UNIVERZITA KARLOVA
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Ústav dějin křesťanského umění

Bc. Anna Kopová

Národopis na jihozápadě Čech
v Českém lidu
Diplomová práce

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Praha 2018

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval(a) samostatně a použil(a) jen
uvedené prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

Bc. Anna Kopová

V Praze dne 28. 6. 2018

4

Bibliografická citace
Národopis na jihozápadě Čech v Českém lidu [rukopis] : diplomová práce / Bc. Anna
Kopová ; vedoucí práce: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. -- Praha, 2018. -- 121 s.

Anotace
Diplomová práce je zaměřena na činnost folkloristů na Domažlicku, Klatovsku a Sušicku
na přelomu 19. a 20. století. Porovnává jejich poznatky publikované časopisecky,
zejména ve sborníku Český lid, vydávaném v letech 1891–1914 a 1924–1932. Kromě
otištěných textů je věnována pozornost i korespondenci jednotlivých autorů a rukopisům
nevydaných článků. Ty se nacházejí v pozůstalosti redaktora časopisu Čeňka Zíbrta.

Klíčová slova
folklor, národopisci, Domažlicko, Klatovsko, Sušicko, Český lid, Čeněk Zíbrt

Abstract
The ethnography in south-western Bohemia in Český lid
This thesis is focused on folkloristic work in Domažlicko, Klatovsko and Sušicko at the
end of 19th and beginning of 20th century. There is a comparation their findings in
periodicals, especially in journal Český lid, published 1891–1914 and 1924–1932. Except
published articles is the theses focused on correspondence with the authors and their
manuscripts. They are in the estate of Čeněk Zíbrt, the editor of the journal.

Keywords
folklore, ethnographers, Domažlicko, Klatovsko, Sušicko, Český lid, Čeněk Zíbrt
Počet znaků (včetně mezer): 232 998

5

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala v první řadě panu doc. PhDr. Miloši Sládkovi,
Ph.D. za čas, který mi věnoval při vedení práce, rady a připomínky.
Dále děkuji paní Mgr. Monice Filipové z Muzea Chodska v Domažlicích, panu Janu
Jirákovi z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech a pracovníkům LA PNP Praha
za ochotnou pomoc při bádání v archivech.
Velké díky za trpělivost a podporu patří také mé rodině, zvlášť Lence, všem přátelům,
spolubydlícím a mému milému, ve kterém jsem našla životní jistotu.

6

Obsah
Úvod ............................................................................................................... 8
1. Jihozápadní Čechy ................................................................................... 10
1.1 Vymezení........................................................................................... 10
1.2 Historie osídlení ................................................................................ 11
1.3 Chodsko a Chodové........................................................................... 13
1.4 Králováci ........................................................................................... 16
1.5 Klatovsko a Pošumaví ....................................................................... 18
1.6 Kulturní život a vznik muzeí ............................................................. 20
1.7 Literatura ........................................................................................... 24
2 Čeněk Zíbrt a Český lid............................................................................. 27
3 Autoři ........................................................................................................ 35
3.1 Kněží ................................................................................................. 35
3.2 Jindřich Šimon Baar .......................................................................... 39
3.3 Učitelé ............................................................................................... 48
3.4 Jan František Hruška ......................................................................... 54
3.5 Historici ............................................................................................. 62
3.6 Karel Hostaš ...................................................................................... 71
3.7 Ostatní autoři ..................................................................................... 82
4 Srovnání přístupu autorů na vybraných tématech ..................................... 90
4.1 Zvyky a obyčeje o letnicích............................................................... 94
4.2 Maškary a masopustní průvody......................................................... 96
4.3 Písňové texty ..................................................................................... 99
4.4 Koloveč ........................................................................................... 102
Závěr .......................................................................................................... 105
Seznam použitých zkratek.......................................................................... 109
Seznam literatury ....................................................................................... 110
Příloha – tabulka autorů a jejich vydaných i nevdaných článků ................ 118

7

Úvod
Cílem této diplomové práce je zmapovat činnost folkloristů, ať už profesionálních či
amatérských na jihozápadě Čech na přelomu 19. a 20. století. Navazuji tím na svoji práci
bakalářskou, kde jsem se věnovala folkloristům z okruhu Českého lidu na Chodsku.
Zkoumanou oblast jsem zde rozšířila na území tehdejších politických okresů
domažlického, klatovského a sušického. Problematika těchto příhraničních oblastí
spočívala zejména v setkávání, střetávání a vzájemném vymezování se českého
a německého etnika. Zatímco horské oblasti Šumavy byly osídlené převážně Němci
a Češi žili „dole v kraji“, na Chodsku dosahovalo české obyvatelstvo téměř k hranici
s Bavorskem. Zatímco na Šumavě etnický konflikt ustupoval společnému boji o přežití,
na Chodsku se stal naopak symbolem celonárodního odporu vůči germanizaci.
V době přelomu století vrcholí celonárodní zájem o folklor, a to především díky
velkým výstavám v Praze – Zemské jubilejní výstavě (1891) a Národopisné výstavě
českoslovanské (1895). Právě v souvislosti s přípravou Národopisné výstavy začal
vycházet časopis Český lid s podtitulem Sborník věnovaný studiu lidu českého
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku (později Sborník pro studium lidu
československého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi), do něhož přispívali jak přední čeští folkloristé a historici, tak lokální autoři se
zájmem o národopis. Vycházel od roku 1891 do roku 1914, po desetileté pauze se jej
podařilo obnovit, aby pak mohl vycházet až do roku 1932, kdy zemřel hlavní (a po
odchodu Lubora Niederla jediný) redaktor časopisu, kulturní historik Čeněk Zíbrt (1864–
1932).
Oblasti jihozápadního pohraničí jsou velmi známé a turisticky navštěvované již od
konce 19. století, ať už pro historické hodnoty s nimi spojované nebo přírodní krásy.
Z osobností, které zde působily, je však širší veřejnosti znám jen zlomek. Každý zná
Jindřicha Šimona Baara nebo Karla Klostermanna, ale kdo něco tuší o Janu Františku
Hruškovi, Pantaleonu Engelovi nebo Josefu Holíkovi? Touto prací bych chtěla
připomenout alespoň některé zapadlé autory a jejich činnost.1
Za důležité aspekty své práce považuji jednak srovnání práce a přístupu jednotlivých
autorů k danému materiálu, ale především objevování některých osobností, někdy více
Zcela do pozadí byli pak zatlačeni autoři německé národnosti, ačkoli se často cítili být zemskými
Čechy. Na tomto poli provádí velmi záslužnou práci Jan Mareš z Jihočeské vědecké knihovny v projektu
Kohoutí kříž.
1
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jindy méně úspěšné pátrání po jejich totožnosti, vztahu k daným oblastem, jejich smýšlení
a vzájemných kontaktech.
Sám časopis Český lid je bohatou a dosud nevyčerpanou studnicí pramenů pro
etnografické i literární bádání. Ještě rozsáhlejší je Zíbrtova pozůstalost v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví v Praze, kde se v rukopisech nalézá velké
množství článků v časopise nevydaných. Ve své bakalářské práci jsem se z důvodu
stěhování LA PNP ze Starých Hradů zabývala pouze články vydanými. V této práci jsem
přistoupila i ke zkoumání rukopisů a také korespondence jednotlivých autorů se Zíbrtem
uložené částečné též v LA PNP a částečně v archivech regionálních muzeí, kde se kromě
korespondence nacházejí také pozůstalosti některých autorů (Muzeum Chodska
v Domažlicích, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Archiv města Plzně).
V úvodní kapitole se pokouším vymezit oblasti, kterými se práce zabývá, a to hned
z několika úhlů pohledu. Od zeměpisného a přírodovědného přes etnický a etnografický
až k historickému vývoji jednotlivých míst a důležitých institucí, jako byla například
muzea. Druhou kapitolu věnuji zakladateli Českého lidu Čeňku Zíbrtovi a jeho
redaktorské práci. Ve třetí části se zabývám osobnostmi jednotlivých autorů.
Nejčastějšími přispěvateli byli kněží, učitelé a muzejní pracovníci. Vyskytují se ale také
úplně prostí rolníci navazující na tradici vesnických písmáků. Celkem v daných oblastech
působilo zhruba padesát autorů, z nichž jsem si vybrala tři pro hlubší sondu do jejich
života a odborné činnosti. Z učitelů to je Jan František Hruška, který žil sice v Plzni, ale
celý život věnoval studiu folkloru na rodném Chodsku, z kněží Jindřich Šimon Baar,
který je známý především jako katolický spisovatel, ale významná je rovněž jeho rozsáhlá
folkloristická činnost. Z historiků jsem si vybrala klatovského advokáta a posléze ředitele
tamního muzea Karla Hostaše, jehož folkloristická práce zůstává skryta za jeho politickou
a spolkovou aktivitou, a hlavně právě za jeho muzejní a archeologickou prací. Záměrně
jsem zde zcela pominula muzikology, neboť ti se věnovali převážně Chodsku a pojednala
jsem o nich obšírně již v bakalářské práci. Konečně v poslední části se pokouším srovnat
práci jednotlivých autorů a demonstrovat rozdílné přístupy ke sbírání a zpracování
etnografického materiálu na vybraných tématech: zvyky a obyčeje o letnicích, maškary
a masopustní průvody, písňové texty a nakonec Koloveč jako zcela specifický případ
konkrétního místa, ke kterému se vztahují různé prvky lidové slovesnosti.
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1. Jihozápadní Čechy
„Víme, že ve styku s lidem mnohé věci bychom si
mohli všímnouti a leccos ještě pro kulturní historii
a lidovědu vytěžiti, že bychom mohli více viděti, než
obyčejně vidíme, kdybychom se uměli lépe na život
a povahu lidu dívati a kdybychom věděli, kde a čeho
by bylo záhodno si všímati.“
P. Josef Resl, 1912

