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ÚVOD 

 

V naraci dějin habsburské říše bývá stále velkým historickým mezníkem revoluce 

roku 1848 jako „jaro národů“, i když jde z dnešního chápání roku 1848 spíš o 

„množinu revolucí“1. Dějiny habsburské říše od revoluce 1848 do jejího rozkladu jsou 

většinou konstruovány jako souhrn národních dějin, buď z negativního nebo pozitivního 

pohledu na říši, což závisí také na podstatě národně institucionalizované historické 

vědy 2 .  Je pravda, že historický vývoj habsburské říše v 19. století může být 

charakterizován především souběžným vznikem navzájem si konkurujících národních 

společností, ale což ovšem neospravedlňuje chápání dějin této říše jen v kontextu 

národních dějin. Nová politická konstelace po první světové válce žádala historiografii 

o legitimizaci vývoje k národnímu státu. Ale především po katastrofě druhé světové 

války s drastickou změnou národnostní skladby obyvatelstva ve střední Evropě musela 

nahradit koncepce národních dějin fyzicky ztracenou kontinuitu historie kontinuitou 

fiktivní. Národní koncepce dějin byla v historickém vývoji Střední Evropy velmi 

naléhavá.   

  Ovšem v historickém bádání je již mnoho pokusů o kritické zkoumání 

konstruovanosti národních dějin a národních společností. Ale ještě zůstává úkolem 

                                            
1 Hlavačka, Milan, „Proměny politiky: od absolutismu ke konstitucionalismu“, s. 39. in: Milan 
Hlavačka et al., České země v 19. století.  Praha, 2014. 
2 Spor o tom, jestli byla habsburská říše v 19. století „žalářem národů(Völkerkerker)“, nebo 
prostorem soužití národů, byl dlouho politicky silně zatížený.  Dnes převažuje názor nejen 
historiografii ale i v širším veřejnosti, že historický vývoj této říše jistě nabízel národním 
společnostem velkou možnost pro další politický, hospodářský, společenský a kulturní vzestup, 
což platí především české společnosti, a právě tento vývoj vedl říši k konečnému rozkladu.  
Habsburskou říši v 19. století poznamenal tento dialektický proces.  Viz např. Alan Sked, The 
decline and fall of the Habsburg empire, 1815-1918, Longman, 1989.   
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analyzovat, jak vznikaly a rozvíjely se národní společnosti, které vytvářely politickou a 

kulturní představu samy o sobě a o jiných v imperiální konstrukci habsburské říše, která 

zachovala do svého zániku konglomerátní ráz raně novověkého státu, a naopak jak 

přispěl imperiální řád a konglomerátní říše k vytváření národních společností, a konečně  

jak přispěl politický diskurs, kulturní reprezentace a symbolika, která podpořila 

imperiální řád, ke konstrukci národní společnosti.3  Musíme analyzovat politický spor o 

státoprávní uspořádání habsburské říše v 19. století, vývoji národní politiky a vytváření 

diskursu a reprezentace národní společnosti v dlouhodobém vývoji od raného novověku 

do 19. století, v proměnách monarchistického uspořádání a jeho politické legitimace v 

habsburské říši.  Národní politika si silně uvědomovala zhruba až do přelomu 19. a 20. 

století politickou legitimitu vycházející z raně novověkého státoprávního uspořádání, a 

plně se snažila o její přivlastnění.  

  Od roku 1804 do roku 1867 platilo jako více méně oficiální název habsburské říše 

„Rakousko“ a po roce 1867 „Rakousko-Uhersko“, ale „z Boží milosti císař“ vládl říši 

jako  „král Uherský a Český, král Dalmatský, Charvátský, Slavonský, Haličský atd. 

atd.“. Dlouhý seznam titulů panovníka leccos napovídá nejen o dávném původu této 

říše, ale především ukazuje její konglomerátní charakter, i když většina těch titulů byla 

už v 19. století pouze nominální, jako například „král Jeruzalémský“.      

  Úsilí státní moci o centralizaci a vybudování jednotné státní správy od doby 

osvícenské reformace proto potenciálně mohlo podkopat monarchickou legitimitu 

                                            
3 Jinak než jak se obecně představuje, říšská a dynastická symbolika tvořila důležitou součást 
národní politiky, jak ukazuje Daniel Unowsky na příkladu Haliče: Daniel L. Unowsky, The 
pomp and politics of patriotism.  Imperial celebrations in Habsburg Austria, 1848-1916, Purdue 
U.P., 2005. Idem., „Reasserting empire: Habsburg imperial celebrations after the revolutions of 
1848-1849, in: M. Bucur a N. M. Wingfield (eds.), Staging the past.  The politics of 
commemoration in Habsburg Central Europe, 1848 to the present, Purdue U.P., 2001.   
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panovníka, jež byla založena na historických dohodách se stavovskými sněmy a na 

uznání historických práv jednotlivých zemí. Typickým příkladem je ztroskotaný pokus 

Josefa II., který demonstrativně odmítl korunovaci jako uherský a český král.   

  O revoluci roku1848 se diskutovalo převážně z hlediska ztracené možnosti národní 

a buržoazní revoluce.4  Ale bylo by patřičnější ji považovat jednak za závěrečnou fázi 

sporů mezi panovnickou mocí a zemskými stavy, jednak za začátek dynamických změn 

ve vztazích mezi státem a společností v druhé polovině „dlouhého“ 19. století. Teprve 

potlačením revoluce mohla panovnická moc vládnout jménem rakouského císaře a 

prakticky zrušit historické dohody se stavovskými sněmy.  Navzdory restaurační 

ideologie byl neoabsolutismus založen právě na výsledcích revoluce. Politická a 

sociální základna zemských stavů byla těžce zasažena nejen zrušením zemských sněmů, 

ale podstatněji spíše zrušením poddanství a stavovského řádu společnosti.  Zrušení 

komitátní autonomie, o níž se opírala politická moc uherských stavů, znamenalo zničení 

podstaty uherské státnosti.  Neoabsolutismus tím přinesl nezvratné změny v politickém 

a sociálním uspořádání říše. 

  Pro pochopení revolučních událostí roku 1848 v habsburské říši je důležitý fakt, že 

revoluce ve Vídni začala opozičním hnutím dolnorakouských stavů na zemském sněmu, 

a legitimita uherské „revoluce“ spočívala v historické dohodě mezi panovníkem a 

uherskými stavy.  Politický vývoj v Uherském království nabyl revolučního rázu teprve 

po září 1848 a definitivně poté, kdy uherský sněm odmítl uznat Františka-Josefa I. jako 

uherského krále. Konglomerátní charakter habsburské říše poskytl odklad pro politické 

                                            
4 Otto Urban toto hledisko ostře kritizuje, a viděl v roku 1848 začátek dlouhodobého buržoazně 
revolučního procesu, který trval celou druhou polovinu 19. století.  Otto Urban, Kapitalismus a 
česká společnost, Praha, 1978.    



 4 

požadavky nejen stavovské opozici, ale i národně liberálnímu hnutí, které odkazovalo 

na historické právo pro nový rámec politického uspořádání občanské společnosti. To 

platí do jisté míry i o německých liberálech, kteří nezpochybnili rámec Německého 

spolku jako nástupce „Svaté říše římské německého národu“ pro budoucí německý 

národní stát.5  

  V druhé polovině 19. století se s „legitimismem“ panovnické moci ideologicky 

konfrontovalo české národně liberální hnutí, které se snažilo ve spojení se stavovskou 

opozicí o „restaurování“ konglomerátního státoprávního uspořádání říše a o přivlastnění 

historického práva k vytváření nového politického rámce občanské společnosti. 

Významová funkce kulturního a právního systému, který podpořil konglomerátní 

uspořádání říše, se měnila v moderní době, a kontinuálně sloužila k vytváření národní 

společnosti.   

  Ve vývojovém a teleologickém schématu k vytvoření národního státu byl 

považován absolutismus za jistý předstupeň, kde panovnická moc, která dostala k 

dispozici byrokratický aparát a stálé vojsko, přemohla regionální moc, stavy a různé 

korporace, a postupně uskutečňovala integrální teritoriální stát centralizací správy a 

soudnictví. Ale vládní struktura pozdně novověkého státu je v současné historiografii 

charakterizována spíš rozdělovanou mocenskou strukturou, distribucí různých privilegií 

a komplikovanou negociací o legitimitě vládnutí mezi panovníkem a stavy.6 Přestože si 

                                            
5  Již na konci 18. století se objevil v občanské veřejnosti v německých zemích pokus 
transformovat státoprávní rámec Svaté říše římské do budoucí německý národní stát, a 
přivlastňovat původně stavovský pojem „německé svobody“ v smyslu občanské svobody.   
Anke Waldmann, „Reichspatriotismus im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, in: O. Dann et M. 
Hroch (eds.), Patriotismus und Nationsbildung am Ende des Heiligen Römischen Reiches, 
Köln, 2003. 
6  V historiografii je stále víc zdůrazněn „kompozitní“ nebo „konglomerátní“ ráz raně 
novověkého státu.  Viz John Elliott, „A Europe of composite monarchies“, Past & Present, 137 
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habsburská říše zachovala tento charakter novověkého státu až do svého zániku, tato 

stránka dosud není dobře prozkoumána.  Jednak proto, že teleologické schéma k 

vytvoření národního státu a liberálně národní koncepce dějin stále ovlivňuje historické 

bádání o habsburské říši, a  také proto, že tato stránka státního charakteru říše byla 

chápána převážně negativně.  Tento fakt vede k tomu, že je v mnoha historických 

pracích stále považována revoluce roku 1848 za mezník dějin, a způsob chápání období 

následujícího po této revoluci je zcela jiný, než způsob vykreslení období 

předrevolučního.   

Takový problém těšně souvisí s obecnější badatelskou problematikou národu a 

nacionalismu. Modernistický pojem „nation-building”, který se stavěl kriticky k 

ideologické a mystifikované vizi o pravěké původnosti národa, implicitně v sobě 

zahrnuje teleologické a evolucionistické schéma k dovršení národotvorného procesu, 

které znemožnilo analyzovat kontinuální proměny politické společnosti z dlouhodobé 

perspektivy, a zároveň dynamické proměny historického fenoménu „národa“ od 

dlouhého devatenáctého století až do současnosti.7 

                                                                                                                                
(1992); Helmut Koenigsberger, Politicians & virtuosi: essays in early modern history, London, 
1986; Harold Gustafsson, „The conglomerate state: a perspective on state formation in early 
modern Europe“, Scandinavian Journal of History, 23 (1999).  Tomu odpovídajíc, sám pojem 
„absolutismus“ je stále zpochybňován: N. Henshall, The myth of absolutism: Change and 
continuity in early modern European monarchy, London, 1992; H. Duchhardt, „Absolutismus – 
Abschied von einem Epochenbegriff“, Historische Zeitschrift 258 (1994).  Z tohoto hlediska 
nepředstavuje vývoj habsburské říše nijak „výjimku“ v evropských dějinách, ale spíš 
„typický“ příklad, i když extrémně.   
7 Toto teleologické a evolucionistické schéma symptomaticky ukazuje tabulka „asynchronní 
vývoj evropských národních hnutí“ v knize Miroslava Hrocha, která naznačuje chronologický 
vývoj jednotlivých národů z „počátku národní agitace“ až k „dosažení nezávislosti“ (případně 
„získání autonomie): Miroslav Hroch, V národním zájmu, Praha, 1999, s.194-195.  Hrochova 
teze o vytváření národu z fáze A až C umožnila analyzovat časovou charakteristiku 
národotvorného procesu, sociální a třídní profil hlavní skupiny jednotlivé fáze, regionální 
rozložení národního hnutí atd. v jednotlivých národech, a tím otevřela novou cestu ke 
komparativní studii bádání vytváření novodobého národu.  Přitom národotvorný proces 
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K bádání o vytváření národa (nation-building) a nacionalismu přispěli v posledním 

čtvrt století podstatným způsobem Benedict Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, 

Miroslav Hroch, Rogers Brubaker, John Breuilly, Anthony Smith aj., kteří patří už k 

„moderním klasikům“ v této badatelské sféře.8  Publikovány byly nejen teoretické 

práce, ale také mnoho empirických studií inspirovaných badatelským přístupem 

kulturních studií nebo post-koloniálních studií.9  Zde nelze shrnout celkový vývoj 

bádání o vytváření národu a nacionalismu, ale musíme stanovit jako výchozí bod 

diskuse stále otevřenou staronovou otázku, zda je národ produktem moderní doby, nebo 

zda můžeme hledat nějaký jeho „kořen“ nebo prototyp ve starším období.  Poslední 

badatelský výboj nepochybně dluží tzv. „modernistům“, kteří zdůraznili obrovské 

sociální a hospodářské proměny způsobené industrializací, proměny ve vztazích mezi 

státem a společností, lidovou suverenitu, vytváření občanské společnosti atd. pro 

vytvoření moderního národa.  Hobsbawmova práce o „vymýšlení tradic“ sleduje proces 

vytváření nových politických a společenských rituálů odpovídajících těmto 

                                                                                                                                
jednotlivých národů představuje uzavřený celek k dovršení, a vzájemné ovlivnění a soudobá 
podmínečnost v jistém historickém období těchto procesů není dobře shrnuta do této vývojové 
koncepce.  Miroslav Hroch, Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern 
Europas: eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen 
Gruppen, Praha, 1968; idem., Social preconditions of national revival in Europe: a comparative 
analysis of the social composition of patriotic groups among the smaller European nations, 
Cambridge U.P., 1985.   
8 Mimo jiné: Ernest Gellner, Nations and nationalsm, Cornell U.P., 1983; Benedict Anderson, 
Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, Verso, 2006 (rev. 
edition); Eric Hobsbawm, Nations and nationalsm since 1780: programme, mythe, reality, 
Cambridge U.P., 1992(2nd edition); Anthony Smith, The ethnic origins of nations, B.Blackwell, 
1986; Rogers Brubaker, Nationalism reframed: nationhood and the national question in the new 
Europe, Cambridge U.P., 1996; John Breuilly, Nationalism and the state, Manchester U.P., 
1982.  
9  Jako pozoruhodnou a ikonoklastickou práci můžeme jmenovat mj.: Shlomo Sand, The 
invention of the Jewish people, Verso, 2010.   
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proměnám.10  Důležité však je, že názorový rozdíl v historickém poznání mezi těmi, 

kteří hledají původ národa a nacionalismu v „dlouhém“ devatenáctém století, či 

dokonce až v době totalitních válek dvacátého století, a těmi, kteří zdůrazňují dávný 

kořen národa, je často omylem ztotožněn s epistemickým rozdílem mezi 

„esencialismem“ a „konstruktivismem“. Navíc irrelevantní kritika ke 

konstruktivistickému přístupu, že národ je nespornou „sociální realitou“, a nikoli 

„vymýšlenou konstrukcí“, dále komplikuje diskusi. Modernistický přístup nemusí 

vylučovat esencialismus (Hroch, Gellner, i Anderson) a taktéž konstruktivistický přístup 

může být aplikován k dlouhodobé analýze vytváření národa od již od středověku.  

Badatelský úkol pohledem konstruktivistického přístupu shrnuje Rogers Brubaker 

následně:  

  „Argumentovat proti realistickému a substancialistickému způsobu myšlení o 

národu neznamená zpochybnit realitu národnosti (nationhood), ale spíše 

rekonceptualizovat onu realitu. To je oddělit studie o národnosti a národovosti 

(nationhood and nationness) od studie o národech jako substanciálním celku, kolektiv 

u nebo společenství. To znamená soustředit se na národovost jako konceptuálně 

proměnlivou, ne na národy jako reálné kolektivy. Taktéž prozkoumat národ ne jako 

substanci, ale jako institucionalizovanou formu; ne jako kolektivy, ale jako 

praktickou kategorii; ne jako celek, ale jako náhodnou událost.  Jen tímto způsobem 

můžeme zachytit realitu národnosti a reálnou moc nacionalismu bez reference v 

naších teoriích na samotnou „politickou fikci“ národa, o jejímž potenciálu v praxi 

chceme v této práci pojednat. 

                                            
10 E. Hobsbawm & T. Ranger (eds.), The invention of tradition, Cambridge U.P., 1984. 
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 Otázka není, co je národ, ale spíš: jak je národnost jako politická a kulturní forma 

institucionalizována uvnitř států a v státních vztazích.  Jak národ funguje jako 

praktická kategorie, jako klasifikační schéma, jako kognitivní schéma “11   

  Velmi zjednodušeně řečeno můžeme shrnout konstelaci vědeckých přístupů k 

národu a nacionalismu podle dvou os: modernistický přístup (začátek národotvorného 

procesu vidí v období dlouhého 19. století až do 20. století) – dlouhodobý přístup (tento 

proces vidí již ve středověku až raném novověku), a epistemická tendence 

esencialismus – konstruktivismus (viz graf 1. ) 

                                            
11 Brubaker, op.cit., s. 16. 
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  Modernisté se snaží analyzovat národotvorný proces v relativně blízké minulosti, 

GRAF I.  
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              Anthony Smith 

                          Ernest Gellner  

                                      Miroslav Hroch 
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proto se zdají být často zároveň „konstruktivisty“, ale např. Ernest Gellner, který 

odvozuje národotvorný proces ze socioekonomických proměn, má přes jeho známý 

výrok „nacionalismus předchází vytvoření národa“ daleko ke konstruktivistickému 

přístupu kulturní historie.  Miroslav Hroch explicitně odmítá konstruktivistický 

přístup.12   

 Stranou můžeme nechat ty autory, kteří považují národ za kontinuální subjekt od 

pravěku až do současnosti, a tím patří k extrémnímu pólu třetího kvadrantu 

(primordialisté).  Jiní autoři považují národ za zmanipulovatelnou politickou a sociální 

skupinu, a tím patří k extrémnímu pólu prvního kvadrantu (voluntaristé: mimochodem 

kritika zaměřená k konstruktivistickému přístupu často má na mysli mylně jen tuto 

voluntaristickou tendenci).  Pozoruhodné je, že je jen málo autorů, kteří by patřili k 

druhému kvadrantu, to znamená, k těm, kteří vidí původ národa v předmoderní době, a 

zároveň vědomě aplikují konstruktivistický přístup.13  Ale co znamená předpokládat 

jistou existenci národa a nacionalismu (což zní trochu anachronisticky) v ranému 

novověku?  Zřejmě ne hledat starší původ moderního národa, nebo teleologickou 

představu o vývoji národu.  Už před více než půlstoletím předložil badatelský úkol o 

vlastenectví a vytváření českého národa František Kutnar: 

  „Klademe-li si otázku po obsahu, snahách, jakostech a obměnách vlastenectví 

obrozenské doby, stává se docela vedlejším zodpovězení otázky po genezi a 

původnosti vlasteneckého a národního myšlení.  Tento zřetel k cizím nebo domácím 
                                            
12 Miroslav Hroch, Das Europa der Nationen.  Die moderne Nationsbildung im europäischen 
Vergleich, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, zvl., s. 36-40.  Velmi výmluvně vyjadřuje autorův 
postoj k konstruktivistickému přístupu titul české verze této německé knihy, která má mnohem 
střízlivější titul: idem., Národy nejsou dílem náhody.  Příčiny a předpoklady utváření 
moderních evropských národů, Praha, Slon, 2009.  
13 Tento přístup programově proklamoval Caspar Hirschi v: The origins of nationalism.  An 
alternative history from ancient Rome to Early modern Germany, Cambridge U.P., 2012. 
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vlivům, k obsahové a formální závislosti rozhodoval často základně v pohledech na 

české obrození a v kontroverzích o jeho navazování na reformační nebo 

protireformační minulost či o souvislostech s domácím nebo světovým myšlením a 

děním.  Na místo těchto zřetelů nastupují důležitější otázky po tom, jaké sociální 

úkoly na sebe jev vlastenectví bere, jak se mění obsah a funkce jeho významných 

znaků a jak sám pozměňuje či podmiňuje smysl a úkol jiných složek národního 

života, či jak se na jiné složky ve vlastenectví hledí a jak se hodnotí. Vedle 

funkcionálního pohledu stejně vystupuje do popředí při tomto pracovním zaměření 

zájem po poznání vnitřní i vnější skladebnosti studovaného jevu, zájem po jeho 

struktuře. (...) 

  Jde skutečně o to, aby národ sám, aby lid byl poznán ve svém myšlení, cítění a 

chtění, a aby tak pojem národních dějin se naplňoval i svým přiměřeným obsahem a 

nezůstával pouhým požadavkem.  Týž dějinný jev objevuje se v zajímavé obsahové i 

formální polyfonii, která je různá podle jednotlivců, dob i sociálních skupin.“14 

  Pokud prozatím chápeme nacionalismus čili vlastenectví velmi široce jako myšlení, 

hnutí a instituce, kterými se vymezuje více či méně integrovaná politická společnost 

(národ), a kterými formuluje tato politická společnost vztahy k jiných politickým 

společnostem, můžeme pokládat za badatelský úkol pro zkoumání národu a 

nacionalismu analýzu funkcí, skladeb a vnitřních a vnějších souvislostí těchto prvků, 

které tvoří národ a nacionalismus. Tento přístup umožňuje chápat konstruktivnost 

moderního národa v historicky dlouhodobých proměnách z hlediska 

funkcionalistického.  

                                            
14  František Kutnar, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus.  Příspěvek k národnímu a 
společenskému obsahu češství doby obrozenské, Praha, 2003, s. 18-20. 
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Z této obecnější badatelské problematiky se odvozuje úkol předkládané práce, která 

se zaměří na problematiku vytváření české národní společnosti hlavně na venkově v 

období po revoluci 1848 až do upevnění dualistické monarchie po ztroskotání 

fundamentálních článků. Proces vytváření české společnosti po zrušení poddanství lze 

časově rozdělit z hlediska dobové české měšťanské politiky i společenské situace na tři 

období: období od roku 1848 do 70. let 19. století, období do přelomu století a období 

od zavedení všeobecného hlasovacího práva v Rakousku do první světové války. Toto 

první období je charakterizováno zásadní proměnou venkovského společenství po 

zrušení poddanství a pozvolným pronikáním norem a životní kultury občanské 

společnosti. Politická mobilizace národního hnutí se neuskutečnila pevnou organizací 

politických stran, ale spíš volnou sítí lokálních honorací, především různými spolky a 

samosprávnými orgány. Práce zdůrazní, že politickou mobilizaci národních stran 

(národní poutě, slavnosti a jiné různé manifestace) v tomto období neumožnily jen 

politicky nebo zájmově stanovené cíle v úzkém slova smyslu, ale základní přeměna 

společenských vztahů a způsobu kulturně-společenského vnímání venkovského 

obyvatelstva. 

Teoretické přístupy k problematice národní společnosti a nacionalismu byly velmi 

kultivovány zejména v českém prostředí, a to již od šedesátých let 20. století15.  Pokud 

                                            
15 Kromě výše uvedených prací Miroslava Hrocha mj.: Otto Urban, Kapitalismus a česká 
společnost, Praha, 1978; idem., Česká společnost 1848-1918, Praha, 1982 (Die tschechische 
Gesellschaft 1848 bis 1918, Wien, 1994.  Toto německé vydání je vybaveno rozsáhlým 
poznámkovým aparátem); Jiří Kořalka, Co je národ? Praha, 1969; idem., Tschechen im 
Habsburgerreich und in Europa 1815-1914: Sozialgeschichtliche Zusammenhänge der 
neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den böhmischen Ländern, 
München, 1991 (Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914: sociálně historické souvislosti 
vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha, 1996.) 
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jde o české devatenácté století, vyšly v posledních dvou desetiletích důležité vědecké 

příspěvky zvláště v oblasti kulturních a literárních dějin, které byly koncipovány ve 

spolupráci s historiky16. Přesto stále ještě nevíme příliš mnoho o proměně venkovského 

společenství v národní společnost v devatenáctém století a o změnách společensko-

kulturních vztahů v něm17. I když v historickém bádání i v dobové publicistice byly už 

                                            
16 Svědectvím této pozoruhodné tendence jsou sborníky plzeňských symposií, počínaje sborníky 
Historické vědomí v českém uměním 19. století, Praha, 1981; Město v české kultuře 19. století, 
Praha, 1983; Divadlo v české kultuře 19. století; Povědomí tradice v novodobé české kultuře 
(Doba Bedřicha Smetany), Praha, 1988, a dalšími.  Podle mého soudu připravily osnovu k 
„plzeňské tradici“ do značné Urbanova Česká společnost z roku 1982 a práce vydaná 
následující rok: Vladimír Macura, Znamení zrodu.  České obrození jako kulturní typ, Praha, 
1983.  „Plzeňské“ práce v jistém smyslu předešly světový trend v historiografii k zájmu o 
„diskurs“ a kulturní dějiny, a diskusi o místě paměti.  Silně poznamenány plzeňskou tradicí jsou 
následující práce z devadesátých let, které jsou, i když mají někdy feuilletonský charakter, 
velmi důležité a inspirující: Vít Vlnas, Jan Nepomucký.  Česká legenda, Praha, 1993; Jiří Rak, 
Bývali Čechové: České historické mýty a stereotypy, Praha, 1994; Petr Čornej, Lipanské ozvěny, 
Praha, 1995; Z. Hojda a J. Pokorný, Pomníky a zapomníky, Praha, 1997; Vladimír Macura, 
Český sen, Praha, 1998.  
17 V meziválečným období vydávaly mnoho statí a pramenů z dějin venkova 19. století Časopis 
pro dějiny venkova a Český lid.   I když jde o starší období, než jedná předložená práce, jsou pro 
výzkum o vytváření národní společnosti a národní kultury v lidovém prostředí z hlediska 
metodologického a koncepčního dodnes velmi důležité práce Františka Kutnara: František 
Kutnar, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu: trojí pohled na český obrozenský lid 
jako příspěvek k jeho duchovním dějinám, Praha, 1948; idem., František Jan Vavák, Praha, 
1941.  Kutnar se dále zabýval sociálními dějinami českého venkova: Počátky hromadného 
vystěhovalectví z Čech v období Bachova absolutismu, Praha, 1964; idem., „Pokusy o sociálně 
politickou aktivitu rolnictva v Čechách za Bachova absolutismu“, Sborník historický 18 (1971); 
idem., „Sociální neklid zemědělského obyvatelstva v Čechách za Bachova absolutismu“, 
Sborník historický 17(1970).  Když se historici po druhé světové válce moc nezabývali se 
sociálními dějinami českého venkova a lidového prostředí, výjimku tvořil etnograf Antonín 
Robek.  Jeho práce jsou někdy poznamenány silně ideologickým tónem, přesto poskytují 
jedinečný obraz venkovského společnosti v 19. století a jejího vztahu k národnímu obrození.  
Antonín Robek, Lidové zdroje národního obrození, Praha, 1974; Příspěvky k historicko-
etnografické monografii Panství Zvoleněves v první polovině devatenáctého století, Praha, 
1966.  O politizaci a nacionalizaci českého venkova v druhé polovině 19. století jedná: Peter 
Heumos, Agrarische Interessen und nationale Politik in Böhmen: 1848-1889: 
Sozialökonomische und organisatorische Entstehungsbedingungen der tschechischen 
Bauernbewegung, Wiesbaden, 1979; L.Fasora et al.(eds.), Sekularizace venkovského prostoru v 
19. století, Brno, 2009.  
  V poslední době vyšly dvě pozoruhodné monografie, které sondují „mikrokosmos“ na českém 
venkově: Josef Petráň, Příběh Ouběnic, Praha, 2001; Alice Velková, Krutá vrchnost, ubozí 
poddaní?, Praha, 2009.   
  Keely Stauter-Halsted analyzuje programově vznik „selské občanské společnosti (peasant civil 
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zdůrazněny důležitost samosprávy a spolkové činnosti při vytváření národní společnosti 

a rozšíření občanských norem,  tomuto problému bylo dosud věnováno málo 

monografií.  Ale v poslední době vycházejí důležité práce o problematice samosprávy18.   

Předkládaná práce předpokládá tři metodologické přístupy nutné pro zkoumání 

celkové problematiky: za prvé analýzu politické idey samosprávy a spolkové činnosti v 

dobové publicistice a politické diskusi. Za druhé zkoumání sociální základny 

samosprávy a spolkové činnosti na venkově z hlediska sociálních dějin. Za třetí analýzu 

vytvoření národních symbolik a tradic a jejich adaptace ve venkovské každodennosti.   

První část předložené práce se zabývá revolucí 1848 na venkově, hlavně na základě 

petic venkovského lidu editovaných F. Roubíkem19. Tyto unikátní prameny umožňují 

vyjasnit situaci rozkládajících se venkovských společenství. Revoluce 1848 přinesla se 

zrušením poddanství a s ním spojených feudálních břemen právní předpoklady 

vytváření občanské společnosti na venkově. Dosavadní lidové zvyklosti však 

upevňovaly faktickou hegemonii majetných sedláků ve venkovské společnosti. Za této 

situace bylo zavedeno „Prozatímní obecní zřízení“, které mělo nahrazovat zrušené 

vrchnostenské správní instituce.   

Druhá část zkoumá praxi a spory o obecnou samosprávu za neoabsolutismu. Toto 

období může být charakterizováno třemi směry idejí a praxe samosprávy: liberální 

                                                                                                                                
society)“ v druhé polovině 19. století v Haliči, a tím vytváření polské společnosti na venkově.  
Autorka zdůrazňuje, jak hluboká byla společenská změna venkovské společnosti z poloviny 19. 
století, , kdy se sedláci nemohli ani politicky i kulturně ztotožnit s jejich vrchnostmi, ke konci 
století, kdy už jásali „ať žije Kościuszko“, a pozorně a sleduje transformaci „lidové“ veřejnosti 
k polské společnosti: Keely Stauter-Halsted, The nation in the village.  The genesis of peasant 
national identity in Austrian Poland 1848-1914, Cornell U.P., 2001.  
18 Milan Hlavačka, Zlatý věk české samosprávy: samospráva a její vliv na hospodářský, sociální 
a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha, 2006; Lukáš Fasora et al.(eds.), Občanské elity a 
obecní samospráva 1848-1948, Brno, 2006. 
19 František Roubík (ed.), Petice venkovského lidu z Čech k Národnímu výboru z roku 1848, 
Praha, 1954.   
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představou o obecní samosprávě, aristokratickou koncepcí samosprávy kolem hraběte 

Jindřicha Clam-Martinice, a konečně zbývajícími selskými zvyklostmi lidové 

samosprávy 20 . Za snahou státních orgánů zavést organicky integrovanou správu 

existovaly vedle sebe tyto tři protikladné směry, které podmiňovaly následující diskusi 

o samosprávě.  

 Třetí část analyzuje problematiku národních slavností v šedesátých letech 19. století, 

a následující čtvrtá část se soustřeďuje na hnutí pro vybudování Národního divadla a 

zejména slavnosti kladení základního kamene Národního divadla v roce 1868. Slavnost 

kladení základního kamene Národního divadla v roce 1868 byla největší akcí tohoto 

druhu a jednou z nejvýznamnějších společenských událostí v české společnosti ve druhé 

polovině 19. století. Tuto slavnost lze považovat za syntézu znakového systému a 

organizačních metod, které se postupně rozvíjely ve vlasteneckých kruzích od doby 

předbřeznové, zvláště v šedesátých letech, a současně za archetyp národních slavností i 

politických manifestací, které následovaly. Důležitost národních slavností spočívá 

hlavně v tom, že se vytvářely formy a znaky, kterými mohla být viditelně 

reprezentována existence „českého národa“. Slavnost jako prostor rituálních jednání a 

výměn významů je v historiografii už dobře známým tématem21. V české historiografii 

není sama národní slavnost dobře zpracována, ale význam znakového jednání a 

                                            
20  Ralph Melville upozornil na myšlenkový a politický původ „Prozatímního obecního 
zákona“ z roku 1849, který silně odráží stavovskou koncepci samosprávy: Ralph Melville, Adel 
und Revolution in Böhmen.  Strukturwandel von Herrschaft und Gesellschaft in Österreich um 
die Mitte des 19. Jahrhundert, Mainz, 1998.  O šlechtické koncepci samosprávy podrobně 
pojednal Jiří Gerogiev: Jiří Georgiev, Až do těch hrdel a statků?: Konzervativní myšlení a 
otázka samosprávy v politických strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848, Praha, 
2011.  
21 V české historiografii se objevily práce Karla Šímy, který metodologicky využil konceptu 
„performativity“; Karel Šíma, Kultura českých národních festivit v 60.-80.letech 19. století, 
disertační práce, Fakulta humanitních věd UK, 2009; „Národní slavnosti šedesátých let 19. 
Století jako performativní akty konstruování národní identity“, ČČH, 1/2006. 
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kulturních reprezentací byl tematizován při bádání o národotvorném procesu především 

autory plzeňských sborníků a zejména Vladimírem Macurou22.   

Slavnost položení základního kamene Národního divadla není ani pouhou politickou 

manifestací, ani výrazem „kulturního nacionalismu“. Dosavadní interpretace 

divadelního hnutí, která vlastně vychází z dobové publicistiky a ještě doznívá 

v současné historiografii, se opírá hlavně o dva předpoklady. Za prvé jde o dovršení 

kulturního programu vlasteneckého hnutí. Když necháme stranou mladočeskou 

interpretaci Bartošova typu, která považuje divadelní hnutí za zcela přirozený a 

legitimní požadavek českého národa, řada autorů zastává názor, že společenská i 

politická činnost zaměřená v šedesátých letech na jazykové a kulturní požadavky 

dokládá skutečnost, že české národní hnutí vstupuje do nové etapy svého vývoje. Jisté 

je, že divadelní hnutí mělo neobyčejný význam pro české národní hnutí, které vyrůstalo 

z kulturního hnutí, a které se vymezovalo v ohledu kulturním.  Zůstává však otázkou, 

zda lze předpokládat existenci subjektu, který by měl společnou kulturní „podstatu“ a 

který by mohl být nositelem určitých kulturních požadavků, tedy existenci „národa“. 

V dnešní české historiografii panuje sice shoda v tom, že národ není žádná apriorní 

kategorie, ale struktura a dokonce konstrukce vymezená v historickém kontextu, která 

vznikla jako součást modernizace: je to historickým výrazem vytváření „občanské 

společnosti“. Otázka, jak se konstruovala národní společnost, je však stále otevřená.  

Např. Hrochova teze o třech fázích rozvoje národních hnutí (jde o vytváření národa) u 

„nevládnoucích národů“ se příliš nezabývá fází C, ve které národní hnutí získává ráz 

masového politického hnutí, ale implicitně naznačuje přechod z fáze B do fáze C jako 

                                            
22 Viz poznámku 16.  
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lineární proces přijímání vlastenecké ideologie (národní identity) širšími vrstvami 

obyvatelstva. Při tom nejsou představeny určité rozpory mezi rozšiřováním kulturních a 

politických programů národního hnutí a jejích přijímáním v lidové kultuře. Tím tato 

teze předpokládá vývojovou kontinuitu z české etnické skupiny v národní společnost.  

Z toho vyplývá druhý problém interpretace: Zcela se ztotožňují politické cíle 

iniciátorů divadelního hnutí a motivace účastníků hnutí, jako by divadelní hnutí vcelku 

odráželo touhy všech zúčastněných, což by na druhé straně znamenalo, že národní 

ideologie byla přijata bez rozporů.  To by bylo přijatelné jen tehdy, pokud by ještě 

platila obrozenská teze, že národní hnutí „probudilo“ v česky mluvícím obyvatelstvu 

potenciální „národní identitu“.   

O charakteru obrozenské kultury píše V. Macura v kapitole „Divadlo“ v knize 

Znamení zrodu:  

„Kulturní produkty konstituující vrcholnou českou obrozenskou kulturu jsou 

„znakovými“ v mnohem důraznějším smyslu toho slova, nejen znakově 

zprostředkují, ale především zastupují a nahrazují. Jinak řečeno, realita české kultury 

je ve svých počátcích nutně více záležitostí vnitrotextovou než mimotextovou; 

mnohem živější a kompletnější je tedy obraz sociální situace vytvářený samými 

kulturními výtvory než skutečné mezilidské, sociální vazby, do nichž pak tyto 

výtvory vstupují.23“  

Když musela obrozenská kultura pronikat do reálných sfér společenského života, 

divadlo jako veřejná instituce hrálo při tomto přechodu klíčovou roli: „proces 

zreálňování české jungmannovské kultury, překonávání jejího „obrozenství“ ve 

                                            
23 Vladimír Macura, Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ, Praha, 1995 
(nové, rozšířené vydání), s.192. 
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vlastním smyslu slova se může opírat snad ještě více než o textovou produkci 

jungmannovské kultury právě o divadlo“24. Přestože Macura tento problém přechodu 

jen naznačil, právě přechod vlastenecké kultury k uplatnění ve společenském životě je 

důležitým momentem kulturní transformace české společnosti v druhé polovině 19. 

století. Z příznačných fenoménů, které tento přechod reprezentují, mají divadelní hnutí 

a národní slavnosti velkou důležitost nejen z hlediska rozměru a společenského dopadu 

(organizace), ale především kvůli svému znakovému charakteru hry. Co vlastně 

divadelní hnutí a národní slavnosti reprezentovaly a jakým diskursem a znakovým 

systémem se reprezentovala národní společnost ?   

Při tom je třeba rozlišovat dva aspekty problému: 1. Proměna společenských vztahů 

ve veřejné, částečně i soukromé sféře, přesněji řečeno vytváření veřejného života. 2. 

Kulturní transformace, která reprezentuje proměňující se společenské vztahy a 

vytváření národní společnosti. Tyto složité fenomény lze spatřit v dramaturgii a 

realizačním procesu slavností. Tyto dva aspekty se vzájemně prolínají a ovlivňují tím, 

že proměna společenských vztahů sama vyžaduje novou formu reprezentace, kterou 

vyjadřují nové společenské vztahy, a to včetně způsobů každodenního jednání a 

chování. Nová forma reprezentace na druhé straně určuje a definuje společenské 

poměry. Zde nejde o národní ideologii, která by „odrážela“ mocenské poměry občanské 

společnosti, ale o formy reprezentace národní kultury, která vytváří metajazyk vyjádření 

existence národní společnosti, popřípadě občanské společnosti. Jeho funkce vymezuje 

nejenom hranici národní společnosti z kulturního hlediska, ale umožňuje komunikaci ve 

veřejnosti, uspořádá kódy a normy veřejnosti, tím tvoří veřejnost národní společnosti. 

                                            
24 Ibid., s. 198. 
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 „Veřejný“ charakter občanské společnosti je v historickém kontextu podstatným 

způsobem omezován vertikálně i horizontálně. Vertikálně je společnost heterogenně 

hierarchizována podle občanské představy civilizovanosti, tj. podle norem, které 

vyžaduje kapitalistické uspořádání společnosti (vzdělanost, podnikatelský duch, 

důstojnost, nezávislost, pracovitost, čistota atd.)25. Kritériem členství této společnosti 

není jen majetek a vzdělání, ale také pohlaví, věk, způsob chování a jednání atd. 

Teoreticky je občanská společnost v podstatě egalitářská a otevřená všem, kteří splňují 

její kritérium dané doby, ale to naopak znamená, že znovu a znovu formuje svou vnitřní 

diferenciaci a své vnější hranice. Horizontálně je tato společnost vymezena kulturní 

reprezentací národní společnosti. Veřejné jednání potřebuje jako komunikační 

prostředek standardizovaný národní jazyk. Každý, kdo se účastní veřejného jednání, 

musí tento národní jazyk ovládat. Vývoj standardizovaného národního jazyka byl nutně 

doprovázen vytvářením diskursů, kterými se formuloval způsob veřejného jednání a 

vystoupení. Národní kultura reprezentuje normy a kódy občanské společnosti, tím také i 

její vnitřní diferenciaci a hierarchii.  Jinak řečeno, občanské kultury evropských zemí 

mají společné normy, ale „každá“ občanská kultura se uskutečňovala vždy v formě 

národní.   

Národní slavnosti se začínaly pořádat v podstatě od roku 1862, i když podobné akce 

v mnohem menším rozsahu v úzkém kruhu vlastenců existovaly již v předcházející 

době (bály, besedy, výlety ap.). Při zkoumání organizace a realizace národních slavností 
                                            
25K této problematice přispěla podstatným způsobem Bürgertumforschung, viz, Jürgen Kocka 
(ed.), Bürgertum im 19. Jahrhundert.  Deutschland im europäischen Vergleich,3 Bde., 
Göttingen, 1995; idem., Das lange 19. Jahrhundert.  Arbeit, Nation und bürgerliche 
Gesellschaft, Stuttgart, 2001; Sborníky v řadě, Hannes Stekl (ed.), Bürgertum in der 
Habsburgermonarchie.  Pojmy Pierre Bourdieu, jako kulturní kapitál a habitus, se mohou v 
tomto kontextu aplikovat i v historické vědě: Pierre Bourdieu, La Distinction.  Critique sociale 
du jugement, Paris, 1979.  
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můžeme zaznamenat několik významných fenoménů pro analýzu reprezentace národní 

kultury a kulturních proměn v lokálních společenstvích.  

1. Úkol organizace slavnosti přebíral slavnostní výbor, který se skládal z místní 

honorace, ve většině případech měšťanského původu. Skutečným pilířem organizace 

slavnosti byly však samosprávné orgány (obce, zejména městské a později i okresní 

zastupitelstva). Spolky hrály sice velmi důležitou roli, ale v rané fázi vývoje, tj. v 

šedesátých letech, jsou hlavním iniciátorem a organizátorem slavností samosprávné 

orgány.  

2. Představení samosprávných orgánů měli těsný kontakt s centrem národní politiky, 

českými poslanci zemského sněmu, zvláště s pozdějším mladočeským křídlem.  

3. Vlastenci vymysleli symboliku a reprezentace národní kultury v podstatě 

přivlastněním (appropriation) forem církevní (především barokní), stavovské a lidové 

kultury. Aplikovali kulturní formy, které byly už obecně známé za hranicemi 

jednotlivých regionů, do jiných kontextů, aby jimi byly reprezentovány jiné kulturně-

společenské hodnoty a aby tak byl vytvořen jiný obsah, než tyto formy původně 

představovaly, a to ve  smyslu národním. Zde šlo mnohem více o formu, o tvoření 

způsobu reprezentace „národa“ než o obsah, o rozšíření nebo manifestaci národní idey.  

4. Důraz byl kladen v národních slavnostech na normy občanské společnosti, a to 

v protikladu k staršímu, „necivilizovanému“ charakteru lidových tradic.  

5. Různé společenské skupiny redefinovaly své pozice, které byly vymezovány 

stavovským principem, adaptováním diskursů a reprezentací občanské, příp. národní 

společnosti, což bylo symbolicky vyjadřováno účastí na národních slavnostech. 

Nejnápadnějším příkladem jsou řemeslnická společenstva, která reinterpretovala své 

cechovní tradice a legendy v souvislostech národních dějin. Rolníci představovali 
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regionální patriotismus v rámci institucionalizované samosprávné obce nebo později 

okresu (to, že byly pro ně ve skutečnosti závislosti místních obcí mnohem těsnější a 

reálnější sociální vazby, je jiná otázka). Tím, že národní slavnosti poskytovaly 

příležitosti k „poutím“ na památná místa národních dějin, byl ovlivňován kulturní 

prostor království Českého a místní patriotismus byl reprezentován také v souvislostech 

národní společnosti. V roce 1865 byla zřízena okresní zastupitelstva, která se stala 

středem regionální sítě honorace. Okresní zastupitelstva v české oblasti království 

vyjadřovala místní „veřejné mínění“ v rámci české národní společnosti. Od založení 

hrála důležitou roli nejenom v politické demonstraci „veřejného mínění českého 

národa“, ale také v kulturní reprezentaci regionálního patriotismu. U příležitosti 

slavnosti položení základního kamene Národního divadla a v období následujícím bylo 

v mnoha okresech založeno rolnické banderium, které reprezentovalo „samostatné 

rolnictvo“. Banderium vzniklo po vzoru rolnické delegace, která byla organizována 

u příležitosti korunovace českého krále Ferdinanda I. v roce 1836.  

6. Znakový systém, který se vytvářel během národních slavností, byl potom 

aplikován na místní slavnosti i svatební, pohřební a jiné obřady. Tyto kulturní 

transformace ovlivňovaly i způsob chování a jednání lidu v každodenním životě, což 

reprezentuje jisté proměny společenských vztahů.  

7. Národní symboly byly dány do oběhu jako komerční zboží mezi lid, zvláště 

u příležitosti národních slavností. Pomocí novodobých ikon národní společnosti (obrazy 

národních památek, letáky s vlasteneckými básněmi, kramářské písně vlasteneckého 

obsahu, portréty vlastenců, pohlednice, medaile atd.), které nahradily podobnou funkci 

církevních předmětů, mohla být představena rozloha národní společnosti a existence 

neznámých rodáků. Přitom je důležité, že byly šířeny jako zboží, které může mít mnoho 



 22 

významů, protože je vytrženo z konkrétního kontextu událostí.     

Analýza národních slavností má za úkol doložit výše uvedené aspekty, které 

naznačují proměny kulturní praxe v každodenním životě. Vytváření veřejného života je 

důležitým aspektem těchto proměn. Je nezbytným předpokladem tohoto procesu a 

zároveň i podstatným výsledkem těchto proměn. Předcházející část pojedná systém 

samosprávy z hlediska institucionalizace života v lokálním společenství. Tato část bude 

analyzovat společenské transformace, které umožňovaly organizaci a mobilizaci 

národních slavností jako masový jev. Nelze však konstatovat, že by společenské 

transformace tvořily strukturní základ kulturní proměny.  Strukturální proměny 

společnosti se uskutečňovaly teprve vytvářením těm odpovídající reprezentací a 

diskursu, tedy „kultury“26.  

 

  

                                            
26 K této tezi inspiroval autora kulturní aspekt vytváření třídního vědomí: E.P. 
Thomson, The making of English working class, London, 1963.   
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Kapitola I.  

Revoluce 1848 a venkovské obyvatelstvo v Čechách 

 

Úvod 

Česká revoluce roku 1848 je často popsána z hlediska dvou ztracených možností: 

možnosti liberálně buržoazní revoluce a možnosti národní emancipace, což dokládá 

přetrvávajícího vlivu názoru dobových intelektuálů o revoluci.  Z tohoto hlediska byla 

chápana i problematika venkovského obyvatelstva, jejíž vyřešení bylo považováno za 

nejdůležitější úkol revoluce, a ve skutečnosti také bylo, a nebyla rozborována z hlediska 

vnitřní struktury životního světa venkovského obyvatelstva. 

Představitelé české revoluce, nehledě na to, buď liberálové nebo radikálové, 

představili problematiku venkovského obyvatelstva především jako emancipaci z 

poddanství a s ním souvisících feudálních břemen.  Pro české národně liberální 

představitele revoluce byla z romantické představy o venkovském lidu jako ryzí nositeli 

české národnosti emancipace poddaných totožná s emancipací českého národa.1  Tato 

dobová názorová tendence názor dále ovlivňuje historiografii o revoluci 1848. 

Meziváleční česká historiografie vymezila revoluci 1848 ve historickém vývoji jako 

začátek snahy o národní emancipaci, která by vedla k vybudování národního státu, a 

vysoce hodnotila politickou činnost národních liberálů.  Monografie revoluce 1848 

Karla Kazbundy, která je založena na rozsáhlém zkoumání archívních pramenů, jež 

byly potom zničeny v občanské válce ve Vídni 1926, je nenahraditelná práce, a patří 
                                            
1 Viz např. Franz Brauner, Böhmische Bauernzustände im Interesse der Landeskultur und des 
Nationalwohlstandes besprochen, Wien, 1847, a komentář Karla Havlíčka k tomuto dílu, “O 
našich selských záležitostech”, K. Havlíček, Politické spisy, sv. I., s.157-175. Praha, 1900.   
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dodnes k nejzákladnějším pracím roku 1848.2  Ale i v této práci je problematika 

venkovského lidu vnímána především jako problém feudální utlačení vrchností, a 

Kazbunda má pohled na tuto problematiku v podstatě společně s národními liberály z 

roku 1848.  Taková tendence pokračovala až do stého výročí revoluce, kdy se vydalo 

mnoho vědeckých monografií a popularizačních publikací, mezi nimiž, pokud jde o 

agrární otázku, jsou důležité monografie Františka Kutnara a Vladimíra Klimeše.3  

Ke stému výročí revoluce se objevila dogmatická tendence marxistické historiografie, 

jež byla dodána k tradiční interpretaci o revoluce 1848 jako o počátku národně 

emancipačních snah českého národu.  Přesto autoři jako Arnošt Klíma již kritizují 

národní liberály za „kompromisní postoj k reakci“, a vidí hlavní nositele národní 

emancipace v radikálním křídlu ve spojení s dělnictvem.4  Klíma vysvětlil údajné 

národní emancipační snahy studentstva a dělnictva z jejich nedávného původu z 

venkovského prostředí, kde byla prý nejlépe zachována česká národnost v ryze lidové 

kultuře venkovského lidu.  Lze konstatovat, že marxističtí autoři zdědili romantickou 

představu o národu a venkovském lidu.5  Potom se stala dogmatická práce o české 

revoluci 1848 sovětského historika-diplomata Ivana I. Udaľcova směrodatným dílem o 

interpretaci revoluci po celých padesátých letech.6   

Pokud jde o rolnickou otázku v revoluci, vědecky pojednal nejrozsáhleji mezi 

                                            
2 Kazbunda, Karel, České hnutí roku 1848, Praha, 1929. 
3 Kutnar, František, Cesta selského lidu k svobodě, Praha, 1948.  Klimeš, Vladimír, Česká 
vesnice v roce 1848, Most, 1949.  
4 Klíma, Arnošt, Rok 1848 v Čechách, Praha, 1948.   
5 Teprve na konci šedesátých let překonal romantickou představu o vzniku národního hnutí díly 
teoretického i empirického charakteru Miroslav Hroch: Die Vorkämpfer der nationalen 
Bewegung bei den kleinen Völkern Europas: eine Vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen 
Schichtung der patriotischen Gruppen, Prag, 1968. 
6 Удальцов, Иван И., Очерки из истории национально-политической борьбы в Чехии в 
1848 г, Москва, 1951.  
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marxistickými autory Josef Kočí.  Kočí ukázal, že venkovský lid byl v předbřeznové 

době již pod feudalistickým i kapitalistickým vykořisťováním, které se nejsoustředněji 

projevilo v problém masové chudoby venkovského obyvatelstva. 7   Ale nemohl 

analyzovat vnitřní strukturu agrární problematiky, protože aplikoval Leninovou tézi, že 

rolnictvo tvoří jednotnou třídu, pokud je pod feudalismem, a viděl hlavní úlohu 

revoluce na venkově v prosazení buržoazní revoluce a zrušení nadvlády feudálních 

vrchností.  Mimochodem v Kočího nárok o národní emancipaci, která prý byla 

zdržována nedůslednou emancipací rolnictva, je jisté pokračování romantismu.   

Na konci sedmdesátých a na začátku osmdesátých let publikoval Otto Urban dodnes 

důležitá díla.8  Urban kritizoval interpretaci o revoluci 1848 jako o „nedokončené 

revoluci“ nebo „ztroskotané revoluci“, a navrhl rozšířeného pojmu „buržoazní 

revoluce“ místo jako krátkodobé politické události jako dlouhodobějšího procesu 

politické, hospodářské, sociální a kulturní transformace společnosti, a prosazování 

kapitalistického řádu, který se uskutečnil v případě českých zemí hlavně od 1848 až do 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století.  Podle Urbana byla politická a 

sociální krize 1848/49 znamenal výchozí bod tohoto procesu.  Tato interpretační 

schéma má dodnes platnost, i když by se pojmenoval tento proces spíš než buržoazní 

revoluce vytváření občanské společnosti. 

Pokud jde o rolnickou otázku za revoluce 1848, není mnoho monografických studií.9  

Za to ale mnoho prací o venkovské situaci v období do roku 1848.  Díla Karla 
                                            
7 Kočí, Josef, „Příspěvek k rolnické otázce v Čechách v r. 1848“, Československý časopis 
historický V (1957). 
8 Urban, Otto, Kapitalismus a česká společnost, Praha, 1978: idem., Česká společnost 1848-
1918, Praha, 1982.  
9 V této badatelské sféře je velmi inspirující dílo Romana Rozdolskeho, jen jde hlavně o Halič: 
Rozdolski Roman, Die Bauernabgeordneten im konstituierenden österreichischen Reichstag 
1848-1849, Wien, 1976.   
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Grünberga a Kamila Krofty jsou základní práce pro právnické poměry venkovského 

lidu.  V meziválečném období se publikovalo množství studií a materiálů v Časopisu 

pro dějiny venkova, Český lid a jiných historických a národopisných časopisech.  V 

souvislosti s revolucí 1848 je důležité práce a sbírky pramenů Františka Roubíka.10  

Zvláště významná je edice petic z venkova k Národnímu výboru, která není využit v 

historickém bádání.11 

Po druhé světové válce se vydávaly studie o dějinách venkova hlavně v národopisu.  

Antonín Robek vydával velmi aktivně studie a edice pramenů z dějin venkova (lidové 

kroniky, deníků aj.) důležité a unikátní přes jeho příliš ideologizované komentáře.  Mezi 

nimi má zvláště velký význam monografie o panství Zvoleneveš, v níž se pokusil 

Robek analyzovat lidové zvyklosti v transformaci venkovské společnosti v období 

kapitalistického vývoje v první polovině 19. století.12     

Na základě těchto studií, hlavně petic editovaných Roubíkem se pokusila tato 

kapitola analyzovat sociální poměry na venkově za revoluce 1848, a jejich vnitřní 

strukturu jako výchozí situaci k vytváření národní společnosti.  

 

I. Venkovská společnost v předbřeznové době 

1. Skladba venkovské společnosti v předbřeznové době 

  Venkovská společnost v předbřeznové době v Čechách byla pod vrchnostenskou 

správou a soudnictvím. Panství tvořilo správní instanci veřejné moci, a skládalo se 
                                            
10 Roubík, František, „Český venkov a zrušení roboty v redakčních událostech Karla Havlíčka z 
roku 1848“, Časopis pro dějiny venkova, XXV (1938), idem., „Na českém venkově roku 1848“, 
Časopis pro dějiny venkova, XV (1928).    
11 Roubík, František (vyd.), Petice venkovského lidu z Čech k národnímu výboru roku 1848, 
Praha, 1954.  
12 Robek, Antonín, Příspěvky k historicko-etnografické monografii panství Zvoleneveš v první 
polovině devatenáctého století, Acta Universitatis Carolinae, Praha, 1966.  
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z několika až pár desítek obcí, které spravoval vrchnostenský úřad. Během správní 

reformy osvícenské doby uvedla říšská moc 16 krajských úřadů v Čechách pod 

gubernium v Praze, které mělo omezit vrchnostenskou moc v panství.  

Z fyziokratického hlediska měly vykonávat krajské úřady dozor nad vrchností, mohly 

přijímat stížnosti ze strany poddaných,  mohly zasahovat i do konfliktů mezi vrchností a 

poddanými.  Výsledkem se značně zeslabovala vrchnostenská moc, přičemž se ochrana 

zájmů poddaných příliš neprosadila.  Jednak proto, že hlavním cílem fyziokratické 

politiky bylo sice zesílení státní moci oproti vrchnosti a zajištění kontribučních daní 

od poddaných, ale ve skutečných konfliktech mezi vrchností a poddanými často stály 

zeměpanské úřady na straně vrchnosti. 

  Obec byla nejnižším článkem správy, který prostředkuje státní a vrchnostenskou 

moc poddanému lidu, a zároveň byla samosprávním orgánem.  Je nutno stručně 

přehlédnout několik kategorií venkovského obyvatelstva:  

Sedláci (celo-, půl-, čtvrtino-) měli dědičnou rustikální půdu zaregistrovanou 

v katastru, podle velikosti a kvality „usedlosti“ platili státu kontribuci.  Velikost jejich 

statku se pohybuje v rozměru 40-50 jiter,  najímají čeleď. 

Domkáři (též baračníci) měli domek a případně menší zahradu,  živili se z pachtu 

na obecní, vrchnostenské, církevní nebo selské půdě, a z námezdní práce v době setí a 

žní, manufaktury, řemeslnické a stavební práce.  Smluvní doba pachtu činila obyčejně 

šest let, tudíž jejich hospodářské postavení nebylo stabilní.  Venkovští řemeslníci i 

učitelé patřili do této kategorie. 

Podruzi vykonávali nádenické práce na selském statku nebo na pánském 

hospodářství, po případě pracovali jako čeleď.  Závislost podruhů na selském a 

pánském hospodářství je větší než v případě domkářů, ale sociální hranice mezi nimi 
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není příliš jasná.  Proto, hrubě řečeno, jsou dvě vrstvy v selskému stavu: sedláci 

s rustikální půdou a vlastním hospodářstvím, a venkovští chudí, domkáři a podruzi.   

Tyto kategorie nelze brát jen jako hospodářskou kvalifikaci, jde spíš o sociální a 

společenské postavení venkovského obyvatelstva.  Sedláci v obci tvořili jakýsi uzavřený 

sbor, a když se někdo stal hlavou selského statku, a tím novým členem selského sboru, 

slavnostně přijímali mezi sebe toho nového majetníka, který musel pohostit ostatní 

sedláky jídlem a pitím.13 Na venkovské samosprávě se mohli podílet jen sedláci, rychtář 

s ostatními „sousedy“, kteří vedli obecní „hromadu“,  a byli zvoleni výhradně z vrstvy 

sedláků.  Byla jim svěřena správa obecního jmění (obecního pozemku, pastviny, lesa, 

rybníku, kontribučního fondu apod.) i řešení majetkových sporů mezi obyvateli v 

obci.14  Rychtář prostředkoval kontakt obce s vrchnostenským úřadem a oznamoval v 

obci dekrety a nařízení zeměpanských úřadů a vrchnostenského úřadů.15  

Domkáři a podruzi byli vyloučeni z obecní samosprávy, ale museli nosit obci 

břemena jako sedláci.  Takový společenský řád byl opakovaně potvrzen různými 

obyčeji a zvyklostmi v kalendáři.  Např. při každoročním obyčeji zvaná „sejpka“, kdy 

byli pohoštěni obecní služebníci (pastýř, kovář apod.) v hospodě nebo u rychtáře, stejně 

jako při pohoštění po „douškách“, se účastnili jen sedláci.  Domkáři byli nejen 

nepozváni na takové pohoštění z obecního rozpočtu, ale byli povinni poskytnout jídlo a 
                                            
13 Šťastná, Jarmila, „Poddanské povinnosti ve vztahu ke stravě venkovského obyvatelstva 
Čech“, Český lid 68 (1981), s. 150.  Robek, op.cit., s. 89. 
14 Např. byl obyčej zvané „doušky“: „Byl to vlastně obyčej velmi starý, jehož smysl spočíval 
v tom, že vlastníci půdy obcházeli každoročně na svatodušní svátky pole a kontrolovali 
mezníky.  Stejně tak se v tento den umisťovaly i nové mezníky za určitých obřadů.  Po obejití 
polí odcházeli sedláci do hospody, kde na účet obce hodovali.“, Robek, op.cit., s.88. 
15 Volby rychtáře mohl ovlivňovat vrchnostenský úřad.  Petice sedláků z panství Libějovic z 
roku 1848 si stěžuje na nespravedlivé jednání rychtáře, a žádá, aby mohli zvolit rychtáře sedláci 
každý dva až tři roky.  Petice z panství Tuchoměřic obviňuje rychtáře z toho, že jejich rychtář 
libovolně a za pomoci vrchnostenského úřadu vtělil obecní pastvinu k svému statku.  Petice č. 
4, č. 144.  
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pití.  Na druhé straně na Nový rok, o Velikonocích a při masopustu obcházeli vesničtí 

chudí ve skupině po sedlácích v obci, aby přijímali naturální nebo peněžní dar.   

Tím, že domkáři a podruzi uhrazovali patřičné náklady obci a podřídili se obecní 

správě sedláků, mohli mít jistý podíl na užívání obecních pozemků, pastvin, lesa a 

rybníku. Obec představuje určitou soudružnost, která zaručuje chudým obyvatelům 

životní zabezpečení.  Tato soudružnost legitimizuje výlučné postavení sedláků v obecní 

samosprávě.   

 

2. Přehled břemen venkovského obyvatelstva. 

  Před rokem 1848 nosili poddaní břemena, která byla velmi různorodá a rozlišná, 

lišící se podle regionu, že nemůžeme jmenovat všechny druhy.  Přesto se mohou 

rozlišovat zhruba čtyři skupiny: 1. břemena ke státu, 2. k vrchnosti, 3. k církvi a 

učitelům školy kostelní a 4. k obci.  

  Státu platili poddaní kontribuci, která byla uvalena podle velkosti a kvality 

usedlosti, platili daň domovní, popřípadě řemeslnickou. Podle branné povinnosti 

poddaní museli poskytovat vojsku stravu, ubytování, tažný dobytek i pracovní sílu.  

Vojenské služby byly přiděleny poddaným přes krajské a vrchnostenské úřady.   

  Poddaným byly uloženy vrchností kromě řádné a mimořádné roboty různé peněžní a 

naturální renty.  Stát se pokusil omezit mimořádnou robotu z obavy, že přílišné zatížení 

poddaných robotou může snížit jejich schopnost placení kontribuce, ale jen s malou 

účinností.  V důsledku řady rolnických povstání v sedmdesátých letech 18. století, 

zejména velkého povstání v roce 1775,  vydala císařovna Marie Terezie robotní patent, 

který ustanovil maximum robotního výkonu pro rustikální poddané podle obnosu jejich 

kontribuce.  Toto maximum orientačně ukazovalo výši robotní povinnosti poddaných až 
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do roku 1848:  

 

Výše kontribuce Počet dní roboty 

a. Podruzi 13 dní ruční roboty/rok 

b. Domkáři 

pod 57 kr. 26 dní ruční roboty/rok 

-2 zl. 51 kr. 1 den ruční roboty/týden 

-4 zl. 45 kr. 1.5 den ruční roboty/týden 

-7 zl. 7.5 kr. 2 dne ruční roboty/týden 

-9 zl. 30 kr. 2.5 dne ruční roboty/týden 

nad 9 zl. 30 kr. 3 dne ruční roboty/týden 

c. Sedláci  

pod 14 zl. 15 kr. 3 dne roboty s tažným dobytkem/týden 

-28 zl. 30 kr. 3 dne roboty s dvěma tažnými dobytky/ týden 

-42 zl. 45 kr. 3 dne roboty s třemi tažnými dobytky/týden 

nad 42 zl. 45 kr.   3 dne roboty s čtyřmi tažnými dobytky/týden 

 Patent přísně zakazuje mimořádnou robotu kromě ruční roboty (1 až 3 dní) v době od 

svatého Jana (16. května) do svatého Václava (28. září) pro poddané, kteří platí 

kontribuci víc než 14 zlatých 15 krejcarů.  De jure musely dodržet vrchnosti ustanovení 

tohoto patentu, a patent dal krajským úřadům velkou dozorčí moc nad nimi, ale faktická 
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účinnost tohoto patentu je velmi pochybná.  Poddaní měli vykonávat kromě řádné 

roboty na vrchnostenském poli přepravní práci, různé stavební práce na silnicích, 

mostech, vrchnostenských zámcích atp., posly, honební robotu, atd.  Už v době 

předbřeznové byla hospodářského důvodu, nebo za zásahem krajského úřadu řádná 

robota vykoupena nebo nahrazena za peněžní poplatek na mnoha panstvích, i když 

nevíme přesně, do jaké míry se rozšířila tato praxe. 

  Církvi platili poddaní kromě desátku i dary při církevních slavnostech, také 

rozmanité dary faráři jako např. „železnou krávu“, „letník“, „železný čtvrtek“ atd. 

Poddaní museli vykonávat stavební práce na kostele, škole a faře.  Učitelům církevní 

školy platili podle počtu dětí „sobotares“ a dávali dar vánoční, novoroční a velikonoční 

a museli poskytovat škole dříví.   

  Je zřejmé, že spolu s břemeny obecními, jež rozebereme v následující části, 

znamenala uvedená břemena vcelku velké zatížení hospodářských i životních poměrů 

poddaných.  Přesto se musíme ptát, jaký vliv mělo toto zatížení na různé vrstvy 

poddaného lidu a na jejich sociální a společenské podmínky, čímž se budeme zabývat 

dále.   

3. Vývoj kapitalistického hospodářství v zemědělství 

  Napoleonské války a kontinentální blokáda značně ovlivnily české hospodářství.  

Hodnota měny výrazně klesla, protože cena obilí rychle stoupala, přitom říšská vláda 

emitovala bankovky v nadměrném množství pro válečné výdaje.  Postavení 

zemědělských obyvatel se proto relativně zvýšilo.  Po hospodářské depresi v dvacátých 

letech 19. století přišlo v třicátých letech v českých zemích období prosperity v 

zemědělství, protože vznikl v severních Čechách, v Polabí, v okolí Prahy a Brna textilní 

průmysl, zvýšil se tedy počet obyvatel měst a tím pádem se zvětšil trh s obilím.  
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Velkostatkářské hospodářství mělo tehdy už pomalu podnikatelský ráz, kde byl zaveden 

osevní postup s krmivovou rostlinou (jetelem a vojtěškou), který zvyšoval výrobní 

efektivnost půdního fondu.  Tento proces probíhal spolu s rozvíjením agrárního 

průmyslu v českých zemích.  Za zvýšení poptávky vlny pro domácí i zahraniční 

vlnařský průmysl se začíná rozšiřovat chov ovcí na velkostatcích.  Velkostatkáři 

začínali i s pěstování cukrové řepy a agrárně průmyslovou výrobou cukru.  Zvýšení 

poptávky dřeva vyžadovalo vyšší objem jeho těžby, jež působila devastaci lesů, která 

ohrozila životní poměry chudší vrstvy venkovského obyvatelstva. 

