narozenin. Akce v Praze byly nejspíše vzorem pro oslavy v českých a 

moravských194 městech a vesnicích. Již 9. června psaly Národní listy, že 

sedmdesátiny Palackého „oslavíme, co veliký svátek národní“, protože 

„život Františka Palackého jest kus života, kus dějin národu českého, a 

to kus na věky památný“.195 Předehrou byl průvod s ohni s cílem v 

Měšťanské besedě, kde shromážděním „provolána mu Sláva!“ 196. 

Palacký děkoval a sliboval, „že až do posledního vzdechu vytrvá ve 

službě národa“. V novoměstském divadle bylo pak uvedeno slavnostní 

představení Verdiho Trubadúra. Následující slavnostní den (13. června) 

byla uspořádána masová hostina pod širým nebem ve Stromovce. O den 

později byla k těmto oslavám připojena slavnost svěcení praporu 

akademického čtenářského spolku a celý podnik byl završen vydáním 

Upomínky na den 14. června, co padesátileté jubileum vědecké činnosti 

Františka Palackého, kde byly všechny akce popsány. Je nutné 

připomenout, že vše probíhalo měsíc po slavnosti pokládání základního 

kamene Národního divadla, v době, kdy začínaly první tábory, tj. 

                                                 
193 Malý, J.: Naše znovuzrození, s. 132. 
194 O oslavách v moravských městech referuje podrobně Jiří Malíř (Malíř, J.: K pojímání 

osobnosti F. Palackého v české společnosti na Moravě v letech 1848-1898. In: Šmahel, F. 
(Ed.): František Palacký 1798/1998. Dějiny a dnešek.Praha 1999, s. 485n). Upozornit je 
potřeba především na slavnost odhalení pamětní desky na Palackého rodném domku v 
Hodslavicích.  

195 Národní listy, 9. 6. 1868, č. 158. 
196 Srb, A.: Z půl století (vzpomínky). Praha, 1913, s. 10. 
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přibývalo veřejných akcí, které měly do značné míry konfliktní 

potenciál. Palackého oslavy měly vnější formu soukromé integrující 

festivity, která však byla realizována ve výrazně významově 

univerzalizované veřejné podobě. Tu je však potřeba analyzovat právě v 

souvislosti s tímto specifickým druhem festivity, který využívá 

symbolické personifikace. 

Kromě osobních gratulací mnohých delegací u Palackého doma, 

byly mu zaslány tisíce přání i ve formě telegramů. Nejčastějším 

označením, kterého se mu dostalo, bylo „učitel národa“, „ buditel 

národa“ a „otec národa“. Tato symbolická role však ještě v této době 

nejspíše nebyla jednoznačně sedimentována. Ve fejetonu Národních 

listů byla ve vztahu k národu použita metafora „národu českoslovan-

ského a velikého syna jeho“, kteří „mohou patřiti sobě do očí s pocitem 

nevýslovného blaha, žehnajíce sobě navzájem“.197 Zmiňovaná 

Upomínka oproti tomu uvádí jako významové zařazení Palackého do 

identifikačního rámce národa označení „nejvýtečnější, nejčinnější a 

nejvzdělanější syn zdárný mocné matky Slavie a starostlivý otec národa 

českoslovanského“.198 Patriarchální symboliku zdůvodnil ve svém 

přípitku páter Václav Štulc.199 Vychází z přikázání Cti otce svého a 

matku svou, přičemž matkou „nám je česká vlast“, která byla „na smrt 

štvaná a odsouzená“. Otcem je ten, kdo „nás učil ji milovat“, tj. po 

Jungmannovi nejvíce Palacký. Symbolická personifikace vztahu 

Palacký – národ/vlast se tak dále komplikuje. Především je potřeba si 

povšimnout, že je vztah reprezentován prostřednictvím rodinného 

trojúhelníku matka – otec – syn, který je hodnotově vymezen na základě 

křesťanské úcty na jedné straně a učení k víře na straně druhé. Nabízí se 

otázka, jakou podobu v této symbolické struktuře má role matky. V 

tomto směru se konotace spojené s vlastí (utrpení, strádání) přenášejí na 

národ, jehož synové jej křísí pomocí vzdělávání. Palackého pozice se 

                                                 
197 Národní listy, 17. 6. 1868, č.155. 
198 Čermák, M. (Ed.): Upomínka na oslavu Krameriovu, s. 15. 
199 Národní listy, 16. 6. 1868, č.154. 
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však dále posunuje od role křisitele, zdárného syna (případně s odkazem 

na mučednictví Syna božího), jak jsme ji pozorovali u jiných osobností 

předbřeznové doby, k roli otce národa, která není charakterizována 

pouze zásluhami o národ, ale především motivem vzdělávání či 

výchovy k „mravní pravdě a kráse“.200 Palackého projevy z různých 

oslavných akcí (většinou velmi krátké) totiž pravidelně zdůrazňují právě 

symboly mravnosti a pravdy.201 Právě festivitní forma hostiny k 

oslavencovu jubileu, návštěvy či slavnostního pozdravení (holdování) v 

tomto patriarchálním rámci autority, dané morálním imperativem a 

disciplinací, vytváří silnou symbolicky personifikovanou vazbu na 

identifikační rámec slavnostních aktů. 

Na proměnu symbolické personifikace Palackého osobnosti 

upozornil již Jiří Malíř v souvislosti s Palackého poslední cestou na 

Moravu v roce 1873.202 Sám Palacký komentuje tuto cestu stručně v 

korespondenci dceři Marii a zeti F. L. Riegrovi.203 Rodný dům se mu 

zdál velmi zpustlý („téměř peleš lotrovská“), přijetí ve všech místech 

(Brno, Valašské Meziříčí, Rožnov, Zubří, Frenštát, Přerov, Olomouc) 

hodnotí jako „velmi slavné“ („ lidé div, že mne na rukou nenosí“). 

Moravská orlice jej v Brně vítala titulem „Náš otec, stařičký dějepisec 

království pan Dr. František Palacký mešká právě ve středu našem“. I 

při dalších příležitostech byl vítán co „otec náš“; je však také, jak 

upozorňuje J. Malíř, symbolicky vztažen i k postavě vlasti či země jako 

matky, která jej zrodila. Zde se dostává vztahům v symbolickém 

trojúhelníků ještě specifického významu, který kontextualizuje vlast, 

                                                 
200 Viz jeho slova při poklepávání na základní kámen Národního divadla; Národní slavnost v 

Praze dne 16. května 1868, s. 55. 
201 Ať se již jednalo o slavnosti, na něž byl z různých důvodů pozván, nebo přímo o jeho 

oslavy, byla jeho osoba kontextualizována do významu „výchovy“ a „morálky“. Ilustrativní 
příkladem může být jeho poslední triumfální cesta na Moravu, kde se údajně vyjadřoval 
„většinou krátce“, ale novinářům se podařilo zachytit na třech místech jeho „významné“ 
myšlenky. Na učitelské schůzi v Rožnově pod Radhoštěm připomněl roli učitelů při 
výchově národa, v katolicko-politické besedě vyzdvihl mravní základ veřejného působení a 
ve Frenštátě pod Radhoštěm pak uzavřel řeč tím, že neochabl v lásce ke svému národu a že 
je stejným jako před padesáti lety. Viz Kořalka, J.: František Palacký. Praha 1999, s. 527n.  

202 Malíř, J.: K pojímání osobnosti F. Palackého, s. 487. 
203 Stloukal, K. (Ed.): Rodinné listy Fr. Palackého dceři Marii a zeti F. L. Riegrovi. Dopis 

LXXXV. z 23. 7. 1973. Praha 1930.. 
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zemi, Moravu jako femininní křesťanský symbol matky-rodičky 

a Palackého jako jejího syna, zatímco jeho role jako otce se vztahuje k 

národu, tj. k oslavujícímu společenství. Na první pohled paradoxní 

situace je zde možné chápat dvojím způsobem. Za prvé jde o přenesení 

specifické genderové struktury křesťanské rodiny; figura muže-otce, 

který je pro národ-rodinu starostlivým opatrovníkem a matky-rodičky, 

která dává život synu. Za druhé můžeme však dát zmíněný paradox do 

souvislosti s katolickým učením o svaté Trojici, resp. přesněji vztahu 

Ježíše a Boha Otce. Oslavenec vystupuje jednak jako otec společenství 

věřících (v národ), jednak jako syn, jenž byl zrozen z matky-

bohorodičky (symbol vlasti). Jedním ze základních výroků Ježíše z 

Nového zákona, které otevírají trojický problém, je citát: „Já a Otec 

jedno jsme. Kdo vidí mne, vidí Otce.“ (Jan 14, 19). Představa, že více 

božských osob je součástí jediného Boha musela být v 19. století natolik 

samozřejmá a pro všechny pochopitelná, že přenesení na národní 

identifikaci nemusel být větší problém. V katechismech se již během 

povinné školní docházky žáci dovídali velmi jednoduše a stručně, co je 

trojjedinost boží: „Jediný Bůh je ve třech osobách. Každá má všechny 

vlastnosti jednostejně.“ 204 Charakteristické pro tento žánr je také 

představa, že trojjedinost nemůžeme pochopit, neboť je to tajemství. 

Navíc se zde přímo nabízí i zapojení figury jazyka, resp. národního 

ducha, které se hojně objevují a jsou spojovány s oslavami všech výše 

zmíněných osob; národní duch, podobně jako český jazyk prostupuje 

vlastence. Třetí božskou osobou – Duchem Svatým – v této divinální 

struktuře Národa je tedy český jazyk, prostřednictvím něhož vstupuje 

Bůh/národnost do věřících/Čechů. Symbolická personifikace národního 

rámce tak nabývá ucelené podoby, která prostřednictvím identifikačních 

procesů v průběhu festivitních akcí převrstvuje významový rámec 

katolické rituality.  

                                                 
204 Skočdopole, S. (Ed.): Druhý katechismus náboženství katolického pro školy obecné. Praha 

1878, s. 8. 
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Celá konstrukce zbožštění Františka Palackého – ve své době 

hojně metaforicky dokumentovaná – není však jen výrazem přenesení 

katolické představy trojjediného Boha a křesťanské rodiny na nejvyšší 

osobu národa. Je také odrazem proměny, jež se v druhé polovině 19. 

století dostávají procesy identifikace v rámci symbolického řádu rodiny. 

Jacques Lacan ve svém raném spise o rodině
205 vysvětloval nástup 

moderního abstraktního jedince, který se ke svému životu a jednání 

vztahuje jako k něčemu, s čím není bezprostředně ztotožněn (moderní 

identity jsou principiálně dynamické, umožňují střídání rolí) spojením 

dvou funkcí otce v jediné osobě: zklidňující jáský ideál, ideální 

identifikační bod a dravé Nadjá, symbolický jednatel zákazu. Zatímco v 

předmoderních společnostech byly tyto dvě podoby otce odděleny, 

jejich moderní spojení způsobilo rozpad bezprostřední tradiční 

partikulární identity ve prospěch soupeřících uvědomovaných 

moderních identit, pro něž se stává charakteristický pohyb 

(procesualita). Jestliže je tedy figury otce symbolicky využíváno v 

aktech identifikačních procesů moderních identit (Palacký – otec 

národa), souvisí to také s dobovou přechodovou situací, kdy tradiční 

patriarchální autorita vystupuje v procesech soupeření identit (např. 

národnostní boj). Napětí, které takto vzniká, se v případě národní 

festivitní kultury projevuje ve figuře zrady na otci; v době života 

Palackého (a bezprostředně po jeho smrti) by zde šlo o takové kauzy 

jako byl zmíněný spor o „poklepávající osobu“ při slavnosti Národního 

divadla nebo poměrně známá kontroverze ohledně účasti Palackého na 

oslavách 900 let od vzniku pražského biskupství.206 

Pro úplnost je nutné zmínit také okolnosti Palackého úmrtí, které 

však byly již několikrát popsány a jejich interpretace nám pouze 

podpoří uvedenou symbolickou konstrukci. Oslavy dokončení 

                                                 
205 Lacan, J.: La famille. In: Encyclopedie Française de  Monzie, vol. 8, La Vie mentale. Paris 

1938, s. 403-28. 
206 Viz nejnověji Pokorný, J.: Procesí zpátečníků aneb slavnost svatováclavská. In: Pokorný, 

J.; Velek, L.; Velková, A. (Ed.): Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. 
a 20. století. Praha 2007, s. 87-97. 
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Palackého Dějin národu českého měsíc před jeho smrtí měly velkolepý 

charakter s obrovskou hostinou (!) na Žofíně, slavnostními přípitky a 

výstřely z děl. Palacký svůj projev při slavnosti sám označil za svou 

závěť207 a předal tak své poselství společenství Národa. Opět se zde 

objevuje rituál společné hostiny zakládající specifickou pospolitost, 

navíc v podobě „poslední večeře“, která ohlašuje brzký konec. Ten však 

není koncem, protože Dílo je nesmrtelné, stejně jako Národ. Palacký je 

stále synem i otcem současně. Pohřeb v květnu 1876 završil 

konstruování symbolické personifikace Palackého, které se později 

dostalo rezonance v letech jeho kulatých výročích. O výrazně 

celonárodním charakteru akce,208 která byla označována za „smutný 

svátek, ale slavný“, napsaly Národní listy, že národ tím uctíval vlastně 

sám sebe.209 Také tzv. poslední slova Palackého, jejichž konstrukci 

analyzoval Vladimír Macura, odkazují k symbolické personifikaci 

figury Otce, který je totožný s Národem a současně Syna, který je ve své 

(tak pečlivě tiskem sledované) smrti vítězící. Významové přestruk-

turování původního výroku „Riegře, pomáhejte mi zvítězit; jedna strana 

bojuje – druhá strana – pomáhejte mi zvítězit“ až do Vrchlického 

„Pomozte vítěziti!“, které použil při stém výročí Palackého narození, 

poukazuje nejen k hojně rozvinuté symbolice Ježíše vítězícího, ale také 

vítězné církve, která je, podobně jako národní pospolitost, v opozici k 

církvi bojující společenstvím již vybojovaným, završeným, „vyspělým“. 

 

3.3. Velikáni Národa vítězícího  

 

                                                 
207 Viz Macura, V.: Poslední slova Františka Palackého. In: Šmahel, F. (Ed.): František 

Palacký 1798-1998. Dějiny a dnešek. Praha 1999, s. 530. 
208 Podrobný popis pohřbu podává ve svých vzpomínkách Adolf Srba; uvádí mimo jiné, že po 

celou dobu smutečního průvodu byly zavřeny všechny krámy na hlavních ulicích Prahy, v 
továrnách se nepracovalo a ve školách se nevyučovalo. Viz Srba, S.: Z půl století. Matice 
lidu XLIX, č. 6, Praha 1916, s. 26nn.  

209 Cit. Podle Pokorný, J.: Den Palackého. In: Šmahel F. (Ed.): František Palacký 1798-1998. 
Dějiny a dnešek. Praha 1999, s. 500. 
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Následující řadu festivitních situací spojených s personifikační 

symbolizací uvedu krátkým citátem z tištěného pamfletu „strany pro 

opravu námořnictva v Žižkově“, který není datován, je podepsán pouze 

označením „slepý mládenec v Žižkově“, je však možné usuzovat, že 

pochází z třetí čtvrtiny 19. století: „A pak tentononc ty divné nápisy na 

ulicích a na domech. Mluvil z nás někdo s ňákým Komenským, Husem, 

Žižkou, Prokopem atd., co? Chodili jsme s nimi do školy, he? Hráli jsme 

s nimi šístku nebo bulku? Co je nám do nich!“ 210 Ačkoli měl uvedený 

leták nejspíše očerňovat obecní samosprávu z jiných důvodů, parodický 

výpad proti označování ulic po tzv. velikánech české minulosti nám 

předznamenává specifický typ oslavovaných osob, které se objevují ve 

festivitním dění v 60. letech poprvé a kterým se dostává jiných forem 

oslav než osobám předbřeznové éry, ať živým nebo mrtvým. Tzv. 

historické postavy jsou totiž zasazeny do významového rámce 

národních dějin, který se v mnohém ještě vytváří nebo je právě v 

průběhu slavnostního dění přetvářen. Karnevalové převrácení hodnot 

velkých mužů minulosti a dětských hrátek tedy v úvodním pamfletu 

zvýrazňuje závažnost a vážnost, se kterou byly osobnosti české historie 

představovány a využívány ve veřejném prostoru; lidový jazyk a styl 

pak představuje obrácený vztah osvěty (jakýsi lidový odpor vůči ní), 

jejíž součástí také v této době byly české dějiny a s nimi spojené osoby. 

V následujícím představím několik příkladů z festivit, které byly 

věnovány právě takovým osobám a tématům a jež se vyznačovaly do 

jisté míry specifickými formami i odlišným prostupováním 

významových rámců než jsme viděli v předchozích případech. 

Z výše jmenované řady postav, jimž se všem dostalo poměrně 

významných oslav (!), začnu osobou nejspíše nejoslavovanější, a to 

Janem Husem. K (ne)oslavování Husa se – jako v mnohých jiných 

případech veřejných akcí – satiricky vyslovil i Jan Neruda ve fejetonu z 

                                                 
210 Národe v Žižkově a vedle, s. d., s. l. 
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července 1871.211 Jeho komentář se trefuje do „nevšímavosti“, se kterou 

tehdejší česká společnost přešla toho roku červencové výročí Husovo: 

„ ... v den 6. července – den narození i úmrtí Husova – o Husovi naše 

časopisy ani nemukly! Ale ani jediný, a to je tím pěknější, že nasvědčuje 

nastalé již velké národní svornosti.“ Nerudova ironická nota převrací 

všudypřítomná slova o národní svornosti, která zazněla snad na všech 

národních slavnostech, i pro opačnou situaci „neslavení“. Téma 

svornosti, jednoty apod. je velice důležitým momentem festivitní 

kultury národního hnutí, povšimněme si však, jaké úvahy podává 

Neruda o slavení Husa a obecně významných historických postav. Hus 

byl, podle něj, „dosti velkým mužem a hrdinou; vypravuje se o něm, že 

umřel docela pro své přesvědčení a beze slz“. Důvod pro jeho 

oslavování by tedy byl, háček je však v tom, že „se to stalo už před pěti 

sty lety a ani ne v Čechách!“ Tímto směrem dále Neruda hledá důvody, 

proč se nadšení pro oslavování Husa u českých novinářů vytratilo, 

zatímco „lid“, jak píše, jej jako jediný oslavil alespoň zpěvem. Vychází 

při tom z blíže neautorizované obecné pravdy, že „člověk nestojí za nic, 

nenadchne-li ho blízkost velkého muže“, z čehož je možné vyvodit, že 

naopak vzdálenost musí působit naopak. Navíc potřebné „nadšení není 

slanečkem, abychom je mohli jíst nasolené ještě po několika letech“. V 

roce 1871 už odeznívá vlna nejen veřejných akcí různého druhu, ale 

speciálně k oslavování nutného „čerstvého nadšení, které už nemáme“; 

lapidární zhodnocení tehdejší situace možná nepřekvapí, pozornost si 

však zaslouží nyní spíše, jakým způsobem Neruda vyděluje oslavující 

ve vztahu k oslavovanému předmětu. Vyslovené My je odděleno od 

lidu, který je „věčně mlád, modlí se k ideálům a nemá své národní svaté 

jen pro parádu“. Kromě toho, že se jedná o velmi ojedinělý případ 

dobového užití spojení „národní svatí“, které je na tomto místě 

ospravedlněno nejspíše pouze satirickým tónem textu, ukazuje se zde, 

                                                 
211 Neruda, J.: Úkazy nevšímavosti, zároveň potěšitelné důkazy národní zralosti, radost do 

budoucnosti podle obrazu božího. Národní listy, 9. 7. 1871, č. 185.  
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jakým způsobem se při oslavování osob spojených s českou historií 

nastoluje otázka lidu, tj. problém nevzdělané části národa. Zatímco v 

případě katolických svatých je otázka obeznámenosti s příběhem 

dotyčné osoby vyřešena, u „národních svatých“ je teprve nutné nastavit 

mechanismy přenesení příběhu Národa na významné historické postavy. 

Právě tím, že má festivitní akt zahrnout celé společenství, je nutné řešit 

otázku, zda a jakým způsobem jsou známy národní Dějiny v jeho 

jednotlivých složkách. Toto vědění, které je součástí identifikačního 

procesu, je v této době charakterizováno stále jako problematické ve 

vztahu k lidu. Z Nerudovy úvahy tak vyplývají některé momenty, které 

jsou důležité pro symbolickou personifikaci spojenou s tzv. velkými 

muži minulosti a které budou dále analyzovány již na jejich oslavování, 

nikoli na jejich „neslavení“. 

Osou slavnostního dění kolem Jana Husa ve sledovaném období 

by mohly být oslavné pouti českých vlastenců do Kostnice, do místa 

jeho skonu, do města, které si Husovo upálení připomínalo, byť ve 

značně jiném kontextu než v jakém se později Hus objevuje v národním 

identifikačním rámci. Prvním mezníkem, který by již mohl být součástí 

festivitní kultury národního hnutí, je akce organizovaná právě 

kostnickými měšťany v roce 1862.212 V tomto roce se konalo slavnostní 

pokládání památního kamene s Husovou pamětní deskou. Na základě 

kontaktu mezi kostnickým slavnostním výborem a novinářem Rodinné 

kroniky Karlem Vítem Hofem byl v tomto časopise v červenci 1862 

otištěn dřevoryt s plánovanou podobou Husova pomníku a Národní listy 

oznamovaly, že se na slavnost chystá „docela významný počet 

vlastenců“. Po zdrženlivé reakci z Kostnice nakonec k návštěvě nedošlo, 

ale událost otevřela otázku „poutě do Kostnice“ pro následující léta. 

První téměř veřejnou cestu vykonali v roce 1867 curyšští Češi, kteří již 

                                                 
212 Vycházím zde ze studie Jiřího Kořalky, která souhrnně popisuje cesty ctitelů Husovy 

památky a jejich kontakty s Kostnickými v období 1844-1868. Kořalka, J.: Konstanz als 
Reiseziel tschechischer Husverehrer um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Schriften des 
Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. Heft 107, Friedrichshafen 
1987, s. 105-125.  
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během cesty po jezeře zpívali české písně, navštívili kostnického 

starostu a u památečního kamene uspořádali malou oslavu, která 

sestávala z pronesení řeči, položení věnce a zpěvu staročeských písní a 

písně Kdo domov můj. Hlavní řečník, učitel Knobloch, načrtl ve svém 

projevu historické mezníky národních dějin – 200 let po smrti Jana Husa 

se jeho dílo zhroutilo a po dalších dvou stoletích se Husův národ začal 

probouzet. Zprávy o této cestě publikované v Národních listech 

akcelerovaly přípravy první opravdové pouti z Čech, která se 

uskutečnila následujícího dramatického roku 1868. 

Již v březnu 1868 byla vydána výzva Do Kostnice! a pod tímto 

heslem byly dále publikovány informace v liberálním tisku; šlo jednak o 

zprávy organizačního charakteru, které „Výbor slavnosti kostnické“ 

zveřejňoval především pro (potenciální) účastníky akce, ale také se 

jednalo o vysvětlující a objasňující komentáře k předmětu oslavy, tj. 

Janu Husovi a křesťanství obecně. Tak se v Národních listech objevil na 

titulní straně pod zmíněnou výzvou text seznamující čtenáře s počátky 

křesťanství v Čechách a na Moravě. Povšimněme především argumen-

tace, se kterou je k tomuto vylíčení přistoupeno. Hned v prvním 

odstavci je několikrát odkazováno na „znalost“ dějin: „ Kdo jest 

znatelem dějin národa českého, přisvědčí nám…“; „ Bohu díky, většina 

národa českého již dávno srozuměla, proč Hus byl upálen …“; „ známost 

[se skutky a zásluhami Husovými] zvláště za poslední doby po veškerém 

národě českoslovanském valně rozšířena, upevněna i oživena jest“.213 

Zásluhu na tom mají především K. J. Erben, jenž právě v této době 

dokončil vydání souborného díla Husova, a pochopitelně F. Palacký se 

svými mnohými „politicko-kulturními studiemi“, kteří „k letošní 

slavnosti postavili Husovi pomník trvání věčného a ceny neskonalé“. 

Autor následně přímo vyzývá: „Zpytujte poněkud obzor našich dějin, na 

nějž vyniká. Na obrubě tohoto obzoru leží město Kostnice.“ První 

kvalitou, kterou oslavování velikého muže přináší, je tedy znalost 

                                                 
213 Do Kostnice!, Národní listy, 20. 6. 1868, č. 158. 
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historického kontextu, tj. obeznámenost se základní konstrukcí (tou 

správnou), jež oslavovanou postavu vztahuje k národní myšlence. 

Nejistota ohledně skutečné znalosti u všech příslušníků společenství, 

která má být předpokladem k úspěšnému identifikačnímu procesu, stále 

zaznívá, i když je vyjadřována optimistickými prohlášeními o „zlepšení 

stavu“. Za druhé však jsou tyto konstrukce vztaženy k hodnotám, které 

mají pro identifikační rámec hrát zakládající roli; zde v případě Husově 

a Národních listů je to „svoboda ducha a svědomí proti despotismu“ a 

„čest a důstojnost lidská“. Výsledným spojením je však odkaz k 

světovosti události národních Dějin, oslavovaného jedince, hodnot s ním 

spojených, a tím i symbolicky personifikované festivity: „ Pouť Čechův 

do Kostnice jest triumf před Evropou!“ 

Ideová podstata oslav Husových byla podrobněji zdůvodněna v 

brožuře, která vyšla následujícího roku nákladem Josefa Baráka. Zde 

byl předveden liberálně-demokratický program a vztažen k 

oslavovanému Husovi. Centrálním pojmem je zde Svoboda a řada 

významových opozic zápasu pravdy proti lži, světla proti tmě, volnosti 

proti otroctví. Více než obsahová náplň Husova kultu nás však nyní 

zajímají variace symbolické personifikace jeho osoby v rámci 

významového rámce slavnosti, tj. proces, kterým je jako velký muž 

vřazen do slavnostní situace. Autor vychází z dějin „ myšlénky svobody“, 

v nichž hrají významnou úlohy postavy obětí/bojovníků, z nichž prvním 

byl Kristus. „Jméno nehynoucí v dějinách zápasu lidstva za svobodu“ 

patří takovým mužům, kteří „ochotně a s nadšením“ umírali za své 

přesvědčení. Mezi ně patří i „slavný rodák“ Jan Hus, který byl již po své 

smrti ctěn „lidem“ jako „svatý mučedník“. Po Bílé hoře však nastoupila 

„doba strašná“, kdy byl Hus líčen jako kacíř, a to především díky 

„kejklům jezovitským“. V nové době, současnosti, době „ lásky k vlasti a 

k svobodě“ je opět potřebné připomínat „velkého mučedníka“, který 

zemřel za právo a pravdu. Vztah národa k oslavované osobě je vyjádřen 

poněkud znejišťujícím předpokladem, že „národ, jenž až dosud vždy 
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oslavil způsobem skvělým památku mužů slavných, kteří z lůna jeho 

vyšli, oslaví zajisté i velevýznamnou památku narození Husova a podá 

tím světu důkaz“, že ho oslavuje jako „bojovníka za právo národnosti“ a 

„obhájce svobody ducha“. Následujících 60 stran knížky tvoří 

dramaticky převyprávěný život Husův podle Palackého, tj. proporčně 

daleko významnější část než úvodní ideový program, a závěrečné líčení 

samotné pouti do Kostnice. Samotné vyprávění by si jistě zasloužilo 

vlastní analýzu, na tomto místě bych jen konstatoval, že se jedná o 

ukázkový příklad žánru legendy o světci, který pomocí variace někte-

rých motivů (podrobnosti mučení, touha po smrti, postava zrádce, 

odevzdání se Bohu) podává populární výklad o životě a smrti osoby. 

Přenesení legendistického žánru z katolického významového rámce s 

překlopením hodnot mělo v případě Husa jistě nejlepší předpoklady ze 

všech oslavovaných osob Národa. Kromě toho, že zde již existovala 

jistá starší středověká a raně novověká tradice, současně již byl k 

dispozici národně orientovaný výklad husitství, který podtrhoval figury 

bojovníka i mučedníka za Národ. To, že byly Husovské akce pořádány 

pod praporem demokratického liberalismu, byly pořádány 

mladočeskými kruhy a současně přebíraly zcela otevřeně symboliku a 

ritualitu katolického světectví (a poutí), by mohlo být předmětem 

interpretace v rámci různých teorií sekularizace, mělo by však 

především vést k otázce, zda je uvedený vztah paradoxem, přenesením, 

vzájemným propůjčováním a interakcí,214 prostým ovlivněním či 

dokonce symbiózou. 

Propojením katolické rituality s liberální ideologií se však pro-

blém oslavování Jana Husa nevyčerpává. Osoba Husa totiž v určité 

rovině spojovala liberální proud národního hnutí s kruhy evangelickými, 

které, ač byly v rámci tehdejší české společnosti spíše marginální silou, 

usilovaly o vlastní významové naplnění symbolické personifikace Husa 

                                                 
214 Randák, J.: Sekularizace náboženské řeči a gest v české revoluci 1848/49. In: Fasora, L., 

Hanuš, J., Malíř, J., (Ed.): Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno 2007, s. 49-
67. 
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a její využití v rámci tehdejšího masového slavnostního dění. Husovou 

největší oslavou druhé poloviny 19. století byla památka jeho pětistých 

narozenin v roce 1869. Na počátku září se konaly dvě oslavy v Praze a v 

Husinci, kde byl odhalena pamětní deska na Husově rodném domě. Té 

husinecké vévodil tradičně propracovaný projev Karla Sladkovského, 

který se snažil Husa obhájit proti obrazu, jenž mu za 200 let přiřkli 

„ jeho nepřátelé“, a současně zformulovat liberální interpretaci Husova 

odkazu. První téma bylo právě tím, které přivedlo i zástupce 

evangelických kruhů na tuto slavnost, a tím i do pomyslného centra 

festivitního dění těchto let. Bojovná slova Sladkovského proti „svatým 

otcům řádu jezuitského“, „Římu“, „ zuřivcům samozvané pravověrnosti“, 

„horlivcům víry“ apod.215 byla jistě jasným signálem pro představitele 

obou tehdejších evangelických církví stran katolických výpadů proti 

kacířství (nejen) Husa. Sladkovský přímo evokoval soud s Husem na 

místě oslavy a v soudobém kontextu. Ve čtyřech bodech obžaloby se 

účastníků ptá, zda je mohou „za dnešního dne“ považovat za kacířství; 

žánr slavnostní řeči mu umožňuje odpovídat si: „Nikdo neodváží se 

toho!“ „ Nikdo nehlásí se!“ „ Slavné ticho, velevýznamné to ticho...“ 216. 

Festivitní situace zde mimo jiné umožňuje performativní účast aktérů 

přímo na historické události spojené s oslavovanou osobou. 

Identifikační proces je tak neobyčejně intenzifikován; symbolická 

personifikace přetavuje společenskou událost slavnosti do 

koncentrovaného aktu zvýznamnění prostřednictvím přímého aktuálního 

vztahu s oslavencem. Jestliže v případě (ne)žijících osobností 

předbřeznové éry se takto dělo především v symbolické rovině 

křesťanské rodiny (synové, otec Národa, matka Vlast), u Husa se 

setkáváme s problematičtějším vztahem: na jedné straně je narůstající 

význam husitství v (Palackého) konceptu národních Dějin, na straně 

druhé existuje stále diskursivně neopominutelné významové pole, které 

                                                 
215 V celém projevu není explicitní odkaz na soudobou katolickou církev, přestože je figura 

nepřítele konstruována podle jasných atributů.  
216 Sladkovský, K.: Slavnostní řeči Dra. Karla Sladkovského. Praha 1878, s. 60. 
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Husa zařazuje mezi osoby nejen ne-oslavovatelné, ale přímo 

zavrženíhodné – kacířské. Husovské slavnosti představovaly pokus 

tento konflikt překonat – vystavit symbolickou konstrukci Husa a 

husitství natolik pevně, aby se stala ústředním tématem Dějin národa. 