1.1 Vymezení
Oblasti Domažlicka, Klatovska a Sušicka tak, jak jsou zde zkoumány, můžeme
geopoliticky vymezit poměrně přesně, a to podle okresních hejtmanství, později
politických okresů, vzniklých v roce 1850 potažmo 1900 a trvajících v takřka nezměněné
podobě fakticky až do podepsání Mnichovské dohody. Tyto správní okresy se ještě dělily
na okresy soudní, a to: Domažlice a Kdyně – Klatovy, Nýrsko a Plánice – Sušice,
Hartmanice (od 1873) a Kašperské Hory.
Geograficky je můžeme vymezit jako severní a centrální část Šumavy a Pošumaví 2,
Všerubskou vrchovinu a jižní cíp Českého lesa. V devatenáctém století (a rovněž
u starších autorů) celé toto území splývalo s pojmem Šumava, aniž by byla její hranice
nějak přesněji vymezena. Velká část autorů ztotožňovala s Šumavou i Český les a tím
pádem i tzv. Všerubskou vrchovinu, která obě pohoří odděluje.3 Naopak z etnografického
hlediska se více vymezovalo Chodsko, ke kterému se hrdě hlásily i osobnosti zastupující
Klatovský okres.
Z národopisného hlediska spadají vybrané oblasti do etnografického regionu
Pošumaví, rozděleného na tři subregiony, které můžeme zhruba (alespoň v prvních dvou
případech) ztotožnit s výše jmenovanými oblastmi: Chodsko, Klatovsko a část
Prácheňska. Vymezení Prácheňska jako takového může být poněkud problematické.
Kromě etnografického subregionu měl totiž stejný název před rokem 1850 také kraj
zahrnující nejen Sušicko a část Klatovska, ale též Horažďovicko, Strakonicko, Písecko,
a Prachaticko. Podobně rozlehlá je i oblast národopisná, v podstatě kopíruje povodí řeky
Otavy. Naopak okresní hejtmanství Sušice nezahrnovalo jen část Prácheňska – etnicky
českou oblast, ale též poměrně velký prostor osídlený německojazyčným obyvatelstvem
Vzhledem k tomu, že vysoká Šumava byla osídlena především německým obyvatelstvem, je pro český
národopis důležitější kraj pod horami označovaný jako Pošumaví, Šumavské podhůří či Podlesí. Neexistuje
žádný přesný název ani vymezení, místní obyvatelé rozlišovali prostě „kraj“ a „hory“. Pojem Pošumaví je
chápán různě z geografického, národopisného a dalších hledisek. – LHOTÁK/NOVÁK 2013, 5
3
MAUR 2006, 32
2
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při západní hranici s Bavorskem (v soudních okresech Kašperské Hory, Hartmanice a na
Klatovsku Nýrsko byli Češi jednoznačně v menšině).
V průběhu národního obrození byla Šumava chápána jako „pevná hráz“ proti nepříteli,
a to navzdory tomu, že většinu jejího obyvatelstva tvořili Němci. Navíc v 19. století
z Bavorska žádní nepřátelé nepřicházeli, ve válce roku 1866 bylo dokonce rakouským
spojencem. Vymezení se vůči německému nepříteli tak bylo spíše než geograficky
chápáno politicky – Šumava a zvláště Chodsko se staly symbolem odporu proti
germanizaci celého národa. Chodové obrozencům imponovali zejména svým odbojem
proti vrchnosti prezentovaným jako boj za stará práva a obrozenci chápaným jako boj
protiněmecký. Postupně se rozšiřoval též zájem o místní folklor v Čechách nejdéle
zachovaný a považovaný za nejstarší, odvozovaný od prvního slovanského osídlení.
Zároveň byla obrozeneckými historiky oblast Šumavy, respektive Všerubské vrchoviny,
glorifikována jako dějiště významných historických bitev „českého národa“, ať už
skutečných (1040 bitva u Brůdku Břetislava I., 1431 porážka křižáků u Domažlic) nebo
domnělých (631 Sámovo vítězství u Vogastisburku). Z geografického hlediska je
Všerubská vrchovina skutečně vhodnou přístupovou cestou do Čech ze západu mezi
dvěma pohořími.

1.2 Historie osídlení
Historie příhraničních oblastí jihozápadních Čech je do velké míry historií českoněmeckých vztahů. Zemská hranice Čech v této oblasti vedoucí po nejvyšších vrcholcích
Českého lesa a Šumavy (Čerchov – Ostrý – Poledník – Luzný) je jednou z nejstálejších,
od vrcholného středověku se prakticky nezměnila. Jinak je tomu s hranicí etnickou. Ta se
v průběhu staletí výrazně proměňovala, stejně jako samotné vztahy mezi Čechy a Němci.
Poměrně velká nadmořská výška a nepříznivé přírodní podmínky (téměř neprostupný
prales) způsobily, že Šumava se stala jednou z nejpozději osídlených krajin v Čechách
vůbec. Kolonizace postupovala z nížin zpočátku proti proudu řek Otavy a Úhlavy.
Především zlatonosná Otava byla páteří raného osidlování Šumavy. Rýžování zlata na
Otavě již v raném středověku znamenalo též kolonizaci podhorské oblasti, neboť kromě
dobývání zlata museli rýžovníci také zemědělsky hospodařit. 4 Důkazem výjimečně
raného osídlení je soubor gotických venkovských kostelů z přelomu 12. a 13. století

4
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(Albrechtice, Budětice, Bukovník, Zbynice, Zdouň, Dlouhá Ves, Dobrá Voda,
Hartmanice, Strašín, Nezamyslice, Mouřenec ad.).
Druhou páteří osidlování byly kupecké stezky, spojující Čechy s Podunajím. Známé
pojmenování Zlatá nebo též Solná stezka zahrnuje tři nejdůležitější větve:
kašperskohorskou, vimperskou a prachatickou, které všechny směřovaly skrz šumavské
průsmyky do bavorského Pasova (Passau). Putovaly po ní karavany tzv. soumarů,
obchodovalo se, jak název napovídá, především se solí, dále s kořením, látkami, obilím
a dalšími surovinami. Na obranu těchto stezek byly stavěny tvrze a strážní hrady (např.
Kašperk) a zároveň kolem nich vznikaly trhové osady, na jejichž místě nebo (pro
nevhodnost terénu) v blízkém okolí vznikala později města, která se v průběhu 13. a na
počátku 14. století stala královským majetkem (Sušice, Domažlice, Klatovy).
Ve 12. století byla završena tzv. vnitřní kolonizace vedená především z klášterů, které
zakládaly a osazovaly vesnice. Víme například, že Sušicko vlastněné hrabaty z Bogenu
bylo kolonizováno z kláštera v Niederalteichu, později je k zemím Koruny české už
natrvalo připojil Přemysl Otakar II.5 Během 13. století byly výše položené oblasti
osazovány z nedostatku českého německým obyvatelstvem. Další němečtí osadníci sem
byli přilákáni těžbou zlata. Už od pravěku se rýžovalo na Otavě a později se rozvinulo
též dolování zlata v okolí Kašperských Hor. S příchodem husitských válek se opět více
rozmohl český živel. Byla počeštěna i města v té době převážně německá. Sušice, Klatovy
i Domažlice se přidaly k táborskému městskému svazu.
V 17. a 18. století vrcholí německá kolonizace Šumavy. Jazyková hranice se
v 18. století ustaluje na ose: Čerchov – Folmava – Všerubský průsmyk – Strážov –
Čachrov – Chvalšovice – Vlastějov – Červené Dvorce – Albrechtice – Churáňov.
Pokračuje těžba zlata, především Kašperské Hory jsou osídleny německými horníky.
Díky snadné dostupnosti materiálu (křemen a potaš vyráběný spalováním stromů
nastojato) vznikají první sklárny, které posléze Šumavu proslavily. Noví obyvatelé mýtí
prales, aby na jeho místě zakládali vesnice a pole.
Až do druhé poloviny 19. století probíhala mohutná těžba dřeva. Na samém konci
18. století vzniká Vchynicko-Tetovský plavební kanál, pro snadnější dopravu dřeva
potřebného na stavby. Po kanálech se posílaly jednotlivé klády, z kterých se až dole v
údolí svazovaly vory. V roce 1870 se Šumavou prohnala silná vichřice, která navždy

ŘEZNÍČKOVÁ 2018;http://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=snet&id=560&burl=&pt=TUOMHI,
vyhledáno 19. 3. 2018
5
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změnila její tvář. Polomy se nestačily zpracovat a staly se líhní kůrovce, který pak napadl
i zdravé stromy a zkázu dokonal. Situaci na Šumavě před i po kalamitě barvitě zachycuje
Karel Klostermann ve svém románu Ze světa lesních samot (1891) i dalších svých dílech.

1.3 Chodsko a Chodové
Z etnografického hlediska nejzachovalejší oblastí je Domažlicko – Chodsko
(chápeme-li je jako označení etnografické oblasti, nikoli jako původní vymezení vesnic
patřících Chodům – hraničářům). Dělí se ještě na Horní a Dolní, které se liší životním
stylem podmíněným úrodností a tím i bohatstvím oblasti, což se projevuje v kroji, jídle,
řemeslech apod.6
Hraničáři, nazývaní Chodové podle jejich strážní funkce, která spočívala v procházení
hraničního hvozdu, byli zvláštním případem obyvatelstva na jihozápadní hranici Čech.
Již v raném středověku fungovaly v této oblasti jakési „stráže“ střežící zemské stezky. Na
ně pak teprve ve 13. století navazují Chodové. Ve středověku byli podřízeni přímo králi
a za svoji strážní službu byli odměněni různými privilegii, např. nižšími daněmi, zákazem
usazování šlechty v chodských vsích, osvobozením od placení cel, možností lovu
v královských lesích, vlastní samosprávou i soudem. Původně příslušeli k hradům
Domažlice, Přimda a Tachov, jedině domažličtí Chodové ale získali i písemné potvrzení
svých svobod. (První roku 1325 od Jana Lucemburského.) Přimdští a tachovští Chodové
se brzy poněmčili a splynuli s běžnými poddanými. Nejpozději se tak stalo v 16. stol.,
kdy jejich strážní funkce ztratila význam, jednak díky pevné kodifikaci hranic, jednak
změně způsobu boje a profesionalizaci armády.
I domažličtí Chodové se měli stát obyčejnými poddanými, opakovaně byli dáváni do
zástavy nejdříve Švamberkům, pak městu Domažlice (odkud se pokusili vykoupit),
nakonec pánům z Lamingenu a po nich Stadionům. Ani po úředním zrušení starých
privilegií se ale Chodové nechtěli smířit se svým osudem a neustále vysílali poselstva
k panovníkovi ve snaze o obnovu starých svobod. Podle Eduarda Maura se u nich
vyvinula specifická mentalita jakési permanentní rezistence7, která vyvrcholila ve
slavném sporu Jana Sladkého Koziny s „Lomikarem“. Kozina popravený v Plzni roku
1695 se v nové době stal glorifikovaným hrdinou Chodska.