  I když ještě převažoval trojpolní systém na selských usedlostech, které obsazovaly v 

druhé polovině 19. století tři čtvrtiny celé orné půdy v Čechách,  začínalo se i selské 

hospodářství stále více orientovat na tržní výrobu pro městské obyvatelstvo, což bylo 

zvláště příznačné pro vyšší vrstvy sedláků. Tato tendence byla výrazná na severu a 

severovýchodu Čech, zejména ve středních Čechách.  Na venkově se objevovali 

pravidelně nejen místní vesničtí obchodníci z okolí, ale i „neznámí“ obchodníci.  

  Rychlý vzestup počtu obyvatelstva je také charakteristický pro české země v 

předbřeznovém období. Počet obyvatel v českých zemích čítal 6,5 milionů v roce 1846, 

a zatímco populační růst v období 1781-1814 byl 26,2%, v období 1814-1846 dosáhl až 

73%, kdy nejvyšší roční nárůst populace byl zaznamenán v letech 1816-1822, a potom s 

postupnou stabilizací na 1,0-1,5 %, od třicátých let už 0,8-1,0%.  V nově vzniklých 

průmyslových oblastech byl populační růst zvláště vysoký, ale i v hornatých oblastech, 

kde byla tradiční řemeslnická výroba negativně zasažena rozvojem průmyslu, vidíme 

stejnou přírůstkovou tendenci, i když úmrtnost zde byla relativně vyšší než jinde. 

  I na venkově rychle přibýval počet obyvatel.  Spolu se zabíráním obecních a dalších 

pozemků pro rozvoj na trh orientované výroby způsobil tento přírůstek populace 
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závažný nedostatek půdního fondu na venkově.  Navíc rozvoj průmyslové výroby 

bavlny probíhal na újmu nižších vrstev venkovského obyvatelstva, které se zabývaly 

domácí výrobou lněného plátna.  Jako výsledek toho se stala/výsledkem byla masová 

chudoba na venkově, která se tehdy jevila jako závažný sociální problém. Přibýval 

počet chudých obyvatel bez vlastní půdy,  jejich počet čítal často přes polovinu, někde i 

70-80% všech obyvatel jedné obce.  Nárůst chudých obyvatel negativně způsobil  

strukturu vesnické společnosti.  S takovým vnitřním nátlakem čekala venkovská 

společnost na březnové dny roku 1848. 

 

II. Petice venkovského lidu k Národnímu výboru 

1. Revoluce a petiční hnutí venkovského obyvatelstva  

  Březnové dny v Čechách začaly shromážděním ve Svatováclavských lázních v 

Praze dne 11. března.  Shromáždění se usneslo, že pražští občané podají petici císaři, a 

pro tento účel byl ustaven Svatováclavský výbor.  Během revoluce se zvýšila autorita 

tohoto výboru, a 14. dubna byl reorganizován  z iniciativy českých liberálů po sloučení 

mimořádného výboru při Guberniu do Národního výboru, jehož se zúčastnila většina 

představitelů březnových dnů. Národní výbor se měl připravovat na konstituční 

uspořádání Českého království a na volby do zemského sněmu. 

  Od březnových dnů se množily zprávy z venkova o odmítnutí vykonání roboty, 

lesním pichu a dokonce o ozbrojování venkovského obyvatelstva.  Do jisté míry hrálo 

roli propagační hnutí radikálních studentů z Prahy, ale podstatně více ovlivňovaly 

tehdejší situaci na venkově sociální a hospodářské rozpory než ohlas revolučních 

událostí.  Gubernium varovalo krajské úřady před propagační činností radikálů proti 

vrchnosti a žádalo je o potlačení nežádoucího vlivu revoluční propagace.  Přitom 
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opakovaně žádalo krajské úřady, aby co možno nejvíce zachovaly zdrženlivý postoj 

k rolnickým hnutím, pokud se nerozšíří násilný odpor.  Gubernium rozdalo oběžník 

žádající venkovské obyvatele, aby nevěřili žádnému dokumentu bez podpisu 

gubernátora.  I když nedošlo k žádnému ozbrojenému rolnickému povstání, neklidné 

poměry na venkově nadále pokračovaly.   

  Šlechtičtí velkostatkáři se obávali možného rozvoje rolnického hnutí a pokusili se o 

vyřešení poddanských problémů s co nejmenší újmou.  Dne 20. března podali císaři 

Ferdinandovi petici o otázce roboty, v níž žádali zrušení roboty jejím výkupem.  Žádosti 

vyhověl císař patentem o robotě ze dne 28. března, který slíbil zrušení roboty do března 

1849. 

  Představitelé revolučního hnutí považovali, ať liberálové nebo radikálové, otázky o 

zrušení poddanství a s ním souvisících feudálních břemen za jeden z nejnaléhavějších 

problémů revoluce. Mezi českými liberály platil za nejpřednějšího odborníka na agrární 

otázky František Brauner, bývalý vrchnostenský úředník, který už do té doby vydal dvě 

knihy, „Selské poměry v Čechách v zájmu zemědělství a národního blahobytu“ a „O 

robotě a jejím vykoupení pro českého a moravského venkovana“16.  Brauner sice žádal 

o okamžité zrušení feudálních břemen, zvláště roboty, pro racionalizaci agrární výroby 

a pěstování samostatného selského hospodářství, ovšem za určitou náhradu vrchnosti, 

protože pokládal tato břemena poddaných za součást soukromého majetku vrchností, a 

zdůraznil potřebu „právního“ řešení problému.  Politický význam zrušení poddanství 

spočíval pro české liberály v tom, že tím měl být vytvořen základ občanské společnosti 

                                            
16  Brauner, Franz, Böhmische Bauernzustände im Interesse der Landeskultur und des 
Nationalwohlstandes, Prag, 1847.  Idem., Von der Robot und deren Ablösung für den 
böhmischen und mährischen Landmann, Prag, 1848. 
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a emancipace poddaného lidu by pro ně znamenala zároveň emancipaci českého národa 

z feudálního útisku. Zatímco liberální křídlo revolučního hnutí mělo k dispozici více 

méně konkrétní program k vyřešení poddanských otázek, chyběla radikálům jasná 

perspektiva. Otázka venkovského lidu představovala každopádně otázku zrušení 

poddanství.   

  Od samého založení žádal Národní výbor venkovské obyvatelstvo, aby dodržovalo 

veřejný klid a pořádek, a zároveň vyzval, aby do výboru občané posílali zprávy a 

stížnosti o poddanských poměrech pro debatu na budoucím zemském sněmu 17 .  

Venkovští obyvatelé odpověděli petičním hnutím, které se od dubna do června 

rozšiřovalo přes obce i panství v jejich sociální síti.  Ovšem intenzita petičního hnutí se 

lišila podle regionů, a to tak, že například do výboru se dostalo jen málo peticí z jižních 

krajů, a poměrně mnoho ze středních a severních Čech, kde byla industrializace a 

urbanizace nejvýraznější, čímž se masová chudoba stala nejzávažnější sociální otázkou.  

Regionální charakteristika petičního hnutí z roku 1848 zcela odpovídá regionálnímu 

rozmístění selského hnutí od 18. století, i další spolkové činnosti v pozdější době18.   

  Petice pocházely od různých vrstev venkovského obyvatelstva, nejen z pera 

rychtářů, sousedů a sedláků, ale také domkářů a jiných vesnických chudých.  Můžeme 

rozlišovat petice podle toho, kdo svým podpisem koho zastupoval na zhruba šest typů: 

1. petice podepisovaná rychtářem a dalšími představiteli obce jménem obce 

2. petice podepisovaná rychtáři a sousedy z více obcí i panství jménem jednotlivých 

obcí 

                                            
17 Výzva Národního výboru, např. Bohemia, 18. 4. 1848.  V poměrně mnoha peticích je 
uvedeno, že výzva v novinách nebo letácích podnítila navržení peticí.   
18 Petice, s.515-516. 
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3. petice chudé vrstvy jedné obce 

4. petice chudé vrstvy z více obcí i panství 

5. petice venkovských řemeslníků, obchodníků, hostinských atp. o jejich 

živnostenském právu 

6. petice individuálních osob 

  Při zpracovávání petic jako historických pramenů je hlavním problémem, jak texty 

petic vznikaly, a v některých případech, jestli vůbec skutečně pocházely z ruky 

venkovského obyvatelstva. V některých peticích můžeme zaznamenat, zvláště těch s 

jasným politickým charakterem, bezprostřední vliv radikálních studentů, kteří s 

propagačními materiály obcházeli venkov19.  Někdy je v peticích zmíněno, že petiční 

hnutí sousedních obcí a panství dalo přímý podnět k zhotovení petice. I bez takové 

zmínky se někdy dá předpokládat vzájemné ovlivňování mezi jednotlivými peticemi ze 

skutečnosti, že mají společně podobné výrazy a frazeologii, dokonce i zcela stejný text.  

Např. petice č. 114, 174 a 272 podepsalo respektive 142, 160 a 189 domkářů, a text 

zhotovil jistý Jan (Johan) Lichtenberg, který byl podle petice č.174 bývalým 

vrchnostenským úředníkem ve Vysokém Mýtě.  Petice č. 167, 311 a 293 naznačily 

přímé navázání s těmito peticemi, ale rukopis těchto petic včetně č. 246 a 294 ze 

sousedních obcí byl zřejmě od té samé osoby, pravděpodobně Jana Lichtenberga. 20 

Nevíme, jak mohl tento Lichtenberg mobilizovat k petičnímu hnutí tak velký počet 

domkářů v tak malém časovém úseku.  Objasnění procesu navrhování a zhotovování 

petic, které jistě odrážely sociální poměry na českém venkově, by mělo přispět ke 

                                            
19 Robek, Antonín, „Rok 1848 v zápiscích středočeských lidových kronikářů“, Český lid, 
60(1973), s.138-139.  
20 Národní archiv, Fond Národní výbor roku 1848. 
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kritickému hodnocení textu petic. 

 

2. Stížnosti na feudální břemena 

  Mnoho petic uvedlo stížnosti na robotu a další feudální břemena vrchnosti a 

nespravedlivou správu a soudnictví vrchností.  Odpovídajíce různorodosti feudálních 

břemen, kryjí stížnosti venkovského lidu rozsáhlou škálu předmětů, takže se zde 

analyzují obtíže působené robotní povinností. Tabulka 1. ukazuje přehled robotní 

povinnosti podle petic z tří obcí panství Zásmuky a Kouřimsko.  Tyto petice jsou jedny 

z mála petic, které uvádějí poměr mezi velikostí usedlostí a robotními povinnostmi 

všech obyvatelů v obci. Ve srovnání s jinými peticemi, které představují robotní 

povinnost jen souhrnně, ukazovaný příklad se může považovat za celkem průměrný stav 

v případě, že nebyla robota ještě vykoupena.   

   

Tabulka 1. Příklad robotní povinnosti  

1. Mlékovice, panství Zásmuky, Kouřimsko (Petice, č. 263) 

č. 

domu 
rozloha gruntu  

(jitro/čtv. sáha) 
tažná robota 

(/týden) 
ruční robota  
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1. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

24. 

43/892 

36 

43 (žid) 

15 

 

9  (šenkýř) 

9 

42 

43 

15 

 

9(mlynář/rychtář) 

pastouška  

9 (mlynář) 

kovárna  

3 dne s 4 koňmi  

3 dne s 4 koňmi 

3 dne s 4 koňmi 

2 dne s 2 koňmi 

 

- 

- 

3 dne s 3 koňmi 

3 dne s 3 koňmi 

2 dne s 2 koňmi 

 

- 

- 

- 

- 

3 dne/týden (1/4 roku) 

6 dnů/týden kromě svátků 

6 dnů/týden kromě svátků  

2 dne(3/4 roku), 4 dne(1/4) /týden  

4 dne/týden (1/4 roku) 

4 fůry do Prahy/rok 

3 dne/týden  

6 dnů/týden kromě svátků 

3 dne/týden (1/4 roku) 

2 dne (3/4 roku), 2 dne (1/4 roku kromě 

svátků)/týden 

4 fůry do Prahy 

 

4 fůry do Prahy 

13 dnů/rok  

Domkáři  ruční robota aj.  

2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 

23 
roboty 15 honouch, 3 sáhy dříví, 1 pytel chmele 

13 dnů/rok, 3 sáhy dříví, 1 pytel chmele 

 
 

2. Toušice, panství Zásmuky, Kouřimsko (Petice, č. 287) 

č. 

domu 
rozloha gruntu  

(jitro/čtv. sáha) 
tažná robota 

(/týden) 
ruční robota  
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1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

12. 

16. 

 

17 

19. 

20. 

30. 

34. 

35/164, 3/4 

33/1434, 3/6 

19/588 

39/620, 2/3 

15 (mlynář) 

15/109, 3/4 

7/1394, 5/6 

 

15/109, 3/4 

9/1568 

19/1275 (rychtář) 

16/1035, 3/4 

7/1394 

3 dne s 4 koňmi 

3 dne s 4 koňmi 

3 dne s 2 koňmi 

3 dne s 4 koňmi 

- 

- 

- 

 

3 dne s 2 koňmi 

- 

3 dne s 2 koňmi 

3 dne s 2 koňmi 

- 

3dne/týden (sv.Jana-sv.Václava) 

3 dne/týden (sv.Jana-sv.Václava) 

1 den/týden (sv.Jana-sv.Václava) 

3 dne/týden (sv.Jana-sv.Václava) 

4 fůry do Prahy 

4 fůry do Prahy 

3,5 dne (sv.Jana-sv.Václava), 3 dne/týden 

1 den/týden (sv.Jana-sv.Václava) 

3 dne /týden  

1 den/týden (sv.Jana-sv.Václava) 

1 den/týden (sv.Jana-sv.Václava) 

3 dne/týden (sv.Jana-sv.Václava)  

Domkáři   ruční robota  

4, 13, 26, 28, 29, 37 

8, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 25 

27, 31, 32, 33, 35, 36 

18 

13 dnů/rok 

15 honouch žít ve žni, 3 sáhy dříví, 1 pytel chmele 

1 pytel chmele  

26 dnů/rok 

 
 

3. Krymlov, panství Zásmuky, Kouřimsko (Petice, č. 20) 

kategorie kontribuce  počet 

dom

ů 

tažná robota 

(/týden) 
ruční robota  

1/2 sedláci 9 zl.30 kr. 

-17 zl. 
7 2 dne s 2 koňmi 1 až 2 dne/týden 

1/4 sedláci 5 zl. – 6 zl.  3 - 4 dne (sv.Jana-sv.Václava) 2,5 dne/týden 

Domkáři - ? - 13 dnů/rok 

 
 

  Z tabulky vyplývá, že sedláci museli najímat v období od sv. Jana do sv. Václava 
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čeleď, která měla vykonávat jen robotní práce, jinak by nebylo možno pracovat na 

vlastním poli.  Jiná petice si na tento fakt stěžuje: 

  „Mimo to vázání jsme od svat. Jána až do svat. Václava každotýhodně 3 dni pěší 

roboty konati a tak dva čeledíny toliko pro vrchnost naši ve službě míti.“21 

  Zvláštně obtížnou situaci pro selské hospodářství přinesla skutečnost, že vrchnost 

libovolně soustřeďovala robotní povinnost na období šití a žně: 

  „Dle přílohy připomenutí, skrze naši tuze krutou robotu, že sme byli na naší živnosti 

tuze skracovaný skrze naše obtíže, toho od naší milostivý vrchnosti času 

nejpotřebnějšího dobejvání chleba setí nečasy byly pro nás a časy pro milostivou 

vrchnost.  S tím se tuze důvěřujem, že s toho otroctví Bůch vysvobodí, dej Bůh slovu 

života věčného a dlouhý panování a šťastný vítězství, kteří o to pracujou a nás 

zastávají.“22 

  Robota byla největší překážkou ke stabilizaci selského hospodářství.  Pro domkáře, i 

když byl absolutní počet robotních dnů menší než u sedláků, představovala přímé 

ohrožení životní existence, protože jejich živobytí záleželo hlavně na mzdové práci v 

období šití a žní, kdy byla ovšem soustředěna také robotní práce: 

  „Když přijdou žně a my naši robotu první dni v tejdnu odbydem a druhý den deme 

sedláku žít, aby jsme jsi kousek stravy a pár krošů vydělali, tak tam do naší vesnici 

několik panskejch služebníků příjde, a když nás doma nenatrefí, na zvoneček zvoní a 

vokna tluče, a kdy se doví, u kterého sedláka jsme, tak tam de a spolu nás veme a na 

robotu jít musíme, chce aby my sme mu celý žně pracovali, pak nám potom naši robotu 

roční odrazí a za ty dni, který máme předělané, nám po 20 kr šajnů platí, za které my 

                                            
21 Petice, č. 418. 
22 Petice, č. 263 a 287 (stejný text v obou peticích) 
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denně žádný živ býti nemůžeme.“23 

  Kromě řádné roboty donucovaly vrchnosti poddané k poskytnutí tzv. „mimořádné 

roboty z lásky“, tj. lovecké, lesní, stavební atp. roboty, a pokud ji odmítli, potrestaly je 

tělesným trestem, zavřením a peněžní pokutou, což zvětšilo nenávist venkovského lidu 

k robotě:  

  „stranu roboty, která nás tuze tiží a nám veliké skrácení na naším žovobytí dělá, 

poněvadž naše krungy skrze to velkou záhubu trpějí, že mnohokráte se to trefí, že 

mandele na poli máme a skrze silné nařízení ani to odvésti nemůžem, když mnohokráte 

k záhubje přišly, a kdyby se neodbyla, tak za 1 den jízdní 42 kr k. m. a 1 den bježící den 

8 kr k. m. a den žnetské 16 kr k. m. mimo zdraví platit musíme, a ještě k tomu arestem 

trestaný sme.  A spolu naše bratří, který žádné živobytí nemají a jen na ruce sou živi, co 

sobě z těžké práce vydělat musejí, tak 13te dní vrchnosti zdarma dělat musejí, to jest i 

ty, který na cizí lavici sedějí a nájmy ze svého vejdělku platit musejí, tak že kor bídný 

život vedou.“24 

  Přes dozor a zásahy ze strany státních úřadů, nadále museli trpět poddaní libovolné 

vynucování roboty.  Nepochybně očekával venkovský lid od konstituční revoluce 

vyřešení problémů roboty a dalších feudálních břemen, ale jak si představoval 

„revoluci“ a řešení poddanské otázky, je třeba analyzovat v sociálních poměrech na 

českém venkově i ve způsobu vnímání „spravedlivosti“ v jejich politické kultuře.  Pro 

přístup k tomuto úkolu je nejdřív třeba analyzovat spor o užívání půdy. 

  V předbřeznovém období usilovali velkostatkáři i vyšší vrstva selského stavu o 

výrobu orientovanou na trh, což, s populačním růstem, zvětšovalo spor o právo na 

                                            
23 Petice, č. 69. 
24 Petice, č. 188. 
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užívání půdy.  Pro rozšíření svého dominia vrchnost porušila právo poddaných na 

užívání půdy, tj. přivlastňovala si obecní půdu, pastviny, obecní lesy, dokonce i 

rustikální grunty sedláků, vylučovala poddané z užívání panských pastvin, lesů, rybníků 

atp., jež bylo obyčejem jim uznáno. Vedle stížností na robotu tvořily stížnosti na 

porušování poddanského práva na užívání půdy největší část petic venkovského lidu.  

Pochopitelně podepisovali petice tohoto druhu převážně rychtáři a sedláci, kteří přitom 

žádali o vracení vrchností přivlastněné půdy na základě obecní pozemkové knihy, 

starých mezníků, ústně tradovaného práva na užívání půdy, i kontribuce uložené na 

dotyčnou půdu.  Např. sousedé z obce Libkova klatovského kraje odůvodnili svoji 

žádost následujícím způsobem: 

  „K naší obci měla již před dávnýma časy dle udání našich předkův veliká část 

gruntů přináležeti, které nám nepovědomým spůsobem od vrchnosti vzaté a od toho 

času jako vrchnosti patřičné považovány byly.  Že ale oné grunty naše mění byly, 

dokazuje opis vejtahu udání vysoké komise od roku 1719 až do roku 1722, kterýž v 

roce 1795 dle pravdivého originálu opsán a jakožto spravedlivý od král. stav. 

rektifikatorium utvrzen byl, a v němž nejméně oné grunty pod jménem „na 

skalkách“ borovím porostlé 24 strichů obsahují.“25  

  V některých peticích bylo uvedeno, že sedláci už v minulosti apelovali ke Guberniu 

o nespravedlivém jednání vrchnosti, ale bez výsledku26.  Žádost sedláků o vracení 

užívacího práva na půdu byla založena na spravedlivosti, která měla podle jejich 

představy platit i v ancien régime.   

 

                                            
25 Petice, č. 201.  Viz i č. 214, 231, 275, 281, 300, 309, 357, 360, 367 aj.   
26 Viz Petice, č. 171, 345, 357 aj.  
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3. Spory uvnitř obce 

  Spor o půdu má další úroveň: žádosti domkářů a jiných vesnických chudých. V 

protestu proti vrchnosti ve sporu o půdu nefigurovali domkáři hlavně proto, že obecná 

půda byla svěřena sboru sousedů-sedláků.  Domkářské petice žádaly o stabilnější 

nájemní smlouvu obecních, panských a církevních pozemků pro zajištění vlastního 

živobytí.     

  Z petic venkovských chudých je možno vyčíst, že se pacht na panské a církevní 

půdě v předbřeznové době značně zdražil, čímž byli domkáři z možnosti pronajímání 

půdy postupně vyloučeni.  To bylo jednak způsobeno tím, že vrchnost pronajímala 

panské pozemky podnikatelským pachtýřům a obchodníkům (v peticích často uvedeno 

„židům“).  Sousedé z obce Žampacha, hradeckého kraje uvádí:  

 „Stížnost uvádíme skrze vrchnostenský pole, který bychme k našemu obživení 

nevyhnutelně potřebovali též bychom také rádi tu činži aneb plat naší vrchnosti rádi 

platili, kterou jen od jednoho žida bere a který ty pole pro svou obživu nepotřebuje, 

poněvač vinopalnu najatou má, pekařské řemeslo provozuje a krupařský handl vede; a 

téma poli by se přes 40 N. drobnýho lidu by se obživit mohlo...“27 

  Pozoruhodné přitom je, že se výrazně početnější stížnosti obrátily proti rozšíření 

selského hospodaření než proti vrchnostem.  Domkářská petice z panství Sádové, 

Bydžovského kraje jménem „648 familijí“ si stěžuje následovně:  

  „Jest pravda, o pole není u nás také nouze, naše milostivá vrchnost dává dost polí do 

pachtu, totiž do veřejný licitaci, a tu může licitírovat kontribent jak baračník; kontribenti 

dou též na licitaci, ač sami dost svých dědičných gruntů mají a to nepotřebují, nýbrž to 

                                            
27 Petice, č. 353.  Viz i č. 184, 429, 470 aj.  
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jen pro zisk, aneb aby nás skazili, dělají a pachtují, a my juž čekat musíme, až do nám 

nechají, co se jim nelíbí...“ 

  Domkáři z panství Choltic, chrudimského kraje, ve své petici uvádějí: 

  „Když se licitírují jak zádušní, obecní i vrchnostenský grunty do pachtu, tu sedláci, 

který svých gruntů dosti mají, své grunty nám hodně draho a ty k licitaci obětované zase 

laciněji na se berou, nás od těch licitaci odvrhují a pravějí, že my jen v menších, ale oni 

v velkých částkách ty grunty berou; obzvláštně sedlák, když on své grunty draho 

pachtuje a lepší laciněji na se vezmou, tehdy každý sedlák může 15 až 20 korců 

takových gruntů na se přitahnouti, tehdy proto, že ty napřed k licitaci připuštěné jsou a 

nám jen špatné, zdálené a neužitečné grunty zanechají, který my hodně draho pro 

obživu naši vzíti musíme, proto kdyby jsme žádné nevzali, docela by jsme zahynouti 

museli. „28  

 

  Domkáři žádali ale především o patřičné právo užívání obecního gruntu, na nějž 

měli podle své představy nárok i oni, protože nosili jistá břemena obci, i když správa 

obecního jmění byla svěřena sedlákům Petice domkářů tvrdily, že sedláci 

monopolizovali právo na užívání obecního gruntu, a vyloučili z něho vesnické chudé, 

nebo je nechali platit nespravedlivě vysoké nájemné.  Tím se definitivně zostřil rozpor 

mezi sedláky a domkáři.  Petice z panství Kostelec nad Orlicí, hradeckého kraje, uvádí 

toto: 

  „Všecky obecní půdy až dosavad užívaj sedlaci, a nám chudým domkářům i toho 

nejmenšího užitku dopřáno nejni.  Pročež bychme tehdy veleslavný národní výbor 

                                            
28 Petice, č. 359. 
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s největší ponížeností žádali o tu přímluvu, by ty samotné obecní půdy sedlákům, které 

vesměs polností za dosytost mají, a od kterých my ani pro velké peníze pole najmout 

nemůžem, odejmuté a nám proti uznanému milosrdnému platu dopřané byly.“29 

  Petice domkářů z panství Doksy si stěžuje:  

  „Naše obec vlastní množství půdy, ornou půdu, les, což je dohromady myšleno a 

vysloveno (obec), která je sama pro sebe jeden statek, a je sama ze svého výrobku 

zdaněna, a my chudí nouzoví domkáři nemáme na tom jiný podíl, než něco z toho s 

činží najímáme, a ten majetný (nebo sedlák, který má beztak nadbytek gruntů) věří, aby 

měl na tom větší právo, a měl to volně k dispozici, a aby řekl, že obecní půdy patří jen 

majetným, a my chudí domkáři musí být spojeni, když z milosti něco z obce za vysokou 

činži k nájmu dostaneme...“30 

  Domkáři si nestěžují jen na jejich vyloučení z užívání obecní půdy, ale také na 

nespravedlivou správu obecního jmění ze strany sedláků.  Např. domkáři z obce Petler, 

panství Klášterec nad Ohří, žateckého kraje obviňují sedláky z přivlastnění obecního 

jmění: 

  „V obci Petlerách se nachází 40 až 45 jiter lesu, z toho 25 jiter je dřevo zralé ke 

krácení, a zbytek roští, a dále 5 jiter orné půdy a 3 korce louky; to celé obecní jmění 

vlastní současně jen sedláci.  Kráčejí dřevo, prodávají často za tři až čtyři sta zlatých 

v.m., ale není známo, kde jsou ty peníze.  5 jiter orné půdy pronajímali sedláci nám 

chudým domkářům za vysokou cenu.  Nájemné z pachtu berou sedláci, a rozdělují si je 

mezi sebou.  Tři korce louky užívají každé tři roky jiní sedláci.  Takovým způsobem 

provádějí sedláci správu obecního jmění a nás chudé domkáře utlačují.“  

                                            
29 Petice, č. 90. 
30 Petice, č. 258 v němčině.   
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  Domkáři si stěžují na svou bídu, která je podle jejich představy způsobena: 1. 

nespravedlivým jednáním sedláků, že si „ zbytečně“ najímají obecní pozemky, přitom 

mají „dostatečně“ svou půdu.  2. nerovností při užívání obecního jmění nebo 

vyloučením  domkářů, přičemž by měli domkáři mít stejný nárok na obecní jmění jako 

sedláci.  3. nespravedlivou správou obecního jmění sedláky čili přivlastněním výnosu z 

obecní půdy, pastvin a lesů.  Proto domkářské petice žádají o rovný podíl na užívání 

obecního jmění, o účast na jeho správě i o rozdělení nebo dědičný pacht obecní půdy 

pro domkáře.  

  Své žádosti ospravedlňují skutečností, že obci platili dávky a vykonávali následující 

povinnosti:     

1.  nájemné: pachtovné obecní půdy, nájemné obecní pastviny, lesu atp. 

2: dávky obci: domovní dávky, dávky z dobytka, lauderium, dávky do kontribučního 

a obilního fondu atp.  

3:  odměnu obecním služebníkům: obecnímu pastýři, kováři, kominíkovi, poslovi, 

nočnímu strážníkovi atp.  

4.  služby k obci: stavební práce na silnici, mostu, a posel, noční stráž atp.  

  Tabulka 2. ukazuje přehled břemen domkářů z osmi obcí, panství Choltice 

chrudimského kraje a z obce Malína, panství Sedlec čáslavského kraje:  

Tabulka 2-a  Přehled břemen domkářů z panství Choltice, Chrudimsko (Petice, č.459) 

ke státu daň z domu:40 kr. k.m, fiktizium (řemeslníci 11 kr.k.m., neřemeslníci 6 kr.k.m) 

k vrchnosti úrok do vrchnostenského důchodu:21 kr v.m., pěší roboty 13 dnů 
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k obci  obecní plat z domku: 2-5 zl v.m., dávky z dobytka 1 zl 30 kr v.m., poplatek z každé krávy: 1 zl, z věrtele 

žita: 1 zl.v.m., ze svině: 1 zl, „laudemiální taxy vrchnosti a obci za každé obchodování: 5 nebo 2.5 % 

obchodované hodnoty, na posle:13 kr.k.m., na kominíka:12 kr.v.m.  

 
 

Tabela 2-b.  Přehled břemen domkářů z obce Malína, panství Sedlec, Čáslavsko 

(Petice, č. 451) 

ke státu z každé světnice: 40 kr k.m. 

k vrchnosti 13 dnů ruční roboty 

k obci  z domku: 48 kr k.m., nájemné z obecní půdy: 0,5 kr/čtv. sáhy, z jednoho kusu hovězího dobytka: 2 zl 12 kr 

k.m., z jednoho kusu svině: 14 kr, z jedné husy: 24 kr., 56 kr k.m./čtv. sáhy na jámy pro brambory, 5-6 ruční 

roboty z lásky, vydání „na regrutu, silnici, šupáky, komínky“ 

k církvi z každé krávy mléčného: 14 kr v.m. 

 
 

  Petice domkářů z panství Choltice po jmenování břemen tvrdí:  

  „Ty sedláci přivlastnují sobě všechny obecní grunty a držejí nás jen za otroky, my 

ale doufáme, že když my tolik do obce platíme, že pro nás chudé ty grunty připatřejí, ale 

to se děje jen proto, by ty samý všechny ty od nás placené peníze obdrželi, jejich daň z 

obecních gruntů zaplatili a eště jim na propití něco ostalo, na to ale hodují 2 až 3 dni, při 

tom se opíjí a jen napotom darebnost působují; proto ty grunty sobě vlastnějí, by jen nás 

dusili a od nás užitek měli.“31 

  Z těchto přehledů různých domkářských břemen vyplývá, že břemena obci tvořila 

velkou, ba i největší část celých břemen.  Když sedláci, kterým byla obyčeji a zvyklostí 

                                            
31 Petice, č. 459. 
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svěřena správa obce, vyloučili domkáře z užívání obecního jmění a monopolizovali 

užitek z toho vyplývající, ztratila se legitimita a smysl jim pověřené samosprávy.  Petice 

domkářů z panství Odoleny Vody kouřimského kraje si stěžuje: 

  „My máme jakožto domkáři naše domky na obecních zemkách (gruntách) státi a 

skrze to jsme emfiteftí obce, která z několika sedláků a chalupníků pozustává.  Že tito 

nad námi samovolně vládnou a si rozličná práva přivlastňují, která jim nepřísluší, 

vyrozumívá se samo sebou, však nepozůstává naše neštěstí pouze v té nám nepříznivě 

samovládě, nýbrž i v těch břemenách, která my nésti musíme.  (...)  Takováto břemena 

jsme neustále k obci odváděti museli a ta i nejhlavnější příčinou byli, že jsme do bídy a 

nouze přišli, ano, kdyby to ještě déle trvati mělo, tak bychom se byli všickni museli 

žebrákama státi.“32 

Nerovnost ve vojenské službě byla také zdrojem stížnosti domkářů. Jedna domkářská 

petice např. uvádí: 

  „chudý a v potu tváři chleb svůj dobývající chalupník i v tom také spůsobu proti 

sedlákovi neb zahradníkovi utlačený jest, že synův svých, kterýchžby pro svou podporu 

v svém starém a sešlém věku sotva byl dočkal, pro vlast a krále do boje postavit musí, 

kdežto synek sedláka v rozkoši doma se válí a v roztopačnostech času si kráti.“33 

V paměti Hanse Kudlicha, který se narodil jako syn bohatého sedláka v Uválně 

(Lobenstein), je následující popis.  Jeho otec prý zaplatil vrchnostenskému úředníkovi 

300 zlatých , aby jeho syn nemusil nastoupit vojenskou službu: 

  „Voják sloužil 14 let.  Po této dlouhé době se vrátil zpátky živě?, tak byl k polní 

práci, k prostým poměrům vesnice zkažený.  Obyčejně přišel domů jako pijan a byl 

                                            
32 Petice, č. 390. 
33 Petice, č.383, též č.374 et passim.   
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obtíží příbuzným a obci.  Syna ztratit na vojnu bylo považováno hned vedle jeho smrti 

za největší neštěstí. (...)  Na čích ramenech zůstala ta zátěž rekrutování?  Na proletářích 

a na chudých domkářích a podruzích.“34      

  Jinak než v představách předáků revoluce, že v poddanské otázce jde hlavně o 

vztahy mezi poddanským lidem a vrchností, a taktéž o feudální břemena vrchnosti, měla 

tato otázka ještě další úroveň: spor mezi sedláky a vesnickými chudými.  Sedláci se 

orientovali více na trh a rozvíjeli svá hospodářství pronajímáním panské půdy, 

výhradním užíváním obecní půdy, pastvin a lesů, podporovaným v jistém slova smyslu 

obyčeji a zvyklostmi.  Jinými slovy: sedláci mohli získat kapitál a pracovní sílu 

potřebnou ke kapitalistické transformaci svého hospodářství správou obce jim 

pověřenou.  To ale muselo odporovat povědomí vesnických chudých o pořádku obce, 

který jim měl zajistit stabilní postavení v pachtě obecní půdy a tím jejich minimální 

živobytí.  Tak se stala obec arénou hlubokého rozporu mezi sedláky a vesnickými 

chudými.   

  Zde by bylo dobré obrátit pozornost ke změně právnických poměrů o obecním 

jmění.  Jinak než v městských obcích, nebyla správa obecního jmění z právnického 

hlediska objasněná, a  byla zanechána na venkově obyčejům a zvyklostem. V 

předbřeznové době se objevovala představa, že obecní jmění je z hlediska občanského 

zákona vlastnictvím obce jako „právnické osoby“. Nařízení Gubernia z roku 1828 

žádala o přísnější správu a hospodaření s obecním jměním35.  František Brauner ve své 

knize navrhl, aby se přesně ustanovily právnické poměry obecního jmění jako 

vlastnictví obce, a uvedl, že by racionální a přísná správa obecního jmění měla vést ke 

                                            
34 Kudlich, Hans, Rückblicke und Erinnerungen, Wien, 1873, Vol. I., s.59-60. 
35 Brauner, Franz, Böhmische Bauernzustände, s.202-203. 
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zvýšení příjmu obce a zlepšení zemědělského hospodaření.  Přitom Brauner kategoricky 

odmítl rozdělení nebo dědičné pronajímání obecné půdy vesnickým chudým z hlediska 

zemědělského hospodaření obce.36  Změna právnických poměrů a Braunerův návrh do 

jisté míry odráží skutečné proměny selského hospodářství.   

    Spory mezi selskou a domkářskou vrstvou v obci byly výrazem toho, že obec 

postupně ztrácela soudržnost, která umožnilo chudým obyvatelům alespoň minimální 

živobytí.  Žádost domkářů byla založena na jistém povědomí o obecním řádu a 

egalitářském principu, což je podkládáno jednou událostí, kterou zaznamenal rychtář 

obce Malíkovic, panství Slaného:  

  „Po udělení konštituce povstal ten oumysl u mnohého lidu takový, totiž, že jest 

domkář sedlákovi, sedlák hraběti a knížeti roveň.  Pak u takového lidu, tj. od nájemníků 

a domkářů, byl ten oumysl, že jim sedlák neb vrchnost pole, kdo jich má víc, odstoupit 

každému něco musí z toho.  Když neodstoupí po dobrém, že oni ho sobě vezmou moci.  

To byl důkaz toho, co činili domkáři a nájemníci dne 1. dubna v roce 1849.  Při farním 

stavení v Malíkovicích jest pole pod 6 neb 7 věrtelů držící.  Toto pole patří 

smečenskému děkanství, duchovní, který v Malíkovicích však jest, jej každý k své 

potřebě užívá a smečenskému panu děkanovi z něho platí.  Toho samého dne se 

domkáři a nájemníci obce málkovské usnesli na tom, že duchovnímu ono pole seberou a 

sami na něj brambory nasázejí.  Protože toho dne, právě v neděli květnou nadělali sobě 

dřevěných koliků k rozdělení téhož pole.  Protož v poledním čase sešlo se jich mnoho 

k tomu poli a udělali 34 dílů z něho, neb tolik lidu takového bylo.  Pravda, mnozí o tom 

takřka nevěděli, ti ale, kteří takové věci nejvíce zaváděli, byl František Haubner č. 16 a 

                                            
36 Ibid., s.202-250. 
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Václav Šmíd č. 29.  U toho se takové kryté jednání drželo a protož v tom měření na 

každou vdovu díl počítali.  Po rozměření téhož pole šli do vsi a před stavením Františka 

Haubnera roubky tahali, dle čehož každý věděl, který díl komu patří.  Do rána byl jiný 

úmysl, že dolejší konec toho pole jest lepší než nahoře, tím, že jest někdo ošizen.  A 

proto se usnesli, že pole to celé brambory dohromady osází, by každý věrtel bramborů 

k tomu připravených dal: kdy by toho nechtěl učiniti, že se mu od jiných okna u sednic 

vytlučou.“37    

  Přes kritický tón autora je možno postihnout vlastní povědomí vesnických chudých 

o společenském řádu. V revolučních dnech se toto povědomí drasticky projevilo v 

násilné podobě.   Zatímco obec už ztrácela soudružnost, její podstatnou součástí bylo 

výše zmiňované egalitářské povědomí o společenském řádu, museli nadále domkáři 

vykonávat jisté služby obci podle obyčejů a zvyklostí.  Takový rozpor přechodné doby 

přeměnil obci na arénu hlubokého konfliktu mezi sedláky a domkáři.  Sedláci se již 

orientovali v kapitalistickém  zemědělství, a tím se zbavovali obecní soudružnosti, 

přičemž se domkáři, kteří se chtěli vrátit na postaven malorolníků restaurováním svých 

údajných práv na obecní jmění, pokusili o návrat  k soudržnému obecnímu společenství.   

Jejich žádost byla ale zároveň protestem proti degenerovaným obyčejům a zvyklostem 

obce.   

  To byla právě jedna z úrovní konfliktu ve světě venkovského lidu v revoluci roku 

1848, která byla mimo dosah zraku liberálních i radikálních představitelů měšťanského 

původu.  

 

                                            
37 Robek, „Rok 1848 v zápiscích“, s.135. 
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III. Revoluce a venkovské obyvatelstvo 

1. Ohlas revoluce na venkově 

  S těmito problémy zažili venkovští obyvatelé v Čechách roku 1848 revoluci.  Co od 

revoluce očekávali, jak ji interpretovali, jak na ni reagovali a co zanechala revoluce 

v mocenských poměrech na českém venkově?  Nejdřív se je třeba zabývat otázkou, jak 

se dostaly zprávy o revolučních událostech k venkovským obyvatelům.  Zprávy o nich 

rozšířila po českém venkově propagační činnost radikálního studentstva a dalších 

aktivistů. Důležitou informační síť tvořili poslové dojíždějící mezi městem a venkovem,  

kteří šířili oběžníky zempěpanských a vrchnostenských úřadů.   

   Na revoluční události, které vypukly v Praze, zareagovala na venkově nejdřív 

selská vrstva.  V Národních novinách byl zveřejněn dopis „sedláků 

z Králowéhradecka“, který na začátku líčí, jak vznikl tento dopis: 

„Dne 1. Dubna t. r. jsem byl w Praze, kamž, každých 14 dní co wozka jezdím. Stojím 

powždy „u Špinku“, že pak tam žádných nowin nikdy ke čtení dostati nemohu, 

docházím s tužbou ke „zlaté huse“ na Koňský trh a tu mám příležitost z Nowin se 

dowěděti, co se wše we swětě děje. Posledně jsem četl s welikou mrzutostí w č. 52. Pr. 

Z:“Worte an den böhmischen Bauer“ a „Auch ein Wort zur Zeit über Worte zur 

Unzeit“.  Tyto články mně wynutily pot z čela a učinily mě na celé cestě k domovu 

nespokojeným; doma jsem je sdělil svým spoluobyvatelům a také v jiných wsích, a tak 

jsme uzawřeli následující wyjádřeni časopisem uweřejniti, který již mnoho let 

čítáme.“38 

 Tady je příkladně ukázán přístup sedláků k politickým informacám a způsob jejich 

                                            
38 „Wyjádření mnohých sedláků z Králowéhradecko“, Národní nowiny, 14.4.1848. 
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reakce.  Sedláci měli podle zvyků svou „hromadu“ a tak mohli včas jednat o svém 

postoji k revoluci.  I oběžníky Gubernia byly šířeny přes krajské a vrchnostenské úřady 

rychtářům. Tak sedláci měli celkem výhodnější postavení pro přístup k informacím i 

pro reakci na revolučním poměry než domkáři.  Jedna petice domkářů z panství 

Poděbrady ze dne 27. května si stěžuje: 

„I také to v známost uvádíme, že ti naši sousedé až dosaváde nějakou ouředlní zprávu 

strany konštituce a neb sněmování nám chudým lidem ani té nejmenší povědomosti 

nedají a nás tak zotročují tak že my jako ve tmě být musíme.“39 

  Graf 1 ukazuje dobu vzniku selských a domkářských petic k Národnímu výboru od 

března do druhé poloviny června.  Petiční činnost sedláků začala už v dubnu a vrcholila 

v polovině května, zatímco domkáři byli aktivní mnohem později, což vysvětluje výše 

uvedenou skutečnost.   

 

 

                                            
39 Petice, 212. 
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2. Volby do zemského sněmu na venkově   

Volby do zemského sněmu přímo odráží proměny mocenských poměrů na venkově.  

Svolání českého zemského sněmu na základě širšího okruhu voličů, které bylo uznáno 

kabinetním listem z 8. dubna, bylo největším cílem konstituční revoluce.  Zemský sněm 

a volby do tohoto sněmu měly přímo prostředkovat revoluční události venkovskému 

lidu a mobilizovat jej do politické arény. 

  Volební řád byl navržen podle náčrtu Kabinetního listu Národním výborem.40  

Volební právo měli mužští občané starší 25 let: 

„jenom musí:  

a) v městech, k vypravení vlastního poslance oprávněných, zároveň tam bydleti a 

měšťanem býti;  

b) ve všech ostatních místech, které ve vikariátu pospolu volejí, buďte již města 

městečka, městyse neb vesnice, na ten čas v obci bydleti, ve které volitelské právo 

vykonávati chce, nějakou přímou (direktní) daň platiti a propadlou částku daně 8 dní 

před volbou zapraviti.“41 

Pokud platilo toto ustanovení, měli na venkově volební právo i domkáři, kteří platili 

kontribuci. I když byly garantovány tajné volby (§.7.Odevzdání hlasů v každé 

případnosti jest tajné; pročež také má volební komissí nejpřísnější povinnost, jméno 

volitele, který oustně svůj hlas pověděl, v tajnosti zachovati.), bylo pochybné, že by se 

tajnost voleb dodržela v uzavřeném vesnickém společenství.  Například podle zápisu 

rychtáře obce Úlovic hlasovali obyvatelé okolních vesnic otevřeně.42 Vzhledem k tomu, 

                                            
40 Heidler, Jan, „Český sněm ústavodárný roku 1848“, Český časopis historický 13 (1907), s.44.  
41 „Volební řád pro český zemský sněm z 20. května“, Černý, Boj za právo, s. 230-239. 
42 Robek, „Rok 1848 v zápiscích“, s.135. 
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že byly přípravou a správou voleb pověřeni rychtáři a obecní výbory, zdá se přirozené 

předpokládat, že mohly být snadněo ovlivněny starousedlíky obce.43   

  I když není možné ze stavu pramenů dostatečně rekonstruovat průběh voleb do 

zemského sněmu v roce 1848 na českém venkově, můžeme postihnout část reality voleb 

z jednotlivých případů z lidových kronik a petic venkovského lidu.  Mnoho 

domkářských petic ukazuje postoj domkářů k volbám. 

„Konečně na naše venkovský vyslance na zemský sněm my se nedůvěřujeme, neb 

když budou z venkovského lidu, tak budou sedláci, a ti budou svý starý práva hájit, 

v tom sme už přesvědčený, neb sme už jejich vlidnatost dosti užili.“44 

“Zemský sněm, volby do výborů voličů a poslanců byly vypsány a vykonány, aniž 

jsme směli mít na tom nejmenší podíl; všechna radící shromáždění se skládají jen z 

sedláků, a nikdy nebyl ani jeden domkář pozván.  To nemůže být v žádném případě 

začátkem konstituční ústavy.  V poradách pro jednání prvního zemského sněmu nebyl 

domkáři povolen hlas, tam radil a poradil jen sedlák.  Pokud bude po druhé zase tak, tak 

musíme otevřeně říci: žádná konstituční ústava není. 

Mimochodem musíme to sedlákovi odpustit, že je odjakživa zvyklý vystupovat jako 

                                            
43 §. 3. K spisování čili k vyplňování takového volitelského rejstříku má každá obec 
městská a městysská výbor dvanácti osob k volbě oprávněných vyvoliti; v obcích 
vesnických staň se tento výbor z rychtáře a dvou neb čtyř vyvolených výborových 
mužů, k nimžto přidati se může na obecní outraty muž, ve spisovních věcech zběhlý.  §. 
5. Volitelské rejstříky takto potvrzené má výbor obecní nahoře (§. 3) naznačený zase 
převzíti; v den vykonávané volby má tento výbor s voliteli z obce na voliště se odebrati 
a u volení komissí s volitelskými rejstříky se vykázati.  §.10. Když volební komissí i 
v posledním vikariatním oddělení byla volení pořídila, a hlasy všech volitelů z celého 
vikariátního okresu pohromadě má, pak u přítomnosti obecních výborů, kteří se k tomu 
najíti dají, počne se skrutinium, to jest sestavení všech volebních hlasů a jich výsledek 
se vyjedná.“  Toto ustavení způsobilo mnoho zmatků, protože rychtáři a další 
představitelé obce nebyli přece schopní to vykonat.  Heidler, op.cit., p.47. 
44 Petice, č. 173. 
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primus obce, a chtít zotročit domkáře, což není z vyššího místa zapověděno.  Protože je 

teď možné, že sedláci mohou být zvoleni poslanci, a nemůžeme nim důvěřovat, protože 

jsou nám ve většině případech protivníci, uctivě si troufáme poprosit slavnou deputaci, 

aby nás zastoupila na nastávajícím zemském sněmu...“45 

Volby se měly dokončit do 15. června, ale hlasovalo se až v červenci.  Výsledky 

voleb nejsou úplně známé.  Mělo se zvolit 73 poslanců z 67 městských volebních 

okresů,  216 z 108 vikariátů (venkovských volebních okresů), 20 nešlechtických 

poslanců a 18 poslanců z Prahy a pražské univerzity.  210 šlechtických a duchovních 

poslanců ze stavovského sněmu mělo v zemském sněmu nadále zůstat.46  Výsledky 

uskutečněných voleb relativně kompletněji nám sděluje záznam Aloise Trojana, 

tehdejšího předsedy volební komise.  Podle toho bylo skutečně zvoleno 82 poslanců z 

městských volebních okresů, 201 z vikariátů, 17 z Prahy a z pražské univerzity, 20 

nešlechtických poslanců. 47  

Tabulka 3 ukazuje sociální skladbu zvolených poslanců a náhradníků z 51 vikariátů 

podle Národních novin z 9. července 1848.  Mezi poslanci a náhradníky zvolených z 

venkovských volebních okresů je mnoho rychtářů a sedláků.   

Tabulka 3. Sociální skladba zvolených poslanců a náhradníků 
Sedláci 114 

 rychtáři 28 

 sedláci 64 

 mlynáři 8 

 hostinští  8 

                                            
45 Petice, č. 377 (v němčině).  Č. 394 obsahuje podobný text.   
46 Heidler, op.cit., s.47-48. 
47 Ibid., s.53-54. 
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 chalupníci 6 

domkář 1 
inteligenti 34 
měšťané, městští radové  15 
úředníci 11 
vrchnosti 7 
obchodníci 5 
řemeslníci 3 
fabrikanti/sládci  3 
duchovní 3 
ostatní  1 
bez údaje 7 
celkem 204 

 
 

Před rozrušením ancien-régime se pokoušeli sedláci v souladu s revolučním hnutím 

najít patřičný politický výraz pro své postavení v sociálních a společenských sporech a 

tím vytvořit hegemonii na venkově a v obci, kde byla hluboká propast mezi selským 

stavem a chudou vrstvou obyvatel. To ovšem neznamená, že by sedláci pochopili a 

podpořili konstituční revoluci, parlamentní demokracii atd., ale přivlastňoval a 

transplantoval význam konstituční revoluce svému kontextu.  Rozšířil se pokus 

organizovat národní stráž, národní gardy a podobné ozbrojené sbory mezi sedláky 

reagující na propagaci radikálního studentstva.  Jeden propagační leták žádá „milé 

vesničany“ o organizaci ozbrojeného sboru pro udržení „dobrého pořádku“:  

„Milí vesničané a bratří naše, doba k ulehčení Vašeho břemene jest tu, by však v této 

nadmíru velké době žádné bouře a zmatky po zemi naší milé vlasti nepovstaly a 

mezitím nám rozličné nepřátelé škoditi nemohli, prosíme Vás pro Boha a lásku k vlasti, 

ozbrojte a cvičte se rychle ve zbrani, byste se proti všem nepřátelům, nechť na nás 
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odkudkoliv přijdou, hájiti a dobrý pořádek mezi sebou udržeti mohli. 

  K chudým se laskavě mějte a je těšte, že také o ně pečováno bude, jakmile pořídíme, 

a přitom je ve jménu Prahy napomeňte, by v bázni Boží a v pokoji čekali a ku pánu 

Bohu se za nás pomodlili, by nás na naší cestě k ouplnémuu dosáhnutí svobody pro náš 

národ milý dobrotivě vedl.“48 

  Ve většině případech bylo účelem ozbrojeného sboru udržení veřejného pořádku a 

pokoje a, jak je z tohoto letáku zřejmé, jistou roli hrála i obava před možnými 

sociálními nepokoji vyplývajícími ze sporů s chudou vrstvou obyvatel v obci.  Zároveň 

sedláci demonstrovali své politické a společenské postavení v revolučních dnech 

ozbrojeným cvičením a pochodem s mečem a čepicí národní gardy na hlavě.  Jednalo se  

hlavně o kulturně politický výraz měnících se mocenských poměrů na venkově.   

    Následně se budeme zabývat stručnou analýzou ohlasu národní otázky na venkově, 

hlavně otázky o volbách do frankfurtského parlamentu.  Ve sbírce petic vydané 

Františkem Roubíkem se najde celkem 47 petic protestujících proti volbám do 

Frankfurtu, a z těch 26 je petice měšťanstva, což dokládá městský ráz této otázky.   Z 

ostatních je 20 peticí podepsáno rychtáři a sedláky.  Z hlediska formy se mohou rozdělit 

do dvou skupin: 1. petice, která byla výhradně proti volbám do Frankfurtu, a podepsána 

obecními představiteli z mnoha obcí.  2. petice, která obsahuje i protest proti Frankfurtu 

mezi dalšími stížnostmi na feudální břemena.49 

  Protifrankfurtské petice se mohou rozdělit také podle uvedeného důvodu k protestu 

na „zemskopatoriotické“, které odkazují na samostatnou státnost Království českého a 

                                            
48 Letáky z roku 1848, M. Novotný (ed.), Praha, 1948, pp.95-96. 
49 Petice, č. 6, 7, 35, 72a, 115, 125, 126, 151, 152, 159 a 193 patří do první skupiny, zatímco č. 
70, 119, 140, 181, 194, 270, 289 a 445 do druhé skupiny.  Petice č.72a je z německé oblasti.   
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obranu císaře a jednoty rakouské říše, a „nacionalistické, které žádají navíc jazykové 

právo pro český národ, uvádějíce národní uvědomění jako..…  Zemský patriotismus je 

sice organickou součástí novodobého českého nacionalismu, ovšem žádost o jazykové 

právo v souvislosti s politickou účastí přidává zemskému patriotismu nový prvek.  

Nacionalistická tendence se vyjadřuje spolu s projevem zemského patriotismu např. 

následujícím způsobem v petici z 27 obcí boleslavského kraje: 

  „Zdali my Čechové nemáme Němců slov české neumějících za úřední?  Bohu žel 

zakusili a skoušíme to posud na mnohých panstvích – kam to povede? 

  A kdyby jen ještě takové urážlivé vyvolávání do světa proti Národnímu výboru a 

Čechům (jako z Liberka) jsme nemušeli slyšeti.  Nač všecky ty lživé a utrhačné pověsti 

– dle všeho musejí Němci soudit, že jest nám to dost dobré a že se spokojíme, jen když 

máme, jak se říká, černé na bílém.  Voláme, do života musí vejít zákon, sice není 

rovnost a nezasluhujem a nebudeme slouti národem.  Pročež také snažně slavný 

Národní výbor žádáme, by všemožně o to usiloval, by směr německé strany – totiž 

záhubné spojení s Německem jak Rakousku, tak našemu království a národnosti naší 

překazil a nedopustil, by sme byli k německému „Bundu“ připojený, sice by sme my 

ubohý vesničané německy neumějící za opuštěné, ano za zrazené se považovati musili.  

Náš dobrý, náš laskavý král Ferdinand V. toho jistě nedoustí, pakli ho žádat budeme. „50  

      Pozoruhodné je, že kromě jednoho příkladu všech devět „nacionalistických“ petic 

spadá do první skupiny. Naproti tomu protest proti volbám do Frankfurtu v druhé 

skupině se zakládá na zemském patriotismu, nebo je uveden mezi ostatními požadavky 

jen stručně a bezkontextově.  Tato skutečnost vozřejmuje vysoce politický ráz národní 

                                            
50 Petice, č. 35. 
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otázky.  Politický projev sedláků, obzvláště jejich zájem o národní otázku, odráží proces 

odstupování z vesnické soudružnosti, která byla právě degradována. Význam revoluce 

1848 na českém venkově spočívá v tom, že si sedláci vytvářeli? politický výraz 

k vyjádření proměňujícího se  sociálního postavení, a možnost vyšší společenské 

integrace.  V tom je jistá souvislost a soulad mezi revolucí a selským hnutím.  To 

v žádném případě neznamená, že by sedláci pochopili požadavky konstituční revoluce, 

sympatizovali s ní a uvědoměle se připojili k revolučnímu proudu.51  Důležité je pro ně 

vyjádřit proměny mocenských poměrů a sociálních vztahů na venkově politickou 

rétorikou konstituční revoluce.  Nebylo by možné chápat význam revoluce na českém 

venkově z položení úkolu buď konstituční, buď buržoazní revoluce, nebo z hlediska 

národní emancipace bez ohledu na sociální spory uvnitř venkovské společnosti.   

   Chudí obyvatelé na venkově, tedy domkáři a podruzi, kteří také očekávali od 

revoluce jisté zlepšení svého stavu, se nemohli objevit v revolučním procesu jako 

aktivní činitelé nejen proto, že nebyl nikdo mezi představiteli konstituční revoluce, kdo 

by obhájil jejich zájem, ale také proto, že se politické iniciativy v souladu s revolučními 

událostmi na venkově chopili právě sedláci.    

 

Místo závěru – Havlíček o sedlácích 

7. září 1848 byl po horlivých debatách v říšském sněmu vydán jménem císaře 

Ferdinanda V. zákon o osvobození z poddanství.  Zrušením poddanství včetně s ním 

souvisících feudálních břemen získali sedláci stabilnější základ pro své hospodářství, i 

                                            
51 Při příležitosti svatodušního povstání v Praze se odebraly některé národní gardy organizované 
na venkově na „pomoc“, ale protože nevěděli, na které straně měly bojovat, či na straně 
povstalců, nebo na straně vojska Windishgrätze, vrátily se domů. Robek, „Rok 1848 
v zápiscích“, s. 135, 141.     
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když robota a další břemena byla zrušena za jistou náhradu.  V této situaci po vydání 

tohoto zákonu publikoval Karel Havlíček v Národních novinách jeden článek, který 

ostře kritizoval poměry na venkově, pod názvem „Kdo jest za dnů našich nejsurovějším 

aristokratem?“ 

 „Welmož procitna, a wida klamné sláwy a blesku se prost, poznáwá se býti 

člowěkem; rob pak jeho roztřepetaw pauto bolného newolnictwí, a swrhnuw jarmo se 

šije swé, přichájí k uwědomění jasnému, že roweň jest jemu.  Sedlák jásá teď, swoboda 

rozwolnila ňádra jeho.  Aristokratii pak hrana odzwoněna a pohřeb její bude také 

nedaleký. 

  Než bohužel!  pochowáwajíce stranu aristokratii, nowau a sice mnohem surowější 

žiwíme.  Wíte-li medle, kdo za dnů našich nejsurowějším jest aristokratem? – Sedlák! 

  Již dáwnau zkušeností ztwrzeno, že pod selskau wrchností služba nejkrušnější 

býwá. Přijímá-li obec buď kowaře neb pastýře w službu swau, tu se nadýmají sedláci, 

až jim knoflíky praskají, a čeledi této skaupě jen nadané od jednoho roku k druhému 

mzdy beze wšeho citu ujímajíce, břemen nesnesitelných na ní wznášejí. (…) 

   Což teprw zkauší ubohý domkář neb podruh pod nadwádau selské wrchnosti!  

Nehod se brzo nabaží, wýhod jen skrowě se mu dostáwá.  Ponůcky, posílky, oprawa 

cest atd. skládá se na chudinu tuto, a za to wše obžiwa její w lesích a na polích selských 

tak jest obmezena, že nejinak leč aukradně pytel mrtě z lesů aneb trochu tráwy z osení 

selského lze jí uchwatiti; a přec při wýroční pořádnosti Swato-Hawelské musí domkář i 

podruh z každé kráwy, byť ji i na panských gruntech byl pásal, 5 zl., z krmné husy 3 zl. 

a nad to sedlákům na pečeni z každého hnízda jednu husu stůj co stůj odwésti.  Z toho, 

co sedláci chudině této wydřeli, ustrojí si slawné hody; domkář wšak neb podruh musí 

wysoce si páčiti milost tu, pakli kdes u dweří w kautku sedící kauskem husy a připitkem 
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poctěn byl. (...) 

   W posledních časech přewratem tímto politickým a rozjitřením tak neočekáwané 

swobody stal se sedlák až příliš odwážliwým, tak že si on nyní sám nowá práwa twoří, 

swětské i duchowní wrchnosti směle a nestaudně předpisuje, a na okamžité uskutečnění 

požadawků swých zhola nedbaje, prawé-li čili neprawé jsau, tak urputně doléhá, že 

kdyby býwalé wrchnosti a úřednictwo s ním w tétéž míře bylo nakládalo, wěru by jim 

teď celý swět „Pereat!“ wolat. 

  Z toho wšeho widno, že sedlák teď nejsurowějším aristokratem jest.“52 

„Toť každý wí, že není rolník jako rolník, a když jsau pády, že rolníci, kterým se nyní 

skrze konstituci nejwětší ulewení stalo, ani drobet autrpnosti nemají s domkáři a 

podruhy; když jsau pády, že rolníci oswobození nyní od záwazku poddanstwí tak 

zbujněli, že ani tomu ubohému učiteli z konstituce se najísti měl: tuť se nemůže mlčeti a 

chowání takowé rauškau před swětem zakrýwati. Wzdělanější a powážliwý rolník ale 

nem se horšiti, když se některé zlé stránky jeho stawu poznamenají, nýbrž maudrým 

wýkladem a napomenutím swé chybující spolusausedy poučiti.(…)“53 

Havlíček jakoby shrnul veškeré žádosti vesnických chudých, stručně a velmi 

podstatně se dotkl sociálních poměrů na českém venkově po vydání zákona o zrušení 

poddanství. Měl i romantickou představu o selském stavu a předpokládal, že se 

z bývalých poddaných stanou samostatní a důstojní občané, plně odpovědní za další 

vývoj české národní společnosti.  Kritické poznámky k selskému stavu také dokládají 

jeho zájem o vytvoření „veřejnosti“ na venkově, a Havlíček proto zdůraznil důležitost 

vzdělání selského stavu.  

                                            
52 “Kdo jespa dnů našich nejsurovějším aristokratem?“, Národní noviny, 21.10.1848. 
53 Národní noviny, 16. 11. 1848. 
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Nehledě na Havlíčkovu představu sedláci usilovali o transformaci a rozvoj svého 

hospodářství a v konkurenci se šlechtickými velkostatkáři v době rozmachu 

kapitalistické ekonomiky v českých zemích v druhé polovině 19. století.  Ale jak se ve 

svém článku zmínil Havlíček, ještě zůstalo i po zrušení poddanství politickým a 

společenským úkolem patřičně uspořádat sociální poměry uvnitř obce na venkově. 

Teprve v tomto procesu v následujících letech sedláci postupně vytvářeli vlastní 

politickou kulturu a vlastní výraz pro vyjádření své hegemonie ve venkovské 

společnosti i existence rolnického stavu jako samostatného politického subjektu, a to 

souběžně s vytvářením české národní společnosti. Následující kapitola se bude 

zabývat tímto procesem v období neoabsolutismu.   
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Kapitola II. 

Vesnická společnost a obecní samospráva po roce 1848 v Čechách 
 
Úvod 

  Zrušení poddanství a veškerých z toho vyplývajících závazků bylo největším a 

nejdůležitějším výsledkem revolučních událostí v letech 1848-1849 v tom smyslu, že 

tím byla odstraněna většina překážek k rolnické výrobě, přičemž neméně významné 

bylo, že byl položen alespoň formální základ novodobé občanské společnosti, což 

umožnilo a předurčilo ohromný vzestup českého národního společenství v druhé 

polovině 19. století.  Ale uplatnění občanského principu se nemůže považovat 

jednoznačně za začátek národního emancipačního procesu, především proto, že se 

národní společnost teprve v této době začala vytvářet jako důsledek modernizace, 

případně integrace širší společnosti, přičemž tento proces stále dalekosáhleji zasahoval 

do různých uzavřených lokálních a stavovských společenství a dokonce je rozkládal.  

Nebyly to monolineální zásahy státní moci, nýbrž rozporuplný proces, který měl určitý 

mechanismus.  Rozpory toho procesu se projevují na jedné straně ve vztahu mezi 

ohroženým lokálním společenstvím, podmíněným existujícími lidovými zvyky a 

povědomím z předcházející doby, a modernizací, jež se ho dotýkala.  Na druhé straně, 

české nebo středoevropské specifikum spočívá v tom, že integrační proces lokálních 

společenství nebyl totožný se zásahy státní moci, a na místě přímé konfrontace obou 

směrů byl volný prostor, v němž se formovala národní společnost.  To znamená, že 

formování národní společnosti, které se uskutečnilo nejen politickou, ale různou 

organizační a vzdělávací činností široké vrstvy české inteligence, zasahovalo do 

lokálních společenství v neustálém střetávání se státní mocí.  Ovšem nedá se jednoduše 
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říci, že státní moc habsburské říše, nositelem jejíhož zájmu byla ještě do značné míry 

aristokratická reprezentace, se zaměřila na modernizací státního aparátu.  Byla k tomu 

donucena mocenskou konstelací ve střední Evropě i vnitrostátně politickými a 

ekonomickými poměry.  Tito činitelé jsou vzájemně podmíněni a mechanismus 

formování národní společnosti probíhal v jejich určité interakci.   

  Tato kapitola zkoumá uvedený proces na příkladu obecní samosprávy.  V 

problematice obecní samosprávy se soustřeďují veškeré konflikty představ o uspořádání 

novodobé společnosti, tj. koncepce státních úřadů o možné přestavbě správní struktury 

po zrušení patrimoniálního systému, liberální myšlenky o obecní samosprávě jako 

ideálním základu občanské společnosti, požadavek korigování obecního zřízení ze 

strany šlechtických popř. velkostatkářských reprezentantů, a konečně lidová představa o 

obecním pořádku, kolidující s institucionalizací obce jako organické součásti 

novodobého integrovaného správního systému. Rozpory mezi těmito koncepcemi se 

objevují jednak na vyšší úrovni politiky v diskusi o obecním řádu království Českého, 

jednak na nižší úrovni každodenní praxe ve sporech o obecní jmění, případně o právo na 

jeho používání.  Zároveň tyto rozpory odrážejí napjatý proces formování národní 

společnosti v Čechách v druhé polovině 19. století.   

 

I. Neoabsolutistické řízení po zrušení poddanství  

  Po zrušení vrchnostensko-patrimoniálního systému se stalo vážnou otázkou, čím 

nahradit zrušený vrchnostenský správní a soudní systém a jak reorganizovat celou 

vládnoucí strukturu.  Na rozdíl od obce, která měla buď královský nebo poddanský 

městský postulát, a kde do jisté míry fungoval magistrát, resp. správní systém, 

venkovské obci zcela chyběl organicky fungující správní aparát.  Vzhledem k 
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neoabsolutickému směru reorganizace správního systému by bylo patrně logické, 

prosadit zeměpanskou moc až do nejnižší instance politické správy, což ale ve 

skutečnosti nedovolila finanční a personální situace.1  Samotné nově zavedené okresní 

úřady a jejich úředníci se museli potýkat se značným nedostatkem finančních 

prostředků.2 Bylo by ovšem chybou považovat zavedenou obecní samosprávu jen za 

kompromis neoabsolutistické politiky a reálných možností, i když z dalšího politického 

vývoje po roce 1849 může být předpokládána vůle státní moci omezit co možná nejvíce 

volnou sféru samosprávy.  Politická idea obecní samosprávy, která byla vtělena do tzv. 