Tato fáze byla společnou platformou organizátorů slavností a evange-

líků, kteří se jich účastnili a jejichž reprezentanti se i prezentovali 

během slavnostního dění. Jak uvádí Petr Pabian, evangelické pojetí 

husitství v 19. století vycházelo za prvé z představy Husa jako 

osvoboditele od Říma a jako osvoboditele Národa.217 Následoval však 

druhý krok, který měl z tohoto předpokladu vycházet, a to, že se má 

Národ vrátit k odkazu Husově přistoupením k evangelické církvi. Druhý 

řečník na pražské slavnosti, evangelický duchovní Bedřich Fleischer, 

začal svůj projev oslavnými frázemi o Husovi jako „muži národním“, 

„věrném vůdci národa“ apod. a výslovně dodal, že „jest to slavnost ryze 

česká, ryze národní“. Dále přešel postupně přes téma „svobody 

duchovní“ a pravdy k roli Bible: „ ,Ptejte se sv. Písma!´ – Těmito čistě 

křesťanskými zásadami dal Hus podnět národu svému k volnému 

skoumání rozumovému, bez něhož vývin kulturního i duševního vzdělání 

národního i náboženského jest nemožný ... Písmo má jedinou 

oprávněnost šířiti světlo, svobodu a osvětu (Výb.)“.218 Integrace Husovy 

role náboženské a národní se projevuje velmi obezřetně i v dalším textu 

projevu. Zatímco však národní významový kontext je formulován 

zřetelně a ostře i vůči aktuální situaci,219 reformační význam Husův je 

pouze řazen vedle něj.220 Toto opatrné zacházení s náboženským 

kontextem oslavované osoby v kombinaci s vyhraněnou národní 

                                                 
217 Pabian, P.: Czech Protestants and national identity: commemorating Jan Hus in 1869. 

Bohemian Reformation and Religious Practice. 7th international symposium. AV ČR a UK. 
Praha. Rukopis.  

218 Národní listy, 5. 9. 1869, č. 245. 
219 Zmíněno je např. odmítnutí snah o církevní revizi Husova sporu; dvakrát je citován údajný 

Husův výrok: „Bůh dal Čechům českou zemi jako Israeli Kanan, proto mají oni v ní 
panovati bez rušení skrze cizozemce!“  

220 Např. „Hus je co do hájení práv národních učinil dle sil lidských všecko a co do 
nábožensko-církevních oprav mnoho“; „Hus se stal mučedníkem národní své horlivosti i 
mučedníkem svého náboženského přesvědčení.“ 
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identifikací navozuje diskursivní strategii, která má za cíl infiltraci 

jednoho významového rámce druhým, jemuž má dodat chybějící 

symbolickou rovinu Boží přítomnosti nebo přímo nahradit potlačenou 

roli nepřátelské a tmářské církve. Z několika důvodů se však tato snaha 

evangelických kruhů stala pouze epizodou. P. Pabian uvádí dva přístupy 

samotných evangelíků, které se začaly po událostech konce 60. let 

objevovat.221 Optimistický proud věřil, že jde o začátek příklonu 

katolických Čechů k protestantismu; pesimistická reakce poukazovala 

na to, že se fakticky oslavy dotkly otázky náboženství jen velmi 

okrajově a že byly důkazem českého nezájmu o víru a pokrytectví. Je 

zjevné, že v kontextu předchozí analýzy symbolických personifikací a 

jejich křesťanského významového rámce, nelze hovořit jednoduše o 

pokrytectví. Základem všech těchto diskursivních strategií je převrst-

vení identifikačních procesů, jejichž atributy se různým způsobem 

horizontálně přesunují a transformují a ustavují tak ve významově 

koncentrovaných aktech slavností nové konstelace. Jakkoli se 

evangelická představa o českém národě jako národě Husově, reformace 

a protestanství ukázala extrémní, nezůstala bez pozdější odezvy a byla 

např. součástí pozdějších sporů o formulaci české otázky. 

Jednu z vůbec nejzajímavějších poznámek k symbolické 

personifikaci Husově a vůbec husitství v 19. století podal Peter Heumos 

ve studii o krizi a husitském rituálu.222 Klade si otázku, zda recipovali 

dělničtí tovaryši a drobní živnostníci nějakým specifickým způsobem 

národní tradice a dějiny. Podle něj je možné najít dostatečné důkazy, že 

se soustředili především na tradici Husovu a husitství. Upozorňuje však, 

že to neznamená, že by dělnictvo v 60. a 70. let získalo „zvláštní povahu 

a historickou hloubku“ ze spojení s husitstvím, jak uváděli 

pokračovatelé Zdeňka Nejedlého. Na příkladu jednoho dělnického 

                                                 
221 Pabian, P.: Czech Protestants and national identity, s. 8. 
222 Heumos, P.: Krise und hussitisches Ritual. Zum Zusammenhang von tschechischer 

Arbeiter- und Nationalbewegung in Böhmen in den sechziger und siebziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts. In: Seibt, F.(Ed.): Vereinswesen und Geschichtspflege in den böhmischen 
Ländern. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum. München 1986, s. 109-123. 
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tábora, kde byl vzýván Žižka, se snaží dokázat, že dělnické představy o 

světě a významech mohly být zcela bez problémů kanalizovány figurou 

Žižky jako „legendárního národního spasitele“. S odkazem na 

systémovou teorii označuje toto ritualizované jednání jako „bezpro-

středně prožívanou životní formu“, která je ve svém „prožívání“ 

nezpochybňovaná. Tento výklad náboženského prožívání a národní 

rituality stojí však na předpokladu, že jsou hotové představy, obrazy, 

identifikační obsahy apod. prostřednictvím rituálů předávány, 

„kanalizovány“ nebo rozšiřovány mezi „obyčejným lidmi“. Tento 

proces, který nazývám identifikačním, není z hlediska svého 

performativního charakteru možné chápat jako jednostranný lineární 

proces od obsahu k formě, od abstraktní ideje ke konkrétní zkušenosti, 

od racionality zájmů k emocionalitě prožitku. Tyto a řada dalších 

kategorií zakládají soubor hierarchií v rámci západního myšlení, které 

jsou vždy narušovány již v okamžiku, kdy se mají projevit. Právě oslava 

velkých mužů – konkrétní akt, událost slavnosti, festivitní situace – tak 

reprodukuje jistý významový rámec (např. křesťanská symbolika), který 

však současně destabilizuje tím, že jej restrukturuje a propojuje s jiným 

významovým rámcem. Můžeme-li v těchto kvazi-singulárních aktech 

rozpoznat jisté regularity identifikačních rámců, je to dáno pouze tím, že 

je jako takové identifikujeme. Zde by pak měla nastoupit archeologie 

identity spojené s Národem, zkoumající zdroje vlastní identifikační 

praxe. 

Heumosův příklad nás posunul k širšímu pojetí husitství, resp. k 

dalším postavám s ním spojených. Mezi nimi se objevují nejvýznamněji 

dva husitští vojevůdci – Jan Žižka a Prokop Holý. Oběma byl postaven 

a odhalen pomník na významných bojištích husitských válek. Slavnost 

Žižkova se odehrála téměř přesně čtyři roky po Husově, 6. – 7. září 

1873 na vrchu sv. Gotharda u Hořic. Mezi oslavovanými osobnosti 60. a 

70. let byl Žižka jediný, kterému se v poměrně krátké době dostalo 
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hotové portrétní sochy.223 Zasloužila se o to sbírka Hořických občanů, 

která v rekordním čase jednoho roku přinesla 1200 zlatých, a také 

hořický Sokol, jehož členové po celý rok jednou týdně pracovali na 

okolí pomníku, aby je upravili do parkové podoby.224 Samotná socha, 

jejímž autorem byl mladý místní rodák P. Jiříček, nezobrazuje Žižku v 

nijak bojovném postavení; jeho mírně nakročená a prohnutá postava 

drží v pravé ruce palcát, jehož tíha spočívá na podstavci, jakoby se o něj 

spíše opíral. Označení pod sochou zní: „Jan Žižka z Trocnova, vůdce 

lidu českého v bojích XV. věku.“ Zprávy z tisku, který o události 

odhalení pomníku referoval, svědčí o tom, že mohlo jít o důležité 

slavnosti pro město a okolí. Pokud se však jedná o symboliku spojenou 

s oslavou Žižky, jsou komentáře velmi stručné, projevy nejsou 

reprodukovány z hlediska obsahu, ale pouze z hlediska formy a reakce 

publika („řeč bezpočtukráte hromovým jásotem a souhlasem 

přerušena“ 225). Hlavní charakteristikou většiny popisovaných projevů 

pak je, že jsou „rázné“. Platí to i o nápisech, které se objevily během 

průvodu na hořických domech. Mezi nimi se (ne)přímo Žižky týkaly: 

„Žižko, velikáne drahý, dosud má národ práci s tvými vrahy“ a „Vstaňte, 

velikáni, vzkřiste zuboženou vlast“. Bojovný charakter symboliky se 

projevil také ve slavnostní výzdobě místa odhalení, které bylo obloženo 

„z dob husitských zachovanými zbraněmi“. Zapojena však byla 

především symbolika „vítězství Národa“ s poukazem na vítěznou 

Žižkovu bitvu z roku 1423. Z ojedinělých reakcí mimoregionálních ční 

pouze Riegrův telegram, který svědčí o jeho snaze spojit Žižku nějakým 

způsobem s „vítězným bojem“, nehlásat však agresivní výbojnost: 

„Slávu velikému rekovi, ukázavšímu, kterak vítězit. Šikem národním 

nečiníme nájezdu, leda k obraně. Všichni za jeden muž.“ 226  

                                                 
223 Jungmannovi byl téhož roku odhalen pouze sádrový odlitek sochy. 
224 Národní listy, 9. 9. 1873, č. 247. 
225 Tamtéž. 
226 Posel z Prahy, 9. 9. 1873, č. 249. 
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Značně mohutnější charakter měly oslavy Žižkovy o rok později 

při odhalení pomníku-mohyly na Žižkově poli u Přibyslavi. Ještě oslava 

pokládání základních kamenů pomníku měla spíše regionální charakter. 

Odehrávala se počátkem května a dva kameny, darované a dopravené 

Sokolem humpoleckým a městem Humpolcem, byly slavnostně 

poklepány „za přiměřených hesel rázných a vlasteneckých“.227 Zářijová 

slavnost odhalení byla již z velké části pod organizací pražského Sokola 

a zvláště pak nakladatele Jana Otty, přibyslavského rodáka. Zajištěna 

tím byla nejen hojnější účast pražských spolků, ale i patřičná 

medializace v tisku. Jestliže však ještě na slavnost hořickou poslal svůj 

umírňující vzkaz F. L. Rieger, přibyslavská slavnost se již obešla bez 

jakékoli účasti staročeského tábora. Osobnost Žižky tak prokázala i svůj 

konfliktní potenciál. Nyní přihlédneme k významovému prostoru, 

kterému se Žižkovi dostalo v rámci festivit spojených s radikálnějším 

proudem národního hnutí. 

Zpravodaj Posla z Prahy si při referování o slavnosti posteskl nad 

údělem novináře, který musí prodělat již „dva tucty slavností 

národních“, které se při nejlepší vůli pořadatelů „podobají jak vejce 

vejci“.228 Poněkud nepřesvědčivě dodává, že slavnost Žižkova byla i tak 

výjimečná díky „hlubokému národnímu a kulturnímu významu, kterýž 

spíná národ český k jmenu Žižkovu“. Významový kontext, ve kterém se 

Žižka v této době objevuje, by bylo možno označit za radikální; 

subjektivní reflexe autora spojuje tyto symbolizace s vlastním osobním 

nepohodlím, čímž se snaží vyzvednout osobu J. Žižky, jeho oslavení a 

potažmo s ním spojený významový rámec nad ostatní festivitní akce té 

doby. Jak se tedy v tomto diskursu ustavuje obraz Žižky jako velkého 

muže? Především je zobrazen jako bojovník proti tmářství, které 

nepředstavuje jen doba, která jej označila za lupiče a vraha, ale 

především středověk – „doba smutná pro člověčenstvo evropské“, „ doba 

                                                 
227 Národní listy, 7. 5. 1874, č. 124. 
228 Posel z Prahy, 22. 9. 1874, č. 250. 
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duševní temnoty, nevědomosti, pověry a bludů“, „ doba mravní 

skleslosti, surovosti a otroctví“.229 Po Husově kritice Říma a církve 

přišel Žižka, který „palcátem svým zjednal platnost slovům betlémského 

kazatele“. V situaci vnějšího ohrožení Národa Žižka vykonal „zázrak“ a 

mobilizací „selské košile“ zachránil vlast. Zde se již dostáváme k 

pozitivním charakteristikám osobnosti Žižkovy; je označen nejen za 

„zachranitele národnosti své“, „ mstitele mučedníka kostnického“, ale 

také za „metlu všech tmářův“, „ vzor volného a osvíceného člověka“.230 

Eduard Grégr ve své slavnostní řeči tak po vylíčení Žižky „co velikého 

vojevůdce a bojovníka“ přechází k charakteristikám aktuálnějším: Žižka 

byl „šlechetný, osvícený a pokročilý muž“, který bojoval „pro 

nejvznešenější ideály člověčenstva“, „ pro svobodu, osvětu a pokrok“; 

kalich táboritů má dokonce (kromě přijímání podobojí) znamenat „svo-

bodu, rovnost a bratrství“. Podobně jako v případě Husově, ale ještě ve 

vyhraněnější formulaci, je Žižka včleněn do významového rámce 

„pravé, ryzé demokracie“. Na rozdíl od předchozího kontextu 

husovských oslav již však není přítomná symbolika křesťanská, byť i v 

podobě boje, příp. mučednictví za pravdu. Zatímco Hus byl figurou, 

jejíž náboženská symbolika byla využitelná alespoň v kontextu 

„světovosti“ českého Národa, Žižka již zaujímá výhradně 

sekularizovanou roli, která je navíc provázána agresivně konfliktními 

konotacemi (jak vůči „ jezovitům“, tak vůči „ Němcům“). Pokud však jde 

o performativní strategie, jež jsou pro odpovídající symbolickou 

personifikaci praktikovány, vykazují obě festivitní situace i díky 

žánrové blízkosti značné podobnosti. Grégrův projev na přibyslavské 

slavnosti končí sérií oslovení publika, jež začíná slovy „vy zajisté 

souhlasíte s Janem Žižkou …“ s následujícím výčtem identifikujících 

hodnot.231 Stejně jako v případě Sladkovského projevu je identifikační 

                                                 
229 Řeč E. Grégra při odhalení pomníku, Národní listy, 24. 9. 1874, č. 262. 
230 Význam oslavy Žižkovy, Národní listy, 22. 9. 1874, č. 260. 
231 Mezi ně zkráceně patří: každý Čech má hájit svou národnost; nikdo nemá sahat na práva 
Českého království; národ je přirozeným základem státu; veškerá moc vychází z lidu; 
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proces festivitní situace završen potvrzením identifikace oslavovaného a 

oslavujících – „… nuže, ejhle, jaký to souhlas z tisícerých úst statečných 

mužů českých. Ó, já to věděl, že se rozmýšleti nebudete, na kterou 

stranu se postaviti máte, vždyť proudí v žilách vašich ještě ta krev 

husitská.“ Tato konfliktuální linie identifikačních festivitních situací nás 

přivádí k hypotéze, že pro symbolickou personifikaci je charakteristická 

právě v těch významových kontextech, které přes deklarovanou 

univerzalitu identifikačních obsahů nepřímo přiznávají partikularitu 

vlastní pozice a zvýrazňují tak paradox moderních identifikačních 

procesů – ideální bezprostřední identita je předmětem zápasu 

soupeřících identifikačních sil, jehož výsledkem jsou v různé míře 

převrstvené a sedimentované významové rámce. 

Poslední větší oslavou Žižky ve sledovaném období byla národní 

slavnost při odhalení jeho sochy v Táboře v roce 1877. Táborští 

měšťané začali Žižkův pomník připravovat již v roce 1870, ale po 

několika zpožděních (zaviněných i autorem J. V. Myslbekem) přišla 

oslava odhalení na řadu až po pomníku Hořickém. Celá slavnost byla 

poznamenána velkým počtem zákazů okresního hejtmanství, které sice 

akci povolilo, následně se však snažilo regulovat její průběh ve všech 

možných směrech, včetně symbolické roviny. To mělo pochopitelně 

dopad i na podoby symbolické personifikace Žižky jako „velikána české 

minulosti“. Mnohé nápisy byly zakázány, přesto se jich objevilo značný 

počet, např. „Největšího Čecha, oslavují Čechy“, „ Národnosti a práva 

hájil jsem, odrodilce trestal jsem“, „ Dějiny velkých mužů jsou dějiny 

národa“, „ Nepřemoženému válečníku“, „ Veď nás, Žižko, vůdče náš“ 

atd.232 V odpovídající míře se zde setkáváme se stejnými atributy jako 

při předchozích oslavách – vítězství, hrdinství jako přímé charakte-

ristiky Žižkova odkazu a hesla rovnosti, volnosti, bratrství, resp. 

„svobody svědomí“, „ rovnosti lidské“ a „národnosti českoslovanské“. 

                                                                                                                               
jedině svoboda, pokrok a osvěta mohou sjednat národu lepší budoucnost; občané si mají být 
před zákonem rovni; vše se dá dosáhnout jen „neúnavnou prací“.  

232 Národní listy, 26. 8. 1877, č. 234. 
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Slavnostní řeč,233 pronesená místním rodákem Karlem Mlynářem,234 

téměř kopírovala předešlé projevy Sladkovského a Grégra. Její 

formulace byly sice méně vzletné, ale zahrnula stejnou škálu motivů od 

„agrárního“ charakteru husitského hnutí po Žižkovo válečnické umění. 

Krátce se dostalo dokonce i na citovanou řečnickou strategii „zpří-

tomnění oslavencovo“, když řečník konstatoval: „Avšak dnes Žižka opět 

mezi námi. – Hle, zavítal do středu našeho a nikdy více neodejde!“ Díky 

ojedinělé fotografii z archívu ateliéru Šechtl a Voseček si můžeme 

udělat představu o pozici ztělesnění oslavence v symbolického prostoru 

festivitní situace. Jak je vidět, jeho místo bylo vymezeno mezi 

oslavujícími, pomník byl obklopen publikem a řečník vystupoval z 

tribuny obdobně postavené do prostoru. Výjimečné postavení Žižkovy 

sochy při slavnostním aktu odhalení tak bylo dáno především rozdílem 

vertikálním, jež jí dávalo prostorově privilegované postavení. 

Performativní utváření identifikace se symbolizací oslavence tak na 

jedné straně vyžadovalo zpřítomnění a zvýznamnění prostorově 

fyzického vztahu oslavující-oslavenec, na druhé straně však i toto 

rozprostranění vyžadovalo jistou hierarchizaci s privilegovaným členě-

ním prostoru.  

Mohyla podobná té Žižkově u Přibyslavi, byla postavena u 

Lipan, tentokrát na místě smrti jiného husitského vojevůdce Prokopa 

Holého. K jejímu odhalení došlo roku 1881 – jak jinak – na začátku 

září. Šlo o slavnost již otevřeně mladočeskou, která symbolicky 

završovala husitskou linii oslav Hus – Žižka – Prokop. Konala se v době 

po požáru Národního divadla, kdy aktivizace v rámci sbírek na jeho 

obnovu dostupovala vrcholu. Významový rámec slavnosti byl více než 

u předchozích husitských navázán na bitvu u Lipan a osobě Prokopa se 

tak dostalo pouze několika atributů, které měly působit k dokreslení 

obrazu husitství jako demokratického a revolučního hnutí. Celá slavnost 

                                                 
233 Národní listy, 27. 8. 1877, č. 235. 
234 C. k. hejtmanství zakázalo, aby kdokoli „z Prahy“ pronášel během slavnosti jakékoli 

projevy.  
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tak byla poznamenána značnou kontrolou ze strany státních úřadů. 

Mohyla, která byla stejného tvaru jako Žižkova u Přibyslavi, avšak 

výrazně menší, stala se později místem dalšího a dalšího převrstvování 

významů lipanské bitvy tak, že dnes je obložena pamětními deskami 

odhalenými v rozmezí 110 let.235 Při odhalení však obsahovala pouze tři 

desky, z nichž dvě vyjadřovaly i podvojný charakter předmětu 

oslavování – jedna označovala místo smrti „Prokopa Velikého, slavného 

vojevůdce Táborů“, druhá obsahovala citát z divadelní hry Lipany od 

autora Václava Vlčka: „Ó místo bezmezného zármutku. Přehořké slzy v 

proudech po věky tě budou omývat!“ 236 Úvodní řečník dr. Šíl se věnoval 

nejprve otázce oslavy velkých mužů; jeho krátká úvaha stojí za citování: 

„Cokoli vykonali slavní předkové, to budiž vypsáno nejen slovy v 

dějinách, o tom nechť hlásají světu pomníky z kamene a z kovu posta-

vené jednak na poctu a slávu velikánů, jinak aby potomstvu na oči 

uváděly, co velicí naši předkové pro vlast a národ učinili. “ 237 

Na první pohled triviální konstatování zarazí při podrobnější 

úvaze podvojnou funkcí symbolické personifikace. Za prvé mají být 

oslavované osoby předmětem Dějiny a současně předmětem 

materiální/fysické komemorace. Za druhé, a to je z hlediska našeho 

tématu pozoruhodnější, si jednak velikáni zaslouží fysickou připomínku 

jaksi sami o sobě, již z podstaty jejich velikosti, jednak je pro ně nutné 

budovat materiální zpodobení paměti, aby si odpovídající společenství 

mohlo připomínat jejich slávu, a tím si upevňovat skupinovou identitu. 

Vrací se nám zde variace na Lacanovskou podvojnou strukturu 

moderního oidipovského problému; abstraktní princip ideální slávy 

osoby, hodnoty osobě se setkává s procesem identifikace společenství, 

které musí „práci vzpomínání“ teprve provést, neboli univerzální 

                                                 
235 Posledním přídavkem je pamětní deska z roku 1991, která hlásá „Den národního smíření – 

za společnost humánní, křesťanskou, národní, sociální a ekologickou, za právní stát“ a jež 
byla zřízena Mírovou unií Čech a Moravy a občany Vitice. 

236 Je pozoruhodné, že zpravodaj Národních listů neuvádí celý nápis přesně, ale mírně 
modifikovaný podle původního zdroje. Národní listy, 6. 9. 1881, č. 215. 

237 Národní listy, 6. 9. 1881, č. 215. 
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hodnotový nárok (velikost) je postaven vedle partikulární identity 

spojené s konkrétním společenstvím. Několikrát připomínaný paradox 

partikulární identifikace prostřednictvím univerzálního zde dostává 

jinou podobu – vzhledem k oslavované osobě má jít o dvě oddělené 

funkce. V této logice pokračuje dr. Šíl, když zdůrazňuje velikost tří 

postav husitské doby, z nichž dvěma se dostalo „již pocty zasloužené“, 

zatímco na třetího „bylo zapomenuto“. Aby byl tento deficit narovnán, 

inicioval spolek Prokop zřízení odhalovaného pomníku. Symbolická 

role, která je Prokopovi přisuzována, je poněkud posunutou variantou 

Žižkova charakteru; je jmenován jako „slavný válečník a bohoslovec“, 

„vůdce demokracie české“. Slavná husitská „trojka“ je dána dokonce do 

významové souvislosti: „nesmrtelný Jan, jenž skonal smrtí mučednickou 

v plamenech“ – „slavný rek Žižka, jenž vedl český lid nesčíslněkrát k 

vítězství“ – „Veliký Prokop, postrach nepřátel národa českého, jenž 

zpečetil lásku lidu českého k rodné hroudě i k svobodě.“238 Zdá se, že 

symbolický třetí pilíř personifikace husitství byl nutný i z hlediska jeho 

příběhu o zvednutí pochodně, velkých vítězství a konečné porážky. Toto 

vyprávění vycházelo explicitně z Palackého, jenž měl pro inkriminova-

nou oslavu také tu výhodu, že citace z jeho spisů v oslavných řečech 

nemohla být příčinnou úředního postihu. Hlavní řečník E. Grégr toho 

patřičně využil a více než polovinu projevu založil na Palackého podání, 

v němž zdůraznil především tragickou roli lipanské porážky, tj. 

„demokracie české“ a kromě Prokopových vítězství také jeho účast na 

basilejských vyjednáváních. Významným symbolem, který se tak díky 

personifikaci Prokopa přenáší na figuru národa, je zdatnost nejen ve 

vojenství, ale také v duchovní stránce. Prokop, „muž krvavých bitev“, 

byl také „výtečným řečníkem a bohoslovcem“; stejně Češi tak, jak dobře 

zacházeli s cepy a palcáty, „udatně počínali si zbraní duchovní, 

vědomostí, vtip a výmluvností“. Tragédie Lipan pak představuje hlavně 

porážku „lidu“, „ demokracie“ a nástup „reakce“, tj. šlechty, která český 

                                                 
238 Slavnost na Lipanech. Epištoly svobody, č. 30, Praha 1881. 
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národ dovedla až k Bílé hoře. Když se však chtěl E. Grégr dostat k 

nejaktuálnějším otázkám o „smíru s Němci“ byl přerušen a projev mu 

nebylo dovoleno dokončit; podle zpravodaje Národních listů chtěl 

kritizovat „pravé demokraty německé“, že nespolupracují s demokraty 

českými. To je již však motiv, který by nás však zavedl do zcela jiné 

problematiky, která již překračuje rámec kultury festivit národního v 

období jejího zformování a největšího dosahu. Podobně jako 

významový obsah festivit se v této době mění i jejich funkce 

v identifikačních procesech, jež vstupují do nové fáze – fáze 

partikularizace diskursu národa, v němž již slavnosti hrají odlišnou roli. 

Zdá se tak, že potenciál symbolizace husitství jako vojenského 

hnutí bojujícího silou zbraní byl využíván jen v omezené míře a spíše 

směřován obecněji na symboliku boje proti nepřátelům. Přestože se 

symbolika vojevůdců a válečníků ve festivitních personifikacích 

objevuje a přinejmenším u Žižky je úzce propojena i s motivem 

vítězství národa, nenabývá takové intenzity jako v případě předchozích 

křisitelů, mučedníků a obecně obětí za Národ. V jednotlivých případech, 

které jsem analyzoval, je více či méně vojenský motiv doplněn o další 

atributy, které mají vyústění v obrazu vítězného boje (proti nepřátelům, 

na obranu, i duchovními zbraněmi), který sice dodává figuře Národa 

rázný charakter, není však primárně veden militaristickým směrem. I v 

situaci, kdy se husitské tématiky a jejího festivitního využití ujímají 

stále pevněji mladočeské kruhy, které aktualizují husitství zcela 

jednoznačně jako „první českou demokracii“ pod heslem svoboda, 

rovnost, bratrství, se válečná symbolika omezuje spíše na středověkou 

dekorativnost husitských zbraní. Symbolická konstrukce vojenské síly a 

armády tak zůstává až na dobu mnohem pozdější, kdy je nutné po 

vzniku československé republiky řešit tento specifický symbolický 

deficitu a kdy se husitství i jeho symbolickým personifikacím dostává 

nové pozornosti. 
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3.4. Slovanští věrozvěsti Národa, civilizace a pokroku  

 

 Jestliže jsem nacházel v různých typech festivit v průběhu 60. a 

70. let celou řadu analogií s katolickou ritualitou a vůbec křesťanskou 

symbolikou (a to i v případě antiklerikálně definovaných oslav), nabízí 

se otázka, zda se v personifikační rovině neobjevila snaha zapojit také 

církevní festivity spojené s katolickými oslavenci do identifikačního 

procesu spojeného s Národem. Na počátku 60. let se festivity spojené se 

zpěváckými slavnostmi a začínajícími sokolskými aktivitami často 

setkávaly s tradičními poutěmi o sv. Janu nebo sv. Václavu. Zde však 

šlo o podstatně odlišnou situaci, protože se symbolizace katolických 

kultů nepropojovala s významovým rámcem Národa. V této době se 

začíná praxe tzv. národních mší, které doprovázely některé oslavy, a 

také v jednotlivých případech jsou oslavné akty zarámovány 

katolickými rituály, jako bylo posvěcení.239 Ke specificky jinému 

propojení dochází v průběhu 60. let především na Moravě, kde se na 

jedné straně nevymezují proticírkevní proudy národního hnutí tak jako v 

Čechách (viz např. oslava 900 let pražského arcibiskupství) a na druhé 

straně se do čistě církevních festivit dostává problematika národní 

identifikace, která vyhrocuje pozice mezi církevní hierarchií, státními 

úřady, národní reprezentací a radikálními duchovními. Nejsilněji 

vstoupila do tohoto konfliktního pole – nijak překvapivě – tradice 

cyrilo-metodějská.  

První akce se nabízela již v roce 1863, tj. v roce milénia příchodu 

věrozvěstů na Moravu. Církevní oslavy na Velehradě měly být spojeny 

se zpěváckou slavností národních kruhů připravovanou brněnským 

komitétem. Toto spojení však bylo úředně zakázáno, údajně proto, že 

„by se církevní pobožnosti tam putujících překážeti mohlo, jakž se prý se 

                                                 
239 Viz např. slavnost posvěcení základního kamene biskupského gymnázium v Českých 

Budějovicích. 
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strany církevní obávají“.240 V reakci na toto nařízení vydal výbor výzvu, 

aby příznivci „pouhým svým příchodem na Velehrad a svou tam 

přítomností“ oslavili památku Cyrila a Metoděje.241 Takový ústupek by 

však zjevně znamenal rezignaci na zápas o významy, vzdání se nároku 

významového rámce Národa na důležitou tradici, která skýtala několik 

možných identifikačních kontextů. Došlo tak k tomu, že byla ve stejné 

době uspořádána slavnost zpěváckých spolků v Brně a církevní oslava 

cyrilo-metodějská na Velehradě. Osoby věrozvěstů se tak dostaly do 

kontextu národní identifikace (především) ve formě adekvátní (i když z 

velkoněmeckého prostředí převzaté) rituality národního zpěvu, a 

objevily se tak v několika spíše rovnocenných významových sou-

vislostech. Tématem, které se pochopitelně projevilo, byla otázka 

slovanské vzájemnosti: „Co jasné hvězdy třpytí se na obloze slávy 

slovanské Cyril a Metoděj a s nevýslovnou úctou kloní se jim každý, 

komu v žilách proudí se krev slovanská a kdo jedem odrodilství 

neotráven věrně zůstal při matce své Slávii.“ 242 Akt příchodu 

křesťanství je však kontextualizován i z hlediska dějin křesťanské 

civilizace a spásy. Před tím se Slovan „v močálech bludu a pověr topil“, 

zatímco na Západě již „vzešlo dávno již světlo víry samospasné, 

křesťanství rozložilo stinné své ratolesti po dalekých krajích a ovocem 

osvěty živilo se již mnoho národův, spěšících po vůli Tvůrce za svým 

vznešeným cílem a povědomých si důstojnosti lidské“. Konstrukce 

cyrilo-metodějské tradice tak má propojovat náboženskou stránku se 

stránkou osvěty, tj. civilizačního poslání křesťanství. Navíc přichází na 

řadu argument takříkajíc politický. Nešlo jen o spasení duchovní, ale i 

politické – bez přijetí křesťanství by západní Slovany potkal stejný osud 

jako pohanské slovanské kmeny, které byly porobeny právě „pod 

záminkou“ šíření křesťanství.243 Z toho pak také vyplývají výzvy k 

                                                 
240 Národní listy, 5. 7. 1863, s. 155. 
241 Tamtéž. 
242 Moravská orlice, 25. 8. 1863, č. 190. 
243 Národní listy, 7. 7. 1863, č. 156. 
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svornosti, jak uvnitř vlastního národa (s odkazem na Bílou Horu), tak 

mezi všemi slovanskými národy.  

Pro přiblížení toho, jak byly tyto významové rámce v průběhu 

oslav sedimentovány, uvedu přehled jednotlivých slavnostních aktů. Z 

Prahy byl vypraven zvláštní vlak, jehož osazenstvu se dostalo v Brně 

vřelého přijetí s voláním slávy od „vítajícího a zvědavého lidu, zvláště 

lidu drobného“.244 Samotné město však nebylo nijak obzvláštně 

připraveno, zato „Slovanští Brňané“ radostně vítali pražské příchozí, 

neboť, jak píše referent Národních listů, „neviděli ť jak živi v Brně tolik 

Čechů“. Úvodní akci oslav byla mše za přítomnosti Palackého, Riegra, 

Purkyněho, Šembery ad. Poté se účastníci přesunuli na hřbitov k hrobu 

Josefa Dobrovského, kde byly pronášeny řeči a modlitby (!), přičemž 

šlo údajně o nejpohnutější okamžik slavnosti, protože si účastníci měli 

uvědomit, že „stojíce nad hrobem, z hrobu toho čerpáme národní život“. 