6
7

srov. KOPOVÁ 2016, 9
srov. MAUR 2006, 182
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Název Chodsko se poprvé objevuje až v 19. stol. a původně označoval jedenáct
chodských vesnic: Postřekov (původně snad Postřehov), Draženov (dříve Dražinov),
Klenčí (pod Čerchovem), Chodov, Újezd (Oujezd, Hujezdo), Stráž, Tlumačov, Mrákov
(původně snad Mrdákov), Klíčov (dříve Kyčov), (Chodská) Lhota a Pocínovice.
S rostoucím zájmem o chodskou historii, ale též místní lid a jeho svéráz se pojem
Chodsko rozšířil i na okolní vesnice, které sice s původní funkcí strážců hranic neměly
nic společného, ale lidovou kulturou a nářečím se od nich nijak nelišily.
Ještě na počátku 20. století byla na Chodsku živá píseň, tanec i kroj. Typické chodské
kolečko (původně rozšířené po celých Čechách, postupně vytlačené novějším způsobem
tance „vokolo“) dalo název i písňovému typu „do kolečka“, jehož varianty nacházíme
nejčastěji ve sbírkách chodských folkloristů. Dále se objevují mateníky a tzv. jukačky
(způsob zpěvu při němž zpěvák napodobuje zvuk dud, zřejmě přejatý z Bavorska 8).
Muzikologové Ludvík Kuba a Otakar Zich zachytili ještě starou selskou muziku
skládající se z dud, houslí a klarinetu, později rozšířenou o kontrabas a druhý klarinet.9
Z krojů se lépe dochoval ženský, neboť muži dříve než ženy přijímali městský způsob
odívání. Typické jsou mužské dlouhé kabáty, široké klobouky a čakany. U žen jsou to
sváteční rukávce a červená plisovaná sukně, černý šátek, který nosily tradičně i svobodné
dívky (v jiných krajích byl šátek znakem vdané ženy). Všedním krojem byl zpravidla
„kandůš“ (sukně sešitá s živůtkem) s „fěrtuchem“ (zástěrou).10
První, kdo se zabýval dějinami Chodů, byl všerubský lékař Georg Leopold Weisel
(1804 Přeštice – 31. 3. 1873 Všeruby). Na základě studia archivu rodu Stadionů na
Koutském panství vydal v časopisu Panorama des Universums článek Choden-Prozess
(1848) o sporu Chodů s pány z Lamingenu a Albenreuthu. Kromě toho se věnoval také
národopisnému bádání, popisu zvyků a obyčejů německých a díky svému původu také
židovských obyvatel Všerubské vrchoviny a okolí. Publikoval v celostátních
i regionálních periodikách a oblíbených šumavských kalendářích. Ukázky z jeho díla

Obecně se lidová muzika na německé a české straně v jednotlivých oblastech příliš nelišila. Podle
muzikologa Tomáše Spurného byl v podstatě jediný rozdíl v jazyce. Spíše se lišila muzika jihočeská,
šumavská a chodská než německá a česká. Na Šumavě převládal rakouský a bavorský vliv, na Chodsku
a Chebsku spíše vliv slovanský. – http://www.radio.cz/cz/rubrika/folklor/v-praze-se-predstavily-folklornisoubory-z-obou-stran-sumavy, vyhledáno 23. 5. 2018
9
Spolu s oblastí jižních Čech, Dolního Bavorska, Horní Falce a části Saska spadá Chodsko do
„středoevropské dudácké zóny“, jak ji označuje Josef Režný. – THOŘOVÁ/VEJVODA 2013, 13
10
Podrobněji jsem o chodské lidové písni, tanci a kroji pojednala v bakalářské práci. – KOPOVÁ 2016,
18–21
8
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vydal knižně až Josef Blau pod názvem Georg Leopold Weisel: Aus dem Neumarker
Landestor. Die Volkskunde eines Aufklärers (1926).11
Alois Jirásek téma Chodů a jejich dějin použil v románu Psohlavci (1884).12 Také
Jirásek, ačkoli beletrista, se opíral o dobové prameny. Průvodcem po Chodsku při sběru
materiálu mu byl mladý Jan František Hruška, pozdější významný chodský folklorista.13
Na jeho práci navázal Jan Vrba ve své trilogii Chodské rebelie (1924–26) a dalších
prózách. Tento autor byl ovšem silně kritizovaný z různých úhlů pohledu, a to nejen
Hruškou, ale i např. F. X. Šaldou.14
Jirásek sice zkoumal prameny, ale výsledné dílo si upravil. „(...) svým románem
vlastně vytvořil soubor charakteristických znaků Chodska a jeho minulosti, který dával
tomuto kraji a jeho dějinám symbolickou hodnotu a byl nejen pasivně přijímán čtenáři,
ale také aktivně šířen dalšími umělci, stejně jako žurnalisty nebo řečníky na různých
slavnostních shromážděních“.15 Viktor Viktora v souvislosti s Jiráskovým „objevem“
Chodska pro literaturu píše: „Česko-německé konfrontační tendence, jež doposud
v literatuře zaznamenávaly střety s jednotlivými reprezentanty germanizace nebo
protičeského postoje, objevily přesně vedenou hranici mezi češstvím a němectvím.
Paradoxně nešlo o hranici, přes niž by přesahovaly národnostní střety, byla to hranice
respektující odlišnosti, protikladnost. Nebyla to však hranice zákeřnosti a zášti.“16 Dále
v témže článku Viktora staví do protikladu dvě tradice – šumavskou, kde národnostní boj
ustupoval boji o přežití a chodskou, kde byl národnostní boj naopak vyhrocen a posílen
historickým vědomím boje s (německou) vrchností.
Beletrizace chodských dějin Jiráskem i dalšími autory v Jiráskově duchu měla dva
důsledky. Jednak zvýšený zájem o Chodsko v širokých vrstvách uvědomělého českého
měšťanstva, jednak zpětný vliv na samotné Chody, kteří zvláště Psohlavce přijali za
skutečnou vlastní historii, na niž mohli být hrdí a se kterou se mohli velmi dobře
identifikovat. Jindřich Šimon Baar i Jan František Hruška například shodně vzpomínají

Nejrozsáhlejší monografii o chodských dějinách vydal na základě pečlivého studia pramenů
František Roubík: Dějiny Chodů u Domažlic (1931). Ve druhé polovině 20. století se chodskými dějinami
zabývali Jaroslav Kramařík: Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici (1972) a Eduard Maur: Chodové.
Historie a historická tradice (1984), Kozina a Lomikar (1989).
12
V roce 1898 měla v Národním divadle premiéru stejnojmenná opera Karla Kovařovice.
13
Podrobněji se o Jiráskově pobytu na Chodsku zmiňuji v kapitole Jan František Hruška.
14
Zatímco Hruškovi vadila především nepřesná interpretace chodských dějin, folkloru a všeobecně
chodského charakteru, Šaldova kritika byla převážně literární. Více v kapitole Jan František Hruška.
15
MAUR 2006, 185
16
VIKTORA 1995, 136
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na silně emocionální předčítání Jiráskova románu na „hyjtách“ a na svazky kolující mezi
lidmi až do roztrhání.
Kromě historických prací, ať už odborných nebo beletristických, byly slavné dějiny
Chodů zpřítomňovány také různými osvětovými přednáškami a příležitostnými
festivitami, které se staly příležitostí k manifestaci národního cítění. Nejvýznamnějšími
se staly odhalení pamětní desky na rodném domě Jana Sladkého Koziny v Újezdě roku
1885, o deset let později jeho slavného pomníku na Hrádku a ještě později pomníku
Jindřicha Šimona Baara na Výhledech (1933).

1.4 Králováci
V důsledku národní emancipace 19. století se začaly objevovat snahy přiřadit
k Chodům i šumavské Králováky – obyvatele tzv. Královského hvozdu17. Ti ale neměli
strážní funkci a s Chody měli společné jen některé svobody, které si, na rozdíl od
domažlických Chodů, udrželi až do roku 1848.18 (Poté připadli do soudních okresů
Nýrsko, Sušice a Kašperské Hory). Poprvé se na Šumavě objevují v 16. stol. v důsledku
německé kolonizace z Bavor. Byli to svobodní sedláci, poddaní přímo českému králi.
V šumavském hvozdě nevznikaly celé vesnice, ale jednotlivé „svobodné rychty“: Svatá
Kateřina, Hamry, Hojsova Stráž, Javorná, Zhůří, Kochánov, Stodůlky a Stachy, z nichž
pouze posledně jmenovaná se díky své poloze časem počeštila. Zde se také zachovalo
specifické nářečí podobné chodskému19, což bylo jedním z argumentů pro spojení
Králováků s Chody. Tato mylná interpretace přežívá namnoze dodnes.
Dějiny Králováků zpracoval poprvé sušický starosta Josef Ambrož Gabriel (4. 12.
1820 Loučová – 8. 7. 1880 Bechyně) ve spise Der königliche Wald Hwozd oder das
Gebiet der königlichen Freibauern im Böhmerwalde (1864), dále Josef Blau (12. 8. 1872
Nýrsko –22. 10. 1960 Straubing), učitel v Nýrsku, který sepsal monografii o způsobu
života a boji Králováků za stará práva Geschichte der künischen Freibauern im
Oblast téměř neprostupného pralesa na hranici s Bavorskem zabírající velkou část sušického okresu.
K českým zemím byl trvale připojen roku 1273 Přemyslem Otakarem II. Jeho první osídlení spadá do
středověku, nicméně souvislé německé osídlení nastalo až v 18. století.
18
Původní svobody králováků plynuly ponejvíce z toho, že jejich lesní hospodaření bylo vlastně jedinou
možností, jak mít z oblasti vůbec nějaký zisk. S pozdější kolonizací oblasti přibývalo obyvatel a začaly se
objevovat snahy o omezení původních nepsaných svobod ve prospěch běžného vztahu poddaných
k vrchnosti. Proti tomu se výrazně postavily některé sklářské rodiny, které v té době stály v čele rychet, a
dokázaly si vymoci poměrně rozsáhlá privilegia. – HORPENIAK 2007, 18
19
Podrobně je zkoumal např. František Teplý. Není bez zajímavosti, že podobně jako na české straně
jazykové hranice, i na té německé se mluvilo výrazně specifickým nářečím.
17

16

Böhmerwalde (1932), kde na základě písemných pramenů odmítá dodnes zažitou tezi
o strážní službě Králováků.
Lidovou píseň v Královském hvozdu zachytil alespoň okrajově Karel Weiss
(13. 2. 1862 Praha – 4. 4. 1944 tamtéž) ve svém patnáctisvazkovém díle Český jih
a Šumava v písni (1928–64). V jeho pozůstalosti se nachází mimo jiné 28 písní ze Sušicka
a Horažďovicka (1892–93) v záznamech Karla Němce.20 Další dvě rukopisné sbírky
Antonína Klee a dalších místních autorů „Zvyky, řeči a zpěvy při svatbě v okolí Budětic“
(1895) a „Písně, pověsti, zvyky, obyčeje a mluva lidu pošumavského“ (před 1895) se
nacházejí v sušickém muzeu.21 Na německé straně sbíral lidové písně