Stadionova prozatímního obecního zákonu ze 17. března 1849 v podobě zásady 

„základem svobodného státu je svobodná obec“ (§.1 toho zákona, „Die Grundfeste des 

freien Staates ist die freie Gemeinde“), měla hlubší liberálně myšlenkové kořeny v 

                                            
1 V roce 1850 státní úřady byly úplně reorganizovány.  Zřízeno bylo jako nejvyšší 
zemský úřad Místodržitelství, pod nimž byly krajské úřady, a byla zavedeny 
okresní hejtmanství jako nový politický úřad nejnižší instance po zrušení 
vrchnostenské správy.  Původně bylo v Čechách 79 okresních hejtmanství, a v 
jednom politickém okresu bývalo několik soudních okresů.  V správní reformě v 
květnu 1855 byly založeny okresní úřady sloučením politického a soudního okresu 
v rozsahu bývalého soudního okresu, tak vzniklo celkem 208 okresních úřadů.  Ta 
správní reforma z roku 1855 vychází ze „Zásad pro organická zřízení v korunních 
zemích říše rakouské (die Grundsätze für organische Einrichtungen in den 
Kronländern des österreichischen Kaiserstaates)“ dne 31.prosince 1851.  
„Zásadami“ vydanými spolu s tzv. silvestrovským patentem, který  definitivně 
zastavil oktrojovanou ústavu z března 1849, byla možnost samosprávného systému 
koncipovaného v Prozatímním obecním zákon z března 1849 značně omezována.  
Mimochodem po 1854 vykonaly krajské úřady už jen prostředkující funkci mezi 
Místodržitelstvím a okresními úřady, a v roce 1862 úplně zrušeny.  1868 byly 
znovu rozděleny politický a soudní úřad.   Janák, Jan a Hledíková, Zdeňka, Dějiny 
správy v českých zemích do roku 1945, Praha, 1989, s.319-324.  Urban, Otto, Česká 
společnost 1848-1918, Praha, 1982, pp.100-101. 
2  Krajské úřady pravidelně posílaly Místodržitelství „Zprávy o náladě lidu 
(Volksstimmungbericht)“ na základě zpráv z okresních hejtmanství.  Ve zprávách z 
padesátých let se najde mnoho stížností o finančním nedostatku okresního 
hejtmanství, tíživé životní situace nižších úředníků.  Napři. Zpráva o náladě lidu 
krajského úřadu pražského, 3.1.1855, krajského úřadu českolipského, 1.12.1854, et 
passim.  Národní archiv (dále NA) fond Presidium místodržitelství (dále PM)1855-
59, 8/1/19/2. 
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předbřeznové době. 3   Tato idea byla opakovaně důrazně vyjádřena českými i 

německými liberálními představiteli znovu v pseudo-konstituční éře po roce 1860, 

zejména na jednání o novém obecním řádu na českém zemském sněmu v roce 1863.  

Nejzřetelnější vyjádření této myšlenky najdeme v návrhu rakouské ústavy Kajetana 

Mayera z kroměřížského sněmu, který ale nakonec nebyl přijat.  

  Mezi českými liberály zdůraznil důležitost funkce obce jako ochránce občanského 

                                            
3 Prozatímní obecní zákon (Provisorisches Gemeindegesetz) z 17.března 1849 je v: 
Reichsgesetzblatt, Jg. 1849, pp.203-222.  Vzhledem na úmysl a myšlenkové a 
karierové zázemí iniciátora tohoto zákona, Franze Stadiona, nemůžeme sice příliš 
zdůrazňovat liberální charakter tohoto zákona, ale zůstává skutečností, že liberální 
představitelé v pozdější době odvolávali na toto krédo.   
  Tento zákon vlastně předpokládal nad nejnižší obcí městskou a venkovskou vyšší 
instanci samosprávy, totiž okresní a krajskou, a pokusil se vybudovat 
dvoukolejnost správy, kde by paralelně existovaly státní a samosprávní organy, 
které by se měly navzájem kontrolovat.  Ale v rámci Prozatímního obecního zákona 
se nikdy nerealizovala samospráva na krajské a okresní úrovni, a navíc po vydání 
„Zásad“ neoabsolutismu byla kompetence městské a venkovské obce značně 
omezována, a státní úřady vykonávaly přesnější dozorní činnost nad obcemi.   
  Podle Prozatímního obecního zákona měla obec „přirozený“ a „pověřený“ okruh 
působnosti.  Přirozený okruhu působnosti je poměrně široký, patří k tom např. 
správa obecního jmění, místní policie, volby obecního představenstva, chudinská 
péče a další sociální politika atd.  Pověřený okruh působnosti je omezený na 
takovou působnost, která patří ke kompetenci státních úřadů, jako např. volby do 
zemské sněmu, výběr daní atd., a jen tento okruh působnosti byl předmětem 
dozorní činnosti státních úřadů.  Pokud jde o přirozený okruh působnosti obce, 
měly vykonávat dozorní činnost vyšší samosprávní orgány, a státní úřady nemohly 
do toho zasahovat.  Ale protože „Zásady“ stanovily státní dozor nad obcemi, a vyšší 
samosprávní orgány nebyly realizovány, rozlišení mezi přirozeným a pověřeným 
okruhem působnosti obce ztratilo praktický význam.  
  Volby do obecního výboru se konaly ve třech (v menší obci v dvou) majetkových 
kuriích, a obecní výbor volil obecní představenstvo jako správní orgán.  Obecní 
představenstvo se skládá z obecního představeného (někde podle zvyku se nazývá 
starosta, purkmistr apod.) v čele a několik obecních radních.  Třetina obecního 
výboru se měla volit každé tři roky, ale v roce 1852 vláda zastavila volby do 
obecního výboru, a další volby se konaly teprve 1860, a to byly v rámci 
Prozatímního obecního zákona druhé a poslední.   Jiří Klabouch, Die 
Gemeindeverwaltung in Österreich 1848-1918, Wien, 1968, s.30-51.  idem, „Die 
Lokalverwaltung in Cisleithanien“, in: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, 
Bd.II., Verwaltung und Rechtswesen, Wien, 1975, s. 274-279.  Janák, Dějiny 
správy, s.348-349.  
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života a základ občanské společnosti Karel Havlíček v článku „Co jest obec?“ z roku 

1846. 4   Podle něj nemá chybět pro zřízení obce „duch občanský“ a „občanské 

smýšlení“.  O „účelu“ obce píše Havlíček:  

  „Má-li však zevrubněji  udati oučel obce, snadno se ve třech slovech zahrnouti 

může, kteréž jsou jistota, pokrok, a svoboda občanů; obec totiž má poskytovati 

občanům svým co možná nejvíce bezpečnosti proti všelikému jim hrozícímu zlu 

(jistota), má jim poskytovati co možná nejvíce a nejsnadnějších prostředků ke 

všelikému pokroku v dobrém (pokrok), neobmezujíc však při tom bez nevyhnutelné 

potřeby svobodu jejich.“5 

  Pokud jde o jistotu, Havlíček nemíní jen materiální jistotu, ale i „mravní“.  Proto 

obec má poskytovat svým členům i vzdělání, jež je zárukou dosažení dalšího účelu - 

„pokroku“.  Pro uplatnění svobody v obci je nezbytné vytvořit „veřejnost“ : 

  „Hlavní základ svobody a vůbec dobrého zdaru obce jest ve všem veřejnost, 

kterážto všechny jiné dobré ústavy za sebou brzy přivede.  Pravda se světla nebojí.“ 6  

    Ze zcela jiného hlediska, tj. z hlediska národního hospodářství, vyzdvihl význam 

obce také František Brauner, který tvrdil, že obec by se měla stát právnickou osobou, 

spravující a hospodařící se svým jměním jako samostatná instituce, a tím by měla 

přispívat k rozvoji celého národního hospodářství.  Brauner považoval obci za jeden z 

nejdůležitějších subjektů celonárodního hospodářství.   

  Z čistě právnického hlediska nenalezneme před rokem 1849 o obecní samosprávě 

                                            
4 „Co jest obec“, Karel Havlíček, Politické spisy, Zdeněk Tobolka (vyd.), vol. I., 
Praha, 1900, s.126-152.  
5 Ibid., s. 138-139 
6 Ibid., s.148. 
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žádnou zmínku.7  Nově zavedená obecní samospráva však nevznikla z ideové fikce, ale 

z konkrétních poměrů, tj. ze samosprávy obecního společenství sedláků čili sousedů, v 

jejichž čele stál rychtář. Ta byla ovšem podřízena administrativně i soudně 

vrchnostenské moci a tím se odlišovala od novodobé obecní samosprávy.  Obecní 

samospráva byla zavedena na základě existující katastrální obce, v níž bylo někde 

sjednoceno několik místních obcí, což se stalo později zdrojem sporů mezi nimi.  

Obecní společenství bylo celkem zachováno a mělo být nositelem novodobé obecní 

samosprávy.  Sám fakt, že bylo mnoho sporů o obecní samosprávu v sjednocené obci, 

vypovídá, že předcházející selské společenství fungovalo jako subjekt samosprávy.8  

Jinak řečeno, neoabsolutický stát ponechal politickou správu nejnižší instance selskému 

společenství.  Ale tato praxe se musela dříve či později konfrontovat se zájmem 

zeměpanských úřadů i s liberální ideou obsaženou ve Stadionovém prozatímním 

obecním zřízení, která směřovala k zinstitucionalizování obecní samosprávy a tím k její 

reorganizaci ze soukromého do veřejné instituce, organicky zapojené do veřejné 

občanské společnosti.   

  Stadionovým prozatímním obecním zřízením byly obecní záležitosti učiněny věcí 

veřejnou, takže státní moc mohla na základě toho zasahovat do obecních záležitostí.  
                                            
7 Z hlediska dějin práv můžeme mluvit o „samosprávě“ jen po vydání Prozatímního 
obecního zákona z roku 1849.  Viz Klabouch, Die Gemeindeverwaltung, s.13, 24.   
Sice musíme rozlišovat faktickou „lidovou samosprávu“ v době poddanství ze 
právnicky založené samosprávy po 1849.   Ovšem i současníci mluvili o 
„samosprávě“  lidového charakteru, a zde musíme analyzovat určitý rozpor v pojetí 
„samosprávy“.     
8 Důvody k žádostem o vyloučení místní obce a o vytvoření samostatní obce jsou 
hlavně spory o správu obecního jmění a volby obecního představenstva, jež 
způsobilo sloučení několika obcí do jedné obce.  Tím byla často přerušena dosavadní 
samosprávní praxe jisté strany a poškozen její zájem.  Přehled žádostí o vyloučení 
místních obcí, viz. „Tabelle der Gesuche um Ausscheidung von Ortschaften aus 
dem Gemeinde-Verbande und um Bildung selbständiger Gemeinde, NA PM1860-
1870, 3/1/1, Kar. 788.    
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Tento úkol měly podle zřízení vykonávat okresní úřady, které jako nejnižší státní 

politická instance měly dozorní moc nad obecním výborem a schvalovaly personální 

složení zvoleného obecního výboru.  Ve vzrušené atmosféře těsně po revolučních 

událostech v letech 1848/1849 se konaly volby do obecních výborů v roce 1851.  V této 

době zeměpanské orgány obracely pozornost na politicky kompromitované osobnosti, 

které byly zvoleny do čela obcí.9 

  Ale vzápětí vyšly najevo základní problémy obecní samosprávy.  Množily se zprávy 

okresních a krajských úřadů o špatném fungování obecních orgánů a o lhostejnosti, 

nechuti a stížnostech obecních představenstev na svou funkci a to zvláště po roce 1854. 

V tomto roce měly být vypsány nové volby do obecních výborů, ale byly suspendovány 

do „vydání nového zákona“.  Situace byla vážná.  Krajský úřad pražský sděluje ve své 

zprávě o náladě lidu: 

  „Stále politováníhodnější se stává obecní správa.  Skoro všichni okresní představení 

si stěžují na indolenci a lhostejnost obecních představenstev, která, upozorňujíc na to, že 

jejich volební období už dávno uplynulo, žádají o propuštění z úřadu, který je pro ně 

obtížný při jejich nízké stupni vzdělanosti, nebo obtížný zvláště ve větší obci.  

Především pro pořádkumilovné, úředně oddané představenstvo je ten úřad nezřídka 

spojen s odporem ze strany pořádek nenávidějících obyvatel.  Jsou toho názoru, aby 

odmítli úřad s svým požadavek, a dosáhli usilovaný cíl pasivním odporem a letargickou 

apatií.“ 10 

                                            
9 Ministr vnitra Bach místodržiteli Mecserému, 9. března a 9. října 1853.  NA 
PM1850-55, 3/1/14.  
10“Immer bedauerlicher gehalten sich die Zustände der Gemeindeverwaltung.  Fast 
alle Bezirksvorsteher führen Beschwerde über die Indolenz und de 
Indifferentismus der Gemeindevorstände, welche darauf hinweisend, daß ihre 
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  Situace se moc neměnila, a krajský úřad musel sdělit Místodržitelství tři měsíce po 

této zprávě: 

„V obecním životě nenastávalo žádné zlepšení od poslední zprávy.  Opakovaně si 

stěžují okresní představení na pasivní odpor, vlažnost a indolenci obecních 

představenstev zadržených na úřadě proti jejich voli tak dlouho přes přísahané 

období.“11  

   Konkrétně jde o správu a hospodaření s obecním jměním, sepsání obecního účtu, 

zachování veřejného pořádku v obci atp.  Četnictvo podávalo pražskému 

místodržitelství mnoho zpráv o libovolném hospodaření s obecním jměním obecními 

představiteli, i dokonce i o jeho rozdělení mezi nimi.  Zprávy o takovém 

„protizákonném jednání“ odráží rozpory mezi koncepcemi Prozatímního obecního 

zřízení na jedné straně, a praxí a povědomím o pořádku v lokálním společenství na 

straně druhé.  Už v mnoha peticích domkářů adresovaných Národnímu výboru v roce 

1848 si signatáři stěžovali na vyloučení bezzemků z obecních záležitosti, na jejich 

vyloučení z hospodaření s obecním jměním a na libovolné nakládání s ním ze strany 

sedláků, kteří monopolizovali veškerá práva vyplývající z obce.  To mělo hluboké 

kořeny v praxi, podle níž byl pověřován sbor sedláků správou obecního majetku.  
                                                                                                                                
Wahlperiode bereits längst abgelaufen ist, ihres für sie besonders bei einem 
mindern Grade der geistigen Vorbildung oder einer größeren Gemeinde 
beschwerlichen und namentlich für einen ordnungsliebenden, den behördlichen 
fügsamen Vorstand nicht selten mit Verfolgungen seitens der ordnungsfeindlichen 
Insassen verbundenen Amtes enthoben zu werden, verlangen, und mit ihrem 
Ansinnen zurückzuweisen, durch passiven Widerstand und lethargische Apathie 
das angestrebte Ziel zu erreichen, der Meinung sind.“  Zpráva o náladě lidu 
krajského úřadu pražského, 2.7.1855, NA PM1855-59, 8/1/19/2. 
11  „Im Gemeindeleben trat seit dem letzten Berichte keine Besserung ein.  
Wiederholt führen die Bezirksvorsteher Beschwerde über den passiven 
Widerstand, die Lauheit und Indolenz der gegen ihren Willen und so lange über 
ihre beschworene Zeit im Amte zurückgehaltenen Gemeindevorstände.   
Volksstimmungsbericht, KA Prag an SH, 2.10.1855, NA PM1855-59, 8/1/19/2.   
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Prozatímním obecním zřízením se stala správa obecního majetku veřejnou záležitostí a 

tím vznikl prostor, v němž mohly hrát značnou roli státní orgány.   

  Obyčejně úřední projednávání protizákonného jednání obecních představitelů bylo 

zahájeno udáním podanými místodržitelství, ke kterému často zadávala podnět žaloba 

místního obyvatelstva nebo i lokální pověst.  Místodržitelství ze své strany dávalo 

rozkaz vyšetřování nižším instancím tj. přes krajské úřady příslušným okresním 

úřadům.  Podle výsledku vyšetřování okresního úřadu se měla záležitost obeslat k 

okresnímu soudu.  Ale v mnoha případech ponechaly okresní úřady tuto záležitost 

rozhodnutí obce, a tím prakticky uznávaly výsledky vyplývající z protizákonného 

jednání.  Tento fakt neukazuje jen, že zeměpanské orgány nejnižší instance ustupovaly 

před skutečnými poměry, ale alespoň interpretováno z několika pramenů, že se důsledně 

zdržovaly od zakročení do obecních záležitostí, a tím respektovaly praxi praktikovanou 

už v lokálním společenství.  

    Jsou i případy, kdy bylo libovolné hospodaření obecního jmění post factem uznáno 

soudem.  Okresní úřad dubský tvrdí, že právě §.26 Prozatímního obecního zákona 

příčinou k nesprávnému hospodaření i dokonce rozdělování obecního jmění.  

  „§. 26 obecního zákona, o němž se často zmínilo v dřívějších zprávách, má v okresu 

vážný vliv.  Poradci se toho zmocnili a dle možnosti ho nabízejí ku prospěchu jejich 

klientů takzvaným sousedům.“12 

                                            
12 „Der §. 26 des Gemeindegesetzes, dessen in früheren Berichten öfters erwähnt 
wird, fängt im Bezirke auf eine bedenkliche Weise seinen Einfluß.  Rechtsfreunde 
haben sich desselben bemächtigt und bieten denselben zu Gunsten ihrer Clienten, 
den sogenannten Ansässigen – nach Möglichkeit aus.“  Okresní úřad dubský 
krajskému úřadu mladoboleslavskému, 18.3.1856, NA PM1856-59, 8/1/19/2.  §.26 
Prozatímního obecního zákona zní: „Poměry, týkající se práw saukormných 
(privatních) wůbec a zwláště práwa wlastnického a požitečného celých tříd neb 
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  Podle názoru okresního úřadu uznal soud právě na základě tohoto odstavce faktické 

používání obecního jmění výhradně usedlíky, dokonce i rozdělení toho mezi nimi.  

Takové nešťastné poměry umožnuje nejen nedostatek v zákonném stavění, ale i situace, 

že „obec není vůbec zastoupena“:    

  „Vlastní obec není vůbec zastoupena, protože členové jsou protivníci, a domkáři 

zčásti nemají tušení a pravou představu, zčásti se obávají takové výdaje, jaké nikdy 

dopadnout mohou.“13 

  V tomto případě se pokusil okresní úřad zasáhnout do obecní záležitosti, aby upravil 

„nesprávné jednání“ o obecním jmění, ale marně.  Krajský úřad o tom sděluje 

Místodržitelství: 

„...zatímco se politické úřady snažily představený způsob používání obecního jmění 

dodržet, soud právně uznal faktické používání jen usedlíky nebo rozdělení mezi nimi, 

proto politické úřady jsou kompromitovány.  14 

  Příklady „protizákonného jednání“ se netýkaly jen hospodaření obecního jmění, ale 

i voleb obecního představenstva, veřejné bezpečnosti v obci apod.  Dále zkoumáme 

několik konkrétních případů podrobněji pro analýzu postoje zeměpanských orgánů k 

                                                                                                                                
jednotliwých audů obecníh zůstawají nezměněny.“ 
13„Die eigentliche Gemeinde ist gar nicht vertreten, weil die Mitglieder die Gegner 
sind, und die Häusler theils keine Ahnung und keinen wahren Begriff haben, theils 
die Unkosten fürchten, solche nicht einmal betreten können.“ Okresní úřad dubský 
krajskému úřadu mladoboleslavskému, 18.3.1856, NA PM1856-59, 8/1/19/2.   
14„Auch erlaubt sich das ehrfurchtsvollst gefertigte k.k. Kreisamt noch auf den 
beiliegenden Bericht des Daubaer k.k. Bezirksamtes 18.März l.J.Z.2371 
aufmerksam zu machen, worin mit Berufung auf den §.26 des provisorischen 
Gemeindegesetzes erwähnt wird, daß, während die politischen Behörden die 
vorgeschriebene Benutzungsweise des Gemeindevermögens aufrecht zu erhalten 
streben, die Gerichte die faktische Benutzung durch die Angesessenen allein, oder 
durch Theilung unter dieselben als zu Recht bestehend anerkennen, daher die 
politischen Behörden kompromittirt werden.“ Krajský úřad mladoboleslavský 
Českému místodržitelství, 20.4.1856, NA PM1855-59, 8/1/19/2. 
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„protizákonném jednání v obci“.   

  V říjnu 1853 se konaly v obci Kublově, okres Rakovník, „protizákonné 

volby“ obecního představeného.  Už dávno byli v obci ve sporu sedláci a domkáři, a 

sedláci byli neuspokojeni z tehdejšího domkářského představeného.  Dne 1. října se 

shromáždili sedláci v jistém selském domu, aby „zvolili“ sedláka Johanna Zimu novým 

představeným.  Četnictvo podalo zprávu místodržitelství, a to dalo krajskému úřadu 

rozkaz o vyšetřování této záležitosti.15  Podle zprávy krajského úřadu pražského okresní 

hejtmanství rakovnické post factum uznalo tuto volbu. 16 

  Krajský úřad neuznal toto opatření okresního hejtmanství, to se ale okresní 

hejtmanství pokusilo ospravedlnit ve své zprávě dne 19. listopadu  rezignaci Pertla 

kvůli „chronické oční nemoci“, která „znemožnila Františku Pertlovi vykonání úřadu“.  

Zpráva okresního hejtmanství prý dále uvedla, že při potřebě přivést volbu na jednoho 

inteligentního muže byl k dispozici jen Johann Zima, který má ostatně všechny 

                                            
15 “… ferner wurde die Anzeige, daß am 1. d.Mts in Kublow im Hause des Insassen 
Joseph Kopetzky No.1 die eigenmächtige Wahl eines neuen Ortsvorstehers 
stattfand, u. zwar aus dem Grunde, weil die Bauern mit den Häuslern in 
Feindschaft stehen, und der bestandene Ortsvorsteher aus der Mitte der Häusler 
war, daher nun der Bauer Johann Zima Nr. 45 zum Ortsvorstande gewählt wurde, 
an die k.k. Bezirkshauptmannschaft erstattet.“ Auszug aus dem Vorfallenheits-
Rapporte der kk. Gensdarmerie für den 7.10.1853, 1. Flügel Posten Pürglitz, NA 
PM1850-54, 3/76/1. 
16 „Die einvernommene Rakonitzer Bezirkshauptmannschaft hat mir untern 9. 
November 1853 Z. 1866 angezeigt, daß der im Jahr 1850 gewählte Kublower 
Gemeindevorstand Franz Pertl als Häusler schon vom Ursprunge an bei den 
bemittelteren Ortsinsassen keinen Anklang fand, und seiner Amtsführung müde, 
bei dem Umstande als eine Neuwahl nach Ablauf der Wahlperiode nicht statt 
finden dürfte, gegenüber den Ausschußmitgliedern den Wünsch geäußert habe, von 
seinem Amte abzutreten.  Hierauf haben Letztere bei einer mündlichen Berathung 
den Johann Zima zum Vorstande eingesetzt.   
  Die Rakonitzer Bezirkshauptmannschaft zur Kenntnis dieses Vorgangs gelangt, 
hat nun zwar die Gesetzwidrigkeit desselben ernstlich gerügt, jedoch die fernere 
Führung der Amtsgeschäft nicht destoweniger dem Johann Zima 
anvertraut.“  Krajský úřad pražský Českému místodržitelství, 17.12.1853, NA 
PM1850-54, 3/76/1. 
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vlastnosti úctyhodného charakteru.“17 

  Přesto krajský úřad pražský trval na zákonitosti, a opakovaně zasáhl do této věci, až 

nakonec souhlasilo okresní hejtmanství, aby se vrátil Franz Pertl na svůj původní úřad.18   

  Tento příklad ukazuje nejen postoj okresního hejtmanství k obecním záležitostem a 

společenským vztahům v lokálním společenství, ale i rozdíl mezi postoji státních úřadů 

vyšší a nižší instance v obecních záležitostech.  Zatímco se v tom případě okresní 

hejtmanství drželo postoj, aby de facto nechalo celou záležitost dle řádu lokálního 

společenství, s předpokladem, že faktické vedení obce selským sborem je podstatně 

důležité pro udržení pořádku v obci, krajský úřad s četnictvem trval důsledně na 

                                            
17  Ibid.  „Gegen diese meine Rüge suchte sich die mehrgenannte k.k. 
Bezirkshauptmannschaft unterm 19. v.M. Z20551 durch die Behandlung zu 
rechtfertigen, daß ein chronisches Augenübel den Franz Pertl zur Versehung 
seiner Amtsstelle untauglich gemacht habe und bei der Nothwendigkeit die Wahl 
auf einen intelligenten Mann zu leiten, nur Johann Zima vorhanden gewesen sei, 
welcher übrigens alle Eigenschaften eines achtungswerthen Charakters besitzen, 
und auch nebenbei anzuhoffen sei, daß auf diese Art die fortwährenden Reibungen 
beigelagt“ 
18 Ibid.  „Bei der Unhaltbarkeit dieser Gründe habe ich ein Anbetracht, daß 
keineswegs die Augenschwäche, sondern die unaufhörlichen Zwistigkeiten in der 
Gemeinde der Grund waren, daß Franz Pertl das Amt nicht fortführen wollte, 
dann daß derselbe gesetzlich die eifrige Mitwirkung und Unterstützung der 
Ausschüsse begehren kann, in Anbetracht ferner, daß die genagte gesetzwidrige 
Neuwahl eines Vorstehers in der Person des Zima dadurch gleichsam eine 
gesetzliche Basis und die Sanktion erhalten hätte, unter Hinweisung auf den 
hohen Statthalterei-Erlaß vom 7. Mai l.J. Z. 10879 mit meinem Erlasse vom 25. 
v.M. Z. 16275 die Resignation des Franz Pertl nicht angenommen, und unter 
Berufung auf seine beurkundete Loyalität derselben aufgefordert, das seit 3 
Jahren zur Zufriedenheit geführte Amt bis zur definitiven Organisierung des 
Kronlandes zu behalten, ferner habe ich der Gemeinde Kublov eine ernstliche, 
eingreifende und warnende Rüge wegen der mit sträflicher Vermessenheit 
vorgenommenen Neuwahl erteilen lassen, und habe endlich auch die 
Bezirkshauptmannschaft in der vorliegenden Angelegenheit eines Verweises nicht 
überheben können, indem sie der Anmassung der kublover Gemeinde nicht mit der 
gehörigen Thatkraft entgegen getreten ist.  Indem ich Euer Excellenz diese meine 
Verfügungen zur hochgeneigten Kenntnisnahme bringe, erlaube ich mir nur noch 
ehrfurchtsvoll anzuzeigen, daß die rakonitzer k.k. Bezirkshauptmannschaft mir 
unterm 13.d.M. Z. 22114 den Wiedereintritt des gewesenen Ortsvorsteher Franz 
Pertl in sein früheres Amt vom 8. Dezember angefangen gemeldet hat.“ 
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zákonitosti, aby se mohla prosadit politická organizace neoabsolutismu až do její 

nejnižší instance, tj. obce.  Tento případ je ale spíš výjimečný v obecní záležitosti v 

tom, že mohl zamítnout krajský úřad opatření okresního hejtmanství, které nejblíž a 

bezprostředně kontroluje lokální společenství.  

  I další případ snad potvrzuje tento posudek.   

  Obecní představenstvo Bukola, okres Velvary, udalo četnictvu i okresnímu 

hejtmanství velvarskému, že tamní domkáři mívají „noční tajemné schůzky“, a mezi 

sebou sbírají peněžní příspěvky pro „neznámé účely“.  Při domovní prohlídce u Josefa 

Anderleho, u nějž se údajně scházeli domkáři, konfiskovalo četnictvo papíry, které jsou 

„jistě návrhy stížnosti“ určené k c.k.úřadům, které se týkají zčásti „účtování bukolského 

obecního jmění“, a zčásti „obvinění bukolského obyvatele Antona Viktory, který měl 

uvést podceňující vyjádření o nynějších zákonech.“  Z dalšího vyšetřování vyplývalo, že 

„tyto tajemné schůzky neměly za účel nic jiného než opětovnou reklamaci domkářů 

proti již úředně schválenému nákupu bukolského obecního pozemku tamními 

obyvateli.“19 

                                            
19Okresní hejtmanství slanský Českému místodržitelství, 12.10.1853, PM1850-54, 
3/22/2.   
  „Das welvarer k.k. Gensdarmerie-Posten-Commando hat unterm 1/10ten August 
d.J. Z2538 den Antrag gestellt, womit demselben von hieraus mir schriftliche 
Aufforderung erteilt wurde, bei einigen bukoller Häuslern eine Hausdurchsuchung 
vorzunehmen.  Als Grund hierzu wurde angegeben, daß diese Häusler nach 
Aussage des Gemeindevorstandes geheime Zusammenkünfte halten, sich 
hierdurch gefährlicher Umtriebe verdächtig machen, und untereinander auch 
Geldsammlungen zu unbekannten Zwecken veranstalten. 
  Gleichzeitig ist hieramts eine Anzeige des bukoler Gemeindevorstandes 
eingelangt, gemäß welcher die bukoller Häusler Josef Anderle, Josef Mačak, Josef 
Vršowský und Wenzl Hummel Geldsammlungen zu geheimgehaltenen Zwecken 
und wiederholte nächtliche Zusammenkünfte veranstalten, welche letztere durch 
Aufstellung von Wachen geheim gehalten werden. 
  (...) Diese Hausdurchführung wurde gemäß Anzeige des genannten k.k. 
Gensdarmeriepostens vom 29/28 Septbr d. J. Z.3289 am 27ten v.M. wirklich 
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  Státní zástupce v Mělníku zastavil celé vyšetřování, protože „podle dosavadního 

pátrání jde při schůzkách bukolských obyvatel s jedním obecním radou jen o obecní 

záležitosti, a s ohledem na nynější špatné porozumění bukolských obyvatel s jejich 

obecním představeným, a při nepřítomnosti jisté tajné společnosti, je pravděpodobné, že 

tyto schůzky nejsou úmyslně utajeny před vrchností a mají jen za účel sdělit tam 

probrané věci nadřízeným úřadům, a poprosit o napravení jim údajně způsobené 

křivdy.“20 

  Obecně pozorované spory mezi sedláky a domkáři uvnitř obce a jiné „obecní 

záležitosti“ a stížnosti domkářů („napravení jim údajně způsobené křivdy“, totiž jejich 

„moral economy“)jsou zde naprosto mimo zájem politických úřadů.   

  Ještě v dalším případě jde o spor mezi sedláci a domkáři s obecním představeným v 

čele.  Petice domkářů z obce Malé Řetovy, okres Ústí nad Orlící, žaluje obecního 

                                                                                                                                
vorgenommen, lieferte jedoch kein anderes Resultat, als daß bei Josef Anderle 
einige Papier vorgefunden und in Beschlag genommen wurden. 
  Diese Papier, welche mittelst hieramtlicher Zuschrift von 3ten Oktober d.J. 
Z17359 ebenfalls an die melniker k.k. Staatsanwaltschaft eingesendet wurde, sind 
durchgehend Konzept von Eingaben, welche letztere theils bereits eingebracht 
wurden, theils nach ihrem Inhalt zur Einreichung an die k.k. Behörden bestimmt 
sind, und welche theils die Gebarung mit dem bukoller Gemeindevermögen 
betrefft, theils eine Beschuldigung des bukoller Insassen Anton Viktora enthalten, 
welcher sich eine geringschätzende Äußerung über die bestehenden Gesetze 
erlaubt haben soll.“ 
20 Zápis státního zastupitelství v Mělníku okresnímu úřadu slanskému, 31.10.1853, 
PM1850-54, 3/22/2:  „(...) weil nach den vorliegenden Erhebungen es sich bei den, 
von Seite der bukoler Insassen, mit einem ihrer Gemeinderathe, stattgefunden 
Zusammenkünfte lediglich um ihre Gemeindeangelegenheiten handelte, und diese 
Zusammenkünfte im Anbetracht des obgewalteten schlechten Einvernehmens 
derselben Insassen mit ihrem Gemeindevorsteher, und beim Nichtvorhandensein 
einer geheimen Gesellschaft um so weniger gerechnet werden können, als 
dieselben Zusammenkünfte auch nicht absichtlich vor der Obrigkeit verborgen 
gehalten werden, und nur zum Zwecke hatten, das darin Besprochene zur 
Kenntnis ihrer vorgesetzten Behörden zu bringe, und um Abhilfe des ihnen 
vermeintlich zufügen wollenden Unrechtes zu bitten.“ 
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představeného z „nectnostného života“ a libovolného hospodaření s obecním lesem.21  

Zde se projevuje silný antagonismus mezi sedláky a domkáři, anonymní autor píše: 

„Předstaweny je se wssema Sedlacy Přitel a Kmotr a je s nima moc za dobry.“ 22 

  Zemské generální komando, které obdrželo tuto anonymní petici, ji předalo, protože 

jde „jen o zájem obce“.23  

  Krajský úřad chrudimský podal Místodržitelství zprávy, v nichž přišel k závěru, že 

anonymní obžaloby buď nejsou vůbec odůvodněny, a poznamenal, že „údaj, že 

malořetovský obecní představený je sedlákům přítelem a kmotrem, a je s nimi v 

přátelských vztazích, sám mluví spíš k přízni tohoto obecního představeného, a také je 

snadno vysvětlitelný v takové nevelké obci, a sám o sobě není nic vyčítat.“24  Z bodů 

                                            
21 Anonimní oznámení zemskému generálnímu komandu (Anonyme Anzeige an das 
k.k.Landes-Generals-Commando), NA PM1855-59, 3/11/22:  „Ja niže psany 
přednassim tuto žalobu kterak se zde obcy v Malé Řetowy Bezirk Wildenschwert 
na Orlicy že je Lid chudy tak utiskowaney že to neyni možna widržet tak to 
dopada: Zde mame Předstaweneho ten je nectnostne žiw, a jednu Ženskau ma u 
sebe, ma s ni děti, a oddat se s ni neda.  Za ě. Wobecni les ten už letos třikrat 
čeychoval, Předstaweney a Sedlacy kupjau, dělaj drwa, zase prodavaji, tak že 
kratkem čase ten Les musi xxx w nic. 
  Za 3  Když přijde na Rekrutu, tak od tech Bohaču bere peníze, platna, a jine wecy, 
za xxx ty chude k Asentu, weme 1 neb 2 Pasačy wod Dobytka tak dlouho s nima 
chody k Asentu až je za Penize proda.  Za 4 Předstaweny je se wssema Sedlacy 
Přitel a Kmotr a je s nima moc za dobry.   
Bezirk Wildenschwert na Orlicy  
Dorf Kleine Ritte  
Předstaweny Wenzel Waschiczek 
22 Ibid. 
23 k.k. zemské generální komando v Čechách Českému místodržitelství, 29.4.1857.  
PM1855-59, 3/11/22: „Die zuliegende, gegen den Gemeindevorsteher Wenzl 
Waschiczek in Klein-Ritt – Bezirk Wildenschwert – gerichtete und lediglich die 
Interesse der Gemeinde berührende anonyme Anzeige, beehrt man sich, dem 
löblichen Statthalterei-Präsidium zur allfälligen Gebrauchnahme dienthöflich 
abzutreten.   
24  Krajský úřad chrudimský Českému místodržitelství, 30.9.1857, PM1855-59, 
3/11/22: „In Folge hohen Auftrags vom 29. August 1857 No. 6668 wird der vom 
wildenschwerter kk. Bezirksamte eingebrachte Erhebungsakt über die in einem 
anonymen Schreiben gegen den Gemeindevorsteher Wenzel Wachitschek in Klein-
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Ritte vorgebrachten Beschuldigungen zur hohen Einsicht ehrfürchtsvoll vorgelegt 
und bezüglich der einzelnen Beschwerdepunkte folgende Äußerung ehrerbiethigst 
erstattet: 
ad 1.) Das dem Gemeindevorsteher Wenzel Waschitschek zur Last gelegte 
Comebinat erscheint nunmehr laut der im Protokolle vom 13. Juli 1857 
enthaltenen unbefangenen Äußerung des böhm. třebauner Pfarrers behoben, auch 
geht aus dieser Äußerung hervor, daß Waschitschek die gedachte Weibsperson 
keineswegs nicht ehelichen wollten, sondern sie vielmehr vor erlangter Dispens 
nicht ehelichen konnte, und daß im Uibrigen das Verhalten dieses 
Gemeindevorstehers in moralischer Beziehung nicht weniger als Aergernis errend 
ist.  
ad 2.)daß im Gemeindwalde im heurigen Jahre bereits dreimal eine 
Holzausweisung stattgefunden habe, stellt sich als richtig heraus u.z. wurde 
zweimal das Holz zum Verkaufe, einmal bloß für die Besoldung de Hegers 
ausgewiesen. 
  Doch geht auch aus dem Erhebungsakte hervor, daß diese Holzausweisung mit 
Vorwissen und Zustimmung des Gemeindeausschußes geschah, daß nur 
überständiges Holz geschlagen und der Holzverkauf an verschiedene Partheien, 
wie auch die Konsignation zeigt, und im Lizitationswege stattfand, daß ferner der 
Gemeindevorsteher nicht zur eigenen Bedarfe, sondern wegen Erzielung eines 
höheren Kaufschillings mitlizitirt habe. Daß aber hiedurch eine Uiberholzung, 
ungesetzliche Abtreibung einer ganzen Waldfläche oder eine Devastierung des 
Waldbestandes herbeigeführt worden wäre, erscheint keineswegs sicher gestellt. 
ad 4.) Die Angabe, daß der kleinritter Gemeindevorsteher den Bauern Freund und 
Gevatten sei und mit ihnen in einem freundschaftlichen Verkehr stehe, spricht 
eher zu Gunsten des Gemeindevorstehers, ist auch in einer eben nicht 
bedeutenden Dorfgemeinde leicht erklärlich und an und für sich noch nichts 
Tadelnswerthes. 
ad 3 et 4)  Die Beschuldigungen, daß sich dieser Gemeindevorsteher von den 
vermöglichen Bauern bestechen lasse, ihre Söhne von der milit. Stellung befreien 
und nur die mittellosen Rekruten verführe, zwei Hirten von der Herde 
weggenommen und für das Geld habe assentieren lasse, dann daß sich wegen der 
Unzukömmlichkeiten die armen Insaßen bei der Behörde in Landskron erfolglos 
verwendeten, zumal besagter Gemeindevorsteher durch Geldbestechungen sich 
gesichert habe, erscheinen nach Ausweis des Erhebunsaktes theils als ganz 
unrichtig, theil als nicht erwiesen und es ist die Richtigkeit diesen Behauptungen 
im Wesentlichen um so mehr zu bezweifeln, als keine bestimmt bezeichnete 
Thatsachen in der anonymen Anzeige vorgebracht sind, Wenzel Waschitschek 
auch, wie selbst hiearmts bekannt ist, ein vermöglicher Mann ist und in keinem 
ungünstigen Rufe steht, laut Amtsberichts vom 6. September 1857 Z.5033 von den 
vorgeführten Rekruten keiner assentiet wurde, sich darunter kein Viehhirt befand, 
und auch bei der Behörde in Landkron, worunter nur die bestandene k.k. 
Bezirkshauptmannschaft gemeint sein kann, da Kleinritte gegenwärtig dem 
Wildenschwerter Bezirksamte unterstellt ist, eine Beschwerde gegen den 
genannten Gemeindevorsteher nicht eingebracht worden ist. 
  Da indeß aus diesem Erhebungsakte, abgesehen von den eigentlichen 
Beschwerdunkten gleichwohl zugleich hervor kommt, daß mit dem Kleinriter 
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obžaloby problematizoval krajský úřad jen způsob hospodaření s obecním jměním, ale 

ani do této záležitosti konkrétněji nikdy nezasahoval.   

  To platí i o drobné kriminální činnosti.  Přestože obžalování z drobného trestního 

činu patří podle Prozatímního obecního zřízení ke kompetenci obce, i v této sféře 

ponechal poltický úřad vyřízení „trestního činu“ lidové zvyklosti lokálního 

společenství. 

  Podle zprávy četnictva stanice hořovické ukradli Josef a Václav Skála z obce 

Lhotky, okres Hořovice, statkáři Václavu Kořínkovi „dva snopy ovsu“, a obecní rada 

Ernest ty dva potrestal pokutou 2 zl. konvenčního mince, kterou „ale propil v tamější 

hospodě s těmi zloději“.25  Četnictvo učinilo oznámení o věci obecní rady na okresní 

soud a podle toho Místodržitelství požádal o okresní hejtmanství o jednání s okresním 

soudem.  Výsledek tohoto jednání z pramenu není známý.   

  O obci Brně, okres Vysoké Mýto, ukradli mlynáři Karlu Janzovi prase, které našel 

obecní představený obce Seče, okres Rychnov, Antonín Podhejský při domovní 

prohlídce u mlynářského učně Františka Břešťáka. Podhejský potom „podle přání a 

                                                                                                                                
gemeindevermögen, nicht ganz ordnungsmäßig gebahrt werde, indem wie schon 
der Rechnungsextrakt zeiget, die Ausgabsposten mit Rücksicht auf das angeführte 
geringe Gemeindeeinkommen wenigstens ungewöhnlich hoch erscheinen und auch 
bezüglich der veräußerten Gemeindegründe, wie auch selbst der Waldgebahrung 
eine nähre Erörterung und bessere Regelung dieser 
Gemeindevermögensgebahrung nöthig erscheinen dürfte, so wird diesfalls nach 
Herablangung des Erhebungsaktes die weitere Amtshandlung, welche sich das k.k. 
Bezirksamt gleich aus disen Anlaße hätte vorbehalten sollen, angeordnet werden.  
Geruhe demnach Ein hochlöbliches k.k. Statthalterei-Präsidium dieses 
Erhebungresultat bezüglich der einzelnen obberührten Beschuldigungen lediglich 
zur hohen Kenntnis zu nehmen und in Betreff der besseren Regelung der 
Kleinritter Gemeindevermögensgebahrung die weitere Verfügung dem 
ehrfürchtsvoll gefertigten k.k. Kreisamte gnädigst zu überlassen.“ 
25 Výtah ze zprávy četnictva 13. srpna, I. křídlo v Hořovicích (Auszug aus dem 
Gensdarmerie Rapport vom 13. Augst, I. Flügel Posten Hořowitz), Místodržitelství 
okresnímu hejtmanství hořovickému, 16.8.1852(koncept), NA PM1850-54, 3/40/1.  
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žádosti Janzy rozdal chudým maso tohoto vepře“ a „potrestal Břešťáka svévolně 

jedenadvacetidenní obecní prací, aniž podal oznámení o této záležitost na okresní soud.“ 

  Po oznámení četnictva začal okresní soud jednání o této záležitosti a na konci 

rozhodl potrestat Břešťáka za krádež osmidenním vězením s dvěma půsty, ale 

„obecního představeného propustil z porušení veřejného úřadu“.26  

  Pozoruhodný je postoj soudního a politického úřadu k „porušení veřejného úřadu“ v 

tomto případě.  Zeměpanské úřady potrestaly zloděje podle zákona, ale přitom ponechal 

„svévolné“ jednání obecního představeného a fakticky uznal jeho praxi.  Můžeme 

předpokládat (ze skutečnosti), Z toho, že zeměpanský orgán nezasahoval do praxe 

lokálního společenství, můžeme předpokládat určitou existenci lidových zvyklostí o 

způsobu dodržování sociálního pořádku uvnitř obce, které měly být důležitým prvkem i 

                                            
26 NA PM1850-54, 3/40/1, výtah příležitostní zprávy četictva (Auszug aus dem 
Gensdarmerie-Vorfallenheits -Rapport, No. 303 für den 30.10.1854, Flügel IV. 
Posten Adlerkosteletz) 
  „Franz Břešťák hat am 23 d.M. Müller Karl Janza in Brna ein 15 xxx schweres 
Schwein gestohlen.  Der Vorsteher von Letich (sic.) Fz. Bodhejček (sic.) nahm am 
23/10 eine Hausdurchführung und fand das Schwein, ertheilt das Fleisch unter die 
Armen u. strafte den Břešťák eigenmächtig 21 Tagen Gmde-Arbeit ohne die 
Angelegenheit dem Gericht anzuzeigen.“ 
Okresní hejtmanství rychnovský krajskému úřadu jičínskému, 14.11.1854 
  „In pflichtschuldiger Entsprechung des hohen Erlaßes von 9. d.M. Z.13723 wird 
gehorsamst berichtet, daß nach gepflogenen Erkundigungen bei dem 
Adlerkosteletzer k.k. Bezirksgerichte, dem Müller Karl Janza von Brna 
Hohenmauther Bezirks wirklich ein Schwein gestohlen und der Thäter in der 
Person eines liederlichen Müllerburschen Franz Břeschtan und seines Eheweibes 
Anna von Setzel entdeckt wurde, daß der Setscher Gemeindevorsteher Anton 
Podheisky das vorgefundene Fleisch über Antrag und Wunsch des Beschädigten 
unter die Armen vertheilt, den Thäter aber nicht gestraft, sondern in Verwahrung 
gehalten hat, bis ihm von dem k.k. Bezirksgerichte die geforderte Auskunft und 
Weisung zukommen werde, wohin er den Thäter unzuliefern habe.  Der Thäter 
wurde nach Kosteletz zu dem k.k. Bezirksgerichte eingeliefert, die Untersuchung 
gepflogen, und nach Urtheil von 8. November 854 Z. 6427 wurde der 
Gemeindevorsteher Anton Podheisky von der ihm angeschuldeten Übertretung 
gegen die Pflichten eines öffentlichen Amtes losgesprochen, Franz Břeschtan 
wegen Diebstahl zu 8 tätigen mit 2mal Fasten verschärften Arrest, und zum 
Kostenersatz verurtheilt.“    
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pro neoabsolutický stát k ovládání společnosti na nejnižší administrativní instanci.   

  Řízení neoabsolutického státu se po zrušení vrchnostenského administrativního a 

soudního systému muselo víc opírat o spravování obce vedené fakticky podle lidových 

zvyklostí a státní orgány se omezovaly na dozor nad obecními záležitostmi, 

pozůstávajícími vně obce. Taková tendence je víc viditelná u nejnižší státní instance, tj. 

okresních hejtmanství, která byla přímo konfrontována se skutečností lokálního 

společenství. I když z pohledu říšské vlády a vyšších zeměpanských orgánů jako 

Místodržitelství a krajských úřadů nebo policejních orgánů, které vlastně usilovaly o 

prosazování státní moci až do nejnižší instance, je to jen vyrovnání se s omezenou 

možností finanční, personální i metodickou, ale pro nově zřízené okresní úřady, které 

měly za úkol vyplňovat mocenské vakuum po zrušení poddanství na venkově, to bylo 

vlastně i žádoucí, aby úřady nezasahovaly do záležitostí uvnitř obce a uznávaly lidovou 

praxi a zvyklosti při dodržování pořádku. To znamenalo často faktické uznání 

hegemonie a dominantního postavení stavu sedláků a „sousedů“ uvnitř obce.  Taková 

skutečnost byla jedním ze sociálních faktorů, proč nedošlo k vážnějšímu pokusu o 

reformaci obecních záležitostí, i když se hojně diskutovalo o „nefungování obecní 

samosprávy“ v celé neoabsolutistické době.   

 

II. Názory liberálů o obecní samosprávě 

  Naproti tomu byly obecní záležitosti stále jedním z nejdůležitějších předmětů 

diskuse v okruhu liberálních inteligentů, zvláště českých, kteří viděli v obecní 

samosprávě pevný základ novodobé občanské společnosti a snažili se vytvořit 

podmínky k organickému zařazení lokálních společenství do širší národní společnosti.  

S tímto cílem rozvíjeli vzdělávací činnost mezi bývalým poddanským obyvatelstvem.  
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Jedním z hlavních propagátorů v této sféře byl František Šimáček, vydavatel časopisu 

Posel z Prahy. Tento časopis byl zaměřen na rolnictvo a řemeslnictvo a jeho hlavním 

cílem bylo rozšíření  všeobecného vzdělání, občanských ctností a zlepšení agrárních 

poměrů apod.  Vzhledem k tomuto cíli se často zabýval otázkou školství a vzdělání, 

svépomoci i záležitostí obecní samosprávy. Protože časopis palčivě zdůrazňoval 

potřebu českého školství, byl několikrát pozastaven státním úřadem, který ho označil za 

„ultra čechisch“.   

  Otázka obecní samosprávy byla ovšem důležité téma tohoto časopisu.  Pojem 

„přirozených práv“ obce v analogii k fyzické osobě byl opakovaně probíraným motivem 

v této otázce s odkazem na princip „ svobodná obec je základem svobodného státu“.  V 

jednom z článků se píše, jaký by měl být vztah mezi obci a státem: 

  „Přirozené jest, aby i obec i stát vlastní svůj život vedly, aby obec v státu 

nezahynula.  V tom spočívá zástava blaha a štěstí občanů a žádné dílo ruky lidské 

nenahradí ji.   

  Nuže, odpovězme si nyní na otázku dříve postavenou:  V čem spočívá dobrý obecní 

řád? – Podle našeho zdání spočívá jen v tom, že obci zvláštní její život zaručuje, že jí, 

abychom se tak vyjádřili, nezabíjí, že se jim obec v státu nerozplývá.  Dobrý obecní řád 

dle našeho mínění udržuje to, co staletím se vyvinulo, co jest výsledek přirozeného 

chodu, udržuje to jako svatost, jako nedotknutelný statek občanstva.  Jakož chrání stát 

majetek jednotníků, tak chrání obecním řádem ústavu obecní, dražší jiných statků.  

Obec upevněna ve svých právích, řídí a spravuje svou domácnost, jako spravuje a řídí 

rodina záležitosti a domácnost svou“ 27 

                                            
27„Jaké jsou vady nynějšího zřízení obecního“, Posel z Prahy, r. 1859, s.287.  
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  I když je zde zmíněno o tom, „co staletím se vyvinulo“ v obci a o „svatosti“ toho, 

tato obec jako taková vlastně nikdy neexistovala ani neexistuje. Další článek ostře 

kritizuje skutečné poměry obecní samosprávy: 

  „Hlavní a takřka nejpřednější příčina mnohých těžkých poklesů v řízení obcí 

spočívá namnoze v duchovní nedospělosti zastupitelstva obecního, zakládající se v 

nedostatečném vychování ve školách předbřeznových, v nepoznání věcí občanských, 

občanu pravému nevyhnutelných.“28 

   

  Idealizovaná obec byla zde zároveň „historizovaná“, a musela se odlišovat od obce 

v tehdejší skutečnosti:  

  „Kde pravá obecní mysl nevyhynula, kde občanskou ctnost nepochovali, kde jsou 

občané osvícení, vzdělaní, práv svých pamětliví, tam až posud tak utěšený stav panuje.  

Tam se nedějou přehmaty neboť jest obecní zastupitelstvo toho pamětlivo, že z 

povinnosti občanské úřad obecní na sebe vzalo, že nad ním bdí oko všech, že ze všech 

skutků účet skládati musí, že každé zpronevěření, každá libovolnost, každé násilí najde 

dříve nebo později soudce obecné mínění, dějepis.  Kde však obecní mysl klesla, kde se 

mní býti obecní představený despotou, kterému s volbou přišlo i právo k libovůli, k 

potlačování; kde žádný závazek, žádná smlouva, žádná povinnost ho neváže: tam ovšem 

smutný stav.  Tam sousedé jsou praví porobcové, hodní biče karabáčníka, hodní potupy, 

v níž vězí.  Kde obce takové, tam nemůže vzniknouti ctnost občanská, tam se potlačuje 

cit práva a spravedlnosti, tam se vychovávají lidé podlí, praví porobci, bez zásad, lidé 

slavných předků nehodní, nikoliv ale stateční, samostatní, sebevědomí mužové.  Kdo se 

                                            
28 „Slovo v čas o vadách obecního představenstva a o dopisování“, Posel z Prahy, r. 
1857, s.294. 
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vzdává účastenství ve věcech obecních, ten nemůže míti pojmu o vlastenectví, o cti a 

vážnosti občanské; stát najde v něm vždy otroka, nikdy ale obětovného, ctihodného 

občana.   

  Kde obce takové, tam neprospívá nic v té míře, jako vzdělávání a svobodomyslné, 

vady podobné odkrývající líčení v novinách a časopisech a odvolávání se na veřejné 

mínění.     

  Veřejné mínění jest mocný soudce, před nimž zakrslí občané respekt mají a kterýž 

jest jedině s to, aby je k rozumu přivedl a vážnost a úctu před právy zaručenými, před 

ctnostmi občanskými jim získal.  Veřejné mínění seslabuje moc egoismu (sobectví) a 

posilňuje obětavost, zahání nevšímavost, ponouká pozorování, budí přemýšlení.  Proto 

jest a bylo veřejné mínění soudcem u věcech obecních.“29 

  Tento článek staví do kontrastu obec, kde „pravá obecní mysl nevyhnula“ s obcí, 

kde „obecní mysl klesla“, jako by taková „obecní mysl“ dávno existovala. Ale ve 

skutečnosti jde o kontrast mezi idealizovanou obcí, která se měla teprve realizovat, a 

současným stavem obecní samosprávy.  Protiklad „stateční, samostatní, sebevědomí 

mužové“ k „pravým porobcům“ podtrhuje zásadní rozdíl mezi obcí v poddanství a obcí 

v občanské společnosti.  Je to kritika praxe „obecní samosprávy“ de facto, tj. v lidové 

praxi z doby poddanství, kde schází „ctnost občanská“, „cit práva a spravedlnosti“ , a 

„sousedé jsou praví porobcové, hodní biče karabáčníka“ atd.  Nárok o obecním 

představeném, který „se mní býti despotou, kterému s volbou přišlo i právo k libovůli, k 

potlačování“ právě připomíná výše uvedené různé úřední zprávy o porušení obecního 

řádu.   

                                            
29 Ibid., s.288-289. 
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  Článek mimo jiné zdůrazňuje důležitost „veřejného mínění“ (jinde „obecního 

mínění), které se vztahuje k historičnosti obce („obecné mínění“ prirovnává k 

„dějepisu“).  Účast na veřejnosti obci je svázána nejen se všemi občanskými ctnostmi 

ale i s vlastenectvím, což znamená, že obec by neměla být uzavřeným lokálním 

společenstvím sama pro sebe, ale měla tvořit podle článku sama malou veřejnost, 

zároveň organickou součástí širší veřejné společnosti, implicitně společnosti národní.    

  Svobodná obec znamená veřejnou společnost, která předpokládá u svých členů 

občanský smysl. Z pohledu ideálního typu obecné samosprávy se musela zdát skutečná 

praxe a poměry v obcích, pramenící z pravidel lidového povědomí, podmíněného 

existujícím uspořádáním lokálního společenství, stále nějak zkreslené a musela se tak 

náležitě stát předmětem kritiky. 

   

  Neoabsolutický stát sice zasahoval do obecních záležitostí a stále se snažil omezovat 

sféru obecní samosprávy, avšak tyto zásahy zůstávaly vždy zdrženlivé, a tím zachovaly, 

snad vědomě i úmyslně, podstatnou strukturu lokálního společenství. Každodenní 

události v rámci obce, jako spory o obecní jmění, volby obecních představenstev, menší 

kriminalita ap., pokud se nedotkly politického uspořádání neoabsolutistického režimu, 

byly mimo jeho zájem, a tímto způsobem bylo lokální společenství vyloučeno z 

veřejného života, avšak zároveň fungovalo jako zásadní struktura  státního panování na 

nejnižší instanci.  Tímto vlastně vůbec samy předpoklady k vytvoření veřejné občanské 

společnosti v podmínkách neoabsolutismu chyběly.   

Liberální soupeři konstatovali nutnost vnitřního přetvoření lokálního společenství na 

veřejnou instituci, která by se měla stát organickým základem novodobé občanské 

společnosti.  Tato představa musela být konfrontována s politickým uspořádáním 
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neoabsolutismu i se skutečnými poměry lokálního společenství. 

 

III. Šlechtičtí velkostatkáři a revize obecního řádu  

  Tyto dvě rozlišné představy o obecní samosprávě ovlivnily i revizi postavení 

velkostatků, ke které došlo teprve na konci padesátých let 19. století. 

  Po zrušení poddanství a vrchnostensko-patrimoniálního úřadu a soudu a po vydání 

Prozatímního obecního řádu důsledně žádali šlechtičtí velkostatkáři o vyloučení svých 

velkostatků z obecní samosprávy a o vytvoření vlastního správního území.  Hlavní 

motiv vyloučení velkostatků z obecních závazků spočíval v tom, že velkostatkáři chtěli 

zachovat hospodářskou jednotku velkostatků, a zbavit se obecního poplatku vzhledem k 

všeobecně zoufalému stavu obecního účtu, což potvrzovala řada sporů mezi 

velkostatkářskými hospodářskými úředníky a obcí.  Avšak v této problematice se 

skrývala koncepce nového uspořádání společnosti po zrušení poddanství a snaha po 

vyloučení velkostatků musela nevyhnutelně kolidovat s výše uvedenou liberální 

myšlenkou o obecní samosprávě. 

  Podle všeobecného očekávání byl 24. dubna 1859 vydán nový říšský rámcový 

obecní zákon (Gemeindegesetz), který požadoval podrobnější regulaci v jednotlivých 

zemích rakouské říše podle jejích pravidel. Pokynem z 27. dubna 1859 souvisící 

se zavedením obecního zákona nařídil říšský ministr vnitra Alexander Bach zřízení 

zvláštního výboru pro tyto záležitosti pro jednotlivé země.30 Ukázal konkrétní předměty 

jednání výboru a zároveň žádal o patřičné členské složení, aby byli v komisi zvláště 

                                            
30 Kundmachungspatent, 24.4.1859, Ministr vnitra A. Bach Českému místodržiteli 
Mecserému, 27.4.1859. NA PM1855-59, 3/1/12.  
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zastoupeni velkostatkáři“.31 I když vládní pokyn potom směřoval k rozsáhlejšímu 

složení výboru, mohli si velkostatkáři zachovat v skutečně zřízeném výboru převahu.32 

Co se týká vyloučení z obecních závazků a vytvoření vlastního území velkostatků, 

úkolem komise mělo být praktické připravení k tomuto kroku.33   

  Ale když jednání došlo k paragrafu 7. říšského zákona, který stanovil vyloučení 

velkostatků z obcí, vyjádřil rolník Václav Ližalek obavu venkovského lidu, že by mohla 

být obnovena robota po takovémto vyloučení velkostatků.  Potom vystoupili měšťanští 

                                            
31 Ibid. 
32 „Die Whal der Glieder der nach Artikel I. des Kundmachungspatentes vom 
24.4.1859zum Gem. Gesetze einzusetzenden Kommission wird lediglich Euer 
Excellenz überlassen, wobei ich voraussetze, (…) daß darauf Bedacht genommen 
werde, in der Kommission für die Landgemeinde-Ordnung nebst dem großer 
Gutsbesitzer auch solche Vetrauenspersonen ihren Platz finden zu lassen, welche 
die Interessen der minder begüterten Schichten der Bevölkerung zu vertreten 
geeignet wird.“  Ministr vnitra A. Gołuchowski Českému místodržiteli Mecserému, 
8.9.1859. NA PM1855-59, 3/1/12.  Podle toho požádalo Místodržitelství vlastenecko-
hospodářskou společnost o doporučení patřičných osob.    
33 Článek II. obecního zákona jedná o vyloučení velkostatků z obecních závazků: 
„Behufs der Bildung der Gutsgebiete sind die Besitzer eines in den Verband einer 
oder  mehrerer Gemeinde einbezogen, vormals herrschaftlichen Grundbesitzes 
aufzufordern, falls sie die Ausscheidung desselben wünschen, binnen der Frist, die 
von Unsrerem Minister des Innern für jedes Verwaltungsgebiet festgesetzt werden 
wird, ihr Ansuchen um die Ausscheidung von dem bisherigen Gemeindeverbande 
und Bildung von Gutsgebieten bei der politischen Landesstelle 
(Statthalterei=Abtheilung) einzubringen, welche hierüber im Grunde der 
eingeleiteten Erhebungen und gepflogenen Verhandlungen das Erkenntnis zu 
schöpfen hat.“ Kaiserliches Patent 24. April 1859, Gemeindegesetz.   
V pokynu ministra Bacha místodržitelům je konkrétněji uvedeno, jak se má 
připravovat na vyloučení velkostatků z obecních závazků: „Zu diesem Ende 
(vyloučení velkostatků) finde ich in Gemäßheit des Art. II für die Besitzer eines in 
den Verband einer oder mehrer Gemeinde einbezogenen vormals herrschaftlichen 
Grundbesitzes den 30. September d.J. als die Frist zu bestimmen, binnen welscher 
dieselben ihr Ansuchen um die Ausscheidung von dem bisherigen 
Gemeindeverbande und Bildung von Gutsgebiethen bei der pol. Landesstelle 
einzubringen haben.  Ich kann übrigens hier nicht unbemerkt lassen, da es für die 
Zwecke der öffentlichen Administration erforderlich wie nicht minder für die 
eigenen Interessen der Gutsbesitzer nothwendig sein dürfte, von dem letztern die 
Vorlage von Mappen über das als Gutsgebieth konstituirte Besitztum zu 
verlangen, und dieselben in ämtliche Verwahrung 
zunehmen.“ Kundmachungspatent, 27.4.1859. 
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a agrární zástupci proti vyloučení velkostatků s důvodem, že by tím byl zkrácen 

poplatek obecní a finanční prostředek pro chudinství, školství ap.   

  Jindřich hrabě Clam-Martinic, který měl hlavní slovo ve výboru, proti tomu uvedl 

tři důvody: materiální ztrátu velkostatkářů, důvod společenský a důvod veřejné morálky 

a spravedlivosti.  Zdůraznil podstatný rozdíl společenský a mravní mezi velkostatkáři a 

venkovským obyvatelstvem.   

  „Důležitější ale než materiální otázky jsou ohledy na přirozené základy sociálního 

řádu. Velkostatkář je v podstatě odlišný sociální prvek od ostatního venkovského 

obyvatelstva.  Základy jeho sociálního postavení neleží v obci, jeho potřeby se 

neomezují v obci. Velkostatkář nebere na ústavě a zařízení obce žádný podíl, a silně 

komunální výdaje na venkově se zpravidla netýkají jeho zájmu.  Zdravý rozum 

venkovana pochopí tento rozdíl přesně dobře, proto v mnoha obcích se vyloučení z 

materiálního hlediska už fakticky prosazuje; obce existují nezávisle na velkostatkáři, a 

on na oněch; když jsou společné výdaje potřebné, tak budou rozhodnuty v oboustranné 

dohodě. 

  Pokud tato dohoda uplatňovala i přes obecní zákon z roku 1849 a přes protichůdně 

působící, tak to musí ležet hloubková síla v tak podmiňujících poměrech.   

  Ovšem je to ohledem na existující zákonodárství jen praxí vytvořenou mocí 

zvyklosti, níž jinde právě protiklad stojí.   