Odpoledne slavnostního dne 25. srpna byly uspořádány hody v 

Lužánkách a zde se také konalo hlavní vystoupení zpěváckých spolků. 

Po slavnostním zpěvu následovalo čtení pozdravných telegramů z 

Moskvy, Štýrského Hradce a mnoha českých i moravských měst, které 

údajně „veliké rozčilení způsobilo“ (tj. pozdvižení). Po dalších 

přesunech následoval koncert, na němž soutěžily tři pěvecké sbory a 

vystoupili známí pěvci Laub a Lukes. Posledně jmenovaný pražský 

zpěvák sklidil úspěch za píseň Přicházím přímo z Moravy, ovšem 

s pozměněným textem „Přicházím přímo z Čechie“. Zajímavý je 

svědkův komentář: „Nešlo tu o pouhou formu zpěvu a jeho provedení: 

šlo tu také o obsah k slavnosti přiměřený, protože v tak slavnou chvíli 

každé slovo hlouběji v srdce vniká … každá řádka je svatou pravdou a 

jako částí našeho politického a národního programu.“245 Tak je dovršen 

identifikační rámec slavnostního aktu. Nejprve je předmětem 

kolektivního performativu rituál uvítání české a moravské části 

                                                 
244 Zde a dále viz Národní listy, 28. 8. 1863, č. 200. 
245 Národní listy, 29. 8. 1863, č. 201. 
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účastníků, poté společná modlitba, dále hromadné zamyšlení nad 

hrobem „národního učence“ a následně kolektivní zpěv, jež utvrzuje 

zasazení festivitního aktu do přiměřených významových rámců a 

koncentruje proces identifikace. 

Cyrilo-metodějská tradice zasáhla do festivity spojené s 

národním identifikačním rámce výrazně ještě jednou v roce 1869, opět v 

souvislosti s miléniovými oslavami (tentokrát výročím Cyrilova úmrtí) a 

opět v podobě velehradských slavností, tentokrát však již v podstatně 

odlišném kontextu jak politickém, tak formálně-rituálním. Zatímco 

liberální česká strana v Praze žila přípravami na Husovské oslavy (viz 

výše), moravské katolické kruhy připravovaly řadu církevních slavností 

na týden od 5. do 12. července na Velehradě. A. Pražák a J. Lachnitt se 

zúčastnili pouze jako hosté několika mší a celá akce tak byla organizací 

především místních duchovních.246 Šlo tak o tradiční formu slavnostní 

oktávy, jež byla vyplněna každodenními mšemi a kázáními. Přesto byl 

konformní církevně-katolický ráz narušen vpádem aktuálních otázek a 

jejich významovým zařazením do dvou identifikačních rámců. Na jedné 

straně se v několika kázáních objevila ostrá kritika liberálních zákonů z 

jara 1868 (školství, manželství, interkonfesijní vztahy), na druhé straně 

byla tato kritika spojena s hlásáním národovectví a vítězství slo-

vanského národa. Argument stojí na tvrzení, že „prvními a největšími 

představiteli vlastenectví a pravověří“ byli svatí Cyril a Metoděj. 

Obdobně jako v případě předešlých festivit je kázání využito k ustavení 

identifikačních rámce: „Přisahejte mně na tomto posvátném místě, že 

nikdy nezakolísáte v katolické víře a v národní jednotě!“ 247 A 

analogicky jako v případě evangelické snahy spojit konfesijní a národní 

identifikaci je zde doveden argument do jasného závěru – slovanský 

národ zvítězí, protože je nejkřesťanštějším národem a „jen národovec 

může býti dobrým křesťanem“, což má být vlastním poselstvím Cyrila a 

                                                 
246 Zlámal, B.: K velehradské zradě. Úřední zprávy o jubilejních slavnostech na Velehradě 

roku 1869. Olomouc 1937.  
247 Kázání Ignáce Vrby, viz  Zlámal, B.: K velehradské zradě, s. 24. 
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Metoděje. K této konstrukci (opět stejně jako v případě liberálně-

evangelickém) patří také obraz nepřítele, který v tomto případě 

potlačuje „víru a jazyk“. Při takto formulovaných řečech a vzhledem k 

tomu, že byla celá akce podrobně policejně sledována, se aktérům 

pochopitelně dostalo patřičného vyšetřování a obvinění z urážky 

Veličenstva a rušení veřejného pořádku. Na základě nedostatku důkazů 

však byli protagonisté propuštěni. 

Velehrad zažil ještě třetí cyrilo-metodějské oslavy, které byly 

miléniovými oslavami smrti Metodějovy (1885), jež se ale z rámce této 

studie již vymykají. Staly podnikem čistě katolickým, který nejen (po 

jistých peripetiích) nemohly oficiálně navštívit české spolky 

z Moravy,248 ale díky napětí mezi vídeňskou vládou a katolickými kruhy 

ani zahraniční – především pravoslavní – hosté. Mladočeská strana 

uspořádala konkurenční oslavy v Kunštátě k výročí Jiřího z Poděbrad, 

čímž se definitivně oddělily cesty využití postav Cyrila a Metoděje jako 

společného identifikačního pole. Zdá se, že v případě moravských 

svatých patronů nebyla nalezena ani natolik přijatelná varianta jako v 

případě Husově a husitství. Přes původní pokusy o propojení symboliky 

přenesení křtu jako „osvěty“, civilizační pokroku a politické nutnosti v 

důsledku konfliktního troj- až čtyřúhelníku mezi katolíky, liberály a 

Vídní (případně zahraničním panslavismem) nedošlo k aktivizaci 

jediného potenciálně pro dominantní liberální proud přijatelného 

světeckého kultu.249 

                                                 
248 Účast brněnského Sokola a dalších spolků byla zakázána na poslední chvíli okresním 

hejtmanstvím. Viz Zlámal, B.: Jubilejní rok 1885 ve světle rakouského zpravodajství. 
Olomouc 1936. 

249 Je zde nutné přičinit poznámku o postavě svatého Václava, která by vzhledem k starší 
tradici a i k pozdějšímu vývoji mohla v uvedeném výčtu chybět. Nepodařilo se mi však 
najít doklad opravdu významné akce v 60. a 70. letech – částečně kromě převozu 
korunovačních klenotů – , která by byla přímo nebo nepřímo spojena se svatováclavským 
kultem a v rámci níž by se řešila otázka jakkoli spojená s identifikací Národa. Ostatně 
pozdější meziválečné problémy se svatým Václavem jako identifikačním symbolem 
zemským, českým, československým, katolickým, pokrokovým, pravoslavným atd. (během 
miléniových oslav v roce 1929) naznačují, že se v zásadním období 60.-70. let, kdy bylo 
ještě možné výrazněji utvářet společný identifikační rámec moderního češství, figuře 
národního patrona nedostalo jednoznačné významové konstrukce s výsledkem v moderně 
definovaném identitotvorném mýtu.  
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*** 

 

V 60. a 70. letech 19. století se pro českou společnost a s českou 

společností odehrála významná změna. Akcelerace významotvorných 

akcí ve veřejném prostoru, která byla umožněna mimo jiné novým 

chápáním hranice mezi privátním a veřejným, přinesla soustředěné dění, 

které pracovalo s identitotvornými významy ve vztahu k Národu. 

Vlastním místem tohoto utváření nebyly primárně sociální či 

ekonomické zájmy ani politický zápas, ale právě „boj o významy“ ve 

veřejném prostoru, prostřednictvím něhož se ve společnosti formuluje 

konflikt, konstruují se obrazy nepřítele, tvoří se identitotvorný příběh 

Dějin atd. Kultura českých národních slavností ve sledovaném období 

tak poskytuje zcela výjimečné analytické pole pro poznávání 

identifikačních procesů, vrstvení a překrývání se významových rámců a 

v neposlední řadě i pro archeologii dnes již vyhořelých kulturních sedi-

mentů Národa. 

Symbolizace prostřednictvím personifikace představuje paralelní 

proces, v rámci nějž jsou významové rámce přesunovány z figur 

oslavenců na figury Národa a zpět. Slavnostní akty pak umožňují, jak 

jsem se pokusil ukázat, evokaci časově a prostorově blízkého vztahu 

mezi oslavovaným(i) a oslavujícím(i), ve spojení mezi Národem 

oslavujícím a Národem oslavovaným, mezi oslavovanými „ významnými 

muži“ a Národem – v rámci univerzální metafyziky přítomnosti. 

Tyto procesy však mají svou historickou dynamiku, která je 

specifická nejen pro sledované období, ale i v rámci něj. Na základě mé 

analýzy vyplývá, že sémantická pole propojující identifikaci Národa 

byla v 60. letech ještě nepoměrně otevřenější než v pozdější době. Bylo 

možné nejen stavět na starších tradicích a relativně volně je zapojovat 

do nových identifikačních souvislostí (viz zpěvácké slavnosti), ale také 

rozvíjet potenciál kultury předbřeznové éry, ztělesněné v postavách 
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buditelů. K zahuštění těchto symbolických procesů došlo na konci 

60. let, kdy se v sérii performativních událostí zkonstruovala na jedné 

straně horizontálně vymezená představa národní kolektivity (města, 

rolnictvo, hudba, literatura, divadlo, dělnictvo atd.), na druhé straně se 

začaly v rámci ní utvářet hierarchické struktury, doložené nejlépe na 

příkladu Františka Palackého a konstrukci národní reprezentace, tj. 

významných účastníků oslav. Později a (a zvláště od konce 70. let) se 

tyto významové rámce staly spíše rozvržením diferencí, na základě 

něhož se odvíjely stále více disparátní snahy o partikulární vymezení 

národní identifikace. V oblasti festivitní kultury to vedlo k postupnému 

oddělení jednotlivých identifikačních polí, a spolu s tím i festivitních 

forem, ústící v moderní konfliktuální povahu kulturních forem. 

Zde se, podle mého názoru, nabízí otázka po nejobecnějším 

charakteru dynamiky zrodu moderní české společnosti v druhé polovině 

19. století. V celém období jde o to, totální univerzální nárok Národa 

naplnit partikulárními identifikačními obsahy, konkrétně v případě 

symbolické personifikace spojit univerzální kategorie vycházející z 

pojmu „člověka“ s partikulárními identitami moderní epochy. V rámci 

tohoto paradoxu zrodu však dochází k přesunu strukturace samotných 

významových rámců – od heterogenních polí tzv. bezprostřední 

zkušenosti k homogenním identifikačním vzorcům, které na jedné straně 

umožňují Goffmanovské střídání rolí,250 na druhé straně staví na 

principu totálního nároku a konfliktu. Z této hypotézy by pak bylo 

možné vysvětlit to, jak se česká společnost ze společenství ideálního 

jazyka a kultury stala během druhé poloviny dlouhého 19. století vysoce 

diferencovanou moderní společností s partikularizovanou politickou 

kulturou. 

                                                 
250 Viz Goffman, E.: Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě. Praha 

1999. 
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4. Konflikt a hranice významového pole národních festivit  

4.1. Moment narušení festivitní kultury  

Velkou řadou národních slavností prostupuje rovina, která se 

z festivitního diskursu vynořuje v mezních okamžicích oslav i v době 

příprav a následné reflexe dění a která je neopominutelnou 

charakteristikou festivity jako identifikačního procesu ustavujícího 

významové rámce formujících se identit. Jakkoli je festivitní diskurs 

zdánlivě homogenním polem nepřipouštějícím kontingence, jeho 

součástí jsou momenty znejistění, konfliktu nebo náhody, které narušují 

univerzalitu identifikačních významů. V takových situacích se vyjevuje 

jeho hranice určující podobu významového pole, a to jak v rámci sporů 

o podobu festivitního dění, tak v napětí vůči „vnějšku“ slavností, tj. 

toho, co stojí nebo má stát mimo slavnostní aktivity. Jedním ze 

základních problémů českých národních slavností 60. a 70. let je, kdo se 

má či nemá slavností účastnit a jaké formy jsou či nejsou adekvátním 

vyjádřením jednotlivých identifikačních rámců. Jde obecně o to, jak má 

„česká slavnost“ vypadat, ale tato představa se především utváří 

v pohybu diferenciace v rámci symbolických polí, který jí tak dává 

výslednou, avšak stále otevřenou, nedokončenou, variantní povahu. 

Zachytit tento pohyb proto znamená přenést pozornost k momentům 

narušení, zpochybnění slavnostního plánu, okolnostem sporů a konfliktů 

o načasování, umístění, účast i charakter oslav. Tato analýza nám pak 

může naznačit, jaká témata přineslo slavnostní dění druhé poloviny 19. 

století a z jakých kontextů vycházejí mnohé pozdější problémy 

reinterpretace moderní české identity. 

 

Napětí, které je předmětem zkoumání této kapitoly, bylo v bádání o 

festivitách a především teoretické reflexi problému slavností a svátků 

konceptualizováno několikerým způsobem, vždy však odráželo 

antinomický charakter výchozí situace. V rozsáhlé literatuře, ať již 

sociologické, filozofické, literárně-vědné, kulturně-historické nebo 
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psychoanalytické, je tento problém reflektován – zobecníme-li – na 

základě definice svátku jako "moratoria všedního dne" (J. Pieper251). 

Charakteristické pro festivitu je, že se principiálně odlišuje od 

každodenního jednání. Otázkou však je, zda slouží k potvrzení 

symbolického řádu společnosti nebo jeho narušení? Na jedné straně stojí 

představa, že festivitní dění odráží symbolický řád, který je společnosti 

vlastní a je jeho prostřednictvím reprodukován. Na druhé straně je 

možné chápat festivitní situaci jako principiálně obrácenou vůči 

pravidlům společnosti, vůči každodennímu řádu odrážejícím se v pojetí 

času, prostoru, hodnotových struktur apod. Jan Assmann např. zkoumá, 

jak svátky slouží jako předávání kolektivní paměti, tj. k udržení tradice, 

a tím ke konstituování a reprodukci skupinové identity252. Ve spojení 

každodenního a pradávného času tak umožňují člověku identifikovat se 

s celkem, jak sociálním, tak sakrálním. Na opačném pólu pak můžeme 

uvést freudovské pojetí svátku jako excesu. Freud tvrdil, že svátek je 

periodickým prolomením pravidla zákazu a umožňuje tedy překročení 

zákona, jako to je v případě saturnálií nebo karnevalu. Ve své slavné 

interpretaci totemismu pak dodává, že takovým porušením zákazu je 

usmrcení Otce jeho syny, které se pravidelně opakuje v každoročním 

svátečním zabíjení totemického zvířete253. Stejně jako tento původní 

zločin umožnil počátek společenské organizace, mravních omezení a 

náboženství, tak tento svátek totemické hostiny, kdy se zločin 

otcovraždy symbolicky opakuje, zakládá identitu společenství. 

Vyústěním všech těchto odpovědí však bývá nejčastěji pouze 

dialektické zrovnoprávnění vymezených opozic. Jako příklad může 

                                                 
251 Pieper, J.: Zustimmung zur Welt. Eine Theorie des Festes. München 1963. 
252 Assmann, J.: Der zweidimensionale Mensch. Das Fest als Medium des kollektiven 
Gedächtnisses. In: Assman, J. (Ed.): Das Fest und sad Heilige. Religiöse Kontrapunkte zur 
Alltagswelt Gütersloh 1991, s. 13-30. 
253 Freud, S.: Totem a tabu. O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Praha 
1997.  
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sloužit pojetí J. Küchenhoffa, které z Freuda vychází254. Identifikuje 

kromě výše zmíněného extatického svátku, který je znamením porušení 

symbolického řádu, ještě svátek panství (herschftliches Fest), kde 

dochází naopak k identifikaci mezi vedoucími a vedenými 

prostřednictvím ztotožnění Ich a Ich-Idealu. Ty však nejsou odděleny, 

neexistují samy o sobě, ale navzájem se umožňují; vzniká pravidelná 

nepravidelnost a zákon pro překonání zákonu.             

Tato paradoxní struktura se také projevovala v antropologickém a 

historicko-antropologickém zkoumání fenoménu festivit, které se 

tradičně zabývalo na jedné straně rituálem jako silnému elementu 

pravidla, normy a reprodukce kultury a na druhé straně aspektu hry, 

která transcenduje normativně-účelové jednání a vytváří prostor pro 

variace, kreativitu a náhodu255. Ať již jde o klasická pojetí Durkeihma 

nebo van Gennepa nebo na druhé straně bachtinovské pojetí karnevalu a 

Huizingovo pojetí hry256 odráží toto bádání dichotomickou povahu 

komunikativní roviny slavnosti mezi reprodukcí a narušením 

symbolického řádu. V rámci antropologie se tyto navzájem se vylučující 

přístupy pokusil překonat Victor Turner. Funkcionalistický a 

strukturalistický důraz na stabilitu forem a symbolických struktur 

překonává konceptem sociálního dramatu257, který má popsat rituál jako 

proces, prostřednictvím jehož se rozrušují stabilizované symbolické 

formy jednání, dochází ke krizi vyjádřené konfliktem a následně se 

hledají mechanismy opravy ke znovunastolení sociální řádu. Právě zde 

se dostává centrální pozornosti překročení ustavených pravidel, která 

jsou výchozím bodem analýzy v této kapitole a slouží ke zkoumání 

                                                 
254 Küchenhoff, J.: Das Fest und die Grenzen des Ichs – Begrenzung und Entgrentzung im 
„vom Gesetz gebotenen Excess“. In: Haug, W.; Warning, R. (Ed.): Das Fest. München 1989, 
s. 99-119. 
255 Maurer, M.: Prolegomena zu einer Theorie des Festes. In: Maurer, M. (Ed.): Das Fest. 
Beiträge zu einer Theorie und Systematik.Böhlau: Köln, Weimar, Wien 2004, s. 38nn.  
256 Huizinga, J.: Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur in Spiel. Hamburg 1956. 
257 Viz Turner, V.: Social Dramas and Ritual Metaphors. In: Turner, V.:Dramas, Fields, and 
Metaphors: Symbolic Action in Human Society, Ithaca 1975; Turner, V.: The Anthropology of 
Perfomance. In: Turner, V. (Ed.): The Anthropology of Performance. New York 1987. 
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ritualizovaného jednání v jeho dynamice, v tom, jak se v návaznosti na 

konflikt utvářejí hranice významových rámců.  

Chceme-li však dále překročit paradox pravidel pro překonávání 

pravidel, musíme se vrátit ke konceptu performativity a rozšířit poněkud 

jeho pojetí. Popisované napětí se odráží již v  klasické Austinovské 

představě performativního aktu, který je možné považovat za úspěšný, 

resp. neúspěšný258. Austin se poměrně podrobně zabýval otázkou, kdy 

jsou performativní výpovědi neúspěšné. Ilokuční výpovědi podle něj 

totiž zahrnují také možnost selhání, tj. takovou situaci, kdy je ilokuce 

neúspěšná a výpovědí není dosaženo příslušného aktu. Tato vlastnost, 

kterou Austin nazývá nedokonalostí (infelicity), je zásadně odvislá od 

konvenčního charakteru popisované situace. Jestliže např. chudý 

nevolník prohlásí konec poddanství, bude to mít zcela odlišnou ilokuční 

charakteristiku, než když stejné prohlásí feudální vládce. Kdo a v jakém 

kontextu vypovídá, má tak podle Austina vliv na to, zda je výpověď 

úspěšná či nikoliv. John Searle pak rozšířil otázku po (ne)úspěšnosti 

performativních aktů na problém jejich pravdivostní hodnoty259. Podle 

jeho definice (na rozdíl od Austinovy) je možné chápat mluvní akt jako 

pravdivý, pokud přináší shodu mezi výpovědí a světem. Z toho pak 

vyplývá, že musí existovat konvencionální rámec, který nezávisle na 

samotných výpovědích rozhodne, zda jsou úspěšné/pravdivé či nikoliv. 

Derridova kritika Searlova pojetí přinesla zpochybnění této distinkce260. 

Tvrdí, že nedokonalostí (infelicity) musí nutně trpět každý výrok, tj. že 

každá výpověď je principálně neúspěšná, protože obsahuje možnost, že 

naruší konvencionální rámec. V této situaci pak již nemá smyslu hovořit 

o úspěšnosti či neúspěšnosti, protože každý akt – včetně slavnostního – 

svým způsobem symbolický řád narušuje a proměňuje. Tento pohyb 

však současně není dialektický v heglovském smyslu, protože se 

                                                 
258 Austin, J. L.: How to do things with Words. The William James Lectures delivered at 
Harvard University in 1955. Oxford 1962. 
259 Searle, J.: Speech Acts: An Essay in the Philosophy of language. Cambridge University 
Press, 1970. 
260 Derrida, J.: Signatura událost kontext. In: Texty k dekonstrukci, Bratislava 1993. 



 128 

nezavršuje v totalitě festivity. Zůstává neustále otevřený vůči alteritě, 

která není abstraktní negací identifikace, ale neustálým prolamováním 

Jiného do procesu identifikace. Jiné není jen protikladem, který by byl 

pouze stupněm na cestě k naplňování jednoty ducha, Národa apod., 

nýbrž je nezrušitelným předpokladem existence identifikačních procesů.       

Představené koncepty, ze kterých vycházím, budou mít dva důsledky 

pro pojetí analýzy konfliktu a hranice v této kapitole. Předně nebudou 

situace znejistění, konfliktu nebo náhody chápány jako chyby či omyly 

na cestě k ustavení národního identifikačního rámce. Jde naopak o 

konstitutivní prvky identifikačních procesů, které je mohou ukázat 

v jejich dynamice, nesamozřejmosti, kontingenci a alteritě. Každý 

slavnostní akt totiž obsahuje hranici, jež vystavuje její významový 

rámec působení Jiného - vnějšího prostoru slavnosti, který jí nikdy 

neumožňuje být plným zpřítomněním jakéhokoli identifikačního rámce, 

jenž je navíc vnitřně vysoce strukturovanou komplikovanou sítí často 

konfliktních symbolických polí. Za druhé, budou-li stopy konfliktních a 

hraničních situací vybírány z festivitních diskursů, neznamená to, že by 

ostatní slavnostní akty byly chápány jako dokonalé či úspěšné. Všechny 

musí být chápány jako performativní akty, které rekonstituují 

symbolické rámce, ve kterých se pohybují. Výběr evidence bude veden 

a strukturován teoretickými předpoklady problému a nebude si proto 

činit nárok na empirické stanovení míry konfliktnosti či úspěšnosti 

zkoumaného festivitního dění.  

V této kapitole tak budu sledovat narušení významového rámce 

festivit, která znejišťují slavnostní akty. Pozadím pro takové tázání je 

přesvědčení o procesualitě identifikace, jejíž dynamika je vedena 

konflikty na hranici festivitního dění. Jak jsem výše naznačil, 

metodologicky jde o rozpor s „vnějškem“ slavnostního dění. Zde se 

festivitní diskurs vypořádává s polem, které stojí od začátku mimo 

slavnostní identifikační rámec. Setkání s Jiným ustavuje identifikační 

distinkci my/oni. Vyvstávání diference, které utváří identifikaci 
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společenství se v rámci slavnostního dění soustřeďuje na dvě otázky. 

Kdo představuje cizí, vnější element vůči slavnosti? Může jít o 

symbolickou figuru Nepřítele nebo rovnocenného partnera, ale také i o 

narušení prostřednictvím přírodních podmínek nebo náhody, které jsou 

symbolicky využity ke konstrukci významových rámců spojených se 

slavností. V souvislosti s tím se pak budeme ptát po formách znejistění 

performativních aktů, jež vnější činitelé způsobují slavnostnímu 

pořádku, tj. symbolickému řádu, který má být slavností potvrzen, od 

boje za obsazení symbolického prostoru po rituální jednání zesměšňující 

význam slavností.  

 

4.2. Cizí ohrožující a neškodné  

 

Vymezení hranice vnějšího vůči národním festivitám a jeho varianty 

budu nejprve ilustrovat na dvou příkladech, které se ve festivitním 

diskursu dotýkají a vyrovnávají s výslovně "cizím". Takovou příležitostí 

byly obecně slavnosti, které měly za účel cestu po "neznámém" území, 

tzn. takovém, kde nebylo možné očekávat ani přátelskou ani 

nepřátelskou reakci, ale pouze zcela nejistý výsledek. Mezi nimi byla 

jistě nejvýznamnější "pouť do Kostnice" z roku 1868. Na tomto místě 

nás bude zajímat, jak se v jejím průběhu projevilo ono znejistění, 

zpochybnění významového rámce oslavy a jak se v něm odráží figura 

nepřítele slavnosti. Přestože Kostnice jako poutní místo již v roce 1868 

nebyla pro českou společnost úplnou novinkou (viz kap. o 

personifikaci), přikládali účastníci výpravy akci značně dobrodružnou 

povahu a nejednou se museli setkat s pro ně neznámou reakcí na podobu 

a význam slavnosti. Přibližně 300 účastníků vyjelo z Prahy večer 4. 

července 1868. Na českém území byla výprava vítána na nádražích 

zpěvem a voláním slávy a postupně se přidávali další poutníci. Podle 

vzpomínek J. Baráka byly ještě v Bavorsku na nádražích "zástupové 

lidu, zvědavě si naše čamary, sokolské červené košile a husitské 
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odznaky (cep, meč a kalich) prohlížejíce"261. Na stanici Kaufbeuern 

dokonce vítal výpravu "silný zástup Němců bavorských", kteří na zpěv 

českých písní reagovali voláním "Hoch". Druhý den večer dorazili do 

Lindau, místa odkud vyplouval parník po Bodamském jezeře směrem ke 

Kostnici. Zde již byli uvítání českou a ruskou besedou z Curychu. Cesta 

parníkem však již představovala jisté pochybnosti: "V každém snad 

srdci vanul polobolný, poloteskný cit. Věděliť jsme, že pracovalo se v 

Kostnici od nepřátel našich proti poutníkům hanebně, agitace prováděné 

pomocí vídeňských a augšpurských novin, jež štvaly proti nám vztekle, 

purkmistra kostnického docházely z Vídně i z Prahy čísla německých 

novin s podtrženými červenou tužkou urážkami na Čechy, tak že bylo i 

na tom, že se žádná slavnosť v Kostnici nepovolí; avšak členové 

komitétu jak z Prahy tak i z Curychu postarali se o tom, aby věc naši 

poněkud vysvětlili a mysli ukonejšili, tak že městská rada přece se 

usnesla na tom, že slavnosti žádné překážky v cestu nepoloží, pokud 

setrvá ´v mezích zákona´; na dotaz, jaké tyto meze jsou, dáno vysvětlení 

– že vše jest dovoleno, jen žádná urážka ´proti Němectvu´. Z toho jest 

patrno, jaké měli o nás v Kostnici ponětí."262  Obavy byly tudíž vedeny 

o vliv "nepřátel" na cizí prostředí, které stálo mimo diference, které 

identifikační procesy přinášely. Nepřítelem nebylo "Němectvo", ale 

žurnalistika upozorňující na nebezpečí spojené s akcemi českého hnutí. 

Po téměř celou pouť pršelo, asi v polovině cesty po Bodamském jezeře 

se však náhle vyjasnilo a poutníci rozvinuli prapor s českým lvem a 

husitským kalichem. Když dopluli na dohled Kostnice, spatřili "tisíce 

lidu" očekávajících je: "... nikde však nevlál nám ani dost malý 

praporeček vstříc, viděli jsme tu patrně, že nepřátelé naší nešetřili ni 

času ni prostředků, aby obyvatelstvo kostnické vyštvali proti nám. V 

hlubokém tichu blížili jsme se přístavu osudného v dějinách našich 

města, divné myšlénky křížily se lebkou – aj! slyš, zdaž nezaznívají nám 

                                                 
261 Mistr Jan Hus. Vydáno k oslavě 500-leté památky narození Husova. Praha 1869, s. 73. 
262 Tamtéž, s. 75. 
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vstříc z města, nepřátelsky proti nám vyštvaného zvuky naše, zvuky 

české? Ano, velebně nesou se po vlnící se hladině záchvatné tóny naší 

písně ´Kde domov můj´ nám vstříc, mžikem sletěly čapky a klobouky s 

hlav a věru jakoby krev to byla srdcí našich, tak proudila se s nadšením 

píseň z prsou našich, píseň to: ´Mezi Čechy domov můj!´" Ukázalo se, 

že se na břehu shromáždili také švýcarští Češi, kteří zpěvem vítali 

znejistělé poutníky. Po výstupu následoval průvod k místu Husova a 

Jeronýmova pomníku, kde měl mimo jiné J. V. Frič německý proslov o 

významu slavnosti Husově: "Když Frič domluvil, tu zmírala chladnost 

Kostnických úplně, veškeré štvaní nepřátel našich rozpadlo se vnivec, 

Kostničtí blížili se poutníkům českým důvěrně a přátelsky." Autor 

vzpomínky pak popisuje, jak se stále více z neznámých a potenciálně 

nepřátelských obyvatel stávali sympatizující účastníci slavnosti. Jestliže 

při příjezdu byli na hranici nepřátelství, při odjezdu již "vlály prapory se 

všech téměř střech kol přístavu, nábřeží naplněno bylo tisíci lidu, 

upřímně a nelíčeně s každým z nás se loučícího". Podobně dokumentuje 

pamětník proměnu na změně počasí – původně bylo v Lindau deštivo, 

na zpáteční cestě se obloha vyjasnila, "jen v dáli ještě visel deštuplný 

mrak". 

Přes šťastný konec akce je nutné poukázat na konfliktní a hraniční 

povahu této festivitní situace. Zpočátku je cizí prostředí chápáno jako 

plně vnější, nesouvisející s významovým rámcem slavnosti. V momentě 

nástupu samotného slavnostního dění se však objevují pochybnosti o 

úspěchu (v austinovském smyslu) festivitního aktu; příčinou má být 

aktivita "našich nepřátel". Hrozí konflikt založený na diferenci my vůči 

figuře Nepřítele, která je z hlediska účastníka slavnosti dobře známá. Po 

uvolnění napětí následuje postupné zahrnutí cizího jako ne-

nepřátelského do festivitního dění. Ukazuje se tak na jedné straně oblast 

Jiného, které není kontradiktorické k vlastní identifikační pozici, je však 

vystaveno působení negace slavnostní situace, která vychází z figury 

Nepřítele a která má festivitu narušit. Zatímco prostředí Jiného může být 
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do významového rámce zahrnuto jako jeho potvrzení, symbolický 

Nepřítel je neměnný a vystupuje neustále jako hrozba narušení 

"pořádku", "slavnostního charakteru" nebo "úspěchu", jak zní dobová 

pojmenování. Toto napětí bude provázet hranici festivitního dění, ať již 

bude procházet menším či větším konfliktem a ať již bude mít závěr v 

znovunastolení jednoty identifikačního rámce nebo vyostření diference. 

Obraz cizího však nemusel být takto snadno zahrnut do festivitní 

situace. Svědectví zachované o výletu sokolstva k svěcení spolkového 

praporu Sokolů v Mozirje podává představu na jedné straně o již silně 

ustavené figuře Nepřítele a na druhou stranu ukazuje způsob integrace 

cizího do identifikačního pole festivity. V červnu 1884 se vydala 

skupina Sokolů ze Záhřebu pod vedením brandýského cvičitele 

Františka Hofmana do štýrského Mozirje, kde se měla konat oslava 

svěcení praporu. Již začátek cesty věstil konflikt, když „pochmurné 

nebe, jako by sympatizovalo s obyvatelstvem města, prosáklého 

velkoněmectvím, zakrývalo slunce a každou chvíli slibovalo vylíti své 

záští na nás“263. V první zastávce, městečku Celje, byli účastníci 

perlustrováni policisty a doprovázeni jimi do místní slovinské besedy. 