Gustav

Jungbauer (17. 7. 1886 Přední Hamry – 23. 10. 1942 Praha) ve sbírce Volkslieder aus
dem Böhmerwalde (1930–1940)22.
Z přispěvatelů Českého lidu se o Královácích zmiňuje nymburský učitel František
Josef Čečetka (23. 4. 1871 Nové Hrady u Vysokého Mýta – 3. 6. 1942 Praha) ve svém
rukopisu uvedeném jako „drobeček z cest“23. Všímá si tady šumavského fenoménu
tzv. umrlčích prken24. Popisuje obecně jejich vzhled, používání, udává některá místa, kde
se nalézají a v jakém stavu, dále se zabývá i pověrami, které o prknech kolují. Ani on se
nevyhnul dobově běžnému vnímání Králováků jako šumavské obdoby Chodů.
V německém prostředí Královského hvozdu se tak snaží hledat pozůstatky slovanského
potažmo českého osídlení – rodová jména, zvyky, obyčeje. Dohledává i starší informace
o prknech a českých nápisech na nich, ale jak sám píše: „Českých originelních nápisů,
jak prý ještě do nedávna sem tam se objevily, na umrlčích prknech jsem již nenašel;
bývaly veršované, vlastní skladby lidových poetů.“25 Přikládá dva německé nápisy
z Eisensteinu (Železné Rudy) přeložené do češtiny.
Ačkoli převážnou část své literární tvorby situoval na Nymbursko a Poděbradsko,
Šumava mu nebyla zcela cizí a nepřicházel sem jako pouhý turista. Že jeho zájem o místní
tradice nebyl zcela náhodný, dokazuje i fakt, že své znalosti Šumavy posléze vtělil do
THOŘOVÁ/VEJVODA 2013, 30
tamtéž
22
MAREŠ 2018; https://www.kohoutikriz.org/inc/text.php?id=jungb, vyhledáno 28. 5. 2018
23
Průvodní dopis k článku je datován 2. 8. 1900, dá se tudíž předpokládat, že Čečetkova cesta po
Šumavě proběhla někdy v létě toho roku.
24
Kvůli dlouhým zimám a množství sněhu často nebylo možné v horských šumavských oblastech
pohřbít člověka hned po smrti. Mrtvá těla byla proto pokládána na prkna, a uchovávána, dokud sníh neroztál
a země nerozmrzla. Prkna různě malovaná se jménem nebožtíka a životními daty se pak stavěla na
rozcestích a u kaplí na památku zemřelých. Lidové podání jim, jako mnoha jiným artefaktům spojeným se
smrtí, přisuzovalo kouzelnou moc.
25
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, František Josef Čečetka: Umrlčí prkna u Králováků
20

21
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románu Zlatá stezka (1939). Kromě toho také upravil výbor ze spisů Karla Klostermanna,
který vyšel v roce 1923 pod názvem Klostermann mládeži.
„Umrlčí prkna“ jsou v podstatě jediným příspěvkem do ČL (ač nevydaným) z oblasti
jihozápadních Čech, který se věnuje přímo německému folkloru. V této souvislosti lze
připomenout ještě články Jindřicha Šimona Baara z německé oblasti Přimdy, ale také on
se (ještě ve větší míře než Čečetka) zabýval spíše památkami na původní české osídlení
(kamenné kříže zvané baby).

1.5 Klatovsko a Pošumaví
Výrazně méně než na Chodsku se dochoval folklor na Klatovsku a Sušicku. Pro účely
této kapitoly můžeme obě oblasti nazvat souhrnně jako Pošumaví26, zvláště budeme-li
mít na zřeteli jejich českojazyčnou část. (Německým obyvatelstvem byla osídlena vesměs
vysoká Šumava a oblasti těsně při hranicích.) Oproti Šumavě umožnila tato níže položená
oblast hustější osídlení a tím také vznik větších měst (Klatovy, Sušice).
Na rozdíl od Královského hvozdu bylo Pošumaví poměrně brzy kolonizováno zčásti
z klášterů a zčásti šlechtou (na Sušicku zpočátku bavorskou, později českou, Sušice sama
byla povýšena na královské město). V průběhu vrcholného středověku a novověku se zde
vystřídalo mnoho šlechtických rodů, z těch nejvýznamnějších můžeme jmenovat
Švihovské z Rýzmberka, Dlouhoveské z Dlouhé Vsi, Kocíky (Koce) z Dobrše, Martina
de Hoeff-Huertu (který se sem dostal po porážce českých stavů 1620), Lamberky,
Černíny z Chudenic a mnoho dalších.
Přestože tato hornatá oblast byla poměrně málo úrodná, až do 19. století zůstala
převážně zemědělská, průmysl se zde prosazoval jen těžko. Díky obrovské zásobárně
dřeva v podobě šumavského pralesa se část obyvatel živila vorařstvím a zpracováním
dřeva na pilách, posléze i dalšími řemesly souvisejícími se dřevem jako výroba kol
(Nezdice), dřeváků a šindele (Stachy) nebo dřevěných hraček (Klatovsko).
Větší výrobní celky představovaly továrna na sirky v Sušici (Vojtěch Scheinost +
Bernard

Fürth),

koželužna (Schwarzkopf),

v Klatovech to

bylo

prádelnictví

(F. A. Dattelzweig), přádelnické a plátenické manufaktury. Kromě převážně německých
Kašperských Hor probíhala i v dalších místech těžba drahých kovů (Hory Matky Boží,
Nalžovské Hory). Důležité bylo pro průmysl zřízení železnice (1861 Plzeň – Domažlice,
V mnoha jiných kontextech může pojem Pošumaví označovat různě velké území, často sahající
daleko na jihovýchod za hranice bývalého sušického (dnes klatovského) okresu, které vymezují tuto práci.
26

18

1877 Plzeň – Železná Ruda, 1888 Horažďovice – Sušice – Klatovy – Domažlice), která
byla vedle tzv. císařské silnice (Strakonice – Horažďovice – Klatovy) hlavním
komunikačním kanálem.
K zachovalosti folkloru poznamenává Čeněk Holas: „Klatovsko a Domažlicko ještě
má jisté své osobité znaky. Pošumaví a Podlesí již velmi málo. Zdejší lid je více za
výdělkem ve světě než doma a přináší ze světa všecky nectnosti.“27 Dotýká se zde
významného pošumavského fenoménu světáctví, neboť jedním ze způsobů obživy
venkovského obyvatelstva byl odchod do zahraničí. Od jara do podzimu muži z vesnic
převážně kašperskohorského okresu odcházeli do celé Evropy, kde si vydělávali jako
zedníci, dělníci v cihelnách, cukrovarech, na chmelnicích atd.28 Často působili u cirkusů
jako pomocné síly, ale i účinkující, jak to ve svých prózách popisuje Eduard Bass (Cirkus
Humberto,

Lidé

z maringotek)

či

Karel

Klostermann

(Světák

z Podlesí).

Nejvyhledávanější byli muzikanti dle hesla „co Čech, to muzikant“, a skutečně
v Pošumaví se muzicírovalo téměř v každé rodině. Největšími centry světáků neboli
šumařů byly Stachy a Nezdice na Šumavě. Úskalí, které s sebou takový život přinášel
bylo především dlouhé odloučení od rodin, starost o děti i hospodářství tak zůstávala na
ženách, případně starších členech rodiny.
Právě vlivem světáků se na úkor staré selské muziky dochované na Chodsku lidová
hudba přetvořila do podoby přibližující se více moderní „plechové“ hudbě. Typická
„stašská muzika“ tak hrála ve složení harmonika, klarinet, trubka C, housle, basa a buben.
Podobně pod vlivem „nové světové módy“ mizí tradiční způsob odívání a další projevy
lidové kultury.
Snad nejlépe se v této oblasti dochovala lidová architektura. Nevytvořil se zde sice
úplně specifický typ, jak tomu bylo třeba v případě králováckých rychet, spíše se tato
oblast stala „z logiky své geografické polohy průsečíkem řady stavebních směrů,
materiálů i technik.“29 Jsou zde patrné vlivy šumavské architektury, jihočeského zděného
statku a nejrozšířenějšího tzv. špýcharového typu domu. Třemi specifiky pošumavské
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architektury jsou polovalbová střecha se zvoničkou30, pavlač v předsunutém štítu
a způsob konstrukce krovu tzv. na kobylu.31
Zvláštním pošumavským fenoménem se stala lidová slavnost „konopická“. Již podle
názvu lze odvodit, že souvisela se sklizní lnu a konopí, tedy nenáročných plodin
pěstovaných i v chudých podhorských oblastech. Jednalo se v podstatě o parodii selské
svatby „konopičky“ s „konopičákem“, tedy chudého s chudou. (V některých případech
se zde uplatňuje oblíbená záměna pohlaví, tedy že konopičku hraje muž a naopak.)
Sklizeň a zpracování lnu bylo ženskou doménou, proto také slavnost pořádaly ženy
a dívky, kterým bylo výjimečně dovoleno chovat se u muziky jako muži. V Českém lidu
o konopické referují Vojta Štein-Táborský (Horažďovicko) a Adolf Daněk (Strakonicko),
nicméně ze Sušického okresu, kde se původně konopická též slavila, se o ní nikdo
nezmiňuje.