  Odlišnost v lidu blízkých poměrech, tento protiklad mezi nepřirozeným zákonem a 

přirozenou praxí, (...) je přetrvávající prvek pobouření a pro obecné  právní vědomí 

povážlivý, proto musí se považovat za potřeby veřejné morálky a spravedlivosti tyto 

poměry ukončit, zákonem z roku 1849 vytvořenou nespravedlivost opět napravit, a tím, 

že budou různé krajové  prvky na jejich přirozený základ postaveny, každý v jeho 
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vlastní sféře nezávisle konstituován, jím ale zároveň ve vyšší rovněž autonomním 

orgánu syntéza k společnému působení nabízena,  mír a klid v krajovém organismu opět 

trvale upevnit.“ 34         

  Toto mínění Clam-Martinice o obecní samosprávě silně odráželo jeho stavovský 

názor na společenský řád. „Velkostatkář je v podstatě odlišný sociální prvek od 

ostatního venkovského obyvatelstva“ a tento rozdíl „pochopí zdravý rozum venkovana 

přesně dobře“. Už fakticky prosazované vyloučení velkostatků z obecních závazků je 

                                            
34  „Wichtiger aber, als die materielle Frage, seien die Rücksichten auf die 
natürlichen Grundlagen der sozialen Ordnung.  Der Gutsbesitzer sei nun einmal 
ein wesentlich verschiedenes soziales Element von der übrigen Landbevölkerung.  
Die Grundlagen seiner sozialen Stellung ruhen nicht in der Gemeinde, seine 
Bedürfnisse finden in derselben nicht ihre Begränzung.  Er nehme an den 
Anstalten und Einrichtungen der keinen Antheil, und die streng communale 
Auslagen auf dem Lande berühren in der Regel sein Interesse gar nicht.  Der 
gesunde Verstand des Landmannes begreife diese Verschiedenheit recht wohl, es 
habe sich daher in vielen Gemeinden in materieller Beziehung die Ausscheidung 
faktisch bereits Bahn gebrochen; die Gemeinden bestehen unabhängig vom 
Gutsherrn; dieser von Jenen: und wenn gemeinschaftliche Auslagen benöthigt 
werden, so werden sie in beiderseitigen Einvernehmen beschlossen. 
   Wenn dies trotz des Gemeindegesetzes vom Jahre 1849 und trotz so vieler 
entgegengesetzt wirkender Faktoren sich zur Geltung gebracht habe, so müsse 
gewiß eine tiefgehende Macht in den so bedingenden Verhältnissen liegen.    
  Doch sei dies Angesichts der bestehenden Gesetzgebung nur eine durch die Macht 
der Gewohnheit hervorgebrachte Übung, welcher an anderen Orten gerade das 
Widerspiel entgegenstehe.  
  Eine solche durchgreifende Verschiedenheit in diesen dem Volke nächst liegenden 
Zuständen, dieser Gegensatz zwischen einen unnatürlichen Gesetze und einer 
natürlich gewordenen Übung, (...) sei ein fortwährendes Element der Gährung und 
für das allgemeine Rechtsbewußtsein im hohen Grade bedenklich, darum müsse es 
drittens als eine Forderung der öffentlichen Moral und Gerechtigkeit bezeichnet 
werden, diesem Zustande ein Ende, die durch das Gesetz vom J. 1849 geschaffene 
Ungerechtigkeit wieder gut zu machen, und dadurch, daß verschiedenen 
landschaftlichen Element auf ihre natürliche Grundlagen gestellt, jedes in seiner 
eigentlichen Sphäre selbstständig konstituirt, ihnen aber zugleich in einem 
höheren, gleichfalls autonomen Organe eine Synthese zu gemeinschaftlichen 
Wirken geboten werde, Friede und Beruhigung im landschaftlichen Organismus 
wieder dauernd zu befestigen.“  „Protokoll über die hinsichtlich der Durchführung 
des Gemeindegesetzes vom 24. April 1859 stattgefundenen Berathungen des zu 
diesen Behufe aus Vertrauensmännern zusammengesetzten Kommission in 
Böhmen“, NA PM1855-59, 3/1/12.   
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„přirozená praxe“, která je vytvořena „mocí zvyklostí“.  Prozatímní obecní zákon z roku 

1849 je pro něj „nepřirozený zákon“, který vytvořil nespravedlivost, a „tento protiklad 

mezi nepřirozeným zákonem je pro obecné  právní vědomí povážlivý“, proto z hlediska 

„potřeb veřejné morálky a spravedlivosti“ je třeba tuto „nespravedlivost napravit.“   

    Naproti liberální představě o obecní samosprávě, která je založena na občanském 

principu „veřejnosti“, a  považuje existující praxi ve venkovské společnosti založenou 

na lidových zvyklostech z doby poddanství za protiklad k ideálně historizované „obecní 

samosprávě“, výchozí hledisko hraběte Clam-Martinice bylo uznávat faktické modus 

vivendi venkovských obyvatel, a tím obnovit dominantní postavení velkostatkářů v 

nových poměrech.  Mimochodem musíme poznamenat, že nejde zde o prostý návrat k 

společenskému postavení velkostatkářů před revolucí 1848/49. Patent o zrušení 

poddanství a z toho vyplývajících břemen z března 1849 zbavil bývalé vrchnosti i 

povinností kontribučních fondů, chudinské péče atp., což ospravedlňovalo jejich 

patrimoniální a vrchnostenské postavení ve venkovské společnosti. Clam-Martinic 

nikdy o tomto neuvedl ani slovo, naopak stěžoval si na „příliš velký podíl velkostatkářů 

k obecnímu poplatku a v obecní ústavě“.    

    Díky složení komise s převahou velkostatkářů mohl prosadit Clam-Martinic bez 

vážné konfrontace svůj názor.  Podle zpracovaného obecního řádu pro České království 

z roku 1859 se připravovalo během roku 1860 vyloučení velkostatků z obecní 

samosprávy a vytvoření velkostatkářského území, v celých Čechách se přihlásilo 

celkem 357 velkostatků k vyloučení. 35  

    Tento obecní řád pro Čechy i s rámcovým říšským zákonem z roku 1859 však 

                                            
35„Verzeichnis der zur Ausscheidung angemeldeten Gutsgebiete“, NA PM1855-59, 
3/1/12.    
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kvůli politické změně platnost nezískal a se začátkem pseudokonstituční éry se otázka 

obecní samosprávy opět stala předmětem horlivé diskuse. Roku 1862 schválil Říšský 

sněm nový obecní zákon pro západní část habsburské říše, ale pro státoprávní 

požadavky federalistů, kteří požádali o rozšíření kompetencí zemských sněmů, musel 

mít tento zákon jen volně rámcový charakter,  který dal za úkol zemským sněmům 

zpracování podstatnějších částí právního obsahu v podobě nového  obecního zákona pro 

jednotlivé země. I otázka vyloučení či nevyloučení velkostatků z obecních závazků 

patřila  k předmětům rozhodnutí zemských sněmů, což umožnilo v této otázce přímou 

názorovou konfrontaci mezi liberály a velkostatkáři na českém sněmu. 

 

IV. Jednání o novém obecním zákoně na zemském sněmu 

    V únoru 1863 zahájil český sněm jednání o novém obecním zákoně a byl zřízen 

zvláštní výbor pro návrh nového obecního řádu.36 Hned na začátku diskuse vyšlo 

najevo, že důvodem největších střetů byly právě problémy skladby obce a vyloučení 

nebo vtělení velkostatků do obce.  Po referátu výboru pro obecní zákon předneseném 

Dr. Taschkem, podle něhož by měly být články o skladbě obce v Stadionově zřízení 

zachovány, vystoupil jménem menšiny ve výboru Jindřich hrabě Clam-Martinic, který 

byl v komisi pověřenců z roku 1859 hlavním iniciátorem, a navrhl, aby se sněm zabýval 

před jednáním o jednotlivých článcích obecního řádu problémem vyloučení či 

                                            
36Do výboru byli zvoleni z kurie velkostatkářů: hr. Jindřich Clam-Martinic, ryt. 
Wenzel von Eisenstein, hr. Hartig, hr. Rothkirch a dr. Taschek, z kurie měst a 
průmyslu: prof. Herbst, dr. Stamm, Fabrikant Wolfrum a Strache, z kurie 
venkovské: dr. Brauner, dr. Gabriel, starosta Pstross, Havelka a dr. Trojan.  
Stenographische Berichte des böhmischen Landtages (dále jen SBBL), 1863, III, 
s.77.  



 93 

nevyloučení velkostatků.37 

    Clam-Martinic uvedl základní důvody proti vtělení velkostatků do obcí. Za prvé 

poukázal na nutnost obnovy správní jednoty velkostatků rozkouskovaných do několika 

obcí, za druhé nepoměrná břemena velkostatkářů věci obcím, při současném vyloučení 

velkostatkářů z používání obecního jmění.38 

  Tyto důvody jsou uvedeny z hlediska velkostatkářského hospodářství.  V tomto 

stručně podpořil Clam-Martinice Karel kníže Auersperg.39   Hospodářské a finanční 

stránky této otázky jsou sice důležité, ale hlavně jde o světonázorový rozdíl a 

konfrontaci o pojmu „obce“ v moderní době.  Podle mínění menšiny výboru a jejích 

stoupenců by neměli velkostatkáři zasahovat do lokálního společenství, a měli zůstat 

mimo ně.  Podporujíc Clam-Martinice uvedl Leo hrabě Thun-Hohenstein toto: 

  „Katastrální obec je, jak ze všech stran nebo alespoň v širším kruhu uznáno, pro 

sebe nepřirozený, útvarem, a tak výbor katastrální obce, která vznikla sloučením 

z různých, do té doby samostatných obcí, je také nepřirozeným útvarem. (…) 

                                            
37“Der hohe Landtag geruhe, bevor derselbe in die Spezialdebatte der vorgelegten 
Gesetzentwürfe eingeht, dem Grundsatz als einen präjudiziellen zum Beschluße zu 
erheben: daß dem land- oder lehentäfelischen, das Wahlrecht in der Gruppe der 
Großgrundbesitzer begründeten Grundbesitzer das Recht anerkannt wird, nach 
Maßgabe des bezüglichen Gesetzes neben der Gemeinde als Gutsgebiet constituirt 
zu werden.“ SBBL, 1863, XXXIV, s.1095. 
38„Dazu (k příliš vysokému poplatku obce: TS) kommt, daß jedenfalls nicht in dem 
Verhältnisse, in welchem der Besitzer in der Gemeinde nach seiner Ausdehnung 
und Steuerzahlung beizutragen hat, auch der Nutzen steht, welchen der 
Gutsbesitzer von Anstalten der Gemeinde ziehen kann, ja daß gewisse Anstalten 
ganz ausschließlich der Gemeinde zu Gute kommen; daß ferner auch die Gemeinde 
bisher immer, oder wenigsten sind den meisten Fällen den Gutsbesitzer von den 
Nutzungen der Gemeinde ausscheidet.“ SBBL, 1863, XXXIV, s.1091.   
39„Daß die Trennung des Gutsgebietes in vielfache Parzellen sehr verschiedene 
Ungleichheiten und Unebenheiten hervorgebracht hat, das ist ganz ohne Zweifel; 
und um diese factisch ungünstige Verhältnisse auszugleichen, gibt es wohl kein 
anderes Mittel, als eben facultative Ausscheidung des Gutsgebietes möglich zu 
machen.“  SBBL, 1863, XXXIV, s.1099.  
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   Pokud jde v takových obcích o otázku, jestli může být sedlákovi žádoucí, že bude 

velkostatkář vsunut, tak si myslím, že dopadne odpověď mezi selskými obyvateli 

negativně. (…)  Je to, pánové, snad pochybné, že by měli rádi vidět sedláci, že, když se 

scházejí, aby měli obecní shromáždění, se posadí mezi ně jako kamarád zároveň muž, 

který dřív k takovému účelu mezi nimi nikdy neseděl, který je podle svého celého 

životního postavení jiný, který daleko vyniká nad nimi vzhledem k své schopnosti a 

vlivu. A když bude novým zákonem včlenění velkostatku do obce úplně provedeno, a 

velkostatkář bude téměř donucen hájit svůj zájem uvnitř obce, a když pravděpodobně 

vůbec, takové případy nebudou scházet, jde o takového velkostatkáře, který je veden 

především hlediskem svého vlastního prospěchu, když on nasadí v obecním výboru 

všechny prostředky, co jeho postavení a schopnost nabízejí, aby prosadil svůj názor, 

pokusí získat jednoho snad poskytnutím výhody, druhého odradit z jeho názoru 

nemilosrdným zacházením, a na třetího působit vliv jiným způsobem, bude to sedlákům 

správné?, nebudou to sami sedláci, kteří nahlas křičí: nechceme tohoto muže mít v naší 

věci prsty.  Pokud jde o obecní záležitosti, naši otci a praotci o tom sami jednali, a on 

nikdy neměl nárok, aby chtěl věc lépe pochopit než my, a věc vyřídit, jak se vyhovuje 

víc jeho přání a zájmu. Myslím si, pánové, je to nevyhnutelné, že, když ta věc bude 

takovým způsobem regulována, přijde den, kdy se ze samých obcí vzbudí odpor.“  40 

                                            
40„Die Katastralgemeinde ist, wie allseitig oder wenigstens in weiteren Kreisen 
anerkannt wird, ein an sich unnatürliches Gebilde, und eben so ist auch der 
Ausschuß der Katastralgemeinde, wo diese durch Zusammenlegung von 
verschiedenen bis dahin selbstständigen Gemeinden entstanden ist, ein 
unnatürliches Gebilde.  (...) 
    Wenn es sich in solchen Gemeinden um die Fragen handelt, ob es dem Bauer 
wünschenswerth sein kann, daß der Großgrundbesitzer hineingeschoben wird, 
dann glaube ich, daß unter der bäuerlichen Bevölkerung die Antwort negativ 
ausfallen wird.(…) …, daß wenn sie zusammentreten, um ihre 
 



 95 

  Jak Clam-Martinic, tak Leo Thun-Hohenstein vycházejí z předpokladu, že obec je 

lidovým společenstvím s vlastními zvyklostmi a mentalitou, což odpovídá nejen jejich 

stavovské koncepci o společenském řádu, ale i do jisté míry sociální skutečnosti a 

lidové praxi obecní samosprávy ještě zhruba desetiletí po zrušení poddanství.  Naproti 

tomu obecní samospráva po roce 1849 byla, nebo spíš měla být něco úplně jiného než 

„obec“ v době poddanství.  Na českém sněmu se k tomu vyjádřil Eduard Herbst: 

„Obec není totiž ono sdružení místně spolu žijících, které má tak majetek společně: 

toto majetkové společenstvo není obec moderního státu. V moderním státu se 

neobjevuje obec jen jako rozšířená rodina, ale v moderním státě je obec nutně nositel 

politického oprávnění, vytváří článek v organismu státu a rozhodně není tím, co se 

nazývalo před rokem 1849 obec.  To bylo spolu žijící lidé, kteří mají společný majetek, 

                                                                                                                                
Gemeindeversammlungen zu halten, sich mitten unter sie als Kamerad gleichsam, 
hinein setzt ein Mann, der früher nie zu solchem Zwecke unter ihnen gesessen ist, 
der nach seiner ganzen Lebensstellung ein Anderer ist, als sie, der in Beziehung 
auf sein Vermögen und seinen Einfluß sie weit überragt; das, meine Herren, ist 
wohl zu bezweifeln.  Und wenn erst durch ein neues Gesetz die Einzwängung des 
Großgrundbesitzes in die Gemeinde vollständig durchgeführt und der 
Großgrundbesitzer beinahe genöthigt sein wird, sein Interesse innerhalb der 
Gemeinde zu wahren, wenn vielleicht gar und, solche Fälle können nicht fehlen, es 
sich um einen Großgrundbesitzer handelt, welcher vorzugsweise von der Rücksicht 
auf seinen eigenen Vortheil geleitet wird, wenn er im Gemeindeausschuß alle 
Mittel, die ihm seine Stellung und sein Vermögen bieten, in Bewegung setzen wird, 
um seine Meinung durchzusetzen, den einen vielleicht durch Gewährung von 
Vortheilen zu gewinnen, den andern durch ungnädige Behandlung von seiner 
Meinung abzubringen und auf den dritten durch anderweitigen Einfluß 
einzuwirken sucht, wird das der bäuerlichen Bevölkerung recht sein?  Wird nicht 
die bäuerliche Bevölkerung selbst es sein, die am lautesten rufen wird: wir wollen 
jenen Mann nicht in unserer Sache die Hände mit im Spiel haben.  Unsere Väter 
und Großväter haben, was als Gemeindeangelegenheit verhandelt worden ist, 
immer allein behandelt und nicht er hat die Berechtigung gehabt die Dinge besser 
verstehen zu wollen als wir, und sie so einzurichten, wie sie seinem Wunsche und 
seinem Interesse mehr entsprechen.  Ich glaube, meine Herren, es ist 
unvermeidlich, daß wenn die Dinge in dieser Weise geregelt werden, der Tag 
kommen wird, wo aus den Gemeinden selbst der Widerstand sich erheben 
wird.“  SBBL, 1863, XXXIV, s.1109. 



 96 

ale o politickém oprávnění, o vykonání práv, které se může považovat v jisté souvislosti 

za právo občanské společnosti v státu, nemohla být ani řeč, to jsme jasně viděli, když 

srovnáme venkovské obce, které dřív vznikly, s těmi, co skutečně obcemi byly, 

s městskými obcemi.“41 

Proti tomu vystoupil zase Clam-Martinic: 

„Bylo nám řečeno, že obec do roku 1849 neexistovala. Nyní, pánové, dějiny naší 

země a dějiny naše obecního života je vyvrácení toho.  Prosím, abyste šli do každé 

vesnice a zeptali se, jestli Gemeinde, obec, hromada dříve byla, tak zjistíte, že byl 

možno jen v mála zemích pojem obecního života v takové míře, právě jako v Čechách.  

Tento pojem ovšem neexistoval tím, že by se obkreslil kružidlem a tužkou a by se 

fingoval podle systému a teorie, ale že ho život stvořil.  Tento pojem nebyl založen na 

principu moderního státu.  (...)  Existovaly obce, a obce mají právo, aby byla jejich 

existence uznána.  Obce existovaly bez velkostatkáře, existovaly bez těch sloučení a 

sjednocení zákonem donucených. 

Trvám na zásadě, která byla vyjádřena v přednášce k zákonu z roku 1849, že obecní 

svazek je přirozeně rostlý, a jen tam existuje, kde je přirozeně rostlý, a že se obecní 

                                            
41  „Die Gemeinde ist nämlich nicht jede Gesammt=Vereinigung von örtlich 
beisammen Lebenden, welche etwa auch Vermögen gemeinschaftlich haben:  diese 
Vermögen=Genossenschaft ist nicht die Gemeinde des modernen Staates.  In dem 
modernen Staate erscheint die Gemeinde nicht blos als eine erweiterte Familie: 
sondern im modernen Staate ist die Gemeinde nothwendig ein Träger politischer 
Berechtigungen, sie bildet ein Glied in dem Organismus des Staates und da war 
dasjenige, was man vor dem Jahre 1849 Gemeinde nannte, ganz und gar nicht.  
Das waren beisammen legende Menschen, die ein gemeinschaftliches Vermögen 
haben, aber von politischen Berechtigungen, von Ausübung von Gerechtsamen, 
welche in gewisser Beziehung als Gerechtsame der bürgerlichen Gesellschaft des 
Staates angesehen werden können, von diesen Gerechtsamen kann keine Rede 
sein, wir sahen das deutlich, wenn wir jene ländlichen Gemeinden, die früher 
bestanden, vergleichen mit den, was wirklich Gemeinden waren, den städtischen 
Gemeinden…“  SBBL, 1863, XXXV, s.1112. 
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svazek nedá udělat a oktrojovat.“42 

Zde je opakovaně zdůrazněno, že obec je „přirozeným“ útvarem, existovala 

nepřetržitě, i tím že dokonce má svoje „právo“.  Clam-Martinic s Leo Thunem chápe 

obec v dějinné kontinuitě a uznává její apriorní existenci.  Pro ně není žádná souvislost 

mezi „moderním státem“ a obcí. S pojmem „obce“ si představují šlechtičtí velkostatkáři 

a liberálové každý něco podstatně jiného: pro šlechtické velkostatkáře je to lidové 

společenství (pro Clam-Martinice je tento pojem  synonymem „vesnice“, „hromada“), 

zatímco pro liberály určitým článkem občanské společnosti.  Jak je už výše uvedeno, i 

když někdy i liberálové odkazují na dějinnou kontinuitu obce k obhajobě obecní 

samosprávy, je spíš produktem idealizované historizace obce než uznávání lidové praxe.   

Takový názorový rozdíl o „obci” odráží i na názory na roli velkostatkářů ve 

společnosti. Clam-Martinic a další velkostatkáři tvrdí, že vyloučení velkostatků z 

obecních závazků a vytváření vlastního správního územního celku je potřebné pro 

rozvoj a modernizace velkostatkářského hospodářství, jež vede k vzestupu celého 

                                            
42 “Es ist uns gesagt worden:  Eine Gemeinde hat bis zum Jahre 1849 nicht existirt.  
Nun, meine Herren, da ist die Geschichte unseres Landes und die Geschichte 
unseres Gemeindelebens die Widerlegung davon.  Ich bitte in jedes Dorf zu gehen 
und zu fragen, ob eine Gemeinde, eine obec, eine hromada früher bestand, und 
man wird finden, daß vielleicht in wenigen Ländern, wie gerade in Böhmen der 
Begriff eines Gemeindelebens bestanden hat.  Er hat allerdings nicht bestanden, 
wie man ihn mit Zirkel und Bleifeder abzeichnen und nach Systemen und Theorien 
fingieren würde, sondern wie ihn das Leben hervorgebracht hat.  Er hat allerdings 
(...) nicht nach dem Begriff des modernen Staates bestanden: aber die Gemeinde 
hat bestanden und hat das Recht zu bestehen. (...)  Bestanden haben  Gemeinden, 
sie haben auch das Recht, daß ihr Bestand anerkannt wird.  Sie haben aber 
bestanden ohne Großgrundbesitzer, sie hat auch bestanden ohne alle diejenigen 
Verbindungen und Vereinigungen, welche durch das Gesetz ihr imputiert worden 
sind.  Ich halte mich an den Grundsatz, welcher in dem Vortrage zu dem Gesetze 
vom Jahr 1849 ausgesprochen wurde, daß der Gemeindeverband ein 
naturwüchsiger ist, und nur dort besteht, wo er eben naturwüchsig ist, daß der 
Gemeindeverband sich nicht machen, nicht octroieren läßt. ..“  SBBL, 1863, XXXV, 
s.1118. 
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národního hospodářství, přitom liberálové připisují velkostatkářům jinou úlohu ve 

společenském řádu. Šlechtičtí velkostatkáři by se měli stát organickou součástí 

vytvářející se občanské společnosti a hrát roli jakési honorace, která by vykonávala svůj 

osvěcující vliv nad lokálním společenstvím (obcí).   Eduard Herbst o tom prohlašuje: 

„Jistě a hrdě mohu říci, že naše aristokracie není lidu odcizena:(Bravo) a když k lidu 

mluví, tak lid ji poslouchá (Bravo, vlevo „opravdu“).  Myslím si, že tím bude mnoho 

uděláno, když bude dána našemu velkostatkáři možnost, aby mohl být jeho hlas 

poslouchán dřív, než se obec usnesla.  To je důležité v zájmu velkostatkáře i v zájmu 

obce, aby velkostatkář nevytáhl od obce své spolupůsobení, svou radu a ochranu.“43  

 

Celá diskuse o vyloučení velkostatků z obce ve výboru důvěrníků z roku 1859 a na 

českém sněmu z roku 1863 ukazuje, že jde o odlišnou koncepci společenského řádu a o 

„obci“ mezi velkostatkáři a liberály.  Na základě stavovské koncepce o společenském 

řádu se pokusili vyvrátit změny po Prozatímním obecním zřízení, ovšem s 

předpokladem, že obnova patrimoniální a vrchnostenské správy a soud už není možná, 

ani pro ně žádoucí.  Chtěli šlechtičtí velkostatkáři nadále ponechávat správu nejnižší 

instance jako obecní záležitosti lokálnímu společenství („obci“), tak ji pořídit dle 

lidových zvyklostí a lidového vědomí o řádu.  Lidová společenství by měl dozorovat i 

                                            
43 “Es ist gewiß, und mit Stolz kann ich diese sagen, unsere Aristokratie dem Volke 
nicht so entfremdet: (Bravo) und wenn sie zu unserem Volke spricht, so wird sie 
auch bei unserem Volke Gehör finden (Bravo, links „sehr wahr“).  Und es ist, 
glaube ich, viel damit gethan, wenn nur unserem Großgrundbesitzer die 
Möglichkeit gegeben ist, daß seine Stimme überall gehört werden muß, bevor die 
Gemeinde einen Beschluß faßt.  Es ist wichtig sowohl im Interesse des 
Großgrundbesitzes, als auch wichtig im Interesse der Gemeinde, daß der 
Großgrundbesitz seine Mitwirkung, seinen Rath und seinen Schutz der Gemeinde 
nicht entziehe.“ SBBL, XXXV.p.1113.  Podobný názor představuje např. článek v 
Národních listech, „Naši velkostatkáři“, Národní listy, 13.3.1863.   
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vládnout „z hory“ bez účasti lidové vrstvy samosprávní orgán vyšší instance nebo státní 

úřady. I když taková koncepce je zčásti v rozporu se „zásadami“ neoabsolutistického 

státu z roku 1851, do jisté míry odpovídá správní a policejní praxi státních úřadů ve 

vládě a dozoru nad venkovskými obcemi v padesátých letech 19. století.  Tento rozpor  

se shoduje s odlišnými přístupy nižšího státního úřadu, totiž okresního, a vyššího úřadu 

k obecním záležitostem.   

Liberálové se snažili vytvářet místo stavovsky rozdělené společnosti „veřejnost“, kde 

by byla umožněna interakce a negociace politických subjektů z různých společenských 

částí a vrstev, a tak si představovali „občanskou společnost“.  Lokální společenství se 

mělo transformovat do jednoho článku této společnosti, šlechticům měla být připsána 

nová společenská úloha. 

Plenární debata o vyloučení velkostatků skončila výjimečně otevřeným hlasováním, 

jež žádala velká horlivost debaty.  Menšinový návrh výboru, jejž představil plénu 

sněmu Clam-Martinic, byl odmítnut tím, že hlasovalo 70 pro návrh, 147 proti a 25 se 

zdrželo hlasování.  Byla to velmi neobyčejná chvíle v dějinách českého novověkého 

sněmu, kdy byli čeští a němečtí liberálové na stejné straně.   Společně iniciovali 

ustanovení nového obecního zákona pro České království a zákona o zavedení 

okresního zastupitelstva.  Výsledkem zřízení rozsáhlého samosprávního systému bylo, 

že liberálové, obzvláště čeští, ale i němečtí, získali politickou základnu.  Potom i obecní 

život byl politizován. 

 

  Důsledná snaha liberálů o vytvoření zinstitucionalizované moderní obce obráží také 

jejich postoj k peticím zaslaným z venkova k zemskému sněmu.  Pokud jde o stížnosti a 

spor o správu a hospodaření s obecním jměním, neměl ovšem zemský sněm žádnou 
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platnou kompetenci.  Přesto by bylo zajímavé zkoumat postoj poslanců k peticím ve 

výše uvedené souvislosti. 

  Stížností domkářů na libovolné hospodaření s obecním jměním a na jejich vyloučení 

z jeho používání obecními představiteli a sedláky bylo mnoho stejně jako v 

předcházející době. V jedné petici domkářů z Jetětic z Mílevského okresu 

prostředkované Františkem Braunerem z 21. 2. 1863 se žádalo o zapsání užitku z 

obecního lesa a sedláky zakoupených obecních gruntů do obecního účtu a o odprodání 

obecních gruntů domkářům.  Petiční komise zemského sněmu navrhla, aby tato petice 

byla vrácena, protože tato záležitost podléhala rozhodnutí obecního výboru, a jenom v 

případě protestu proti tomuto rozhodnutí bylo možno se odvolat k příslušnému 

okresnímu úřadu.   

  Ale Brauner proti tomuto návrhu komise zareagoval a trval na přímém zásahu ze 

strany zemského výboru a koncipoval žádost o vyšetřování okresnímu úřadu: 

„Zpravodaj s ohledem na se toho týkající kompetenci zemského sněmu navrhuje, aby 

se doručila tato petice c.k. okresnímu úřadu v Habrech s žádostí, aby tyto údaje kvůli 

protizákonnému účetnictví s obecním jměním na místě viděli, v případě, kdy budou tyto 

potvrzeny, toto protizákonné účetnictví odstranili, a oznámení o tom zjištění učinili a i 

petentům dali vědět, že je odprodání nebo rozdělování obecního jmění nepovolené 

podle §.74 prozatímního obecního zákon.“44  

                                            
44 “Referant stellt jedoch mit Rücksicht auf die diesfällige Kompetenz des h. 
Landesausschußes den Antrag, diese Petition dem k.k. Bezirksamte in Habern mit 
Ersuchen zuzustellen, die Angaben wegen gesetzwidriger Gebarung mit der 
Gemeindevermögen auf dem Grund zu sehen, im Falle sich dieselben bestätigen 
sollen, die gesetzwidrige Gebarung abzustellen u. über das Verfügte sowohl hiefür 
die Anzeige zu erstatten, als auch die Petenten mit der Beisätze zu verständigen, 
daß eine Veräußerung resp. Vertheilung des Gemeindevermögens nach §. 74. des 
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  Ve dalších podobných případech projevil stejný postoj Anton Schmaykal i další 

němečtí liberálové stejně jako čeští.  Ovšem to neznamená, že tito liberálové v takové 

záležitosti stáli na straně stěžujících si domkářů, což jasně vyplývá z citovaného 

Braunerova podání i z jeho díla, např. Die böhmische Bauernzustände z roku 1846.45  

Nejde o nějaké vyřešení sporu mezi sedláky a domkáři v obci, nýbrž o zákonné 

regulování a institucionalizování obecních poměrů. Postoj liberálů se podstatně odlišuje 

od postoje zeměpanské moci i velkostatkářů v tom, že chápou obecní záležitost jako 

veřejnou, nikoli izolovanou věc uvnitř obce, a uvažují o zásahu vyššího státního či 

samosprávního orgánu (tj. v tomto případě zemského výboru) za odpovědnost k 

přestavení obecních poměrů.   

 

Závěr 
  I když liberální představitelé v svých publikovaných příspěvcích zdůraznili  

samostatnost či svoboda obcí, ale nikdy bezvýhradně.  Tato obec není jako taková, jak 

ve skutečnosti existovala, ale idealizovaná, která by mohla a musela být „základem 

svobodného státu“. To znamená, že uzavřené lokální společenství by mělo být 

přebudováno v organickou součást veřejné občanské společnosti. Všeobecně uznaný 

názor, že čeští liberálové obhajovali samosprávní systém jako základnu svého 

politického vlivu, pokud neměli politické perspektivy uskutečnit reorganizaci 

                                                                                                                                
prov. Gem. Ges. unzuläßig sei.“  František Brauner, 28.6.1863, v petiční komisi 
zemského sněmu, NA fond Zemský výbor 1791-1873, 2-62a  
45 Franz Brauner, Böhmische Bauernzustände im Interesse der Landeskultur und 
des Nationalwohlstandes besprochen, Wien, 1847, s.202-203.  §.74 Prozatímního 
obecního zákon je následující: Da das Gemeindevermögen und Gemeindegut 
Eigenthum der Gemeinde als moralische Person, und nicht der jeweilige 
Gemeindeglieder ist, so ist jede Veräußerung des Gemeindevermögens und Gutes 
und jede Vertheilung desselben untersagt, und nur ausnahmsweise kann unter 
gehöriger Begründung die Bewilligung hiezu von dem Landtage ertheilt werden. 
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státoprávního uspořádáni habsburské říše a zemskou autonomii království Českého, je 

sice pravdou, ale úkol, před nímž stáli, byl především integrovat různá malá uzavřená 

společenství do širšího rámce občanské společnosti, kde by mohli působit svým 

politickým diskursem.   

  Politická veřejnost občanské společnosti se nacházela ještě v šedesátých letech 19. 

století v procesu vzniku a o politické soutěži různých politických sil moderní doby, pro 

kterou je nutnou podmínkou veřejný prostor, v němž funguje politický diskurs, nemohlo 

být ani řeči, když tato podmínka ve společnosti chyběla.  Liberální představitelé čeští i 

němečtí usilovali o integraci společnosti na vyšší úrovni, než byla, aby odstranili 

veškeré překážky k vytvoření otevřené občanské společnosti.  Jednání o obecním řádu 

na českém zemském sněmu v roce 1863 bylo jednou z mála chvil v českých politických 

dějinách 19. století, kdy se čeští a němečtí liberálové shodli. K tomuto shodování vedla 

právě výše uvedená úvaha. Avšak jak dějiny zemského sněmu ukazují, probíhal proces 

formování občanské společnosti rovněž paralelně s desintegračním procesem národně 

politického diskursu.  Rodící se občanské společnosti v Čechách proto musel být silně 

vštěpován národní charakter.   

  Neoabsolutismus sice uznával občanský princip, což se na jedné straně projevilo 

jako uniformizační směr politické správy, ale nikdy ho důsledně se neprosadil.  Pokud 

jde o politickou správu na nejnižší úrovni,  stavěl neoabsolutismus kolise? spíše na 

existujícímch poměrech. Neoabsolutismus ponechával rozpor mezi novodobým 

občanským principem a praxí obecní samosprávy nevyřešený a působil pouze jako 

dozorčí kontrolní moc nad lokálním společenstvím. Tento rozpor si uvědomili jednak 

liberálové, jednak venkovské chudé obyvatelstvo, které toužilo po ospravedlnění 

obecních poměrů, ale současně? se dívali na poměry ze zcela opačného hlediska.  Když 
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v roce 1859 ztroskotal pokus o nový obecní zákon, zkrachoval celý dosavadní politický 

směr v oblasti obecních záležitostí.  Teprve obecním řádem z roku 1863 byl určen směr 

k vytvoření novodobé občanské společnosti. Avšak proces vytváření občanské 

společnosti v Čechách trval ještě dlouho, až do přelomu století.  Přesto šedesátá léta 19. 

století byla mezníkem tohoto vývoje, protože se veškeré základní podmínky pro tento 

vývoj vytvořily v této době. Formování občanské společnosti se postupně 

uskutečňovalo vtělováním lokálních společenství, tj. obcí jako takových, do širšího 

rámce společenského vývoje. Při tom hrály velmi důležitou roli spolky a okresní 

zastupitelstva, kde zasedali obecní představení vedle zástupců honorace. Zde se 

vytvářela politická veřejnost, a tím byla postupně se integrující lokální společenství 

jaksi politizována.  Tento proces vyvrcholil po prusko-rakouské válce na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let 19. století.  Táborové hnutí, jehož masovou mobilizaci a 

shromáždění umožnil právě tento proces, bylo nejnápadnějším výrazem toho, že se 

vytvářel veřejný prostor, kde může působit politický diskurs a politický symbol na 

široké vrstvy obyvatelstva.  
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  Kapitola III.  

Vášnivá doba slavností – k "vymyšlenému Češství" 
 
Úvod 
1. Socializace obrozenské kultury 

  Proces tzv. Národního obrození v první polovině 19. století je snaha vytvářet 

srozumitelný sémiotický systém, kterým by se vyjádřila existence českého národa, který 

by byl plnoprávným politickým a kulturním subjektem s jistou historičností a 

civilizovanost mezi evropskými národy.  Tohoto procesu se účastnil malý okruh 

intelektuálů zvaných vlastenci.  V první polovině devatenáctého století je používání 

českého jazyka ve společenské komunikaci, jakož i ve vědecké a intelektuální sféře 

příznakovým chováním a výrazem vlastenectvím.  Národní obrození je procesem 

znovustvoření českého jazyka jako prostředku veřejné komunikace literátů a 

intelektuálů, stejně jako úsilí vytvořit dostatečnou slovní zásobu a odpovídající styl, s 

kterými by se mohly popsat veškeré události v tomto světě.  Ve společenské skutečnosti  

19. století v českých zemích se jedná o  proces odlišování českojazyčné společnosti od 

německojazyčné veřejné sféry, přičemž drtivá většina českých vlastenců i nadále 

absolvovala vzdělání v němčině. 

  Zde bychom se měli zmínit o tezi Miroslava Hrocha pojednávající o třech etapách 

vytváření národa.  Podle Hrocha se vytváření novodobého národa  začíná fází A, kde se  

rozvíjí zájem o národní kulturu v malém okruhu intelektuálů, kteří se pak zabývají 

lingvistickým, filologickým, historickým, národopisným a jiným bádáním, jakož i prácí 

literární. Pak pokračuje přes fázi B, kde se výsledky fáze A rozšiřují i mimo okruh 

intelektuálů, až konečně k fázi C, která se charakterizuje masivním národním hnutím.  

V českém případě trvá fáze A zhruba od doby osvícenství zhruba až do třicátých let 19. 

století, fáze B odpovídá pozdně Jungmannnovské éře do čtyřicátých, a fáze C začínala s 
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revoluce 1848.  Význam Hrochovy teze spočívá za prvé v tom, že tato periodizace 

umožnila analýzu třídní a regionální struktury národotvorného procesu, a tím 

komparativní studium tohoto procesu.  Za druhé jeho práce vyjasnila skutečnost, že 

hlavním nositelem kultury národního obrození nebyli rolníci, kteří prý nejlépe zachovali 

národní kulturu, ale  inteligence z městského prostředí.  Je to jistě nejpodstatnější kritika 

romantické představy  19. století, kterou zdědila i komunistická historiografie. 

Protože chápání národního obrození v komunistické historiografii je aplikací 

romantismu k teorii třídního boje, byl Miroslav Hroch v šedesátých letech do jisté míry 

kacířem. Na druhé straně  Hroch přispíval  ortodoxní marxistické historiografii tím, že 

pojímal národní obrození jako nutnou součást socio-ekonomické transformace, jako 

například od feudálního ke kapitalistickému uspořádání společnosti, nebo vytváření 

občanské společnosti v moderní době.  Tedy vytváření jistého národu je chápáno jako 

nevyhnutelný proces v rámci modernizace.  Jako příčiny k přechodu z fáze B k fázi C je 

uveden např. rozvoj komunikačních prostředků, otevírání možnosti politické účasti 

širším sociálním vrstvám atd., nicméně je tady předpokládána existence jisté skupiny 

obyvatel, která by potom vytvořila národní společnost.   

Avšak zrození a rozvoj národní společnosti v 19. století nejsou, stejně jako 

modernizace,  procesy jednosměrné.  Navíc nemůžeme předpokládat existenci jisté 

skupiny obyvatel, buď etnika, nebo ethnie, z níž by vyrůstal moderní národ.  V tom 

ohledu  Hroch má blíže k Anthonymu Smithovi, a proto sám v poslední době kritizuje 

výrazně "modernisty".    

Ovlivněn myšlenkami M. Hrocha a na základě sémiotické studie podle Tartuské 

školy  popsal národní obrození jako kulturní fenomén literární historik Vladimír 

Macura.  Macura vyloučil všechny prvky esencialistické interpretace národního 
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obrození, a zdůraznil, že  v obrozeneckých textech je mnohem důležitější reprezentace 

hodnot českého jazyka a kultury než faktičnost , která ukazuje český národa jako plného 

kulturního subjektu.  O textech Kolára, Jungmannna a jiných literátů národního 

obrození Macura píše:  

 "Protikladné atributy jako součást celé řady výrobků považovaných ve svém celku za 

přípustné v rámci Jungmannovské normy jsou vlastně rovnomocné z hlediska téže 

funkce.  Současně libovolnost atributů připisovaných nejrůznějším jevům napovídá 

malý smysl pro váhu faktu, naznačuje, že důraz je kladen na funkci, nikoliv na fakt sám, 

že pravdivost je obecně hodnota spojovaná v obrozenských textech velmi často nikoliv 

s věcným obsahem, ale s funkcí věcného obsahu v daném okamžiku, s jeho účelovostí." 

  Společenství vlastenců bylo konfrontováno s reálně společenskou a politickou praxí 

v době revoluce 1848.  V této revoluci se objevily skoro všechny základní otázky 

spojené se  státoprávní přestavbou habsburské monarchie a s jednotlivými národními 

politikami v druhé polovině dlouhého devatenáctého století, a zrušení poddanství a jiné 

důležité výsledky revoluce se staly předpokladem k dalšímu politickému a sociálnímu 

vývoji.   Avšak mimo literární texty nebyla  sama existence českého národa jako 

politického a historického subjektu příliš jasná nejen pro širší vrstvy lidí, ale i pro 

představitele národní politiky.   tento fakt ilustruje například postoj Františka Palackého 

v Ústavním výboru kroměřížského sněmu.  Úkolem české národní politiky bylo 

vytvářet národní formy kultury, tj. kulturně společenské formy, nový sémiotický 

systém, s nímž by se mohla vyjadřovat existence českého národa. Ovšem pokud národní 

politika je sociální praxí, která potřebuje politickou mobilizaci, organizaci a koordinaci 

nejrůznějších zájmu ve skutečnosti, nebylo očekávat souladnou a integrální interpretaci.  

V revoluci 1848 se projevila národní politika, ale národ" nebyl ještě sociální skutečností 
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a kulturní formy k vyjádření národní politiky se právě začínaly vytvářet.  Tento proces 

trval dalších dvacet let až do přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století.   

   

2. Vášnivá doba slavností 

  Tato kapitola se zabývá  analýzou socializačního procesu obrozenské kultury s 

"vášnivou dobou slavností".  Je to zároveň proces vytváření nové politické kultury na 

venkově, který dal patřičné kulturní výrazy po roce 1848 vzniklým politickým a 

sociálním proměnám.  Je to doba, kdy se vytvářely a uskutečňovaly nejrůznější druhy 

"národních slavností", a  psalo se o nich jako o důležitějších společenských událostech.  

Svatopluk Čech nechal o těchto slavnostech mluvit svého hrdinu pana Broučka takto: 

  "máme v Čechách již takovou spoustu proslulých lidí, že trávíme skoro všechen 

svůj čas srdečnými ovacemi, slavením pětiletých jubileí, pořádáním slavnostních 

banketů i večírků a podobnými užitečnými věcmi".   

  Analýza národních slavností vysvětluje socializační proces sémiotického systému 

reprezentace českého národa, který se uplatňoval v malém okruhu vlastenců.  "Vášnivá 

doba slavností" je počátkem tohoto procesu.  Macura o obrozenské kultuře také píše: 

  "realita české kultury je ve svých počátcích nutně více záležitostí vnitrotextovou než 

mimotextovou; mnohem živější a kompletnější je tedy obraz sociální situace vytvářený 

samými kulturními výtvory než skutečně mezilidské, sociální vazby, do nichž pak tyto 

výtvory vstupují".   

  Macura naznačuje možnost socializovat obrozenskou kulturu divadelní praxí, která 

je "jako instituce reálná": 

  "proces zreálňování české Jungmannnovské kultury, překonávání jejího 

"obrozenství" ve vlastním smyslu slova se může opírat snad ještě více než o textovou 
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produkci Jungmannnovské kultury právě o divadlo.  Jestliže na počátku stojí proti sobě 

výrazně herní ráz Jungmannnovského konceptu české kultury, spíše "hraní na kulturu" 

než kultura skutečně sociální, a divadlo jako instituce tak či onak "reálná", pak s 

postupným zreálňováním české kultury (pohyb od textu k reálu, včleňování institucí, 

rozvoj sociálních vztahů, socializace vlasteneckého života a získávání širší společenské 

základny pro vlastenecký program) se naskýtá možnost jejich sblížení".   

  Na základě tohoto poznatku literárně historického analyzuje tato kapitola proces 

přetváření a aplikování obrozenské kultury do širšího společenského kontextu jako 

kulturní typ národní na příkladu národních slavností.  Národní slavnosti jsou totiž 

chápeme jako společensky hrané divadlo.  

  Při rozboru národních slavností se analyzuje především kulturní typ, který se 

formuje a referuje v jejich organizování a samotném průběhu, a národní ideologie sama 

má pouze druhořadý význam.  Tady se neproblematizuje myšlenka, záměry a cíle 

iniciátorů a organizátorů slavností, ale vnější forma výrazu jako kulturní typ, které 

mohou libovolně odpovídat obsahu (ideologii) slavnosti.  Národní slavnost poskytuje 

prostor, kde kulturní typ interpretují účastníci nejrůznějšími způsoby.   

  Vášnivá doba slavností, která  trvala zhruba dvacet let od začátku šedesátých let 19. 

století, byla detailně zdokumentována v soudobém českém tisku.  Noviny pečlivě 

sledovaly přípravy a průběhy slavností a poté diskutovaly jejich důležitost pro národní 

společnost a místo v národních dějinách.  O nejmenších slavnostech na venkově byly 

publikovány zprávy psané korespondenty nebo čtenáři.  Tak tomu nebylo jen v české 

společnosti.  V německých zemích se konaly národní slavnosti již od první poloviny 19. 

století, a vrcholily Schillerovou slavností roku 1859.  V rakouských zemích 

organizovali liberálové "černo-rudo-zlaté" slavnosti.  V Čechách si vzájemně 
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konkurovaly,  konfrontovaly se a  napodobovaly slavnosti české a německé  České a 

německé noviny a časopisy  překládaly a citovaly články těch druhých spíše v  

pejorativním duchu.  Tato kapitola se zabývá nejen novinovými a časopiseckými 

články, ale také úředními zprávami ne jen jako dokumenty o různých událostech, ale 

také jako diskursy, které je vytvářely a doprovázely, a tím analyzuje formování kulturní 

formy vyjádření.   

 

I. Vytváření národní formy – vlastenecké společenství. 

1: "Český" společenský život 

  I když se organizace národních slavností začínaly po zahájení pseudo-konstituční 

éry v šedesátých letech 19. století, jejich prototyp najdeme v národním plesu vlastenců z 

čtyřicátých let.  Úkolem vlastenců bylo dokázat, že vedle té části společnosti, v níž 

dominovala němčina,   existuje také samostatná společnost občanů, kteří komunikují 

česky.  Bylo třeba ukázat, že tato česká společnost je s vlastními kulturními normami a 

praxí plně rovnoprávná a symetrická se společností podepřenou německou vzdělaností.   

  Ples fungoval jako prostor, kde si občané praktikovali společné kulturní praxe, a tím 

se zjišťují, že jsou členové jedné občanské společnosti.  Jestliže se pražská měšťanská 

kultura  zakládala na německé vzdělanosti a  etice biedermaieru, český ples tedy musel 

poskytovat prostor, ve kterém se prosazovaly občanské kulturní normy a společenský 

způsob chování ve formě české.  Je příznačné, že to byl  právě dramatik Josef Kajetán 

Tyl, který zorganizoval první český ples konaný 5.2.1840.  Musel vymyslet etikety, 

dekoraci sálu aj., aby plesu dal "český ráz".  Hlavním úkolem tohoto plesu bylo právě 

vytvoření českých znaků pro společenskou komunikaci.  Český ples byl opakovaně 

pořádán až do roku 1848 a rozšířil se i do venkovských měst.  Od roku 1860 se stala z 
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tohoto pokusu vlastenců každoroční společenská událost.  

  "Beseda", konající se na Žofíně 8.4.1861 v sále vyzdobeném českým, moravským a 

slezským znakem, byla "slavnost právě národní".   

  "Oba sály byly velmi vkusně a bohatě dekorovány; v hlavním veliká musa, v malém 

sochy Havlíčka-Borovského a Jungmannna, na stěnách veliké medaillony Karla IV. a 

Jiříka Poděbradského.  Okna kyprou zelení ozdobená.  Pánové nejvíce v čamarách, 

dámy namnoze v obleku národním, aneb v národních barvách. ...  Po půlnoci spustilo 

celé obecenstvo  "Hej Slované," "Kde domov můj," "Slovan jsem a Slovan budu,"  

načež naše živá mládež provolávala slávu všem našim výtečníkům". 

  8. dubna je výročí vydání kabinetního listu za revoluce roku 1848, jehož 

reminiscencí je tady právě Havlíček.  Ozdoba sálů je plná historismu: smísili se čeští 

králové s  představiteli obrozenské kultury (Jungmannnem) a národní politiky 

(Havlíčkem).  Důležitá funkce tohoto historismu je propojovat historickou kontinuitu 

Království českého se současnou českou národní společností, i když jsou charakteristiky 

daných osob v interpretaci národních dějin často v rozporu.  Z "velké múzy" se 

rozvinula v národních slavnostech v druhé polovině šedesátých letech alegorická 

postava "Bohemie" nebo "Slavie", která odpovídala německé "Germanii".  Tato  

anonymní ženská postava odkazuje idealizované ženství v občanské morálce,  a ta 

vymyšlená bohyně zároveň spojuje historickou kontinuitu národních dějin s jejich 

pravěčnému původem. 

  O potřebě "národního oděvu" byly často vedeny diskuse od doby revoluce 1848.  

Pokud se hledal národní oděv vhodný pro veřejné vystupování, sám slavnostní oděv 

lidový nemohl nahradit "redingot a cylindr", protože podle mínění vlastenců  patřil tento 

oděv vlastně poddanské kultuře.  Oděv "slovanského i národního" rázu měl být teprve 
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vymyšlen.  Prvním pokusem  byl návrh uniformy národní gardy roku 1848.  

Následovala vážná diskuse o tom, v jakém oblečení by měli vystupovat v zemském 

sněmu čeští liberálové.  nová situace, tedy reprezentace české společnosti v říšské 

politice, vyžadovala patřičnou formu vyjádření.  K národnímu oděvu dávaly inspiraci 

nejen šlechtické šaty z dřívější doby a lidový slavnostní oděv, ale také polský a srbský 

oděv šlechticů a vévodů chápaný jako oděv slovanský, což vytvářelo národní oděv, 

který byl podivnou směsicí  historického, folklórního a stavovského stylu.1  "Čamara" 

byla původně vymyšlena v době revoluce 1848 a v šedesátých letech byla se stala 

komerční komoditou k rozšíření, protože se v té době namnoze rozmnožovala příležitost 

k jejímu nošení, například na národní ples, národní slavnost apod.  Soudě podle 

množství reklam v novinách a údajných patentů jednotlivých krejčích, byla čamara 

dobře prodávané a populární zboží.  Německý tisk si tropil v každém případě posměch z 

čamary, jejíž význam v české společnosti až chtěl posunout do bizárnosti.  Při zahájení 

českého zemského sněmu se v Tagesbote aus Böhmen psalo o čamaře: 

  "A při této příležitosti by bylo pěkné, poznamenal národní bulletin v jásající náladě, 

kdyby si Dr. Bělský také oblekl čamaru.  Jako by musel patřit i zabalením těla této 

straně, která by se nikdy neuspokojila v Tantalovy žádostivosti po přiznání tělem i a 

duší.   

  Čamara nebyla příliš šťastné sako národu.  Hlavní osobnosti je nosily jen 

příležitostně, a to bez úspěchu.  To bylo při pěvecké slavnosti v Brně, a vzpomínky na 

svázané knoflíkové dírky čamary koryfejů odvracely těm pánům pokušení, aby vyndali 

ze skříně šaty tento kulturně historický výrobek národního krejčovství.  Tak vidíme 

                                            
1  Ovšem polský šlechtický oděv byl historicky vymyšlen v době tříletého sejmu, aby 
demonstrovalo "polskość".    
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důstojnou hlavu Palackého chráněnou cylindrem a jeho tělo zapnuté do fraku, symbolu 

centralismu, vidíme Purkyni chodit v stejném vybavení, a vidíme Riegra váhat mezi 

frakem a radingotem."2 

  Na rozdíl od pánského oděvu nebylo potřeba vymyslet podobný národní oděv pro 

dámy, které neměly příliš mnoho příležitostí veřejně vystupovat.   

  

2. Rituály spolků jako experiment – svěcení praporu 

  Svěcení praporu bylo důležitým rituálem pro národní spolky, který symbolicky 

umístil význam jejich činnosti v obrozenské kultuře a národní společnosti.  Slavnost 

začínala obyčejně uvítáním účastníků a reprezentantů jiných spolku, pokračovala 

průvodem na místo svěcení praporu vrcholila aktem blahořečení praporu kmotrou 

(občas i kmotrem) a  poděkováním spolkových představitelů, někdy i  svěcením 

knězem.  Svěcení praporu bylo charakteristické tím, že hlavní roli hrály ženy jako 

kmotry nebo dárkyně praporu, což dobře ilustruje genderovou konstrukci národní 

slavnosti. 

  Pražský Sokol konal svěcení svého praporu v sálu Apolinském 1.6.1862. Prapor 

darovaly "pražské vlastenecké dámy" z rodin členů Sokola,  kmotrou praporu byla 

                                            
2 "Prager Wochenrevue", Tagesbote aus Böhmen, 8.3.1864.  "Und bei dieser Gelegenheit hätte 
es sich sehr schön gemacht, bemerkte ein nationales Organ im jubelnden Moniteurtone, wenn 
Dr. Bělský auch eine Čamara angehabt hätte.  Als ob man auch mit der Leibesumhüllung der 
Partei angehören müßte, die sich in ihrer Tantalusgier mit dem Bekenntnisse, mit Leib und 
Seele ihr anzugehören, noch nicht begnügt.   
  Die Čamara war ohnehin nicht der Glücksrock der Nation.  Die Häupter haben sie nur bei einer 
Gelegenheit getragen und damals nicht mit Erfolg.  Es war bei Gelegenheit des slawischen 
Gesangsfestes in Brünn und die Erinnerungen, welche in den verschnürten Knopflöchern der 
Čamara der Koryphäen bei diesen Herren nicht die Versuchung aufkommen lassen, dieses 
culturhistorische Product der nationalen Schneiderei aus dem Kleiderkasten hervorzuziehen.  
Und so sehen wir das ehrwürdige Haupt Palackys mit dem Cylinder bewehrt, seinen Leib in das 
Symbol des Centralismus, in den Frack geknöpft, sehen Purkyně in gleicher Ausstattung 
wandeln und Rieger zwischen Frack und Gehrock schwanken...", .   
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spisovatelka Karolína Světlá.  Uprostřed sálu "se skví velký bílý sokol s nápisem 

»Tužme se«".  Po chóru pěveckých spolků s Hlaholem v čele a krátkém uvítání 

Jindřichem Fügnerem pronesla  Světlá svoji blahořeč.  Oslovujíc členy Sokola "bratři", 

promluvila Světlá takto: 

  " My chceme smýt hříchy předkův a povznést chceme vlast svatou mučednici opět 

na stolec dávné slávy. – Každý z nás pracuje dle sil svých na díle, v němž vidíme 

všichni úlohu životní, učenec sbírá zlatá zrnka vědy k ozdobě její, básník ji plete z písní 

nadšených korunu nevadnoucí, průmyslník ji obohacuje důvtipem svým a rolník ji 

zúrodňuje a proměňuje v ráj. – I Vy, bratři stateční, puzeni touhou stát se otčině 

prospěšnými, sestoupili jste se ve spolek a vytknuli jste si za úkol, že tužit budete sil 

svých, neb jen v těle zdravém a silném přebývá duch zdravý a jen z ducha zdravého 

prýští se ono blahodějné světlo, ježto budí v národě zárodky budoucnosti blahé.  My, 

Vaše sestry, hledíme s potěchou na počínání Vaše a přemýšlíme, jak bychom i my se 

zúčastnily na těchto čackých snahách.  Láska k rodině, povinnosti k ní, sto posvátných 

pásek poutá nás ale ku krbu domácímu, nemůžeme, nechceme Vás následovat u vír 

světa a přece si přejeme, by Vás upomínka na nás stále oblítala, mírníc překypující 

ráznost Vaši. – Usnesly jsme se, že Vám podáme prapor, výrobek to pilnosti naší.  

Bratři, kdykoliv za ním kráčet budete a on nad Vašimi hlavami zašumí, vzpomeňte si, 

že jsme Vám v něm darovaly poklad, na němž je ta nejmenší poskvrna potupou pro nás, 

hanbou pro celý národ."3 

  Po projevu nabila Světlá hřebík do praporu, volajíc "Láska k vlasti!", potom 

následovaly chotě hraběte Rudolfa Thurna-Taxisa, Františka Riegra, Jindřicha Fügnera 

                                            
3 “Slavnost svěcení praporu Sokola”, Národní listy, 2. 6. 1862. 
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a další, každá volala své heslo, a Sokolové  jej opakovali.     

  Stejně jako projev Světlé, i poděkování praporečníka zdůraznilo egalitářský princip 

("mezi sebou buďme bratry, jsouce všichni syny jedné milé matky, buďme sobě rovní 

neznajíce žádné přednosti").  Národ je koncipován jako rozšířená rodina ("láska k vlasti, 

láska k rodu svému, k matce své jest ta veliká ctnost") , a role žen této rodiny je 

stylizována podle modelu nukleární rodiny měšťanstva 19. století.  Prapor je tak 

symbolem  domnělé rodinné vazby vlastenců a ženských příslušnic národní společnosti. 

Tak ženy byly zařazeny do soukromé sféry, čímž se zároveň aktivně podílely na 

vytváření národního typu kultury.  Vyvstala potřeba nové formy vyjádření existence 

egalitářské národní společnosti, která byla založena na metafoře rodiny.  Tato metafora 

se posléze dále rozvíjela v peněžité sbírce pro Zdeňku Havlíčkovou.   

  Měsíc po svěcení praporu pražského Sokola následovalo na Střeleckém ostrově 

svěcení praporu pražského Hlaholu, jenž byl vedle Sokola druhým pilířem spolkové 

činnosti a praxe národních slavností.  Jeho předseda, Rudolf Thurn-Taxis, se chlubil ve 

svém uvítání tím, že právě Hlahol vytváří novou českou formu společenského života: 

  " V čase minulém dospěli jsme tak daleko v porobě a málomocnosti své, že nic se 

nám nedostávalo ve způsobu přirozeném, ve způsobu svém domácím.  Tak jsme byli 

poníženi, že i zábavu vyšší hledat jsme museli v rouše cizím. Život společenský stal se 

nám cizím, my sami byli jsme mezi svými sobě cizími.  Národ náš, jenž zpěvem a 

hudbou vždy proslulým byl, zpíval jen v úkrytu písně své, výrazy to celého jeho 

duševního života a byl často stíhán, hledaly-li city jeho veřejného průchodu v písni mu 

svaté.  Jakmile však časy volnější nám nastaly, tu nastala potřeba spolku, v němž by se 

soustředily síly jaré, které by společným zpěvem vyjádřily žal i hněv, radost a jásot 

národu, aby působili pěvci nadšení na krajany posud netečné, kteří rozum a vůli v 
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poutech bludu a otroctví spoutány, srdce však ledovou korou obroubené posud mají – a 

i v srdcích těch rozžali plamen lásky k vlasti, k národu a k svobodě". 4   

  Kmotrou praporu byla choť Thurna-Taxise, Johana.  Odpovídajíc na tento  projev, 

osvětlila pozici žen: 

  "I my, sestry Vaše, bereme podílu na radostném pohnutí tom a těšíme se, že 

dnešního dne se nám poskytuje příležitost skutkem okázat Vám lásku českých paní i 

dívek ku zpěvu národnímu, k zpěvu slovanskému a k spolku, jenž ho tak horlivě 

pěstuje...  Zarděly jsme se pokaždé, když jsme slyšely v cizině Prahu "městem hudby" 

nazývat, neb věděly jsme příliš dobře, že ona hudba v nijakém spojení není s naším 

životem národním.  Tu povstal "Hlahol" co skutečná potřeba a opravdivý výtvor života 

toho, a v nás se vzbudilo přání, bychom našim milým pěvcům nějakým skutkem vyjevit 

mohly svou radost a potěšení, čímž bychom okázaly, že jsme ženy české, které s hrdostí 

pohlíží na vlastenecké své krajany. – Uskutečnění toho srdečného přání jest prapor ten. 

– Věnujíce ho našim pěvcům, našemu jarému "Hlaholu", prosíme Boha, by žehnat ráčil 

praporu tomu a zdárným synům vlasti, kteří pod ním shromažďovat se budou...  Zpěv 

jest dar Bohem všem slovanským národům zvláště udělený.  Jest to právo jediné naše, o 

něž se nedáme oloupit.  Svůj žal a stesk, své modlitby a svůj jásot vroucně v píseň 

odíváme, avšak i hněv a zlobu svou jen písní vyslovujeme.  Proto, milí bratři, zpívejte, 

neb kdyby Slované přestali zpívat, přestali by žít..."5 

  Po tom projevu kněžna Thurn-Taxisová "upevnila první hřeb do praporu", volajíc 

své heslo "láska k vlasti".  Následovaly Karolína Světlá a další kmotry, volajíce své 

heslo jako "nadšenost", "šlechetnost", "něžnost" atp., pak Jan Evangelista Purkyně a 

                                            
4 "Svěcení praporu Hlaholu", Národní listy, 14. 7. 1862. 
5 Ibid. 
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další kmotři, volajíce "osvěta", "rovnost", "bratrství" atp.  Jako poslední zatloukal hřeb 

"Svoboda" Karel Sladkovský, který potom proslovil svůj bouřlivý projev.   

  Spolky tělocvičené a pěvecké jako Sokol a Hlahol dávaly formu národní větším i 

menším národním slavnostem, a tím hrály důležitou roli ve formování národních 

rituálů.  Samy jejich slavnosti byly takřka laboratoří vytváření forem národních 

slavností, protože tam nebyl příliš velký rozpor při interpretaci forem slavností mezi 

účastníky a pořadateli.  Ovšem s takovým už  vnější formou známým rituálem jako 

svěcení praporu nebo svěcení budovy jsou nepopiratelně svázány implicitně náboženské 

prvky.  V některých případech musela  být nová forma národních rituálů výrazně 

podpořena rituálem církevním: bývalé cechy se pokoušely o redefinici svého 

společenského místa a funkce v národní společnosti, a přitom aplikovaly národní formu 

slavnosti na své vlastní slavnosti, jako například svěcení cechovního praporu.  Ale v 

takovém případě nebylo možné očekávat důsledně shodnou interpretaci rituálu mezi 

účastníky, takže navyklé prvky se dostaly víc do popředí.   

  V květnu 1868 se pražské společenstvo mlynářů připravovalo na průvod k slavnosti 

kladení základního kamene Národního divadla, a pro tento účel restaurovalo svůj 

cechovní prapor "z roku 1564", který se veřejně ukázal naposledy u příležitosti 

korunovace Ferdinanda V. v roce 1836.  Nového svěcení praporu se zúčastnili "jak páni 

mlynáři, tak i mlynářská chasa" celkem "4000".6  Prapor byl nejdřív požehnán ve dvoře 

domu starosty společenstva třemi kmotrami praporu, chotěmi starosty a dalších 

představitelů, potom  byl odnesen do chrámu svatého Petra, kde tamní farář vykonal 

vlastní obřad posvěcení za doprovodu Hlaholu.  Ozdoba praporu byla smíšením  

                                            
6 "Svěcení praporu mlynářského", Národní listy, 11. 5. 1868.   
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tradičních motivů mlynářského cechu a národních motivů, které symbolicky svazují 

historii cechu se současnou národní společností.  "V prostřed praporu nachází se 

starodávný a skvostně ozdobený znak společenstva mlynářského v zlatém rámci velmi 

drahocenném.  Znak ten mlynářský záleží ze znaku spojených měst pražských...  Pentle 

praporu jest červenobílá, stužky pak od kmoter věnované modrá, červená a bílá.  Na 

stužkách vyšita zlatem a stříbrem jména spanilomyslných dárkyň". 7  Národní ráz 

zdůraznili i dva praporečníci, kteří byli "oblečeni v černou čamaru a staroslovanskou 

čapku s vysokým šedým beránkem, bílým fajtášem a třapcem visacím". 8  

  V českém národním tisku byl často negativně vnímán i kritizován podíl duchovních 

v národních slavnostech, pravděpodobně proto, že  duchovní mohli zastínit národní 

charakter slavnostími prvky obvyklých církevních obřadů.  Jeden korespondent 

Národních listů píše v červenu 1868 o svěcení praporu kolínských Sokolů:  

"K vůli věrnosti historické musíme připomenout, že svěcení při našich národních 

slavnostech v poslední době jen eufemisticky lze tak zvát, neb církevního svěcení 

neměli jsme při kladení základního kamene národního divadla a církevního svěcení 

nebylo též v Kolíně, poněvadž duchovenstvo kolínské toho odepřelo, jak pověst praví 

za tou příčinou, že na praporu Sokolův není nijakého svatého. – Též úředníci vzdalují se 

našich slavností, jakž zase i včera v Kolíně se stalo, ale přes zdrženlivost duchovenstva 

a úřednictva daří se slavnosti tyto nad míru velkolepě".9 

  Svěcení praporu, jenž bylo považováno za záležitost vysokého národního významu, 

poskytovalo prostor, kde se mohly aplikovat mnohým už známé formy rituálu k 

                                            
7 Ibid 
8 Ibid 
9" Slavnost svěcení praporu Sokola kolínského", Národní listy, 22.6.1868. 
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manipulaci znakového systému národní kultury.  V tom smyslu synkretismus církevních 

a jiných tradičních forem rituálů byl důležitý ve vytváření národních forem slavností.   

 Pokud se může předpokládat společný vzor ideologické interpretace o události u 

většiny účastníků, jak je tomu v slavnosti národních spolků, zůstávají aplikované formy  

církevního a jiného rituálu jen vnějším zjevem.  Ale pokud není takový předpoklad,  tak 

synkretismus dává větší konfliktní a negociační prostor k interpretaci i praxi slavnosti.   

Čím víc se setkává vlastenecká kultura se společností, tím je více se rozrůstá 

interpretační konflikt.  V následující části analyzujeme synkretismus národních 

slavností. 

 

 

II. Synkretismus v národních slavnostech – přivlastňování a vytváření národních 

forem kultury 

1. Výlety a poutě – Setkání vlastenců se společností 

  Jinak než ve výše zmíněné „laboratoři“ národních slavnost, v níž je okruh účastníků 

omezen a organizátoři mohou očekávat od účastníků shodný interpretační kód události, 

poskytovaly výlety a poutě příležitosti, kde se vlastenci mohli setkat se širší společností, 

hlavně s venkovskými obyvateli, kteří vlasteneckou kulturu jako takovou chápat 

nemuseli.   

  Výlety a národní poutě jsou jeden z nejdůležitějších uzlů společenského života  

měšťanstva a ve zkušenosti těch praxí se vytvářely formy národních slavností.  Ačkoliv 

byla pouť sama markantní společenský fenomén od barokního období až po 19. století, 

obsahově se proměnila ve třech bodech.  Za prvé byla náboženská pouť na místo 

svázané se zázraky nebo památní místo světců přetvořena do světského kontextu.  
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Svatost poutí například na Říp, Bílou horu nebo na Karlštejn se už nevyvozuje 

z katolictví, jako spíše z často “vymyšlenéhoí významu v národních dějinách.  

Proměnou interpretačních kontextů jsou v druhé polovině 19. století místa jako cíl 

poutníků nově objevovaná, i naopak zapomínaná.  Za druhé splývá pouť s novou 

zábavou měšťanstva – výletem.  Obyvatelé Prahy a jiných měst se zúčastňovali výletů 

uspořádaných spolky jako Sokolem, Hlaholem nebo Uměleckou besedou skoro každý 

týden v sezóně, a mohly trvat  několika dní.  Spolkové výlety se sice odlišovaly od 

lidových poutí z hlediska formy i sociální skladby účastníků, ale …… fungovaly pro 

měšťany jako pseudo-poutě  především proměnou významů poutních cílů.  Je třeba 

poukázat i na fakt, že se poutě barokního původu a tyto pseudo-pouťe praktikovaly 

souběžně a rozporuplně, taktéž se i navzájem mísily.  Za třetí byl proměněn charakter 

poutí rozvojem železniční sítě.  Když je očekávat na velkou pouť, železniční podniky se 

snažily lákat cestující velkou slevou.  To podnítilo růst poutníků a zároveň 

komercializaci poutních praxí.  Sekuralizace a komercializace poutí ruku v ruce 

probíhaly.   