Autor obzvláště zdůrazňuje kontrast mezi prázdnými ulicemi a 

přeplněnou besedou, která účastníky přivítala jako „posádku tvrze, která 

se šťastně z výpadu do okolí nepřáteli naplněného vrátila“. Po snídani 

pokračovali Sokolové dále, přestože se strhl velký liják. Když se 

přiblížili k „ryze slovinskému“ Žalci, byli přivítáni obyvatelstvem, 

hasiči a hudbou. Účastníkům prý připomínal kraj „Čechy v malém“ 

s rolemi, ovocnými sady a chmelnicemi. V samotném Mozirje proběhla 

slavnost úspěšně až na cvičení, které muselo být zkráceno kvůli 

promočenému terénu. Na zpáteční cestě již pro jistotu projížděli 

městečkem Celje v noci; přesto však byli „přivítání našimi bratry druhé 

národnosti“ tak, že musela zasahovat policie. Vymezení figury Nepřítele 

                                                 
263 Pamětní list vydaný k oslavě dvacetiletého trvání Sokola v Brandýse n.L., u příležitosti 
sokolské župy středočeské v Brandýse n.L. dne 8. a 9. září 1888. s.d, s.l., s. 31. 
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zde již bylo ustavené a role vnějšího prvku festivitní situace odrážela 

zřetelně identifikační význam oslavy. Na druhé straně ukazuje tento 

případ  strukturaci vnitřního prostoru slavnosti, který má zahrnout i 

prvek osvojení cizího prostřednictvím „bratrské“ identifikace a 

významového přisvojení prostoru slavnostního aktu. 

 

4.3. Figura Nepřítele  

      

Tyto dva příklady nám také ukazují potřebu diferencovanějšího pojetí 

figury Nepřítele. Každá ze slavností byla spojena s poněkud odlišnou 

konstelací identifikačních významových rámců, a proto se také figura 

nepřítele posouvala. U oslav spojených s husitstvím to mohly být 

"jezovité", stejně jako vídeňský či augsburský nebo lipský tisk. 

Humoristické listy přinesly v době pouti do Kostnice titulní báseň, která 

naprosto bez humoru osvětluje význam Husa. Ta je namířena proti 

"křiku těch, jichž se světlo dosud nedotknulo"; jsou označeni za 

"zlolajce", kteří "divým vřeskem volaj: Ukřižuj!". Hodnoty, proti 

kterým se tento nepřítel staví jsou pak láska k domovu, světlo pravdy, 

zákon lásky, práva, rovnosti, zář osvěty a volnosti, sbratření a mír. Ve 

stejném čísle však figuruje velká karikatura, která má být aktuální 

ilustrací v té době velmi populární básně Boleslava Jablonského Tři 

doby země české264. Již několikrát zmiňovaná struktura příběhu českých 

Dějin – slavná minulost, temný věk, nové vzkříšení – je zde 

parafrázována pro 60. léta 19. století (viz příloha č. 1). Tři etapy jsou 

zpodobeny pomocí opozice "české otázky" znázorněné chlapcem s 

tradiční poděbradkou, který postupně přerůstá rakouské předsedy vlády 

Schmerlinga, Belcrediho a Beusta. Tento protiklad je pro národní 

slavnosti příznačný. To, co je slavnostem vnější, co hraje roli nepřítele 

významové náplně slavností, je vláda a její orgány. Celá hierarchie 

rakouské státní moci tak vstupuje do významového pole národní 
                                                 
264 Humoristické listy, 11.7.1868, č. 28. 
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festivity a jednotlivé osoby z ní se stávají symboly nepřátelství vůči 

národu, jeho požadavkům, jeho dějinám. 

Specifickým vyústěním bohaté veřejné aktivity roku 1868 bylo hnutí 

táborů, jehož počátek se datuje do období slavnosti pokládání 

základního kamene k Národnímu divadlu a jenž tak prostupuje ve 

formách a významových vymezeních řadu nejvýznamnějších oslav té 

doby. Charakter těchto akcí často překračoval podobu slavnosti podle 

naší definice (viz úvod), přesto však hrály zásadní roli ve vyhraničení 

symbolického prostoru národních festivit, a jejich místo mezi nimi je 

proto významné. Důvodem není ani tak to, že táborové hnutí znamenalo 

intenzivní decentralizovanou organizační aktivitu po celých Čechách a 

Moravě, ale především, že se prostřednictvím těchto veřejných akcí 

koncentroval a v některých případech i specificky vytvářel významový 

identifikační rámec Národa a jeho prostupování s jinými identifikačními 

poli. Z tohoto hlediska pak zvláště vystupuje jejich konfliktní charakter, 

který zřetelně vyostřil diferenci kultury národních festivit vůči 

"vnějšku" slavnostního dění. Táborové hnutí tak, jak bylo dobově 

vnímáno i pozdější historiografií popisováno, představovalo z hlediska 

formy řadu značně odlišných veřejných shromáždění majících rituální 

rámec v té době dobře známých irských meetinzích (monster meetings) 

ze čtyřicátých let 19. století. Český název jim dal údajně Jaroslav Goll a 

rozšířil jej Karel Sabina265. Jejich podoba byla dána formou veřejné 

schůze, které měly projednávat důležité aktuální otázky s následným 

schválením rezolucí. Fakticky pak nabývaly povahy organizované 

rituality performativního rázu, která však byla podstatně méně 

stabilního charakteru než rituality spojené např. s oslavami "výtečníků" 

nebo s akty jako bylo odhalování pamětních desek nebo základních 

kamenů. Současně tím byly méně zařaditelné pro státní orgány, které 

nad nimi měly provádět dohled; velká část byla také z těchto důvodů 

zakázána. Pro deklarovanou a ústavně povolenou svobodu 

                                                 
265 Kavka, F.: Husitská revoluční tradice. Praha 1953, s. 155. 
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shromažďovací byly hraničním prostorem, jaké formy veřejného 

angažmá jsou legitimní a jaké již legitimitu překračují. Z původního 

vzoru nenásilných politických meetingů se postupně rozšířily do mnoha 

variant rituálů zasažených různými typy festivit od církevních poutí a 

společné modlitby pod širým nebem po tradiční lokální karnevalové 

frašky nebo dělnické protestní násilnosti. Z těchto důvodů zde budou 

představeny některé modelové případy jako příklady konflagrace a 

vytváření figury Nepřítele. 

První tábor vůbec byl uspořádán na Řípu 10. května 1868 několika 

mladočeskými politiky spolu s rolníky z Podřipska. Čas byl zvolen 

strategicky těsně před sérii oslav pokládání základního kamene 

Národního divadla. Akce začala v poledne a po dvou hodinách v 

podstatě kontinuálně přešla do "slavnosti odvezení kamene ze Řípu", 

který měl být dopraven do základů Národního divadla. I z tohoto je 

možné usuzovat, že byla pravděpodobně jakousi zkouškou nového typu 

veřejného shromáždění, který by v případě úspěchu mohl být 

organizován opakovaně266. Prostor akce byl uspořádán, podle zákona 

spolčovacího z roku 1867, jako při schůzi – uprostřed jeviště bylo 

vyvýšené řečniště, po stranách stolky pro "zeměpanského komisaře", 

předsedu meetingu a zpravodaje. Přizvaný roudnický okresní hejtman – 

ve zřejmé nejistotě, co se bude dít – již předem žádal, "aby se nemluvilo 

jen nic nezákonního", a vyptával se, o čem se bude jednat. Shromáždění 

zahájené zpěvem místních pěveckých spolků zvoláním Sláva! zvolilo 

předsedou meetingu poslance Kratochvíla267, který hned v prvních 

slovech vyjádřil záměr akce, když uvítal tisíce "synův nespokojeného 

národa českého". První řečník Vinkler pak vyjádřil hned z počátku 

hlavní důvod nespokojenosti, jenž byl využíván při agitaci pro účast na 

meetingu: "My všickni jsme tu, poněvadž žádných nových daní nésti 

                                                 
266 Národní listy akci pojmenovaly "První český meeting". Národní listy, 12.5. 1868, č. 131. 
267 Humoristické listy přinesly několik vtipů na téma řipského tábor, např. že řeč p. 
Kratochvíla nezpůsobila roudnickému okresnímu komisaři žádnou kratochvíli. Humoristické 
listy, 15.5.1868, č. 20. 
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nemůžeme a nechceme - - (Hřímavé, nekonečné volání: Nechceme! 

Nemůžeme! Nechceme!" V tu chvíli se však zvedl okresní komisař a 

prohlásil, že nemůže trpět, "aby se říkalo ´my nechceme platit´. – (Hluk 

v obecenstvu a napnutí)". Řečník reagoval pohotově, že to netvrdí, 

protože byl přerušen a nedokončil větu; chtěl říct: "... žádných nových 

daní nést nemůžeme a nechceme mlčeti dokud mluviti smíme". Tím 

bylo určeno a potvrzeno, s jakým vnějškem se tato festivitní situace 

bude vyrovnávat a na jaké hranici se bude pohybovat. Komisař jako 

zástupce zeměpanské správy v této situaci symbolizoval nejen rakouský 

stát a jeho zákony, ale také obecně rakouskou vládu. Jsou-li tedy 

představovány kritické názory a kladeny radikální požadavky, festivitní 

situace nutí řečníky k opatrnému a diferencovanému přístupu, který se 

projeví v napjatých okamžicích hranice mezi úspěšností a neúspěšností 

performativního aktu. Okresní komisař se ozval během proslovů celkem 

čtyřikrát. Poprvé, jak výše uvedeno, při zmínce o odpírání placení daní. 

Po druhé když roudnický okresní tajemník zdůvodňoval, proč své 

požadavky formulují v podobě rezoluce, když jim bylo doporučováno 

obrátit se s peticí přímo na panovníka, což bylo pochopitelným a 

tradičním způsobem řešení stížností poddaných králi. Důvodem mělo 

být to, že žadatelům chybí zprostředkovatel – zemský sněm, který by 

požadavky přímo českému králi předal: "Bohužel nemáme takové 

zastoupení, jsmeť v Cislajtánii". Tady řečník posměšně dodal, že 

Cislajtánii nenašel nikde na mapě, načež se z davu ozývaly pokřiky: "To 

je jen v hlavách vídeňských pánův!" Na to už komisař musel reagovat a 

pohrozil rozpuštěním shromáždění. Potřetí zasáhl komisař po přečtení 

známé rezoluce, mezi jejíž požadavky patřilo mimo jiné rozpuštění 

zemského sněmu, nové volby na základě všeobecného volebního práva 

a zvláštní ústava pro království české – protestoval "jménem vlády, 

poněvadž obsah její nesrovnává se v mnohém se stávajícími zákony 

základními (Pnutí v lidu, hlasy oho!)". Naposledy se komisař ohradil 

během proslovu A. Švagrovského, který byl ze všech řečníků 
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nejradikálnější. Vyslovil se ostře proti "vládnoucí teď straně v 

Cislajtánii", na kterou udeřil slovy: "Co jsou nám platny všechny ty 

vaše liberální frase, dokud ve skutečnosti pořád a pořád všechnu moc 

drží jedině vláda v rukou a vůle naše, vůle národa tak mohútného žádné 

nemá platnosti?"268 Komisař hned vystoupil s ohražením: "Nemohu 

dopustit, aby se brojilo proti moci vlády. Kdyby se podobné vyjádření 

nezákonní mělo opakovat, musel bych shromáždění rozpustit. (V lidstvu 

nastane na tato slova pana okresního divný šumot a slyšeti reptání. Pan 

okresní ustrašeně ohlíží se na vše strany. Četníci jsou ale na neštěstí 

příliš daleko.)" Řečník ho opět odbývá tím, že nic takového neřekl a 

pokračuje dál.  

Všechny tyto momentky vyznačují performativně vnějšek festivitní 

situace, tj. ukazují, kdo, resp. co je mimo performativní situaci, a 

současně definují Nepřítele, který stojí v opozici k symbolickému 

jednání aktérů. Ten je spatřován v "současné vládní soustavě" 

symbolizované vídeňskou vládou a jejími zákony. Důležitý je pak popis 

momentů nejistoty, které tento pohyb na hranici vyvolává. Zatímco 

slova řečníka a reakce auditoria udávají tón úspěšnosti aktu, vstupy 

komisaře představují jeho narušení, které je vyjádřeno jak posunem 

významu řečníkových slov, tak zvukovými reakcemi publika. Má-li být 

zachována performativní jednota situace, musí být totiž tato znejistění 

eliminována, aby byl významový rámec zachován a potvrzen. Z 

hlediska festivitního diskursu musí být zachována jednota úspěšného 

performativního aktu tím, že je rušivý element vykázán jako nejistý, 

"ustrašený", a tím je i potvrzena figura Nepřítele, který je negací 

afirmace významového rámce akce, tj. jistoty, rozhodnosti a 

jednoznačnosti. 

Uvedený konflikt byl jen první zkouškou protestní části festivitního 

dění roku 1868. Sám František Josef, podle Jaroslava Purše, když si 

přečetl zprávy o události v novinách, reagoval okamžitě telegramem 

                                                 
268 Národní listy, 12.5.1868, č. 131. 
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ministerskému předsedovi s otázkou proč vládní komisař pouze 

protestoval a "energicky nezasáhl"269. Po těchto zkušenostech tak byla 

většina ohlášených táborů v následujících týdnech zakázána. Ty se však 

konaly dále a mnoho jich došlo až ke konfrontaci s četnictvem a 

armádou. V Praze a jejích příměstích situace eskalovala v souvislosti s 

dělnickými tábory, kde zasahovala i eskadrona husarů a pěchota 

střelbou do davu. Na venkově byly pořádány mnohé tábory na 

historicky významných místech, které měly často konfrontační ráz a pro 

účastníky končily soudními postihy. V menších městech a vesnicích po 

celých Čechách měly akce více podobu národních slavností (především 

vlasteneckých výletů), jejichž forma a jednotlivé atributy se tak 

rozšiřovaly mimo pražské centrum. Současně však šlo o shromáždění 

zakázaná, takže byla organizována tajně a přítomnost policejních orgánů 

několikrát vyústila i v konfrontace. Důvody, pro které byly tábory 

zakazovány, byly později hojně ironizovány v českém tisku. Tak 

Humoristické listy přinesly v červenci řadu karikatur v podobě 

vystřihovaných obrázků270 (viz příloha č. 2), které ukazovaly konfliktní 

pojetí veřejného prostoru a povahy situací, které je podle úředního pojetí 

definují. První obrázek znázorňuje "rolníka s rodinou kráčicího z města 

do vísky milené" s komentářem: "Jářku: není-liž to jisto/ že to jejich 

putování/ není nic jiného, páni/ nežli ´průvod na vzdálené místo´?" 

Další ukazuje tančící dívky na trávníku, o čemž by "bylo lehounké/ 

dokázati soudu přeskvěle:/ žeť jich zpěv a tanec – oboje/ ´rušením jest 

veřejného pokoje´?" Třetí karikatura zobrazuje vdané paní (s čepci), 

které se sešly, aby si "sklepkly": "Já však – mejlím-li se, ať propadnu 

židu! – přísahám, že je to ´shromáždění lidu/ rokující bez jasného 

programu´!" Ironické převrácení významu činností, které mají mít 

jednoznačně soukromý charakter (ne náhodou spojené s rodinnou 

symbolikou a genderově definovanými ženskými činnostmi), 

                                                 
269 Purš, J.: Tábory v českých zemích 1868-1871. Příspěvek k problematice národního hnutí. 
In: Československý časopis historický, 1958, s. 242. 
270 Humoristické listy, 18.7.1868, č. 29. 
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představuje také převrácenou podobu hranice veřejného prostoru tak, 

jak je v konfliktu o význam jednotlivých aktů rozporně interpretován. 

Střetává se tady strategie organizátorů formulující účel a otázky 

projednávané na táborech s ohledem na tlak vnějšího omezení festivity s 

interpretací zákonného rámce veřejného shromaždění, která mu v 

konkrétních situacích teprve dává význam a vyznačuje hranici veřejné 

festivitní kultury. To, že se tyto hranice neustále utvářejí a performativní 

situace národních akcí neustále nově otevírají konflikt o významy, je 

zřejmé především právě z takových dikursivních událostí, které 

znejišťují a zpochybňují z hlediska kultury festivit vnější definice její 

hranice.  

V následujícím článku "Jak by musil vypadati program ´táboru´, aby 

tento nemohl být zakázán ani na základě práv základních" jsou 

podrobněji pomocí negace "nepřátelské"  (tj. úřední) představy o 

táborech vyloženy významy a formy, které do české národní festivity 

nemají patřit a které symbolizují základní atributy podoby Nepřítele. Za 

prvé mají být Češi nevděční za "hojné dobrodiní", kterým jsou 

"zasypáváni už od roku 1526". Habsburská dynastie, natož tak osoba 

panovníka, nemůže být explicitně - byť v hodnotově obrácené podobě - 

označena za Nepřítele, je však skrytá za několikanásobné významové 

zřetězení. Dále má být špatná finanční situace státu řešena podstatně 

větším rozšířením úředních novin, "aby každý dospělý občan odebíral 

aspoň 10 výtisků tohoto arcidíla novinářského". Místo "vůdců národa", 

kteří jsou spíše "svůdci", mají být dosazeni redaktoři německých a 

úředních novin jako byli Franz Klutschak, Eduard Bruna, David Kuh či 

Josef Svátek271. Následuje požadavek oslavování ministerského 

předsedy Herbsta a "vídeňských pánů ministrů", jimž určené adresy 

důvěry mají být rozdávány mezi účastníky táborů. Místo všech daní má 

být vypsána "trojnásobná berně". Závěrem se navrhuje, aby se nekonaly 

                                                 
271 Franz Klutschak byl redaktorem Bohemie, Eduard Bruna Prager Abendblatt, David Kuh 
Tagesbote a Josef Svátek Pražského denníku. 
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žádná jiná shromáždění než uvítání "zeměpanských úřadů" nebo aby na 

tábory měli volný vstup pouze "úředníci, četníci a tajní", ostatní aby 

platili vstupné. Takto vyvstává obraz Nepřítele, který v náznaku 

obsahuje vládnoucí dynastii, symbolicky vídeňskou vládu v čele s 

ministerským předsedou, vládní úředníci, četnictvo a policie, kteří pak 

představují bezprostřední ohrožení performativních aktů v jejich 

završeném, úspěšném významovém rámci. 

V době největší táborové aktivity a také pravidelných zákazů také 

Národní listy řešily otázky legality a legitimity veřejných shromáždění. 

Tak je v čísle z 16. července popsána snaha zorganizovat tábor na tzv. 

Žižkově poli u Přibyslavi, kde podle pověsti zemřel Žižka. Autor článku 

nejprve rozděluje táborové dění ironicky do tří "aktů" – "předehry a 

dohry i hry samotné"272. Tím je předznamenána rituální struktura 

sociálního dramatu, které nejprve odhaluje trhlinu v pravidlech 

symbolického jednání, tu následně prohlubuje, aby po vyvrcholení v 

krizi došel opravné fáze – v tomto případě vyšetřením a potrestáním 

narušitelů. První fázi představovaly pokusy o povolení táboru. Žádost 

byla však ještě týž den odmítnuta s odůvodněním, že "předmět, o 

kterém se rokovati má, tak neurčitý jest a tak rozsáhlého obsahu, že o 

připuštění rokování a uspokojeností se souditi nedá". Tato slova však 

byla zjevně odpovědí na zastírací manévr pořadatelů, kteří totiž do 

programu dali otázku: "Kterými prostředky dal by se povznesti kleslý 

stav rolnický, průmysl, obchod a blahobyt vůbec v našem česko-

moravském pohoří?"273 Pořadatelé učinili ještě jeden pokus, jak to bylo 

obvyklé, napadnout rozhodnutí o zákazu u místodržitelství. To však 

stručně potvrdilo výměr okresního úřadu s poukazem, že je zákonně 

odůvodněn. Dopisovatel Národních listů samozřejmě tento výklad 

nechápe, podle něj se nesrovnává se zákonem o shromažďování. 

Přestože diskursem národních festivit tohoto období prostupuje kritika 

                                                 
272 Národní listy, 17.7.1868, č. 194. 
273 Národní listy, 4.7.1868, č. 182. 
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nespravedlnosti vládních nařízení i zákonů a požadavky jednoznačně 

směřují ke změně uspořádání monarchie dané i ústavou, konfrontace se 

odehrává na půdorysu základních ústavních práv a bojů o jejich 

interpretaci, které mají vyznačit, co může být součástí těchto festivit a 

co již nikoliv. Místodržitelství ještě plánovaným datem táboru vydalo 

dvě nařízení, která varovala před účastí na něm a hrozila postihy buď 

podle zákona trestního nebo zákona spolčovacího; Národní listy z nich 

citují se zřejmým poukazem na poněmčelou podobu češtiny, kterou jsou 

psány, což byl jeden z nejčastějších atributů Nepřítele národa: "Kdyby 

natakovych [ke shromáždění ustanovených – pozn. KŠ] mistech se 

vynalezl a vibidnůti k rozejíti schromážděni zadosti neučinil, jest vinen 

přečinění v § 383 zákonu trestního viznačeném, totiž přečinu shluknutí". 

Tato nařízení byla pak po obcích  vybubnována úředními posly. Když 

nastal 12. červenec, proběhl již týden stupňujícího se napětí. Národní 

listy referují, že se však přesto Přibyslav "oděla v roucho slavnostní"; na 

některých domech visela hesla jako "Vlasti, nedáme ti zahynouti" a 

"Rozkvítej český národe", referent však neopominul dodat, že někteří 

měšťané domy neozdobili: "Dům pana měšťanosty nezvěděl o tom, že 

národ český v Přibyslavi slaví velký den!" Jestliže se Nepřátelé takto 

symbolicky neúčastní festivity, účastenství naopak posiluje a upevňuje 

identifikační rámec: "Veliké účastenství ... samo mluví a jest zřejmým 

důkazem, že ne slovy ale skutky již jsme jedno tělo, jedna krev! 

Opravdu, naše tábory, byť by nám i mluviti nedovolovali, nemluví, ale 

hřímají, že národ věrně stojí k politickému programu, za nějž od 

drahných bojujeme let." To ukazuje nejen na mnohokrát zmiňovanou 

diskursivní strategii kvantitativní identifikace274, ale v našem kontextu 

především způsob ustavení jednoty identifikace proti Nepříteli, jež je 

                                                 
274 Je nutno opět poukázat, že můj přístup analyzující diskurs festivit nemá za cíl zkoumat 
"skutečnou" významnost počtů účastníků, která je jednak tradičním historicko-kritickým 
postupem jen velmi obtížně zjistitelná, protože čísla se značně liší podle zdrojů informací 
(české, německé, úřední noviny, zprávy konfidentů), jednak by si vynutila analýzu 
vzájemných synergií akcí po Čechách v závislosti na určitém přepočítaném ekvivalentu 
různých udávaných údajů a musela by zahrnout i další faktory jako je rozdílná symbolická 
role množství účastníků u různých typů festivit a identifikačních rámců.   
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dána účastí na zakázaném aktu. Tábor na Žižkově poli tak nabyl spíše 

podoby rozšířených hromadných výletů. Když se účastníci shromáždili 

na určeném místě, krajský předseda Voith spolu s okresním hejtmany 

shromáždění rozpustil, dovolil však, aby se lidé přesunuli do blízkého 

hájku, provolávali slávu Žižkovi, koruně, Moravě, zpívali národní písně, 

tančili kolem Žižkovy podobizny a pronášeli vlastenecké přípitky. 

Jediným momentem narušujícím festivitní rámec tak bylo, když v reakci 

na výzvu k rozpuštění jakýsi stařec zvolal: "Žižko, kdybys ty vstal, ty 

bys to palcátem rozpustil! S tohoto místa nám vzejde sláva!" Přítomní 

úředníci tak byli dokonce pochválení referentem Národních listů za 

"taktnost a vlídnost".              

 

4.4. Konflikt ne/symbolický  

 

Poměrně dobře jsou zdokumentovány dva tábory v Podkrkonoší na 

tzv. Petruškových Vrších u Vysokého nad Jizerou, které se zachovaly i 

v místní lidové tradici, zpracované Jaroslavem Skrbkem275. Tyto dva 

příklady nám poslouží jako ilustrace toho, jak se konflikt během 

festivitní situace vyhrocenějším způsobem symbolizuje vůči vnějšku 

slavnosti. V srpnu a září, kdy se oba tábory konaly, už byly všechny 

podobné akce zakazovány, vládní orgány však zejména v okrajových 

částech Čech neměly dostatek represivních sil, aby si zákazy vynutily. 

K prvnímu táboru, který byl delší dobu tajně připravován vysockou 

omladinou, byl vydán leták, jenž oznamoval program jednání "schůze 

lidu" ve dvou bodech (viz příloha č. 3): "1) Zdaliž se má nynějšímu 

ministerstvu podat adresa důvěry, či-li nic? 2) Jakým způsobem by jsme 

my zde v našem pohoří mohli docíliti, aby se státní dluh rakouský 

zmenšil?". Plakáty byly v noci tajně vylepovány a podobně byly tajně 

šířeny pamětní medaile s nápisem "Spolčujme se a nedejme se", které 

                                                 
275 Skrbek, J. (Ed.): Zápisky vysockého omladináře, politického vězně F.M. Hájka ze 
Svatováclavské trestnice v Praze. Praha 1936. 
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byly určeny spolu se slovanskou trikolórou k identifikaci účastníků 

během slavnostního dne276. Město bylo inkriminovaného nedělního rána 

vyzdobeno červenobílými prapory, břízami a věnci, "jako o Božím 

těle". Zatímco se většina účastníků scházela na vysockém náměstí, 

přijela skupina úředního dohledu na čele s krajským přednostou z Jičína, 

několika okresními hejtmany a nemnoha četníky. Když se 

několikatisícový dav vydal na čele s dechovou hudbou k Petruškovým 

vrchům, byl následován i přítomnými úředníky. Na shromaždišti byl 

uprostřed vystaven červenobílý prapor. Krajský předseda hned po 

příchodu vyzval všechny shromáždění, aby se rozešli, "což zůstalo z 

počátku zcela bez povšimnutí"277. Po chvíli si vyžádali někteří účastníci 

jistou chvíli k odpočinku, což jim bylo umožněno. Náhle se na místě 

objevilo banderium jezdců (šlo o vysockou omladinu), kteří zahájili 

"politické řeči". F. M. Hájek sedě na koni pronesl plamenný projev, ve 

kterém údajně zaznělo "Císař nám nedostál v slovu" a " My jsme stát, 

my jsme vláda"278. Po dalších pokusech úředníků o rozpuštění byla 

volána hesla pereat proti Beustovi a dalším ministrům a když chtěl 

proslovům krajský předseda zabránit fyzicky, byl vytlačen jezdci na 

koních tak, že byl nakonec donucen utéct spolu s ostatními úředními 

osobami z prostoru akce. Shromáždění pak pokračovalo ještě několik 

hodin tradičním "výletním" způsobem. Tato akce tak skončila poměrně 

jednoduchým vytěsněním Nepřítele mimo festivitní prostor, které bylo 

provázeno mnohem otevřenější denunciací vídeňské vlády 

symbolizované především osobami Beusta a Giskry. Také "dohra" v 

tomto případě byla důslednější – několik místních, kterým bylo u soudu 

dokázána účast na táboru, bylo odsouzeno k trestům pokuty i vězení, 

mezi nimiž si F. M. Hájek dokonce odseděl rok ve Svatováclavské 

věznici v Praze. 

                                                 
276 Sám J. Skrbek čerpající v mnohém ze vzpomínek v té době ještě žijících účastníků 
označuje akci slavností, panující náladu za sváteční apod.   
277 Pražský denník, 18.8.1868, č. 228. 
278 Skrbek, J. (Ed.): Zápisky vysockého omladináře, s. 24.  
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Druhý tábor na Petruškových vrších,  tzv. ženský, byl významově 

více vrstevnatý a symbolicky zajímavě propletený. Na jedné straně 

ukazuje, jak festivitní diskurs Národa vytěsňoval konflikt jako 

narušující úspěšnou performativitu identifikačního rámce, na druhé 

straně jak symbolicky zahrnoval významové roviny, které tvořily okraj 

národní identifikace a měly vymezovat soubor identifikačních atributů 

Národa. O události referovaly všechny tehdejší deníky, avšak se značně 

odlišnou narativní strukturou průběhu akce. První zpráva podaná 

Pokrokem popisuje, kolik se sešlo účastnic, jak byly oblečeny apod. 

Vrchol byl, podle nich, v příjezdu osmnáctičlenného banderia s 

praporem včele. Po několika projevech byla provolána sláva Koruně, 

zpívány národní písně a po několika hodinách se shromáždění "v 

pořádku" rozešlo. Podle Národních novin se na Petruškových vrších 

sešlo 20. září několik tisíc lidí "valnou většinou ovšem ženského 

pohlaví"279. Okresní komisař, aktuár Frohreich, hned po příchodu 

vyzýval k rozchodu a hrozil trestním postihem. Když dorazilo početné 

"ženské banderium", komisař stupňoval výhružky, což mělo za důsledek 

"všeobecné rozčilení lidu". Ve chvíli, kdy komisař tasil šavli, "vše se 

naň okamžitě shrnulo", kord mu byl vyrván a rozlámán. Následující akci 

popisují Národní noviny takto: "S ním samým bylo od žen a několika 

mladíků nepříliš vlídně zacházeno. Pan c. k. komisař musil hledati svoji 

spásu v útěku. Jeho prosby a dokazování, že jest také Čech a vlastenec, 

zůstaly bez účinku. Ale potkala ho nehoda. Ve svém spěchu zmátl si 

cestu s Petruškových vrchů a upadl do bývalých kamenných lomů, kdež 

se prý značně pohmoždil." Oproti tomu dobová zpráva Reichenberger 

Zeitung podává podstatně dramatičtější vylíčení280. Komisař se po 

marných výzvách snažil přimět hudebníky, aby se vzdálili, což mělo za 

následek, že ho množství lidí obklíčilo, "z velké části něžného pohlaví", 

pošťuchovalo, přehazovalo a vláčelo s ním, přičemž mu byla roztržena 

                                                 
279 Národní noviny, 26.9.1868, č. 70. 
280 Cit. podle Bohemia, 24.9.1868, č. 229. 
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uniforma a odebrán kord se slovy: "Zlamte mu tu kudlu". Poté, co se 

komisař snažil utéci do blízkých kamenných dolů, byl dostižen, 

kamenován a zraněn na týlu hlavy. Pronásledovatelé údajně volali 

"Zabte ho, zabte ho", načež se ozvaly hlasy: "Nezabte ho, to jest aktuár 

Frohreich, on je Čech a má 5 dětí". Podle Reichenberger zeitung byl 

následně vyvlečen ze svého úkrytu, dotáhnut zpět na místo 

shromáždění, odkud byl později za neustálých potupných řečí a kočičin 

doveden do města. Podle pozdější zprávy, která byla otištěna v 

Bohemii281, nastalo napadení komisaře poté, co žádal o rozchod v reakci 

na volání "Pryč s vládou". Byl pronásledován až k blízkému lomu, na 

sráz skály, "kde ho jen jeho duchapřítomnost zachránila před 

spadnutím". Ženami byl následně dopaden, zbit pěstmi a roztrhána mu 

uniforma: "Napadený nebyl by tak brzo ušel tomuto týrání, kdyby mu 

nebyli někteří rozvážnější mužové přispěchali na pomoc. Ale i potom 

házeno po něm kamením, a tak jej v týle poranili, že byl krvácející 

doveden do Vysokého". Za další verzi bychom mohli považovat ústní 

podání, které zaznamenal výše zmíněný J. Skrbek, tradované v 

rodinách, příp. přímo od pamětníků. Podle tohoto podání byl úředník 

napaden po zvolání "Lůzo, rozejděte se!" Podle Aloisie Patočkové, která 

byla aktivní účastnicí dění, byl následně obklopen lidmi, strčen 

sedlákem Zemanem a zasypán ranami. Když se snažil utéci k blízkému 

lesíku, na jehož pokraji byl lom, nadeběhlo mu několik lidí, Patočková 

mu strhla čepici a vytrhla šavli, kterou mu zlomili. "Tělesné exekuce" se 

účastnili také dva muži ze Stanové a z Vysokého. Komisař byl potom 

odveden na Starou poštu, kde byl převlečen a ošetřen. Čepice byla 

uchovávána u koláře Vodseďálka jako památka na události.     

Bez ohledu na to, jak se události skutečně seběhly, je zde konflikt 

vylíčen v několika verzích, které se odlišují významovým rámcem, do 

kterého je příběh zasazen. Zatímco německé noviny popisují dění jako 

výtržnost, která je součástí protivládní demonstrace, líčení zařazující 

                                                 
281 Bohemia, 25.9.1868, č. 230.  
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incident do festivitního dění té doby ukazují jako konflikt 

vyprovokovaný zvnějšku slavnosti, který naopak narušuje 

performativně úspěšný festivitní akt. Identifikační jednota situace je 

dána právě významovým rámcem národní slavnosti, který vyčleňuje a 

vytěsňuje konfliktní moment jako vnější vůči ní. To je také dáno 

postavením komisaře v příběhu, který je skutečným "narušitelem" akce 

a jehož újma je způsobena "nehodou", tj. není důsledkem jednání aktérů 

festivity, ale je jakoby přirozeným výrazem hranice mezi úspěšnou 

podobou festivity a "nešťastným", neúspěšným zásahem Nepřítele. 