1.6 Kulturní život a vznik muzeí
Starý způsob života byl ve druhé polovině 19. století postupně nahrazován novým.
Díky pronikání obrozeneckých myšlenek vymezujících se vůči německému etniku a také
díky příkladu větších měst se v Pošumaví šířil spolkový a kulturní život. V Sušici
i v Klatovech vznikly pěvecké sbory (Svatý Václav, Šumavan), odbočky Sokola, různé
záložny, okrašlovací spolky a mnoho dalších organizací.
Obzvlášť v sušickém politickém okrese, který měl ze všech tří největší podíl
německého obyvatelstva, se na přelomu století začaly vyhrocovat národnostní boje.
Velký vliv zde měl místní odbor Národní jednoty pošumavské, která působila v převážně
německých oblastech, kde podobně jako Ústřední matice školská podporovala menšinové
české školy (Světlá, Albrechtice, Šimanov). Proti nim stály německé spolky
Böhmerwaldbund a Schulverein, kterému se např. roku 1875 podařilo prosadit založení
německé školy v jinak většinově české Sušici. Vrcholem těchto sporů byl boj o zřízení
reálky mezi českou Sušicí a německými Kašperskými Horami, které se staly přirozeným
kulturním centrem německého obyvatelstva sušického okresu.32
Nacionální konotace se projevovaly spíše u městského obyvatelstva, venkovský lid si
více hleděl svého živobytí. To ale neznamenalo, že by se na vesnicích nerozvíjel kulturní
Prvek původně z horské architektury – zvoničky měly praktický význam především v zimě, kdy pod
závějemi sněhu mizely celé chalupy.
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život. Naopak, na počátku 20. století vznikaly pošumavské divadelní spolky, sbory
dobrovolných hasičů, spolky včelařů atd.
Vycházela první regionální periodika, v Domažlicích to byl Posel od Čerchova,
v Klatovech Posel ze Šumavy, Šumavan, Klatovské listy, v Sušici Posel ze Sušice,
Svatobor, Sušické listy ad. Vzhledem k blízkosti Šumavy, oblíbené dovolenkové
destinace, se turismus projevoval i v jejím podhůří. Vznikaly místní pobočky Klubu
českých turistů, které měly za úkol zmapovat a označit turistické trasy, stavěly se horské
chaty, rozhledny, turistické ubytovny. Začaly vycházet také první průvodci po Šumavě
a Chodsku. Jedním z prvních byla kniha Der Böhmerwald (1860) Josefa Wenziga
a Jana/Johanna Krejčího, která, ačkoli psána německy, byla plná českého vlastenectví,
poukazovala dokonce na slavné bitvy u Domažlic. Dále můžeme jmenovat Řivnáčův
průvodce po Šumavě F. A. Borovského (1883), Průvodce po Chodsku Maxe Duffka
(1897), Vilímkův průvodce Šumavou (1905), třetí díl Kafkova ilustrovaného průvodce
věnovaný Šumavě a Pošumaví (1912) a mnoho dalších.
Se sílícím zájmem o místní obyvatelstvo a historii se ve městech začala
institucionalizovat muzea. Prvním muzeem na jihozápadě Čech (mezi Plzní
a Budějovicemi) bylo muzeum v Sušici vzniknuvší v roce 1880. Vzápětí následovalo
muzeum v Klatovech. „Přestože bylo založeno o celé dva roky později než muzeum
v Sušici, podmínky v Klatovech slibovaly muzeu rychlý a utěšený růst. (...) Významnou
úlohu v tomto podniku sehráli profesoři starobylého klatovského gymnázia. Všeobecné
středoškolské vzdělání v té době v Sušici nebylo, a tak byl sušický veřejný život chudší
o angažované profesory a studenty, ze kterých by mohlo těžit podobně jako jeho
sourozenec v Klatovech.“33 Na rozdíl od klatovského muzea, které se úspěšně
kontinuálně rozvíjelo pod vedením Karla Hostaše (1882–1934) a posléze jeho nástupce
Františka Pláničky (1934–1943), ve vedení sušického muzea se v téže době vystřídalo
šest lidí s různými zkušenostmi i představami o fungování muzea (učitel Josef Holík,
kvardián kapucínů v Sušici a entomolog Augustin Kubeš, obchodník Vojtěch Mašťovský,
profesor Karel Kramář, učitel Antonín Friedl, právník Kajetán Turek).
Oficiálně v roce 1883, ale prakticky až v roce 1888 vzniklo po dlouhých přípravách
muzeum také v Domažlicích. Působnost těchto muzeí se měla vztahovat ideálně na celý
politický okres. Další muzea v jednotlivých okresech už nebyla žádoucí, aby zbytečně
nevznikaly spory především při získávání nových materiálních přírůstků.
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Počátky muzeí jsou obvykle úzce spjaty s osobnostmi jejich zakladatelů a ředitelů.
V Klatovech to byl Karel Hostaš (1854–1934), o jehož muzejních i národopisných
aktivitách bude pojednáno v samostatné kapitole, v Sušici to byl učitel Josef Holík
(1840–1892), jehož postavení však bylo daleko obtížnější než Hostašovo, kterému se jako
členu městské i okresní správy daleko lépe dařilo získávat prostředky pro chod muzea.
Ještě spolu s dalším významným ředitelem sušického muzea Kajetánem Turkem
(1884–1942) měly tyto osoby velký vliv na zachování kulturních památek regionu včetně
hmotných prvků kultury lidové. Všichni tři byli (ač Holík nepřímo) také přispěvateli
Českého lidu.
Zvláště Turek byl Zíbrtem silně ovlivněn. Adam Hanus ve své práci o sušickém muzeu
poznamenává: „Historická práce Čeňka Zíbrta na pomezí etnologie, kulturní historie
a do jisté míry, dnešní terminologií řečeno, kulturní antropologie mladého studenta
právnické fakulty v jeho pozdější historické práci velmi ovlivnila. Mezi jeho studiemi
nechybí etnografická pojednání ani antropologické sondy.“34
V Domažlicích byla situace poněkud odlišná než v Sušici a Klatovech, chybí tu
výrazná postava zakladatele, vedení muzea měla na starosti Muzejní společnost. Mezi
významné členy kuratoria patřily osobnosti jako děkan Karel Hájek, ředitel školy Antonín
Srna, farář František Lang (prováděl výkopové práce se studenty na milavečské
a chrastavické lokalitě), malíř Jan Paroubek (ilustroval některé Hruškovy články), učitel
Alois Jindřich (bratr hudebního skladatele a etnografa Jindřicha Jindřicha).
Všechna tři muzea se musela zvláště zpočátku potýkat se závažnými problémy,
především nedostatkem místa. V prvních umístěních sbírek figurují obvykle radnice,
případně zrušené kláštery. Až později se podařilo získat pro ně příhodnější prostory.
V Sušici to byla renesanční budova bývalého děkanství na náměstí (1934), v Klatovech
nová budova spořitelny (1907) a v Domažlicích nakonec Chodský hrad (1931).
Poměrně záhy byly také muzejní sbírky děleny tematicky do různých expozic.
V Klatovech se posléze celé muzeum rozdělilo na Městské průmyslové muzeum
a Muzeum historicko-archeologické, kam spadala i etnografická část. Domažlické
muzeum mělo oddělení přírodovědné, technicko-průmyslové a historicko-archivní (do
muzejních sbírek byly obvykle převzaty i městské archivy), později přibylo ještě oddělení
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literární.35 Své místo našly samozřejmě i expozice etnografické, a to především
v souvislosti s velkými výstavami první poloviny devadesátých let devatenáctého století.
Byla to především Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1895, která
dovršila vlnu zájmu o folklor v českých zemích. V rámci příprav se na různých místech
konaly malé krajinské výstavky, odkud některé exponáty putovaly do Prahy, jiné, pokud
se nevrátily původním majitelům, se staly základy etnografických muzejních sbírek.
Např. ze sušického muzea byly exponáty „rozděleny do několika sekcí, a to na
etnografické, zastoupené kroji a výšivkami, zastoupené vyšívanými a paličkovanými
částmi oděvů a pokrývek hlavy. Velkou část sušického příspěvku národopisné výstavě
tvořily písemné památky. Mezi tisky převládaly ty s náboženskou tematikou, listiny pak
byly zastoupeny privilegii cechů a poddanskými vysvědčeními. Z hmotných památek se
do Prahy podívaly dřevomalby, archeologické nálezy, ukázky kovářské práce, pečeti
a pečetidla některých sušických cechů a jako kuriozita bochník chleba z roku 1805.“36
V roce 1901 pak sušické muzeum využilo rozprodeje vitrín z pražské výstavy a několik
jich zakoupilo.37
Z dalších aktivit muzeí spojených s etnografií je třeba zmínit instalaci chodské sence38
v domažlickém muzeu a expozici chodské chalupy na Krajské výstavě v Domažlicích
1927 zásluhou správce muzea Aloise Procházky. Po přestěhování do Chodského hradu
byly v roce 1935 doplněny oddíly VIII. (chodská sence), IX. a X. (oddělení národopisné)
o figuríny a chodské kroje a na nádvoří hradu vznikla chodská stavba.39 Mimo rámec
instituce muzeí byli v národopisném bádání aktivní sami jejich představitelé. Více než
v ČL ale publikovali v regionálních periodikách.
Jak už bylo řečeno, muzea měla působit v celém svém politickém okrese. Ve
skutečnosti se ale okruh jejich působení omezoval na národnostně české oblasti. Největší
problém tak nastal v okrese sušickém. Sušice sama a její soudní okres byly sice většinově
české, ale soudní okresy Kašperské Hory a Hartmanice patřily již do německojazyčné
oblasti Šumavy, kam se nepodařilo vliv sušického muzea rozšířit.
Jako ekvivalent „českých“ muzeí bylo v roce 1923 otevřeno Šumavské muzeum
v Horní Plané zásluhou Německého spolku pro národopis a vlastivědu na Šumavě (Verein
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für Volkskunde und Volksbildung im Böhmerwalde). Jeho akční radius měl zahrnovat
celou německojazyčnou oblast Šumavy zasahující do více politických okresů. Hlavním
činitelem se zde stal profesor pražské německé univerzity Gustav Jungbauer, který se
soustavně zabýval německou etnografií, napsal i mnoho článků a studií ze Šumavy.40
Ještě více než plánské konkurovalo sušickému muzeu muzeum v Kašperských Horách
vzniknuvší v roce 1928. U jeho založení a posléze i v jeho čele stál profesor německé
reálky Hans Kollibabe (30. 10. 1880 Uhelná – 13. 3. 1950 St. Oswald), který se již dříve
jako člen Německého spolku pro národopis a vlastivědu podílel na založení muzea
v Plané.41 Tento folklorista a etnograf německé střední Šumavy proslul zejména
souborem pohádek a pověstí z okolí Kašperských Hor Sagen und Märchen aus dem
Böhmerwalde (1925).42 Na rozdíl od sušického muzea, které postupně získávalo spíše
městský charakter, prosadilo se kašperskohorské muzeum daleko více jako muzeum
celého regionu Šumavy. Kollibabe daleko více než např. Kajetán Turek sbíral
etnografický i další muzejní materiál i ve vzdálených vesnicích regionu.43