  Pražský Sokol organizoval po svém založení výlety velmi aktivně.10  Jeho první 

výlet se odebral do Závisti u Zbraslavi, a byl poměrně velký s účastí dvou set jeho členů 

a více než pěti pražských měšťanů.  Oběd poskytoval závistský lesník, a účastníci 

výletu byli uvítáni ve Zbraslavě „pacholem, vítěznou bránou, proslovem, slavnostně 

oblečenými dívkami a sláva-voláním, a při tomto postupu odpálili ohňostroj.“11  Tato 

                                            
10 Pražský Sokol organizoval hned po svém založení v únoru 1862 už čtyři výlety s dvěma až 
třemi sty účastníky.  Národní archiv, Presidium místodržitelství (dále PM)1860-70, 8/5/20/2., 
policejní ředitelství v Praze Českému místodržitelství, 5. 7. 1862. 
11 „In Königsaal und Závist wurde dieser Verein von dem Königsaaler Bewohnern mit 
Pollerschüßen, Triumphpforten, Anreden, festlich gekleideten Mädchen, Slava-rufen 
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scéna byla opakována i v Berouně, kam přišli Sokolové v svatodušní sobotu.  U vítězné 

brány uvítal je berounský starosta a místní pěvecké sbory.  Výlety spolků byly zábavou 

měšťanů, a zároveň přivlastňovaly formu uvítání církevních a světských hodnostářů 

ze stavovského rituálu, na to se aktivně zúčastňovali představitelé samosprávy.  Tak 

výlety spojovaly symbolicky místní společnost s centrem národní společnosti, 

měšťanskou kulturou v Praze. 

  Pražský Sokol a Hlahol organizoval svou první pouť na Říp 26.4.1862.  „Letošní 

pouť na vrchu Řípu zůstane nejen v letopisech tamní krajiny ale v dějinách celé vlasti 

naši navždy památnou,“ tím začíná článek Národních listů.12   Poutníci se dostavili 

zvláštním vlakem z Prahy do Veltrus, a byli uvítáni na nádraží písní „Hej Slované“.  

Poutníci se odtamtud odebrali kočáry a vozy ozdobenými trikolorami nebo pešky na 

Říp.   

  „Uvítání bylo všude srdečné, ve vesnici Lečicích však právě překvapující.  Tato 

skvěla se jako v rouchu svátečním; z mnoha oken vlály prapory národních barev a před 

ulicí, kudy se povozy brát musely, vystavena byla ze zeleného chvoje brána s nápisem: 

„sláva vlasti.“  Dav venkovanů a spanilých venkovanek v pěkném jednoduchostí a přece 

v sváteční elegancí vynikajícím kroji národním provolal přichozím z hlavního města 

vřelé „Sláva“ a doprovázel nás pak v pestrých řadách až na Říp.“13 

  „Na nejvyšší homoli vlál vysoko vytýčený trojbarevný prapor, kterýž tam den před 

tím dopraven byl od p. Rouse, hospodáře z Lipkovic, jenž i zasláním povozů do Veltrus 

veliké zásluhy o uspořádání slavnosti si byl získal.“  U paty vrchu uvítaly poutníky 

                                                                                                                                
empfangen und bei dessen Abgehen ein Feuerwerk abgebrannt.“, Ibid.     
12 „Národní slavnost na Řípu“, Národní listy, 29. 4. 1862.   
13 Ibid. 
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pěvecké sbory okolních měst a hrábě Thurn-Taxis jako předseda Hlahole „ohnivou 

řečí.“  Na vrchu zpívaly pěvecké spolky s Hlaholí v čele „již znárodnělé písně.“  Na to 

„deklamoval Barák (Josef) k tomu cíli zvláště složenou báseň.“  Pak „bavil se jak kdo 

mohl, a samo sebou se rozumí, že každý, kdo Říp ještě nezná, kochal se v utěšené 

vyhlídce, která se odtud udiveným zrakům otvírá.  Čtvrtý díl Čech přehlídneš z tohoto 

uprostřed daleké roviny osaměle se pnoucího kůžele, a k tomu ty nejkrásnější kraje, 

jimiž vlast naše se honosí.“   

  Vítězné brány, uvítání rolníky a jejich dcerami v krásných národních krojích, sláva-

volání, zazpívání „Hej Slované“ a jiných národních písní národní, vlající vlajky a 

prapory červenobílé nebo trojbarevní, aj. jsou opakovaná scéna v národních slavnostech 

v šedesátých letech 19. století.   

„Všichni cítili se co synové jednoho národa, a ať z Prahy, z Mělníka, z Roudnic, ať 

již dříve známi nebo neznámi, ať rolník nebo měšťan a stár nebo mlád všichni tiskli si 

ruce a padali si v náruč na znamení svazku bratrského.“  I když tak komentovaly pouť 

Národní listy, celá pouť nepodléhala harmonicky interpretačnímu kódu vlastenecké 

kultury.  „Pestré davy ze všech stran přicházejících poutníků obojího pohlaví“ nemusely 

chápat význam slavnosti stejně jako „množství pražských profesorů a doktorů, 

redaktorů, zástupců literatury atd.  Tady se projevily symboly a zvyky různých původů.  

Zařídit tyto různorodé symboly a zvyky pod formou národní kultury, aby se prosadil 

jednoznačný interpretační kód, tj. přivlastňovat dosavadní zvyklosti do jiného kontextu, 

to jest funkce poutě vlastenců.  Značný moment tvořil i idealizovaný obraz rolníků a 

venkovské idyly ve vlastenecké kultuře.  Tady nemůže být otázkou, do jaké míry a na 

kolik si sdělili účastníci události tuto zkušenost podle společného interpretačního kódu.  

Důležitá je tedy instalace znaků z národní kultury do nového způsobu narace, s kterou 
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se vypravuje již známá událost, v tomto případě pouť na Říp.   

Novinářství je zcela zásadní v procesu vytváření nové narace.  Tento proces je 

ukončen teprve v novinové zprávě.  Předlouhé vylíčení o výhledu z Řípu na Polabí je 

nepostradatelné pro ideové umístění události v prostorové šíři vlasti. 14  V jedné zprávě 

čteme: „Říp s okolím svým osvědčil se co silná pevnost proti návalu severního 

Němectví a slavností včerejší upevnilo se zajisté národní vědomí každého jednotlivce 

ve velké míře.“  Autor této zprávy je si dobře vědom procesu vytváření národní formy 

kultury.  Ve zprávě píše například o čamaře: „Čamara ve všech možných variacích 

přečetně zastoupená dokazovala, že jest skutečně již krojem národním, ať již dle 

náhledů německých nově vynalezeným nebo ne.“   

Píše i o naléhavém úkolu vytvořit národní typ poutě: „I nemůžeme opomenout, 

abychom neprojevili přání, které z mnoha úst jsme slyšeli, aby podobný velkolepý výlet 

                                            
14  Až do osmdesátých let 19. století bylo české novinářství plně závislé na frazeologii 
vlastenecké kultury.  Novinové zprávy jsou samy podstatné součásti události tím, že poskytují 
účastníkům epistemologický rámec pro vnímání události.  Hlas sděluje o uvítání Palackého 
místními obyvateli při Tylově slavnosti následovně: „Z okolních osad přicházeli venkované, 
mladí i staří, mužští i ženské, aby spatřili tvář svých? bojovníka, skoro u každého stromu u 
silnice stál takovýto malý houfek, a kdo cestu tu zná, ví dobře, jak velké množství stromů by se 
z Kolína do Hory Kutné napočítalo.“  „Národní slavnost na Horách Kutných“, Hlas, 23. 4. 
1862.   
  Na to reagoval okresní úřad zprávou k prezidiu místodržitelství: „Auch kann ich nicht 
unerwähnt lassen, daß die Berichte in den czechischen Blättern über derlei Anlässe bei der 
Erzählung der Nebenumstücke im Allgemeinen sehr an Überschwenklichkeiten zu leiden 
pflegen, indem der nüchterne, unbefangene Zuschauer die Sache in einem ganz andern Licht 
ansieht, u. vieles nicht gesehen u. nicht gehört hat, was nach den Zeitungen vorgefallen seyn 
soll, wobei ich nur als Beispiel anführe, daß die Zahl der Palacky u. Rieger bei ihrer Ankunft 
beigeleitenden Wägen keineswegs, wie die Zeitschriften sagen, 70, sonder wohlgezählt 45 – die 
Zahl der Reiter nach später gesammelten Daten 58 u. nicht 100 betrug, dass während der 
Durchfahrt durch Sedletz kein Slavaruf erscholl, dass auf dem circa 1 1/2 Meile langen Wege 
von Kolin über Skalka, Malin u. Sedletz nach Kuttenberg bei jedem Baume unmöglich ein 
Häuflein Leute stehen konnte, weil dies, da auf dieser Strecke vielleicht 5000 Bäumen stehen 
dürften, eine kolossale, mit der Bevölkerung der umliegenden Gegend in gar keinem 
Verhältnisse stehende Zahl repräsentieren würde etc.“, Okresní představený kutnohorský 
Českému místodržitelství, 6. 5. 1862, NA PM1860-70, 3/11/6.   
  Faktičnost novinové zprávy není tak podstatná jako její funkčnost.  Není třeba se zmiňovat, že 
redaktoři, novináři a korespondenti jsou ve skutečnosti organizátory i účastníky slavnosti.  
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uspořádal se častěji.  Máť vlast naše mnoho míst památných, kamž synům jejím 

posvátno by mělo být putovat, a budit v krajinách snad ještě v polotemnotách ležících 

veliký pocit sebevědomí národního.“   Autor navrhl krajinu Turnovskou, Hrubou Skálu 

s Troskami, „co do krásy přírodní snad ve vlasti naší jediná a historicky památná 

vítězstvím Beneše Heřmanova“, a krajinu „z dob husitských památná a krásami přírody 

bohatě ozdobenou“ v Prácheňsku. Tato místa jsou nově vymyšlená poutní místa spojená 

s pamětí z národních dějin.  Navíc na tato místa „byl by výlet ten dosti pohodlným, 

neboť vede železnice až do Turnova a projede se na ni téměř půl Čech.“  Novodobé 

poutě jako zábavný výlet by měly být pro měšťany i pohodlné, a jsou těsně spojené 

s rodícím se turistickým průmyslem.  

I když znakový systém, pocházející původně z náboženské a stavovské zvyklosti 

barokního období, již podléhá procesu vytváření národní formy kultury, neznamená to, 

že jde o jednosměrné prosazování vlastenecké kultury do širších vrstev společnosti.  

Strategie místních obyvatel, jako například výše uvedeného jistého hospodáře pana 

Rouse, kteří přijímali poutníky z Prahy, je přesadit národní formy kultury do místních 

poměrů, a tím je přivlastnit.  Vícevrstevná kulturní strategie přivlastňování zvyšuje 

možnost aplikace národních forem kultury.   

  Pouť na Říp byla vlastně pouť ke svatojiřské kapli na jeho vrcholu a pouť na Bílou 

horu nebo na Karlštejn byla těšně spjata s mariánským kultem, jelikož národní slavnosti 

v 19. století silně závisely na náboženských zvyklostech barokního období.  Obrozenská 

kultura sice odmítala po ideologické stránce předcházející baroko, zároveň však zdědila 

z tohoto období mnoho kulturních forem a symboliky.   

 

2. Církevní rituály a národní slavnosti 
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V počáteční fázi národních slavností hrál důležitou roli katolický náboženský rituál, 

církevní obřad je v mnoha případech podstatnou součástí slavností.  Náboženský obřad 

byl aplikován k národnín slavnostem slavnostech katolickými duchovními. 

  10.8.1862 bylo publikováno v Národních listech a jiných českch periodikách 

provolání k Slavnosti Vojtěcha Nejedlého, která se konala v Žebráku.15  Zároveň se 

plánoval pěší výlet Sokolů ze Žebráku na Točník, který měl dát slavnosti ryze národní 

charakter.  Provolání žádalo české pěvecké sbory o účast na výletě, s příslibem, že 

proběhne církevní obřad vedený vyšehradským kanovníkem Václavem Štulcem.16   

  31. srpna odjelo okolo 1200 lidí v čele se čtyřmi sty Sokoly do Zdic.17 U slavnostní 

brány v Žebráku je přivítali starosta a členové městského výboru, "všichni v kroji 

národním".  „Ve Zdicích samých byla větší část domů pokryta zelenou chvojí a na nich 

nejvíce hesla našich lidí jako: „Nedejme se!“ „Silou k svobodě,“ Za právo a 

pravdu,“ „Raděj žalář a okovy, než svobodu otroků“ atd.“  U slavnostní brány se 

shromáždily pěvecké sbory z okolí, a po příjezdu Sokolů šli všichni společně do 

kostela, kde se konal církevní obřad.  V poledni se ubírali k hrobu Zdeňka Nejedlého a 

odhalili jeho pomník.  Přivítání hostů z Prahy střelbou a hudbou, průvod Sokolů 

doprovázený místními školními žáky, dívkami, představiteli samosprávních orgánů, 

                                            
15 Národní listy, 10. 8. 1862. 
16 Václav Štulc (1814-1887) se stal proboštem kolegiátní kapituly vyšehradské. Aktivně se 
zúčastnil událostí roku 1848 (člen Národního výboru, Slovanské lípy, účastník Slovanského 
sjezdu), a v první polovině šedesátých letech 19. století byl redaktorem novin Pozor.   Čáňová, 
Eliška, Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848-1918, 
SÚA,1995, s. 80. 
17 Popis slavnosti je podle Národních listů, „Slavnost Nejedlého 31.srpna“, Národní listy, 
2.9.1862.  Podle policejní zprávy se počítá účastníků z Prahy 1,200 včetně 400 Sokolů,  z okolí 
přišlo celkem 8,000 lidí (podle Národních listů 15,000).  Přivítání ve Zdicích organizoval 
„Reichsraths-Abgeordneten, Fabrikant Macháček“, a „Architekt Holschan, welcher letztere 
ebenfalls zu den eifrigsten Nationalen und Demokraten gehört.“  Zpráva policejního rada 
Českému místodržitelství, 2. 9. 1862, NA PM1860-70 3/25/2. 
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cechovními spolky, pěveckými sbory atp. připomíná podobný způsob vítání světských i 

sakrálních hodnostářů.  I výlet Sokolů je do jisté míry napodobováním stavovského 

habitu.    

 Popsání o výjezdu z Prahy, o přivítání u slavnostních bran, výzdobě domů a 

národních heslech je již známé z předcházejících podobných případů.   Existuje jistý 

rozpor mezi těmito popisy zdůrazňujícími egalitářský a světský charakter události 

národními hesly na jedné straně a skutečnou formou slavnosti na straně druhé. Církevní 

obřad bezpochyby tvořil jádro této slavnosti.18  Byl to zdický farář Josef Vorel, který 

navrhl uspořádat národní slavnost místo dříve plánované zádušní mše na památku 

Nejedlého. 19 Vlastní slavné mše konané v žebráckém farním kostele se zúčastnilo 

celkem 25 duchovních.20  Zájem mnoha lidí z okolí se zaměřil spíše na církevní mši než 

na národní slavnost samotnou.21   

Popis Národních listů o nadšené reakci publika na báseň pronesenou Josefem 

Barákem zdůrazňuje národní charakter této slavnosti, ovšem Barák promluvil až na 

Točníku, kam se dostali jen Sokolové a hosté z Prahy, takže tento přednes byl jen 

                                            
18 „Hiermit endete die vormittägige und eigentliche Enthüllungsfeier, welche durchwegs einen 
kirchlichen Charakter hatte.“  Ibid.   
19 „Zu diesen Verwandten – von weiblicher Seite – gehört auch die Familie Worel in Žebrák, 
welcher der Pfarrer in Zdic P. Josef Worel abstammt, der den Antrag machte, diese Feier zu 
einer „nationalen“ zu machen.  Es wurde so nach aus diesen ursprünglich als Familienfest 
projektirten Anlaße durch die Einflußname des Pfarrers Worel eine nationale Gedächtnisfeier zu 
Ehren des böhmischen Dichters und eifrigen Patrioten, ein Fest zur Erinnerung.“  Ibid.  
20 „Gegen 11 Uhr wurde in der Žebraker Pfarrkirche ein Hochamt unter Assistenz von 25 
Geistlichen hierauf eine Predigt gehalten.“  Ibid.   
21  „Großartig soll übrigens diese Festlichkeit nicht gewesen sein, zumal in dieser Gegend die 
Landleute noch nicht so aufgeweckt sein sollen wie jene in der Gegend von Raudnitz und weil 
hier bloß die Städtchenbewohner und die vielen Industriellen und Privatsbeamten in nationaler 
Richtung ihre Thätigkeit entwickeln und Ausschlag geben.  Einzelnen der Landleuten sollten 
bezüglich des „Sokol“ Außerungen entschlüpft sein, welche eine gewisse Besorgnis errathen 
ließen, als ob der „Sokol“ eine gefährliche Waare /nebezpečné zboží/ sei.  (…)  Der größte 
Theil der Festnehmer soll den Zweck der Feier nicht begriffen und sich mit dessen kirchlichen 
Theil, nämlich der vormittägigen Feier begnügt.“  Idid. 
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vedlejší událostí.22   

  Pokud jde o formu slavnosti, byla slavnost Josefa Kajetána Tyla konaná v Kutné 

Hoře,  konaná dne 21. dubna 1862 postavena také na katolickém obřadu, barokní 

slavnosti, i když se aplikovaly národní a slovanské znaky.   

  Jakoby uvedly protidůkaz k nároku "das gemachte Čechentum", popisují Národní 

listy přivítání Palackého, Riegra a dalších "poutníků z Prahy" takto: "Chci to ale raději 

jmenovati: "Kus dělaného čecháctví"...  kdo přítomen byl rozmanitým výjevům lásky a 

nadšení, jakým miláčkové národa uvítáni byli nejen v městech, nýbrž v každé vsi, kdo 

viděl ty davy lidu, hroucího se k vůdcům svým, kdo nadšené řeči slyšel nelíčených 

venkovanů, kdo hojné slze viděl kanoucí po tvářích rolníků i měšťanů – ten ovšem 

nabyl nezvratného přesvědčení, že výjevy národního uvědomění jsou dělané – ale 

dělané hlubokým citem, jenž naplňuje srdce našeho bodrého lidu a nikoli snad 

prostředky umělými..."23     

  Palacký, jenž přijel železniční tratí do Kolína, byl přivítán na cestě do Kutné Hory, 

"řadou statných rolníků na pěkných koních, širokými červeno-bílými stužkami přes 

ramena v slovanských kloboucích a nejvíce v čamarách.”24   

Selské jízdy vznikly v šedesátých letech 19. století v souvislosti s organizací 

                                            
22 “Aus den dienstfälligen abgegebenen glaubwürdigen Zeugen-Aussagen geht ferner, daß es 
nicht wahr ist, Josef Barak habe in diesem Prologe unter andern exzessiven Worten auch die 
Worte „lieber lassen wir uns unter den Trümmern unserer alten Schlösser begraben, als daß wir 
aufhören würden das Čechentum zu fördern, und daß Tausende aus der Versammlung hierauf 
dreimal gerufen haben „Přisaháme.“  Zpráva okresního úřadu hořovického krajskému úřadu 
pražskému, 28. 9. 1862, NA PM1860-70, 3/25/2.    
23 „Kutnohorská slavnost odhalení Tylova pomníku“, Národní listy, 23. 4. 1862.  
24 Ibid.  Hlas také píše: „Čtyřicet rolníků okolních v národním kroji a s červenobílými pasy přes 
rameno čekali tam na koních národními stužkami bohatě vyšňořených, s praporečníkem v čele, 
aby dlouhý průvod k cíli, doprovodili přes třicet kočárů přibylo k tomu též účelu z Kutné Hory 
zvláště do Kolína, a tak hnul se průvod čtyřiceti národními jezdci v čele u hlučném provolávání 
„Sláva“ se strany obyvatelstva kolínského po císařské silnici k Malínu“.  „Národní slavnost na 
Horách Kutných“,  Hlas, 23.4.1862. 



 127 

národních slavností, po slavnosti kladení základního kamene Národního divadla 1868 

byly známé jako banderium.  Selská jízda reprezentuje selský stav jako samostatnou a 

rovnoprávnou součást národní společnosti, v národní slavnosti nahrazuje funkci 

vojenských jezdeckých jednotek nebo městských střeleckých sborů ve stavovském 

rituálu, jak dále píší Národní listy:  

„Množství měšťanů z Kutné Hory očekávalo nás, mezi nimi zemský poslanec dr. 

Šícha z Nových Dvorů.  Tu spatříme stranou po cestě od Starého Kolína houf jezdců a 

některé vozy, myslili jsme z počátku, že to nějaká škadrona husarů, jaké však bylo 

překvapení naše, když nás dojeli; byli to opět stateční rolníci z vůkolí Starého Kolína, 

doprovázející dr. Riegra, do Kutné Hory.“ 25   

U městské brány svaté Uršuly, která byla „skvostně okrášlena chvojím a prapory 

s národními barvami a nápisem Vítejte nám – sláva vlasti,“ Palackého a Riegra „uvítala 

městská rada, p. dr. Štětka v čele, a několik děvčátek v národních barvách oblečených 

podalo dle staroslovanského zvyku milým hostům chleba a soli na znamení 

                                            
25 „Kutnohorská slavnost odhalení Tylova pomníku“, Národní listy, 23.4.1862. 
  Na slavnostní hostině po vlastní slavnosti provolal kanovník Štulc „slávu“ rolnickému stavu, 
„z něhož největší část našich národních křísitelů vzešla, kterýžto stav i včerejšího a dnešního 
dne se opět osvědčil co nejstálejší střežitel citu a vědomí národního, jenž pod doškovou 
střechou věrně pěstoval lásku k vlasti, i tenkráte když byla dávno vyhoštěna z paláců 
bohatých.“  Rolníkům, kteří přišli mu vzdát čest, „Dr. Rieger podav ruky pravil: Dokud 
takových máme u nás rolníků, lze se s jistotou nadat lepší budoucnosti.“  „Kutnohorská slavnost 
odhalení pomníku Kaj. Tyla“, Národní listy, 24. 4. 1862. 
  Nutno připomenout, že se selská jízda nemusí skládat ze skutečných rolníků, ale často 
z měšťanských intelektuálů, jak to vidíme v následující paměti jednoho právníka: „Dr. Havelec 
(JUDr.) a já juž před tím, než pomýšleno na banderium, koupili jsme si společného koně a učili 
se jezdit.  Měli jsme rejdiště na hořením labském ostrově a učitelem nám byl jakýsi vysloužilý 
hulánský strážmistr.  Nyní nám to přišlo vhod.  Sestrojili jsme z města a z nejbližšího okolí 
k němu bezprostředně přiléhajícího jezdecký sbor, k němuž se přidružil i Dr. Radimský (JUDr., 
starosta kolínský, zakladatel kolínského Sokola, pozdější zemský poslanec: TS) jako náčelník.  
Byla podívaná na některé usedlé i starší měšťany.  Všeobecný ruch a zevnější okázalý lesk je 
lákaly, aby přistoupili k našemu jezdeckému sdružení.  Ale ženy jim v tom bránily.“  Antal 
Stašek, „Hrst úvah, chumáč vzpomínek“, Založení národního divadla 1868, Praha, 1918, s.72.      
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pohostinského přátelství.“ 26  Ovšem toto přivítání u městské brány, jak komentovaly 

německé noviny, je upraveno podle způsobu přivítání světských a církevních 

hodnostářů.    Palacký, Rieger a další představitelé národní politiky byli přijímáni jako 

pseudo-šlechtici české národní společnosti, jež postrádá šlechtický stav.  Jakoby chtělo 

vytvářet šlechtu národní společnosti, mnoho měst věnovalo v šedesátých letech 

představitelům národní politiky titul "čestného občana".  Zpráva okresního úřadu 

Kutnohorského, která srovnává přivítání Palackého a Riegra v Kutné Hoře s posledními 

přivítání hodnostářů, je důkazem toho, že je takové napodobování stavovského rituálu 

v národní slavnosti současníkům zcela známé: „Obyčejně čestní hosté jsou vítání už 

před městem.  Například starosta a městský výbor čekali na jeho veličenstvo 

místodržitele hraběte Forgácha už v Novém dvoru, na biskupa hradeckokrálovského už 

na hranici s čáslavským okresem.“ 27  Naproti tomu Palacký a Rieger byli přivítáni 

                                            
26 Hlas, 23. 4. 1862, Národní listy, 23. 4. 1862. 
27  „Der Empfang, welcher den am 21. April in Kuttenberg eingetroffenen Gästen Palacky und 
Rieger zu theil wurde, dürfte einerseits weder einen demonstrativen Charakter gehabt haben, 
noch andererseits ein feierlicher genannt werden können. 
  Der wegen der Erkrankung des Bürgermeisters amtirende Gemeinderath MedDr. Stietka, 
welcher nebenbeigesagt Landtagsabgeordneter für die Stadt Kuttenberg ist, u. zu den mäßigen 
Nationalen gehört, hat mir nemlich in der fraglichen Angelegenheit die Mittheilung gemacht, 
daß wenn Palacky u. Rieger nicht kommen sollten, von einer Begrüßung der ankommenden 
Redakteur, Literaten etc. von Seite der Stadtrepräsentanz keine Rede sein könne, wenn jedoch 
Palacky und Rieger eintreffen sollten, beabsichtige er, dieselben mit der Stadtrepräsentanz in 
ihrer Eigenschaft als Reichsrathe u. als Ehrenbürger der Stadt Kuttenberg, da sie als solche das 
Erstemal die Stadt betreten, am Thore der Stadt zu begrüßen, wobei er mir noch die 
Versicherung gab, daß er durchaus keine festliche Rede zu halten beabsichtige, sondern die 
beiden Herrn nur in einfacher, schlichter Weise zu begrüßen gedenke. 
  Dieser Anschauungsweise entgegenzutreten, fand ich mich um so weniger veranlaßt, als die 
Ankommenden hierdurch vornehmlich in ihrer Eigenschaft als Reichsrathe – welsche Würde sie 
nur im folge der a.g. verliehenen Verfassung erreichen – geehrt werden wollten, als mir ferner 
bekannt war, daß die Stadt bei anderen Gelegenheiten die Ankommenden schon weit außerhalb 
der Stadt zu empfangen pflegt, so z.B. Seine Exzellenz den gewesenen Herrn Statthalter Grafen 
Forgách in vorigen Jahr bis in Neuhof, Seine Exzellenz den Herrn Bischof von Königgrätz bis 
an der Bezirksgränzen bei Časlav, die einrückende Division des 29. Jägerbataillons bis hinter 
Sedletz.  Bei der Ankunft des Grafen Forgách bildeten zudem sämtliche Schulkinder und die 
Realschuler durch die ganze Stadt ein Spalier, die Zünfte mit ihren Fahnen, unnd die 
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teprve u městské brány.  Okresní úřad tím chtěl zdůraznitt vlažný postoj městského 

výboru k národní slavnosti. Nicméně tím, že jsou takové znakové prvky jako je 

"národní kroj" nebo "staroslovanský způsob vítání" aplikované na zvyklosti stavovské 

společnosti, produkuje se nový vlastní smysl v kontextu národní kultury.  Ovšem 

"Palacký a Rieger nevěděli co dělat s tím chlebem a solí", píše zpráva okresního 

výboru.28 

Německé liberální noviny, Tagesbote aus Böhmen, kritizuje chování Palackého z 

toho, že "vypadl jako vrchnost dřívější doby", a staroslovanské přivítání jako zvyk 

sarmatský.29   

  Jádrem slavnosti je církevní mše a následující odhalení pamětní desky u Tylova 

rodinného domu.  Mši vedl kanovník Štulc s mnoha dalšími duchovními v biskupské 

katedrále svatého Jakuba, pěvecké sbory zpívaly. Potom se účastníci mše vydali k 

Tylovu domu v následujícím pořadí: městský střelecký sbor, cechy se svými prapory, 

studenti, městský výbor, hosté a ostatní.  Při odhalení pamětní desky zpívaly pěvecké 

sbory "Kde domov můj", a kanovník Štulc držel projev.  Celá slavnost skončila 

slavnostním obědem.   

                                                                                                                                
Bürgerschüzer mit ihrer Musik waren in Parade ausgerückt.“  Okresní úřad kutnohorský 
Českému místodržitelství, 6. 5. 1862., NA PM1860-70 3/11/6      
28  „Als nemlich der Zug der Reiter vor dem Thor hielt, sprach Dr. Stierka einige 
Begrüßungsworte, der Slawaruf des Publikums war sehr schwach, Palacky und Rieger sollen – 
wie man zu bemerken glaubte – nicht recht gewußt haben, was mit dem gereichten Brode u. 
Salze zu beginnen.“  Ibid.   
29  „Daß aber denkende Männer, wie Dr. Franz Palacky und Dr. Rieger, dieser leicht 
begeisterten Jugend nachgeben, daß sie sich von berittenen, festlich und ungewöhnlich 
gekleideten Bauern geleiteten lassen, wie dies einst gewesenen Obrigkeiten geschah, daß sie 
gestatten, daß Stadträthe sie am Thore der Stadt empfangen, und daß man ihnen nach alter 
Sarmatensitte Brod und Salz darreicht, - daß, wie gesagt verständige Männer sich zu einer 
solchen Farce hergeben, hat gerade jenen Theil des Publicums schmerzlich berührt, welcher 
aufrichtig wünscht, daß in allen Schichten der Gesellschaft Bildung, Mannesstolz und Freiheit 
Platz greifen. „Ueber die Festlichkeit in Kuttenberg“, Tagesbote aus Böhmen, 1. 5. 1862.  
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  Kutnohorské biskupství muselo podat vysvětlení Českému místodržitelství týkající 

se účasti duchovních na této národní slavnosti. Toto vysvětlení vyjasňuje, jak církev 

poskytovala národní slavnosti vnější formu, a zároveň jak národní slavnost sobě 

přivlastňovala církevní obřad.  Kutnohorský biskup píše: "Nejen katoličtí duchovní se 

nezabývali s přípravou slavnosti, ale snažili se nejvíc, aby se tento podnik připravovaný 

světskými osobami vyhnul jakékoli podobě církevnímu ritu.  Proto nebylo předtím 

žádné vyhlášení v kostelech, žádní duchovní nevykonali při slavnosti žádnou mši i 

nechtěli vykonat, během slavnosti se vůbec nezazvonilo".  Přesto se konala velká mše v 

den odhalení pamětní desky jen proto, že kanovník Štulc zamýšlel jenom tichou mši, ale 

"pěvecké sbory chtěly velkou mši na čest jeho, a ten si rozhodl ji vykonat".30  Velké 

mše se zúčastnilo čtrnáct duchovních z Kutné Hory pozvaných slavnostním výborem.  

Biskupství se snažilo vysvětlovat, že by slavnost neměla být církevní záležitostí.  

"Úmysl vykonat velkou mši neměl nic společného se slavností, a pokud je vůbec nějaká 

                                            
30 „Der Erzdechant, der bis itzt immer loyale und kirchliche Gesinnung bewahrt hat, und der 
den ganzen Verlauf der Feier zu bedachten Gelegenheit hatte, gibt zuvor den nationalen 
Charakter der Feier zu, bemerkt jedoch daß sich dieselbe in aller Ordnung und Ruhe abwickelte, 
und auch nicht den mindesten Anstrich einer politischen oder kirchenfeindlichen Demonstration 
verrieth.  Dennoch hat er es für seine Pflicht erachtet, nicht bloß an den Vorbereitungen zu 
derselben sich in keiner Weise zu betheiligen, sondern so weit es ihm möglich war, Alles 
hintanzuhalten, was der von Laien veranstalteten Festivität den Schein einer kirchlichen Feier 
hätte verleihen können.  Darum wurde auch die bevorstehende Feier dem Volke in der Kirche 
nicht verkündiget, von Seite des Seelsorgers die Abhaltung eines Gottesdienstes aus Anlaß 
derselben weder veranstaltet, noch beabsichtiget, und bei der ganzen Feier kein Glockengeläute 
benutzt. 
  Daß nichtsdestoweniger am Tage der Enthüllung der Gedenktafel ein Hochamt abgehalten 
wurde, sucht der Erzdechant damit zu entschuludigen, daß er das an ihn gestellte Ansuchen, 
durch den Canonicus Stulc eine hl. Messe lesen zu lassen, nicht ablehnen zu können glaubt, 
ohne Angesichts so vieler Fremden, die sich bei der Feier eingefunden, eine unliebsame 
Demonstration selbst zu provoziren, und daß Canonicus Stulc, der selbst nur eine stille h. Messe 
zu lesen beabsichtigte, ein Hochamt zu halten sich entschloß, weil der Gesangverein aus 
Achtung gegen ihn eine gesangene Messe produziren wollte.  Bei dem Hochamte haben 14 
Priester aus verschiedenen Diözesen die meisten aus Kuttenberg gebürtig, und zu der Feier von 
dem Fest-Comité eigens eingeladen, assistirt. “  Biskupský ordinariát v Kutné Hoře Českému 
místodržitelství, 22. 5. 1862, NA PM1860-70 3/11/6.   
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souvislost, tak byla jen implicitně naznačena modlitbou Otci našemu, která se provedla 

na konci mše na věčný pokoj duše zesnulého, jemuž dala úctu slavnost.  Kdyby nebyl 

církevní řád, který zakazuje mši se zpěvem v slavnostním týdnu po Velikonocích, tak 

by se vykonala zádušní mše místo velké mše."31 

  Církevní ritus se odchyloval od náboženského kontextu a dával určitou formu  a 

rámec národní slavnosti, což umožňovalo účast širší vrstvě obyvatel.  Duchovenstvo 

nejen zprostředkovávalo obrozenskou kulturu a ideologii, ale také se aktivně podílelo na 

vytváření národní formy kultury přivlastněním již známého náboženského rituálu.   

  Vytváření kulturní formy v národních slavnostech závisí na náboženském a 

stavovském rituálu barokního období.  Aby mohla být národní forma kultury 

akceptována širšími vrstvami společnosti, bylo třeba odkázat na jim již známé kulturní 

formy. Vlastenci ideově odmítali barokní kulturu, toto období bylo popisováno 

metaforami jako „spánek“, „smrt“, „temno“, „zima“ atp., naproti tomu devatenáctému 

století byly připisovány metafory jako „znovuzrození“, „probuzení“, „záře“, „jaro“ atp.  

V tom smyslu zdědili vlastenci teleologický a evolucionistický koncept dějin 

z osvícenství.  Ideologický obsah vlastenecké kultury má původ v osvícenství a 

romantismu, forma vyjádření je osvojena z barokní kultury.  Je tedy zřejmé, že při 

procesu vytváření národní formy kultury hrál podstatnou roli 

historicistický ?synkretismus.   

  Tento synkretismus vyvolává významný rozpor mezi formou osvojnou z baroka a 

                                            
31 „Die Intention, auf welche das heil. Meßopfer dargebracht wurde, und dessen Beziehung zu 
der Feier wurde außerlich nur dadurch angedeutet, daß am Schluß desselben 3 „Vater unser“ für 
die Seelenruhe des Verstorbenen, denn die Feier galt, gebetet wurden, und ich glaube allen 
Grund zu der Annahme zu haben, daß statt des Hochamtes ein Requiem für den Gefeierten 
abgehalten worden wäre, wenn nicht kirchliche Vorschriften die Abhaltung eines Seelenamtes 
in schwarzer Farbe während der Oktav des Osterfestes verbieten möchten.“ Ibid.   
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do této formy zařazenými znaky vlastenecké kultury, které mají významnou funkci 

ztemňovat a dokonce totálně popírat veškeré náboženské prvky a barokní zbožnost.  

Proto se slavnost stala arénou negociací a konfliktů mezi jejími účastníky, především o 

významech slavností, z čehož vzniká stále volný prostor mnohovrstevné interpretace 

  Český tisk využíval a dále rozvíjel literární motivy a výrazný styl vlastenecké 

kultury, aby umístil tu či onu událost v národní společnosti a národních dějinách.   

Nejdůležitější funkce novinářství přitom spočívá v poskytování integrálního rámce 

interpretace, ústřední místo reference o významu události.  Tak novinové zprávy byly 

podstatnou součástí slavnosti.   

 

III. Národní slavnost dne svatého Jana Nepomuckého – K vymyšlenému češství 

1. Vymyšlení češství 

  V českých médiách se psalo o národních slavnostech jako o prvořadných 

společenských, politických i kulturních událostech.  Najdeme o nich zprávy i 

v německých a vládních novinách, ale pochopitelně je zde značný posun v hodnocení 

významu těchto událostí.  Na příklad Pražské noviny píší o českých národních 

slavnostech takto: 

   „Jaké to po vlasti naší radovánky!  Jedna slavnost stíhá druhou; o příčinu k slavení 

nikde není nouze! Kdyby tak někdo všech těchto vlasteneckých výletů, schůzek a 

radovánek chtěl být účastným, musel by být skorem ustavičně na cestách, jakž to také o 

hlavních původcích a pořadatelech těchto slavností skorem doslovně platí.  (…)  Unavili 

bychom naše čtenářstvo, kdybychom chtěli vypočítávat všechny ony slavnosti, jež se již 

za letošního roku odbývaly a které ještě navrženy jsou, ba starostlivost neúnavných 

pořadatelů jde tak daleko, že se již i na příští rok jistým městům určilo, kdy a koho mají 
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slavit.“32 

  Dále komentují o národních slavnostech, porovnávajíce je s tradičními 

náboženskými zvyklostmi:     

„… hojnost jejích učiní je všedními, odebere jim jich vyšší význam a vřadí je mezi 

dny zábavě, jídlu a pití věnované, jež u nás odedávna pode jménem poutí a posvícení 

bývaly slaveny.  Ba můžeme směle tvrdit, že nemírnost v uspořádávání těchto 

okázalých schůzek jest na újmu národního blaha.“   

Po tomto komentáři následuje argument národohospodářský, jak početnost slavností 

způsobuje velkou útratu finanční, což zdůrazňuje satirická epizoda jednoho ševce, který 

se příliš oddával činnosti v pěveckém sboru a národních slavnostech, a jehož rodina se 

proto rozpadla. Pro Pražské noviny je národní slavnost jen škodlivou zábavou, při níž 

by entuziasmus mohl porušit „veřejný klid a pořádek.“  Ale hlavní argumentace spočívá 

v tom, že národní slavnost není výrazem „národní uvědomělosti“, demonstrací existence 

českého národa jako politického a kulturního subjektu, formou politické účasti 

uvědomělých občanů, ale pouhými lidovými „radovánkami.“   Reference o národní 

slavnosti jako o „radovánkách“ je vědomá rétorika, která připomíná kritiku osvícenců 

k náboženské orgii barokní slavnosti. Takové srovnání a způsob kritiky má však určitý 

důvod, jelikož si národní slavnosti přivlastnily některé formy z lidové slavnosti  a 

náboženského ritu.  Tato kritika je právě popření samé podstaty národních slavností, jak 

koncipovali jejich iniciátoři.  Proto musely Národní listy hned reagovat na tento článek 

ostře a velmi citlivě:   

„Tato národní uvědomělost ale to jest, jenž vás hněte, jenž vás mrzí, a kterou byste 

                                            
32 „Radovánky v Čechách“, Pražské noviny, 2. 10. 1862. 



 134 

tak rádi udusili a ušlapali.  A když to nejde cestou zákonní, tedy berete útočiště 

k pokrytství a farizejství.  Za národohospodářskými vrtochy Pražských novin nestojí nic 

jiného nežli hněv a vztek nad národní probuzeností našeho bodrého lidu.  Divíte-li se též 

tomu, že vzdor našim nářkům, přece odbýváme hojné národní slavnosti, tedy vězte, že 

slavnosti tyto nemívají za podnět události šťastné radostné! Slavíme-li památku našich 

národních mučedníků, tedy to věru nejsou radovánky!  Člověk šťastný málo kdy si 

vzpomíná na zemřelé dobrodince své, to činívá člověk v neštěstí postavený, a rovněž 

tak i národ.  Abychom se radovali, k tomu věru pramálo máme příčiny.  Ale i tyto 

boluplné slavnosti za naše národní oběti nám chcete pokalit a zamezit!  Vy chcete vůbec 

udusit každý život a každý ruch v krajích českých, a proměnit krásnou naši vlast v tichý, 

děsný hrob!“33 

Tato otázka existovala od revolučních let 1848/49: jestli český národ existuje jako 

plnoprávný dějinný i politický subjekt, nebo, podle notorického výroku Friedricha 

Engelse, jako „lid bez historie.“ Důležité pro iniciátory slavností, tedy vlastence, bylo 

dokázat, že Češi nejsou pouhá skupina obyvatel s jazykovou a folkloristickou 

zvláštností, ale jsou, znovu podle Engelsových slov, národ, který „se vždy zúčastňoval 

vývoje dějin aktivně, a i v současnosti zachová  životaschopnost.“   

České noviny nejen podávaly velké množství zpráv o průběhu národních slavností, 

ale seznamovaly čtenáře také s kritickým a často ironickým komentářem o těchto 

slavnostech z německých novin, a po každé se snažily o protiargument.  Překladem 

německých zpráv a protiargumentem proti nim měly být ukázány symetrické poměry 

mezi českými a ve skutečnosti mnohem dominantnějšími německými médii.  

                                            
33 „Vládní noviny o národních slavnostech v Čechách,“ Národní listy, 3. 10. 1862. 
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Opakovaným tématem přitom je „udělané češství (das gemachte Čechentum).“  V takto 

nazvaném článku píší Národní listy:  

„… není prý vlastně národa českého.  Vše co se za národ český vydává, jest několik 

křiklounů ctižádostivých, kteří o zkázu Rakouska pracují, kteří Čechy od říše odtrhnout 

se snaží.  Národ český kde jest? Tázal prý se kdosi z velikých pánů ve Vídni a 

odpověděl si hned na to: Není tu národa, jest tu jen strojené Čecháctví, kteréž dovedeme 

v zárodku zdusit.  Das gemachte Čechenthum muss man im Keime unterdrücken.  

Takové smýšlení zdá se být ve Vídni běžné.  Z každého řádku novin centralistických 

vysvítá…..…“ 

Existuje-li vůbec český národ, nebo je jen vymyšlen v hlavě vlastenců?  To je téměř 

dobová obsese a jisté je, že není stabilizována skutečnost mimotextová označovaná 

podstatným jménem „Čech.“ Jan Neruda píše v malém cestopisu, „Přes Heřmanův 

Městec“: 

 Probírám se v časopisech na stole.  Včerejší „Presse“ – předvčerejší „Presse“. – „Což 

pak tu máte samo „Presse“?“ 

„I toto!  „Presse“ tu máme jen pro cestující židy! “ 

Nebohý, věčnou kletbou pronásledovaný národe!  Odsouzen jsi ku věčnému vandru a 

kamkoli přijdeš na vandru svém, musíš číst „Presse“!  

„Ale před týdnem měli jste zde krásnou národní slavnost, paničko!“ 

„Ano, Češi tady měli slavnost.“ 

„Vždyť zde v Heřmanově Městci jsou ale jen samí Češi!  Což vy nejste Češka?“ 

„Já? – Já sem neutrál!“34 

                                            
34 „Přes Heřmanův Městec“, Jan Neruda, Doma a v cizině.  Perly z díla Jana Nerudy IX., Praha, 
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  České noviny, tj. veřejná komunikace prostředkovaná českým jazykem sama není 

(nebyla ještě samozřejmou realitou.  Svatopluk Čech vzpomíná na šedesátá léta 19. 

století ve svých pamětech takto: 

  „… jsem měl velikou radost z těch prvních českých novin, ale v nejvnitřnějším nitru 

hlásil se pocit, že je to něco dělaného, umělého, schválného a násilného, že se to 

všechno jenom snaží vypadat jako skutečné noviny kdežto pravdě je to pouze na oko 

uměle sbitá Potemkinova vesnice.  Zvláště tehdejší inzeráty, plné nově tvořených 

českých slov pro věci pod německým názvem každému známé, činily na mne tento 

dojem.“35 

 

2. Přivlastňování dne svatého Jana Nepomuckého 

  Organizovat národní slavnosti je hledání jisté kulturní formy, snaha dokázat 

existenci českého národa jako plnoprávního politického subjektu a kulturního bytu, 

oproti kritice „vymýšlené Češství“ a významové nestabilitě pojmu „Češi.”  Od samého 

počátku těchto experimentů se tvrdilo o potřebě organizovat jakouž ústřední národní 

slavnost v Praze, která by symbolicky integrovat podobné pokusy národních slavností 

po celých Čechách.  Když se uspořádání státoprávního postavení Uher dostalo 

k pořádku dne po rozkladu neoabsolutismu, hned píší Národní listy:  

„Opět po dlouhém a dějuplném roce slavily Uhry dne 20.srpna svou velikou národní 

slavnost, den sv. Štěpána, prvního křesťanského krále Uhrů.  Nemůžeme obejít 

zpomínku této krásné slavnosti, aniž bychom při příležitosti té poukázali na slavnost 

                                                                                                                                
1928, s.24-25.  Viz Vladimír Macura, „Sen o národě,“ Český sen, Praha, 1998, s.54-62. 
35  Svatopluk Čech, Druhý květ, Praha, 1891, s. 141. 
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Štěpánskou, jak se loni odbývala, aniž bychom porovnání učinili mezi poměry letošními 

a loňskými.  Vyjmeme-li pohřeb Szechényho, byla loňská slavnost Štěpánská prvnní 

velikolepou demonstrací, v nížto se objevil národ uherský co celý, v nížto bělo-červeno-

zelená trikolora počala zase hrát roli v Uhersku co symbol jasné, radostné naděje.  A 

jaká to změna stala se s národem tím za tento jediný rok!  Za jediný rok vyspěl 

pětimilionový národ k veikosti a významu národa evropského…“36     

Česká národní slavnost, srovnatelná s touto uherskou Svatoštěpánskou slavností, by 

se mělo vykonat v Praze, nesporném centru české národní společnosti kulturně 

symbolické i skutečné.  Další rok 1862 byl zveřejněn v Národních listech článek o pouti 

svatojanské v příležitosti pěvecké slavnosti, již organizoval pražský Hlahol den svatého 

Jana Nepomuckého:     

  „Neležíť tak příliš na snadě jiná příležitost, aby ze všech končin naší vlasti sešli se 

našinci v počtu tak přehojném.  Zvyk si vyvolil ba posvětil tento den, a na nás jest, 

abychom z příležitosi této hleděli pro milý národ náš vytěžit prospěchu co možná 

největšího. (…)  Ohledejmež právě praktickou stránku pouti naší sv. Janské.  Náš lid již 

jednou navykl, natenko den co nejčetněji se scházet v Praze, a protož jest naše srdečná 

rada: „Kdo v tento den může, přijď!“  Ne bez příčiny pohlíží národ k zlaté Praze co 

k duševní matce své.  Vždyť se zde započalo dílo velikého znovuzrození, vzkříšení 

našeho národa polomrtvého, umořeného a odkopaného na pokraj hrobu.“37 

  Svatojanská pouť, která se vyvíjela s barokním vlastenectvím, byla už teď 

přivlastňována k české národní slavnosti.  Den, který vybral Hlahol zcela z praktického 

důvodu, je vyznačován zvláštním významem v národních dějinách, jak napsal jeden 

                                            
36 „Den sv. Štěpána“, Národní listy, 22. 8. 1861. 
37 „Pouť sv. Janská v Praze“, Národní listy, 16. 5. 1862. 



 138 

článek z Národních listů po pouti:  

„Tak tedy jsme přežili hlučné dni zábav, důstojné a velkolepé zjevy slavnosti 

národní. (…)  My jsme se osvědčili, že nejsme národem „dělaným,“ nýbrž národem, 

jenž zná svoje práva, národem, jenž se dovede o ně zastat více, nežli pouhým 

slovem.“  38 

  Jinak než první pěvecká slavnost, která byla uspořádána jen souběžně se 

svatojanskou poutí, další pěvecká slavnost roku 1864 hledala svou samostatnou a 

organickou formu národní slavnosti, přičemž je přivlastňování svatojanské pouti zcela 

úmyslné a programové.  Každý rok býval ohňostroj a lodičky ozdobené lucernou a 

pochodní nad Vltavou předvečer pouti, a tento rok zazpívali členové pražského Hlahole 

„krásný sbor Veitův Na Prahu.“  

„Veliké ticho panovalo v obecenstvu, když mocné zvuky tohoto sboru rozlévaly se po 

vlnách Vltaviných.  Plameny pochodní zrcadlily se v tisícerých vlnách a šepotání jejich 

mísilo se ve zvuky nadšených zpěváků.  Když dozpívali, následovalo totéž hromovité 

jásání zástupců, načež se zpívalo Kde domov můj! Celým obecenstvem.  Každou sloku 

ukončila bouře hromová, otřásající mostem železným.“ 39  

Dopoledne dne slavnosti konali pěvci českých pěveckých spolků pochod ze 

Žofínského ostrova k Novoměstskému divadlu se sborem z Vídně v čele.  Na cestě se 

potkali s Ferdinandem V., posledním korunovaným českým králem: „Praporečníci 

sklonili ku poctě J.V. prapory.  „Sláva korunovanému králi!“ znělo to z davů a tisíceré 

hlasy provolávaly „sláva.“40  V novoměstském divadle se konal koncert pod taktovkou 

                                            
38 „Po sv. Janě“, Národní listy, 20. 5. 1862. 
39 „Slavnost svatojanská,“ Národní listy, 17. 5.1864. 
40 Ibid.  
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„Smetany, Kabana a profesorem Förchtgottem“ s „více než 4000“ diváky. 

Tento program pěvecké slavnosti byl plánován jako alternativní podnik k vlastnímu 

jádru náboženské poutě, a koncert by se měl začínat záměrně právě v době slavnostní 

mše v svatovítské katedrále, jak pozorovaly německé noviny. 41  Takovým velmi 

vědomým způsobem přestavili svatojanskou pouť na národní slavnost. Národní listy 

shrnují význam této události:     

„…musíme především schválit, že se slavnost sv. Janská stává rok od roku určitěji 

slavností národní.  Nemohlo být tudíž myšlenky šťastnější, než dát slavnosti té určitý 

program a „Hlahol“ v skutku již před dvěma roky s dobrou myšlenkou se potázal, že 

slavnosti té dal ráz pěvecký, že nejen všechny spolky zpěvácké k jednomu programu 

svolal, ale že jeho program stal se programem celé slavnosti svatojanské. (…) …si 

přejeme, aby svatojanská 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.“42 

  Německé noviny, které by jinak sledovaly české národní slavnosti velmi střízlivě, si 

také vnímaly změny atmosféry svatojanské poutě: 

  „Naše město mělo v posledních dvou dnech velmi živou fyziognomii.  Ve všech 

ulicích se vlnil pestrý a málokdy pozorovatelný dav lidí, kteří se dostali do hlavního 

města částečně kvůli slavnosti zemského patrona, a částečně kvůli druhé pěvecké 

slavnosti českých pěveckých spolků.  Počet poutníků je sice velmi značný, ale věříme 

                                            
41  „Zu derselben Zeit, als S. E. der Hr. Cardinalerzbischof Fürst Schwarzenberg in dem von 
sechs Rappen gezogenen alterthümlichen Gallawagen zum Hochamte fuhr, zogen die Sänger 
von der Sophieninsel aus zu der Gesangproduction in’s Neustädter Theater.“, „Johannisfeier 
und Sängerfest“, Bohemia, 17. 5. 1864. 
42 „Svatojanská pouť v Praze“, Národní listy, 18. 5. 1864.  
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podle našeho osobního názoru, že se nemýlíme, když si myslíme, že se dav poutníků 

oproti loňskému roku letos zmenšil, tedy kdysi tak významný příliv z německých 

oblastí země je téměř nulový.  Naproti tomu přišlo mnoho obyvatel do Prahy z Hané.  

Počet pěveckých druhů je značný, které podnítil přijet z českých oblastí Čech 

k slavnosti pražský pěvecký spolek „Hlahol.“  Všude se potkáme s pěvci, kteří nosí 

spolkový a slavnostní znak na prsou.“43   

  Nejen se přidal k pouti program národní slavnosti, ale v českých médiích je sama 

svatojanská slavnost koncepci národních dějin, a přikládána zcela jiný význam podle 

jejich kontextu než tradiční náboženský.  Už se tady nerozlišují „poutníci k zemskému 

patronovi“ a „pěvci k pěvecké slavnosti.“  Odkazující na již známou metaforu 

„jaro,“ píší o slavnosti Národní listy.           

„Jaro – toť vzkříšení, toť život, toť naděje člověčenstva.  Vizme ty rozpoutané proudy 

mohutné řeky, vizme tu bujnou zeleň vyšlehlé ratolesti: i porozumíme velikému 

symbolu.  A jakoby stovořena k oslavě tajemné té metamorfozy doby, kyne nám 

slavnost pouti svatojanské. (…) 

  Kdy železnou rukou násilně ztlumen nenáviděný ruch veškerého života národního, 

kdy lačná cizota rozbila panský svůj stan ve vlasti naší a sídlo Libušino stalo se 

                                            
43 „Das Johannisfest und das čecho-slawische Gesangsfest“, Tagesbote aus Böhmen, 17. 5. 
1864.  „Unsere Stadt hatte in den letzten zwei Tagen eine äußerst belebte Physiognomie.  In 
allen Gassen wogte eine bunte und oft seltsam anzuschauende Menge, welche theils das Fest 
des Landespatrons, theils das zweite Gesangsfest der čechischen Gesangsvereine nach der 
Hauptstadt geführt hatte.  Die Zahl der Wallfahrer war eine sehr bedeutende, doch glauben wir 
nach unserer individuellen Anschauung nicht zu irren, wenn wir glauben, daß die Menge der 
Wallfahrer sich auch heuer gegen die verflossenen Jahre vermindert hat;  namentlich aus den 
deutschen Gegenden des Landes ist der einstmal so bedeutende Zuzug der Wallfahrer gleich 
Null.  Dagegen kamen diesmal viele Bewohner der Hana nach Prag.  Sehr ansehnlich war 
dagegen die Zahl der Sangesgenossen, welche zu dem Feste, das der Prager Gesangsverein 
„Hlahol“ angeregt hatte, aus den čechischen Gegenden Böhmens zusammenkamen.  Ueberall 
begegnete man den Sängern, die ihre Vereinszeichen und die Festzeichen an die Brust geheftet 
trugen.“ 
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svědkem nejtrapnější Čecha poroby, kdy po ulicích staroslavné Prahy neslyšáno 

jediného zvuku mluvy mateřské, za to však dosti posměchu, dosti pohrdlivých úšklebků 

roztahující se tady ciziny:  tenkráte podobal se onen hlouček zbožných poutníků, 

klečících na mostě Karlově před sochou patrona českého bolestné upomínce na doby 

šťastnější…  Uprostřed nepřátelských vln zmítal se opuštěný koráb, nepovšimnutý, 

nechráněný.  Hrdě kráčel cizinec kolem klečícího, modlícího se lidu, netuše, že ta 

nábožná jeho píseň, ta vroucí modlitba je do nebe volajícím protestem utlačeného, 

šlapaného národa. 

  A rok po roce putoval ubohý lid na kamenný ten most, kde každý kámen byl mu 

svatým pomníkem minulosti, rok po roce obnovoval zvýšenějším hlasem spravedlivý 

protest svůj, a pokaždé opouštěl drahou matičku s krůpějí útěchy v srdci a jiskrou 

naděje v oku.  Znamenalť jakou znenáhlou proměnu, zpozoroval jakýs nově se 

probouzející ruch, a – nezklamal se! 

  Praha procitla z mnohavěké mdloby, setřásla ze sebe bídné cetky cizáctva, 

rozpomenula ze svých slavnějších dnů a přihlásila se o práva sobě urvaná.  Matka 

vrácena dětem; národu vráceno srdce.  Po dvoustaleté zimě vzešlo nad vlastí českou 

slunko blahodatné Vesny.  Tichý protest modlícího se lidu jest vyslyšen. 

  Žijeme! (…) 

  Touha po svobodě – pravdě – světlu, pocítěna i vyslovena tisící věrnými Čechy 

budiž důkazem, že neumdléváme v žití svém, budiž nehynoucí okrasou pouti 

svatojanské.“44 

  Barokní a náboženský význam dne svatého Jana Nepomuckého bude zcela potlačen 

                                            
44 „Pouť svatojanská“, Národní listy, 15. 5. 1864. 
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do pozadí v roku 1868, kdy se splní touha vlastenců organizovat ústřední slavnost 

nesporně národního charakteru v hlavním městě, ve středu domnělého národního 

prostoru, v Praze.  A potom se bude rozšiřovat po české společnosti leták o „Lži a 

pravdě o svatém Janu Nepomuckém,“ který tvrdí, že „svatého Jana 

Nepomuckého“ vymysleli jezuité, aby „národě českém vyhladili památku nesmrtelného 

Jana Husi.“45  

 

3. Německé slavnosti a české slavnosti – snaha o dosažení symetrického vztahu 

  Těšně po svatojanské slavnosti 16. 5. se konala v Praze 22. 5. další velikolepá 

slavnost: slavnost svěcení praporu německého tělocvičného spolku.  Delegace přišly 

z Vídně i z Lipska, Drážďan a dalších saských měst.  V podobném duchu, jak 

popisovaly o českých národních slavnostech české noviny, píše Tagesbote aus Böhmen:  

„Včerejší den dodržel v plné míře to, co bylo na začátku slavnosti slíbeno, a bude 

dlouho tvářet jednou z nejkrásnějších vzpomínek německých obyvatel v Praze.  Bylo to 

tak srdečná a radostná jak lesklá a impozantní slavnost, která byla včera u nás slavena.  

Nikdo – to můžeme směle tvrdit – by nebyl schopen vyvrátit, když řekneme, že nebyla 

žádná slavnost oslavena podobným, stejně velikolepým a přitom také příjemným 

způsobem jako ta včerejší.“46 

  Turnéři odešli z tělocvičné haly k domu pana Dotzauera, dárce spolkového praporu, 

                                            
45  Arbes, Jakub, Lež a pravda o „Svatém Janu Nepomuckém“, Praha, 1870, s.4. 
46 „Der gestrige Tag hat im vollen Maße gehalten, was der Beginn des Festes versprochen und 
wird lange hinaus eine der schönsten Erinnerungen der deutschen Bevölkerung Prags bilden.  Es 
war ein eben so herzliches und fröhliches als glänzendes und imposantes Fest, das gestern in 
unserer Mitte gefeiert wurde und Niemand – dies können wir kühn behaupten – wird uns zu 
widerlegen im Stande sein, wenn wir sagen daß wohl in Prag keine Feier in ähnlicher, 
annähernd großartiger und doch dabei gemüthvoller Weise begangen wurde, wie die 
gestrige.“  Fahnenfest des deutschen Turnvereins, Tagesbote aus Böhmen, 23.5.1864. 
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kde „vlají obrovské vlajky německé, rakouské a české (deutsche, österreichische und 

böhmische Fahnen)“.  Předávajíc turnéřům prapor, Dotzauer jim vzkázal, aby se pod něj 

neustále shromažďovali v plné jednotě a „pro blaho naše užší vlasti Čech, velké 

císařské říše a německého národa (für das Wohl unseres engeren Vaterlandes Böhmen, 

des großen Kaiserstaates und der deutschen Nation).“  Potom pochodovali do 

novoměstského divadla s členy pražského tělocvičného spolku a slavnostního výboru 

v čele do novoměstského divadlo, kde se konalo svěcení praporu, jehož se zúčastnili 

pan Dotzauer, němečtí poslanci zemského sněmu, kníže Auersperg, prezident panské 

sněmovny, český místodržitel hrábě Belcredi a další představitelé rakouské a české 

politiky.  Mimochodem poslal tam delegaci také pražský Sokol.  Slavnost ukončila 

plesem na žofínském ostrově.  Most u žofínského ostrova byl ozdoben „krásnou 

vítěznou bránou, která nese vstříc hostům turnerský pozdrav gut Heil.“  Na plese „byl 

černý frak, který by jinak sám dominoval, v rozhodnuté menšině oproti turnerskému 

kroji, což se dařilo opravdu dobře.“47   

  Vymýšlený způsob pozdravu tělocvičného spolku Gut Heil přesně odpovídá 

sokolskému Na zdar, který měl zdůraznit plebejské vztahy mezi členy.48  Můžeme si i 

připomínat charakteristickou obdobnost mezi turnerským krojem a čamarou, o níž, jak 

bylo výše uvedeno, cynicky komentoval sám Tagesbote.  

  Nutno upozorňovat symetrickou konstrukci a paralelnost mezi českou národní 

slavností a obdobnou německou slavnost.  Pokud je rozdíl, jen německých slavností se 

                                            
47 „Der schwarze Frak, sosnt der Alleinherrscher, war in entschiedener Minorit§t gegen das 
Turnerkleid, und es machte sich recht gut.“  „Zum Turnfest“, Tagesbote aus Böhmen, 
23.5.1864.   
48 Štěpánová, „Formování a funkce sokolského kroje v české společnosti v šedesátých letech 
19. století”, Český lid, č. 2, LXXXIV (1997), s.137-138. 
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zúčastňovali i příslušníci zeměpanských, vojenských a jiných státních úřadů, zatímco 

hlavní představitelé českých národních slavností jsou jen členové samosprávních orgánů 

a spolků, a reprezentační činitelé národní politiky a intelektuálové, což často uváděly 

české noviny jako důkaz lidovějšího charakteru české slavnosti.49  V německých zemích 

se obohacovala experiment a praxe národních slavností již od doby předbřeznové, která 

vrcholila slavností Schillervou v roce 1859.  Česká národní slavnost je sociálním 

překladem a transplantováním této zkušenosti, a přitom překladovost by se měla 

zvýraznit symetrické poměry mezi imaginární německou a českou společností.  Přitom 

tato překladovost má funkci vytvářet jistou „jinakost“(Alterität).  Symetrie a paralelnost 

se realizovaly zatím jen ve stylové a formové stránce praxe, a z hlediska reálně 

politického a sociálního existuje jistá asymetrie ze souvislosti se státní mocí.  Navíc 

formování rituálů kolem německých slavností jsou míň závislé na církevní a stavovské 

tradici kvůli bohatší akumulaci měšťanské kultury (Bürgertumskultur).   

  Z takové konstrukce národních slavností vyplňuje skutečnost, že je vzájemné 

citování, překládání, srovnání a kritizování mezi českou a německou medií podstatným 

komponentem pro vytváření událostí.   

  Tak na příklad lipské Deutsche Allgemeine Zeitung komentuje o pěvecké slavnosti 

dne svatého Jana, jak tento podnik neuspěl a úmysl pořadatelů se nesplnil:  

„16.května byla v Praze slavnost českého zemského patrona svatého Jana 

Nepomuckého, již slaví každý rok velmi impozantně.  Z celých slovanských oblastí 

putují zbožní poutníci na břeh Vltavy často i přes dva dny. (…) Tato slavnost je národní 

                                            
49 Na příklad článek Národních listů kritizoval, že jsou české národní slavnosti předmětem 
sledování i politického pronásledování ze strany policejního úřadu, zatímco podporuje stát 
podobné podniky Němců, což ovšem dává českých slavnostem skutečně lidový charakter. 
„Proč bychom nemohli mít národní slavnosti!“, Národní listy, 25. 9. 1863.   
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– tak proč trochu politicky nedemonstrovat?  Slovanské nebo navíc ultračeské pěvecké 

spolky přišly ve velkém počtu, počítá se 40 praporů, a mezi těmi byly také prapory 

vídeňského, brněnského a dalších spolků.  Byly uvítány hlučným Sláva voláním 

(protože toto volání je nejslabší strana lehkomyslného davu, jenž může volat dnes 

Sláva!, zítra Eljen!, a hned na to Evviva!, a vyměnit toto volání s Vivat hoch!  atp.,  a to 

všechno se stejným nadšením), ale nebylo vidět ani nejmenší národní odznak, ani 

nejnepatrnější politickou demonstraci.  Poutníci se hustě tlačili v ulicích a na náměstích 

města, zpívající a modlící se podle obyčejní melodie, a pěvci se stáhli, aby se starali o 

ubytování a hlavně o spokojování svého žaludku.  Večer se zase objevili, brali loďky a 

gondoly na obou vltavských nábřežích, a houpali se z vln tiché řeky, opět naladili svůj 

hlas, aniž ale dostali nejmenší rozveselení, i „Kde domov můj“ dozníval bez účinku.  

V úterý opustili Prahu ještě tišeji, než přišli.  