Snaha o záchranu komisaře poukazem na to, "že je také Čech", je potom 

v tomto smyslu neúspěšným pokusem začlenit se do významového 

rámce akce, což však festivitní diskurs reflektuje jako neslučitelné se 

symbolickou rolí Nepřítele, kterou komisař v příběhu hraje.     

Druhým aspektem, kterého si je nutno v souvislosti s ženským 

táborem povšimnout, je symbolická rovina celé akce i jednotlivých 

performativních aktů. Symbolické jednání aktérů zde ukazuje propojení 

jednotlivých významových rovin, především genderového aspektu 

veřejného politického prostoru. Zmiňovaná Bohemia, když podávala 

první zprávu o ženském táboru, vyjádřila údiv nad tímto spojením 

následující upřímnou formulací: "Výslovně poznamenáváme, že zde 

nepíšeme žádnou satyru, nýbrž citujeme doslovně z Pokroku. I 

Reichenberger Zeitung přinesl o tomto táboře zprávu, kterou jsme 

zpočátku považovali za prostý vtip, nyní však vidíme, že je Pokrokem 

potvrzena."282  Ještě víc ironicky referoval o události Pražský denník: 

"Také už ´dámy´ se počínají chápati zákona o spolčování a pořádají 

´tábory´. ... Je vidět, že Vlasty a Šárky u nás ještě nevyhynuly a že si 

potomkyně jejich dobře dovedou na koních počínati. K dívčí válce ale 

nedošlo, ač měly ´dámy´ většinou červené sukně a černé kabátce na 

způsob kyrasů. Také prý se velice mluvilo; o čem, to pan dopisovatel 

nedokládá, čehož ovšem jest velice litovati. Dá se to však souditi z 

                                                 
282 Bohemia, 24.9.1868, č. 229. 
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příčiny, pro kterou byl celý ten ´ženský tábor´ svolán; stalo se prý to ´z 

rozmrzelosti nad našimi politickými poměry´. Snad se ale ještě dovíme, 

na čem se ty ´dámy´uradili, jak by ´co řádné hospodyně vůči neblahým 

vyhlídkám do budoucnosti chovati měly´. Na každý způsob bude teď po 

odbytém ´prvním táboru žen´ těmto neblahým vyhlídkám navždy 

odpomoženo"283. Překvapení a neschopnost si představit spojení 

ženského světa s politickým prostorem bylo zřejmé u popisu situace z 

pozice vnější vůči významovému rámci Národa. Proto je také vyjádřena 

otázka po tématu "rokování", které nemohlo odkazovat k problémům 

spojeným s ústavně vymezeným veřejným prostorem pro "spolčování". 

Vstup ženského prvku do sféry veřejného konfliktu tak bylo možné 

zařadit do tradičního symbolického rámce bojujících Amazonek, které 

usilují o svržení vlády mužů.  

Oproti tomu diskurs národních festivit vykazoval odlišnou konstelaci 

genderové perspektivy vůči veřejnému prostoru. V rámci národních 

festivit byla role žen chápána jako významná, přestože byla definována 

atributy ne-mužskými, tj. byl jim vyhrazen symbolický prostor 

odpovídající převážně pasivní úloze nebo aktivitě mimo hlavní 

performativní akty. Zpočátku 60. let je častá chvála účasti "krásné 

pleti", postupně se ženě dostává role v tradičních festivitách spojených s 

charitativním účelem – dobročinné bazary – nebo s akty, ve kterých 

mohou uplatnit "ženské" činnosti jako to bylo v případě šití a vyšívání 

spolkových praporů, následně spojeném s jejich slavnostním svěcení a 

přibíjením hřebů. Přestože tedy binární struktury ženského/mužského, 

soukromého/veřejného, pasivního/aktivního nebyly principiálně v 

národním festivitním diskursu narušeny (viz výše příklad karikatur z 

Humoristických listů), přinášely některé akty napětí, které vztahy 

významových rámců přiváděly k limitním momentům. Festivitní diskurs 

tak spíše obsahoval inklusivní pohyb vůči ženské symbolice. Případ 

ženského tábora se proto dostal pod tlak dvojí tendence. Na jedné straně 

                                                 
283 Pražský denník, 24.9.1868, č. 265. 
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zde byl pozitivní postoj k účasti žen na významovém rámci Národa, na 

druhé straně ženy nebývaly součástí ústředních slavnostních aktů, které 

byly chápány jako význam určující, tj. byly spojeny s hlavním účelem 

slavností284, a jen zcela výjimečně v rámci festivitního dění 

promlouvaly. Ženský tábor byl tedy i v rámci festivitního diskursu na 

okraji, nevyšel z organizačního centra s jasným vymezením vztahu k 

identifikačnímu rámci, a byl tudíž z tohoto hlediska i pro něj 

znejistěním symbolického řádu (rodu) reprodukovaného diskursem 

Národa. Národní noviny referují o táboře jako o "novince", která jako 

"myšlenka vyšla od žen a ženy ji také uvedly v skutek"285. 

Charakteristické je také tvrzení, že nebyl ani učiněn pokus žádat o 

povolení táboru, protože by byl stejně neúspěšný, "ač měl program zcela 

nepolitický". O otázkách k rokování se však nic ze zprávy nedozvíme. 

Absence pro tábory zásadního atributu, který umožňoval jeho zařazení 

do rituality ústavního shromažďování, je o to výraznější, že jiné zdroje, 

vůči národnímu festivitám vnější, nejen otázku uvádějí (viz výše), ale 

spojují ji dokonce se symbolikou českého státního práva a protivládního 

boje. Text Národních novin, reprezentující diskurs Národa, vynechává 

také popis znakové symboliky akce, včetně oblečení jezdkyň a včetně 

druhého "praporu", který údajně visel vedle červenobílého slovanského 

a který měl být představován ženskou krinolínou. Z popisu akce zůstává 

téměř výhradně pasáž o napadení okresního komisaře, kde však jsou 

aktéry spíše "ženy a muži" nebo "ženy a několik mladíků", a rozbuškou 

konfliktu je moment, kdy komisař vytáhne kord "vida, kterak ženy 

venkovanky stavějí se mu na odpor". Vylíčení události je tudíž spíše 

zpodobením konfliktu proti symbolu vládní politiky symbolizované 

útokem na vládního úředníka, v němž ženský element hraje 

bezpříznakovou roli. V jistém smyslu ambivalentní pozice genderového 

                                                 
284 V této souvislosti je možné podotknout, že hlavní slavnostní akt největší národní slavnosti 
pokládání základního kamene k Národnímu divadlu, tj. poklepání na kámen, se zúčastnilo 27 
zástupců Národa, ale žádná žena, ať by reprezentovala "české ženy" nebo některou z činností 
zahrnutých do významového rámce Národa.     
285 Národní noviny, 26.9.1868, č. 70. 
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aspektu v kultuře národních festivit se ukazuje v konfliktních situacích, 

které však nestavějí ženskou symboliku jako vnější, ale snaží se o její 

bezpříznakovou inkluzi. 

 

4.5. Další podoby Nepřátel Národa   

 

Během táborového hnutí však zdaleka nevystupovala pouze figura 

nepřítele jako vídeňské vlády nebo vládních úředníků. České státní 

právo jako hlavní požadavek vůči vládě byl více či méně ve stínu buď 

dalších otázek směřujících k vládním orgánům nebo k úplně odlišným 

problémům, které však spoluvytvářely národní festivitní diskurs. Právě 

mnohovrstevnaté uchopení v podstatě nové rituality táboru, umožňovalo 

konstrukci celého spektra symbolických Nepřátel a podílelo se na 

identifikačním procesu Národa, který v té době stále představoval 

neustálený soubor symbolických forem a jehož okraj byl stále 

konfrontován s "vnějšími" identifikačními poli, ať již šlo o diference 

sociální, ekonomické, konfesijní či regionální. Festivitní situace tak 

stavěly do konfrontace národní identifikační rámec s jinými 

idenifikačními rámci, které jej prostřednictvím hraničních momentů 

spoluvytvářely. 

Již krátce po prvním táboru na Řípu byl zorganizován tzv. dělnický 

tábor na Střeleckém ostrově v Praze. Jednání a vzešlá rezoluce byla 

zcela pod vlivem národně dělnického hnutí pod vedením dr. 

Chleboráda. Kromě žádostí o podporu zakládání dělnických spolků, 

tiskovin a vzdělávacích aktivit, byla posledním bodem rezoluce také 

otázka Nepřítele dělníků: "Dělnictvo čekoslovanské chce blahobytu 

svého domáhati se vedle podnikatelů vlasteneckých a bojovati toliko 

proti kapitálu cizáckému, nikoliv domácímu, a podnikatelství se 

zúčastňujíc, řady podnikatelů vlasteneckých množiti, jednotu národní 

tím tužiti a zvelebování průmyslu vlasteneckého nejen sobě, ale nýbrž i 

celému národu k zámožnosti, nevyhnutelné to podmínce svobody 
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politické a státní moci národní, pomáhati. K čemuž mu Bůh 

dopomáhej."286 Nepřítel tedy měl být průnikem identity národní a 

dělnické – "cizí kapitál". Tato akce, která byla v podstatě součástí 

slavnosti pokládání základního kamene Národního divadla, vyzněla 

převážně integračně spojujíc identifikační rámce přítomné na slavnosti, 

čímž vymezila vnějšek festivity rovnocenně na principu národní a třídní 

diference. S postupujícím konfrontačním charakterem táborového hnutí 

došlo také k větším konfliktům během dvou dělnických táborů na konci 

září a na začátku října. První, který byl dlouho dopředu ohlašován 

Národními listy, úřady však nebyl povolen, měl mít za cíl projednávání 

přímo dělnické otázky. Několik set účastníků se sešlo 28. září na 

Žižkově. Když se dostavil policejní komisař s několika civilními 

strážníky, byl uvítán syčením a pískotem287. Zprvu shromáždění zpívali 

vlastenecké písně, když se však začalo ozývat pereat na Němce, 

byrokratismus, ministry, německé kasíno a "nepřátele národa", vyzval 

komisař jednoho z volajících, aby vysvětlil účel shromáždění. Jistý 

karlínský dělník údajně odpověděl: "Chceme nejprve pouštět draka, 

potom zpívat české písně a na konec se poradit o dělnické otázce." 

Komisař na to reagoval, že je rokování nezákonné, protože nebylo 

povoleno. Dav potom začal volat, že se bude pouze zpívat, ale že policie 

musí odejít. Jeden řečník se pokusil zachránit táborovou ritualitu, když 

vyhlásil, že "jsme nepřišli vysmívat se policejním orgánům, ale poradit 

se o dělnické otázce". Když však komisař znovu zakázal jakékoli 

rokování, vrhl se dav na zástupce policie a kamením je zahnal z místa 

incidentu. Policejní komisař následně povolal vojsko z karlínských 

kasáren, jehož součástí byl známý moravský regiment "Kaiser-

Infanterie". Když se vojáci objevili, volal na ně dav "Sláva Moravanům" 

a "Sláva našim krajanům". Přes tento pokus o zapojení Nepřítele do 

festivitního rámce, vojsko shromáždění bez obtíží rozehnalo. V průběhu 

                                                 
286 Národní listy, 19.5.1868, č. 138. 
287 Bohemia, 29.9.1868, č. 233. 
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celé akce došlo ještě k dalším incidentům, když byl např. zbit muž, 

který se snažil shromáždění uklidňovat, následkem čehož byl označen 

za "antouška", tj. policejního agenta. K večeru pak došlo - podle 

Bohemie -  k dalším dvěma incidentům. Několik set lidí se snažilo 

dostat k německému Kasinu na Příkopech, byli však zastaveni městskou 

stráží.288 Jiná skupina se sešla u sochy svatého Václava a zpívala údajně 

profánní písně, když na tomtéž místě probíhala tradiční svatováclavská 

mše.289  

Druhý dělnický tábor na Pankráci měl již vyloženě revoluční 

charakter, přičemž z rituality táborů jako schůzí podle spolčovacího 

zákona nezůstalo téměř nic. Podle Národních novin se většinou dělníci a 

studenti sešli na pankrácké pláni demonstrovat "za státní právo, proti 

jezuitům a utlačovatelům dělnictva"290. Záhy došlo ke boji mezi 

demonstrujícími a přivolaným vojskem, několik lidí bylo zraněno a 

shromáždění bylo rozehnáno. Část protestujících se přesunula do vnitřní 

Prahy, kde nejprve zaútočili kameny na jezuitskou kolej u svatého 

Ignáce. Když se přesunovali k německému kasinu, zastavili se u budovy 

trestního soudu, kde volali slávu zadrženým českým novinářům. Po té, 

co začal dav házet kameny do oken kasina, podařilo jednomu obecnímu 

zřízenci zajmout mladíka, který údajně vykřikl: "Tak vy také proti nám, 

vy také proti národu!" Další demonstranti byli zadrženi během 

vytloukání oken německého divadla. 11. října byl vyhlášen nad Prahou 

a okolím výjimečný stav a touto akcí tak organizovaná veřejná 

shromáždění v Praze na dlouho prakticky skončila. 

Veřejná aktivita spojená s dělnickým prostředím byla během 60. let 

zařazována velmi jednoznačně do národního identifikačního rámce s 

integrační rolí Chleborádova Oulu, který stavěl hlavně na symbolice 

jednoty Národa. V roce 1868 se v souvislosti s táborovým hnutím 

dostala dělnická otázka do nového postavení. V rámci festivitního dění 

                                                 
288 Bohemia, 30.9.1868, č. 234. 
289 Bohemia, 29.9.1868, č. 233. 
290 Národní noviny, 5.10.1868, č. 79. 
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představovala "avantgardu", radikalizující symboly národního 

významového rámce a formy veřejného vystoupení. Tomu také 

odpovídala škála podob Nepřítele, které byly v průběhu akcí 

konstruovány. Od vystoupení proti "cizáckému kapitálu" se pozornost 

přesouvala k vládním úředníkům, byrokracii a vládě obecně, jezuitům a 

především k symbolům pražských Němců. Dělnická veřejná 

shromáždění byla totiž téměř výhradně záležitostí Prahy a okolních 

předměstských obcí. Z tohoto prostředí se vyprofiloval obraz Němce již 

jako explicitního Nepřítele Národa. Pravě radikalizace této symbolizace 

Nepřítele dovedla významovou hranici festivitní situace do takových 

momentů napětí jako v případě výše zmíněného konfliktu mezi 

účastníkem demonstrace bojujícím proti Němcům a českou obecní 

policií, kdy se performativní jednota významového rámce Národa 

rozpadá a otázka "proti komu" se obrací dovnitř národního 

identifikačního rámce. 

 

4.6. Na hranici nepřátelství   

 

Druhý vrchol táborového hnutí přišel na jaře a v létě následujícího 

roku. Tyto akce značně rozšířily významovou náplň hnutí, která se tak 

stala souborem témat definujících "českou otázku". Veřejné akce tohoto 

období dávaly těmto identifikačním procesům možnost vymezení 

vnějších významových rámců, které měly také zůstat vně festivitních 

situací nebo být přímo v opozici vůči nim. Shrneme-li otázky 

projednávané na těchto táborech, vychází nám jako sjednocující prvek 

české státní právo, příp. samostatnost české koruny, zatímco ostatní 

témata jsou buď specificky definovaná vůči určité skupině účastníků 

nebo to jsou obecněji zaměřená témata bez užší vzájemné souvislosti. K 

první skupině patřily tábory vázané na českou omladinu, dělnictvo, 

rolnictvo apod., k druhé patřily požadavky sahající od osvěty a rozvoje 

národní literatury, přes podporu průmyslového podnikání až po omezení 
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vystěhovalectví do Ameriky. Právě sjednocený kontext rituality táborů 

však jim všem dával společnou rovinu, na které se měl utvářet 

identifikační rámec Národa. To však neznamená, že by bylo také možné 

rekonstruovat jednotný významový kontext, který byl pro všechny 

tábory společný. Naopak jednotlivé akce měly velmi odlišnou 

významovou náplň a velká řada z nich tak pozbývala konfliktní 

charakter, a tím se vytrácela figura vnějšího Nepřítele. Takové tábory, 

zvláště na Moravě, převrstvovaly jiné festivitní formy, např. společné 

modlitby pod širým nebem doprovázené žádostmi panovníkovi 

týkajícími se jednotlivých probíraných otázek. Jiné akce převracely 

významovou náplň takovým způsobem, že byl přímo popřen obraz 

Nepřítele tak, jak jsme jej sledovali výše u českých táborů roku 1868. 

Veřejné akce na Moravě tak dávají podstatně odlišnou představu o 

utváření vnějšku festivit a jejich analýza nám umožní ukázat otevřenost 

identifikačních procesů, která udržuje dynamiku a alteritu utváření 

významového rámce Národa. 

Prvním narušením jednoty Nepřítele byla linie, která 

zpochybňovala pozici českých Němců jako "nepřátel národa" a která v 

letech 1868-1871 stavěla na interpretaci českého státního práva jako 

práva dvojjazyčného českého národa291. Již na počátku táborového hnutí 

v červnu 1868 byl učiněn pokus odmítnout pozici německého 

obyvatelstva jako vnějšího prvku národní festivity, a to během tábora na 

Bezdězi, jehož hlavní bodem programu mělo projednávání otázky 

"poměru obou národností v Čechách a způsobu, jak by mezi nimi mohlo 

dojít porozumění"292. Tábor měl podobný průběh jako výše popsané 

povolené akce té doby; krajský představený několikrát přerušil řečníky 

v momentech, kdy začali hovořit o samosprávě země, okresu a obce a 

když zazněla zmínka o historických právech, "ze kterých nemůžeme 

slevit", shromáždění rozpustil. Ve všech projevech však zaznívala o 

                                                 
291 Viz např. Purš, J.: Tábory v českých zemích 1868-1871. Příspěvek k problematice 
národního hnutí. In: Československý časopis historický, 1958, s. 665. 
292 Politik, 23.6.1868, č. 171. 
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slova o bratrství Čechů a Němců, dorozumění "obou kmenů českého 

království" a hlavní řečník dr. Gabler dokonce ve své německy 

proslovené řeči upozornil, že nechce a nebude mluvit o "Čechen und 

Deutschen", ale o "Bohmen und Deutschen", protože Čech je slovo 

slovanské a muselo by se adekvátně přiřadit k ekvivalentu "Dajčové", 

což se nikdy nečinilo a nebude činit293. Na táboře se údajně účastnila 

třetina německého obyvatelstva a rezoluce byla přečtena (až po 

inkriminovanou pasáž) v českém i německém jazyce. Vnějším prvkem 

festivity se tak stal pouze nejasně definovaný odpor k samosprávě a 

historickému právu, symbolizovaný osobou vládního komisaře, resp. 

jeho svéráznou interpretací hranice legality akce podle 

shromažďovacího zákona. 

Častěji a významněji se s touto konstelací vnějšího festivit setkáváme 

u táborů organizovaných na Moravě. Již první pokusy o  tábory v roce 

1868 předvedly podstatně jinou podobu festivitní situace, zapojených 

významových rámců a i vztahu k vnějšímu. Několik žádostí o pořádání 

veřejných shromáždění bylo zamítnuto, přesto i nemnohé náběhy svědčí 

o specifické situaci.294 Již na prvním táboru (jediném povoleném) u 

Znojma 14. června měla být projednávána otázka "smíření mezi 

Slovany a Němci na Moravě" a v přijaté rezoluci bylo zdůrazněno vztah 

"svornosti bratrské" a účastníci se měli přičinit, že "hájiti budou jako 

rodní bratři jedné země státoprávní postavení Moravy ke koruně 

svatováclavské"295. Podobně na dalším táboru u Kroměříže měla být 

projednána otázka vztahu Moravy a Čech a otázka dorozumění mezi 

oběma národnostmi. Když četnictvo znemožnilo konání shromáždění, 

účastníci se pouze pomodlili za národa a provolávali slávu české 

koruně. Stejně dopadl tábor na Košíři u Olomouce, kde po vyhlášení 

zákazu, jak píší Olomoucké noviny, pořadatelé prohlásili, že "my, co 

                                                 
293 Politik, 23.6.1868, č. 171. 
294 V morvaským táborům viz podrobně: Janák, J.: Táborové hnutí na Moravě v letech 1868-
1874. Časopis matice moravské, 1958, s. 290-324. 
295 Olomoucké noviny, 24.6.1868, č. 51. 
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občané loyalní, se podrobujeme. Nikdo nám zakázat nemůže, abychom 

se u kříže pomodlili za šťastnější budoucnost našeho národa, za vítězství 

historických práv našich a za naše nepřátele"296. Po modlení byla volána 

sláva těmto symbolickým figurám (uvedeným přesně v tomto pořadí): 

králi, svatováclavské koruně, historickým právům, Palackému, 

Riegrovi, církvi a papeži. Také na programu tábora u kaple svatého 

Rocha nad Úsovem u Zábřehu na Moravě měly být, kromě modlení k 

tomuto svatému, i modlitby k urychlení vítězství historických práv a za 

nepřátele, přičemž návrhy na jednání o úlevě na daních se setkaly u 

pořadatelů s odporem a nebyly proto přijaty297. I na pozdějších 

moravských táborech byla často provolávána sláva nejen císaři, papeži 

apod., ale také např. princi Rudolfovi, papežskému nunciovi, okresnímu 

hejtmanovi, národní šlechtě, a dokonce vládě. V celém táborovém hnutí 

na Moravě tak převažovaly snahy o zamezení konfrontace. Významový 

kontext festivit - často s výrazně církevní ritualitou – byly konstruovány 

pro úspěšné performativní akty, které měly být zajištěny inkluzí 

symbolických autorit (Bůh, papež, císař, koruna) stojících v těchto 

případech ne mimo slavnostní dění, ale nad ním zaručujíce mu sakrální 

charakter. Prostupování s církevní ritualitou, včetně modliteb k 

nepřátelům, proto přispělo k charakteristickému afirmativnímu pohybu, 

pro který nebyl vnějšek festivity konfliktním zrcadlem identifikačního 

rámce, ale potvrzujícím prvkem transcendující festivitní situaci. 

 

4.7. Nepřítel Nepřítele Národa  

 

Přesto však i v tomto prostředí se během festivitního dění té doby 

objevil obraz Nepřítele, který dospěl na hranici církevní rituality a měl 

specificky transformovat diskurs Národa. Podobně jako v případě 

dělnických táborů měly tyto festivity integrovat národní identifikační 

                                                 
296 Olomoucké noviny, 25.7.1868, č. 60. 
297 Janák, J.: Táborové hnutí na Moravě, s. 296. 
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rámec s jiným identifikačním polem, avšak s obrazem Nepřítele v 

podstatě protikladným. V době největšího rozšíření táborů lidu na 

Moravě došlo také k velké slavnosti na Velehradě spojené s miléniem 

úmrtí svatého Cyrila. Zatímco se Národní listy věnovaly nové vlně 

táborů v Čechách i na Moravě a oslavám Jana Husa, odehrávala se řada 

církevních oslav a poutí k Velehradu, které nabyly do jisté míry 

konfliktní charakter. Přípravy slavností si vyžádala úřední dohled a 

pravidelné zprávy okresního hejtmana v Uherském Hradišti 

moravskému místodržiteli298. Význam slavností může být ilustrován na 

(jediné) zprávě, kterou podala Moravská orlice k těmto událostem. 

Autor vyzdvihl plamenné řeči, ve kterých byla vzývána „láska k církvi i 

k vlasti“ a popsal, jak kazatelé vyzývali přítomný lid k přísaze, aby 

„vždy a všude proti nepřátelům církve a vlasti hájil pokladu po sv. 

Cyrilu zděděného“: „Tisícové odpověděli zajisté amen! Převelebná to 

přísaha, ježto kněžstvo i lid slovanský skládá na Velehradě!“ 299 

Velká část kázání byla vedena kooperátory, kteří naplňovali figuru 

Nepřítele „církve a vlasti“ konkrétnějším obsahem. Již první den – 5. 

července – označil kazatel z Vrahovic nepřátele za „blázny, kteří brojí 

proti katolickému náboženství, a proti slovanskému národu, kteří 

vydávají předpisy a zákony, jež jsou nepřátelské katolické víře ..., kteří 

chtějí dokonce Bohu předpisovati, co má dělat!“ 300 Kázání zakončil 

modlitbou za tyto „pobloudilé“ nepřátele a „pronásledovatele katolické 

víry a národa“. V téměř nepřetržitém sledu bohoslužeb a kázání pro 

příchozí poutníky v následujících dnech byla tato představa stále více 

konkretizována. Ignác Sauer z Napajedel spojil boj Cyrila a Metoděje 

proti pohanským modlám s aktuálním bojem proti „osobám, které 

holdují modlám, uváděje, že tato modla je liberalismus“ – k nim „jako 

                                                 
298 Tyto zprávy byly vydány v roce 1936 v Olomouci Bohumilem Zlámalem a umožňují 
sledovat podrobně průběh a obsah kázání, která byla během Slavnostní oktávy proslovena. 
Zlámal, B.: K velehradské zradě. Úřední zprávy o jubilejních slavnostech na Velehraě roku 
1869. Olomouc 1936. 
299 Moravská orlice, 14.7.1869, č. 157. 
300 Zlámal, B.: K velehradské zradě, s. 6. 
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k nepřátelům zákona“ patří také „majetné, význačné, vznešené, vysoce 

postavené a blahobytné orgány“. Budou-li tomuto „bůžkovi 

liberalismu“ odebrány řetězy, dostane se taky Národu, „co jest oprávněn 

požadovati“ a „nenechá si od nepřátel vyrvat jazyk“301. Stupňování 

rétoriky mělo později za následek jednak vyostření spojení katolictví a 

slovanství a jednak konkretizaci figury Nepřítele prostřednictvím 

ovládání školní výuky. Kaplan Cigánek z Pavlovic u Přerova se např. – 

podle zprávy okresního hejtmana – vyjádřil „opovržlivě vůči Němcům 

proto, že pronásledovali proti vůli Svatoplukově svatého Metoděje“, aby 

dospěl k tvrzení, že „kromě Slovanů není jiného opravdu katolického 

národa“. Jinde zaznělo, že „pouze národovec může být dobrým 

křesťanem“. Na druhé straně se zmíněný kaplan údajně snažil „vášnivě 

vyvolati u posluchačů nenávist k židům“ a vybízel posluchače ke slibu, 

že nenechají své děti vychovávat židy, kalvíny, helvéty apod., přičemž 

si vyžádal hlasité potvrzení zvoláním „ano“. Tato figura Nepřítele víry 

byla navíc propojena s figurou Nepřítele Národa – učitelé nemají být 

židé, ale „osvědčení národovci“. Brumovský kooperátor si podobně 

vynutil od diváků hlasitý slib, že dají vyučovat děti „jen ve slovanském 

jazyku“.  

Performativní potenciál formy kázání pak využili někteří řečníci 

k oživenému zpřítomnění Nepřítele. Několikrát zaznělo, že mezi ně 

patří „učení a blahobytní pánové“, „velcí pánové, kteří nosí městské 

kabáty a pantalony a bydlí v městech“. Páter Wurm z Olomouce vyzval 

věřící, aby se chránili proti těmto kacířům: „Mohl bych vám takové 

pány v tomto kostele prstem ukázat!“. Nakonec se kromě zmiňovaných 

Němců obrátila figura Nepřítele (pod tématem „utiskování katolické 

víry a slovanského národa“) k vládě a jejím zákonům. Závěrečný den 

12. července pronesl farář Berger z Pozlovic řeč proti odluce školy od 

církve a civilnímu sňatku, kterou zakončil přísahou obecenstva, že 

                                                 
301 Zlámal, B.: K velehradské zradě, s. 9. 
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prokleje tyto zákony, které po něm muselo opakovat slova „My 

zatracujeme!“. 

Tyto církevní slavnosti přehlížené českým liberálním tiskem a do 

jisté míry i církevní hierarchií zapadají do období nové vlny táborů, se 

kterými sdílejí performativní vytváření figury vnějšího Nepřítele. 

Podobně jako v předchozích případech je ve festivitním diskursu 

označováno vnější jako konfliktní obraz identifikačního pole festivity – 

katolictví a národ - ustavující identifikační významy situace. Nepřítel je 

symbolizován, definován a zpřítomňován na hranici festivitního 

diskursu a slavnostní akty jsou doprovázeny performativem jeho 

„odsouzení“, „zatracení“ a „prokletí“. Formální rámec situace - na 

rozdíl od táborů lidu, kdy se podoba akce pohybuje na hranici zákonem 

určené rituality – vytváří napětí na hranici hluboce sedimentovaného 

katolického rituálu mše a kázání. Nepřítelem však zde proto není 

instance zajišťující hranice této rituality, která by zasahovala přímo jako 

aktér festivitní situace, tj. v případě táborů vláda a její úředníci, ale 

vláda, popř. „nevěrci“ (ať z hlediska vyznání nebo národnosti) jako 

element zcela vnější festivitě. Jakkoli tedy může být symbolizace 

Nepřítele shodná ve svém objektu, v rámci festivitní situace zaujímá 

zcela jinou pozici. Zatímco v případě táborů lidu se jednalo o Nepřítele, 

který současně přímo určuje hranice festivity, v případě 

cyrilometodějských oslav to byl Nepřítel ohrožující samotný 

významový rámec identifikace katolictví, tj. příslušnost školství a 

sňatku.  

Jestliže mohl stát, resp. vláda zasahovat do formy veřejného 

shromáždění, jehož pravidla sám garantoval, s církví musel 

prostřednictvím její hierarchie vyjednávat o pravidlech daných pro její 

festivitní prostor. Tak se stalo o několik let později, v roce 1885, když 

přišlo milénium Metodějovo, které bylo předmětem jednání na rakouské 

i mezinárodní úrovni. Nejprve se ozvali představitelé pravoslavné 

církve, kteří zamýšleli uspořádat velké slovanské miléniové oslavy. 
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Ozývaly se dokonce hlasy o společné slavnosti katolíků, protestantů a 

pravoslavných302. Proti jakémukoli jinému významu než katolickému, 

tj. církevnímu se však ostře ohradila katolická reprezentace, tj. 

olomoucký arcibiskup kardinál Fürstenberg a brněnský biskup Bauer. 

Důležitější však je, že se takto nejen místodržitelství vyjádřili, ale 

podnikli i kroky, které promyšleným způsobem zamezovaly jakoukoli 

konfrontaci a zásah jiných významů do oslav, které sestávaly v podstatě 

ze čtyř oktáv, během nichž se na Velehradě vystřídaly desetitisíce 

věřících putujících z moravských i cizích krajů. Kardinál Fürstenberg, 

v jehož diecézi se Velehrad nacházel, určil přesný harmonogram pro 

poutě z olomoucké diecéze, které musely být vedeny pouze knězi. 

Kazatele určoval sám kardinál, který také sám nabídl „ubytování a 

zaopatření“ vládnímu komisaři dohlížejícímu na oslavy303. Tento postoj 

a opatření se ukázaly jako velmi efektivní, protože nejen, že odradili 

české liberály od jakékoli účasti a vůbec snah využít cyrilometodějské 

výročí pro národní manifestaci, ale navíc odvrátili mnohé zahraniční 

spolky a organizace od účasti, takže se v období slavností na Velehradě 

objevilo jen několik jednotlivců z ciziny, většinou duchovních. 

Z policejních zpráv navíc vyplývá, že všechny průvody poutníků byly 

důsledně organizovány kněžími, hned po odsloužení mší odcházely zpět 

do domovského kraje a nevyskytlo se ani jedno narušení festivitního 

pořádku304. Jediným „narušitelem“ oslav se tak staly zvěsti, které 

zaznamenal katolický tisk počátkem roku, o tom, že se na Velehradě šíří 

neštovice a že se anarchisté chystají na útok dynamitovými svíčkami. 

Prvně jmenovaná fáma měla za důsledek to, že bylo úřady zakázáno 

jedno procesí z Čech305. Ve festivitním diskursu se pak objevili jako 

Nepřátelé ti, kteří tyto zprávy šířili.  