1.7 Literatura
Helena Denková ve své práci rozlišuje před rokem 1945 „Šumavskou literaturu“,
jejímž jediným českým (česky píšícím) představitelem je Karel Klostermann a „literaturu
o Šumavě“.44 Druhý okruh zahrnuje naopak výhradně české autory, kteří na Šumavu
přicházeli jako návštěvníci (což bylo dáno tím, že samotná Šumava byla osídlena
převážně německým obyvatelstvem).
Roku 1843 vydává Josef Rank (10. 6. 1816 Chalupy – 29. 3 1896 Vídeň) knižně své
„obrázky“ Aus dem Böhmerwalde (1840 časopisecky), v nichž se podrobně věnuje
popisu života lidu v rodných horách. V Německu se v té době v duchu romantismu rozvíjí
zájem o život lidu (celoněmecké sběry bratří Grimmů, později regionální autoři), Němci
objevují Šumavu jako poněkud exotický zapadlý kout Bavorska45. V Rankově díle se již
projevují nacionální tendence, nicméně dosud ne nenávistné, spíše protěžující vlastní
národ a vymezující se vůči sousedům.46 Na něj navazují další němečtí autoři např. Josef
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Messner (1822–1862), který se věnoval putování řemeslných tovaryšů a různým
šumavským typům.
Jako českou odpověď na Rankovy Obrázky ze Šumavy můžeme chápat Obrazy z okolí
domažlického Boženy Němcové na základě jejího pobytu na Chodsku (1845–47
Domažlice, 1847–48 Všeruby). Její popis místního českého lidu a jeho střetávání s Němci
je stejně nacionálně zabarvený, jako ten Rankův, jen z opačného pohledu – z druhé strany
hranice.
Jan Mareš ve své stati o „šumavské literatuře“ vyslovuje domněnku, že pocit ohrožení,
který se promítal do literatury na obou stranách hranice, sice mohl souviset s nacionálním
vymezováním, ale daleko spíše s obecným pocitem zániku, mizejících „starých časů“
a „staré Šumavy“.47 Tento fenomén přelomu století se projevoval po celém venkově, ale
na Šumavě byl ještě markantnější, což bylo způsobeno větší propastí mezi starým
způsobem života (často na pokraji živoření a každodenního boje o přežití) a novými
možnostmi, které s sebou modernizace přinášela.
V druhé polovině 19. století Šumava především jako obraz „pevné vlasti hráze“ stále
více proniká i do české krásné literatury (Krásnohorská, Neruda, Heyduk) a objevují ji
též další umělci (Smetana, Chitussi, Hudeček). Zároveň se ale na obou stranách navazuje
na lidopisné bádání (Němcová, Rank). Z německých autorů to byli již zmiňovaný Gustav
Jungbauer a Johann Peter (23. 2. 1858 Bučina – 14. 2. 1935 Vimperk), který podobně
jako u nás Jan František Hruška čerpal z osobní zkušenosti. Na základě vzpomínek na
dětství a mládí prožité v šumavských selských staveních vtělil do svých textů množství
národopisného materiálu. Od roku 1899 vydával měsíčník pro Šumavu a přilehlé oblasti
Der Böhmerwald, do nějž přispívali i další němečtí šumavští autoři,48 např. Marie
Bayerl-Schwejdaová (publikovala mimo to i v Österreichische Zeitschrift für
Volkskunde) zabývající se lidovými pořekadly, léčitelstvím, ale také popisem selského
domu a dětských her.49
Na české straně se národopisci obraceli především na Chodsko (Hruška, Baar,
Jindřich). Nebyli ale sami. Německému folkloru v severozápadní části Šumavy, Českém
a Bavorském lese se věnoval i švagr Jindřicha Jindřicha, nýrský učitel Josef Blau
(12. 8. 1872 Nýrsko – 20. 10. 1960 Straubing). Podle autorů encyklopedie lidové kultury
jsou Blauovy práce leckdy nepřesné, a především silně proněmecké. Přesto si ovšem, na
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rozdíl od většiny českých autorů, všímá i folkloru na druhé straně jazykové hranice (píše
např. o chodském kroji).50
V letech 1885–87 vycházely časopisecky Heiteres und Trauriges aus der
Böhmerwalde – první „šumavské črty“ Karla Klostermanna51 (15. 2. 1848 Haag –
16. 7. 1923 Štěkeň). Knižně byly vydány pod názvem Böhmerwaldskizzen (1890) jako
jeho jediná německy psaná kniha. Po jejím neúspěchu začal psát své romány česky. Na
rozdíl od nich mu ale v Črtách ze Šumavy (česky vyšly částečně 1925, částečně pak 1936
ve dvou různých překladech) příroda a život „staré Šumavy“ neslouží jen jako pozadí
příběhu, ale stává se ústředním tématem. Klostermann píše prakticky reportáž, která
„předznamenává jeho rozsáhlé literární dílo prodchnuté láskou k přírodě a k jejím těžce
zkoušeným obyvatelům“.52
V Črtách se Klostermann nejvíce přibližuje tématu této práce, totiž národopiscům. Na
rozdíl od většiny z nich ale nesbírá staré lidové podání, nevyptává se pamětníků na písně
a zvyky jejich mládí, on sám je zde do jisté míry pamětníkem (což zdaleka neznamená,
že by do svých textů nezahrnoval různá místní vyprávění a zkazky), neboť zná téměř
dokonale prostředí bývalých králováckých rychet, osamělých mysliven, vesnických
hospod, těžkou práci dřevařů, pastevců, rolníků... V tomto ohledu jej lze srovnat s Janem
Františkem Hruškou (1865–1937), chodským folkloristou, který, jsa profesorem na
gymnáziu v Plzni, své studie z Chodska čerpal též do velké míry z vlastních vzpomínek
a důvěrné znalosti prostředí. Stejně jako Zíbrt a jeho spolupracovníci si Klostermann
stýská na zavádění všelijakých novot a nenávratně se vytrácející starý způsob života. Na
rozdíl od většiny z nich ale zároveň dokáže hledět s nadějí do budoucnosti. Díky osobní
zkušenosti a znalosti tvrdých místních podmínek přeje Šumavanům ulehčení dřiny, které
jim modernizace přinese.

BROUČEK/JEŘÁBEK 2007, 28
Klostermann bývá obvykle označován za spisovatele centrální (a nejkrásnější) části Šumavy,
nicméně, jak poznamenávají autoři „Zmizelého Pošumaví“, daleko více inklinoval právě k Pošumaví nebo
– jak onen kraj sám nazýval – Podlesí (Žichovice, Nezamyslice, Strašín). – LHOTÁK/NOVÁK 2013, 29
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2 Čeněk Zíbrt a Český lid
Český folklorista a kulturní historik Čeněk Zíbrt se narodil 12. 10. 1864 v Kostelci
u Vorlíka (dnes Kostelec nad Vltavou v okrese Písek). V raném dětství přišel o oba rodiče
a sestru a posléze byl vychováván svými prarodiči. Tyto události jej silně poznamenaly
a pravděpodobně zapříčinily jeho pozdější

psychickou labilitu.

Podle svých

spolupracovníků byl přecitlivělý a silně vztahovačný. I v jeho korespondenci s přáteli
a přispěvateli Českého lidu se objevuje řada situací, kdy na sebe Zíbrt vztáhnul třeba jen
nepatrnou výtku a vyvolal z ní velký konflikt, který nezřídka končil opakovanými
omluvami dotyčného a někdy i úplným rozchodem.53
Na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze studoval historii, estetiku, hudbu,
filosofii a filologii. Cestoval po Evropě, poznával myšlenky významných zahraničních
antropologů a historiků a zabýval se různými kulturně-historickými jevy. Publikoval
množství odborných knih a statí na různá témata (dějiny tance, dudácké muziky, šachové
hry, kroje...). Svým spisem „Kulturní historie, její vznik, rozvoj a posavadní literatura“54
(1892) přispěl k vytvoření vědecké opozice tzv. Gollovy školy.55 Společně s Augustem
Sedláčkem, Zikmundem Winterem a dalšími začal prosazovat daleko širší pojetí historie
než jen jako politické, diplomatické a vojenské dějiny. „Proti ní přicházeli stoupenci
kulturní historie s požadavkem, aby se na horizontu historikova bádání octly fakty ze
všech oborů lidské a společenské aktivity, především ty, které se týkají hromadných
a zdánlivě banálních projevů všedního života lidu a které ve svém souhrnu dávají
představu o vlastním jádru historického procesu.“

56

Toto pojetí dějin, bohužel,

nepřineslo žádnou ucelenou metodu zkoumání. Proto také práce z tohoto oboru zůstávaly
často na půl cesty od shromáždění materiálů ke kritickému zpracování a dále nenašlo své
následovníky.

Více o Zíbrově osobnosti v bakalářské práci – KOPOVÁ 2016, 28
Zíbrtova definice kulturních dějin: „Kulturní historie líčí dějiny kultury: s příslušným zřením na
působení přírody vykládá vznik, rozvoj a zároveň obapolné styky i svazy všelikých duševních i hmotných
jevů života společenského – mimo vznik a pragmaticky vysvětlovaný rozvoj společenských celků
organisujících se v státy, čímž se obírá historie politická.“ – ZÍBRT 1892, 58–59
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Samotného Golla Zíbrt uznával (např. jeho práci Dějiny a dějepis), stejně jako Goll v jistém smyslu
uznával principy kulturní historie (nicméně tvrdil, že „historie je jen jedna a patří do ní jak politika a
sociální vztahy, tak hospodířství a kultura“). Větší problém měl s jeho žáky, hlavně Josefem Pekařem,
který kritizoval Zíbrtovu Bibliografii. – BLÜML 2014, 27–28
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V 80. a 90. letech 19. století se začal projevovat široký zájem české inteligence –
vědců, spisovatelů, politiků atd. také o život venkovského lidu, začali se zabývat nově
vznikajícím oborem – národopisem. Prvním výsledkem tohoto badatelského úsilí byla
tzv. Česká chalupa na Jubilejní zemské výstavě v Praze roku 1891 a po jejím úspěchu
samostatná Národopisná výstava českoslovanská 1895. Na ni pak přímo navázalo zřízení
Národopisného muzea a vznik dalšího odborného periodika – Národopisného věstníku
(od 1906), jehož hlavním redaktorem byl Jiří Polívka (1858–1933).
Cesta k založení Českého lidu nebyla jednoduchá ani krátká. Myšlenkou na nový
časopis se zabývala celá generace mladých „humanitních“ vědců již od 80. let 19. století.
Byli to především čerství absolventi univerzity, často žáci Gebauerova filologického
semináře, kteří se chtěli prosadit v nově vznikajících vědních oborech, jako byly kulturní
historie, archeologie, antropologie, etnologie a folkloristika. Patřili mezi ně například
Václav Tille, Emanuel Kovář, Jiří Polívka a samozřejmě oba pozdější zakladatelé
Českého lidu Lubor Niederle (20. 9. 1865 Klatovy – 14. 6. 1944 Praha) a Čeněk Zíbrt.
Ten se ovšem později přiklonil spíše ke konzervativnějšímu proudu (Renata Tyršová,
Josef Klvaňa, Jan Koula, František Bartoš) a se svými mladými kolegy se rozešel.57
Nejvíce se o založení nového časopisu snažili Tille a Niederle. Že se do jeho vedení
nakonec dostal Zíbrt, se stalo díky tomu, že se mu podařilo najít nakladatele Františka
Šimáčka, který byl ochotný časopis vydávat. Šimáčkovy představy o spíše populárně
naučném rázu časopisu se však neshodovaly s Niederlovým záměrem čistě vědeckého
časopisu.58
Český lid, jehož první číslo vyšlo v září 189159, byl tedy zprvu pod dvojí redakcí,
a kromě článků z kulturní historie a etnografie, jejichž sekci měl na starosti Zíbrt,
vycházely i stati z oblastí archeologie a antropologie, které redigoval Niederle. Tak mohla
např. hned v prvním ročníku vyjít zpráva Karla Hostaše „Mohyly ostřetické na
Klatovsku“60 o archeologických průzkumech, které v rámci své muzejní činnosti
prováděl. Podtitul časopisu zněl: „Sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na
Moravě, ve Slezsku a na Slovensku“, posléze „Sborník pro studium lidu
československého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Podkarpatské