Než dokončívala ta novota svatojanské slavnosti, připravovala se uvnitř hradeb 

starého královského města další slavnost, která se vlastně nemůže nazývat jako národní:  

to byla svěcení praporu německého tělocvičného spolku v Praze, k níž se dostavily 

tělocvičné spolky, zástupci a deputace spolků ze všech rakouských a německých 

sousedních zemí.  Počet hostů sice mohl překročit asi tisíc, ovšem pro ně bylo bohatě 

připraveno ubytování. (…) Celé město mělo slavnostní vzhled.  Abychom udělali 

poučení účinné, zvyšovali dojem, musíme uvést protiklad.  Náhoda upotřebila v obou 

těsně po sobě následujících slavnostech protiklad, který jistě jasně a zřetelně mluví, a 

nemůže být silněji vyhráněn.  Člověk musí vidět ty dlouhé obličeje odcházejících 

českých zpěváků a ona jásavá psaní německých turnéřů, by mohl pohocpit, že čeští 
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agitátoři na celá desetiletí jsou ochromeni.“ 50  

Národní listy hned na to zareagovaly, citující tento článek:  

„Svatojanská slavnost prý byla tichá, sešly se sice ultračeské spolky do Prahy, nebylo 

však vidět žádného národního odznaku; zpěváci se starali jen v tichosti o svůj žaludek, a 

když přece večer si sedli na loďky a spustili „Hej Slované“ a „Kde domov můj“, nikdo 

si toho ani nevšimnul.  Pak v úterý zase v tichosti odejeli.  Ale neminul ještě ani oktáv 

                                            
50 „Um 16.Mai wurde in Prag das Fest des böhmischen Landespatrons Johann v. Nepomuk 
gefeiert, es ist dieses ein Fest, das alljährlich mit sehr großem Pomp begangen wird.  Aus allen 
slawischen Ländern, oft zwei Tagereisen weit, wallen die frommen Pilger zum Moldauufer hin 
– wo auf der steinernen Brücke die Bildsäule dessen prangt, der hier in treuer Berufserfüllung 
den Märtyrertod in den Wellen gefunden.  Das Fest ist ein nationales – warum nicht auch ein 
wenig politisch demonstriren?  Slawische oder vielmehr ultraczechische Gesangvereine hatten 
sich in großer Zahl eingefunden, man zählte 40 Fahnen, darunter die des Wiener, Brünner u. 
Gesangvereins.  Sie wurden mit lautem Slávarufen empfangen (denn das Rufen ist die 
schwächste Seite der leichtbeweglichen Masse, die heute Sláva!, morgen Eljen! und gleich 
darauf Evviva! rufen und diese Rufe mit Vivat hoch! u. wechseln kann und alles mit gleicher 
Begeisterung), aber nicht das geringste nationale Abzeichen war zu sehen, nicht die leiseste 
politische Demonstration merkbar.  Dicht gedrängt füllten die Wallfahrer die Straßen und Plätze 
der Stadt, singend und Gebete nach üblicher Melodie sprechend, und die Sänger zogen ab, für 
ein Nachtlager und zunächst für die Befriedigung ihres Magens zu sorgen.  Aber des Abends 
erschienen sie wieder, nahmen die Kähne und Gondeln an den beiden Moldauufern in Besitz, 
und, von den Wellen des stillen Flusses sanft geschaukelt, stimmten sie wieder ihre Anklang zu 
erwecken, ohne die geringste Aufmunterung zu erhalten; auch das „Kde domov muj“ verhallte 
wirkungslos.  Am Dienstag verließen sie Prag – weit stiller, als sie es betreten. 
  Noch waren die Noven des Johannsfestes nicht zu Ende und schon bereitete sich in den 
Mauern der alten Königstadt ein anderes Fest vor, das eigentlich kein nationales genannt 
werden kann: es war die Fahnenweihe des deutschen Turnvereins in Prag, zu welcher 
Turnvereine, Vereinsvertreter und Deputationen aus allen österreichischen und deutschen 
Nachbarländern eingetroffen. (Nr.238.)  Die Gäste dürften wohl die Zahl 1000 weit übersteigen; 
doch war für ihre Unterkunft auf das reichlichste gesorgt.(…)  Die ganze Stadt hatte einen 
festlichen Anstrich.  Um eine Lehre wirksam zu machen, um ihren Eindruck zu erhöhen, ist ein 
Contrast nöthig.  Der Zufall hat in den beiden aufeinanderfolgenden Festen einen Contrast in 
Anwendung gebracht, der gewiß klar und deutlich genug spricht und nicht schärfer ausgeprägt 
sein kann.  Man muß nur die langen Gesichter der zurückgekommenen czechischen Sänger 
sehen und die jubelathmenden Schreiben der deutschen Turner lesen, um sogleich zu begreifen, 
dass die czechischen Agitatoren auf Jahrzehnte lahm gelegt sind.“  „Ein slawisches und 
deutsches Fest in Prag“, Deutsche Allgemeine Zeitung, 1. 6. 1864.  Ovšem „Z celých 
slovanských oblastí putují zbožní poutníci na břeh Vltavy“ je nepravý výrok.  Jak se zmínil 
výše uvedený článek z Tagesbote, poutníci přijíždívali na svatojanskou slavnost z celých 
katolických oblastí z českých zemí.  Z hlediska německých liberálů ze luteránské země, tato 
katolická pouť sama je předmětem posměchu, a katolictví funguje jako znak kulturní 
zaostalosti, a v tom se může rovnat k slovanství.  
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svatojanské slavnosti, tu vidělo staré královské město jinou slavnost: sešli se tam turnéři 

ze všech rakouských a německých zemí, daleko přes 1000.  Náhoda chtěla, aby tento 

kontrast bezprostředně se objevil. (…) Litujeme jinak vážený list D. Allg. Ztg, že 

takové zprávy přijímá; dobře by byla pozeptala samých německých turnéřů lipských, 

kteří jsouce taktéž přítomni turnéřské slavnosti v Praze nic nevědí povídat o jakési její 

znamenitosti; ztěžovali sobě spíše již zde v Praze na tak zvané německé své kolegy 

zdejší, že prý skoro všichni pocházejí ze zdejšího židovského města, nejsouce ani 

skutečnými Němci ani pravými turnéry.“ 51    

Němci jako ti druzí jsou zobrazeni a vytvářeni nejen takovými překlady, citacemi a 

vzájemnými komentáři, i vymyšlenými a falešnými citacemi.  Humoristické listy např. 

můžou uvádět jistý pastiš německých novin, sice proto, že jsou satirický časopis, ovšem 

                                            
51 „Slovanská a německá slavnost v Praze“, Národní listy, 3. 6. 1864. Posměšný výrok, že 
„skoro všichni“ pražští němečtí turnéři „pocházejí ze zdejšího židovského města“ má jistý 
důvod ze skutečnosti, že pražská německá společnost se skládá z výše a středně majetného a 
vzdělaného měšťanstva, a mezi jejími liberálními představiteli se našlo mnoho občanů 
židovského původu, a tato společnost naprosto postrádá nižší vrstvu obyvatelstva.  Viz Cohen, 
Gary B., The politics of ethnic survival: Germans in Prague 1861-1914, Princeton, 1981, zvl. s. 
72-85.  Najdeme mnoho dalších podobných popisů o „židovství“ německých turnéřů v českých 
novinách, např.: 
  „Němečtí turnéři na Karlotýně. (…)  Vespolná zábava nebyla tam ničím rušena, vyjma snad 
surovostí několika členů německého spolku turnéřského.  Hrdinové tito, opásáni německou 
stužkou černo-červeno-zlatou, na kteréž skvělo se pověstné „Gut Heil!“ prohlíželi si v 
společnosti několika „dam“, památnosti hradu Karlotýnského.  Vkročivše do kaple marianské, v 
kteréž podnes konají se služby boží, a kdežto i v okamžení jejich příchodu nalezalo se několik 
pobožných lidí, kteříž po tichu vykonávali modlitby své, jali se hrdinové německého spolku 
turnéřského hlasitě neslušné vésti řeči, jevíce surovost svou také tím, že ani klobouky nesejmuli 
a z cigár dýmali tak, jakoby se v nějaké „knajpě“ k obvyklému svému komersu byli sešli.  Na 
otázku, zdali chování jejich jest výsledkem německé kultury, odpověděli tázaní s nestoudnou 
drzostí, že jsou židé a že jim do církevních obřadů a místností křesťanských nic není. Za touto 
příčinou poučil nábožný jeden pán tyto zástupce německé vzdělanosti o významu místností 
náboženských, a poněvadž nestoudné jejich chování veřejné způsobilo pohoršení, byla veškerá 
tato společnost německých „Gutheilů“ i s damami svými z kaple slušně vyvržena.“  Hlas, 22. 7. 
1862.  
  Z hlediska znakové funkce, takový výrok v české médii o „neautentičnosti“ němectví 
pražských Němců přesně odpovídá výroku v německém prostředí o „das gemachte 
Čechentum“.           
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je to zároveň jen extrémně přehnaný případ běžné překladové praxe české médie.  

Článek nazývaný „Letošní svatojanská slavnost posouzena ze stanoviska „Prager 

Morgenpostu“ z Humoristických listů, tak píše: 

„Není nám dáno, o ledajakés věci mluvit, jako by to bylo, kdo ví do, jak to činívají 

listy oné strany, která by nejraději v své surové nadutosti všecky Němce pohltila, jen 

kdyby mohla: několik ale slov přece musíme zmařit o slavnosti, která se nám zdá být 

posledním zakmitnutím kahánku, nazvaného „Národ český.“  Víme napřed, že plátky, 

jako jsou jakobínský „Hlas“ aneb krvelačné „Národní listy“, zlostí zblednou, a že in ten 

furiantský „Bič“ a „Blesk“ vztekem až zčernají, ale z toho si neděláme nic, pranic.   

Kdo slavnost tu nestranně pozoroval, musí mimovolně uznat, že cosi takového jak živ 

neviděl – tak bylo vše děláno, vše nastrojeno.  Už ten nápad, svolat52 sjezd právě v čas, 

kde se do Prahy nejvíce venkovanů hrne!  Proč to?  Inu, aby každý myslel, že to 

přichází samý tak nazvaný „česko-moravský“ zpěvák.  Nás ale nikdo opálí.  Ovšem, 

zpěváci to byli, ale dovolíme si upozornit na patrný rozdíl mezi zpěvákem, jež se chce 

na kamenném mostě zbožně pozeptat, „kam jde Jan a kam pospíchá,“ a mezi zpěvákem, 

který se nestydí veřejně při rachotu moždířů a prskání rachejtlí házet kolem sebe slovy, 

že si každý poctivý Němec v duchu odplivnout musí.“   

Kritika o „vymyšleném češství“ ze strany „Němců“ jako těch imaginárních druhých, 

byla spíš aktivně citována do české médie, a tato citace zastavuje podstatnou funkci 

nejen při kulturní praxi kolem národních slavností, ale i vůbec při obecném 

představování politiky a kultury české národní společnosti.  Ta funkce má tři úrovně: za 

prvé, nejbezprostředněji důležitá je protiargumentace k „vymyšlenému češství“, která 

                                            
52„Letošní svatojanská slavnosť posouzena ze stanoviska „Prager Morgenpostu“, Humoristické 
listy, 21. 5. 1864 (Bič, č.10/roč.1).   
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by měla přesvědčit čtenáře o pravé existenci českého národa.  Za druhé, ta aktivní citace 

znakově produkuje existenci těch druhých, kteří jsou drsní kritici i dokonce nepřátelé 

českého národa.  Za třetí, na nejhlubší úrovni, taková praxe produkuje i právě existenci 

českého národa jako rovnoprávného subjektu k těm druhům, který by mohl odpovídat 

tomuto klamnému nároku.  Aby se mohlo demonstrovat, že český národ není nic 

„vymyšleného“, ale je rovnoprávným subjektem mezi evropskými civilizovanými 

národy, hlavně ale s německým národem, je nutno dokázat onu symetrickou konstrukci 

překladové praxi v sociální komunikaci.   

 

Závěr 
  Uvažujme si vytváření forem národních slavností jako problém překladu. Překlad je 

normálně takový postup, který umožňuje čtenářům přístup k originálnímu textu, který 

není dostupní kvůli neznalosti jazyka tohoto textu.  V takovém případě se očekává, že 

by měl být překlad co možno nejvěrnější k originálnímu textu.  Ale v případě 

překladové praxe v období národního obrození, originální text třeba v němčině je 

vlastně přístupný českým intelektuálům, kteří se vůbec zajímají o jeho obsah, a 

nepotřebují překlad v běžném slova smyslu.   Při překladu z německého a jiných 

evropských jazyků a klasiky do češtiny je důležitější než zpřístupňovaní originálních 

textů českým čtenářům ta funkce dokládat rovnocennost a symetričnost mezi češtinou a 

jinými jazyky vytvářením patřičné slovní zásoby a literárního stylu.  Josef Jungmann, 

na příklad, stručně přeložil a shrnul více než třistastranné dílo Friedricha Ludgiwa 

Jahna, Německé národství (Deutsches Volksthum) do češtiny.  Nechtěl seznámit české 

čtenáře s Jahnovým názorem, ale jeho úkolem bylo transplantovat Německé národství 

do české půdy, a přeměnit ho v „České národství“ přivlastnění formy a podstaty 
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Jahnova názoru.  Jungmann toto dílo překládal zvláště s těžištěm jeho jazykově 

nacionalistické stránky a kultu mateřské řeči, a přitom skrytě komentuje k originálu:  

  „Jen v jednom jazyku možno velkým býti.  Homér a celá příkladná starožitnost, 

Ariosto, Tasso, Cervantes a Shakespeare zajisté neproleptali v cizích řečech svého 

mateřského jazyka.  Mluviti bez řeči, jazyky znáti, a žádného mocnu nebýti; věděti 

chleba ve všech řečech jménovati, a žádnou řečí jeho získati nemoci; krokání, 

špačkování, papouškování žádného národu tak jako Němce (ba Čechy více!) 

nezpotvořují, a k neštěstí libujeme sobě tu potvornost jako mnozí horáci – volata. (…) 

  Národnou býti, národ historický vyobraziti a to v otcovském jazyku, jest svatá 

trojice historie.  Historik nic není bez vlasti, bez národu, bez vlastenského jazyka. To 

jsou kouzly Jana Müllera – po německo-švejcarsku, proto mají noví národové evropejští 

tak málo historiků, Angličané tak mnohé a dobré!   

Kdo miluje svůj národ, přičiň se o jeho dějiny; kdo je ví, ten je piš; kdo psáti umí, uč 

se dějinám.  Psaní historie staví skutkům chrámy a mosty přes zapomenutí.   

V svém jazyku ctí se každý národ; v pokladu jazyka paměť vzdělání jeho složena.  

Národ, odříkaje se jazyka, odříká se hlasu svého v člověčenstvu a odsouzen jest býti 

němou osobou na divadle národní.“  53  

                                            
53Jungmann, Josef, Překlady II., Praha, 1958, s.417-418.   
  Přeložené věty znějí v originálu jako následující: „In Einer Sprache wird man nur groß.  
Homer und das ganze mustergültige Alterthum, Ariosto, Tasso, Servantes und Shakespear 
verplapperten gewißlich nicht ihre Muttersprache in fremden Wörtern.  Sprechen ohne Sprache; 
Sprachen können und doch keine einzige in seiner Gewalt haben; wissen wie Brot in allen 
Sprachen heißt, es aber in keiner verdienen; Rabennachsprechen, Staarmätzigkeit und 
Papagenenkunst – entstllen kein Volk so sehr als das Deutsche, und unglücklicher Weise finden 
wir diese Mißgeburten schön, wie manche gebürgsleute ihre Kröpfe.“(pp.186-187) 
  „Volksthümlich sein, Volksthum geschichtlich auffassen, und in der Muttersprache verkünden, 
ist die heilige Drei der Geschichtschreibung. (Der Arzt gehört der Menschheit an, der 
Gottesgelehrte seinem überirdischen Reich, Philosophen, Mathematiker, Naturkundige, 
Philologen, Erdbeschreiber und Historiker (Geschichtenaufzeichner) sind alle Weltbürger.  So 
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Najdeme mezi těmito větami skoro všechny podstatnější komponenty obrozenského 

názoru o mateřském jazyku a národních dějinách.   Jungmann píše o českém národu a 

češství převzatí Jahnova výroku o německém národu a němectví.  Tím zapisuje Jahnovy 

texty do inventáře česko-jazyčné kultury.  

Česká národní politika v druhé polovině 19. století je politická a sociální praxe ve 

formě aplikované této obrozenské překladové strategie.  Jestli zatím můžeme definovat 

v tomto kontextu „češství“ jako kulturní forma, s níž by se mohla vyjádřit formulující se 

občanská společnost v Čechách v 19. století, je to, jako je tomu u všech národních 

kultur, a proti názoru Jahna (a Jungmanna), produkce vytvářena synkretismem 

diachronických citací z historie a překladem synchronických citací z „jiných“ kultur 

současné doby.  Kulturní formy nejrůznějších původů jsou rozřezány z vlastních 

kontextů, libovolně kombinovány, a aplikovány k vytváření nové formy kultury 

národní.  Synkretismus tváří podstatu historismu charakteristického k národní kultuře 

                                                                                                                                
leicht wird es dem Geschichtschreiber nicht.)  Der, (wenn er nicht Kindermährchen schwatzen, 
Philisterkanngießereien aufstutzen, Altweiberwäsche putzen will), ist nichts ohne Vaterland, 
Volksthum und Muttersprache.  Das ist der Zauber von Johannes Müller – Deutsch und 
Schweizerisch.  Darum haben die Neuvölker Europas so wenig große Geschichtschreiber; und 
das volksthümlichste von ihnen, die Engländer die meisten, und Meister.“ (pp.218-219) 
  „Wer sein Volk liebt, lege sich auf dessen Geschichte, wer sie schon weiß lerne sie schreiben, 
wer schreiben kann lerne Geschichte.  Geschichtschreibung baut Thatenhallen und Pilgerbrücke 
über die Vergennsenheit.  (p.223) 
  „In seiner Muttersprache ehrt sich jedes Volk, (in der Sprache Schatz ist die Urkunde seiner 
Bildungsgeschichte niedergelegt, hier waltet wie im Einzelnen das Sinnliche, Geistige, 
Sittliche.)  Ein Volk, das seine eigene Sprache verlernt, giebt sein Stimmrecht in der 
Menschheit auf, und ist zur stummen Rolle auf den Völkerbühne verwiesen.  (p.371)  Jahn, 
Friedrich Ludwig, Deutsches Volksthum, Lübeck, 1812. 
  Věty v uvozovkách nejsou uvedeny v překladu.  Pozoruhodné je, že je úmyslně vymazán 
výrok o světoobčanu (Der Arzt gehört der Menschheit an, … Philosophen, Mathematiker, 
Naturkundige, Philologen, Erdbeschreiber und Historiker sind alle Weltbürger), a výrok o 
historikovi je značně zjednodušen tím, že se už nerozlišuje historik (Historiker) a dějepisec 
(Geschichtschreiber).  Z hlediska žádoucí kompletnosti češství podle jungmannovské představy 
by měli přispívat vědci všech uvedených oborů k vytváření češství, a nemohou být přece 
„světoobčané.“  Zároveň každý historik by neměl být „bez vlasti, bez národu, bez vlastenského 
jazyka.“       
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v 19. století.  Kulturní přivlastňování, synkretismus a překlad byl sociálně, tj. v reálnější 

prostoru života, aplikován, aby se mohla praktikovat obrozenská kultura v různých 

vrstvách obyvatel.  V tomto smyslu je právě češství „vymyšleno“.   

Národní slavnost je pokus o vyjádření o existenci českým jazykem prostředkované 

veřejně sféry.  V tomto procesu byl vytvářen pro jednotlivé účastníky způsob chování a 

sebevyjádření ve veřejné sféře.  Zároveň je to navenek výraz existence české 

společnosti s dostatečnou civilizačností, aby mohla být prostředí fungující veřejné sféry.  

Jako potřebovaly spolky, samosprávní orgány i jednotlivci jistou kulturní formu pro 

účast v národní společnosti, i ta česká společnost potřebovala způsob sebevyjádření jako 

samostatní subjekt mezi civilizovanými národy.  Ta „vášnivá doba“ slavností poskytuje 

charakteristickou formu kulturu jistého historismu, a je dalším problémem, jak bude ta 

kultura rekonstruována a vyrovnána s požadavky moderny.  
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Kapitola IV. 

Národ sobě – Hnutí pro vybudování Národního divadla 

 

Úvod 

  Nad jevištěm Národního divadla, "Koruny na břehu Vltavy", je hrdě pověšeno heslo 

"Národ sobě".  Toto heslo existovalo již od počátku hnutí pro vybudování Národního 

divadla. Postavení Národního divadla bylo sice touhou českého národního hnutí, avšak 

ve skutečnosti byla na vybudování Národního divadlo poskytnuta velká částka ze 

zemského rozpočtu, a divadlo samo bylo majetkem Království českého pod správou 

zemského výboru jako "druhé zemské divadlo". Přesto stále existuje “mýtus Národního 

divadla”, že bylo postaveno hlavně z příspěvků českého lidu  

  V době tzv. národního obrození byla existence českého národa reprezentována 

především v literární formě v širším slova smyslu.  Okruh literátů-vlastenců, kteří se 

účastnili tohoto procesu, byl velmi omezen, a jejich sociální komunikace byla do značné 

míry ritualizována.  Pokud tito literáti, kteří se vzdělávali v době, kdy veškerá šlechtická 

a měšťanská kultura, vyšší vzdělávání a další byly v rakouské říši v německém jazyce, 

veřejně vystupovali a publikovali česky, jejich komunikace musela mít jistý virtuální 

ráz v omezeném českém reprezentačním systému. Česká kultura byla ve dvojím smyslu 

"subkulturou": jednak byla čeština používána hlavně v neoficiální komunikaci lidových 

vrstev, a také se svět "českých literátů" zrodil na okraji světa německého vzdělání.   

  Česká literatura má dlouhou tradici již od středověku, za renesance se rozšířila i 

mezi protestantské intelektuály horních Uher. I v době rekatolizace, kdy humanistická 

tradice českých protestantů zanikala, se dále rozvíjela česko-jazyčná tradice v katolictví 
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a barokní literatuře.  Problém spočívá v tom, že německo-jazyčná vzdělanost začínala 

dominovat ve státní správě a veřejném školství od osvícenských reforem, a tedy lze říci, 

že právě se rodící občanská kultura česká byla připravena němčinou.  

  Divadlo lze chápat jako spojovník mezi činností vlastenců a realitou, hrající 

důležitou roli při socializaci existence českého národa. Vytváření divadelní kultury 

českého jazyka jako organické součásti soudobé občanské kultury a měšťanské 

vzdělanosti bylo nepostradatelné k manifestaci existence jisté společenské sféry 

konstruované česko-jazyčnou kulturou.  Navíc divadlo, a zvláště opera, by se měla 

představovat jako syntéza umění (literatury, hudby, herectví a výtvarného umění) na 

důkaz totožnosti samostatné národní kultury.  Divadlo jako reálná vně literární instituce 

mělo sloužit občanům české společnosti jako místo společenského setkávání. Ze všech 

důvodů mělo mít Národní divadlo jako “chrám umění” skvostnou podobu 

architektonickou.  Vzhledem k finančnímu nákladu, který by možno vzniknout z 

postavení a hospodaření takového institutu, musela existovat jistá podnikatelská sféra, 

která by ho mohla kompenzovat.  Ale naopak, divadlo samo by měla výmluvně 

ukazovat existenci „české“ podnikatelské sféry, i když zatím jen fiktivně. 

  Po zahájení pseudokonstituční éry v šedesátých letech 19. století se stávalo české 

národní hnutí jako politický subjekt v souvislosti se státoprávní transformací rakouské 

říše sociální realitou. O státoprávním postavení českých zemí se diskutovalo jako o 

politickém právu českého národa.  Pro českou politiku, která měla stále menšinové 

postavení na říšské úrovni a na úrovni zemské byla závislá na alianci se šlechtickou 

opozicí, byly obecní a okresní samosprávní orgány důležitou politickou i společenskou 

základnou ve spojení s místní honorací.  I královské hlavní město Praha zůstalo v rukou 

české národní politiky.   
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  Vedle samosprávního orgánu mohla národní politika spoléhat na síť spolků, která se 

v šedesátých letech rychle rozrůstala. Ke kulturním spolkům podporovaným zemskou 

šlechtou z předbřeznové doby, jako byly České muzeum nebo Matice česká, se  v 

šedesátých letech přidružily plebejské kulturně společenské spolky (Sokol, Hlahol a 

další pěvecké sbory, čtenářské kluby apod.), nebo výrobní, konzumní a jiná družstva 

nebo záložny.  Takto se sociální sféra a politická činnost prostředkovaná česko-

jazyčnou kulturou rozšiřovala a prohlubovala.   

  V šedesátých letech 19. století se začínala projevovat česká národní kultura v reálně 

společenských vztazích.  Národní politika byla politickým výrazem této kultury a 

snahou o vytvoření českého národa jako politicko-historického subjektu a jeho 

převedení do reálné podoby v státoprávním systému rakouské říše. Divadlo bylo 

považováno za výrazné ztělesnění národní kultury a politiky, proto bylo jeho 

vybudování podstatným úkolem české společnosti. V této době připadal mnohým tento 

úkol už dostatečně reálný.  Podle představ o národu, který dokazuje svou 

životaschopnost čilou duševní i hospodářskou činností v konfrontaci s říšskou mocí, 

měl darovat velké divadlo "národ sobě”, tedy nikoli za pomoci státních nebo zemských 

subvencí.   

  Ale oproti takové představě bylo třeba vytvářet kulturní a politickou formu 

reprezentace českého národa pro širší politickou společnost teprve v národně politickém 

a kulturním hnutí v šedesátých letech 19. století.  Důležitým prvkem tohoto procesu 

hledání a vytváření nové formy reprezentace byla reinterpretace dynastického 

legitimismu, stavovské a církevní kultury, tradic stavovských korporací, tedy proces 

složitých jednání a negociací různých subjektů s daným kulturním a intelektuálním 

zázemím. V odborné literatuře je často zmiňována skutečnost, že hnutí pro vybudování 
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Národního divadla a slavnost položení základního kamene divadla jako vrchol tohoto 

hnutí bylo vysoce politickou manifestací existence českého národa v kritické době 

státoprávní přestavby rakouské monarchie.  Vzhledem ke způsobu organizace, vytváření 

forem a metod kulturního a politického vyjádření a vzhledem k rozměru mobilizace 

obyvatelstva byla vlastně Slavnost položení základního kamene Národního divadla 

syntézou zkušeností šedesátých let 19. století jako „vášnivé doby slavností“.  Stala se 

také archetypem dalších politických manifestací české společnosti a v následujícím 

období byla odkazována v podobných příležitostech.  Takto chápeme divadelní hnutí a 

slavnost položení základního kamene ND v české národní politice 19. století. 

Následující kapitola analyzuje tento proces vytváření reprezentace „národa“ v 

divadelním hnutí.  

 

I. Hnutí pro vybudování Národního divadla 

1. Sen o „Národním divadle“ 

  V první polovině 19. století bylo v Praze stavovské divadlo, které patřilo stavům, a 

bylo centrem divadelní kultury a společenského života.  Údajně se hrálo v tomto divadle 

se česky v nedělním matiné, ale to zaniklo až do 1809.  Od druhé poloviny třicátých let 

publikoval Josef Kajetán Tyl četné hry v češtině, ale hrála je převážně ochotnická 

divadla, pak české divadlo nevstoupilo do měšťansky kulturního prostředí.1 

  Vybudování českého divadla se stalo konkrétní společenskou a politickou 

                                            
1 Bartoš, Jan, Národní divadlo a jeho budovatelé. Dějiny Národního divadla I., Praha, 1933, 
s.28-46.  Bartoš a další autoři dějin českého divadla často píší, že divadlo v českém jazyce bylo 
v této době zachováno hlavně v lidovém nebo loutkovém divadle na venkově, ale musíme 
žánrově rozlišovat lidové divadlo z divadla, které bylo představováno v šlechtickém a 
měšťanském prostředí.   
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požadavkem teprve v lednu 1845, když podala pražská honorace zemskému výboru 

následující žádost:  

„Poněvadž páni stavové vlastníky dvou výsad divadelních pro hlavní město naše 

Prahu vyměřených jsou, prosíme, aby nám u příležitosti zadání stavovského německého 

divadla, ano během roku příštího nastává, druhé právo ke všem divadelním 

představením vylučujíc z toho představení německá, k účelu založení českého jeviště 

udělili.  Postarali bychom se o užívání práva toho skrze ředitelstvo řádné, umělé a znalé 

– v místnosti slušné, k účelu tomu zvláště zřízené, a dali bychom sobě na tom záležeti, 

abychom šlechetný náš národ uspokojili divadelními představeními, jakových on hoden 

jest, a za něž se dá se stanoviska umění mravouky odpovídati, abychom přispěli 

k vzdělání vkusu našich soukmenovců, a je netoliko recitativními kusy, nýbrž i také 

výtečnou zpěvohrou k tomu přivésti se snažili, by dávali přednost zábavě ušlechtilé, 

ducha i srdce vzdělávající před jinými snad i škodlivými požitky.“ 2  

Na to dal zemský sněm 9. dubna 1845 „koncesi k vystavení, zařízení, vydržování a 

řízení samostatného českého divadla v Praze.“ 3   

  Jistě můžeme považovat tuto petici za začátek divadelního hnutí s reálně politickou 

institucionální základnou.  Ale jádro tohoto petičního hnutí tvořili spíš velcí obchodníci, 

podnikatelé a majitelé domů, a mezi sto dvacet osmi podpisujícími bylo nanejvýš jen 

deset procent právníků a podobných vzdělaných profesí.4  Taková sociální skladba se 

                                            
2  Text citován v: Hof, Karel Vít, Dějiny velkého národního divadla v Praze, od prvních 
počátkův až do kladení základního kamena, Praha, 1868, s.3. 
3 Ibid., s.4. 
4 Ibid., s.4.  Skladba stavů a zaměstnání těch, kteří podepsali petici, je: 14 statkářů, 63 domácích 
pánů, 7 zemských advokátů, 5 kupců, 1 jub. prefekt gymnasia, 21 mlynářů, 1 vlastník dvorce, 9 
nákladníků piva, 3 velkokupci, 2 architekti, 3 zlatníci a klenotníci, 1 vlastník tiskárny, 1 
knihkupec, 1 podnikatel staveb železnic, 1 vlastníků dolů, 2 obchodníci v dříví, 3 doktoři 
lékařství, 1 vlastník cihelny a 1 mistr tesařský.   



 158 

velmi liší od průměrného profilu „vlastenců“, o němž můžeme odhadnout od čtenářstva 

„Časopisu muzea“, nebo od profilu nositelů divadelního hnutí v pozdější době.5  Mezi 

podpisujícími byl např. známý nakladatel Andreas Haase, který byl klíčová figura 

pražské německé vydavatelské kultury.  To znamená, že hnutí za české divadlo se stalo 

důležitou součástí snahy vytvářet české národní kultury teprve až v pozdější době, a 

během revolučních událostí 1848/49 se výrazně změnil politický a kulturní kontext 

kolem českého divadla.6   

  Za revoluce 1848 začali chápat postavení českého divadlo jako výraz 

rovnoprávnosti českého a německého jazyka i otázku práva českého národa.  Karel 

Havlíček psal o tom v roce 1851: 

„divadlo za našich časů není pouze a jedině ústav umělecký, ono jest zvláště 

v hlavních městech jedno z hlavních středisť národního veřejného života, bez řádného 

divadla nemůže se dostati národní řeč naše opět nazpátek do vznešenějších domů, 

z kterých byla posud vypovězena.  Až budeme míti vlastní své slušné divadlo, pak 

budeme ode dne ke dnu vždy více nabývati půdy a platnosti společenské nejen v Praze, 

nýbrž i v celé zemi, a následovně i v cizině. 

  To však ještě obšírněji dokazovati a prováděti, že národní divadlo nejen pro umění 

                                            
5  Hroch, Miroslav, Social Preconditions of National Revival in Europe.  A Comparative 
Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations, 
Cambridge U.P., 1985, s. 46-50. 
6 O tomto promění situace zkrátka shrnul Karel Bartoš: „Generace za generací vyslovovala 
odlišným výrazem jediný pojem.  Vyjadřovala tak různým výrazem vývoj svého vědomí.  První 
buditelské pokolení 18. století nazvalo své divadlo vlasteneckým.  Romantické pokolení let 
třicátých a čtyřicátých nazývalo své divadlo divadlem českým.  Tyl, jenž dospěl k novému 
národnímu vědomí, dospěl k výrazu – divadla národního.“  Bartoš, Karel, Národní divadlo a 
jeho budovatelé, Praha, 1933, s.79.   
  Pro Bartoše je vývoj divadelního hnutí souvislým evolučním procesem k vybudování velkého 
národního divadla, a směry, které neodpovídají tomu pojetí, jsou hodnoceny celkově negativně.  
Zde jsou dějiny divadelního hnutí interpretovány jako teleologický proces.       
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samé, nýbrž také z politických a jiných národních příčin jest potřebné…“7 

 

2. Založení Výboru pro postavení Národního divadla 

 V roce 1850 byl založen Výbor pro postavení Národního divadla za souhlasu 

zemského výboru,  předsedou byl zvolen František Palacký. Tomuto výboru byl svěřen 

jistý rozpočet i praktické záležitosti týkající se například sbírky. Členové výboru byli 

bohatší pražští měšťané a ze sociální skladby členstva tento výbor bylo možné 

vysledovat jisté pokračování petičního hnutí z roku 1845.  Přesto v prvním veřejném 

prohlášení tohoto výboru, „Slovu k upřímným přátelům národu Českého“ ještě doznívá 

manifestace české národní politiky z roku 1848, a to např. znění z prohlášení 

Slovanského sjezdu v Praze:  

 „Čech i s bratřími svými na Moravě, ve Slezsku a Slovensku, stojí opět co národ 

v řadě národů, stojí roven mezi sobě rovnými, aniž povinen jest více dávati přednost leč 

tomu, kdo duchem, uměním a ctnostmi vynikati bude.  Tak tomu chtěli Bůh a příroda, 

tak toho žádá věk osvěty a svobody, tak nám to zaručuje zákon a ústava.(…) 

  A ještě nedostává se nám toho, bez čehož zůstaneme-li, Europa nás sotva za 

vzdělaný národ uznávati bude.  Mínímeť samostatné národní divadlo, - školu to života i 

mravův, ve kteréž rozmanité květy vzdělanosti zaplétají se u věnec živoucí, a značíce se 

očitě před světem, budívají na vzájem nové jiskry a zárodky snah i podnikův 

ušlechtilých.  Až posavad česká Thalia, neměvši vlastního stánku, musela co podružně 

chlebiti, nuzně, hospodyni nevděk a sobě ku ponížení.  Ba odsouzena byvši k bytu 

pouze příživnému, co parasita neoprávněný, neměla ni kořene v minulosti, ani čáky do 

                                            
7 Havlíček, Karel, „Naše národní divadlo“, Slovan, č.21/rok 1851, s.2. 
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budoucnosti. 

  Čas jest, aby proměnil se i tento strastný stav, abychom vystoupíce z podruží 

sousedům našim i nám nevhodného, postavili dramatické Muse České chrám zvláštní, 

co semeniště krasoumy pro celý náš po Čechách, Moravě, Slezsku a Slovensku 

rozvětvený národ.“8 

  Toto provolání k postavení českého divadla se zakládá víc než na historické 

legitimizaci Království českého reprezentované stavy a zemským výborem na právu 

českého národa.  Zvláště zde zmíněný čechoslovakismus odráží Palackého koncepci 

českého národa, která se objevovala jen po jistou dobu revolučního roku 1848.9  Podle 

tohoto prohlášení by mělo Národní divadlo pod záštitou zemského výboru historicko-

institucionálně patřit Království českému, a ideálně představovat lingvisticko-kulturně 

chápaný český národ.  Tato „Janusova tvář“ bude dále poznamenávat nejen divadelní 

hnutí, ale i celý proces vytváření reprezentace českého národa.   

  I když měl Výbor pro postavení Národního divadla skvostný plán postavit 

samostatné české divadlo, jeho činnost po roce 1852 stagnovala, když F. Palacký 

rezignoval na funkci předsedy výboru a Tyl, Trojan a další představitelé výbor opustili. 

Na druhé straně mohl výbor zakoupit pozemek pro postavení divadla na východní 

straně „řetězového mostu“ na Starém městě pražském.  Na tomto místě se nacházela 

                                            
8 „Slovo k upřímným přátelům národu Českého“, citováno v: Bartoš, op.cit., s.321-322.  Viz 
„Manifest prvního sjezdu Slovanského k národům evropským (12. června 1848)“, Palacký, 
František, Spisy drobné, díl I. Spisy a řeči z oboru politiky, Praha, 1898, s.46-50. 
9 Palackého program o možném novém uspořádání říše na základě „čechoslovakismu“, nebo 
ryze jazykového a kulturního práva přes zemský rámec vlastenectví se objevil teprve v 
konstitučním výboru kroměřížského sněmu v lednu a únoru 1849, a potom v článku „Union – 
nicht Centralisation, noch Föderation“ z prosince 1849.  K tomuto politickému programu se 
Palacký po návratu do politického života v šedesátých letech již nikdy nevrátil. „Řeči v 
ústavním výboru v Kroměříži (22.led. – 3.ún.1849)“, Spisy drobné, s.75-90.  „Union – nicht 
Centralisation noch Föderation (1849), Palacky, Franz, Gedenkblätter.  Auswahl von 
Denkschriften, Aufsätzen und Briefen, Prag, 1874, s.206-214. 
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solnice paláce hraběte Lažanského, který byl situován na protější straně Ferdinandovy 

třídy. Rozhodnutí o zakoupení tohoto pozemku bylo více méně náhodné.   

  Přesto symbolický význam tohoto místa, kde bylo skutečně třicet let poté postaveno 

Národní divadlo, byl současníkům více než jasný.  Sám František Palacký navrhl už v 

roce 1836 po úmrtí císaře Františka I., aby na tomto místě na paměť jeho vlády bylo 

postaveno Francisceum, tedy jakási „česká Valhala“. Palacký charakterizoval vládu 

Františka I. rozkvětem spolkové činnosti, která podporovala rozvoj věd, umění a 

průmyslu:  

  „Všechny tyto ústavy (Společnost vlasteneckých přátel umění, Akademie 

výtvarných umění, Společnost vlasteneckého muzea atp.) jsou v duchu a plánu působení 

tak vlivné a tak důležité pro podporu vzdělání a průmyslu, takže důstojnosti a blahobytu 

našeho národa, že se nic významnějšího z doby od 1792 do 1835 vedle nich postavit 

nemůže.  To je to, co dává vládě Františka I podobný lesk, jaký pět století dává císaři 

Karlovi IV založení pražské univerzity, – zajisté předpokládáno, že nedáme tyto 

zaniknout, ale dodržíme po celé budoucnosti v stejném nebo stoupajícím působení.“10 

 Palackým navrhované Francisceum mělo být památným místem vlády Františka I. :  

„tak si věřím z ještě dalších neuvedených důvodů, že musím navrhnout, aby se 

postavil na onom nábřeží rozlehlý dům v krásném stylu jako pomník pro císaře 

Františka I jménem Francisceum, a to k přijetí nejznamenitějších, za jeho vlády 
                                            
10 “Alle diese Anstalten zusammen genommen sind in Geist und Plan ihrer Wirksamkeit so 
einflussreich, für Förderung der Bildung und Industrie, folglich der Ehre und der Wohlfahrt 
unserer Nation so wichtig, dass man ihnen nichts Bedeutenderes aus der Periode von 1792 bis 
1835 an die Seite wird stellen können. Sie sind es, welche dereinst auf die Regierung Franz I 
einen ähnlichen Glanz werfen werden, wie seit fünf Jahrhunderten die Stiftung der Prager 
Universität über K. Karl IV verbreitet, – vorausgesetzt freilich, dass man diese Vereine nicht 
wieder eingehen lasse, sondern in alle Zukunft in gleicher oder steigender Wirksamkeit 
erhalte.“  Palacky, Franz, „Vorschlag zu einem Francisceum in Prag vorgelegt dem ständischen 
Landesausschuß Böhmens im Jahr 1839“, in: Gedenkblätter, Prag, 1874, s.113. 
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vznikajících ústavů, jako jsou zvláště Vlasteneckého muzea, Akademie umění, 

Konzervatoře a Průmyslové jednoty...  Hlavní síň Franciscea by sloužila k slavnostním 

shromážděním a koncertům, a časem by se mohla postavit svým způsobem česká 

Valhala.“ 11 

  Přestože zde chválil vládu Františka I. na základě fyziokratického konceptu o 

státním hospodaření, vnímal Palacký, který se plně věnoval obrozenské snaze, „náš 

národ“ nejen „národ“ nejen ve smyslu zemského vlastenectví, ale i skrytě jako „český 

národ“, konstruovaný tehdejším českým kulturním hnutím.  Motivy Palackého 

memoranda jsou: 1. založit institucionální centrum spolkové činnosti, 2. postavit 

Francisceum jako pomník obrozenské kultury, a 3. připomínáním Františka I. jako 

českého krále připojit obrozenské snahy k státní tradici Království českého.  To měla 

být ta „česká Valhala“.   

  Na místě, kde Palacký předpokládal, že bude postaveno Francisceum, se protíná 

panorama Hradčan, znamení dávné české státnosti, s řetězovým mostem, symbolem 

moderní civilizace.12  Tato topografie výmluvně znázorňuje Palackého záměr. 

  Pozemek zakoupený pro budoucí stavbu Národního divadla byl na takovém místě.  

Nehledě na to, jestli bylo toto rozhodnutí zohledňující toto místo učiněno vědomě nebo 

nevědomě, bude v další době tento symbolismus pro Národní divadlo nepostradatelný. 

                                            
11 “… so glaube ich, gestützt auf die noch weiter anzuführenden Gründe, den Vorschlag 
machen zu sollen, dass auf jenem Quai, als Monument für Kaiser Franz I, ein geräumiges 
Gebäude in edlem Styl, unter dem Namen Francisceum, auf geführt, und zur Aufnahme der 
vorzüglichsten, unter dessen Regierung entstandenen Anstalten, insbesondere des 
vaterländischen Museums, der Kunstakademie, des Conservatoriums und des Gewerbevereines, 
hergerichtet werde...  der Hauptsaal des Francisceums diente zu festlichen Versammlungen und 
Concerten, mit der Zeit könnte auch zu einer Art von böhmischer Walhalla hergerichtet 
werden.“  Ibid., s.114-115.  
12  Marek, Michaela, „Monumentalbauen und Städtebau als Spiegel des gesellschaftlichen 
Wandels in der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert“, Seibt F.(ed.), Böhmen im 19. Jahrhundert.  Vom 
Klassizismus zur Moderne, Frankfurt(M), 1995, s.175-177. 
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Národní divadlo jako „Chrám umění“ můžeme považovat za rozvinutou podobu „české 

Valhaly“.   

 

3. Prozatímní divadlo a nástup mladočechů 

  Výbor pro postavení Národního divadla svou činnost zastavil nedlouho po pořízení 

stavebního pozemku.  Jedním z důvodů byl fakt, že zakoupením pozemku byly 

dostupné finanční prostředky vyčerpány, avšak hlavním důvodem bylo to, že v 

politických poměrech neoabsolutismu museli Palacký, Rieger a další představitelé 

odejít z veřejného života.  Výbor obnovil svou činnost teprve roku 1860, kdy začala 

pseudokonstituční doba.  Po obnovení činnosti se  iniciativy chopil F. L. Rieger coby 

předseda Výboru pro postavení Národního divadla.  Rieger za důležitou považoval 

spolupráci se zemským výborem a šlechtici, kteří žádali o zesílení kompetencí 

zemského sněmu, čímž vytvořili „státoprávní opozici“ s Jindřichem Clam-Martinicem v 

čele.  Požadoval, aby české divadlo bylo vystaveno s podporou zemského výboru jako 

instituce Českého království.  Pro zemské šlechtice mělo české divadlo reprezentovat 

svébytnost Českého království v rámci Habsburské monarchie.  Vzhledem k omezeným 

možnostem financování a jiným reálným podmínkám poskytovaným zemským 

výborem nemohlo být toto divadlo příliš velkolepé.   

  Horlivý spor, který rozdělil výbor v první polovině šedesátých let, se vedl o to, zda 

by mělo být co možno nejdříve vybudováno prozatímní divadlo podle Riegrovy linie, 

nebo by mělo být postaveno velké divadlo jako „hlavní středisko národního života“, jak 

kdysi požadoval Karel Havlíček.  Tento problém se překrýval s politickým konfliktem a 

rozlišnou koncepcí „národa“ mezi staročechy a mladočeskou opozicí.  Zatímco staročeši 

se snažili o politickou alianci se zemskými šlechtici, a jako klasičtí liberálové usilovali 
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o elitářské politické vedení, mladočeši se spojili přímo s představiteli městských i 

venkovských samosprávných orgánů a spolkové činnosti, a stále více se u nich 

projevovaly protišlechtické, antiklerikální a egalitářská tendence.  Podle této politické 

linie zamýšleli staročeši stavbu českého divadla v míře odpovídající předpokládané 

subvenci ze zemského rozpočtu, očekávajíce podporu ze strany zemských stavů. 

Naproti tomu Karel Sladkovský a další mladočeši trvali na tom, že české divadlo má být 

postaveno „spojenými silami“ širších vrstev „českého národa“.  Snažili se mobilizovat 

inteligenci venkovských měst, bohatší vrstvy rolníků a další místní honoraci k hnutí pro 

postavení Národního divadla pomocí organizační sítě samosprávných orgánů a spolků a 

žádali okamžité postavení velkého divadla.   

  Dne 18. 11. 1862 byla dokončena na místě určeném českému divadlu za pouhé půl 

roku stavba dřevěného prozatímního divadla. Přesto pokračoval a zostřoval se spor mezi 

staročechy, kteří považovali dostavbu prozatímního divadla za dosažení dočasného cíle, 

a mladočechy, kteří ji pokládali jen za počátek následující výstavby velkého divadla.   

  Z hlediska společenské reality na začátku šedesátých let 19. století, můžeme činy 

mladočechů chápat jako snahu o vystavění pomníku manifestujícího existenci českého 

národa, spíše než jako snahu o postavení skutečného divadla. Rieger a jeho druzi se 

domnívali, že by postavením prozatímního divadla dočasně vzniklo středisko česko-

jazyčné kultury. Tomu odpovídala i skutečnost. V polovině šedesátých let i v pozdější 

době nebylo hlediště ani Prozatímního divadlo, ani představení českého matiné ve 

Stavovském divadle zcela zaplněno publikem.  Jak musely uznat i Národní listy, scházel 

tehdy v Praze dostatečný počet (repertoárů) českých her, českých herců a především 

scházelo měšťanské publikum, které by ochotně navštěvovalo česká představení.   

Rieger a další se obávali toho , že chybí společenská a kulturní skutečnost odpovídající 
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velkému národnímu divadlu. 

  Úlohou mladočechů bylo právě vytvářet takovouto „skutečnost“. A Samostatné 

národní divadlo by   (podle nich) reprezentovalo kulturně i politicky plnoprávný český 

národ se svou svébytnou jazykovou kulturou i historičností.  V této fázi mladočeského 

hnutí byl národ koncipován jako egalitářský, ideově nezávislý na stavovské tradici.  

Umělci jako například Josef Mánes, Vítězslav Hálek, Jan Neruda či Bedřich Smetana 

uvědoměle usilovali o vytvoření jedinečného stylu  českého národního umění a založili 

Uměleckou besedu taktéž pro umělecké vyjádření mladočeského politického ideálu. Od 

začátku pseudokonstitučního období vznikaly různé spolky (Sokol, Hlahol aj.) , a různí 

umělci hledali národní styl k lepšímu vyjádření vlastních představ o národním 

charakteru .  Pro tyto umělce bylo vytváření nového uměleckého stylu v podstatě 

totožné s národní politikou.  Tato umělecká snaha byla paralelní k divadelnímu hnutí 

mladočechů, které bylo svým způsobem politickou a sociální realizací výše 

zmiňovaného uměleckého vyjádření.   

 

4. Sbírka k postavení Národního divadla 

  V lednu 1865 na plenárním shromáždění rezignoval F. L. Rieger na funkci předsedy 

divadelního výboru, vedoucí role v divadelním hnutí přešla na Karla Sladkovského a 

členy Umělecké besedy.  Nové vedení potvrdilo jako svůj cíl postavení velkého divadla, 

jehož součástí by bylo i divadlo prozatímní. 

  Zároveň výbor začal velmi aktivně organizovat sbírkovou akci k postavení 

národního divadla.  Nejdřív se magistrát hlavního města Prahy, který již drželi v ruce 

čeští národní liberálové, rozhodl přispět na stavbu divadla částkou 4000 zlatých.  Tímto 

momentem se stal z exkluzivního divadelního hnutí centrální bod vytváření nové 
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politiky v reálně sociálních interakcích.   

  Mladočeši již tehdy, když v divadelním výboru bylo přijato usnesení o postavení 

prozatímního divadla, spontánně iniciovali sbírku, jelikož argumentovali tím, že 

prozatímní divadlo je pouze prvním stupněm k následnému postavení velkého 

národního divadla, a že na takový projekt by subvence ze zemského rozpočtu vůbec 

nestačila .  Národní listy tvrdily, že vystavení velkého divadla je ihned proveditelné za 

předpokladu, že by obchodníci, podnikatelé i obce ochotně přispěly nejen peníze, ale 

taktéž „stavivo, dříví stavební, cihly, vápno, kámen apod.“, a kdyby poskytly i službu k 

dopravě těchto stavebních materiálů. 13   Na to zareagovali údajně rolníci okresu 

smíchovského, a provolali:  

  „Rolníci!  bratři!  my tak často slyšíme i čteme úsudek, že tvoříme jádro českého 

národa, jest to výrok, na který můžeme býti – a jsme hrdi; dokažme ale také skutkem, že 

tento výrok není pouhé mrtvé slovo, ale že jest pravdivý a spravedlivý; – pospěšme s 

dobrým příkladem napřed, nebo máme co pospíchati, abychom, co jsme v naší 

dlouholeté tísni, v našem trapném dlouhém spánku promeškali, opět dohonili, a tak 

našim odpůrcům dokázali, že to jádro českého národa má životní síly takovou hojnost, 

jakou každý uvědomělý a pokročilý národ se honosí.“  

  Tak nabízeli „50 potažných dnů, 535 korců vápna, 16,250 cihel, a 32 zlatých r.č. na 

hotovosti“.14  Druhý den po zveřejnění tohoto provolání vyšel v Národních listech, 

následující komentář: 

  „Uveřejnili jsme úpis ten včera beze všelikého poznamenání nikterak nechtíce 

účinek skutku tak pěkného seslabiti slovy svými.  Taková odpověď, jakou podali rolníci 

                                            
13 „Slovo v čas“, Národní listy, 19. 2. 1862.  
14 „Slovo českých rolníků ku bratrům svým po vlasti české“, Národní listy, 14. 3. 1862. 
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okresu Smíchovského, mluví tak sama za sebe, že není z naší strany zapotřebí více slov.  

A nyní ať se zardí ti, kteří myslí, že se u nás smýšlení čerpá ze sáčku tak jako u nich jest 

za sáček k dostání a na prodej.  K tomu nebylo žádného provolání z naší strany, 

žádných agitací zapotřebí.  Rolník náš sám se odpovědi chopil, neboť sám již tak daleko 

dospěl, že poznává, co ho opravdu šlechtí, co ho zdobí.  Který národ může podobně na 

rolníka ukázati s hrdostí, jako my, takový národ nezahyne. (...)  My se nemůžeme 

honositi přízní panstva, ani přílišnou přízní vlády, že by naše ústavy podporovala.  

Avšak my máme ochránce daleko mocnějšího: my máme za ochránce samy sebe.  

Rolníci!  Tenkráte můžete s největší hrdostí podati ruku bratřím svým Smíchovským k 

dílu společnému!“15 

  Názor, že by bylo možno uhradit potřebné náklady pro postavení velkého divadla 

dobrovolnými příspěvky, neměl přesvědčivé důvody, a výše uvedená komunikace mezi 

redakcí Národních listů a „rolníky“ odráží víc národní egalitářské očekávání než 

skutečné společenské vztahy, a má tedy jistý fiktivní charakter. Údajné „Provolání 

rolníků” je plné slovní zásoby, motivů a frází, které byly běžné v Národních listech.  

Pokud jde o konkrétnější nabídku stavebních materiálů, dopravní služby a dalších 

příspěvků, ta připomínala spíš seznam feudálních břemen vrchnosti z nedávné 

minulosti. Je třeba konstatovat, že hnutí za postavení národního divadla v této fázi se 

rozhodně nezakládalo na nových společenských vztazích.   

  Naproti tomu mohla sbírková akce, která začala v červenci roku 1865, odvozovat 

svůj význam z daleko reálnějších společenských a politických sil.  Sbírková akce, při 

níž byl vytvořen rámec české národní společnosti, byla realizována již v roce 1861 

                                            
15 „Deputace českých rolníků za příčinou národního divadla“, Národní listy, 15. 3. 1862. 
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„sbírkou pro Zdeňku Havlíčkovou“.  Byl to způsob imaginárně představovat 

„národ“ jako organické společenství hesly jako například „každý dle své 

možnosti“ nebo metaforou rodinné vzájemné pomoci.16  Sbírka pro postavení národního 

divadla byla provedena na základě dřívější zkušenosti a vyzkoušené metody, ale i víc 

institucionálně propojena se samosprávnými orgány a spolky.   

  Provolání k sbírce z roku 1865 jasně vyjádřilo, že subjektem sbírky je český národ 

jako jazykově a kulturně definované společenství česko-slovanské. Vedle motivu 

„obrození českého národa“ zde byla důležitá vzdělanecká myšlenka o divadlu jako 

„škole života a mravů “. Aby byl český národ mezi současnými vzdělanými národy 

Evropy, potřeboval divadlo. Postavení národního divadla bylo těsně spojené s úkolem 

politické a kulturní nezávislosti českého národa i jeho vlastní civilizovanosti. 

  „Žije ještě národ český!  Tak po dlouhém hrobovém tichu památného roku 1848 v 

Čechách, na Moravě a ve Slezsku mocný zvěstoval hlas milionův, a probuzeného k 

novému životu národa první bylo touhou vznešenou, aby zděděný od praotců mrav i 

jazyk jeho českoslovanský neustále se šlechtil a zdokonaloval; i ozvalo se ze středu 

vlastí českoslovanských, z královské Prahy naší ozvalo se „SLOVO“: Máme-li uznáni 

býti za národ vzdělaný, musíme míti školu života i mravův, v kteréž rozmanité květy 

vzdělanosti splétají se u věc živoucí, a zračíce se očitě před světem na vzájem budí nové 

                                            
16 Zdeňka Havlíčková byla sirota po „mučedníkovi“ Karlu Havlíčkovi.  Příčinou provolání 
„upřímné dcery české“, aby vychovával Zdeňku celý národ, se zahájila sbírka a loterie, která 
pak trvala skoro rok.  O této sbírce píše Vladimír Macura: „Rituálem slavnosti (kolem sbírky a 
národní loterie:TS) jako by se přímo symbolizovalo formální převzetí otcovských povinností – 
ale spolu s nimi i otcovských práv vůči osiřelé dívce – národem.  Tímto aktem byl národ také 
jakoby zhmotněn, zkonkrétněn – zpřítomňovalo ho masové vystoupení účastníků sbírky, 
promlouvala o něm peněžní částka, jež byla prodejem losů získána, a vlastně i záplava věcných 
darů, které se do loterie sešly.  Ve sbírce na Zdeňku Havlíčkovou se vlastně rodil rituál, který 
byl později zopakován v organizaci sbírky na Národní divadlo, byla tu vyzkoušena jak jeho 
organizace, tak formální prostředky, a vlastně i jeho sémantika“.  Macura, Vladimír, „Sen o 
dceři národa“, Český sen, Praha, 1998, s.133. 
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jiskry a zárodky snah i podniků ušlechtilých, musíme míti samostatné divadlo národní!  

  A slovo to, mocně rozléhajíc se ve veškerém národě po vší vlasti české, ihned 

hojným stalo se zdrojem nadšené obětavosti, v krátké době již provolané oním slovem 

dílo národní pevné nabylo půdy, a hle! jakoby na význam důstojnosti nově živoucího 

národa českého vstříc hradu královskému velebný vztýčiti má se chrám národnosti 

české, vstříc hrdému hradu královskému hrdě povznésti má se divadlo naše národní, a 

tváří v tvář s králi svými chce svobodný národ český rozvíjeti velkolepé obrazy slavné 

minulosti i nadějné budoucnosti své.   

  Tu pojednou temné chmúry zastírají zoru svítajícího nám krásnějšího dne, tuchne 

opět veškerý život volnější, i vázne započaté naše dílo národní; než v brzce vítězoslavně 

proniká opět slunečný paprsek svobody a podruhé veškeren národ českoslovanský s 

heslem volnosti a rovnosti spojil heslo osvěty, podruhé po vší vlasti české rozléhalo se 

opět „SLOVO“? „máme-li uznáni býti za národ vzdělaný, musíme míti školu života i 

mravův našich, musíme míti samostatné divadlo národní!“  A z vlastního pudu chystal 

se veškeren národ českoslovanský s bezpříkladnou opět obětavostí k provedení 

slavného díla, v jakéž před desítiletím v tváři veřejnosti se byl uvázal.”17 

  Jako by odpovídalo topografii Palackého „Franciscea“, toto provolaní odkazovalo 

na státnost Českého království symbolicky výrazem „vstříc hradu královskému velebný 

vztýčiti má se chrám národnosti české“, „tváří v tvář s králi svými chce svobodný národ 

český rozvíjeti velkolepé obrazy slavné minulosti i nadějné budoucnosti své.“18 Přesto 

                                            
17 „Rodáci!“, Národní listy, 25.7.1865. 
18 Povědomí o topografii je tady zřejmé, srovnáme-li tento výrok se zprávou samých Národních 
novin z 1862 o poloze budoucího národního divadla. „Kdokoliv prohlédne jen poněkud 
bedlivěji zakoupené místo k stavbě národního divadla, musí přiznati, žeby nebylo tak brzo 
možno nalézti v Praze druhé místo, které by zasluhovalo přednost před tímto, ba které by se mu 
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zde převažoval liberální koncept národa, který se vztahoval k občanským normám o 

vzdělání a k úkolu vytvoření svébytné národní kultury.  Obrozenské pojetí národa jako 

jazykově kulturního společenství, které se vytvářelo v literárních textech a rituálech 

vlastenců, se křížilo s liberálním, extrémně egalitářským politickým proudem, a 

rozvíjelo se směrem k mladočeské politické kultuře.  Ale, jak bude ukázáno v 

následující kapitole, čím větší byl rozsah interakce obrozenské kultury s reálně 

společenskými poměry, tím důležitější roli hrál synkretismus s dynastickou, stavovskou 

a církevní tradicí.   

 

II. K slavnosti položení základního kamene Národního divadla 

1. Význam Slavnosti položení základního kamene Národního divadla pro proces 

vytváření národně politickou kulturu 

  Pro socializaci divadelního hnutí v reálně společenských poměrech dala důležitý 

podnět slavnost položení základního kamene Národního divadla. Pro postavení divadla 

samotného neměla tato slavnost roku 1868 větší význam než symbolický. Po této 

slavnosti bylo třeba ještě téměř desetiletí k zahájení stavebního projektu.  Přesto má tato 

slavnost v dějinách české politické kultury 19. století zvláštní místo.  

  Za prvé to byl vrchol snažení o vytvoření určitého středu pro národní slavnosti 

uspořádávané při různých příležitostech na různých místech.  Vlastenci se snažili 
                                                                                                                                
jen vyrovnalo, co do krásy a přiměřenosti položení a které by se k stavbě tak hodilo.  Pozorujme 
nejprve položení tohoto místa na nejživějším rohu nábřeží, naproti krásným ostrovům a mostům 
Vltavy, kteráž se vážně okolo ubírá, v tváři celé Malé strany a Petřína okrášleného vinicemi, 
polemi a stromovím, kláštera Strahovského a královského hradu a majestátního dómu, 
rozkládajících se na nejvyšším temeně tarasovitých výšin.  V skutku, krásnější stanovisko nelze 
si pomysliti pro velkolepou stavbu národního divadla.“  „Slovo v čas“, Národní listy, 22.2.1862.  
Článek dále uvádí výhody polohy z hlediska přístupnosti pro návštěvníky, prevence přírodní 
katastrofy atd., ale mezi tolik uvedenými výhodami se nenajde zmínka o královském hradu a 
Vltavě jako metafoře české státnosti.      
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realizovat ústřední národní slavnost transformováním největší pouti z doby barokní, tj. 

svatojanské, při níž kráčel velký dav poutníků do Prahy: každý rok od roku 1862 se 

organizovala 16. května pěvecká slavnost v Praze, kam přijížděly pěvecké sbory 

z celých Čech, Moravy i z Vídně.19  Ale pěvecká slavnost měla jen omezený ráz, jako 

slavnost pěveckých spolků, a její „národní duch“ příliš závisel na symbolismu slavnosti 

Jana Nepomuckého jako zemského patrona. I když byla Praha v literární tvorbě 

obrozenské kultury bezesporným centrem prostoru české národní kultury a národních 

dějin, byla reálná Praha jako královské hlavní město plná dynastického, stavovského i 

církevního symbolismu, obývali ji šlechtici a silná měšťanská vrstva německého 

vzdělání.  Ve skutečnosti nebylo snadné v takovém prostoru realizovat národní slavnost, 

při níž by mohli její pořadatelé plně ovládat symbolické jednání účastníků ve smyslu 

obrozenské kultury.  Do roku 1868 byly pořádány větší a významnější národní slavnosti 

spíše na českém venkově. Slavnost položení základního kamene národního divadla 

dokončila proces přivlastňování významu svatojanských slavností k národní slavnosti a 

proces vytváření centra všech národních podniků. Tím se začala transformace 

prostorové konstrukce městské krajiny Prahy i v reálné sféře, i když stavba národního 

divadla sama trvala ještě více než deset let.   

  Za druhé lze tuto slavnost chápat jako určitou syntézu praxí „vášnivé doby 

slavnosti“, v níž se vytvářel znakový systém, kterým se mohla vyjadřovat existence 

českého národa nejen kulturně, ale i v reálně sociální sféře.  Lze ji chápat jako nápadný 

výjev socializace obrozenské kultury.  Národní slavnosti šedesátých let 19. století 

iniciovali a organizovali pražští vlastenci ve spolupráci s místní honorací, a určovali 

                                            
19 Viz Kapitola III. 
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jednotlivým městysům, obcím a regionům význam, který měly mít v národních 

dějinách.  Toto kulturní, společenské a politické hnutí teď obracelo na základě celé 

dosavadní zkušenosti ve vytváření znakového systému, organizaci slavností apod. svůj 

směr z venkova do královského hlavního města.  Zde národní hnutí získalo znakový 

systém srozumitelný širším vrstvám obyvatelstva, který jim mohl poskytnout normy 

politické a společenské komunikace synkretismem církevních, stavovských a dalších 

tradic s obrozenskou kulturou. 

 

2. Rolnictvo jako statečný „občan“ – banderium 

  V listopadu 1866 Sboru pro postavení národního divadla akceptoval oficiálně návrh 

Josefa Zítka na velkolepou novorenesanční stavbu budoucího národního divadla. 

Během následujícího roku byl tento návrh s četnými koncepčními ilustracemi vystaven 

v různých městech a městysech pro veřejnost, na místě výstavy byla také prodávána 

replika tohoto návrhu.  Zisk z výstavy a prodeje měl přispět k postavení národního 

divadla. Ale tato putovní výstava se netěšila příliš velké popularitě. Okresní 

zastupitelstvo roudnické zaslalo divadelnímu výboru takovýto dopis: 

  Zároveň musím, ač nerad, příčinu tak malé návštěvy výstavy přičísti hrozné 

vlažnosti, která v té věci zvlášť u venkovského lidu panovala.  Výstava byla v zasedací 

síni okresního zastupitelstva, kterouž se jde na jednu stranu do kanceláře okr. výboru, 

na druhou do kanceláře hosp. záložny.  Mnoho, velmi mnoho jich však prošlo síni 

nedavše se zadržeti.  K tomu byl zde ve čtvrtek výroční a v pátek týdní? trh, a lidstva 

dost a dost, hospody a krčmy plny, avšak pozvání k výstavě na rozích a po hostincích 

vyvěšené zůstalo nepovšimnuto.  Není vůbec tak, jak se o pokročilosti našeho lidu 



 173 

mnohdy v Nár. listech píše.  20  

  Skutečnost byla taková i v Roudnicích, kde byly spolkové činnosti nejvíc rozvinuté 

a různé národní slavnosti byly nejlépe organizovány.  Nedá se předpokládat, že se 

objevil velký zájem o postavení národního divadla samo v širších vrstvách obyvatel na 

venkově.  Hojná účast obyvatel z venkova na slavnosti položení základního kamene 

tohoto divadla ovšem nedokládá spíš než určitou sympatii k divadelnímu hnutí fakt, že 

tato slavnost mohla prokázat určitý politický a kulturní kontext, který umožňoval získat 

politickou a společenskou samostatnost těm, kteří ji dosud neměli a kteří se o ni snažili.  

  Když byl zveřejněn program slavnosti založení základního kamene národního 

divadla a výzva k účasti na slavnostním průvodu, rozhodly se městské i venkovské obce 

a okresní zastupitelstva poslat své delegace a jezdecké jednotky, k nimž se přidaly různé 

spolky a cechovní korporace.  Protože počet účastníků o mnoho převyšoval původní 

očekávání, slavnostní výbor změnil trasu průvodu. Původně měl kráčet ze 

Staroměstského náměstí k Invalidovně, a průvod měl kráčet z invalidovny přes 

Karlínskou bránu, branou poříčskou do města, dále před podium na Josefském náměstí 

až na staveniště.   

  Invalidovna měla dobově připomínat korunovaci Ferdinanda V. roku 1836.  Při této 

korunovaci se konala lidová slavnost na Invalidovně, na niž přijeli ženichové a nevěsty 

v lidovém svatebním kroji z různých regionů, a alegorické vozy reprezentující 

charakteristická odvětví průmyslu každého kraje.  Z Prahy se zúčastnily cechy s 

                                            
20 Archiv Sboru pro postavení Národního divadla, Divadelní oddělení Národního muzea (dále 
ASPND), A XVIII, r. 1867, č.81-9, Dopis okresního tajemníka roudnického, Jos. Böhma, 10. 
9.1867. K dopisu byla přiložena pozvánka na výstavu: „Pozvání.  Kdo se těší na stavbu českého 
národního divadla v Praze, nechť váží cestu do zasedací síně okresního zastupitelstva, kdež lze 
vidět nákresy a obrazy této budovy na 30 velkých fotografiích až do pondělí dne 9. září t.r. vždy 
od 8. hod. až do 5.hod. odpoledne.  Vstupné pouze 10 kr. ve prospěch téhož divadla.     
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čtverými páry novomanželskými.  Tato lidová slavnost měla reprezentovat přehled 

živností poddaných Království českého, rozvoj zemědělství, řemeslnictví a průmyslu, a 

taktéž blahobyt obyvatel Království.21  Zároveň tato slavnost byla pokusem mobilizovat 

širší vrstvy lidí k účasti na korunovaci. V slavnostním průvodu doprovázeli 

novomanželské páry na alegorických vozech rychtáři, rolníci na koních a vesnické 

kapely nesoucí prapory královské, krajské nebo prapory šlechtické vrchnosti.  Účast 

jezdeckých rolníků na dynastické slavnosti patří k dramaturgii slavnosti 

ovlivněné osvícenskou a fyziokratickou myšlenkou, která prezentuje rolnictvo jako 

důležitý stav základní výroby.  Průvod organizovaly vrchnostenské úřady a zeměpanské 

úřady.   