                                                 
302 Zlámal, B.: Jubilejní rok 1885 ve světle rakouského zpravodajství. Olomouc 1936, s.5n. 
303 Tamtéž, s. 18. 
304 Tamtéž, s. 31nn. Okresní hejtman zasahoval pouze proti žebrákům a cikánům, kteří 
obsadili železniční nádraží.  
305 Jak uvádí Zlámal, druhá zvěst se projevila v případu jistého Františka Dohnala 
z Prostějova, který udal tamějšího socialistu Jindřicha Brücknera proto, že ten prohlásil, že 
byla z Vídně zaslána dynamitová zásilka na Velehrad. Zlámal, B.: Jubilejní rok 1885 , s. 30. 
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Tím, že si církev hájila – velmi důsledně a úspěšně - vlastní hranice 

festivity, se současně vzdálila národní festivitní kultuře. Jakkoli se 

nadále pokoušela hegemonizovat diskurs Národa, po kolizi se státní 

mocí ji odmítla vidět jako symbolického Nepřítele, a tím se výrazně 

oddělila od národní identifikace. Konzervace vlastní festivity katolický 

významový rámec dovedla v 80. letech k výraznému oddělení od 

identifikačního pole Národa, které již v té době bylo výrazně liberální 

s počínajícími náznaky vstupu nových sil ovlivňující identifikační 

procesy utváření Národa, které však již překračují časové vymezení této 

práce. 

 

*** 

 

Cílem předchozích analýz v této kapitole bylo především ukázat, jak 

probíhalo ustavování hranice vůči vnějšku národní festivitní kultury a 

jakou roli hrál v těchto procesech konflikt. V inkriminovaném období 

konce 60. let se specifikovala figura Nepřítele prostřednictvím 

převrstvování významových rámců, z nichž některé se diskursu Národa 

vzdálily, jiné jej transformovaly nebo se posunuly na jeho okraj. 

Konflikt jako narušení festivitních situací prostřednictvím vymezení 

vnějšího byl výrazným faktorem, který identifikační procesy formoval. 

Na jedné straně tak zvýraznil odstup národního hnutí k rakouskému, 

resp. po dualismu předlitavskému státu, jeho vládě a úřednímu aparátu. 

Z tohoto hlediska nejvýznamnější forma festivit, tábory lidu, 

představovaly specifický způsob, jak performativně vytvořit 

významovou hranici vůči státu, vymezit hranici legality a legitimity ve 

vznikající moderní politické kultuře v konečném důsledku vzdálit 

identifikační pole českého Národa představě integrace identity národní a 

rakousko-státní. Národní festivity tak samy osobě tím, že vstupovaly do 

veřejného prostoru, který měl být pod kontrolou státního aparátu, 

vytvářely podobu moderní národní identity jako založené „zezdola“. 
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Současně to však neznamenalo radikální odmítnutí rakousko-uherského 

státu, ale spíše posouvání limitů, které národnímu hnutí stavěl. Tento 

pohyb také odděluje veřejný diskurs Národa, eliminující konflikty, které 

by narušovaly úspěšnost festivitní situace, od ostatních diskursů (jak 

státně loajálních, německo-národnostních apod., tak lidových – viz př. 

s lidovou tradicí tábora u Vysokého). Úspěšnost performativních aktů se 

proto stává diskursivní funkcí, která má v různých diskursech různou 

podobu.  

Jestliže jsme sledovali konstrukci Nepřítele festivit a konstatovali 

jsme její mnohočetné převrstvování, je přesto možné identifikovat 

dynamiku a vztahy mezi jednotlivými atributy. Za prvé obraz vlády a 

jejího byrokratického aparátu určoval základní orientaci právě proto, že 

festivity vstupovaly do veřejného prostoru, který měl být zcela pod 

kontrolou jeho aparátu. Na jedné straně to vedlo k zmíněnému efektu 

secese v symbolické rovině, na straně druhé však tím byla také určena 

cesta k secesi diskursu Národa od katolické církve, která odmítla (přes 

počáteční náznaky) národně ustavenou figuru vlády jako Nepřítele. Za 

druhé, v otázce česko-německých vztahů byl ve sledovaném období 

učiněn další významný krok, který obraz Němce vyčlenil z národního 

společenství, i když se objevily poslední pokusy o jeho integraci. Tento 

aspekt se ustavil na ose mezi liberálním městským centrem a 

konzervativní periferií venkova. Naopak tato osa nehrála vůbec žádnou 

roli při zavržení prvku židovského, který byl ve všech podobách 

národního festivitního diskursu zcela vnější306. Dále se ukázalo, že se 

teprve začalo narušovat spojení dělnické a národní otázky, kdy se od 

Nepřítele v „cizím kapitálu“ odděluje proud zdůrazňující více třídní 

identifikaci. Nakonec na příkladu „ženského tábora“ pak bylo možno 

poukázat, že se genderová diference projevuje ve snaze integrovat 

(zjevně podstatně otevřeněji než bylo obvyklé jiných dobových 

                                                 
306 Viz Frankl, M.: Emancipace od židů. Český antisemitismus na konci 19. století. Praha 
2008.  
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diskursech) „ženský prvek“ jako součást festivitního dění, čímž mu 

určuje roli okrajového prvku na pomezí vnějšku.                    
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5. Rytmus časoprostoru festivity  

 

V tradičním bádání o festivitách se otázka času a prostoru, ve kterém se 

odehrávají, soustředila především souvislost s diferencí vůči 

každodennosti. Jestliže sféra každodenního života zahrnuje jakési 

„bezčasí“, tedy čas homogenní, nestrukturovaný, neměnný, pak 

slavnostní situace představuje významově určený časový okamžik, 

rytmizuje lidský čas, hierarchizuje časové vrstvy. Podobně je vyčleněn a 

vyčleňující festivitní prostor, kde se slavnosti odehrávají. Autoři jako J. 

Pieper307, O. Marquard308, M. Maurer309 upozorňují na to, že již od 

Platona je čas slavnosti spojen s účastí na božském, transcendujícím, 

s připomínáním času stvoření, s obnovováním zařazení jednotlivce do 

celku kosmu nebo pospolitosti apod. Je však nepřehlédnutelné, že se 

v těchto teoriích traktování problému času a ještě více prostoru dostává 

místa mimo hlavní argumentaci jako pozadí, které se přizpůsobuje 

hlavní diferenci a je tudíž spíše pasivním časoprostorem lidské 

zkušenosti. Cílem této kapitoly je ukázat časoprostor festivit jako 

aktivní sféru konstrukce významů, a tím i procesů identifikace. To však 

vyžaduje několikeré ohrazení vůči dosavadnímu (ne příliš 

systematickému) pojímání aspektu času a prostoru v bádání o 

festivitách. Na disciplinárních diskursech historie, antropologie a 

humánní geografie je možné poukázat na tři deficity, které se pokusím 

ve své analýze překonat. Za prvé je to oddělení problému času a 

prostoru. Většina bádání se zabývá buď pouze jedním nebo druhým 

aspektem, nebo oběma, ale v jiném kontextu nebo čistě paralelně. Krok 

dále je možné učinit pouze konceptuálním propojením do dynamického 

časoprostoru. Za druhé – jestliže se nám podaří strukturovat, rytmizovat 

festivitní časoprostor, pak se musíme vyhnout na jedné straně pouze 
                                                 
307 Pieper, J.: Zustimmung zur Welt. Eine Theorie des Festes. München 1963. 
308 Marquard, O.: Kleine Philosophie des Festes. In: Schultz, U. (Ed.): Das Fest. Eine 
Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. München 1988, s. 413-420. 
309 Maurer, M.: Prolegomena zu einer Theorie des Festes. In: Mauer, M. (Ed.): Das Fest. 
Beiträge zu einer Theorie und Systematik. Böhlau: Köln, Weimar, Wien, 2004, s. 26. 
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geografickému nebo topografickému členění a na druhé straně pouhé 

diferenci na základě lidské zkušenosti s každodenním nebo festivitním. 

Bude nutné opatrně oddělit pole, v nichž se trajektorie festivitních aktů 

chovají odlišně. Za třetí – a zde trvám na výchozí tezi práce – i takto 

strukturovaný časoprostor je možné analyzovat pouze prostřednictvím 

významů, které jsou časovým a prostorovým efektům přikládány, a 

současně umožňují časoprostorové vymezení identifikace. V případě 

národních festivitní kultury tak budu sledovat tři časoprostorové vrstvy, 

v nichž se performativně utvářejí významy týkající se festivitního aktu. 

 

5.1. Historiografie mezi časem a prostorem  

 

V historickém bádání se zájem o podoby a času a prostoru objevil 

překvapivě brzy – již v prvních pokusech překonat dědictví 

pozitivistické dějepisectví 19. století. V první generaci školy Annales 

přišli Lucien Febvre a Marc Bloch s promýšlením vztahu člověka jeho 

životního prostředí, přičemž se poměrně podrobně vypořádávali se 

soudobými teoriemi a metodami geografie. Zejména L. Febvra to 

dovedlo k otázce determinovanosti lidské existence životním 

prostředím, tj. „půdou a klimatem“310. Z tohoto hlediska pak byla 

pochopitelná orientace na zkoumání materiální podstaty lidského života 

v dlouhých časových perspektivách, a současně uznání sociální 

variability vztahu člověk – prostředí. M. Bloch se tak ve dobovém sporu 

mezi humánní geografií a sociální morfologií spíše přikláněl k druhému 

pojetí zdůrazňujícímu jako předmět zkoumání více společnost než 

přírodní podmínky či krajinu. Ve své slavné syntéze francouzských 

rurálních dějin311 přisoudil základnímu diferencujícímu konceptu  - 

agrárnímu režimu – jak faktory geografických podmínek, tak faktory 

střídání osevu, zemědělských technik, ale i společenských vztahů.  

                                                 
310 Febvre, L.; Bataillon, L.A.: A Geographical Introduction to History. London 1925. 
311 Bloch, M.: French Rural History. An Essay on Its Basic Characteristics. London 1978. 
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Jestliže historiky první generace školy Annales přivedla snaha o nové 

interdisciplinární přístupy ke zvýšenému zájmu o geografii, Fernand 

Braudel, který tento zájem (až zápal) pro geograficky vymezený prostor 

zdědil, jako první konceptualizoval i problém času, který z něj vyplývá. 

Ve svém slavném díle Středomoří a Filip II.312 postavil proti starším 

událostním dějinám svou neméně slavnou triadickou strukturaci času. 

Na první (a o to důležitější) místo postavil čas „dlouhého trvání“, který 

byl bezprostředně spojen s geografickým vymezením prostoru 

zkoumání. Ve snaze oprostit se od tradiční historie událostí a současně 

nalézt cestu k příbuzným sociálním vědám stanovil dlouhá časová 

rozpětí jako možné východisko pro interdisciplinární historický 

výzkum. Od původní ideje dějin prostoru daných geografickými 

podmínkami se později přesunul k prodloužení časových úseků 

zkoumání, které umožní propojit sociologický pohled s historickým313. 

V pozdějším vývoji školy Annales se tak začal hlubší zájem o 

strukturovanou představu dějin prostoru vytrácet. Sám Braudel v 50. 

letech konstatoval, že sociální vědy (včetně historie) si zvykly ignorovat 

geografii a její prostorové modely, přestože, jak tvrdí, jsou to právě ony, 

které jsou spojeny s různými časovými vrstvami (zvláště s longue 

durée). Právě zde však také spočívá deficit jinak inspirativního 

Braudelova konceptu ze Středomoří. Zatímco čas je strukturovaný do tří 

vrstev, prostor je pro všechny vrstvy společný. Přestože tedy Braudel 

později naznačil, že prostorové modely jsou důležité pro všechny 

časová rozpětí, vlastní propojení struktury času a prostoru se mu 

nepodařilo. V momentě, kdy se stává předmětem zkoumání problém 

jako je kultura festivity, je však nutné navázat strukturaci času na 

komplementární strukturaci prostoru. To znamená vyhnout se na jedné 

                                                 
312 Braudel, F.: The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. 
University of California Press 1996. 
313 Braudel, F.: On History. University of Chicago Press 1982. 
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straně chápání prostoru definovaného jako absence temporality314 a na 

straně druhé představě časových rovin nezávislých na prostorových 

dimenzích315.  

Braudelovy úvahy propojující problém času a prostoru nenašly 

v pozdějších letech žádné následovatele, a to jak v teoretické reflexi 

historiografie, tak v samotném dějepisectví. Na jedné straně tak stojí – 

pomineme-li diskuse o periodizaci dějin – snaha teoretiků ukázat 

konstruovanost konceptů času, které historiografie používá zcela 

nereflektovaně, na straně druhé v posledních deseti letech opakovaná 

výzva „obratu k prostoru“ (spatial turn). Nejznámější představitel 

prvního proudu Reinhardt Koselleck se v řadě studií snažil 

„temporalizovat“ čas, tj. ukázat jeho historicitu a provázanost 

s horizontem očekávání (Erwartungshorizont) a prostorem zkušenosti 

(Erfahrungsraum). Rozvedl při tom Braudelovu strukturaci času 

pojmem časových vrstev (Zeitschichten), které se odlišují tempem 

změny. Jeho příkladem jsou tři exponenciální křivky – vývoj Země 

s pouze krátkým úsekem vývoje života na Zemi, vývoj životních forem 

s velmi pozdním objevením se člověka a dlouhý vývoj homo sapiens až 

po krátké období vývoje všech civilizací. Jestliže Braudelovým areálem 

bylo Středomoří, Koselleckovým je to celá planeta, princip však zůstává 

stejný. V druhém případě „spacializace dějiny“ jde spíše o „objevování 

objeveného“ v módní formě. Karl Schlögl odkazuje na Wilhelma 

Humboldta, Friedricha Ratzela a Carla Rittera (s oběma se vyrovnával 

už M. Bloch) a vzývá emfaticky „návrat prostoru“ do dějepisného 

bádání316. Řada dalších autorů se vyrovnává s kartografickým dědictvím 

                                                 
314 Massey, D.: Space-Time, 'Science' and the Relationship between Physical Geography and 
Human Geography. In: Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, d. 
24, 1999, č. 3, s. 261-276. 
315 Maurer, M.: Prolegomena zu einer Theorie des Festes. In: Maurer, M. (Ed.):  Das Fest. 
Beiträge zu einer Theorie und Systematik. Böhlau: Köln, Weimar, Wien 2004, s. 26-56. 
Koselleck, R.: Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt am Main 2000. 
316 Schlögel, K.: Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. 
München  2003. 
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geografie, s geopolitickými perspektivami apod.317 Většina historického 

bádání inspirovaného geografií (včetně tzv. historické geografie, 

environmentálních dějin, archeologie krajiny ad.) se však jen obtížně 

vyrovnává s objektivistickým paradigmatem přírodovědného vymezení 

prostoru, které nereflektuje jeho symbolickou konstruovanost a které je 

překonáváno postupně v novějších směrech humánní geografie.  

Historici, kteří se zabývali přímo výzkumem festivit se – až na několik 

výjimek – problému času a prostoru dotkli jen okrajově318. První 

výjimku tvoří citovaný pokus M. Maurera o komplexní definici svátku. 

Jako jeden z aspektů bádání o festivitách uvádí vztah svátku a času319. 

Zařazuje rytmizaci času prostřednictvím svátků do obecné kultury času, 

a tím podřizuje strukturaci času univerzálním kategoriím anticko-

židovsko-křesťanské tradice. Eonický (cyklický) čas odpovídá periodám 

střídání přírodních cyklů (roční období, měsíce, dny), které mohou 

slavnosti posilovat, když je následují, nebo naopak narušovat, když se 

zařazují mimo jejich periodičnost. Lineární pojetí času představuje na 

jedné straně průběh mezi začátkem a koncem, narozením a smrtí 

člověka, na druhé straně chronologický, postupující čas společností a 

náboženství. Takovým je např. starozákonní příběh vyvoleného národa, 

kterému v křesťanské tradici odpovídá sekvence slavností v církevním 

kalendáři. Třetím pojetím času je řecký kairós, který označuje 

specifický moment, který oba předchozí časy ruší. V křesťanské tradici 

je to čas, kdy přichází Bůh na zemi. V Novém zákoně je uváděn ve 

                                                 
317 Viz např. Osterhammel, J.: Die Wiederkehr des Raums: Geographie, Geohistorie und 
historische Geographie. In: Neue politische Literatur 43, 1998, s. 374-395; Finnegan, D.: The 
Spatial Turn. Geographical Approaches in the History of Science. Journal of the History of 
Biology, 41, 2008, č. 2, s. 369-388; Arias, S.: The geopolitics of historiography from Europe 
to the Americas. In: Warf , B.;  Arias, S. (Ed.):The Spatial Turn Interdisciplinary 
Perspectives.  Routledge 2008; Döring, J.; Thielemann, T. (Ed.): Spatial Turn. Das 
Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld 2008. U nás je možné 
zmínit některé pokusy překonat dědictví historické geografie, viz např. Viz např. Maur, E.: 
Paměť hor, Praha 2006. 
318 V souvislosti s ustavováním kultury volného času (Freizeitkultur) v 19. století se 
problémem festivit zabýval např. W. Kaschuba a G. Schneider; Kaschuba, W.: Lebenswelt 
und Kultur der unterbürgerlichen Schichten im 19. und 20. Jahrhundert. In: Enzyklopädie 
Deutscher Geschichte V. München 1990; Schneider, G.: Politische Feste in Hannover (1866 - 
1918). Teil 1: Politische Feste der Arbeiter. Hannover 1995. 
319 Maurer, M.: Prolegomena zu einer Theorie des Festes, s. 26-31. 
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chvíli, kdy Ježíš po čtyřiceti dnech na poušti přichází hlásat evangelium 

(Marek 1:15), což spojuje tento časový okamžik se začátkem největších 

oslav církevního roku. Podle Maurera má tak kairós sám osobě sváteční 

charakter. Toto pojetí tří os, jakkoli zahrnuje důležitou tradici antickou i 

křesťanskou, není jasně definováno vůči festivitě; zdá se, že 

jednotlivým formám času odpovídá určitý typ festivit, na druhé straně 

však např. eonický čas může být svátky narušován.  

Maurer se dotýká i otázky možného pojetí prostoru festivity, i když ve 

zcela jiném kontextu a podobě. Když se snaží naznačit možnou budoucí 

syntézu komparativní analýzy svátků v podobě jakési morfologie 

(Formenlehre)320, poukazuje to, že by se měla zabývat právě 

prostorovou dimenzí, tj. pozicemi, konfiguracemi, řadami a 

hierarchiemi. Nadhazuje tak důležité problémy s tímto spojené jako 

např. roli ohně v optickém sjednocení prostoru, zásadní roli poutí, 

obecně zdůraznění mimoměstského prostoru v národních festivitách 19. 

století apod. Rozpracování takového přístupu představuje, podle 

Maurera, úkol pro budoucnost. V dosavadní historickém bádání však 

existuje druhá výjimka, kdy byla nejen rovina prostoru, ale i času 

konceptualizována. 

Mona Ozouf, vycházející a svým způsobem překonávající dědictví 

školy Annales, věnovala ve struktuře své práce dvě části problému času 

a prostoru321. Přestože po sobě následují, nejsou opět nijak konceptuálně 

propojené. Na základě pramenů pocházejících především od 

organizátorů a filozofů slavností francouzské revoluce vymezuje 

charakteristické prvky symbolizace revolučních myšlenek v čase a 

prostoru, přičemž se jí to daří spíše v druhé případě. Přesvědčivě 

ukazuje, jak byl zásadní pro revoluční svátky otevřený prostor, 

symbolizující neohraničenost, transparentnost, stejnou hodnotu všech 

míst v horizontále, a současně monument (sloup, socha, oltář) ustavující 

                                                 
320 Maurer, M.: Prolegomena zu einer Theorie des Festes, s. 52-54. 
321 Ozouf, M.: Festivals and the French Revolution. Cambridge, London 1988, s. 126-197. 
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symbolické centrum ve vertikální ose. Zdůrazňuje také, jak bylo 

důležité „putování“ mezi městským a mimoměstským prostorem a jaký 

význam měly tzv. tour. Oproti tomu věnuje kapitolu o čase především 

pokusům znázornit idealizovanou revoluční historii ve speciálních 

typech slavností, a tím symbolizovat propojení času oslavy a času 

vlastních Dějin tj. sebeidentifikačního příběhu – pozornosti se tak 

dostává především onomu lineárnímu času vyznačujícímu začátek a 

konec společenství. 

 

5.2. Model časoprostoru národní festivity  

 

Analýzy, ve kterých se nyní pokusím rozebrat časoprostor národních 

festivit, budou mít povahu hypotézy. Odlišení časoprostorových polí 

musí probíhat velmi obezřetně a s ohledem na vzájemnou propojenost. 

Jestliže jsem si vytýčil úkol vyhnout se deficitům představených pojetí, 

je nutné za prvé soustředit se na takové části festivitního diskursu, které 

spojují vymezení prostoru s časovou dimenzí, tj. na trajektorie pohybu; 

za druhé je potřeba chápat prostor ne jako fyzicko-geografické nebo 

topografické více méně statické prostředí, ale jako symbolicky 

strukturované pole distancí a proximit; a v návaznosti čas jako 

mnohovrstevnatou strukturu, která je formována samotnou kulturou 

festivit. Je-li tedy – za třetí – principem strukturace konstrukce 

významu, může časoprostorový aspekt ukázat, že identifikační procesy 

probíhající v období národních festivit nebyly podmíněny ani časovými 

ani prostorovými danostmi „české otázky“, ale naopak vytvořily (nebo 

možná spoluutvářely) naše vnímání časoprostoru českého Národa. 

Časoprostorovým polem, kterým se budu zabývat, je oblast pohybu 

spojeného bezprostředně s festivitními akty, resp. s festivitním děním 

osobě. Festivitní akty, popsané výše jako symbolická centra 

konstruování významu, byla součástí časoprostoru slavnosti jako 
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události, jež měla mít vlastní pořádek, vrcholy, pauzy, intervaly a jež 

byla sférou disciplinovaného i nedisciplinovaného pohybu. 

Na jiném místě jsem poukazoval, jak byly již od let 1861 a 1862 

využívány tradiční pouti ke svatému Janu Nepomuckému do Prahy 

k zapojení symboliky Národa. To se projevovalo také snahou 

organizovat samotný festivitní prostor a čas. V roce 1863 napsal Jan 

Neruda do Národních listů sérii fejetonů, v nichž se nad podobou a rolí 

„svatojánské pouti v Praze“ zamýšlí. Když hodnotí výsledný dojem 

slavností, pochvaluji si, že „se slavnost sv. Jánská stává rok od roku 

určitěji slavností národní“322. Upozorňuje na to, že právě organizační 

snahy Hlaholu již od roku 1862 daly poutím vlastně skutečný program. 

Aktivizace (nejen) zpěváckých spolků z Čech a Moravy, organizace 

jejich cesty a pobytu v Praze, společná vystoupení atp. představovala 

nový aspekt festivitní kultury, jenž přestrukturoval časoprostorové 

vymezení slavnosti: „Vidímeť to o pouti svatojánské jiných let, kde 

určitého programu není, že lidé přišedší do Prahy jen tak maně bloudí 

po městě, oddávajíce se náhodě, že nemajíce žádného střediště zábav, 

nudí se po celý den aneb dva dni, že konečně Prahu opustí a domů se 

navrátí beze všeho nadšení, ba beze všeho zvláštního požitku a užitku“. 

Při pronikání Národa do tradiční festivitní kultury tak nejde jen o využití 

faktu shromáždění množství lidí v jeden okamžik na jednom místě, ale 

také o proměnu formy organizace času a prostoru – směrem k 

disciplinaci pomocí nového významového rámce. Zajímavé nepochybně 

je, že Neruda si velmi přesně uvědomuje, že taková změna nemůže být 

performativně úspěšná naráz, proto je nutná kritická sebereflexe 

průběhu slavnosti: „... žádná reflexe kvůli reflexi, nýbrž jen z té jediné 

příčiny, že si přejeme, aby svatojánská slavnost národní byla po všecka 

léta tím momentem v životě našeho národa, k němuž se hledí 

s toužebností, na nějž se poukazuje s hrdostí, jenž tvoří rozhraní od 

netečnosti k skutečnému životu“. Požadavek plného zapojení slavnosti 

                                                 
322 Národní listy, 18. 5. 1868, č. 133. 



 171 

do identifikačního rámce Národa představuje úkol disciplinovat událost 

tak, aby performativní akty byly úspěšné. Identifikační proces – 

„prozření se“, „uvědomění se“, „přihlášení se“ – je kromě ustavení 

významového identifikačního rámce navíc spojen s novou kvalitou 

organizace času a prostoru – od chaotické bez-významovosti, 

náhodného bloudění k jednoznačně stanovenému „pořádku“ slavnosti, 

který odpovídá významovému rámci („moment v životě národa“). 

Přechod od chaosu k Řádu je ovšem myslitelný pouze v rámci diskursu 

Národa, který obsahuje slepé místo, když by měl reflektovat již 

existující organizovanou festivitu (v tomto případě mše pro poutníky). 

Takový případ infiltrace rituality vyžaduje na jedné straně koncentraci 

na čas a prostor původní ritualitou nevyužitý a na straně druhé eliminaci 

významového rámce původní rituality jako sféry nerozlišené bez-

smyslovosti.  

Převrstvení rituality je samozřejmě pouze jeden z možných případů 

charakteristické časoprostorové strukturace festivitní události. Může 

však ukázat, jak konkrétně měly být organizovány trajektorie aktérů, 

potažmo přesunu významu. Neruda začíná svou kritiku průběhu 

svatojánské slavnosti pochvalou toho, jak se účastníci hned na cestě 

z nádraží na Žofín jali zpívat „Kde domov můj“ a „Hej, Slované“. 

Nebezpečí však podle něj spočívá v tom, že se při hojném počtu 

účastníků nesjednotí zpěv v předních a zadních částech průvodu. Když 

pak jednotlivé skupiny zpozorují, že zpívají něco jiného, umlknou a 

vzniká zmatek. A zpěv, jak píše Neruda, je nutný, jinak by se průvod 

podobal pohřebnímu zástupu. Ne náhodou se zde upozorňuje na to, že 

festivitní časoprostor musí být zvýznamněn nejen vizuálně prapory a 

kostýmy, ale i zvukově hesly a zpěvem, navíc se symbolikou vzkříšení. 

Další Nerudovy výtky se týkají spíše narušení ze strany Nepřítele, ať již 

to byla Bohemie, která se pozastavovala nad zpěvem písně „Hrom a 

peklo“ během večerní plavby po Vltavě doplněné o ohně, nebo „jistá 

noblesa“, která údajně chtěla projet zástupy shromážděné u této 
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příležitosti na nábřeží. Slavnostní plavba s bengálskými ohni a 

shromážděním na přilehlých ostrovech měla vůbec první a později 

mnohokrát opakovaný úspěch. Podle Národních listů se na Vltavě 

shromáždilo 250-300 lodí, na nichž bylo zpívano Hlaholem a dalšími 

zpěváckými spolky a které posléze zakotvily u Střeleckého ostrova, 

odkud byl vypálen ohňostroj a rány z moždířů323. Na závěr byl na 

ostrově vystaven hořící nápis „Oroduj za nás“, což svědčí o tom, že 

Nerudovo zhodnocení národního charakteru slavnosti bylo v této době 

stále ještě spíše přáním než skutečností. Koncentrace časoprostoru 

národních slavností do okolí Vltavy a večerních případně ranních hodin 

se, jak uvidíme dále, stává charakteristickým prvkem pozdější národní 

festivity v Praze. Původně symbolicky nenaplněný prostor, který byl 

vždy spíše spojen s časem zábavy, je využíván také proto, že umožňuje 

vizuálně obsáhnout symbolické dominant (české) Prahy (Vyšehrad, 

Hrad, Karlův most), zvláště pokud jsou osvětleny324. 

Vymezení chaosu a řádu tvoří základní osu této první časoprostorové 

vrstvy a její sledování nám tak umožní vytvořit si modelovou představu 

její dynamické strukturace. Vnější ohraničení je nejprve dáno na jedné 

straně časem a místem shromáždění, kdy se aktéři scházejí a připravují 

uspořádání následujícího pohybu. Na druhé straně pak stojí „rozchod“, 

tj. rozpuštění symbolické uspořádanosti dané festivitou. Mezi těmito 

dvěma časoprostorovými body probíhají tři fáze, v nichž je různým 

způsobem vyjádřeno spojení času a prostoru a významového rámce 

slavnosti. Zatímco první část představuje dynamický prvek průvodu, 

jenž překlenuje neuspořádanost mimofestivitního časoprostoru a 

„pořádek“ místa a času slavnosti, v druhém kroku je nutná stabilizace 

časoprostoru, v němž se odehraje festivitní akt; ten pak je momentem 

koncentrace ve třetí fázi, kdy se pohyb soustředí do jednoho bodu a 

                                                 
323 Národní listy, 17. 5. 1868, č. 132. 
324 Jan Neruda si ve zmíněném fejetonu stěžuje, že plynové osvětlení mohlo být při 
svatojánské slavnosti výraznější. Svou roli při obsazování vltavského pobřeží hrálo také 
poměrně nedávné vybudování téměř souvislé linie vysokých nábřeží, poskytujících prostor 
pro publikum dění na Vltavě.  



 173 

okamžiku, které nesou hlavní význam spojený s festivitou. Celý proces 

je možné znázornit na následujícím schématu: 

 

Krajní body (shromáždění a rozchod) jsou momenty přechodu mezi 

festivitním a ne-festivitním časoprostorem. V národní festivitní kultuře 

budu nyní sledovat tři časoprostorové rytmy – dynamizace, stabilizace, 

koncentrace – vyjádřené v průběhu slavností formou průvodu, lokace 

slavnosti a slavnostního aktu. 

 

5.2.1. Průvod 

  

Prakticky žádná česká národní slavnost 60. až 80. let 19. století se 

neobešla bez průvodu. Již první veřejné slavnosti roku 1862 zahrnovaly 

více či méně organizovaný pochod k místu oslavy. Při slavnosti na Řípu 

v dubnu 1862 byl prostor průvodu oddělen od předchozí fáze 

shromažďování chvojovou bránou v obci Ctinoves, kde měl být podle 

pověsti hrob praotce Čecha. Nápis na bráně hlásal: „Kde stanul druhdy, 

i teď stojí Čech“325. Ve festivitním diskursu se samotný průvod objevuje 

ve dvou hlavních časoprostorových osách popisu. Jednak je pozornost 

věnována aktérům – členům průvodu a publiku, jednak je podrobně 

popisována výzdoba prostoru, a to jak dekorace, které byly součástí 

                                                 
325 Národní listy, 29.4. 1862, č. 100. 

shromaždění průvod festivitní akt 
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průvodu, tak jeho okolí. Obojí zde má funkci významové konstrukce 

festivitního časoprostoru, která je prostředkem identifikace účastníků se 

symbolickým rámcem slavností. V případě řipské slavnosti byly tyto 

složky ještě poměrně stručné, svědčící o relativně nízké disciplinaci 

festivitního časoprostoru. V čele průvodu šly hudby z okolních vesnic, 

které hrály národní písně, za nimi potom sokolský spolek a Hlahol a 

kromě nich bylo vidět „ze všech stran přicházející poutníky“. Hlavní 

proud byl na začátku označen dvěma trojbarevnými prapory a směřoval 

od paty Řípu po široké cestě na jeho vrcholek. Současně ale se „někteří 

nedočkaví“ snažili dostat na horu „přes svisné dosti suchopáry a 

kamení“. V pozdějších letech, kdy byl stále častěji obsazován i městský 

prostor, se organizace a vymezení průvodů stále zahušťuje. Již při 

slavnosti padesátiletého jubilea objevení rukopisu královehradeckého 

v září 1867, kdy průvod začínal na Dolním předměstí a končil na 

hlavním náměstí, bylo uspořádání provedeno na místě místními 

„turnéry“ a ozdobení ulic byla věnována patřičná pozornost326. Kromě 

několika slavnostních bran s českým lvem a korunou byly „skoro 

všude“ vidět Hankovy obrazy ozdobené kvítím a domy byly okrášleny 

prapory, chvojím, květinami, drapériemi a vlasteneckými nápisy. Pořadí 

průvodu vyplývalo z kombinace lokální městské festivity a postupně se 

etablující formy národních slavností. Vepředu jelo selské banderium, za 

ním hudba dělostřelců a sto bíle oblečených dívek s červenými stuhami 

a zelenými věnci. Následovaly spolky zpěvácké, tělocvičné, ochotnické 

a různé městské reprezentace. K samotnému místu oslavy – ozdobené 

soše Záboje na náměstí – přišla zvláště městská rada a slavnostní výbor, 

v jejímž čele šlo opět deset bíle oblečených dívek a jeden z „výborů“ 

nesl slavnostní výtisk Rukopisu ozdobený vavřínovým věncem a čtyřmi 

(!) stuhami ve slovanských barvách, které byly také nesen malými 

děvčaty. Na jedné straně byla tak pozornost vedena ústředním 

                                                 
326 Světozor, 4.10.1867, č. 13, s. 128n. 
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předmětem, který odkazoval na význam oslavy, na druhé straně řadou 

aktérů, kteří byli s tímto významovým rámcem identifikováni.  