SECKÁ 1991, 153
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První sešity byly přiřazeny k ročníku 1892, proto jsou zde tak i citovány.
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Rusi“. Počet čísel ročně se pohyboval mezi šesti a deseti. Některé obsáhlejší příspěvky
vycházely zvlášť v „Knihovně Českého lidu“ v nakladatelství Františka Šimáčka.
V úvodu prvního čísla udává Zíbrt jako jeden z důvodů vzniku časopisu to, že dosud
„lidopisné“ články vycházely pouze v zábavných časopisech (Květy, Světozor, Zlatá
Praha...)61. Zároveň poukazuje na podobné odborné časopisy v zahraničí, především
polskou Wisłu a německé a rakouské časopisy „für Volkskunde“. Přitom apeluje na
důležitost „lidopisného studia“ nejen v osobním či národním měřítku, ale i na
mezinárodním vědeckém poli.62
Program Zíbrtova časopisu je dle jeho vlastních slov obsažen již v názvu: „Vše, co se
týká lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Slovensku a jeho poměru
k národům příbuzným a okolním, dojde v něm místa.“63 Od začátku chápal časopis jako
platformu, na níž by v budoucnu mohly být postaveny větší studie i celá „lidověda národa
českého“. „Sborník náš neodmítne z řady přispěvatelů nikoho, i s míněním protivným, jen
když se s vážnou prací a poctivou, slibnou snahou přihlásí.“64 Poněkud romanticky
obhajuje smysl lidovědného bádání: „Jako člověk tělesně pookřeje, když z hlučné vřavy
života velkoměstského octne se v zátiší odlehlé vísky, na kvetoucích lučinách a v tišině
lesní, tak, tušíme, pookřeje i náš duch v únavném ovzduší hesel praktických studiem lidu
českého, jehož jsme sobě až na skrovné výjimky málo všímali, málo sebe samy poznávali,
studovali. Poznejme český lid, pokud ještě čas! Poznávejme, jak duše jeho, neovanutá
dechem moderní civilisace, v různých krajích posavad po starodávnu žije, prostě myslí,
hluboce cítí, jak citům svým a myšlénkám dává průchod svými významnými obřady
a obyčeji, písněmi, zábavami, svým životem veškerým. Celý život našeho lidu místy ještě
je tak prostý a nelíčený, že vžíti se v jeho duši značí sebe povznésti, sebe osvěžiti.“65
Všechny doklady o životě předků byly v té době chápány v kontextu dobového
vymezování se vůči jiným národům: „Mějme vždy na paměti, že ty věci jsou památníky
staré doby, doklady kultury našich předků, a zachováme-li doklady tyto, pomáháme
rozptylovati povídačky našich milých sousedů o nás, že máme všechnu kulturu od nich.“66
Samotný český národ pak Zíbrt chápal jako součást velkého slovanského kmene, zároveň
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si ale byl vědom vztahů a do jisté míry i příbuznosti s „lidovou skupinou středoevropskou,
ba západoevropskou“67
Ve čtvrtém ročníku ČL se Lubor Niederle „pro jiné práce, kterými je nyní přetížen“
vzdává redakce časopisu, kterou plně převezme Čeněk Zíbrt.68 (Posléze zůstal jen
kulturně-historický a lidovědný oddíl.) Niederle se totiž zároveň angažoval ve Výboru
národopisné společnosti českoslovanské (předsedou byl muzikolog Otakar Hostinský),
kde se stal správcem právě vznikajícího Národopisného muzea českoslovanského.
Základem jeho sbírek se staly předměty z NVČ, které darovali jejich původní majitelé
nebo regionální muzea.
Hlavním důvodem Niederlova odchodu byly ale trvalé neshody se Zíbrtem. Ten
pojímal časopis více jako „archiv“ pro shromáždění a zachování co možná největšího
množství etnografického materiálu, proto dopřával nemalý prostor zprávám a článkům
z řad amatérských folkloristů, venkovských učitelů, kněží atd. Naproti tomu Niederle byl
více pro odbornost časopisu, na základě fundovaných vědeckých studií typu Otakara
Hostinského, Václava Tilleho, Otakara Zicha.69
Díky vydavateli Šimáčkovi mohl časopis vycházet, i když byl prodělečný. Velkou
finanční podporu mu zaručovala Česká akademie pro vědy, slovesnost a umění. Kromě
časopisu podporovala finančně i některé samostatně bádající folkloristy, z Chodska
například Jana Františka Hrušku, nebo Ludvíka Kubu. V její Archeologické komisi, kam
patřil i Zíbrt, byli také Alois Jirásek, Jan Koula a Josef Ladislav Píč, pod jehož redakcí
vycházel časopis Archeologické památky. Později zvláště do lidopisného odboru
přistupovaly také významné ženské osobnosti (Renáta Tyršová, Teréza Nováková, Vlasta
Havelková).
Tato komise byla rozdělena na tři odbory: předhistorický, historický a lidovědný.
Čeněk Zíbrt jako člen posledně jmenovaného odboru sestavil návrh jeho pracovního
programu: názvy místní, obydlí, zařízení domácnosti, pokrmy a nápoje, zaměstnání, kroje
a výšivky, ornamentika, styky společenské a rodinné, obyčeje, obřady a slavnosti (dělil
je jednak podle kalendářního roku, jednak podle souvislosti s rolnickými pracemi, a též
s rodinným životem člověka), hudba a tanec, pověsti a pohádky, ostatní slovesnost, právní
poměry, kosmologické a geografické představy, lidové léčení, čarování, dětské
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i dramatické hry, vzdělání.70 Tento výčet můžeme zároveň chápat jako programová
témata Českého lidu. O aktivitě nejen lidovědného odboru, ale také celé archeologické
komise Zíbrt v ČL také průběžně referoval.
Mezi nejvýznamnější spolupracovníky a přispěvatele Českého lidu patřili muzikolog
Otakar Hostinský, architekt Jan Koula, znalkyně lidových výšivek Renata Tyršová,
moravský dialektolog František Bartoš, přírodovědec Josef Klvaňa, literární kritik Václav
Tille, historik Josef Kalousek ad. Tematika časopisu se netýkala jen zemí Koruny české,
posléze Československé republiky, nýbrž i zahraničí, i když jen v omezené míře. Jedná
se převážně o články týkající se slovanských zemí – v první řadě součástí
monarchie/republiky, ale též Lužice, Polska, či Ukrajiny. Také jazykem článků nebyla
striktně jen čeština, celkem běžně se vyskytují články ve slovenštině a v originálních
jazycích (němčina, angličtina, francouzština, ruština) ponechává Zíbrt také citace různých
recenzí a kritik. Kromě samostatných článků, větších či menších studií a opisů
z archivního materiálu se v časopise nacházely i různé rubriky: drobnosti, směs, časové
zprávy (témata dotýkající se folkloru, historie, etnografie, archeologie...), nebo
národopisná bibliografie pečlivě sledovaná několik let Ferdinandem Pátkem. Mimoto
Zíbrt vydal také několik „dotazníků“ – návodů pro přispěvatele, jak folklor sbírat. Byl si
též vědom rozdílných hledisek přispěvatelů z jednotlivých vědních oborů (historie,
kulturologie, archeologie, lingvistika...).
Málokdy najdeme v Zíbrtově pozůstalosti rukopisy později vydaných článků, neboť
se mu z tiskárny nevracely. Výjimkou je případ článku doktora Thomayera „Jak se u nás
na Chodsku stonávalo“, který vyšel v Českém lidu XXIV (1924) a který je dochován též
v rukopisu. (Vzhledem ke špatné čitelnosti Thomayerova rukopisu je možné, že Zíbrt
prostě celý článek znovu přepsal.)
Ze Zíbrtovy korespondence i opakovaných povzdechů v drobných informačních
článcích vysvítá, že časopis měl prakticky po celou dobu svého vycházení finanční potíže.
Skrze své přátele a spolupracovníky se Zíbrt snažil zajistit si odběratele také ve
vzdálených regionech. Tak píše např. řediteli klatovského muzea Karlu Hostašovi:
„Zároveň Vás, slovutný pane doktore, snažně prosím, abyste ráčil svým mocným vlivem