  Banderium, čili rolnická jízda, které hrálo významnou roli při četných národních 

slavnostech šedesátých let 19. století, se může považovat za jistého pokračovatele 

jezdeckých rolníků z „poslední korunovace českého krále“, a můžeme bez nadsázky 

říct, že, nehledě na ideologickou propast, byla již připravena na základě zkušeností z 

korunovace ta forma, která umožňovala rolnictvu účast na veřejné slavnosti jako 

samostatnému subjektu.22  Na druhé straně zastávalo banderium důležitou funkci při 

                                            
21 Podrobněji o lidové slavnosti při korunovaci 1836 viz: Programm zu dem Volksfeste, welches 
zur Feier der Krönung Seiner Majestät, des Kaisers und Königes Ferdinand und Ihrer Majestät 
der Kaiserin und Königin Maria Anna, von den böhmischen Ständen veranstaltet wurde, Prag, 
1836: Dokumenty o lidové slavnosti roku 1836, konané při příležitosti poslední korunovace v 
Praze, Etnografie národního obrození I., Ústav pro etnografii a folkloristiku, Praha, 1975: 
Laudová, Hannah, Lidové slavnosti – jejich formy a funkce v jednotlivých obdobích národního 
obrození, Etnografie národního obrození 4, Praha 1978: Sekyrová, Milada, 7. 9. 1836. 
Ferdinand V.  Poslední pražská korunovace, Praha, 2004. 
22První případ použití slova „banderium“ není známý.  V Ottově slovníku naučném najdeme 
následující výklad: „jízdné vojsko uherské.  Rozeznávala se banderium komitátní a královská. 
(...) U Poláků jmenovali tak ozbrojený průvod, jejž šlechtici s sebou brali k sněmování a 
pomocí jehož tu často působili krvavé výstupy.  Dnes nazýváme tak jízdné průvody, jež se buď 
v národním nebo slavnostním kroji účastní slavností, nár. shromáždění aj.“  Ottův slovník 
naučný, Vol. III, Praha, 1890, p.222.  Podle tohoto výkladu se dá předpokládat, že české 
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vítání „vlastenců“ z Prahy jako pseudo-šlechtice národní společnosti, což bylo 

podstatným prvkem napodobování stavovského rituálu.23  

  Slavnostní výbor žádal okresní zastupitelstva, aby zorganizovala svá banderia a 

poslala je do slavnostního průvodu, čímž byl dán určitý podnět k rozsáhlejší organizaci 

banderií na venkově.  Průvod rolnictva z roku 1836 reprezentoval blahobyt Království a 

věrné poddané, kteří měli chválit milostivé vládnutí českého krále.  Banderium ale mělo 

reprezentovat něco jiného: rolníky jako plnoprávné a samostatné občany národní 

společnosti.  Zatímco vnější formy rolnického průvodu (kroje, alegorické motivy atd.) z 

roku 1836 odvíjely od zvyklostí daného regionu, nikdo s jistotou nevěděl, jaké by měly 

být normy a kódy pro účast rolníků jako „samostatných občanů“ na veřejné slavnosti, 

např. jaká by měla být pravidla oblečení.  Teprve víc než desetiletí po zrušení 

poddanství se začínaly hledat vhodné normy pro účast bývalých poddaných na veřejném 

životě.   

  Banderium okresu kolínského se mělo skládat z třiceti jezdců, kteří „budou mít kroj 

z hnědé látky dle slovanského střihu: široké kalhoty po polsku, jezdecký kabátec se 

zelenými šňůrkami, takovou též vestu, nízký slovanský klobouček a bělo-červené 

šerpy“, ponesou „bělo-červený prapor“ s „českým lvem kovovým“.24  Z Českého Brodu 

mělo přijet 29 jezdců, kteří „budou míti stejný národní kroj; a sice krátkou čamaru ze 

šedivé látky, takovou též vestu a kalhoty po polsku; světlý klobouk, tak zvaný 

                                                                                                                                
banderium v 19. století je jistým přímým „překladem“ z polské praxe, jako tomu bylo běžně v 
literárním textu obrozenské doby.  Mimochodem není zmínka o banderiu v soudobém Riegrově 
slovníku naučném (1860-1863).   
23 Viz Kapitola 4.   
24 Národní listy, 18. 4. 1868. 
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„novoruský“, na krku šátek z červeného hedvábí“.25 

  Jak vidíme na těchto příkladech byly kroj, prapory a jiné vybavení banderia 

smíšením různých „slovanských“ prvků s královskými symboly.  Nebylo možné 

všechno nechat na fantazii okresních zastupitelstev. Okresní zastupitelstvo 

českobrodské se dotázalo slavnostního výboru na způsob oblečení: 

Dávám sobě čest sdělovati, že do dnešního dne se ohlásilo dvacet jezdců, kteří 

zúčastniti se chtějí v zařízení banderia.26   

Též prosím mně sděliti, jaký kroj by se pro náš okres nejlepší hodil, an dne 19.t.m. 

účastníky poradu ohledně obleku odbývati budou.   

  Snad dostával slavnostní výbor opakovaně takovéto dotazy, a tak nabídl odbor 

výtvarných umění Umělecké besedy konzultaci „našim bodrým venkovanům, kdož by 

se národní slavnosti položení základního kamene budoucího velkého národního divadla 

v historickém oděvu neb v kterémkoliv kroji národním súčastniti chtěli“.27  „Národní 

oblek slavnostní“, který navrhl „krejčovský mistr Beneš“ pro členy českého divadla, 

„již získal obliby nepouze u českého studentstva, ale i u venkovanův“. Beneš dostal i z 

venkova „hojně zakázek kroje takového, zejména z okresu benešovského na 200 

kusů.“ 28  

  V Národních listech a jiných českých novinách se v této době často objevovala 

reklama různých krejčích „Navrhneme kroj pro banderium“.  Organizace banderia dala 

                                            
25 Národní listy, 26. 4. 1868. 
26 ASPND, A-XVIII, 1868/II, č.48. 
27 Národní listy, 29. 4. 1868.  Josef Mánes, který nakreslil lidové kroje a mnoho dalších kreseb 
na námět venkovského života, už dřív navrhoval kroje a jinou symboliku pro Sokol, Hlahol a 
další spolky.  Umělci se aktivně zúčastňovali vytváření „národního stylu“, který umožňoval 
nový způsob vystupování ve veřejné sféře.      
28 Ibid. 
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podnět ke vzniku pravidel oblékání ve veřejném životě pro bývalé poddané jako 

„občany“ české společnosti, a to se neslo v duchu národním v národním kontextu.  

Nutno se zmínit, že byl národní kroj od samého počátku vymyšlen jako komerční 

komodita bez jakéhokoliv konkrétně lokálního kontextu. 

  Přestože bylo banderium vlastně vymyšleno a organizováno v národním kontextu, 

někdy se zde projevily napjaté náboženské poměry lokální společnosti.  Už výše 

uvedené kolínské banderium bylo jedno z největších při divadelní slavnosti, a muselo 

být složeno ze dvou sborů, katolického a evangelického.  Okresní úřad kolínský zaslal o 

něm zprávu Místodržitelství:  

  „Kolínské banderium se skládá z 25 jezdců, kteří se ale rozdělili kvůli předcházející 

odlišnosti do dvou oddělení, a sice: 

a.) katolické banderium s třinácti muži, většina z nich jsou obyvatelé města Kolína, 

jede v 11:15 15. tohoto měsíce zábavním vlakem do Běchovic, kam byli dnes předem 

převezeny, a přenocují v Počernicích, odtud 16. 5. vyrazí do Prahy. 

b.) evangelické banderium se skládá z 12 mužů, a dnes ve tři odpoledne vyrazilo na 

koních z Velíma, skládá se ze statkářů, většina z Velíma a z zdejších evangelických 

obcí, a jelo dnes až do Českého Brodu, 15. tohoto měsíce do Běchovic nebo Počernic, a 

16. brzo ráno do Prahy.“29 

                                            
29 „Ich zeige ergebensten, daß aus dem hiesigen Bezirke ebenfalls ein Banderium zur Nat. 
Theaterfeyer nach Prag abgeht.   
  Dasselbe besteht aus 25 Reitern, die sich jedoch wegen vorgekommenen Differenzen in zwei 
Abtheilungen getrennt haben, und zwar: 
a.) das katholische 13 Mann stark zumeist Bewohner der Stadt Kolin geht am 15. d.M. mit dem 
Vergnügungszuge um 11 1/4 Uhr von hier nach Biechowitz, wohin auch die Pferde heute 
vorangeschickt wurden, wird in Počernitz übernachten, und von dem am 16. d.M. reitend gegen 
Prag aufbrechen. 
b.)das evangelische Banderium 12 Mann stark, ist heute um 3 Uhr Nachmittags von Welím aus 
geritten, besteht aus Grundbesitzern zumeist von Velín u. der hiersigen evangel. Gemeinden, u. 
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  Kolínský případ ukazuje, že konfesionální rozdíl působil ještě značnou diferenciaci 

v místním kontextu, jež byla zřídka připomenuta ve vlasteneckém hnutí.  Ale stejně 

důležité bylo, že divadelní slavnost přitahovala obě (konfesionální) skupiny nehledě na 

pozitivní či negativní postoj k Janu Nepomuckému, který fungoval jako klíčový příznak 

pro katolíky i evangelíky.  Divadelní slavnost poskytovala společnou platformu pro 

sebereprezentování obou skupin, kde se mohl projevit i rozdíl konfesionální.    

Banderium měli organizovat sami sedláci, ale ve skutečnosti iniciovali organizaci 

vzdělaní a majetní měšťané z venkovských měst. V pamětech Antala Staška je vylíčen 

vznik banderia v kolínském okrese při příležitosti slavnosti položení základního 

kamene:  

„Nejvíc píle věnováno, jak uspořádat banderium.  Mělo být skvostně vypraveno.  

Zevnější okázalost měla být projevem vniterného vlnění.  Byli jsme v jinošských letech 

svého národního bytí, a je známo, že mládí se rádo strojívá i fintívá.  Nebývá to 

vždycky marnivost, ale často vyslovená radost života.  Tak bylo i tenkráte.  Pro naše 

banderium vymyšlen zvláštní kroj.  Nepamatuju, kdo byl jeho původcem, ale byl 

malebný: tmavomodré čamary s bílými kovovými knoflíky, tmavofialové beránkem 

obšité čapky se sokolím pérem a fialové široké spodky v shrnovačkách na způsob 

polských bot.   

Dr. Havelec a já juž před tím, než pomýšleno na banderium, koupili jsme si 

společného koně a učili se jezdit.  Měli jsme rejdiště na hořením labském ostrově a 

učitelem nám byl jakýsi vysloužilý hulánský strážmistr.  Nyní nám to přišlo vhod.  

Sestrojili jsme z města a z nejbližšího okolí k němu bezprostředně přiléhajícího 

                                                                                                                                
reitet dasselbe heute bis Böhm. Brod, am 15. d. bis Běchowitz oder Počernitz u. am 16.d. 
zeitlich früh nach Prag.“  Okresní úřad kolínský Českému místodržitelství, 14. 5. 1868. 
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jezdecký sbor, k němuž se přidružil i Dr. Radimský jako náčelník.  30 

 

  Na organizaci banderia skuteční sedláci neměli ani kapitál, ani koně, a v mnoha 

případech ani zájem.  Mnoho okresních zastupitelstev odmítlo poslat banderium z 

důvodu vzdálenosti do Prahy, z důvodu chudoby obyvatel atp.  Například takto 

odůvodnilo okresní zastupitelstvo křivoklátské, proč nemůže poslat banderium:  

Ačkoliv v úctě podepsaný okresní výbor neváhal přičiniti se o to, aby k slavnosti 

položení základního kamene k národnímu divadlu v Praze také z okresu Křivoklátského 

jezdci se dostavili, a k tomu cíli obecní představenstva vyzval, aby nejdéle do 13. dubna 

mu udala, mnoholi jezdců z té které obce se vypraví, nedocílil příznivého výsledku, 

poněvadž v okresu Křivoklátském jest velmi nepatrný počet koní k tomu způsobilých, a 

ty náleží nejvíce velkostatkáři: neboť rolníci okresu Křivoklátského zabývají se vesměs 

s dovážením dřeveného uhlí do kníže Fürstenberských hutních závodů a mají koně tak 

zchudlé, že nelze na nich k slavnosti takové jezti.31    

  Z Nepomuka přišel k slavnostnímu výboru následující dopis:  

Co se týče vypravení jezdců ze zdejšího okresu, přičinil se v úctě podepsaný okresní 

výbor dle sil svých, aby banderium vypravilo, však ale vzdor všemu namáhání nelze 

rolníky zdejšího okresu k tomu přiměti, aby koňmo k slavnosti výše řečené se dostavili , 

což se jim za zle pokládati nemůže, neboť právě nynější doba a vůbec velmi neblahé 

poměry zdejšího rolnictva jakož i vzdálenost ospravedlní jich nepřítomnost při této 

                                            
30 Stašek, Antal, „Hrst úvah, chumáč vzpomínek“, in: Založení národního divadla 1868, Praha, 
1918, s.71-72.  Radimský se sám dostavil na slavnost položení základního kamene s banderiem.   
31 Dopis okresního zastupitelstva křivoklátského Slavnostnímu výboru k Sboru pro postavení 
Národního divadla, ASPND, A-XVIII, 1868/II, č.20. 
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slavnosti jim zajisté vážené. 32 

 

  Takových případů nebylo málo.  Přitom je důležité, že se v té době vytvářela určitá 

forma, jíž se mohli ve veřejném životě vyjádřit bývalí poddaní jako plnoprávný 

politický subjekt národní společnosti, a obecní a okresní zastupitelstva jako její 

organický komponent. Banderium mělo být výrazem toho, že rolníci jsou řádní a 

stateční občané národní společnosti, a zároveň (samo) kritikou poddanských zvyklostí a 

mentality, která zůstala ještě dlouho po zrušení poddanství v roce 1849.  O této funkci 

banderia výmluvně hovořil rytíř Andrzejewský při svěcení praporu unhošťského 

banderia, jejž podnítila právě slavnost položení základního kamna Národního divadla.   

  „Stav rolnický v Čechách, stav živitelů národa, po staletí v porobě a poddanství 

chován, druhdy snad nejméně ze všech stavův v zemi poznával a pochopoval občanskou 

a živnostenskou důležitost a důstojnost svou, a nejméně byl uznáván a vážen.  Ba slovo 

„sedlák“ tenkráte přečasto bylo vyslovováno s přízvukem ousměšku a potupy, a prostý 

venkovan býval považován za posledního mezi obyvateli tohoto království.  Když pak 

ale jemu uhodila hodina uvolnění, když z poddanství vystoupiv na občana všem jiným 

rovného povýšen byl, tu mu nastala též povinnost, aby sám sebe povznesl zdokonalením 

se duševním a mravním, aby si uvědomil svého postavení v společnosti a své 

důstojnosti co svobodný občan, ab i vzdělaností svou roven se stal všem ostatním 

stavům, aby zdobil vlast svou českou, kterážto největší naději v něho skládá, protože 

rolnictví tvoří nejčetnější a nejneodvislejší třídu národa našeho. – uslyšev český hlas 

volající na něho vlasti, probudil se z dřímoty své, a procitlé v něm vědomí pobízelo jej, 

                                            
32 Dopis okresního zastupitelstva nepomuckého Slavnostnímu výboru k Sboru pro postavení 
Národního divadla, ASPND, A-XVIII, 1868/II, č.29. 
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aby i on se přiznával k heslům všeobecného pokroku, aby i on účastným se stal nového 

života, k jakémuž nová doba povolává země koruny svatováclavské.“33 

  I když bylo v té době bylo fikcí, že by rolníci sami zakládali banderia, vytvářela se 

zde kulturní forma, s níž by se mohlo rolnictvo společensky redefinovat z poddanského 

stavu ve stavovské společnosti do občana-rolníka v národní společnosti.  Tato forma 

byla dále aplikována a přivlastňována venkovským obyvatelstvem v daném lokálním 

kontextu, jak dále uvidíme.  Slavnost položení základního kamene Národního divadla 

oznámila začátek takového procesu. Užitá forma má své kořeny v korunovačních 

slavnostech, a banderium se dá interpretovat  nejrůznějšími způsoby synkretismu 

stavovské tradice s obrozenskou kulturou. Ale přidání nových znaků, jako 

„slovanského“ motivu, stále víc umožňovalo interpretační přesun národním směrem. 

Národně kulturní forma také změnila genderové uspořádání reprezentace: zatímco v 

průvodu korunovační slavnosti byli poddaní muži i ženy prezentováni králi jako 

poddanský stav, banderium se skládalo jen z mužských příslušníků „rolnictva“, kteří 

sami měli reprezentovat občanskou vážnost a důstojnost.      

 

3. Společenská redefinice cechovních korporací  

  Vedle banderia okrášlily slavnostní průvod cechovní korporace z Prahy i z jiných 

venkovských měst.  Oproti rolnictvu  měly cechovní korporace bohatý kulturní kapitál, 

jako jsou zkušenosti z účasti na korunovaci, na rituálním přivítání světského a 

sakrálního hodnostáře apod., tedy byly vybaveny různou symbolikou založenou na 

skutečném i údajném privilegiu. Ovšem od zavedení nového živnostenského řádu v roce 

                                            
33 „Svěcení praporu unhošťského banderia.  Řeč pana rytíře Andrzejewského“, Národní listy, 
23.6.1868.  
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1859 ztratily cechovní korporace veškerá živnostenská i stavovská privilegia, a staly se 

z nich spolky vzájemné pomoci. Pro bývalé cechy a jejich příslušníky bylo naléhavým 

úkolem obhajovat tradiční význam, zároveň redefinovat svou společenskou funkci a 

pozici, jejichž rámec vymezila národní kultura, jak dobře ukazuje slavnost položení 

základního kamene Národního divadla. Cechovní korporace mísily pro přípravy k účasti 

na slavnost znakový systém, který měly již k dispozici, s národními znaky. 

  „V čele průvodu pojede na koni hlasatel v kroji z 13. věku maje na prsou znak 

pořádku řeznického a v zadu starobylý znak města Prahy.  Za ním kráčeti bude 27 

statných mužův, vybraných z chasy řeznické, všickni tolikéž oděni v kroj staročeský 

majíce bílé kazajky a zástěry, zelené staročeské čapky se lvem zemským, a nesouce na 

ramenou mohutné, lesklé sekyry řeznické.  Za touto četou pojede rytíř v brnění, jakéž 

obvyklé bývalo ve věku 13. a ponese korouhev švédskou, již vydobyli druhdy řezničtí 

pražští za oblehání Prahy od Švédův.  Koně povedou mu dva panošové.  Za rytířem pak 

ubírati se bude čtvero panošův v kroji z doby krále Jana Lucemburského, z nichž jeden 

na aksamitovém polštáři ponese starožitnou pergamenovou knihu obsahující svobody a 

práva pořádku řeznického, jakož jim udělena byla od dávných králův českých, druhý 

zase klíč památný darovaný řezníkům pražským od Jana Lucemberského za to, že 

prosekáním brány (jež nacházela se v nynější Truhlářské ulici, kde podnes říká se „na 

braňce“) zjednali mu volný vjezd do Prahy.  Klíč ten, na mnoho liber těžký chovají 

řezníci židovští, pročež také řezník izraelita jej ponese.  Za panoši jde opět četa 20 

statných chasníčkův řeznických v kroji staročeském a v zápětí těchto ponesou se dva 

staré praporce pořádku řeznického, z nichž jeden náleží řezníkům staroměstským, 

novoměstským a malostranským, druhý řezníkům z Josefova.  Pod prapory těmi pak 

seřadí se všickni páni mistři, jakož i pomocníci řeznického pořádku zdejšího, ovšemť 
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všickni slavnostně odění s odznaky barev slovanských na ramenou.“34 

Odkazem na legendy a údajná privilegia řezníků v době Jana Lucemburského, a na 

patriotismus za třicetileté války je zdůrazněno, že tradice pražských řezníků je těšně 

spjata s  dějinami Českého království.  Zároveň jejich historicismus je posunut k česky 

národnímu směru distribucí „slovanského“ a „staročeského“ motivu.  Jak uvidíme 

v slavnostní řeči Karla Sladkovského, byla třicetiletá válka v historické naraci 

obrozenské kultury katastrofou národní, jež prý přinesla úpadek českého jazyka a 

kultury.  V ideologickém kontextu měla sice znamenat barokní tradice o drancování 

Švédů a o obraně Prahy nesouhlas s obrozenskou interpretací českých dějin, ale 

mnohem důležitější než nesoulady v interpretaci je aplikace již známé formy a 

symboliky do národní kultury.  Je třeba zde také připomenout skutečnost, že pražští 

řezníci se účastnili na slavnosti i přes konfesijní a stavovské rozdíly spolu s židovskými 

kolegy, což nebylo až donedávna možné. Jak ukázala kolínská banderia, už tehdy mohla 

slavnost mobilizovat širší vrstvy lidí bez ohledu na konfesijní rozdíly.  Silně katolická 

slavnost svatého Jana Nepomuckého byla až do takové míry „znárodněna“.   

  Mlynářská korporace Prahy restaurovala pro divadelní slavnost cechovní prapor „z 

roku 1564“, který mlynáři ukázali naposled na korunovační slavnosti Ferdinanda V. v 

roce 1836.35  Restaurovaný prapor byl posvěcen těšně před divadelní slavností 10. 

května 1868. Kmotrami praporu byly manželka a dvě dcery představených mlynářského 

společenstva, žerď praporu byla ozdobena modrou, červenou a bílou stužkou, na nichž 

bylo vyšito jméno kmoter.  Uprostřed praporu byl znak mlynářského společenstva se 

znakem spojených měst pražských, „pod nímž dva lvové drží kolo mlýnské: pod kolem 

                                            
34 Národní listy, 20. 4. 1868. 
35 Národní listy, 28.4.1868. 
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nalézá se nápis Insigne coetus molitorum Pragensium.  Anno 1564, Renovatum 1868.“36  

Po vzdání pocty kmotrám u starosty společenstva pana Engelmayera, jehož žena byla 

mimochodem jednou z kmoter, byl prapor posvěcen v kostele sv. Petra za zvuků 

chorálu „Te Deum“ zpívaného Hlaholem.  Více než 4000 lidí pochodovalo z kostela k 

staroměstskému mlýnu,  přičemž „praporníci pak oblečeni byli v černou čamaru a 

staroslovanskou čapku s vysokým šedým beránkem, bílým fajtášem a třapcem 

visacím.“ 37 Mlynáři budou se účastnit na divadelní slavnosti v tomto kroji a „povezou  

na ozdobeném voze uměle vyvedené modely mlýnu obyčejného i novověkého 

amerikána“, z kterého budou rozdávat obecenstvu pšeničnou a žitnou mouku.38 

  V případě mlynářů mělo svěcení praporu společenského již ráz národní slavnosti. 

Symbolické smíšení cechovní a církevní tradice se slovanskými a národními atributy i 

gendegrové uspořádání slavnosti bylo již známé z četných spolkových slavností.  

Charakteristický byl „amerikán“, který měl reprezentovat civilizační pokrok 

mlynářského průmyslu.  Podobný příklad se najde u Typografické besedy: typografové 

plánovali na slavnost průvod s vozem, na němž měli ukázat nejnovější model tiskárny, a 

chtěli z vozu rozdávat vytištěné básně.39   

Jejich průvod měl hrdě demonstrovat starý původ korporací těsně spjatý s královskou 

tradicí, a zároveň zdůrazňovat charakter cechovních korporací jako nositelů moderního 
                                            
36 “Svěcení praporu mlynářského“, Národní listy, 11.5.1868. 
37 Ibid. 
38 Národní listy, 28.4. a 5.5.1868. 
39  Ve skutečnosti si připravovali typografové výtisk předem ve velkém množství 
v nakladatelství E. Grégra a J.Pospíšila.  Jde o dvě slavnostní básně, a jedna tištěná u E. Grégra 
je podle Policejního ředitelství „výlev poetický“ a „neškodlivý“ (ein poetischer Erguss, 
behandelt den Stoff der Grundsteinlegung und ist unschädlich), druhá, napsaná E.Zünglem, 
spolupracovníkem Humoristických listů, je „dílem rozrušené fantazie, vzrušujícím, a 
německému národu se posmívajícím“ (eine Schöpfung aufgeregter Fantasie, aufreizend und die 
deutsche Nation spottend).  Policejní ředitelství v Praze Českému místodržitelství, 14. 5. 1868, 
NA, PM 1860-1870, 8/6/2/87. 
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pokrokářského průmyslu. Pokud národní společnost měla být reprezentována jako 

subjekt historického pokroku od stavovské k občanské společnosti, z bývalých 

cechovních korporací se měly stát spolky pro moderní průmyslový pokrok, a tím i 

aktivní komponent v tomto civilizačním procesu. Ostatně takováto reprezentace 

průmyslového pokroku na veřejné slavnosti úplně nové vymyšlení nebyla nic tak zcela 

nového: i na korunovační slavnosti Ferdinanda V. představoval průvod každého 

z šestnácti krajů svůj průmysl charakteristický danému kraji alegorickým vozem, 

z něhož rozdávali bavlnu, vlnu a jiné produkty.  Bylo to odrazem fyziokratické 

filozofie.   

 Průvod cechovní korporace může být charakterizován tak extrémním synkretismem, 

jenž mohl mobilizovat širší vrstvy obyvatel známou praxí a znakovým systémem.  

Přiřazení nových znaků jako slovanského nebo „staročeského“ atributu k tomuto 

znakovým systém mělo posunovat významovou funkci známé praxe a komponentů 

pocházejících ze starší stavovské a cechovní tradice do národní společnosti.  Ovšem 

interpretace této praxe byla ponechána jednání účastníků a obecenstva slavnosti, 

důsledná interpretace o původu a společenské definici cechovních korporací nebyla 

předem daná.  Teprve tato mnohovrstevná možnost interpretace umožňovala dynamiku 

slavnosti a společenskou redefinici cechovních korporací v národní společnosti.   

 

4. Účast dělnictva 

  Na slavnosti položení základního kamene Národního divadla se zúčastnil také 

„první dělnický spolek“ Oul.  V svém časopise „Dělník“ žádá Oul o osvětu, 

soudružnost a svépomoc, zlepšení pracovních a životních podmínek dělnictva 

vzájemnou pomocí atp., a kritizuje veškeré starší zvyklosti cechovních korporací, 
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svévolné vedení mistrů v korporacích a bezprávní stav cechovních učedníků.   

V Oulu se shromažďovali nižší řemeslníci a dělníci. Oul hledal pro dělnictvo cestu k 

novému organizování, a zároveň se pokusil zajistit jeho postavení v české národní 

společnosti jako samostatný subjekt. Teprve vytvořením kolektivní reprezentace 

svébytného stavu mohlo dělnictvo vyslovovat veřejně své požadavky.  Na zakládající 

valné hromadě Oulu 1. března 1868 promluvil František L. Chleborád: 

Jediná pravá cesta, kterouž dělnictvu pomoci možná, jest: Dělnictvo si musí pomoci 

samo!  Ano, přátelé drazí, jenom tehda zbaví se dělnictvo krutých okovů proletářství, 

když se opře o sebe, o moc vlastní, o svémoc zákonní. (…) Jedná se jenom o náležitý 

způsob provedení. (…)  Lid jest tělo oživené duchem svobodným, jenž vyvíjí se jinak 

na jiném místě a v jiné době.  Co se hodí v Německu, nemusí se hodit v Rakousku, a co 

se hodí pro Vídeň, mohlo by zahubiti lid pražský.  Zvláštní říše, zvláštní stát, zvláštní 

obec má zvláštní svojí společnost, národ a lid, nalézající se ve zvláštních poměrech, se 

zvláštními potřebami.  (...) 

 Cesta tato neodbočí ani o vlas od společné cesty národa Českoslovanského.  Neboť 

odloučení četné třídy naší od národu v době kritické mohlo by jej seslabiti tak, že by 

mohl svržen býti s výšin, ke kterýmž nese ho genius Slávy, a s ním na věky pohřben 

býti též blahobyt náš. Však ačkoli jest podniknutí naše v souhlasu s celým národem 

Českoslovanským, přece jest podniknutím zvláštním na zřeteli majícím jedinečnost 

dělníka a zvláštnost potřeb jeho, slovem, my jdeme zvláštní pěšinkou na společné cestě 

celého národa. 40  

 

                                            
40 „První pražský spolek dělnický Oul“, Dělník, 15.3.1868. 
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Slavnost kladení základního kamene Národního divadla poskytovala Oulu patřičnou 

příležitost reprezentovat dělnictvo v národní společnosti.  Přesněji řečeno, Oul byl 

založen v tuto chvíli právě pro tento účel.  Dne 9. března, tedy těsně před první valnou 

hromadou, výbor Oulu požádal Chleboráda, aby se přihlásil též ke slavnosti zakládání 

kamene velkého národního divadla, aby dal jménem veškerého dělnictva českého úhoz 

na kámen“, a „aby se spolek Oul zúčastnil slavnosti zakládání kamene velkého 

národního divadla a aby členové spolku měli své znaky“. 41 Toto usnesení bylo vlastně 

protestem proti už zveřejňovanému programu, kde byla „při určování pořádku udeření 

kladivem na kámen základní úplně zapomenuta třída dělnická“.   

Oul se začal připravovat k účasti na divadelní slavnosti hned poté, když slavnostní 

výbor vyhověl jeho žádosti.  29. března uspořádal Oul svěcení praporu v kostele Svaté 

trojce na Podskalí. Oul převzal prapor jisté cechovní korporace jako svůj spolkový 

symbol, který nevyhnutelně potřeboval k účasti na slavnosti. Začal také organizovat 

svůj slavnostní výbor a připravovat ubytování pro dělníky z venkova, jež se chtěli 

zúčastnit na slavnosti.42 Pro dělnictvo se stalo ze slavnosti kladení základního kamene 

Národního divadla první jeviště, kde chtělo o sobě vyjádřit, že dělnická třída je 

organickou součástí národní společnosti a plnoprávným politickým a společenským 

subjektem.   

 

5. „Pouť“ základních kamenů 

  Národní divadlo mělo bezpochyby mohutný symbolický význam, základní kameny 

měly nejen fyzicky a architektonicky podporovat tuto velkolepou stavbu, ale i 

                                            
41 Dopis Fr. L. Chleboráda slavnostnímu výboru (bez data), ASPND, A XIX 1868 I.  
42 Dělník, 15.3.1868. 
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odpovídající ohromnou symbolickou váhu.  Symbolickým a rituálním jádrem divadelní 

slavnosti byly bezpochyby samy základní kameny.  Výbor pro postavení Národního 

divadla naplánoval dovezení základních kamenů z údajně významných míst českých 

dějin, jako například z Řípu. A spolu s místní honorací Výbor naplánoval slavnostní 

převoz základního kamene z Řípu ke staveništi Národního divadla.  Výbor mohl počítat 

s aktivní spoluprací i bohatších rolníků roudnické oblasti, kde se v té době velmi 

rozvíjelo cukrovarnictví a další odvětví agrárního průmyslu, v souvislosti s čímž se  

rozšiřovala síť nejen hospodářských spolků (záložen, zemědělských družstev apod.), ale 

i kulturně společenských spolků (Sokolů, pěveckých sborů, čtenářských klubů a jiných 

osvětových spolků).   

  Od barokního období vykonávali místní katoličtí věřící každý rok 28. dubna pouť ke 

rotundě svatého Jiřího na vrcholu Řípu. Od čtyřicátých let 19. století se Říp s postavou 

„praotce Čecha“ stále častěji stával literárním motivem obrozenské literatury, od 

počátku šedesátých let začínal pokus, aby přivlastnil pouť k svatojiřské kapli v 

národním kontextu.  Slavnostní odvezení základního kamene  z úpatí Řípu 10. května 

1868 byl do jisté míry výsledkem tohoto několikaletého pokusu. 

  V historiografii je řipská slavnost v květnu roku 1868 považována za první případ 

táborového hnutí tím, že byla masovým shromážděním rolníků, které přijalo politické 

usnesení o státoprávním uspořádání českých zemí, volební reformě českého zemského 

sněmu, daňové reformě monarchie atd., a stala se vzorem dalších podobných 

shromáždění, která byla později nazývána „mítink“, později pak „táborové hnutí“.  

Významový přesun od katolické poutě k národní slavnosti byl dokončen hlavně v 

souvislosti s přípravou na divadelní slavnost, čímž byla řipská slavnost spolu s 

topografií „Řípu“ patřičně umístěna v nově vytvářeném prostoru národních dějin.  
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Teprve v této sémantické konstrukci a interakci mohla mít politická manifestace jistý 

smysl pro veřejnost.  Ovšem tím není řečeno, že se mohla od všech účastníků očekávat 

společná interpretace události, naopak každý účastník mohl prožívat událost podle sebe 

na mnoha různých významových úrovních.  Jak jsme viděli zájem o Národní divadlo 

sám nebyl příliš velký ani  v roudnické oblasti. Jenže určitá významová pole řipského 

shromáždění byla zdůrazňována v českých médiích v souvislosti s divadelním hnutím, a 

tím byl konstruován „historický význam“ události.  V tomto smyslu bylo jistě řipské 

shromáždění archetypem dalších táborových hnutí.   

  Slavnost odvozu základního kamene následovala na stejném místě politickou 

manifestaci. 43   Základní kámen byl ozdoben věncem s trikolorovými stužkami 

darovanými „od dívek okolí Řípu“,  na bílé stužce byl nápis „svoboda a právo“, na 

červené „vlast a národ“ a na modré „rovnost a bratrství“, a dalším věncem se stužkami 

bíločervenými s nápisem „Z kořenů pradávných vlastí vyrůstáš”.  „Slovanská“ trikolora 

byla kombinována s takovým politickým význam i se zemským atributem.   

  Průvod se základním kamenem byl přivítán v obcích na cestě do Prahy.  Koncepci 

slavnosti položení základního kamene Národního divadla inspiroval návrat 

svatováclavské koruny z Vídně do Prahy, a podle tohoto vzoru pokračoval průvod jako 

panovníkova cesta. Do jisté míry divadelní slavnost byla symbolickou náhradou za 

neuskutečněnou korunovaci Františka Josefa I na trůn českého krále, který ji důsledně 

odmítal i v dalších desetiletích, a byla pokusem přivlastnit český trůn k národní 

společnosti.. 

  Říp následovaly další návrhy dovezení základních kamenů z Blaníku, Radhoště a 

                                            
43 O řipském shromáždění, viz Heller, Servác, Slavnost položení základního kamene k 
Národnímu divadlu, Praha, 1869, s.9-14. 
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jiných mytizovaných míst v nově koncipovaných českých národních dějin.  Průvodem 

symbolického kusu „míst paměti“ českých dějin po Čechách i Moravě se ukázal šíři 

vlasti českého národa.  Národní divadlo mělo být založeno na těchto kamenech z 

památních míst, a tak v sobě integrovat česká „místa paměti“.44   

 

III. „Pán nám připravil den veliký“ 

1. Program slavnosti 

  „Není příkladu v dějinách, že mimo nás ještě jeden národ byl tak vítězně vyšel z 

takové strašné zkoušky.  Nevíme, kterými cestami národu českému bude kráčeti v 

budoucnosti blízké a daleké; však tento den po stoletích opět jest dnem jeho slávy.  

Ideál národa českého a ideál Slovanstva v jasné zlaté záři dnes vznášejí se nad Prahou; 

po staletých útrapách my synové jedné předrahé matky znajíce se všichni až do duše 

své, dnes objímáme se láskou nejvroucnější, a žehnajíce založenému chrámu národního 

umění, stavíme též na pobořené svatyni státu českého.“  

45 

  Dne 16. května 1868 oslavily Národní listy tento den plným krasořečněním. V 

českých médiích se opakovaly motivy jako úpadek a obrození českého národu, 

Slovanství, nové vytvoření českého jazyka a tradice. V souvislosti se státoprávní 

přestavbou monarchie bylo „obnovení“ historického práva českého národa důležitým 

momentem.  Odpovídajíce tomu, že pojem českého národa byl konstruován smíšením 

slavismu, liberalismu a státoprávní argumentace, se slavnost položení základního 

                                            
44Snad není nutno se tady zmínit, že původy těch „míst paměti“ jsou velmi nesourodé.  Některá 
místa se můžou vázat ještě ke katolické tradici z barokní doby, a jiná jsou nově „nalezena“, 
jako  například Žižkovo pole v jižních Čechách.    
45 „Pán nám připravil den veliký“, Národní listy, 16. 5. 1868. 
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kamene Národního divadla skládala ze synkretismu novodobé koncepce jazyka a 

kultury na jedné straně, a tradičních komponentů, jako jsou církevní zvyklosti, 

stavovské tradice, zemské vlastenectví atp., které sestavovaly normy současníků o 

jednání a společenském řádu, na straně druhé. V tomto synkretismu fungoval 

mechanismus, s kterým byly přesunuty významy známých kulturních forem a praxí k 

novodobé české národní kultuře a politice.   

  Slavnost položení základního kamene Národního divadla sama byla složena z více 

akcí.  Za prvé je jedním z pilířů byla svatojanská pouť.  Sice divadelní slavnost mohla 

být označena za konečnou fázi procesu přivlastňování svatojanské poutě k národní 

kultuře, a další lidové zábavy byly začleněny do programu divadelní slavnosti, ale 

svatojanská mše, pouť k hrobu Sv. Jana Nepomuckého ve svatovítské katedrále a k soše 

na kamenném mostě a podobné spíše náboženské programy, které pořádala hlavně 

katolická církev, byly důležitou součástí události, i když už nestály v jejím středu.  

Druhým pilířem byla samotná divadelní slavnost pořádaná přímo slavnostním výborem: 

slavnostní průvod, uvítání u městské brány, prohlídka průvodu na Josefinském náměstí 

a slavnost na staveništi divadla.  Jak jsme podrobně popsali v předcházející kapitole, 

průvod charakterizoval silný synkretismus: účastníci i diváci byli v komplikovaném a 

mnohovrstevném boji a negociaci o interpretaci události.  Za třetí jsou různorodé 

podniky, kterých přibývalo v průběhu přípravy.  Pěvecká slavnost, která se pravidelně 

konala už od roku 1862, valná hromada okresních zastupitelstev svolaná Karlem 

Adámkem z okresu hlinského, shromáždění ochotnických divadel, shromáždění dělníků 

řízené Oulem a další akce měly být uspořádány u příležitosti divadelní slavnosti.  Tyto 

podniky a organizace umožnily mobilizaci širších vrstev lidí z venkova k divadelní 

slavnosti, a zároveň byly pokusem vlastní redefinice a umístění v 
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„českoslovanském“ rámci národní společnosti, kterou měla reprezentovat právě tato 

divadelní slavnost. Další, čtvrtou částí, byla lidová slavnost na Letné připravená 

slavnostním výborem, která měla poskytnout prostor pro nižší vrstvu lidu, která byla 

vyloučena z oficiálního program.  Na lidové slavnosti bylo možno vidět kočovné 

umělce, stánky a zábavy nejrůznějšího druhu. Vše v souladu s tradicí lidových slavností 

a poutí.  Pátým segmentem byly koncerty a divadelní představy uspořádané hlavně 

Uměleckou besedou a jinými spolky den po divadelní slavnosti. A jako poslední část 

může zmínit slavnostní hostinu a banket, kam měli přijít „hodnostáři“ národní 

společnosti.   

  Slavnost položení základního kamene Národního divadla se tedy skládala z velmi 

různorodých složek. 

 

2.  Předvečerní slavnost – regata a ohňostroj 

  Předvečerní regata a ohňostroj na Vltavě už patřily k zvyklostem svatojanské poutě.  

Svatojanský plamen a ohňostroj se traduje z legendy svatého Jana Nepomuckého.  

Národní listy popisovaly předvečerní slavnost 15. května 1868 takto: 

 „Lodi pak, ježto vypluly od Žofínského ostrova, rozestavily se v krásné skupení po 

řece naproti dolejšímu konci ostrova střeleckého.  Hřímavý hlahol rozlehl se povětřím z 

lodí, ze břehův i z ostrovů, když na Prozatímním divadle vzplanul veliký ohnivý znak 

český – lev na štítu a nad štítem koruna. 

  Hned po tom objevily se radostné plameny také nad vodami vltavskými; i množily 

se rychle na rozličných místech, jako by světlí duchové vystupovali kouzlem z lůna 

řeky nad hladinu k plesu nočnímu a kopili se k sobě s radostnými pozdravy... 

  Šik lodí osvětlených, doplav a do středu jeviště, na všecky strany vyslal roje lodic 
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jednotlivých, a celá prostora hemžila se – plameny „svatojanskými,“ nad něžto ani v 

Praze ani v Čechách nikdy nebylo sličnějších. Bengálské ohně pestrých barev závodily s 

pochodněmi na vodě, do vzduchu rojily se prskavky... 

  Pojednou objevilo se uprostřed reje toho obrovské skupení znakův zemských: Čech, 

Moravy a Slezska, uměle vyvedených a překrásně osvětlených; nad nimi nejvýš skvěla 

se koruna česká, všecky spojujíc v jeden celek.  I vzešel při pohledu tom jásot takový, 

že nedomníval se jinak než slyšeti jedním hlasem volání celého národa nadšeného 

čarovným zjevem znaku svého, tolik stíhaného – a rozuměti tlukotu srdce národa 

celého, hotového pod štítem tímto hájiti svých práv do těch statkův a životů... 

  Ještě jedno překvapení velikolepé očekávalo diváky.  Záře nad den jasnější na 

dolejším konci střeleckého ostrova osvětlila sochu Slavie...  V nadpozemské velikosti 

stála tu náhle jako kouzlem uprostřed temného lemu stromoví mezi nebem a vodou 

pozdvihujíc mocnou pravici ku věčným hvězdám!..“.46 

  Tato dramaturgie zdůraznila topografii budoucího Národního divadla, které stojí 

přes Vltavu naproti Pražskému hradu, symbolu české státnosti, osvětlenými znaky 

českých zemí, a sloučila Národní divadlo s tradicí zemského vlastenectví skrze plamen 

svatého Jana Nepomuckého jako patrona Českého království, což uvedla socha Slavie, 

tedy symbol slovanství, k národnímu významu. I když tato Slavie byla v jistém smyslu 

dědičkou již v barokní kultuře známé ženské postavy Bohemie, byla také napodobením 

symbolu francouzského republikanismu Marianne, nebo Germanie, která je symbolem 

německých liberálů „Jednotu a svobodu (Einheit und Freiheit)“, protože Slavií nebylo 

personifikováno jen slovanství, ale také občanská svoboda a práva.   

                                            
46 Národní listy, 17. 5. 1868. 
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  Na lodích a na nábřeží bylo mnoho pěvců, kteří zpívali národní písně.  Tímto byla 

tedy předvečerní slavnost svatojanských slavností programově zařazena do divadelní 

slavnosti.  V den slavnostního průvodu, tedy 16. 5., byla svatojanská pouť spíše 

upozaděna.  I v německých novinách se psalo: 

  „Církevní slavnost včerejšího dne přišla do pozadí před okázalostí světské slavnosti.  

Navzdory jinak než vždy daleko významnějšímu vyššímu počtu tady přítomných 

venkovanů jsme poznamenali dopoledne tu a tam jen několik poutníků navštěvovat 

hrob zemského patrona, ale skoro nikoho z měst. Většinu zaujímal slavnostní průvod. 

Mnoho lidí ovšem využilo ranní hodiny, aby vykonalo v Dómu pobožnost. Tak na 

kamenném mostě šel proud lidí v opačném směru než obvykle.  Po návalu lidí, který 

jinak panovával u sochy svatého Jana Nepomuckého, nebylo ani stopy.47 

  Pokus přivlastnit tehdy největší pouť v Čechách národnímu účelu  od začátku 

šedesátých let tedy za divadelní slavnosti více méně dosáhl svůj cíl.   

 

3.  Slavnostní průvod  

  Slavnostní průvod vycházel v devět hodin z louky u Invalidovny, pokračoval přes 

Karlín a u poříčské městské brány vstoupil do Prahy, dále pak před podium na 

Josefinském náměstí až ke staveništi divadla.48   

                                            
47 „Die kirchliche Feier des gestrigen Tages trat vor dem großen Schaugepränge des weltlichen 
Festes sehr in den Hintergrund.  Trotz der gegen sonst weit bedeutenderen Zahl der hier 
anwesenden Landleute bemerkte man am Vormittage nur hie und da einige ländliche 
Wallfahrter, von den Städten aber fast Niemanden zum Grabe des Landespatrons ziehen.  Die 
Meisten hatte der Festzug in Anspruch genommen.  Viele hatten jedoch schon die frühen 
Morgenstunden dazu benützt, ihre Andacht in der Domkirche zu verrichten.  Auf der steinernen 
Brücke ging daher diesmal der Menschenstrom in umgekehrter Richtung als gewöhnlich.  Von 
dem Gedränge, welches sonst in der Nähe der Statue des heil. Johann v. Nepomuk zu herrschen 
pflegt, war keine Spur.“  Bohemia, 17.5.1868. 
48  Následující popis slavnostního průvodu je podle dobového článku: „Slavnosť kladení 
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  V čele průvodu kráčeli městští ostrostřelci hrající hudbu, poté následovalo 

banderium hanácké, banderia z okresu chrudimského, poděbradského, českobrodského, 

velimského, kouřimského, kolínského, unhošťského, říčanského a královoměsteckého, 

každé ve svém kroji a dále pražští Sokolové na konci prvního oddělení průvodu, v němž 

bylo celkem více než dvě stě jezdců.  Za prvním oddělením šli členové Výboru pro 

postavení Národního divadla s Karlem Sladkovským v čele, potom zase pražský Sokol 

na koních, a kapela měšťanského sboru pěchoty; celkem více než 1500 Sokolů v četách 

z Čech a Moravy s pestrými prapory. Za nimi se braly pražské cechovní korporace, v 

předu řezníci, po nich následovali sladovníci, kožešníci, soukeníci, postřihači, 

provazníci, punčocháři, zlatníci, stříbrníci, nožíři, mečíři, puškaři, malíři pokojů a 

porcelánu, sklenáři a krejčí.  Po řemeslnících šli studenti, městští granátníci s hudbou a 

výbor akademického a čtenářského spolku. Studenti byli oblečeni v historickém obleku 

„z dob husitských“, nebo „z třicetileté války“.  Následovali studenti z Chorvatska, 

Srbska, z Brna a Vídně. 

  V čele druhého oddělení kráčeli mlynáři, kteří měli „na vkusném voze strojný mlýn, 

který mezi jízdou puštěn byl a skutečně mlel.“ Za mlynáři přišli kloboučníci, knihaři, 

truhláři, zámečníci, hodináři, kováři, obuvníci „se čtyřmi prapory nesouce stříbrnou 

botu z Josefova pocházející z r. 1400.“ Následovali koželuzi, jircháři, řemenáři, hrnčíři, 

tkalci, koláři, pasíři, špendlikáři, soustružníci, dýmkaři, knoflíkáři, mydláři a voňavkáři.  

Za těmito cechovními korporacemi táhlo celkem 102 zpěváckých spolků. Za 

zpěváckými spolky šla Typografická beseda s praporem nesoucí nápis „Budiž světlo“,  

pak vůz s tiskařským lisem, na kterém se pracovalo a slavnostní báseň se rozhazovala 

                                                                                                                                
základního kamene pod velké národní divadlo v Praze odbývaná dne 15., 16. a 17. května“, 
Světozor, 22.5.1868 
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mezi obecenstvo.“ Ačkoli většina tisků byla už předem připravena, obecenstvu se zdálo, 

jako by báseň byla tištěna na místě. Poté následovala Umělecká beseda, ochotnická 

divadla, hodnostáři národní společnosti, kteří měli vykonat obřady při položení 

základního kamene, čeští a moravští zemští poslanci, hosté ze slovanských zemí, 

deputace obecních a okresních zastupitelstev, deputace ostrostřeleckých sborů z 

českých měst, dále venkovské spolky, měšťanské besedy, pak zase řemeslníci jako 

zedníci, stavitelé, kameníci, tesaři, zahradníci, klempíři, rybáři, dlaždiči, různé cechovní 

korporace z venkova, hlavně z okolí Prahy nebo ze středních Čech, a za řemeslníky 

kráčely Oul a jiné dělnické spolky s 3000 dělníky.  Na konci druhého oddělení byla opět 

banderia.   

  Slavnostní průvod může být charakterizován extrémním synkretismem různorodých 

komponentů.  Pochod a hudba městských ostrostřelců, granátníků a pěchoty, které měly 

tenkrát už spíše rituální a symbolický než vojenský význam, udávala určitý rytmus 

průvodu, který tak připomínal korunovační slavnost nebo rituál při vstupu světských a 

sakrálních hodnostářů do města.  Svoji trasou z Invalidovny přes Poříčskou bránu do 

města a různými atributy jednotlivých zúčastněných skupin odkazoval tento průvod 

ovšem na korunovaci Ferdinanda I., a zároveň byl pokusem o překonání a 

transformování kulturní reprezentace stavovské společnosti.  Při korunovační slavnosti 

roku 1836 se  sice poddaní z celých Čech také účastnili průvodu, ale byli jen pasivním 

předmětem panovníkova pohledu a nepřekročili ani o krok louku u Invalidovny, která 

byla vyhrazena „lidové slavnosti“: byli  totiž vyloučeni z královského průvodu, který se 

bral městem až na hrad.  Při divadelní slavnosti  v květnu 1868 se lidé z nejrůznějších 

vrstev a tříd prezentovali v průvodu jako organická součást národní společnosti a 

proudili jeden po druhém do královského města až k imaginárnímu středu národní 
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společnosti, „chrámu národního umění“.   

  I když soudobé české zprávy mírně přeháněly, dá se říct, že průvod pokračoval 

velmi skvostně a řádně, a velmi úspěšně se dostal ke staveništi divadla za hodinu a půl. 

Policejní ředitel oznámil Místodržitelství: „Dnešní slavnostní průvod začínající z louky 

invalidovy dopadl imposantní, a ve vzorném pořádku, klidu a ve vzácné laskavosti šel 

až na místo slavnosti.“ 49 

  Přesto bylo velmi pochybné, jestli synkretismus průvodu esteticky působil dobře.  

Průvod popisoval např. „Tagesbote aus Böhmen“ takovýmto způsobem:  

  „O slavnostním průvodu nemůže nikdo tvrdit, že má národní, lidový a historický 

ráz; nehledě na to, že všechno bylo vynaloženo, co nabízí příležitost k okázalému 

představení, zda má něco společného s tématem slavnosti, tedy založením divadla, 

celkový dojem udělalo cosi přestrojeného a aranžovaného.  Vedoucí myšlenka, která by 

spojila tak různorodé části do jednoho celku, nebyla, by šlo o umělecko-literární 

slavnost, na níž se zúčastní inteligence národu, ale o demonstraci v každém případě.  

S možným masovým vyvíjením se využívají např. selské pochody, jejichž počet zůstává 

mimochodem daleko menší než tisíce.  S výjimkou sedláků z Moravy skoro všichni 

ostatní si oblíkají nově vymyšlené kostýmy nebo čamaru.  Připomínáme si, že Riehl 

(Wilhelm Heinrich Riel, pozn. TS) označil ve své knize „Dějiny přírody lidu“ za 

nejvyšší vážnou degeneraci sedláka, když si sedlák oblíká kabát politického straníka 

nebo fantazijní divadelní kostým.“50 

                                            
49 „Ich erlaube mir ehrenbietigst zur hohen Kenntnis zu bringen, daß der heutige Festzug von 
der Invalidenwiese anfangend, imposant ausfiel, und in musterhater Ordnung, Ruhe und einer 
seltenen Nettigkeit bis auf den Festplatz vor sich ging.“ Policejní ředitelství v Praze Českému 
místodržitelství, 16. 5. 1868, NA PM1860-1870, 8/6/2/87. 
50 „Von dem Festaufzuge selbst kann Niemand behaupten, daß er ein nationales, 
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  I když tento komentář byl záměrně posměšný k události, postihl určitou stranu 

synkretismu, který umožnil masovou účast (a mobilizaci k) na divadelní slavnosti.  

 

4. Slavnostní řeč Karla Sladkovského 

  Velmi záhy bylo rozhodnuto, že slavnostní řeč na slavnosti pronese předseda 

Výboru pro vybudování Národního divadla, Karel Sladkovský. Jeho projev byl nejen 

ihned publikován v českých novinách, ale také prodáván na místě v podobě brožury, 

jeden exemplář byl dokonce uložen v základech Národního divadla.  Rozbor textu 

tohoto projevu nám umožňuje objasnit záměry vůdčích osobností, které chtěly ovládat 

boj a negociaci o významy slavnosti.  Různorodé rétorické postupy, kterých využívalo 

české novinářství, aby informovalo veřejnost o průběhu slavnosti a osvětlilo její 

význam, se zakládaly na více méně obdobných motivech, které uvedl Sladkovský ve 

své řeči. 

  Ovšem nebylo na místě, aby účastníci slavnosti interpretovali události na základě 

těchto motivů a stejných interpretačních kódů. I když Sladkovského myšlenky 

fungovaly jako skoro jediný referenční bod při připomínání této události v pozdější 

                                                                                                                                
volksthümliches, historisches Gepräge trug; abgesehen davon, daß Alles aufgeboten worden 
war, was Gelegenheit zu einer Schaustellung bot, ob es nun mit dem Thema der Feier, der 
Theatergründung etwas zu thun hatte,  war der Gesammteindruck der des Costumirten und 
Arrangirten.  Der leitende Gedanke, der die so verschiedenartigen Theile zu einem Ganzen 
verband, war nicht der, hier handle es sich um eine künstlerisch-literarische Feier, an der die 
Intelligenz des Volkes theilnehme, sondern um eine Demonstration quand meme. Mit möglicher 
Massenentfaltung man nehme ferner z.B. die Bauernaufzüge, deren Zahl – nebenbei bemerkt – 
weit hinter den Tausenden, von den vorher gesprochen worden war, zurückgeblieben ist; mit 
Ausnahme der Bauern aus Mähren, trugen fast alle anderen neuerfundene Costüme oder die 
Czamara.  Wir erinnern uns, daß Riehl in seiner „Naturgeschichte des Volkes“ es als ein höchst 
bedenkliches Zeichen der Entartung des Bauern gezeichnet, wenn derselbe städtische 
Kleidungsstücke anzieht.  Was würde Riehl erst dazu sagen, wenn der Bauer den Rock des 
politischen Parteigängers oder ein theatralisches Phantasiecostum anzieht.“, „Nach der 
Festtagen“, Tagesbote aus Böhmen, 18. 5. 1868. 
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době, byl tehdy Sladkovský, jakkoliv důležitý a privilegovaný, jen jeden z mnoha 

subjektů, které se účastnili na boji a negociaci o významy události.  

  Řeč Sladkovského opět zdůrazňovala významnou souvislost mezi topografií divadla 

a českou státností, snažíce se přivlastnit státní tradici Českého království národní 

společnosti, a tím ztotožnit českou státnost s českým národem.51 

   „Zde v nejlepějším výskytu velkolepého obrazu zlaté Prahy naší, v stínu utěšeného 

površí Petřínského, přiobrouben stříbrolesklým pásem klidné Vltavy, po pravém boku 

Vyšehradu staro-vévodského i vstříc hrdému sídlu slavných králů našich, zde velebně 

vznášeti se bude národního našeho umění chrám a stín jeho v zrcadlivé hladině Vltavy 

stýkati se bude se stínem staroslavného hradu královského, jako by na důkaz, že národ 

náš jako druhdy tvoříval i příště tvořiti chce jeden celek s králi svými, že tak jako oslavě 

sebe i oslavě jejich zasvěcuje umění své, a že nikým a v ničem nedá libovolně rušiti 

odvěký právní svůj poměr ke korunovaným králům svým.“ 

  Potom poděkoval Sladkovský za postavení divadla “jménem celého národa 

našeho“ jmenovitě „nejjasnějšímu králi našemu“, „spanilomyslným paním a dcerám 

českým“, „velkomyslným zástupcům královské naší Prahy“, „zastupitelstvům měst a 

obcí českomoravských“, „statečným zástupcům okresním“, „spolkům živnostenským a 

řemeslnickým“, „záložnám českomoravským“, „různým spolkům vlasteneckým“, 

„českým dělníkům“, a „bujaré mládeži studující“. Jmenovány jsou institucionální pilíře 

české společnosti šedesátých let 19. století, které byly svou účastí reprezentovány 

v divadelní slavnosti. „Naším králem“ byl myšlen spíše český král jako historicko-

právní osoba, která reprezentuje českou státnost, než reálná osoba faktického krále a 

                                            
51 Řeč Dr. Karla Sladkovského, Národní listy, 16.  5. 1868, příloha.   
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císaře Františka-Josefa.   

  Strategie podporovat legitimitu českého národa jako historického subjektu odkazem 

na státoprávní tradici má mnoho společných rysů s postojem cechovních korporací, 

které se chlubí svou „tradicí“, odkazujíce na své údajné unikátní vztahy k dějinám 

Českého království.  V tomto případě mají znaky státoprávní tradice funkci integrující 

různé stavy a třídy do jedné národní společnosti.  Ovšem takováto znaková integrace 

nevylučuje interpretační nestejnorodost.  Můžeme si všimnout historické povědomí  

Sladkovského po vlastenecku:  

  „Než nastojte, jaký divoucí obraz jeví se zde žasnoucímu zraku mému? V nočním 

polotemnu pojednou široširé vše pusté přede mnou rozprostírá se pole, hrůzné to pole 

bělohorské, obklopeno tlupami střežících je žoldnéřů. Již však počíná opět svítati, vidím 

opět základní onen kamen, avšak – rozevřená pod kamenem tím hrobka vždy více a více 

rozvírá se, rozvírá se široko daleko ohromné hrabiště to celé, žoldnéřové omráčeni 

padají k zemi, a – již smrt překonána jest životem, již opět vidím před sebou všecky 

nesčíslné ty řady slavného průvodu dnešního, jenž odtud krokem velebným ubírá se 

přímo k výši staroslavného onoho sídla slavných králů našich.  Za prchajícími žoldnéři 

však hřímavý nyní ozývá se hlas: Jdětež a zvěstujtež pánům svým, že národ, jejž co 

mrtvého zde měli jste stříci, překonal smrt i povstal z vlastní moci své, aby zasedl na 

pravici trůnu králů svých, a společně s nimi vládl opět ve vší vlasti své!“   

  Jistě, podle historického obrazu obrozenské kultury představovala Bílá hora a 

třicetiletá válka katastrofu národních dějin, ale, jak bylo uvedeno výše, v pamětní 

kultuře lidové, která žila ještě v barokní tradici, znamenala také obranu jednoty Českého 

království a obranu Prahy před protestantskou mocí. „Tradice“ království, stejně jako 

státoprávní tradice tady funguje pro historickou legitimizaci daného subjektu.   
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  Sladkovský víc hovořil o historické existenci českého národa a významu divadla pro 

něj.  Pro Sladkovského měla ospravedlnit historickou existenci českého národa vedle 

státoprávní tradice i „skutečnost“, že český národ sám bránil svůj jazyk a kulturu. 

  „V trudné, přetrudné oné době, když jazyk náš násilně vyvržen byl již z úřadů, ze 

škol i z veškerého života veřejného, ba když již v samém chrámu Páně postrkován byl 

co pastorek, jenž kde jen možná a zejména v městech ustoupiti musel jazyku cizímu, a 

k němuž nejvyšší duchovní pastýřové naši i slavné konsistoře jejich nechtěli více znáti 

se, v nejtrudnější oné době zbídněnosti naší národní nezbývalo již otcovskému jazyku 

našemu než jednoho jediného jen útulku, kde nezohyzděn a nezpotvořen cizími 

přímětky ozývati se mohl ještě ryzejším poněkud zvukem svým, kde ubrániti se mohl 

nákazy smrtelné, kde ubrániti se mohl věčného svého umlknutí.   

  Byloť to soukromé, byloť to domácí divadlo, kde od počátku našeho století již jen 

horlivějších několik mladíků studujících se vší láskou ohnivého srdce svého pěstovalo a 

tříbilo na smrt stýraný jazyk český, kde ne zcela ještě odrodilí občané naši naslouchali 

časem zvukům jeho sličnějším a důstojnějším, než v jakých z úst pánů ozýval se 

zotročilému lokaji a selskému nevolníku, a odkud živořící již jen jazyk náš během 

několika let z nahodilých dříve her vyšinul se na pravidelné divadlo nedělní a konečně 

na stálé divadlo denní.   

  Divadlo tedy bylo posledním veřejným ústavem, v němž jazyk otců naších od 

několika jen věrných synů jejich důstojněji byl ještě pěstován, a divadlo bylo pak také 

prvním veřejným ústavem, z něhož jazyk náš dojemně i mocně počal opět ozývati se 

všemu lidu našemu.  Divadlo bylo posledním ústavem veřejným, jenž aspoň v hrstce 

lidu našeho zachoval i sílil vědomí národní, a divadlo bylo pak také prvním ústavem 

veřejným, z něhož paprsky národního vědomí mocně a hluboko vnikaly v nejširší kruhy 
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lidu našeho.  Divadlo bylo posledním opatrovatelem zmírajícího i bylo první posilou 

zotavujícího se národa našeho. 

  Toť nejvážnější a nejdojemnější význam, jakýž divadlo má pro národ náš, a jakéhož 

nemá pro žádný jiný národ na celém světě.  Toť posvátný onen význam, v kterémž mezi 

všemi ostatními národy na světě jen národ náš divadlo své nazývati může divadlem 

národním. To však také dostatečnou jest příčinou, že myšlenka národního divadla tj., 

aby srdce celého národa našeho v nejhlubších jeho útrobách rozechvěla na nejvyšší 

stupeň nadšenosti a obětavosti, toť příčinou, že zbudování divadla národního, jak toho 

není přikladu u žádného jiného národa na světě, celý národ náš považuje za vlastní, 

svatou povinnost svou, neb v budově národního divadla národ náš nespatřuje a 

nebuduje jen chrám umění; v chrámu tom národ náš spatřuje také jediného soucitného 

svědka nejukrutnějšího utrpení a ponenáhlého zotavení svého, i buduje si v něm 

v pravém a plném slova toho smyslu pomník svého zmírání a vítězného svého smrti 

odolání.“ 

 Takovéto hodnocení divadla v národních dějinách pochází z vedoucího motivu 

divadelního hnutí, kterým je snaha konstruovat občanskou kulturu českým jazykem 

jako komunikačním prostřednictvím českého jazyka.  Ale nemáme důkazy ani stopy po 

tom, že by účastníci divadelní slavnosti projevili nějaké hlubší pochopení této 

myšlenky, a že by si přáli divadlo jako „školu ke šlechtění srdce i vytříbení rozumu 

dospělého“, „školu osvěty národní a lidské“, což bylo patrno například příliš malým 

zájmem o výstavu architektonického plánu Národního divadla. Můžeme říci, že tehdejší 

divadelní kultura patřila k vyšší kulturní sféře měšťanské, která apelovala jen na malou 

část obyvatel.   

  Jak uvedl sám Sladkovský, Národní divadlo bylo více „pomník národní“ než 
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skutečný kulturní ústav.  Spíš než projekt Národního divadla sám podnítil širší vrstvy 

lidí k účast na divadelní slavnost, slavnost kladení základního kamene ukázala místo 

Národního divadla v národní společnosti.  Divadlo bylo víc pomníkem české národní 

společnosti než reálním institutem.   

  Před slavností se dostávalo k slavnostnímu výboru mnoho žádostí od tiskařů, 

fotografů, mincířů a dalších o povolení prodeje, někdy i o monopolní prodejní právo na 

obrazy, litografie nebo památeční mince zobrazující Žítkův návrh Národního divadla.  

Soudě podle toho, že někteří z nich za povolení nabízeli dokonce „polovinu hrubého 

zisku“ jako příspěvek na stavbu, byl očekáván velký zisk.  Obraz Národního divadla byl 

vyjmut z  reálného kontextu divadelního hnutí a se stal komerční komoditou na 

památku divadelní slavnosti, která bude dále kolovat jako nová a abstraktní 

„ikona“ národní slavnosti, jež nahradí svaté ikony svatojanské pouti.  Takto o tom psaly 

německé noviny: 

  „Počet prodejních stánků a pojízdných jídelen je oproti tomu značně vyšší než 

v posledních letech. Na Malostranském náměstí a ve Štěpánské ulici tvoří stánky stojící 

těsně vedle sebe doslova uličky.  Ke svatým obrazům a legendám, které jsou nabízeny 

vedle potravin, přibyly tentokrát obrázky budoucího divadla, slavnostní básně o něm a 

národní památeční listy.“52 

  Pro další generace byla řeč Karla Sladkovského jako jediným referenční rámec pro 

interpretaci této události. Avšak interpretace divadelní slavnosti podstatně záležela na 

                                            
52 „Die Zahl der Verkaufsbuden und fliegenden Küchen ist dagegen eine namhaft größere als in 
den Vorjahren.  Auf dem Kleinseiter Ringe und Stephansplatz bilden die dicht 
aneinandergedrängten Buden förmliche Gassen.  Zu den Heiligenbildern und Legenden, die da 
neben den leiblichen Lebemitteln ausgeboten werden, sind diesmal Abbildungen des 
Zukunftstheaters, Festgedichte auf dasselbe und nationale Erinnerungsblätter 
gekommen.“  „Die kirchliche Feier des gestrigen Tages“, Bohemia, 17.5.1868. 
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komplikovaném jednání účastníků o významech slavnosti.  