U dvou největších národních slavností přelomu šedesátých a 

sedmdesátých let – poklepávání na základní kámen Národního divadla a 

stoletého jubilea narození Josefa Jungmanna - byla již jistá absence 

dynamiky popisu a organizovanosti průvodu nahrazena zcela 

propracovanými mechanismy organizace a zpodobování slavnostního 

průvodu. V případě slavnosti Národního divadla byla podoba a prostor 

průvodu připravován již dlouho dopředu. Tak, jak se slavnostnímu 

výboru přihlašovaly spolky, byl vytvářen „pořádek průvodu“, který byl 

nakonec tři dny před oslavou otištěn v Národních listech a obsažen v 

„Upomínce“ na slavnost prodávané účastníkům před a během akce (viz 

příloha č. 4). Obavy o udržení tohoto „pořádku“ byly nepochybně 

značné, protože výbor pravidelně na stránkách Národních listů vyzýval 

k seznámení se s vyhlášenými pravidly a k jejich respektování (viz 

příloha č. 5). Vzhledem k tomu, že organizátoři neměli – kromě 

dobrovolníků (označených bílou páskou) a nepočetných městských 

ozbrojenců – k dispozici jakékoli represivní složky, stalo se „zachování 

pořádku“ důležitou součástí argumentace významu slavnosti. Zdárný 

výsledek měl být důkazem „pokročilosti a zralosti občanské“ a měl 

prokázat „čest národní“327. Samotné pořadí účastníků průvodu bylo 

rozvinutou variací na již tehdy zavedené zvyky, které kombinovalo 

několik typů kolektivních aktérů. Čelo bylo vždy vyhrazeno hudebnímu 

tělesu, v tomto případě hudbě městských ostrostřelců. V tomto případě 

však byla dalšími dvěma městskými hudbami proložena celá úvodní 

část průvodu. Za hudbou (a také na úplném konci) byla umístěna 

bandéria, tj. skupiny většinou krojovaných sedláků a měšťanů na 

koních. Výjimečné postavení vepředu měl sbor pro vystavení Národního 

divadla na čele s K. Sladkovským. Pak již následovaly zavedené spolky 

– Sokolové, studenti, zpěvácké spolky, typografové, Umělecká beseda a 

                                                 
327 Národní listy, 16.5.1868, č. 135. 
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různé divadelní spolky. Další část průvodu byla „politická“; po 

pražských zastupitelstvech přicházeli obklopeni družičkami hlavní 

aktéři slavnostního aktu – osobnosti poklepávající na kámen – a za nimi 

zemský výbor, čeští a moravští poslanci, zahraniční hosté, obecní a 

okresní zastupitelstva. Hierarchizace zde nebyla pouze prostorová 

(pořadí), ale z hlediska publika časová. Než došlo na centrální část 

s nejvýznamnějšími osobnostmi gradoval průvod prostřednictvím již 

etablovaných národních spolků a městskou honorací. Vrchol průvod byl 

přitom doprovázen představiteli volených politických institucí, ať již to 

byly obce, okresy či země. Právě tady se ukazuje, jak byla 

symbolizována moderní národní identita – od zájmových spolků 

k politické reprezentaci, v jejímž centru stojí symbolizované prvky 

národního společenství (viz níže k samotnému poklepávání). Pro fázi 

doznívání průvodu byl vyhrazen prostor vědeckým spolkům, 

ozbrojeným sborům a zbylým spolkům jako byly měšťanské besedy, 

čtenářské, živnostenské, vzdělávací ad. spolky. Specifické role se 

dostalo pražským cechům. Jejich účasti bylo v rámci příprav věnováno 

poměrně dost pozornosti, protože představovaly téměř jediný spojovací 

článek s tradičními pražskými festivitami. V případě mlynářů bylo 

dokonce poukazováno na to, že se naposledy účastnili korunovačního 

průvodu Ferdinandova v roce 1836. Ať byla souvislost s korunovačními 

oslavami jakkoli nevyřčená, přesto se v symbolické časové a prostorové 

struktuře průvodu projevila. V roce 1868, v době intenzivního vytváření 

představy moderního českého Národa, však již dochází k důležitým 

přesunům. Ve středu je symbolická reprezentace Národa místo 

panovníka, která je obklopena volenou politickou reprezentací místo 

tradičních stavů a roli předvoje hrají zájmové (především tělocvičné a 

umělecké) spolky místo starých cechů. Ty byly roztroušeny ve třech 

skupinách po celém průvodu bez zjevné souvislosti s jeho symbolickou 

hierarchizací. V této souvislosti je nutné dodat, že pozici na konci 
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průvodu, těsně před uzavírajícím bandériem, mělo vyhrazeno dělnictvo, 

zde ještě plně reprezentované Chleborádovým Oulem.  

Ve festivitním diskursu je věnován pozornost nejen popisu samotného 

vzhledu průvodu, ale také prostoru, kterým procházel. Při slavnosti 

Národního divadla začínala trasa v Karlíně, pokračovala kolem Prašné 

brány po Kolovratské třídě (dnes Na příkopě), Ovocnou ulicí (dnes 28. 

října) a po Ferdinandově třídě (Národní) až k staveništi Národního 

divadla328. Na větších prostranstvích byly umístěny tribuny pro 

publikum. Ty také vymezovaly centrální část slavnostního prostoru 

začínající u Prašné brány dvěma obelisky s českým a moravským 

znakem a zakončená podobnými obelisky u staveniště, které oddělovaly 

prostor a čas průvodu od slavnostního aktu. Domy podél ulice byly 

vyzdobeny červenými, bílými a modrými stuhami, květinami, chvojím a 

zemskými znaky, z některých oken visely zdobné koberce a červené 

drapérie se zlaceným třepením. Publikum, které obsadilo všechna místa 

podél trasy, nebylo podle dobového popisu pouze zvědavé, ale nadšené: 

„Jak slavnostně vypravil se všechen lid a jak slavnostně se chová! Jest 

cosi velebného v tom hemžení se lidstva. Zdá se, jakoby vznešený ráz 

slavnosti byl se vtiskl v mysl každého. Tisícové lidu se tu shromáždili, 

prostora jim ani nestačí, a přec nikde tlačenice, nikde křik, nikde 

výtražnosti, všude nejkrásnější pořádek; bez policie, bez vojska, pouze 

na mírné slovo některého tu a tam se objevujícího pořadatele 

s červenobílou korouhvičkou v ruce učinil lid všude průvodu širokou 

ulici.“ 329 Zatímco aktéři průvodu jsou nositeli významu festivity, 

přihlížející představují blíže neurčený „lid“, který je však do festivitního 

rámec zahrnut tím, že je pro slavnost „nadšený“, a prostřednictvím 

emocionality slavnostního okamžiku jakoby samovolně následuje 

časoprostorové vymezení „pořádku“ slavnosti. Funkce publika je pak 

zdůrazněna popisem reakcí při setkání s čelem průvodu: „Sváteční ticho 

                                                 
328 Národní slavnost v Praze dne 16. května 1868. Slavnost položení základního kamene k 
národnímu divadlu. Praha 1869, s. 29nn.  
329 Tamtéž, s. 30. 
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panuje v ulicích statisíci lidu oživených a jen dušeným šeptem, jako 

když vysoké osení větrem šustí, projevují davy radosť svou a napnuté 

očekávání. ,Již jdou, - již jdou!´ zašumělo to všude od jednoho rohu 

ulice druhému, jako kdyby vzduchem tleskala křídla neviditelných 

povětrných poslů, průvod oznamující“. Časoprostor průvodu je vyplněn 

pohybem, v němž se významotvorné prvky na jedné straně defilují před 

očima diváka, na druhé straně posunují pozornost od počátečního bodu 

festivity k jejímu vrcholu. 

Když byla o pět let později konána slavnost k uctění památky Josefa 

Jungmanna, shodli se pozorovatelé, že jedinou srovnatelnou akcí bylo 

právě pokládání základního kamene Národního divadla. Tentokrát 

začínal průvod na Letné, kde bylo shromaždiště účastníků, pokračoval 

přes most Františka Josefa (dnes Štefánikův), Alžbětinu třídu 

(Revoluční) k Prašné bráně a pak již po známé trase až na Františkánské 

náměstí, dnešní Jungmannovo. Obě největší slavnosti tak obsadily 

prostor v této době se rozvíjející živé tepny Prahy v místech původního 

staroměstského opevnění, která kromě dostatečné šíře ulice skýtala 

možnost naplnit významem hlavní spojnici mezi Starým a Novým 

městem, a tím symbolicky ovládnout Prahu jako českou metropoli. 

Oslava Jungmannova byla do té doby nejpočetnější národní slavností, a 

tak bylo využito rozsáhlého prostoru Letné jako shromaždiště. 

Paradoxně pak směřoval průvod přes relativně nový most Františka 

Josefa, který byl slavnostně otevírán před pěti lety v červnu 1868 za 

císařovy účasti, ovšem téměř bez účasti česká národní společnosti, a ba 

dokonce s protestní kontra-akcí českých studentů. Přestože tedy tyto 

moderní průvody ustavující identitotvorný rámec Národa zmocnily 

prostoru nově se utvářejícího moderního velkoměsta, nesměřovaly – na 

rozdíl od francouzských revolučních svátků – z centra města na jeho 

volný okraj, ale naopak z prostorných míst shromaždišť na tehdejším 

předměstí k místům oslav, které měly označovat „český prostor“ 

v centru města. Důvody byly nejspíše dva. Především šlo boj o 
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symbolické obsáhnutí území Prahy. Zde tudíž měla různá místa jinou 

hodnotu, tj. ovládnout Prahu znamenalo ovládnout její centrální část. 

V dobovém diskursu Národa to bylo vyjádřeno snahou „dokázat, že 

Praha je česká“ (tudíž není německá). Druhým důvodem pak byla 

výrazná kontinuita festivitních forem, které národní festivitní kultura 

přejímala. Jak jsem ukázal, již od infiltraci tradičních svatojánských a 

svatováclavských poutí po pouť k „zlaté kapličce nad Vltavou“ a 

putování za „tichým géniem Josefem Jungmannem“ nebyly národní 

festivity vedeny revolučním cílem proměny celkového chápání oslav a 

svátků jako v revoluční Francii, nýbrž naopak postupnou disciplinací 

existujících forem. A pokud se takové radikální hlasy objevily, vyústily 

v konfrontaci uvnitř národního tábora a nepředstavovaly zásadnější 

koncept organizace národních slavností, jak uvidíme dále. 

Vraťme se nyní k průvodu během Jungamannovy oslavy. Na začátku 

čekala organizátory velká práce s uspořádáním účastníků tak, aby 

nevznikl zmatek a byly alespoň částečně zachovány typy kolektivních 

aktérů. Od sedmé hodiny ranní do deváté se „po usilovné snaze 

pořadatelů konečně po dlouhém namáhání podařilo, velikolepý průvod 

dle naznačeného programu seřaditi“330. V devět hodin zazněly výstřely 

z někdejšího Primátorského ostrova a ze Žižkova na znamení začátku 

pochodu, tj. ze dvou míst, která byla na dohled (a doslech) Letné a byla 

vyznačena dekoracemi se slovanskými barvami. Již na počátku tedy 

měli účastníci vizuálně i zvukově vymezený prostor slavnostní Prahy, 

což dále zvýraznilo cíl průvodu v ovládnutí pražského centra.  

O analýzu konstrukce samotného pohybu v časoprostoru průvodu se 

nyní pokusím na příkladu reportáže, kterou otiskly o slavnosti Národní 

listy a která v principech odpovídala většině žurnalistických popisů a 

zobrazení národních slavností. Na začátku, jak uvedeno výše, stojí 

moment vykročení. Následuje popis přední části průvodu – hudba, 

bandéria s informacemi, odkud dorazili, a komentáři k jejich vzhledu. 

                                                 
330 Národní listy, 14.7.1873, č. 191. 



 180 

Popis sleduje další skupiny – akademické a studentské spolky, 

tovaryšské spolky, besedy umělecké, učitelské, typografické ad. – 

prostým výčtem s podáním počtu účastníků ze statického pohledu mimo 

skutečný festivitní prostor. Průvod je vlastně zobrazený jako statická 

řada jednotlivých skupin vyznačených jménem, počtem účastníků, příp. 

jezdců na koních a praporem. Podle tohoto schématu je představeno 90 

(!) deputací cechovních, živnostenských a profesních spolků. Následuje 

oddíl Sokola s Miroslavem Tyršem v čele a 85 (!) deputacemi 

sokolských jednot z Čech a z Moravy. Podobný počet zpěváckých 

spolků je vystřídán zástupci profesionálních i ochotnických divadel, 

ostrostřelci a na závěr několika skupinami vysloužilců. Až po tomto 

vyčerpávajícím výčtu, který tvoří tři a půl tiskového sloupce (z pěti) 

titulní strany Národních listů je jen krátce věnovaný prostor dění a 

reakcím publika; kromě obligátního jásotu a volání Sláva a Na zdar jsou 

vyzdviženy zvláště reakce na příchod akademického čtenářského spolku 

do Eliščiny (Revoluční) ulice, jehož členové byli zasypáni „vonnými 

růžemi, kyticemi a věnci“. Stejným způsobem jako je popsán průvod, je 

pak vylíčeno zvlášť slavnostní vyzdobení mostu a ulic podél trasy; jsou 

vyjmenovány dekorované domy, vyzdobení mostu ad. v pořadí, které 

odpovídá pořádku průvodu. Představu o dynamice průvodu tak na jedné 

straně dává pohled ideálních diváka, před kterým defilují aktéři, na 

druhé straně ideálního účastníka, který sleduje okolí po trase průvodu. 

Stanoviště, ze kterého je sledován časoprostor pohybu, není jen jedno, 

ale má spojovat hledisko aktéra a pozorovatele - podrobně 

identifikovaných součástí společenství Národa a nerozlišeného „lidu“ 

nebo davu. Performativní úspěch totiž spočívá ve shodě významu aktu a 

jeho kontextu. 

V rámci této části však musím uvést také jeden příklad, v kterém byla 

úspěšnost podstatně narušena a samotný průvod se stal spornou 

festivitní formou. Jedná se o případ oslav devíti set let pražského 

biskupství v roce 1873. Půldruhého měsíce po Jungamnnově slavnosti 
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organizovaly církevní kruhy slavnost, nazvanou „svato-václavská“ (27.-

30.9.), která měla být slavností „eminentně národní“. Mladočeské kruhy 

samozřejmě vydávaly hlasitá prohlášení o neúčasti českého národa na 

takové oslavě, která měla být pouze církevní. V této situaci tak obě 

strany podávaly diametrálně odlišný pohled na akci – na jedné straně 

„slavnost svato-václavská“ s průvodem, na druhé straně „procesí 

zpátečnictva“. Oba náhledy byly shrnuty v příležitostných brožurách 

vydaných přímo za účelem obhajoby, resp. útoku na uvedenou festivitu. 

Národní listy již delší dobu před akcí vyzývaly k neúčasti a po skončení 

o oslavách referovali jako o „úplném fiasku“331. V opozici vůči 

Jungamnnově slavnosti, která měla být oslavami celého národa, měla 

svatováclavská slavnost zůstat čistě církevní: „Národ český nesměl 

dopustiti, aby před tváří veřejnosti 46 dní po slavnosti svého vzkříšení 

byl rozkřičen co pobožnůstkář, nad nímž vládne biskupská berla“. To 

se, podle Národních listů, „v míře nejskvělejší povedlo“. Výsledek bylo 

„úplné fiasko v pravém slova smyslu“. Popis průvodu pak je ironickým 

převrácením výše uvedených popisů během slavnosti Národního divadla 

a Jungmanna. Přestože tak organizátoři bezprecedentně agitovali na 

venkově, nedostavily se žádné venkovské spolky. Z pražských byly 

přítomny jen cechy vyšehradské, ostrostřelci s hudbou, dále už byly 

přítomny jen katolické besedy a jednoty, procesí z venkovských kostelů 

a především „c.k. policejní stráž, která ze všech korporac samojediná 

dostavila se do jediného muže“332. Podle Národních listů navíc tvořilo 

velkou část z mimopražských účastníků kněžstvo, což prý se nelíbilo ani 

organizátorům, kteří očekávali „spolky s prapory a hudbami, četné 

deputace“ atd. Zcela nedostatečná měla být také výzdoba ulic, kudy 

průvod procházel. Cesta vedla shodně s trasou při slavnosti Národního 

divadla – z Karlína přes Příkopy, Ferdinandovu třídu, potom po nábřeží 

přes Karlův most a Malou Stranu na Hrad do katedrály svatého Víta. 

                                                 
331 Národní listy, 30.9.1873, č. 267. 
332 Tamtéž. Strážníci byli údajně rozestavěni kolem průvodu co deset kroků, přítomni byli 
policejní komisaři a množství „tajných“. 
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Ozdobení bylo údajně „velmi sporé“ s výjimkou některých klášterů a 

několika vyvěšených praporů černožlutých, červenobílých a bíložlutých 

(papežských). Diváků bylo dost, ale nijak nevyjadřovali účast na 

festivitě – měli většinou pokryté hlavy: „Vůbec bylo lze pozorovat 

chladnost a všeobecnou netečnost, která do očí každému bila, kdo zná 

s jakým zápalem a jásotem diváci národní slavnost všude vítají a 

doprovázejí.“ Jde-li naopak o aktéry průvodu, jsou kromě církevních 

hodnostářů a šlechty vyjmenováni pouze bez dalšího komentáře F. 

Palacký, F. L. Rieger, A. O. Zeithammer, K. L. Klaudy. Popis tak 

důsledně vylučuje jakýkoli odkaz k národní symbolice, a to jak, co se 

týká časoprostoru, tak i aktérů průvodu. Ne-národní symbolizace 

festivity měla být také vyjádřena tím, že hlavní kázání olomouckého 

arcibiskupa Fürstenberka bylo v němčině, čemuž se přítomní Hanáci 

velmi podivovali. 

Převrácený obraz průvodu podal anonymní autor v brožuře, která byla 

reakcí na zprávy Národních listů333. Nejprve celkově zhodnotil účast na 

slavnosti jako „ohromnou“ a nesrovnatelnou s žádnou jinou slavností. 

Výzdoby s prapory měla být taková, že „při žádné jiné slavnosti 

v poslední době takové nebylo“. Autor se poměrně málo věnuje reakcím 

publika, zato však se více soustředí na aktéry průvodu a časoprostor z 

jejich pohledu. Popsány jsou jednotlivé spolky, procesí z venkova, 

církevní hodnostáři atd. spolu s výzdobou v trase průvodu. Mezi 

účastníky jsou zvláště vyzdvihnuti na jedné straně „široké řady 

typografů pražských“, o něž se zřejmě vedl tuhý agitační boj, na druhé 

straně „potomci hrdých rodů staročeských, jež po uplynulé věky vždy 

mohutně zasahovaly v dějinách národa českého“. Centrem průvodu jsou 

tedy církevní představitelé a šlechta, symbolicky postaveni do centra 

Národa. Obklopeni jsou bíle oděnými družičkami nesoucími bílé, 

červené a modré stuhy jako „odznaky víry, naděje a lásky“. O jednotlivé 

příslušníky i (stejné) skupiny vede se boj o symbolické zahrnutí do 

                                                 
333 Slavnost svato-václavská čili: To „Úplné fiasko“. Praha, s.d. 
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Národa, jakkoli je samotný tento pojem vymezen odlišnými 

významovými rámci. V případě průvodu svatováclavských oslav se 

připravuje již dopředu a vrcholí pak v průběhu akce. Národní listy již 

několik dní před svatým Václavem podávaly rozhořčená vyjádření 

spolků o neúčasti na procesí334. Všechny byly opatřeny tučně a velkými 

písmeny vytištěnou informací o počtu podepsaných s poznámkou, že 

originály podpisů jsou k nahlédnutí v redakci. Byl zorganizován 

konkurenční hromadný výlet do Šárky. Spolek typografů byl přitom 

zřejmě rozdělen. Část vyzvala v Pokroku ke shromáždění k procesí, jiná 

část se důrazně ohradila v Národních listech. Šlo tedy nejen o 

symbolický boj o identifikaci určité skupiny, ale také o zahrnutí 

každého jednotlivého účastníka, jeho započítání, a tím kvantifikace 

účastníků slavnosti, potažmo jejího tzv. významu.  

Vrátíme-li do časoprostoru svatováclavského procesí, budeme 

pokračovat v aktérské perspektivě uvedené brožury. Když účastníci 

došli na nábřeží, „vystupoval obraz královského hradu u velebné své 

impozantnosti, jako ta šedá dávnověkost dějin, jež tak živě nyní 

přicházely každému na mysl, kdo nadšen citem vlastenectví a zbožnosti 

díval se na nábřeží na menší město pražské, toto město paláců, a 

královské Hradčany, kolébku slávy české“335. Panoráma Hradčan zde 

ještě nemá onu inkluzivní roli sídla hlavy státu, nýbrž symbolu 

královské moci v „dávné“ minulosti Národa s aristokratickou Malou 

stranou. Cesta pokračovala po „mostě otce vlasti“, kde vedly 

v minulosti mnohé boje: „Tentokrát však nevedl se boj na místě tom, 

tentokrát slavil se den míru a lásky“. To však poněkud kontrastuje 

s dalším popisem, který je veden pohledem na nábřeží, kde „protivníci 

slavnosti, jsouce na nábřeží i s členy redakce Národních Listů 

shromážděni, velmi smutně dívali se, vidouce, že typografů mnohem 

více, než jejich v redakci N.L. komponované Zasláno podpisů 

                                                 
334 Národní listy, 24.9.1873, č. 262; Národní listy, 25.9.1873, č. 263. 
335 Slavnost svato-václavská, s. 10. 
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obsahovalo“336. Boj, ve kterém jsou účastníci odděleni (jak jinak) 

Vltavou, se vede o „početnost“ festivitního aktu; podoba průvodu má 

být vyjádřením převahy určité interpretace identifikačního rámce 

Národa. Nelze zjistit, kdo zvítězil, ale akce se stala podnětem k určité 

reflexi této festivitní formy průvodu. 

Agitační spisek mladočechů, vydaný před slavností pod názvem 

„Procesí zpátečnictva v Praze na den sv. Václava 1873“, obsáhl 

poměrně rozvinutou argumentaci proti účasti Národa na jubilejních 

oslavách biskupství. Autor poukazuje nejprve na dobové nepokoje ve 

Francii, které byly spojeny s velkými církevními procesími. Ptá se, co 

všechno to „vodění lidu po procesích znamená“, a hned si odpovídá, že 

je to „zneužívání lidu a citův jeho zbožných k účelům nemravným“ – 

světským, špatným337. Jde o „válečné výpravy černé ... proti osvětě a 

všemu pokroku lidskému“. Zneužívání se především projevuje v tom, že 

je vznášena otázka vlastenecká: „[Jezovité] zchytrale hledí všem těm 

svým komediím vtisknout jakýs půvab vlastenectví, jakýs ráz národní“. 

Autor odhaluje úmysly organizátorů jako zrádné, protože jejich cílem je 

údajně hned po provedené pouti a procesí vyhlásit, že celý národ za 

nimi stojí, a že tedy jedině oni mají právo rozhodovat a vládnout338. 

Následně dokazuje, že „oni“ – organizátoři takových akcí – nejsou 

správnými Čechy, protože v soukromí používají němčinu a na jejich 

slavnostech se mluví německy. Po řadě historických argumentů (kterým 

bude věnována další část) se autor ptá, zda se může „poctivý Čech“ 

účastnit této slavnosti. Odpověď: „Té hanby bohdá národ Husův a 

Poděbradův neučiní sobě!“ Argumentace tedy nestojí na odmítnutí 

obecně festivitní formy, ale primárně na kritice účelu, ke kterému je 

organizována. Ten je představen jako skrytý a zrádný; chybou takové 

slavnosti pak je rozpor mezi identifikací organizátorů na jedné straně a 

publika na straně druhé. Není nutné zdůrazňovat, že v obou případech 

                                                 
336 Slavnost svato-václavská, s. 12. 
337 Procesí zpátečnictva v Praze na den sv. Václava 1873. Praha 1873, s. 3.   
338 „Panovati chtějí Říma zplozenci!“; Procesí zpátečnictva, s. 5.  
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jde o jistou symbolickou představu aktérů – nepřítele definovaného na 

základě opozice Pokrok/Tmářství a „lid“ idealizovaný jako naivní 

pasivní masa předmětem identifikační indoktrinace. Paradoxně je však 

toto znakem všech národních festivit (tj. včetně těch protikatolických): 

základní pohyb je veden přenesením významu na publikum – 

performativním aktem identifikace. Forma tohoto pohybu zde hraje 

zcela zásadní roli, přičemž nejde o odmítnutí či přijetí určité formy, ale 

její vymezení z hlediska významu. Národní slavnost (v tomto případě 

průvod) tak musí mít jisté minimální požadavky – měla by mít 

odpovídající předmět oslavy, měla by se během ní používat čeština a 

měli by ji organizovat „praví Češi“339. V případě procesí/průvodu je pak 

důležité, že stejná akce odehrávající se na stejném místě ve stejné 

podobě může mít zcela odlišné vymezení diskursu Národa. To dokazuje, 

že již v této době (tj. po Jungamnnově slavnosti) kultura českých 

národních festivit zásadně transformuje: přechází od inkluzivního 

pohybu vytváření identifikačního rámce k exkluzivnímu vymezení 

Národa. Jinak vyjádřeno, identifikace Národa se odděluje od ostatních 

identifikací, a vytváří tím odlišnou vlastní vrstvu identifikačního 

procesu. Slavit a pochodovat ve jménu Národa již nyní nebude moci 

(téměř) kdokoli, jak tomu bylo dříve. 

 

5.2.2. Usazení  

 

Další distinkce festivitního časoprostoru, zřetelně oddělující odlišná 

pole, přichází po dynamické fázi významového přesunu. Zde již 

neexistuje tak dominantní festivitní forma, která by jednoznačně 

strukturovala časoprostor jako v případě průvodu. Slavnostní dění se 

překlápí do momentu usazení a rozvržení časoprostoru tak, aby byla 

dispozice připravena pro samotný slavností akt. V popisech slavností je 
                                                 
339 Tato charakteristika je samozřejmě samotným problémem, který by bylo nutné analyzovat 
zvlášť. Je však nepochybné, že bude organizována podle Macurova lingvocentristického 
principu. Viz Macura, V.: Znamení zrodu. Praha 1995, s. 42nn.  
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pravidelně tomuto momentu věnována větší pozornost. Charakteristické 

přitom je, že je potlačen časový prvek a sledováno je rozložení prostoru 

v určitým způsobem vedeném pohledu diváka.  

Většina slavností měla i toto pole dopředu přesně stanovené a 

zorganizované. Pořádek slavnosti pokládání základního kamene 

Národního divadla určoval, kam se umístí jednotlivé části průvodu, 

když dorazí ke stavišti (viz příloha č. 4). Největší části účastníků byl 

určen prostor na vltavské nábřeží. Banderia a ostrostřelecká hudba byla 

odvelena na Staroměstské náměstí. Ostatní publikum pak bylo 

rozestavěno a rozsazeno po vybudovaných tribunách. Svou tribunu měly 

zpěvácké spolky „s dámami“. Reliéf staveniště umožňoval rozčlenění 

do dvou horizontálních rovin (viz příloha č. 6); tribuny, diváci na 

nábřeží a podél Ferdinandovy třídy tvořili horní část horizontu – 

publikum oddělené od slavnostního dění v prostoru základů budovy. 

Ten byl vyplněn dopředu přesně připraveným seznamem osob, jež před 

tím tvořily centrum průvodu. Zatímco na tribuny bylo možné zakoupit 

vstupenky, zde na úrovni slavnostního aktu byl umožněn přístup jen 

konkrétně vyjmenovaným osobám. Šlo samozřejmě o slavnostní výbor, 

osobnosti poklepávající na základní kámen, pražská obecní 

zastupitelstva (včetně okolních obcí), pražské družičky, zemský výbor, 

poslance a slovanské hosty. Prostor soustředěný kolem místa 

slavnostního aktu je v slavnostním albu popsán takto: „Uprostřed 

staveniště upraven rozsáhlý čtverhran, od něhož po stranách 

amfiteatrálně vystupují tribuny pro diváky, čtverhran ohražen jest 

červenými drapériemi potaženám zábradlím a tak rozměřen, že přední 

jeho strana až k samé třídě Ferdinandově sahá. Zde nad vlastním 

vyhloubeným, základním kamenem klene se na čtyřech zeleným 

sloupech rozkošný stan s jeřábem, po kterémž svrchní čásť základního 

kamene na spodek spuštěna býti měla“340. Baldachýn byl završen 

českou korunou a ozdoben znaky českých zemí. Kolem byly 

                                                 
340 Národní slavnost v Praze dne 16. května 1868, s. 40. 
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rozestavěny ostatní základní kameny a doprostřed prostoru byl veden 

červený koberec ke stolu, kde byla umístěna základní listina a kolem ní 

židle pro poklepávající osobnosti. Podle výše uvedeného popisu 

slavnosti byla nejprve zaplněna tribuna pro zpěvácké spolky (na straně 

Prozatímního divadla) a následně přicházeli určené osobnosti, z nichž 

některé byly zvláště vítány obecenstvem341. Tím byla scéna připravena. 

Časová a prostorová strukturace tohoto výjevu ukazuje, jak se hierarchie 

průvodu překlápějí do rozestavení na místě slavnosti. V reliéfu  

uzpůsobeném do divadelního prostoru jsou vymezeny čtyři plány: 

centrální objekt oslavy, okruh významných jednotlivců reprezentujících 

Národ (a ozdobených řadou družiček), skupinoví aktéři rozestavění na 

dohled festivitního místa (nejvýznamnější postavení mají zpěvácké 

spolky) a „lid“ rozložený do okolí slavnostního prostoru, který tvoří 

jakýsi nerozlišený horizont. Tato situace je velmi vzdálená svátkům 

francouzské revoluce, jak je interpretuje Mona Ozouf. Místo jedné 

horizontály odkazující k rovnosti účastníků a transparentnosti prostoru a 

vertikály směřující pohled vzhůru se setkáváme s hierarchií, která nejen 

že jasně odděluje aktéry, a tím i jejich vztah k objektu oslavy, tedy k 

identifikaci Národa, ale strukturuje časoprostor jakoby dovnitř 

v uzavřeném okruhu, který umožňuje vzájemný (vizuální) kontakt za 

symbolické neexistence vnějšího světa. 

Oproti uzavřenému prostoru slavností v Praze a jiných městech, které 

byly dominantně spojeny s akcemi typu pokládání základního kamene, 

odhalování pamětní desky či sochy, pěveckého vystoupení nebo 

veřejného sokolského cvičení, byly důležitou součástí národní festivitní 

kultury oslavy odehrávající se na otevřených prostranstvích u 

významných hor a kopců. Největší počet takových akcí spadá do období 

táborů, již však na počátku 60. let se objevily „národní slavnosti“, které 

byly spojeny s výlety na významné místo. Oproti výrazně 

inscenovanému časoprostoru městských slavností se zde jedná o 

                                                 
341 Národní listy, 17.5.1868, č. 133. 
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naprosto odlišný způsob vystavení a pohledu na slavnostní místo. 

Prototypem takové akce byla výše zmiňovaná pouť na Říp v roce 1862. 

Po průvodu a vystoupání na vrchol došlo k obsazení slavnostního 

prostoru temene hory. Na nejvyšším bodě vlál trojbarevný prapor, 

kolem něj však nebylo rozestavení účastníků organizováno. Podle 

popisu Národních listů342 bylo sice celé prostranství zaplněno, až 

vznikala tlačenice, ale aktéři různého vzhledu i původu se mezi sebou 

mísili a neutvořili žádné seskupení. Naopak je vyzdvižen prvek setkání 

různých typů účastníků – Roudničané, Mělničané, „krásné pohlaví“, 

vesničanky ve venkovském oblečení i osoby v „elegantním kroji 

pražských salónů“. Pro centrální festivitní akt – vystoupení Hlaholu – se 

prostě „zástupy poněkud rozestavily“. Charakteristická tak není 

organizace časoprostoru dovnitř slavnosti, ale mimo slavnostní prostor. 

Neméně důležitým bodem řipské slavnosti byl totiž výhled do okolí: 

„Čtvrtý díl Čech přehlídneš z toho uprostřed daleké roviny osaměle se 

pnoucího kužele, a k tomu ty nejkrásnější kraje“. Pohled vede 

„vlastenecká řeka Labe“ až ke stráním „odrodilého Středohoří“ – „kdysi 

proslavená, nyní nám odcizená města“. Blíže je potom zdůrazněn 

pohled na roudnický hrad a mělnický zámek, jehož okolí s vinohrady 

vypadá „jako Itálie přeložená do Čech“. Nakonec je v dálce vidět matně 

Vltava a pražské kopce. Je nutno dodat, že po krátkém porozhlédnutí se 

účastníci vydali na patu kopce, kde proběhla zábava, připodobňovaná 

referentem Národní listů ke každoroční pražské slavnosti ve Hvězdě. 

Tyto dvě dispozice místa samotného festivitního aktu byly bezpochyby 

dvěma extrémy. Na jedné straně koncentricky strukturovaný 

časoprostor, který nastavuje směr pohledu do významového středu 

festivity (ať již jde o kámen, desku, sochu, pomník) a který divadelně 

určuje prostor publika a účinkujících. Na druhé straně otevřený prostor 

vyvýšeného místa, který vybízí spíše k inscenování krajiny jako 

významového horizontu fesitivity; současně se tím ztrácí míra 

                                                 
342 Národní listy, 29.4.1862, č. 100. 
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disciplinace festivitního časoprostoru. Tvrdím-li, že jde o extrémy, 

znamená to, že celá řada slavností propojovala ve větší či menší míře 

obě dispozice, např. v rámci hlavního a/nebo vedlejších festivitních 

akcí. Zde by byly příkladem oblíbené fregaty na Vltavě a oslavy na 

pražských ostrovech nebo odhalení mohyly J. Žižky a Prokopa Holého 

na kopcích ve speciálně upravených parčících. Přesto je možné 

vyzdvihnout dva aspekty, které jsou pro tuto vrstvu českých festivit 

charakteristické a které odkazují k propojení festivitních forem a 

identifikačních nároků.  

Za prvé je zřejmá naprostá převaha prvního typu dispozice. Národní 

slavnosti se orientují již od počátku především na městský prostor, a v 

rámci něj na centrální prostory měst (náměstí, nejfrekventovanější ulice 

apod.). V Praze je to nastupující „velkoměstská“ osa mezi Starým a 

Novým městem a nově vznikající nábřeží. V menších městech českých 

je využíváno většinou hlavního náměstí. Všechna tato prostranství však 

právě umožňují na jedné straně významovou identifikaci prostoru 

města, na straně druhé inscenování předkládaného významového rámce 

do jasného identifikačního pohybu, který je veden od významového 

centra slavnosti k publiku, tj. k objektu identifikačního pohybu. 

Současně umožňuje hierarchizovat aktéry podle typu příslušnosti k 

Národu a odstupňovat tak míru jejich identifikace (nejprve 

„probuzenost“, později „uv ědomělost“ či „zasloužilost“).  

Právě tyto možnosti odkazují na druhý charakteristický aspekt. 

Naprostou většinu festivitních akcí v otevřeném prostoru tvořily tábory 

v letech 1868-1871. Zatímco inscenované oslavy v městském prostředí 

umožňovaly někdy složitě hierarchizovat významy a symbolické aktéry 

s nimi spojené, tábory byly založené na jednoznačnější a přímočaré 

dispozici veřejné schůze podle tehdejšího práva shromažďovacího. To 

vymezovalo pouze tři aktéry – organizátory, občany a zástupce státu. 

Toto rozprostření časoprostoru táborů343 tak paradoxně omezovalo jeho 

                                                 
343 Podrobněji se jím zabývám v kapitole o Konfliktu a hranici. 
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disciplinaci a dávalo možnost kontingentním projevům narušujícím 

nejen specificky rakousko-uherská liberální pravidla rovnosti, ale také 

přispělo k přechodu od inkluzivního pohybu identifikace, který usiloval 

o přestrukturaování existujících identifikačních rámců do jednotného 

diskursu Národa, k exkluzivnímu pojetí postaveném primárně na figuře 

Nepřítele Národa. 

 

5.2.3. Soustředění  

 

V průběhu samotné slavnosti docházelo k postupné koncentraci 

pozornosti k hlavnímu slavnostnímu aktu, jež představoval 

časoprostorový bod soustředěného významu slavnosti. Měřítko 

časových a prostorových dispozic se zmenšuje; oproti průvodu, kde je 

pohyb v prostoru konstruován v hierarchizované řadě, a jde tedy o linii 

nesoucí význam, během samotného postupu slavnostního aktu je prostor 

již natolik stabilizován, že se zvýrazňuje časová dimenze. Po nastavení 

prostorové dimenze v koncentricky hierarchizované struktuře 

v předchozí fázi dochází k soustředění dění na „jeviště“, kde se (více či 

méně) postupně zkracuje časový rytmus akce tak, že vrcholí v momentu 

slavnostního gesta. Jde o singularitu, jež na sebe ve festivitním diskursu 

bere podobu „velkolepého okamžiku“, „slavnostní chvíle“, jenž je 

doprovázena nejprve všeobecným ztišením s následnou bouří jásotu. 

Soustředění časoprostoru je tak možno představit idealizovaně ve dvou 

krocích. Na jedné straně stojí akce stupňující pozornost aktérů a 

osvětlující význam ústředního gesta tak, aby byl výsledný akt 

performativně úspěšný, na druhé straně pak samotný singulární bod, 

jehož jedinečnost je častým předmětem reflexe ve festivitním diskursu. 

V konkrétní podobě národních slavností šedesátých a sedmdesátých let 

se objevuje řada variant, jak tento proces koncentrace a vyvrcholení 

probíhal. Jednotlivých případech se liší míra a rychlost soustředění, jsou 

využívány více či méně repetitivní činnosti a navíc je časté „doznění“ 
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slavnostního okamžiku, při němž se dotvrzuje identifikační pohyb mezi 

aktéry a účastníky. 

Inscenační podmínky pro koncentraci významového rámce slavnosti 

poskytla organizátorům ve vyhraněné podobě oslava, která zaujímá 

mezi národními festivitami do jisté míry výjimečné postavení. Když 

nadešel v roce 1864 čas třísetletého výročí narození Williama 

Shakespeara, vyvstala v české společnosti možnost oslavit dramatika, 

který byl na jedné straně oblíbeným autorem v českých divadelních 

kruzích, na druhé straně představoval symbol „světového“ umění, které 

stálo mimo do té doby hegemonní vliv německé kultury. Jako předmět 

oslavy byl Shakespeare na jedné straně symbolem „světovosti“ národní 

snah, současně však umělcem, který mohl být chápán a využíván jako 

protiváha dominantním uměleckým postavám německým. Jakub Malý 

tuto ambivalenci vyjádřil ve svém komentáři k slavnosti: „Každý 

vzdělaný Čech stal se vřelým ctitelem geniálního toho básníka (sic! – 

pozn. aut.). Což bylo tedy přirozenějšího, nežli že národ Český nemohl 

se vyloučiti z povznesené nálady, jaká byla opanovala všecky národy 

evropské k oslavení památky básníka, jehož díla nemají žádného 

individuálního národního rázu, nýbrž ráz pouze lidský, kosmopolitický. 

Vždyť porozumění veleduchu tomu neproniklo v žádném jiném národě 

tak hluboko, jako v národě Českém, jehož prostřední, tedy rozhodující 

třídy mnohem přístupnější jsou mohutným dojmům pravé poesie, nežli 

tytéž namnoze otupělé třídy národů jiných. Z té příčina nabyla také 

slavnost Shakespearova u Čechů rázu tak vroucně nadšeného, jako 

nikde jinde.“344 V Národních listech pak byla slavnost výslovně 

postavena proti oslavám Schillerovým, neboť Češi se „budou vždy 

obraceti k Shakespearovi, který ničeho od nás nežádaje, má celé naše 

srdce“. Slavnost měla dokázat, „kterak pravému umění rozumějí 

Čechové“345. Tento zvláštní vztah Čechů k Shakespearovi byl tedy dán 

                                                 
344 Malý, J.: Naše znovuzrození. Přehled národního života českého za poslední půlstoletí. D. 
6. Praha 1882, s. 171. 
345 Národní listy, 23.4.1864, č. 95. 
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především snahou najít symbol „světovosti“ (několikrát již v této práci 

zmiňovaný), který by mohl být co nejlépe propojen s významovým 

rámcem Národa. Výsledný paradox, když byly kosmopolitní hodnoty 

(umění) vydávány za přístupné specificky jednomu národu (českému), 

spíše potvrzuje charakteristický znak identifikačních procesů v rámci 

festivitní kultury – potřebu univerzalizovat partikulární charakteristiky 

Národa.  

Divadelní charakter slavnosti, jejíž součástí byl týden 

shakespearovských představení, vyvrcholil v oslavném večeru přímo na 

jevišti Novoměstského divadla. Umělecká produkce – Berliozova 

symfonie Romeo a Julie - tady však byla teprve předehrou. Nezbytným 

krokem na cestě k vrcholnému okamžiku byl proslov vysvětlující 

význam slavnosti. Kolár mladší pronesl projev napsaný Ervinem 

Spindlerem v kostýmu Prospera z Shakespearovy Bouře. K připomenutí 

oslavencových dramat bylo předvedeno šest živých obrazů, jež byly 

následovány promenádou 240 postav346 ze všech Shakespearových her. 

Svým způsobem průvod v rámci samotného slavnostního pořádku 

stupňoval očekávání před příchodem hlavního výjevu. Ten nastal když 

bylo odhalena socha oslavencova poprsí obklopená všemi postavami 

přehlídky. Referent Národních listů popsal výjev jako „kolosální“: „Tu 

jako by elektrická jiskra prolétla obecenstvem, a pravý jásot povznesl se 

nad uchvacujícím pohledem.“347 Emocionální prožitek vrcholí a celý 

proces koncentrace časoprostoru je tím završen. Soustřeďuje se i pohyb 

identifikace, když se účastníci aktu ztotožňují s předmětem oslavy a 

jejím deklarovaným významem. Okamžik identifikace stvoří představu 

příslušnosti k Národu – světovému, kulturnímu a uměnímilovnému. 

Velké pozornost při přípravě národních slavností byla věnována nejen 

hlavnímu slavnostnímu aktu, ale také výběru řečníků a formulaci 

projevů, jež bývaly pečlivě sepsány dopředu a vystavěny podle 

                                                 
346 Národní listy, 26.4.1864, č. 98. Číslo je pravděpodobně jen přibližné – jiné zdroje uvádějí 
např. 230. Viz Malý, J.: Naše znovuzrození, s. 171. 
347 Národní listy, 26.4.1864, č. 98. 
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klasických rétorických pravidel. Zásadní důležitost spočívala právě 

v tom, že řečník musel uvést význam oslavy a připravit tím 

performativní úspěch slavnostního aktu, ať již byl tento beze slov či byl 

vykonáván nějakou formulí nebo heslem. Mezi slavnostními řečníky 

měl výsadní postavení několikrát zmiňovaný Karel Sladkovský. Když 

byly jeho proslovy v roce 1878 vydány tiskem, zahrnovaly v podstatě 

všechny nejdůležitější národní slavnosti předchozích let – od svěcení 

praporu Hlaholu, přes Havlíčkovu oslavu v Borové, odhalení pomníku 

Komenského v Brandýse nad Labem, až po Husovy oslavy v roce 

1869348. Každá z těchto řečí představuje způsob, jak je řečníkem 

konstruován časoprostor slavnostního momentu. Začátek bývá uveden 

uvítáním a otázkou po důvodu oslavy, resp. přítomnosti účastníků, což 

následně umožní řečníkovi rozvinout celou řadů obrazů buď ze života 

oslavované osoby nebo určité „doby národa“. Historický čas a prostor 

nejprve odpoutává pozornost od slavnostního aktu, postupně je však 

přesunován děj do přítomnosti a blíže a blíže účastníkům. Nakonec se 

řečník ocitá s účastníky ve slavnostním okamžiku, kdy je prostor 

rozprostraněn mezi nimi a oslavovaným významem (předmětem, 

osobou). V případě, že je řečník také vykonavatelem samotného 

slavnostního aktu, provede odpovídající úkon (často to bývá při 

příležitosti odhalení desky či pomníku). Častěji však jen takto 

připravoval situaci pro následný akt realizovaný osobou významnější 

nebo se specifickým vztahem k oslavovanému předmětu. Protože byl 

předkládaný význam národních slavností prakticky vždy zasazen do 

rámce Dějin Národa, bylo na řečníkovi vytvořit představu historického 

časoprostoru (ať již šlo o husitské války, dobu „temna“ nebo 

„vzkříšení“) a přesunout ji ve slavnostní okamžik a směrem 

k oslavovanému předmětu tak, aby byli účastníci přítomni ve společném 

časoprostorovém kontinuu umožňujícím společný identifikační pohyb. 

                                                 
348 Sebrané projevy neobsahují při tom ani zdaleka všechny Sladkovského řeči; především 
chybí ta nejvýznamnější – nad základním kamenem Národního divadla. Sladkovský, K.: 
Slavnostní řeči Dra. Karla Sladkovského. Praha 1878.  
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Karel Sladkovský dokázal tento časoprostorový obrat vytvořit 

neobyčejně obratně, jako když promlouval během Husových oslav 

v roce 1869. Podává nejprve stručnou, ale barvitou historii husitství a 

následně se pouští do obhajoby Husovy tak, že zpřítomňuje jeho žalobce 

(„avšak slyším vás, vy zuřivci samozvané pravověrnosti, brojiti a divoce 

křičeti“) a vyzývá účastníky k odmítnutí jejich výpadů proti Husovi. Ve 

chvíli, kdy (v tomto případě) shodí řečník roušku z pamětní desky, 

zvolá: „Veřejně, Mistře Jane Huse, před celým světem hrdě nazýváme 

tě svým, i chceme památku tvou ctíti a slaviti, pokud trvati bude jméno 

české“349. Propojení přítomného času, oslavované osoby z Dějin Národa 

a kolektivní prohlášení identifikace účastníků v jednom 

časoprostorovém bodě již odkazuje k druhému kroku, jímž celý 

slavnostní akt vrcholí.  

Pro explicitní vyjádření role „slavnostní chvíle“ se můžeme opět obrátit 

k fejetonům Jana Nerudy. Již v roce 1864 uvedl svůj text ke svatojánské 

slavnosti v Praze takto: „Jsou okamžiky v životě národa, kde v jediném 

dni, v jedné chvíli takřka vylévá veškeré nadšení své; kde srdce stísněné 

strastmi a úkoly doby svrhává se sebe sklíčenost, aby si ulevilo v písni a 

ohlasem tónů z nejhlubších ňader se vyřinuvších. Jsou to chvíle svaté 

nadšenosti, ve kterých lid odhaluje světu báj svého duševního života – 

své srdce“350. Jak jsem ukázal v kapitole o performativních gestech 

slavnostních aktů, na počátku 60. let hrál roli koncentrovaných 

momentů identifikace kolektivní zpěv a Neruda zde představuje, jakým 

měl působit tento akt v rámci identifikačního pohybu na aktéry. 

Soustředění časové i prostorové bylo zaměřeno na reflexi předávaného 

významu tak, aby disciplinace časoprostoru umožnila sedimentaci 

významového rámce slavnosti v emocionálních – „duševní“ – rovině. 

Právě takovou roli hrála kultura festivit obecně a slavnostní akty 

speciálně v procesu sedimentace národní identity.  

                                                 
349 Sladkovský, K.: Slavnostní řeči, s. 62. 
350 Národní listy, 17.5.1864, č. 132. 
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Při Tylově oslavě v Kutné hoře v roce 1862 byla odhalována pamětní 

deska oslavence na jeho rodném domě. Oslava vrcholila básnickým 

projevem přestoupivším do kolektivního gesta adorace Tyla a Národa: 

„Nemůžemeť mu hrobku zdobit kvítím/zato zdobí jeho 

kolébku/obrazem miláčka srdce svého/jemuž vděčný národ volá: Sláva! 

Po skončené řeči spuštěna záclona, lidu na tisíců shromážděného ústa 

opětují hromovým ohlasem po třikráte: Sláva památce Tylově! Střelba 

se rozléhá, hudba zní a zrakům objeví se něco přes tři střevíce v objemu 

mající kovový medailón s poprsím Tylovým, kolem něhož nápis: Kde 

domov můj! Zde narozen jest Josef Kaj. Tyl dne 4. února 1808.“351 V tu 

chvíli je identifikační heslo podpořeno společným zpěvem právě 

„znárodnělé písně Tylovy“. Na jedné straně je stupňování časové roviny 

do „veliké chvíle“, na straně druhé je prostor soustředěn do obrazu 

národního hrdiny, resp. jeho hesla. Podobným způsobem vrcholila 

většina národních slavností, které měly za cíl odhalení zpodobení 

oslavence. Když byl v roce 1873 odhalován Žižkův pomník v Hořicích, 

byla řeč popisující „velkého našeho Žižku a význam celé slavnosti“ 

zakončena strhnutím červenobílé roušky ze sochy a „tisíce 

shromážděných synů a dcer národa našeho provolali nadšené Sláva 

památce Žižkově, načež zpěvácké spolky zapěly válečnou píseň Kdož 

jste boží bojovníci“352. Při velké slavnosti Jungmannově téhož roku byl 

hlavním řečníkem F. L. Rieger a F. Palacký poklepával na základní 

kámen pomníku: „p. František Palacký přistoupil ku základnímu 

kamenu sochy Jungmannovy a udeřiv naň třikráte, pravil: Nehynoucí 

památce Josefa Jungmanna; tak ctí Čechie nesrtelné zásluhy 

zasloužilých o vlasť a národ mužův. Slova ta přijata s ohromným 

nadšením, a ozvěna jejich neměla konce v nesčetném množství zástupů 

kolkolem shromážděných. Po té zapěli ještě zpěváčtí spolkové, načež 

nastal rozchod spolků v nejlepším pořádku“353. Zajímavostí je, že 

                                                 
351 Národní listy, 23.4.1862, č.95. 
352 Národní listy, 9.9.1873, č. 247. 
353 Slavnost Jungmannova. Upomínka na velký národní svátek. Praha 1873, s. 45. 
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v tomto případě musela být pozornost aktérů poněkud prostorově 

rozptýlena, protože – jak mimo jiné ukazuje dochovaná kresba (viz 

příloha č. 7) – kromě základního kamene stál v místě aktu ještě sádrový 

odlitek budoucí sochy.  

Až na tento moment drobného prostorového narušení byla pak situace 

velmi podobná při slavnosti Národního divadla (viz příloha č. 6) pouze 

s jistým časovým rozptýlením. Šlo o specifický způsob provedení 

slavnostního aktu, kdy se koncentrace prostorová nemění, časově se 

však akt znásobuje. Poklepávajících osob bylo 27, v čele však současně 

stál F. Palacký jako „otec národa“. Přestože se tedy jedná o opakované 

akty, je jim vždy dán určitý vrchol. V případě Národního divadla byla 

situace způsobena již výše popsanou kontroverzí o osobnosti určené 

k vykonání slavnostního aktu. Typickým příkladem však byly přípitky 

při slavnostních hostinách nebo zatloukání hřebů do spolkových praporů 

jako v případě slavnostních akcí Akademického čtenářského spolku. 

Když byl roku měl být 16. května 1868, tj. v době slavnosti Národního 

divadla, zasvěcen prapor spolku, musely být určeny ženy, které by 

mohly provést ověnčení praporu a zatlučení hřebů. A opět zde byly 

vybrána řada dívek („slečen“), které mohly zatloukat a pronášet vlastní 

hesla, ale v čele jim stála „matka praporu“ Marie Riegrová, která 

vykonala slavnostní akt jako první a proslovila k němu heslo „Osvětou 

k svobodě“. Až po ženách přistoupila celá řada „významných mužů“, od 

F. Palackého, univerzitní profesory až po K. Sabinu a J. Chleboráda. 

 

*** 

  

 

Ať již byl hlavní slavnostní akt delší či šlo jen o krátkou chvíli, ať byl 

stupňován pomalu či rychleji vždy představoval zaměření festivitního 

časoprostoru do jednoho bodu. Variantně mohla být protažena časová 

dimenze, zcela výjimečně prostorová. Singularita aktu však musela 



 197 

pokaždé být centrem působení identifikačního pohybu festivity. 

Současně ale nemohla existovat bez úvodního přechodu a uspořádání 

slavnostního časoprostoru a bez předchozí gradace spočívající 

v rétorických projevech osvětlujících význam festivity a aktu. Celá 

třístupňová časoprostorová struktura národní festivitní kultury byla 

proto organizována především vzhledem k identifikačním procesům, 

které měla nést. Prostor a čas byl zformován jako národní a slavnostní.                  
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6. Závěry 

Z předchozích analýz vyplývají dvě oblasti závěrů, které je možné shrnout do 

7 tezí. První oblastí jsou přínosy na rovině teoretické reflexe historického 

bádání a metodologické inovace, které byly prověřeny na zkoumaném 

materiálu národních slavností. 

 

1. Propojení tradičního historického výzkumu pramenných stop a 

antropologického způsobu tázání. Práce ukázala, že zpracování specifického 

typu pramenného korpusu strukturovaného teoretickým vymezením tématu je 

možné zásadně obohatit postupy vycházejícími z interpretativní sociální a 

kulturní antropologie (sémiotika, C. Geertz). Význam hrající principiální roli 

v symbolické komunikaci se tak ukazuje jako neobyčejně produktivní 

pojmový nástroj umožňující porozumění historickým jevům současně v jejich 

jedinečnosti a ve strukturních souvislostech, které otevírají možnosti pro 

kauzální vysvětlení historických procesů. 

2. Takový způsob tázání může pro historické bádání znamenat 

metodologické vykročení z ustrnulých protikladných pozic 

determinismu/interderminismu, struktury/dynamiky. Historické jevy 

v této práci nejsou představeny ani jako principiálně determinované ani 

náhodné, neboť každá historická událost v (Foucaultovském) silném slova 

smyslu musí být současně kontingentní, aby mohla generovat stabilní význam. 

Z toho také vyplývá, že bylo nutné opustit metodologické oddělení dynamiky 

a struktury a v interpretativním propojení ukázat, jak je struktura neustále 

aktualizována a současně produkuje nové situace.  

3. Historické zkoumání identit je nutné posunout dvojím směrem: 

dynamizovat její pojetí jako procesu identifikace (a), a tím přesunout 

objekt výzkumu ze substanciálních kategorií (typu Národa) ke způsobům 

prostupování různých identifikačních rámců (b). Analýzy festivitních 

situací ukázaly, že je příliš redukující soustředit se pouze na interpretační 

rovinu národa. Přestože je postavení významového rámce Národa pro 

zkoumané festivitní situace zcela specifické, jednalo se o proces, v jehož 

rámci se různé významové rámce prostupovaly, což zesilovalo přesuny 

mnohých významových figur mezi nimi navzájem. Je možné tvrdit, že diskurs 
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Národa by nevznikl (alespoň v té podobě v jaké ho známe dnes) bez 

současného působení diskursů hagiografických, profesních, folklorních ad. 

Procesuální chápání identity nám umožňuje soustředit se na momenty 

identifikace, kdy je performativně konstruována identita jedince. 

Metodologicky pak nejsou tyto procesy chápány ani jako odraz vnitřního 

psychického rozpoložení aktéra, ani jako důsledek vnějších objektivních 

podmínek, ale jako v silném slova smyslu jednání, tj. jako výchozí bod 

analýzy, která spočívá v interpretaci situačního kontextu. 

4. Reflexe problému času a prostoru přinesla potřebu propojit dosud 

většinou oddělené roviny do kategorie časoprostorového pole, které je 

strukturovaného symbolicky. Metodologická inovace pak spočívá ve 

vytvoření časoprostorového modelu festivity ve třech polích: dynamizace, 

stabilizace, koncentrace. Dějepisné zkoumání času a prostoru dosud 

přistupovalo k oběma dimenzím buď odděleně (Ozouf, spatial turn) nebo 

nevyváženě (Braudel, Kosseleck), kdy byla jedna nebo druhá rovina chápána  

jako neproblematická a nestrukturovaná. Skutečné propojení je možné na 

základě symbolické konstrukce časoprostoru, tj. pole pohybu významu v čase, 

charakterizovaného (dis)kontinuitami, rozdílnými rytmy a směry. Časoprostor 

slavnosti tak můžeme vymezit na jedné straně momentem přechodu od ne-

významového časoprostoru mimo festivitu na shromaždišti, na druhé straně  

„rozchodem“, tj. rozpuštěním symbolické uspořádanosti festivity. Mezi těmito 

krajními body rozlišuji tři časoprostorová pole. První je ještě spojeno 

s přechodem mezi festivitním a ne-festivtiním. Jde o dynamickou fázi, kdy se 

význam přesouvá směrem k symbolickému jádru slavnosti. Druhé pole je 

momentem stabilizace, kdy se časová složka jakoby ztrácí a je tak umožněno 

prostorové rozpoložení kontextu samotného festivitního aktu. Ve třetí fázi 

přichází okamžik, ve kterém se soustředí veškerý časoprostor do jediného 

bodu odpovídajícího ústřednímu významu slavnosti. Tuto ideálně-typickou 

konstrukci je pak samozřejmě možné sledovat v mnoha variantách, které 

osvětlují specifika určité (např. české) kultury festivit.  

 

Druhou oblastí, ve které jsem se pokusil přinést nové možnosti interpretační, 

je výklad dějin 19. století, zvláště českých dějin druhé poloviny století. 
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5. Nelze pominout přínos modernizačních teorií pro výklad dějin 

„dlouhého“ 19. století, přesuneme-li se však na rovinu kulturně 

konstruovaných významů, nemůžeme mluvit o lineárním postupu 

modernizace, ale o kontinuálním procesu převrstvování a sedimentace, 

v jehož průběhu jsou některé kulturní formy zachovány a jiné se ztrácejí. 

Festivity spojené s Národem již od počátku 60. let velmi přesvědčivě následují 

zavedené formy svátků a slavností (pohřby, narozeniny, poutě, mše,  

kolektivní zpěv). Jen velmi postupně a se střídavými úspěchy se 

prosazují nové formy jako tělovýchovné cvičení, politické shromáždění, 

spolkový výlet. Dominantní strategií je přebírání forem a významových 

konstrukcí a jejich zasazení do nového rámce. Z velké části se jedná o 

figury křesťanské (a speciálně katolické) symboliky, které se dostávají 

do vztahu k Národu, a to jak v explicitní snaze o „katolický národ“, tak 

naopak v přenesení celé řady významů na národní identifikační rámec 

jako např. v symbolice „křisitelů“, „v ěčného života“, „vyznání“, „ducha, 

otce i syna“ Národa apod. I pozdější veřejná vystoupení, která se 

profilují jako antiklerikální a liberálně-demokratická se nevyhýbají 

způsobům symbolické personifikace, které strukturálně odpovídají 

křesťanským figurám světců nebo „rodinným“ figurám otce, syna či 

dcery. Podobně, i když v menší míře, prostupují národní festivitu 

některé další tradiční významové formy, a tudíž i identifikační rámce 

stavu, cechu, lokální či regionální apod. Budeme-li hledat jakýsi 

přechod k modernitě, můžeme jej najít snad pouze v uvědomělé a 

promyšlené reflexi využívání různých rámců, v níž se odrážejí 

strategie organizování řádu slavnostního dění, disciplinace času, 

prostoru a energie, projevující se v racionalizaci a ve zefektivňování 

organizace slavností. Je to pouze právě diskurs Nového, Mladého, 

Pokrokového, co může být jako součást národní festivity analyzováno 

jako aspekt Moderny. 

6. Přehlédneme-li personifikační stránku národní festivitní kultury, 

ukazuje se, že cézura 50. let, kdy veřejná symbolická komunikace 

prakticky neexistovala, přispěla k poměrně rychlému etablování 
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mýtu nežijících osobností předbřeznové doby na jedné straně a na 

straně druhé k zajištění symbolického postavení žijících příslušníků 

starší generace, s Františkem Palackým v čele. Právě v průběhu 60. a 

70. let se utvořila představa symbolického „panteonu“ českého národa. 

Na jedné straně bylo možné navázat na celou řadu významových rámců 

spojených s již nežijícími osobnostmi doby před rokem 1848 (Havlíček, 

Tyl, Němcová, Hanka, Klicpera), jejichž pohřby na přelomu 50. a 60. let 

byly prvními veřejnými akcemi spojenými s významovým rámcem 

Národa. Na druhé straně si vytvořila kulminující národní festivitní 

kultura předpoklady k etablování symbolické role starší generace 

žijících „výtečníků“. Ústřední a integrující role se mezi nimi dostalo 

Františku Palackému jako „otci národa“, jenž se díky řadě oslav 

(především v roce 1868) stal patriarchální autoritou symbolicky zcela 

propojenou s „životem národa“. Nastupující generace konce 60. let, 

přestože její příslušníci byli hlavními aktéry slavnostního dění, již nikdy 

nedosáhla takového symbolického vyzdvižení. 

7. Období 60. a 70. let (s vrcholem kolem roku 1868) je pro 

formování novodobého českého národa zásadní z toho hlediska, že 

dochází k proměně od inkluzivního k exkluzivnímu rozvržení 

diskursu Národa. Právě festivitní kultura – v tomto období na 

vrcholu – je zásadním činitelem této dynamiky. V literatuře o 

národních hnutích tradovanou dichotomii inklusivního/exkluzivního 

nacionalismu354 zde  reinterpretuji z pohledu pojetí pohybu identifikace 

v rámci semiotického pojmu kultury. Zatímco původní opozice měla 

fungovat jako typologie odlišující jednotlivé nacionalismy podle jejich 

představy o možnostech zahrnutí jednotlivce do kolektivity národa, 

resp. státu, procesuální pojetí identifikace a konstrukce významového 

rámce v ní může vidět protichůdné tendence, jejichž prostřednictvím se 

                                                 
354 Blíže viz např. Hechter, M.: Containing Nationalism. Oxford, New York, 2000; Smith, A.: 
Nationalism and modernism: a critical survey of recent theories of nations and nationalisms. 
London 1998. Pro kritickou reflexi viz např. Brubaker, R.: Ethnicity without nation. 
Cambridge 2004.    
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vymezuje identifikační rámec Národa, a to na jedné straně integrujícím 

pohybem zahrnutí jiných rámců a na straně druhé uzavřením 

sedimentované symbolické podoby národního společenství za současné 

diferenciace uvnitř něj. V roce 1868 vrcholí inkluzivní dynamika 

národní festivitní kultury (zvláštní místo zde má oslava pokládání 

základního kamene Národního divadla), kdy ještě lze do symbolického 

rámce českého Národa integrovat různé partikulární identity, a současně 

se rozpadá univerzalizující diskurs „národní jednoty“ a začíná se 

stupňovat exkluzivní pohyb identifikace. Roli symptomu zde hraje 

zvýrazněná figura Nepřítele jak dovnitř národního společenství, tak vůči 

vnějšímu nebezpečí. Rok 1868 je tak možné vidět jako zásadní mezník 

vývoje české společnosti v „dlouhém“ 19. století.                                       
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7. Seznam pramenů a literatury  

7.1. Prameny 

 
A) Periodika 
 
Národní listy, 1861-1887 
 
Bohemia, 1868 
Humoristické listy, 1867-69 
Moravská Orlice, 1863, 1869 
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Králové dne 28., 29., a 30. září 1867. Praha 1867. 

Památka na slavnost padesátitletého jubilea kněžského Matěje Procházky. 

Brno 1884. 
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Pamětní list vydaný k oslavě dvacetiletého trvání ´Sokola´v Brandýse n. 
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Upomínka na jubilejní slavnost Tělocvičné jednoty brněnské Sokol. Brno 

1887. 

Upomínka na oslavu 25letého jubilea Akademického čtenářského spolku 

1849-1874. Praha 1874. 

Upomínka na posvátvý Velehrad vydaná na oslavu tisíciletého jubilea 

křesťansko-slovanského roku 1885. Praha 1885. 
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