 

5. Změna programu – rozporuplné motivy 

  Rituální střed slavnosti je požehnání základního kamene úhozem.  Pořadí požehnání 

představitelů národní společnosti jasně představuje intenci organizátorů slavnosti.  

Slavnostní výbor prohlásil prozatímní program divadelní slavnosti s pořadím požehnání 

již 7. března 1868.  Nejdřív by měl požehnat základní kamen pražský arcibiskup 

Bedřich Schwarzenberg, a potom následovat Jan Evangelista Purkyně „jménem 

národa“, dále český místodržitel, zemský maršálek, zástupci obecní a okresní 

samosprávy, zástupci spolků atd.53   

  Toto pořadí odrazí dvě se navzájem doplňující, ale ne úplně v souladu, 

charakteristiky Národního divadla: zemský ústav a „pomník“ české národní společnosti.  

Z toho i z důvodu rituálně náboženského vyplývá, že je to věc samozřejmostí, že nejdřív 

by měl požehnat základní kamen arcibiskup pražský.  Ale tím, že by hned po 

arcibiskupovi a před politickými představiteli Českého království měl následovat 

Purkyně jako reprezentant národa, je Národní divadlo uvedeno víc jako symbolický 

střed národní společnosti než zemský ústav.  Následující zástupci obecné a okresní 

samosprávy, a zástupci spolků jsou faktickými nositeli národní společnosti. 

  Sice divadelní slavnost byla silně vyznačena národně, tradice a legitimita Českého 

království byla důležitým prvkem slavnosti i pro dramaturgy slavnosti.  Nejde jen o 

institucionální rámec zemský, ale hlavně o to, že státoprávní a historická legitimita 

Českého království byla zakotvena v kulturně politickém uspořádání celé habsburské 

                                            
53 „Čechové, rodáci!“, Národní listy, 7.3.1868. 
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říše, i když byla opakovaně zdůrazněna konfrontace českého národa s říšskou mocí, jak 

vidíme v slavnostní řeči Karla Sladkovlaského, což je předpokladem mýtu, že Národní 

divadlo věnuje „národ sobě“.54  I zde je možno důsledně pozorovat tento synkretismus 

zemského patriotismu a národního motivu. 

  Můžeme sledovat i určité stopy toho, že slavnostní výbor až v poslední fázi přípravy 

slavnosti hledal určitou možnost o návštěvě samého císaře Františka Josefa I.  V době 

divadelní slavnosti připravoval pražský magistrát slavnost otevření třetího mostu nad 

Vltavou, mostu Františka Josefa I. Městská rada usnesla žádost o přítomnost císaře na 

slavnostním otevření mostu, a starosta Václav Klaudy poslal do Vídně delegaci, aby o 

to říšskou vládu požádala.  Slavnostní otevření mostu bylo plánováno původně na 10. 

května 1868.  Český místodržitel v této souvislosti zaslal telegram náměstkovi 

ministerského předsedy hraběti Eduardu Taafeemu, a zmínil se i o záměru Výboru pro 

postavení Národního divadla o pozvání císaře k divadelní slavnosti: 

„Purkmistr Klaudy mi zrovna sdělil, že pražská městská rada usnesla, aby pozvala 

Jeho Veličenstvo k otevření nového mostu, které by se mělo konat 10. května.  (…) Jak 

mám zaslechnout, také Výbor pro české divadlo hodlá pozvat Jeho Veličenstvo 

k slavnosti položení základního kamene 16. května, o čemž jen tudy úředně ještě není 

známo.“55 

                                            
54 Zemský výbor věnoval subvenci ve výši 14,700 zl. slavnostnímu výboru k slavnosti položení 
základního kamene Národního divadla.  Kvitance zemskému výboru 20.4.1868.  ASPND A-
XIX 1868 I.   V porovnáním s příjmem z samého podniku (dobrovolné příspěvky, příjem z 
prodeje památních medailí a jiných suvenýrů ) v hotovosti 10,946 zl., ta suma zemské subvence 
je velmi nápadná.  Protokol schůze výboru, 1.8.1868, ASPND, A-XIX 1868.  
55 „Bürgermeister Klaudy theilt mir soeben mit, daß Prager Stadtrath beschloß, Seine Majestät 
zur Eröffnung neuer Brücke, welche am 10. Mai stattfinden soll, einzuladen. (…)  Wie ich 
vernehmen soll, auch Comité für böhmisches Theater beabsichtigen Seine Majestät zur 
Grundsteinlegung am 16. Mai einzuladen, worüber nur hiedurch amtlich noch nicht 
bekannt.“  Telegram českého místodržitele ministrskému místopředsedovi Taaffeém (koncept), 
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Taaffe na to odpověděl velmi chladně: 

„Císař by nebyl odkloněn se zúčastnit otevření mostu, ale muselo by se mu 

rozhodnutí termínu ponecháno, protože do Prahy před 23. května nemůže, k položení 

základního kamene by nebyl dán žádný výsledek.“56 

Nevíme, jestli skutečně plánoval Výbor pro postavení Národního divadla pozvání 

císaře k divadelní slavnosti.  Ale přítomnost Františka Josefa I na této národní slavnosti 

by určitě nahradila jeho i v následujících letech nikdy neuskutečněnou korunovaci 

v Praze jako českého krále, jež by měla potvrdit „odvěký právní poměr českého národa 

ke korunovaným králům svým“, a touto přítomností by symbolicky dokončen proces 

přivlastňování české koruny k národní společnosti. To je právě, co by nesnášel sám 

císař a vídeňská vláda.  Císař přijel do Prahy na slavnostní otevření mostu podle něho 

jmenovaného teprve 21. června, totiž víc než měsíc po divadelní slavnosti.  

 

Jak jsme viděli na příklad Oulu, přišla řada protestů z různých stran k slavnostnímu 

výboru, jakmile byl program slavnosti oznámen.  Různé společenské skupiny byly 

nespokojeny, protože nebyly zastoupeny v programu slavnosti, která viditelně 

ztělesňuje národní společnost.  Akademický čtenářský spolek požádal slavnostní výbor 

o zastoupení „věd“ Janem Evangelistou Purkyní.57  Slavnostní výbor vyhověl této 

žádosti, a za to usnesl, „pana Jana Purkyni požádati, aby přání českého studentstva 

vyplnil“, a „požádati slavného dějepisce Království českého a nejúčinnějšího buditele a 
                                                                                                                                
25.4.1868.  NA PM Tajné, 1868-1871, r. 1868 č. 471.   
56  „Kaiser wäre nicht abgeneigt Brücken-Eröffnung mitzumachen, aber es müßte ihm 
Bestimmung des Tages überlassen bleiben, da er vor 23. Mai nicht nach Prag kam, zur 
Grundsteinlegung würde Einladung keine Folge zu geben werden.“  Telegram ministerského 
místopředsedy Taafeého českému místodržiteli Kllerspergovi, NA PMT 1868-70, r. 1868, 
č.471.   
57 Petice Akademického čtenářského spolku, 16.3.1868, ASPND, A-XIX 1868-I. 
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křisitele politického a národního našeho života pana Františka Palackého, aby jménem 

národa udeření na základní kámen národního divadla vykonal.58  Z Moravy přišel dopis, 

který žádal o zastoupení moravských měst, aby se mohla udržet rovnováha s českými 

městy.59  Takovým způsobem se časem rozmnožili účastníci na slavnosti, kteří by měli 

reprezentovat „něco“, nějakou hodnotu.   

I ženy žádali o aktivní účast na slavnosti.  Na schůzi Výbor pro postavení Národního 

divadla navrhl Vincenc Vávra, aby požehnala základní kamene „jménem českých 

žen“ Sofie Podlipská.  Však Vávra sám z neznámého důvodu hned potom tento návrh 

odvolal, a v důsledku nebyla zastoupena žádná žena při úderu kladiva na základní 

kamen.60  Také v průvodu nebyly ženy, přestože se objevil to to zájem.  Žádosti o účast 

v průvodu členek smíšeného sboru Umělecké besedy a též členek pardubického 

pěveckého sboru Ludmily vyhověl slavností výbor jen tím, že dodal k programu uvítání, 

které by konaly tyto členky s „pražskými družičkami“ při slavnostního obelisku u 

Voršilské brány před Prahou.  Ženy mohly hrát jen druhořadnou roli, což činí určitý 

kontrast k lidové slavnosti při korunovaci 1836, kam poslal každý krajský úřad ženichy 

a nevěsty v kroji charakteristickém k danému kraji.  Tehdy ženští i mužští příslušníci 

stejně zastoupili poddanský stav, byli jen pasivním předmětem panovnického pohledu.  

V průvodu divadelní slavnosti byli ženští a mužští příslušníci českého národa by měli 

být diferenciováni, a funkce reprezentování žen byly značně omezená.  Totiž různé 

stavy a třídy národní společnosti mohli reprezentovat jen aktivní agenti společnosti – 

                                            
58 Protokol schůze, 20.3.1868, ASPND, A-XIX 1868-I. 
59  Ibid.  Sbor se potom obrátil na Aloise Pražáka, aby doporučil patřičného zástupce 
moravských obcí, a ten vyzval Floriana Nováka, purkmistra města Prostějova, který „oznámil, 
že úkol ochotně přijímá.“  Dopis Aloise Pražáka Sboru pro postavení Národního divadla, 
9.4.1868. 
60 Protokol schůze, 28.3.1868, ASPND, A XIX 1868 I.  
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mužští „občané“. 

Ti, kteří skutečně udělali uder kladiva na základní kamen dne 16. května, byli jiní než 

byli předpokládáni v původním programu.  Ani arcibiskup pražský, ani místodržitel, ani 

zemský maršálek nebyli přítomni, kteří institucionálně zastupují České království v 

říšské ústavě.  Ze zemského výboru udělal uder jen předseda zemského výboru Franz 

Schmaykal jakoby za zemského maršálka po Palackém, provolávajíc „Quo honum 

fanatum felix fortunatum que eveniat“ 61  Ale to nebylo předem připraveno.62  

K nepřítomnosti arcibiskupa pražského komentoval „Květ“ 

„Arcibiskup nám ten kámen nesvětí, a přec je zasvěcen!  Zasvěcen jest geniem 

našeho národa a tento genius jest tak starý jako jméno posvátného Řípu, kdy na něj 

vkročila noha našeho praotce až po tu chvíli, co z jeho lůna přinesen nám kámen 

základní.  Tento genius jest tak velebný jako světodějné poslání našeho. (...) Zasvěcen 

jest tento kámen vznešenou touhou našeho národa, aby po dnech utrpení měl si kde 

oddechnouti, na tvůrčí síle své se pokochati a tužiti se k zápasům novým. 

Ano kámen ten jest zasvěcen žhoucím přáním všechněch zemí a držav, na nichž bije 

srdce slovanské, to mírné, obětivě, velkodušné, velekněžské srdce naše!“63  

To, že arcibiskup základní kamen nesvětí, je sice jen výsledkem jeho odmítnutí 

pozvání do slavnosti, nikoli programově připraveno, a naopak arcibiskup a světští 

představitelé byli vlastně považováni za důležité činitelé v slavnosti.  Ale jejich 
                                            
61 Národní listy, 17.5.1868.  
62 „Der Landesausschußbesitzer Dr. Schmeykal, erschien am Tage der Grundsteinlegung zum 
böhmischen Theater, wie mehrere andere Mitglieder des Landesauschußes als geladener Gast 
am Festplatze, ohne alle Absicht einen Hammerschlag zu führen.“ „In der Situation, in welcher 
sich Dr. Schmeykal befand, konnte er unmöglich anders handeln, ohne sehr zu beleidigen und 
große Aufregung zu veranlassen.“  „Dr. Schmeykal von deutscher Seite wegen dieses Vorgangs 
mehrfache Angriffe erfunden hat.“ Telegram českého místodržitele ministrovi vnitra Dru. 
Giskrovi (kocept), 18.5.1868.  NA PM1860-70, 8/6/2/87. 
63 “Na oslavu položení základnío kamene”, Květ, 14. 5. 1868. 
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nepřítomnost v důsledku zdůraznila víc národní ráz než zemský „druhého zemského 

divadla“.  Je to výsledek boje o legitimitu Českého království mezi zemským a 

monarchistickým principem na jedné straně a národní myšlenkou na straně druhé, a není 

důsledným uskutečněním záměru organizátorů slavnosti.  Aby mohla zjistit své místo v 

habsburské říši jako plnoprávní poltický subjekt, česká společnost ustanovila 

státoprávní program přivlastňováním legitimity Českého království, a právě v roce 1868 

ho mohla formulovat jako „Státoprávní deklarace“.  

 

Závěr 

  Půl roku před divadelní slavností se habsburská říše stala dvojitou monarchií, 

Rakousko-Uherskem, ústavní změny v západní časti monarchie s uznáním řady 

občanských práv znamenaly novou konstituční éru.  Spor o ústavní přestavbu 

monarchie a boj o „historické právo“ Českého království se stupňoval stále více.   

  V tomto politickém kontextu byla divadelní slavnost nevyhnutelně silně 

politizována.  Národní listy definovaly divadelní slavnost jako „generální sněm koruny 

české“: 

  „Dnes sešli jsme se v Praze na generální sněm koruny české.  Nebylo volebního 

řádu, kdo chtěl a mohl, zavítal k nám; program sněmu přinesl každý v srdci svém, a 

hlasováno již jest mezi námi dávno.  My sobě rozumíme září oka a stisknutím ruky; 

bratrství naše jest nerozlučitelné na věky.  To věztež všichni, kdož jste proti nám. – Pán 

připravil nám den veliký; budiž jméno Jeho pochváleno!“64 

   

                                            
64 „Pán nám připravil den veliký“, Národní listy, 16. 5. 1868. 
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Národní listy dále rozvíjely tento motiv „generálního sněmu“ po slavnosti.  

 

  „Korunní jednota vlastí českých květnovou slavností pražskou posvěcena způsobem 

velmi velebným a pro nynější politickou situaci v říši habsburské velmi významným.  

Touže dobou, když státní zřízení Rakouska napjalo nejvyšší poslední síly své, aby práva 

koruny české i formálně byla zrušena, aby politickou samostatnost korunních zemí 

českých vyvrátilo z nejhlubšího kořene dějin, touže dobou národ českoslovanský 

vypravil své důvěrníky do Prahy, aby zde přísahal svou věrnost k právům koruny české, 

aby prohlásil nezrušitelnost samosprávy státu českého.  Politické osvědčení, jehož 

těchto dnův Praha byla dějištěm, jest rozhodnou odpovědí ke všem podnikům již 

vykonaným a ještě strojeným proti národním, politickým a státním právům českým.  

Země koruny svatováclavské jsou zdravými a pevnými údy jediného těla, národ 

českoslovanský po všech zemích této koruny má jednu mysl a jedno srdce, Moravan, 

Slezan a Čech mají jedno společné heslo, jemuž zůstanou věrni na věky: tyto pravdy ať 

nepřátelé a škůdcové naši sobě dobře zapíší za ucho. (…) 

  V těchto dnech opět počítali jsme se, a seznali jsme, že jest nás osmdesát milionův – 

Slovanův! (…) 

Květnová slavnost pražská byla generálním sněmem koruny české; byla sjezdem 

všeslovanským.“65 

Proti dualistickému uspořádání říše požádali čeští národní liberálové dualizaci 

západní časti říše s rozsáhlou samosprávou zemí koruny svatováclavské se společným 

sněmem.  Tyto články popisují slavnost položení základního kamene Národního divadla 

                                            
65 „Po slavnosti“, Národní listy, 20. 5. 1868.  
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právě jako reprezentaci české národní společnosti v rámci tohoto státoprávního 

požadavku.  Takovým článkům v českých novinách odpověděl německý list Bohemia 

po poměrně dlouhých citacích z českých novin: 

Tak všichni tisíce, kteří v posledních dnech dorazili do Prahy, také tisíce nevinných, 

zbožních poutníků, kteří z všech oblastí země, jak z německých tak z českých přišli, 

všechny tisíce zvědavých žen, slečen i dětí, která využila cestovní příležitosti přijet do 

Prahy, a na něco se podívat, – byli-li oni všichni naplněni „jednou a samou myšlenkou“, 

samým politickým a národním záměr? měli-li v úmyslu generální sněm koruny české, 

slovanský sjezd? zamysleli-li „český stát“ nově postavit, a pokud by to nešlo, ho přikrýt 

mrtvoly?“ 66 

 

Tato připomínka sama má jistou pravdu.  Jakkoliv její organizátoři nebo česká média 

definovala kulturní a politické významy divadelní slavnosti pro český národ, významy 

události byly jiné pro toho nebo onoho účastníka a nemohly být zúženy na jeden 

pohled.  Ale na druhé straně nebyly „tisíce zbožných poutníků“ úplně mimo českou 

národní politiku.  I „poutníci“ svatojanské poutě byli důležitými účastníky, dokonce 

aktivními činiteli divadelní slavnosti, na níž se jednalo o významech a interpretacích 

události.  I tito poutníci přivlastňovali a aplikovali jistou kulturní formu národní, která 

se na slavnosti zrodila, podle vlastního životního kontextu pro své potřeby.  Tím se 
                                            
66 Also „all die Tausende“, welche in den letzten Tagen in Prag eintrafen, auch die Tausende 
von harmlosen, frommen Pilgrimen, die aus allen Gegenden des Landes aus deutschen so gut 
wie aus čechischen, gekommen waren, all die Tausenden von neugierigen Frauen, Fräulein und 
Kindern, die da die wohlfeile Fahrgelegenheit benützten, nach der Hauptstadt zu gelangen und 
etwas zu schauen, – sie waren alle von dem „einen und demselben“ Gedanken, von einer und 
derselben politischen und nationalen Absicht beseelt? sie hatten einen „Generallandtag“ der 
böhmischen Krone, einen „Slavencongreß“ im Sinne? sie dachten daran, den „böhmischen 
Staat“ neu aufzurichten, und wenn dies nicht anginge, ihn mit ihren Leichen zu bedecken?“, 
„Der gestrige Tag“, Bohemia, 17. 5. 1868.   
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praktikování nové kulturní formy mohlo šířit v širších vrstvách společnosti.   

  Banderium je typický příklad toho jevu.  Po divadelní slavnosti následovaly 

podobné praxe banderia po celém království a bylo mnoho pokusů založit banderium, 

zvláště okresní.     

  V okresu karlínském bylo v mnoha obcích "improvizováno selská banderia".  

Některá z nich byla organizována od té doby také při jednotlivých příležitostech – ve 

většině případů při národním průvodu.  V létě 1868 inicioval obecní přednosta Dolních 

Počernic, Václav Ryba, s dalšími obecními přednosty, hlavně těmi, kteří se zúčastnili 

divadelní slavnosti, založit z těch banderií okresní banderium. Ale Ryba spáchal 

sebevraždu na začátku září, a následně bylo oznámeno, že dolnopočernické banderium 

se zúčastní jeho pohřbu.67 Plán okresního banderia zůstal potom jen v stadiu ústního 

jednání, a ztrácel možnost uskutečnění zvláště po tom, kdy bylo vyhlášeno stanné právo 

v Praze a okolí.68 

  Když zemřel přednosta obce Záběhlic v dubnu následujícího roku, zúčastnilo se 

jeho pohřbu přibližně třicetičlenné banderium. Banderium mělo "čamary, kulaté 

klobouky a tříbarevné stužky, a vedlo prapor, který byl údajně opatřen při příležitosti 

zasvěcení českého národního divadla, a od té doby byl zachován v kanceláři okresního 

zastupitelstva", a "bylo doprovázeno hostivařskou vesnickou hudební kapelou".  Přitom 

"nebyla ani žádná demonstrace ani žádné podobné výtržnosti".69  I na dalším pohřbu 

hrdlořezského obecního přednosty Ludvíka Hrnšky, který se odbýval v Hloubětíně hned 
                                            
67 Okresní úřad karlínský Českému místodržitelství, 8.9.1868, NA PM1860-70, 8/5/2/7 
68Okresní úřad karlínský Českému místodržitelství, 23.4.1869, NA PM1860-70, 8/5/2/7. 
69 "Dieselben trugen Čamaras, runde Hüte und tricolore Schleifen und führten die anläßlich der 
Einweihung des böhmischen Nationaltheaters beigeschaffte und seitdem in der 
Bezirksvertretungskanzlei aufbewahrte Fahne.  Begleitet wurden sie von der Hostiwařer 
Dorfmusikbande, welche zugleich als Konduktmusik fungirt hat."  Okresní úřad karlínský 
Českému místodržitelství, 23.4.1869, NA PM  
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po záběhlickém pohřbu, se zúčastnilo také banderium bez úředního povolení.  Přitom 

neměli "prapor nebo další národní znaky takového druhu ani národní kostýmy", a 

"nebyla demonstrace ani výtržnosti".70   

  V okresu hořickém podal sedlák, obecní rada Vostrova a člen okresního 

zastupitelstva hořického V. Dušek žádost o povolání o schůzi sedláků v okresu pro účel 

založení okresního banderia.  Okresní hejtman královéhradecký navrhl odmítnutí této 

žádosti, protože jde o to, „že bude eventuálně disponovat národní strana formálně 

organizovaným jezdeckým sborem“.  Přitom ten Dušek „patří k inteligentnějším 

mužům, a zároveň k nadšeným stoupencům národní strany.“71   

  V době, kdy se stále více vyhrocovala politická situace v říši a vrcholilo táborové 

hnutí v českých zemích, mělo již České místodržitelství určitý důvod pro obavu z toho, 

že by se mohlo banderium využívat pro politickou mobilizaci.  Před volbami do 

zemského sněmu rozeslalo Místodržitelství okresním úřadům tento oběžník: 

„Dozvěděl jsem se, že vzhledem k nastávajícím volbám do zemského sněmu se 

hodlají příchody voličů v masách ve vozech ozdobených roštím a jmény bývalých 

poslanců strany státoprávní deklarace na volební místo způsobem demonstrativním 

s doprovodem hudby a banderia.“72    

                                            
70Okresní úřad karlínský Českému místodržitelství, 23.4.1869, NA PM 1860-1870, 8/5/2/7.  
71 „Mit Rücksicht jedoch darauf, daß es sich offenbar darum handelt, von Seite der nationalen 
Partei eventuell auch über ein förmlich organisirte berittenes Corps zu verfügen, glaube ich 
nicht, unterlassen zu sollen, hiervon – bevor ich die Bescheinigung nach §2 des 
Versammlungsgesetzes vom 15. November 1867 hinausgebe, unter Anschluß der Eingabe, um 
denen baldgnädige Rückmittlung ich bitte, die Anzeige mit dem Beifügen ehrfürchtsvoll zu 
erstatten, daß Dušek – Gemeinderath in Vostrov und zugleich Ausschußmitglied de Hořicer 
Bezirksvertretung, zu den intelligenteren Männern, zugleich aber auch zu den enragirten 
Anhängern der nationalen Partei gehört.“  Okresní úřád hradecký Českému místodržitelství, 
23.6.1869, NA PM1860-70, 8/5/2/7. 
72„Herr k.k. Bezirkshauptmann!  Ich habe in Erfahrung gebracht, dass in Absicht auf die 
bevorstehenden Landtagswahlen Zuzüge der Wähler zum Wahlort in Massen und mit 
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Místodržitel rozkázal okresním hejtmanům, aby měli přísný dozor nad takovým 

činem, protože může být proti zákonu o shromážďování. 

Dále v souvislosti s vyhlášením stanného práva v Praze a v okolí upozornilo 

Místodržitelství ministra vnitra Carla Giskru o politizování banderií. 73 

  V souvislosti s tehdejší politickou situací nebylo takové vnímání o politizaci 

                                                                                                                                
Musikbegleitung, hie und da in demonstrativer Weise und unter Begleitung von Banderien, in 
mit Reisig geschmückten und mit Namenszuge des früheren, der 
deklarationwsparteiangehörigen, Abgeordneten versehenen Wägen beabsichtigt werden.“, 
Oběžník Českého místodržítelství, 15.9.1869. NA PM1860-70, 8/5/2/7, 
73  „Wie Eux. nicht nur bekannt sein dürfte, spielen bei allen čechischen nationalen 
Festlichkeiten und Aufzügen in Böhmen die Banderien eine hervorragende Rolle (und haben 
sich nach Art der Gesang= und Turnvereine bereits in vielen Orten Banderien=Verein 
konstituirt, deren Zweck vornemlich in der Ausbildung der Reitkunst besteht, um selbe bei 
nationalen Festivitäten beteiligen zu können.) 
  Der Bildung solcher Banderien fand ich im Anschluß ihrer Harmlösigkeit und /des 
vorübergehenden Zwecks, zu welchen sie erfolgte,/(im Zweck des Gesetzes vom 15t. November 
1867 keine Veranlassung) bisher nicht entgegenzutreten. 
  Aus untrüglichen Anzeichen geht jedoch hervor, daß beabsichtigt wird, diese ursprünglich 
ganz harmlose Spielrei in ein Institut umzuwandeln, welches bei der gegenwärigen politischen 
lage die Besorgnisse um das allgemeine Wohl und die öffentliche Ruhe und Ordnung 
nachzurufen geeignet sind. 
  Es liefen bereits aus mehrer čechischen Gerichtsbezirken Anzeigen und Meldungen über die 
Bildung von Bezirksbanderien ein, und erlaube ich mir Eux. in der Anlage die Statuten zweier 
solchen Vereine über deren beabsichtigte Grundung nur die Anzeichen eben vorliegen, nemlich 
jener des Kuttenberger und des karolinenthaler /:Gerichts=:/ Bezirks zur hochgeneigten Einsicht 
zu unterbreiten. 
  Diese Statuten lassen im Hinblick auf die von der nationalen Opposition verfolgte, die 
sistematische Aufwiegelung des Landes erstrebende Richtung wol keinen Zweifel darüber 
übrig, daß die eigenthliche Absicht des Gründung deser Vereine auf die Organisirung über alle 
czechischen Bezirke verbreiteter, uniformirter, durch alle Arten von Leibesübungen 
herangebildeter und gestählter, im Reiten, Fechten und Schießen wohl geübter, durch politische 
Vorträge historische Reminiszenzen sowie nationale Lieder bis zum Fanatismus, nach Bezirken 
gegliederter Reiterschaaren (sic) abzielt, deren Commando am Sitze der Bezirksvertretung sich 
befindet, somit in der Lage ist, von diesen letzteren – welche ohnehin stets der xxx der 
nationalen Agitation im Bezirk ist, – die entsprechenden xxx von den Hauptagitatoren 
ausgegeben worden sind, sofort entgegenzunehmen.  
  Es wäre mithin ein Leichtes, aus den anscheinend unschuldigen Bezirksbanderien mit einem 
Schlage eine xxx wohl organisirte revolutionäre Cavallerie zu schaffen. 
  Aus diesen Grunde beabsichtige ich der Bildung der Bezirksbanderien energisch 
entgegenzutreten, und die beiden, in Frage stehenden Vereine zu untersagen, jedoch nur in der 
Voraussetzung, daß Eux meiner Ansicht zuzustimmen, und meine abweisliche Entscheidung im 
Falle eines Rekurses zu bestätigen sich bestimmt finden.“ 
Presidium Českého místodržitelství ministrovi vnitra Giskrovi, 8.11.1869 (koncept), NA 
PM1860-70, 8/5/2/7.   
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banderia ze strany zeměpanského úřadu bez důvodu. Ale pozoruhodnější než obecně 

politický potenciál banderia je skutečnost, že kulturní a společenská praxe, která byla 

vymýšlena a praktikována z příčinu divadelní slavnosti, byla aplikována lokálnímu 

kontextu, např. pohřebnímu rituálu.  Banderium již poskytnulo určitou formu politické 

činnosti i v místním rozměru.  Jak je výše uvedeno, banderium nemuselo být nutně 

vybaveno národními znaky.   

Z uvedených příkladů organizace? banderií můžeme předpokládat, že nové kulturní 

formy společenského chování a jednání, které byly praktikovány v národním kontextu,  

dávaly určité kódy pro veřejnou komunikaci i v komunikaci v místním společenství.  

Tímto způsobem veřejného vyjádření byly i společenské rituály značně „znárodněny“.  

Právě z tohoto důvod můžeme bez nadsázky říci, že slavnost položení základního 

kamene Národního divadla stojí na důležité křižovatce politických, kulturních a 

společenských dějin českého devatenáctého století.   

Výsledkem revoluce 1848/49 bylo legálně zrušeno poddanství, a obecní samosprávy 

nahradily zrušené vrchnostenskou správu a soudnictví.  V okresním zastupitelstvu 

uvedeném 1862 seděli vedle sebe bývalí vrchnosti a poddáni, kterým však nebyly k 

dispozici odpovídající společenské a kulturní formy, které by jim umožňovaly nový 

způsob chování a jednání s bývalými „pány“, prostě společenské kódy pro účast v 

komunikaci ve veřejné sféře.  Proces příprav a uskutečňování divadelní slavnosti a její 

ohlas jasně a typicky ukazuje, jak se vytvářely nové kulturní kódy pro veřejnou účast v 

„občanské společnosti“.  

 Další důležitá skutečnost je, že se česká národní politika a její ideologie také 

podléhaly těmto kulturním kódům.  Jak výše opakovaně uvedeno, forma kulturně 

politického vyjádření české národní společnosti je výrazně charakterizována extrémním 
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synkretismem.  Liberální pojem národa, obrozenská kultura se silně hraným 

charakterem by nebyla sama pochopitelná a praktikovatelná pro širší vrstvy společnosti 

bez aplikování již jim známých kulturních forem.  Čím se širší okruh lidí zúčastňoval v 

procesu vytváření nových kulturních forem „národních“, tím je složitější jednání a boj o 

významy kulturních forem v tomto procesu.   

22. srpna 1868 vyhlásili čeští poslanci v zemském sněmu tzv. „Státoprávní 

deklaraci“.  Státoprávní deklarace žádá o politickou účast na tehdejším liberálním 

základě, o jazykové právo a o rozsáhlou samosprávu českých zemí, odkazující na 

„historické právo“ zemí koruny svatováclavské jako rámec uskutečnění těchto žádostí.  

Lze říci, že tento text je politický výraz synkretismu kulturních forem o sebevyjádření 

národní společnosti.  Mladočeský liberalismus a slovanství se v této době muselo 

smiřovat s kulturním synkretismem, někdy i s velmi archaistickým rázem, po zkušenosti 

masové mobilizace širších vrstev obyvatelstva.    

Můžeme definovat počáteční dobu české národní politiky od šedesátých až po 

začátku osmdesátých let 19. století v českých zemích jako „dobu historismu“ s 

kulturním synkretismem.  Slavnost položení základního kamene Národního divadla byla 

syntézou a zároveň prototypem kulturních a politických forem doby historismu.  Ale 

když skutečně zahájilo Národní divadlo svůj provoz v roce 1883, toto divadlo se 

nacházelo už v jiném proudu kulturního a politického ruchu, v nové etapě národní 

kultury a národní politiky „post-historicistické“. 
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Kapitola V. 

Místo závěru – Táborové hnutí mezi politikou a kulturou 
 

Úvod 

    Revoluce roku 1848 sice z politického a mocenského hlediska ztroskotala, ale 

vytvořila základní podmínky pro další vývoj občanské společnosti.  Už během revoluce 

se objevil jako vážný politický a sociální problém spor mezi sedláky a domkáři na 

českém venkově, zrušení poddanství a vrchnostenské správy a soudnictví otevřelo 

možnost proměny mocenské struktury na venkově. Neoabsolutistický stát se pokusil 

zavést jednotnou státní správu s okresním hejtmanstvím jako nejnižší instancí, zatímco 

místní správu (místní policii, správu obecního jmění ap.) ponechal obecní samosprávě, 

jejíž praxe byla ještě podřizována více lidovým zvyklostem než právní normě.  Přestože 

si okresní hejtmanství (úřady) ve svých zprávách o náladě obyvatel opakovaně 

stěžovala na nesprávné jednání obecních představených, vyšší instance státní správy, 

pokud nešlo o nějaké podezření z politické konspirace, aktivně nezasahovaly do 

obecních záležitostí, což do jisté míry odpovídalo koncepci stavovské společnosti. 

Sporů mezi sedláky a domkáři o obecní jmění a o účast na jeho správě bylo stále víc, ale 

chyběl institucionální a právní základ pro vyřešení tohoto problému, jelikož ani 

zeměpanské úřady neprojevovaly vůli k řešení.   

     Po zrušení poddanství a patrimoniální správy a soudnictví vytvořili sedláci 

hegemonistické postavení ve venkovské společnosti, a mohli využívat svých faktických 

práv na obecní jmění založených na starších zvyklostech a povědomí o společenském 

řádu, které ale už v této době ztrácely platnost a legitimitu očima domkářů.   Navíc pro 

životní existenci chudé vrstvy venkovských obyvatel byla skutečnost, že zrušení 
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poddanství zbavilo bývalé vrchnosti veškeré povinnosti chudinské péče, závazné.  

Zrušení poddanství nepřineslo nový společenský řád a proměny mocenské struktury na 

venkově ještě nevytvořily novou situaci pro venkovské obyvatele či odpovídající 

povědomí o společenském řádu.    

     Liberální představa o obecní samosprávě reprezentovaná krédem „základem 

svobodného státu je svobodná obec“ se za neoabsolutismu ve venkovské společnosti 

příliš neprosadila. Za neoabsolutismu nebyla možnost přeměny bývalého poddanského 

obyvatelstva ve svobodné občany jako politického subjektu.  Ani venkovští obyvatelé 

neprojevovali přílišný zájem o veřejný život a zůstali lhostejní, dokonce odporovali k 

veřejné institucionalizaci obecní samosprávy. 

    Teprve od začátku šedesátých let, kdy byla zahájena éra pseudokonstituční, se 

začala vytvářet nová kulturní forma, která umožnila širším vrstvám obyvatel vystoupení 

ve veřejném životě a vyjádření jistého politického povědomí, a to jako forma národní.  

Toto vytvoření národní formy kultury bylo zásadním základem pro rozvíjení obecní 

samosprávy a s ní úzce a organicky související spolkové činnosti, totiž tím nacházely 

proměny mocenské struktury na venkově odpovídající politický výraz. A vice versa: 

rozvíjení obecní samosprávy a spolkové činnosti bylo sociálním základem pro vytvoření 

národní kultury pro širší vrstvy obyvatel.   

    Venkovské obyvatelstvo všeobecně mělo odtržený až odporný postoj k veřejné 

správě obce a obecního jmění, který se projevoval dále v druhé polovině 19. století. 1 I 

                                            
1 Krajský úřad litoměřický ve své zprávě o náladě lidu sděluje: „Většina nově zvolených 
obecních představených se už před volbami snažila odmítnout volby, které padly na ně, pod 
nejrůznějšími záminkami, jako důvod omluvy uvedli nejvíc, že nestačili na požadavky nového 
obecního zákona, a že vykonání služebních povinností jim přinese velké obtíže a mnoho 
nepříjemností s členy obce, ale především se svými příbuznými.“ („Die meisten der neu 
gewählten Gemeindevorsteher waren selbst noch vor der Wahl bemüht, unter mancherlei 
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tak se sociabilita transformovala ze sociability skryté (sociability o sobě) založené na 

místních zvyklostech do sociability viditelné (sociability pro sebe), které ztělesňují 

institucionalizované obecní a okresní samosprávy a dobrovolné spolky.  Místní Sokol, 

zpěvácké spolky, banderium apod. poskytovalo obyvatelům symboliku, jež jasně a 

viditelně reprezentovala místní společnost v národní společnosti.  Tento proces 

odpovídal rozkládání lokálních společenství.  

Sociální spory se projevily nyní i v podobě institucionalizovaného politického boje, 

ve volbách do obecních představenstev a okresních zastupitelstev. Bojující strany mohly 

využívat národní symboliku a libovolně odkazovat na diskurs národní politiky, aby 

politicky legitimizovaly svou pozici v boji v místním kontextu. I když v tomto boji šlo 

“ve skutečnosti” o něco zcela jiného, důležitý byl fakt, že sociální spory v místní 

společnosti se mohly nyní formulovat právě diskursem a symbolikou národní politiky.2  

Tak se význam politických a sociálních sporů uvnitř místní společnosti interpretoval i v 

kontextu národní společnosti, čímž se mohl vztahovat k národní politice.   

    Národní kultura ohraničila rámec veřejného života, a sama občanská společnost se 

historicky zrealizovala jako společnost národní.  Tento rozporuplný proces odráží 

„Vášnivá doba slavností“ v šedesátých letech 19. století a hnutí pro postavení 

                                                                                                                                
Vormund die auf sie gefallene Wahl abzulehnen, zumeist wurde die Entschuldigungsgrund 
vorgebracht, daß sie den Anforderungen der neuen Gemeindegesetzes nicht gewachsen sind, 
und daß ihnen die Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten große Schwierigkeiten und vieles 
Verdruß mit ihrer Gemeindegliedern insbesondere aber mit ihren Verwandten bereiten 
werde.“  Zpráva o náladě lidu (Volksstimmungsbericht), krajský úřad litoměřický, 26.7.1865, 
NA PM1860-70, 8/1/19/1 
2  “Co se týká výsledku voleb, tak se projevil v vesnicích antagonismus sedláků proti 
domkářům, a agitace nikdy scházel; příbuzenství, rodinná banda hrají velkou roli, víc než snahy 
národní strany.“ (“Was die Resultate der Wahlen betrifft, so trat in den Dörfern der 
Antagonismus der Bauer gegen die Häusler hervor, und an Agitationen fehlte es nirgends; die 
Verwandtschaften, Sippschaften spielten eine große Rolle, mehr als die Bestrebungen der 
nationalen Altarpartei.“)  Zpráva o náladě lidu (Volksstimmungsbericht), krajský úřad táborský, 
9. 8. 1865, NA PM1860-70, 8/1/19/1 
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Národního divadla.   

     Závěrem předložené práce budeme stručně analyzovat tuto politizaci společnosti 

na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století s příkladem Táborového hnutí.  

Táborové hnutí je v historiografii často považováno za první vrchol masového hnutí 

české národní politiky.  Z hlediska organizace i sémiotické konstrukce se může 

považovat Táborové hnutí za přímou aplikaci praxe a zkušeností národních slavností 

z celých šedesátých let 19. století, a zároveň za začátek další etapy vytváření národní 

politické kultury v Čechách s jeho jasně vymezeným politickým charakterem.   

 

I. Organizace „shromáždění lidu“ 

    Hnutí začalo 10. května 1868 shromážděním na Řípu, které bylo zároveň slavností 

odvezení základního kamene pro Národní divadlo z Řípu3. Tento fakt výmluvně 

potvrzuje vnitřní souvislost mezi slavností položení základního kamene pro Národní 

divadlo 16. května 1868 jako syntézou předcházejících národních slavností a 

Táborovým hnutím, které znamenalo politickou aplikaci těchto praxí.  Shromáždění lidu 

na Řípu připravil Václav Kratochvíl, jeden z představitelů Mladočechů, který byl zvolen 

poslancem zemského sněmu z roudnického okresu, a dále okresní sekretáři okresu 

roudnického a mělnického, reprezentanti tamních založen a další.   Podle českého tisku 

se shromáždilo patnáct až dvacet tisíc lidí z okolí a byla zde přijata rezoluce (protest 

proti zavedení nové daně, žádost o obnovení státního práva Českého království atd.).  I 

když mělo řípské shromáždění výjimečně zřetelný politický charakter, může být 

                                            
3 O této události jedná nejnověji: Hlavačka, Milan, „Samospráva a festivita.  Tábor lidu na 
Řípu jako reálná a virtuální performace“, in: Dagmar Hájková et al. (eds.), Historik nad 
šachovnicí dějin: k pětasedmdesátinám Jana Galandauera, Praha, 2011. 
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považováno za prototyp dalších podobných shromáždění z následujících hledisek: 1. 

Státoprávní požadavky založené na koncepci historického národa vyšly do předu.  2. V 

přípravách a organizaci hráli důležitou roli představitelé okresních zastupitelstev a 

spolkové činnosti.  3.  Shromáždění mělo velmi slavnostní atmosféru, která vycházela 

nejen z faktu slavnostního odvezení základního kamene, ale, jak bylo zmíněno v 

kapitole III., hlavně z barokní poutní tradice. Z této charakteristiky vyplývá, že se 

shromáždění lidu zvané později táborové hnutí realizovalo na základě dosavadních 

praxí národních slavností.  

    Shromáždění se stalo předmětem přísného dozoru politického a policejního úřadu, 

a bylo ve většině případů už v přípravě podle zákona o shromážděné a o sdružení z 

listopadu 1867 zapovězeno, o čemž informoval oběžník obecním a okresním 

představeným.  Přesto se shromáždění lidu rozšiřovalo v dalších měsících až do začátku 

října, kdy bylo vyhlášeno stanné právo kvůli násilnému střetnutí na shromáždění lidu v 

Pankráci, a nazývalo se nejdřív „meeting“ podle irského vzoru, potom „tábor“ podle 

husitské tradice. Obzvláště bylo shromáždění důležité pro mladočechy, kteří ho 

považovali za demonstraci „vůle českého národa“, a náhradu za ztracený boj na 

zemském sněmu.  O tom promluvil Kníže Rudolf Thurn-Taxis na „táboru lidu pod 

Bezdězem“:  

  „Nemáme bohužel zastupitelstva, na kterém bychom se mohli vyslovit, jak nám 

srdce káže; nemáme sboru, na kterém bychom byli spravedlivě zastoupeni, který 

bychom mohli nazvati výrazem vůle naší.  Tím vřelejším zadostučiněním jest nám, že 

můžeme se shromážditi co lid, abychom vyjádřili, co chceme a co nechceme.  Usnesení, 

jaké stane se na takovémto shromáždění lidu, má jisté větší váhu do sebe, než usnesení 

jakéhokoliv parlamentu, kde rozhodují namnoze všelijaké koterie a prospěchy stranické.  
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Ve shromáždění lidu ale ozve se ten zdravý, ryzí hlas národa, který jest hlasem 

božím!“4 

    Organizace táboru začínaly obyčejně přípravnou schůzí, kde byl ustaven výbor pro 

provedení shromáždění, do nějž byl často zvolen (zastupující) člen z každého okresu.  

Pro organizování táboru …….? Existence sociální sítě samosprávných orgánů umožnila 

organizování táboru, a ústřední roli hráli představitelé okresních zastupitelstev a obecní 

samosprávy.  „Rezoluce“ táboru pod Bezdězem zdůraznila důležitost samosprávy: 

  „My pokládáme nejúplnější samosprávu obce, okresu i země za nejbezpečnější 

rukojemství obecného míru a blahobytu v naší milované vlasti.“5  

    Představitelé okresních zastupitelstev a magistrátů venkovských měst byli při 

přípravě táboru v úzkém spojení s reprezentanty národní politiky v Praze. 6  I vývoj 

                                            
4 „Tábor lidu pod Bezdězem“, Národní listy, 23. 6. 1868. 
5 Arbes, Jakub, Plač koruny České neboli persekuce lidu českého v letech 1868-1873, Praha, 
1894, s. 165.  
6 „Confidentiell wurde bezüglich der Volksmeetings als bemerkenswerth hervorgehoben, daß, 
obzwar auf ihr Zustandekommen hohe und niedrige Persönlichkeiten beigetragen haben, und 
obzwar die Steuerprotest dem feudal-föderalistischer Adel ihren Ursprung verdanken (Clam-
Martinitz), kein Einziger diese Adels mit den hierdurch konsequentmaßen provozierten 
„Tabors“ einverstanden ist, und je einverstanden sein wird.  Auf Grund und Boden von 
böhmischen Kavalieren Říp (Lobkowitz), Vysoka (Chotek), Chlum(Harrach und Liebig), 
Wildstein (Kolowrat-Krakowsky), Blanik (Cardinal), Kosumberk (regierender Fürst Taxis) etc. 
waren und sind Meetings projektiert und die Berathungsorte sind gewählt worden, ohne daß die 
Patrone hierüber befragt wurden.  Die Massen, die sich versammeln, die allgemeine von den 
Enterpreneurs in Prag ausgeübte Pression und die mit den Gleichgesinnten am Lande ins Werk 
gesetzte Bewegung haben die Herrn Kavaliere aus ihrer Rufe emporgeschreckt und sie 
perhorreszieren die Dimensionen, welche die Sache durch ihre Initiative genommen. 
   Von der andern Seite herrscht gerade eine Manie, Meetings auszudenken.  An der Spitze 
dieses sogenannten Comitet stehen hier Dr. Ed. Greger, Barak, Nedoma und Tuma, Sladkovsky, 
Jul. Gregr, Vinc. Vavra, Dr. Čižek, Dr Kučera, Dr. Rudolf Taxis, Bezirksvertretungssekretär 
Vinkler in Mělník, Šimek in Weißwasser, Spindler in Raudnitz, die beiden Kratochvile in 
Lounek und Mlčehost, Švagrovský in Raudnitz, Ottokar Braner in Kuttenberg, Kleinert bei 
Benátek, Adamek in Hlinsko, die beiden Bezirksvertretungssekretäre in Časlav und Kuttenberg, 
Trnobransky in Vlaschim, Stadtschreiber Dr. Matten in Jungbunzlau, der Postmeister in Turnau, 
Sekretär Schwarz in Pilsen, Zeithammer und der Nominalredakteuer des Pokrok bilden das 
ständige konstitujte Comité.  Die Meetings Arden in Prag ausgedacht, von hier an die 
betreffenden Vertrauensmänner gemeldet und von diesen erst mit größten Eklat ins Werk 
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politické situace uvnitř okresního zastupitelstva a obce byl těsně zapojen do národní 

politiky, a okresní představitelé mohli využívat táborového hnutí k zvýšení své politické 

autority.  Např. podle zprávy okresního úřadu vlašimského se pokusil okresní starosta 

svobodný pan Karel Villani organizovat tábor na Blaníku účelově pro nové volby do 

okresního starosty: 

  „Svobodný pán Villani ze Střížkova v benešovském úředním okresu měl v poslední 

době významně ztratit svou popularitu.  Aby opět dosáhl dřívější přízni lidu, a aby se 

prosadil při nastávajících volbách do okresního zastupitelstva znovu jako starosta, přišel 

k myšlence aranžovat velkolepé shromáždění lidu na Blaníku, a pravděpodobně 

vystoupit zde jako řečník.“ 7 

    Je sice pravda, že organizační síť samosprávných orgánů a jejich politizace 

připravila masovou mobilizaci k národní politice, ale to by nestačilo k vysvětlení, proč 

bylo možné shromáždění lidu v tak velkém rozsahu, jak se stalo.  Jak jsme vysvětlili již 

v analýze národních slavností, i u táborového hnutí byl důležitý historický synkretismus 

a splynutí politické manifestace s lidovou kulturou. 

 

II. Mnohovrstevná konstrukce významů v Táborovém hnutí 

    Po řípském shromáždění nebyl již předložen program s jasně politickým rázem z 

obavy, aby politický a policejní úřad nezakázal nebo nerozpustil shromáždění.  

                                                                                                                                
gesetzt zu werden.“  PP1863-69, V/5/74, 12.6.1868 
7 “Freiherr Villani zu Strischkau im Beneschauer Amtsbezirke soll in letzter Zeit in seiner 
Popularität Bedeutendes eingebüßt haben; um nun den früheren Grad von Volksgunst wieder zu 
erlangen, und bei der bevorstehenden Neuwahlen der Bezirksvertretung abermals als Obmann 
durchzubringen, kam er auf den Gedanken, eine großartige Volksversammlung am Berge 
Blanik zu arrangiren, und als Leiter und vielleicht auch als Redner derselben 
aufzutreten.“  Okresní úřad vlašimský Českému místodržitelství, 13.6.1868, NA PM1860-70, 
8/5/22/8.   
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Program, který organizátoři předložili politickému úřadu s žádostí o povolení  

shromáždění i českému tisku s výzvou k účasti, měl velmi mlhavou a mírnou stylizaci.8  

Avšak ve většině případů bylo shromáždění předem zakázáno, nebo na místě 

rozpuštěno.  Proč se přesto mohlo uskutečnit „shromáždění“?   

    Tábory se často konaly u příležitosti poutě a lidové slavnosti.  Tuto souvislost 

zaznamenaly? zprávy okresních úřadů a varovaly taktéž Místodržitelství před excesem, 

který by mohla vyvolat politická manifestace mezi lidmi, jež přišli na pouť.  Tak např. 

sdělil okresní představený skutečský o táboru na Košumberku: 

  „Pozoruhodné je, že 5. července se koná na poutním místě Chlumku, který je z 

Košumberku jen 500 kroků vzdálený, slavnost Zjevení Panny Marie, která je hojně 

navštěvována z okolí, takže v případě uspořádání projektovaného meetingu by nastával 

velký nával lidí z nízké vrstvy obyvatelstva.“9 

    Také okresní úřad berounský napsal o plánovaném táboru na Karlštejnu stejným 

tónem: 

  „Protože se bude konat uvažovaného dne církevní slavnost na Karlštejnu, a ta sama 

už přitahuje významně mnoho lidí, o to se snadněji může stát porušení zákona o právu 

                                            
8 Například v ohlášení o schůzi lidu pod Karlštejnem, které bylo podáno okresnímu úřadu 
berounskému, bylo uvedeno, že se má rokovat na schůzi o následujících otázkách: 1. Jakým 
způsobem by národ český nejlépe osvědčiti mohl oddanost svou k nejvyššímu rodu panujícímu?  
2. Jak mohl by se blahobyt naší drahé vlasti zvelebiti?  3. Jakým způsobem dalo by se docíliti 
sbratření obou národností naší milé vlasti, aby se uskutečnilo heslo nejjasnějšího císaře a krále: 
„Spojenými silami“.  Národní listy, 26. 6. 1868.  Přes tuto zdánlivě neškodnou formulaci 
programu zamítl okresní úřad tuto žádost o povolení shromáždění odůvodněním, že by se 
mohlo protestovat proti nové dani v rámci druhého bodu programu. Okresní úřad berounský 
Českému místodržitelství, 9. 8. 1868.  NA PM1860-70, 8/5/22/8. 
9  “Bemerkenswerth ist, daß am 5ten Juli als dem Festtags Maria Heimsuchung in dem 
Wollfahrtsorte Chlumek /:Bez. Hohenmauth:/, welche von Koschumberg nur etwa 500 Schritte 
entfernt ist, ein von der Umgebung stark besuchte Kirchenfest gefeiert wird, daher, für den Fall 
der Abhaltung des projektirten Meetings ein großer Zusammenfluß von Menschen aus den 
nieder Volkschichten bevorstünde...“  Okresní úřad skutečský Českému místodržitelství, 
8.6.1868, NA PM1860-70, 8/5/22/8. 
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shromáždění“10 

    Okresní představený berounský, který byl osobně na místě shromáždění na 

Karlštejnu, telegraficky sdělil Místodržitelství, v kontrastu se vzrušenými zprávami v 

českém tisku, střízlivé informace o situaci: „Meeting se nekonal, obyčejné církevní 

posvěcení, několik Sláv, 500 cizích i domácích.“11 

    Na tomto shromáždění bylo lze pozorovat jen drobné případy, které se daly 

považovat za určitou manifestaci, jako volání „Slava“, zpívání národních písní, 

vystoupení banderia, nejzávažnější bylo spálení Pražského denníku.   Okresní 

představený byl toho mínění, že kromě účasti banderia a spálení Denníku „průběh dne 

úplně odpovídal charakteru běžné církevní nebo lidové slavnosti“.12  

                                            
10„Nachdem am gedachten Tage das Kirchenfest in Karlstein abgehalten wird, und schon dieses 
allein eine bedeutende Menschenmenge herbeizuziehen pflegt, so ist eine Uibertretung des 
Gesetzes über das Versammlungsrecht um so leichter möglich...“  Okresní úřad berounský 
Českému mistodržitelství, 9.8.1868.  NA PM1860-70, 8/5/22/8. 
11„Meeting nicht stattgefunden, gewöhnliche Kirchenweihe, einige Slava, 500 Fremde ebenso 
viele Einheimische.“  Telegram okresního představeného z Karlštejna, 15. 8. 1868.  NA 
PM1860-70, 8/5/22/8.   
12  “Mit den verschiedenen Vergnügungszügen waren von Prag circa 4-500 Ausflügler 
angekommen, welche theils bei Bekannten, meistens aber in der verschiedenen Restaurationen 
sich niederließen.  Der Zuzug aus dem berauner und der umliegenden Bezirken war nicht sehr 
bedeutend, am stärksten aus der Stadt Beraun, etwa an 200 Personen, worunter der neue 
Bürgermeister Laurenz Wiesenberger, Stadtrath Bednař und mehrere Ausschuße, und aus dem 
Königsaler Bezirke, etwa 60-80 Personen; und dem Hořowitzer Bezirke erschien das Zdicer 
Banderium im Sokoltracht, 12 Mann stark unter Führung des Karl Sklenař, Angestellten der 
Zditzer Zuckerfabrik und Schwager des Mitbesitzers derselben, Abgeordneten Machaček.  
Letzterer war mit Familie ebenfalls in der Gartenrestauration anwesend; von anderen 
Notabilitäten wurden nur noch JUDr. Brauner und MDr Hamernik bemerkt, welche Alle aber 
sich vollständig passiv verhielten.  Von der Arrangeuren des Meetings war keiner sichtbar; 
Spaček aus Kokropec und Mathias Fronek aus Korno waren wohl im Orte anwesend, aber als 
Gäste in Privathäusern, und machten sich durchaus nicht bemerkbar.  Im Ganzen war nach 
Versicherung verläßlicher Leute die jahrelang in Karlstein Budnan (Budňany) oder Poučník 
wohnen, oder doch das Marienfest in Karlstein jährlich zu besuchen pflegen, der Besuch des 
letzteren diesmal eher schwacher als sonst, und scheinen manche regelmäßige Festbesucher 
durch die erlassenen Kundmachungen von dem Verbot des Meetings abgeschreckt werden zu 
sein.   
  Das Publikum, worunter ein sehr großer Theil dem weiblichen Geschlecht angehörte, befand 
sich in den Restaurationen meist in der Gartenrestauration in Poučník und unterhielt sich auf 
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Táborům přidala ještě slavnostní ráz přítomnost Sokola, pěveckých sborů a banderií v 

národním kroji. Obvykle politický nádech… politická stránka zůstala pro mnoho 

účastníků jen v pozadí. Národní listy psaly o táboru na Chlumu: 

  „Největší dav hned po dešti byl širokou cestou ku kříži Fürstenberskému a k Lípě 

vedoucí.  Tu hlavně rozbili své stany kramáři, výčepníci, citronáři, pernikáři a jiní 

průmyslní obchodníci, tvoříce dlouhou ulici.  Tu i žebráci nescházeli, tu i nejraději p. 

krajský přednosta Smolař meškal, nepochybně proto, aby se v tlačenici a strkanici 

nikomu nic nepříjemného nestalo… 

  V tu chvíli asi o půl čtvrté hrnou se hudebníci z kramářské ulice na pochod po 

návrší, nesmírné davy za nimi, a když zatočili se k Lípě, ozývají se hlasy: „Sokolové! 

hradečtí Sokolové jdou!“  Vše se žene jim vstříc; tři ze Sokolů jedou na koních, za nimi 

jdou čtyři mladiství hudebníci, členové jednoty, hrajíce svůj svižný pochod; za hudci 

kráčí asi padesát ostatních bratří v sokolském kroji, mimo jiné členy, kterým pro 

                                                                                                                                
übliche Weise; auch das Banderium ritt zu dieser Restauration, wurde mit Slava empfangen, 
stieg daselbest a b und mischte sich unter die Gäste.  Im Saale wurde getanzt.  Nach 5 Uhr 
Nachmittag, als die Sonne sich etwa hinter Gewölk versteckt, gegen etwa 400 Personen mit der 
Musik aus der Gartenrestauration zu Poučník auf die vor derselben liegende Wiese, worauf sich 
sogleich sämmtliche Bezirksvorsteher dahin begaben, aber keinen Grund zu einem ämtlichen 
Einschreiten fanden, da sich das Publikum mit Tanzen im freien in der bei Kirchfesten üblichen 
Weise unterhielt, und nur in den Musikpausen einige Slavas auf die böhmische Krone, 
böhmische Journalistik, národní listy, das Militär (wohl weil ein gemeiner Soldat mittanzt) und 
manchmal ganz ohne Gegenstand ausbrachte, oder ein paar Strophen „Hej slované“ sang, das 
tanzende Publikum bestand aus Leuten niederen Rangs, Gesellen, Knechten und jungen Leuten 
im Nationalkleide, auch unter den Zuschauern waren die bessere Klassen sehr schwach 
vertreten.  Die einzige Demonstration bestand in dem Verbrennen des „Denník“ durch einen 
jungen Menschen (Uher aus Košíř), worauf der gefertigten Bezirksvorsteher sogleich einschritt, 
von demselben die Angabe des Namens und Wohnortes verlangte und einige warnende Worte 
an die Umgebung richtete, worauf keinen demonstrativen Äußerungen mehr vorkamen, und das 
Publikum sammt der Musik sich bald wieder in die Restauration zurückzog, um dort weiter zu 
tanzen.  Der Gefertigte und der Hořowitzer Bezirksvorsteher kehrten erst um 10 Uhr nach 
Hause zurück als sich die letzten Festgäste entfernten.  Der Verlauf des Tages entsprach ganz 
dem üblichen Charakter eines Kirchen= oder Volksfestes, und gab mit Ausnahme der 
Betheiligung des Banderiums und des Verbrennens des „Denník“, worüber die kompetenten 
Bezirksämter das Geneigte zu verfügen haben werden, u keiner weiteren ämtlichen Verfügung 
Anlaß, da das beabsichtigte Meeting nicht stattfand.  
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krátkost posavadního trvání spolku, teprv okolo tří neděl mladého kroj nemohl býti 

vyřízen.  Rozumí se, že vítání bylo co nejhlučnější, ano jásavé!  „Na zdar Sokolům!  Na 

zdar starostovi!  Sláva p. Červenému!  Sláva! – tomu a jinému nemělo konce.  V tom i 

hudba se vrátí a nastane vřava nová.“ 13 

    Ve zprávě krajského představeného hradeckého byl zmíněn spíš zábavný charakter 

táboru: 

  „Na chlumském vršku jsem ca. 1,000 lidí, kteří se odpočívají u tam stánků nápojů a 

potravin, nebo zazpívaly v skupinách známé lidové písně, nebo dokonce sem tam 

neurčitě procházeli na prohlídku památek.“14 

  Krajský představený táborský také zaznamenal zábavný charakter táboru na 

Blaníku:  

  „Hned přijely zábavné průvody většinou na ozdobených vozech z dvou stran (…), a 

s nimi dav zvědavých z okolí.  Pět až šest průvodů bylo s hudbou a praporem, jeden měl 

být doprovázen banderiem ze sedláků.   

  Na praporech bylo zpravidla uvedeno jméno obce, jíž průvod patřil.  Nebylo možné 

nikdy vidět jméno nebo emblém spolků.   

  Odhadnout počet těch, kteří přišli, je při velkosti prostranství těžké, slyšel jsem, že 

až 6,000 hlav, ženské pohlaví bylo velmi početně zastoupeno z měst … 

Nebyl žádný pokus o řeč a nebylo nikde vnímatelné jednotlivé vedení. 

Jednotlivé skupiny se chovaly většinou velmi slušně, a s výjimkou benešovských a 

                                            
13 S Chlumu dne 28. června“, Národní listy, 2. 7. 1868. 
14 „Auf der Chlumer Höhe angelangte fand ich circa 1000 Menschen, die bei den dort etablirten 
Getränke= und Victualien=Buden sich restaurirten oder in Gruppen die bekannten Volkslieder 
absangen oder endlich die Monumente besichtigend unbestimmt hin und her wogten.“  Krajský 
představený hradeckého kraje Českému místodržitelství, 28. 6. 1868, NA PM 1860-70, 8/5/22.   
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votických, kteří obcházeli, opakovaně zpívajíc a Sláva volajíc, se bavili u stanů, kde 

mělo pivo dobrý odbyt.  

Jen jednou, když přeháňka byla velmi nepříjemná, někteří měšťansky oblečení mladí 

hoši se tlačili pod záminkou hledat ochranu proti dešti k tribuně, kde bylo mnoho pánů a 

dam, a odtud provolali slávu baronu Villanovi, Palackému, Riegrovi, Koruně české, 

českému králi, českému národu atd., na což kolem stojící hlučně odpověděli .“15   

 

Tábory byly, stejně jako národní slavnosti v šedesátých letech 19. století, pokusem 

přivlastnění církevních, stavovských a lidových tradic z předcházející doby. Na 

shromáždění lidu existovalo několik různorodých vrstev významů, účastníci je mohli 

interpretovat podle své pozice. I když se v Táborovém hnutí projevily výrazněji 

politické požadavky jako protest proti zavedení nové daně pro české země, žádost o 

státoprávní postavení českých zemí, o jazykové právo atp., konstrukce hnutí měla 

mnoho společných rysů s praxí národních slavností jak z hlediska přípravy a organizace, 

                                            
15 „Bald darauf kamen Vergnügungszüge meist auf dekorirten Wägen von 2. Seiten (…), und 
mit ihnen eine Menge Neugieriger aus der Umgegend.  Fünf bis 6 der Züge waren mit Musik 
und Fahne, einer soll auch von einem Banderium von Bauern begleitet gewesen sein. 

Auf den Fahnen war in der Regel der Name des Ortes, dem der Zug angehörte, zu lesen.  
Namen oder Embleme von Vereinen waren nirgends zu sehen.  

Die Zahl der Erschienen zu schätzen ist bei der Größe des Platzes schwer.   Ich hörte die 
Menge auf die 6000 Köpfe schätzen, das weibliche Geschlecht war namentlich aus den Städten 
sehr zahlreich vertreten.(…) 

Kein Versuch einer Rede wurde gemacht und nirgends war eine einheitliche Leitung 
wahrnehmbar. 

Die einzelnen Gruppen benahmen sich meist sehr anständig, und mit Ausnahme der 
Beneschauer und Woticer, welche wiederholt singend und Slava rufend herumzogen, 
unterhielten sie sich bei den Zelten, wo das Bier guten Absatz fand.   

Nur einmal als ein Platzregen sehr unangenehm wurde, drängten sich einige städtisch 
gekleidete junge Burschen unter dem Vorwande Schutz gegen Regen zu suchen, auf die ein 
Herrn und Damen stark besuchte Tribüne und riefen von hier Slava Baronu Villanovi, 
Palackemu, Riegerovi, Koruně české, českému králi, českému národu etc.: zu, was von der 
Umstehenden lärmend erwidert wurde.“  Krajský představený táborského kraje Českému 
místodržitelství, 30. 6. 1868.  NA PM1860-70, 8/5/22/8. 
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tak z hlediska symboliky. Navzdory jasně vymezeným politickým resolucím 

jednotlivých táborů mohla být shromáždění lidu interpretována pokaždé 

mnohovýznamově vzhledem ke svému charakteristickému synkretismu. 

Avšak na druhé straně se přesto Táborové hnutí odlišuje od předcházejících 

národních slavností právě svým politickým charakterem. Táborům přidal politický ráz 

nejen český tisk, který představoval čtenářům „tábory“ jako manifestaci potlačeného 

národa, ale také politické úřady, které z „politického důvodu“ zakázaly tábory a poslaly 

na místo konání své úředníky.16 Také na výše uvedených shromážděních lidu došlo 

k jistým excesům, jako pálení vládních novin, kočičině na úředníky, atp., i když  tyto 

excesy byly spíš záležitostí jednotlivců.  I když politická stránka shromáždění zůstala 

pro mnoho účastníků pouze v pozadí, přesun sémiotického významu shromáždění lidu 

k národní politice byl do jisté míry realizován tímto přidaným politickým charakterem.  

Tento významový přesun události v podobě Táborového hnutí propůjčil české národní 

politice teprve masový ráz, což ovlivnilo další vývoj české politiky do přelomu století.  

Koncepce českého národa byla založena jednak na zemském patriotismu, který dal 

této koncepci historičnost a historicko-politickou legitimitu, jednak na občanském 

principu politické účasti na veřejném životě, především jazykovém právu jako podstatné 

součásti občanských práv.  Zatímco zemský patriotismus byl těšně spjat se šlechtickou 

opozicí, ale o to reálnějším politickým programem, jazykově definovaný národ jako 

integrální politický subjekt byl založen víc na občanském principu, ale byl v této době 

virtuální novost.  Zhruba do rakousko-pruské války se soustřeďovaly požadavky 

                                            
16 Krajský představený se obecně setkal s názorem, že „meeting byl zakázán, ale zábavné 
výlety jsou zákonem povoleny.“ („Allgemein begegnete ich der Auffassung, daß im Meeting 
verboten worden sei, daß aber Vergnügungsausfluge durch das Gesetz freigestattet.“  Ibid.  
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českých liberálů hlavně na dílčí sféry veřejného života jako byly české školství, 

jazykově vymezené volební okresy atd. V době státoprávní přestavby habsburské říše 

po rakousko-pruské válce se krystalizoval český národní program, který se projevil v 

podobě „Státoprávní deklarace (Osvědčení poslanců českých podané předsednictví 

sněmovnímu)“ ze dne 22 srpna 1868.   

    Tato krystalizace státoprávního programu musí být chápána v širším kontextu 

vytváření národní kultury v Čechách.  Když slavnost položení základního kamene pro 

Národní divadlo byla v jistém smyslu syntézou předcházejících praxí národních 

slavností, Státoprávní deklarace byla politickým výrazem tohoto procesu. Stejně jako 

národní slavnosti a divadelní hnutí, byl silný historický synkretismus tím, co výrazně 

charakterizovalo státoprávní program. Právě tento synkretismus umožňoval masovou 

mobilizaci širších vrstev lidu k národní politice a státoprávní program podněcoval k 

politizaci české společnosti v letech 1868 až 1871.  To je podstatou Táborového hnutí, s 

nímž dovršoval proces, s kterým se zabývala předložená práce. 
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