ZÍBRT 1897, 113–114 – Do těchto kategorií zahrnoval nejen současný stav dané problematiky, ale též
ústní podání pamětníků a případné srovnání se současností, pro některá témata (zaměstnání, vzdělání)
navrhoval i vedení statistik.
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působiti, aby se v Klatovech získala půda Českému lidu. Je nám zle, a nezlepší-li se to,
přestane vycházeti.“71
S příchodem první světové války se situace zhoršila natolik, že vydávání muselo být
zastaveno. Během válečných let ovšem Zíbrt nelenil a jal se aktivně propagovat český
folklor. Inspiroval se pražským vystoupením dudáka Josefa Formánka a s dudákem
Karlem Michalíčkem (4. 8. 1893 Unhošť – 1. 4. 1937 Praha) a houdkem (houslistou)
Vratislavem Paprštajnem vytvořil „národně buditelské“ pásmo lidových písní
s odborným Zíbrtovým komentářem, se kterým objížděli nejen česká města (dostali se
i na Slovensko, a dokonce do Vídně). O oblíbenosti pořadu svědčí až nekritický obdiv
v regionálním tisku. Jejich písně často doprovázel tanec místních skupin, především
Sokola.72 Došlo tak k ideálnímu propojení jeviště a hlediště skrze hudbu, zpěv, tanec,
recitaci. Vše dohromady vytvářelo „osvětovou zábavu“.
V dopise Hostašovi, který je zval do Klatov, Zíbrt píše: „Mně nejde o peníze, o slávu,
ale moje heslo: Z lidu pro lid! Tedy místo těch odrhovaček Hašlerovských a šantánů,
operetních sprostot ukázati ráz hudby a písně lidové právě v kraji, kde dudáci byli
domovem.“73 S Michalíčkem byl Zíbrt v kontaktu už před společným vystupováním.
Tento pražský učitel hrál na několik nástrojů. Na dudy se naučil jako samouk, koupil si
je na Chodsku od dudáka za výstavy 1895 Jana Kobesa po jeho dědovi. Zíbrtovi zařizoval
např. šití krojů v Praze na Perštýně.74 Také pro Zíbrta sbíral lidové písně75, ačkoli nic
z toho Zíbrt nevydal. Podepisoval se jako „Švanda dudák“ nebo „dudák“. K jeho dopisu
z r. 1917 si Zíbrt tužkou připsal: „Pak když zfouněl, hrubý sprosťák“.76 Zřejmě se
nerozešli v dobrém, neboť jejich korespondence tímto utichá. „Michalíček s Paprštajnem
později v dudáckých besedách pokračovali i bez Zíbrta pod názvem Národní muzika
dudácká.“77
Český lid prošel zásadními změnami politického režimu a s tím i společenskými.
S velkými obtížemi se podařilo obnovit vydávání v roce 1924 po přerušení první
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světovou válkou. Ze zemí Koruny české v habsburské monarchii se stala Republika
československá. Jak tyto poválečné změny přijímali Zíbrtovi spolupracovníci
a přispěvatelé může ukázat např. dopis Jana Ev. Roubala z 1. 1. 1919: „Slovutný občane
profesore, křepce se chápu brka a odgratulovav si 1919 etc. konstatuji, že už dávno,
v říjnu jsem si dovolil u Vás v muzeu návštěvu hodlaje políbiti lem řízy Vaší...“78
Hned po prvním čísle obnoveného časopisu se k němu radostně přihlásili bývalí
přispěvatelé i čtenáři, přesto se Zíbrt stále potýkal s finančními problémy. Ty jej nutily
vydávat i méně odborné až populární články, aby se alespoň trochu rozšířila základna
objednavatelů. To byl také důvod, proč Zíbrt vydával články pouze předplatitelům, čímž
se ale zároveň připravoval o část kvalitních příspěvků. Navíc řada jeho přispěvatelů
využila možností rozvíjejícího se regionálního tisku a publikovala raději tam.
Při vydávání článků se Zíbrt neomezoval jen na nové články žijících autorů. Obzvlášť
ve druhém období Českého lidu vydával a recykloval i články starší. Někdy vydává
i posmrtně (Baar, Kitzberger, Šolta). Vydává mimo jiné některé poznámky a dopisy
Boženy Němcové či Karla Jaromíra Erbena. Používal ale i materiály méně známých
autorů, např. Klemense rytíře von Weyrhrothera (†1876), Jana Rosacina (17. stol.), Josefa
Holíka (†1832) ad. aniž by uvedl, jak se k uvedeným textům dostal. V druhém období
vydávání ČL byl nucen psát si nemalou část článků sám. Podepisoval je pak různými
pseudonymy: Hora, Novák, -b-, -r-, Emil Wagner, -áče-, Dalimil, K. Raus, J. Basileus,
König, Jan Soulek, Václav Soulek, Marie Soulková (podle příbuzných z Kostelce),
Maxmilián Hroch, nejznámější je Emil Horský (podle Zíbrtovy první nešťastné lásky).
Český lid se mohl honosit mnohou chválou i pozitivní kritikou významných osobností,
vůči kritice negativní se ovšem Zíbrt tvrdě vymezoval. Zároveň si opakovaně stěžoval na
citace či celé přepisy článků z Českého lidu bez udání zdroje.79 Nutno podotknout, že sám
Zíbrt nebyl v otázce citací nejpečlivější. V jeho redakcích starších textů čas od času
vypadávají slova i celé věty.
V roce 1891, kdy začal vycházet Český lid se Zíbrt stal také docentem všeobecné
kulturní historie, v roce 1901 pak profesorem. Byl také ředitelem knihovny Národního
muzea a redaktorem Časopisu Muzea království Českého. Jeho největším a zároveň
tragicky osudovým dílem byl pokus o sepsání Bibliografie české historie (1895–1912),
proti němuž se postavila většina českých historiků, takže byl posléze zastaven. Zíbrtovým
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Jan Evangelista Roubal, dopisnice
z 1. 1. 1919
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nerealizovaným (a nerealizovatelným) snem byla mohutná syntéza českých dějin.
Bohužel si neuvědomoval, že – slovy Františka Kutnara – „... minula doba, kdy podobné
podniky mohl s úspěchem provést jednotlivec.“80 Ačkoli neměl Zíbrt přímé
pokračovatele, mezi jeho žáky patřili některé výzanmné osobnosti české historiografie:
Josef Vítězslav Šimák, Zdeněk Václav Tobolka, Zdeněk Nejedlý.81
„Půl roku před svou smrtí se oženil se sestrou své žačky a blízké spolupracovnice
Johanou roz. Brožíkovou. V té době už byl značně oslabený po mozkové mrtvici, trpěl
kornatěním tepen a zánětem sedacího nervu. Zemřel 14. 2. 1932 ve Státní nemocnici
v Praze na Královských Vinohradech. Jeho pozůstalost koupil za 20 000 Kč továrník
Morawetz a daroval ji Knihovně Národního muzea.“82 XXXII. ročník Českého lidu byl
věnován jeho památce.
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3 Autoři
3.1 Kněží
Velký podíl na poznání českého lidu měli kněží, především venkovští kaplani a faráři.
Ti přicházeli s lidem nejvíce do styku, znali jeho zvyky a obyčeje, někdy brojili proti
pověrám, jindy zprostředkovávali nové informace a poznatky jako (vedle učitelů) jedni
z nejvzdělanějších lidí v obci. Byli prvními i posledními v lidském životě, provázeli
člověka při všech významných událostech – od kolébky do hrobu.
Ve sběru lidových písní měli tito kněží svého předchůdce z doby raného národního
obrození. Byl jím Josef Vlastimil Kamarýt (21. 1. 1797 Velešín – 19. 3. 1833 Tábor),
který jako kněz působil na poutním místě Klokoty. Sbíral převážně duchovních písně,
které vyšly pod názvem České národní duchovní písně (1831–32), ale pod vlivem přítele
Františka Ladislava Čelakovského se zajímal i o světskou lidovou tvorbu, která jej rovněž
inspirovala k vlastní poezii.
Už v seminářích se někteří snažili poznat venkovský lid, ze kterého často vyšli
a posléze se k němu měli vrátit. Mezi bohoslovci začaly především v souvislosti
s Národopisnou výstavou vznikat různé lidovědné kroužky. Právě tady se v budoucích
kněžích probouzel zájem o folklor, který u některých skončil brzy po vysvěcení, jiným
s hromadícími se povinnostmi ve farnostech nezbýval čas, ale u některých, jako byli např.
J. Š. Baar, Matěj Kolařík nebo Květoslav Fencl, se stal celoživotním tématem.
Podobně jako Baar založil v pražském semináři národopisný kroužek při spolku Růže
Sušilova83, i jihočeští bohoslovci, dokonce ještě dříve než pražští, zorganizovali svůj
národopisný kroužek. Jiří Čadek (5. 12. 1869 Ruprechtice u Domažlic – 7. 1. 1927 Mšec
u Nového Strašecí), zvolený organizátor, se o tom zmiňuje ve svém dopise Zíbrtovi,
kterým se hlásí jako přispěvatel do Českého lidu: „Vážený pane, věrni své vlastenecké
povinnosti usnesli jsme se ve svém soukromém literárním kroužku Jirsík v hojném počtu
dle svých sil a dle své schopnosti podporovati, když nemůžeme hmotně, aspoň morálně
národopisnou výstavu v Praze pořádanou a zároveň, ježto vidíme ve Vašem časopisu
Český lid jakousi přípravu k tomuto velkolepému podniku poskytnouti i tomuto dle sil
svých morální pomoci.“84 Zároveň žádá o rady a návody, jak a co sbírat, čeho si všímat
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atd. Také působil jako distributor Českého lidu mezi ostatní kolegy, běžně objednával
osm až deset výtisků.
„Nevěříte ani, jak horlivě u nás se o folklorismus teď interesuje,“ 85píše Čadek
a vyjmenovává práce a zájmy svých kolegů. Nejvíce sebrali drobných zvyků a pověr,
které Zíbrt posléze souborně vydával v článcích prvních dvou ročníků ČL „Vánoce“, „Od
Vánoc do Velikonoc“, „Masopust“ a „Velikonoce“. Ale bohoslovci se zdaleka
neomezovali jen na zvykosloví. Sám Čadek se pokoušel o delší stať „Přástky na
Domažlicku“86, jeden nejmenovaný kolega si vzal za vzor F. L. Čelakovského87 a sbíral
dosud nepublikovaná jihočeská přísloví. Sbíraly se též písně tradičně porovnávané
s Erbenem, Sušilem a Slavií.
Podle Zíbrtovy poznámky pod čarou se na sběru zvyků a obyčejů podíleli: Fr. Zeman,
kaplan (od Klatov), B. Hrabí, bohoslovec (ze Sušicka), Václav Zahradník, bohoslovec
(od Nepomuku), Josef Šimek, bohoslovec (Dobešice u Klouk – Písecko), Josef Horký,
bohoslovec (Horažďovice).88 Do okruhu Jiřího Čadka bude zřejmě patřit i Jan Schwarz
pocházející z Klatov. Jediná dostupná informace o něm je datum jeho vysvěcení
v Českých Budějovicích 19. 7. 1896. V ČL má pouze kratičký článek o dětských hrách
z Čachrova89.
Čadek podle všeho spolupracoval také s J. F. Hruškou, zabývali se společně studiem
dětské hry „Pykytyrykytyšvonc“90, sbírali různé varianty hry na Chodsku „(...) Zároveň
jsme shledali, že ta hra pouze v jedné obci (Oprechtice) na Domažlicku se provádí až
dosud. Sám jsem za svých mladých let hrával v ní velikou úlohu.“91
O deset let mladší Gotthard Felix (13. 5. 1880 Koloveč – 24. 9. 1940 tamtéž) také
koresponduje se Zíbrtem již v budějovickém semináři, nicméně nezmiňuje se o žádné
organizované skupině sběratelů. Ty většinou po odchodu svých zakladatelů a čelních
představitelů postupně zanikaly, ačkoli jak Baar v Praze, tak Čadek v Budějovicích
ustanovili své nástupce z řad mladších bohoslovců.92 Přesto i zájem jednotlivců byl
důležitý. Už jen proto, že jako předplatitelé Českého lidu (bohoslovci měli slevu) nejen
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Jiří Čadek, dopis z prosince 1891
Zmiňuje se o ní, bohužel, jen v jednom dopisu, nevíme, zda ji Zíbrtovi poslal, v ČL nebyla uveřejněna
a v Zíbrtově pozůstalosti se nedochovala.
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že se sami vzdělávali v etnografických otázkách, ale často časopis půjčovali dalším
kolegům a šířili jeho myšlenky.
Felixovými vrstevníky byli Květoslav Fencl a Jan Mottl (22. 12. 1881 Nezdice –
3. 11. 1945 Sušice), oba studující rovněž v Českých Budějovicích. V jejich
korespondenci Zíbrtovi sice není žádná zmínka, že by s Felixem spolupracovali, přesto
můžeme předpokládat, že se minimálně znali. Fencl stejně jako Felix odebíral Český lid
a všichni tři se v dopisech z prvních let jeví jako horliví sběratelé a zájemci o národopis.
Každý z nich se pokusil nějak v ČL uvést. Felix nabízí Zíbrtovi staré proroctví
uchovávané v jejich rodině. Fencl navrhuje tisk pohlednic s lidovými motivy po vzoru
Jindřicha Slováka v Kroměříži a Mottl sbírá pověsti z okolí svého rodiště. Poslal Zíbrtovi
dvě pověsti: „O hadu se zlatou korunkou“93, která byla otištěna, a „O hastrmanovi“, která
zůstala pouze v rukopise94. Těžko říct, proč si Zíbrt vybral jen jednu, obě byly stejně
kvalitně sepsané, obsahovaly dokonce poznámkový aparát. Ačkoli měl v úmyslu ve sběru
pokračovat, těmito dvěma pověstmi Mottlova národopisná činnost končí. Později udělal
církevní kariéru – stal se biskupským vikářem. Ačkoli již nic z národopisných témat
nepublikoval, zůstával folkloru nakloněn minimálně skrze styky se svým někdejším
učitelem J. F. Hruškou, kterému mimo jiné zajišťoval letní byt ve Velharticích, kde byl
farářem.
Kdybychom chtěli autory–kněze nějak rozdělit, bylo by to možné například
geograficky. Stejné dělení by se dalo vztáhnout na všechny autory, ale u kněžích je asi
nejmarkantnější, jelikož málokdo z nich se po vysvěcení vrátil do rodného místa. Část
z nich se věnovala národopisu v místě svého rodiště, často s ním byli pevně svázáni
a minimálně v seminárním období k němu ještě měli blízko. Příkladem může být Ivan
Kitzberger (28. 10. 1880 Domažlice – 6. 5. 1927 Praha), mimo jiné žák Hruškův a přítel
Baarův, premonstrát a farář v Nebušicích, jehož články se týkají výhradně rodného
Domažlicka, nebo již zmiňovaný Gotthard Felix, který, ač se jako děkan v Jistebnici
poměrně silně angažoval v tamním veřejném životě, většina jeho článků v Českém lidu
se týká jeho rodného Kolovče. Stojí za zmínku, že tam také zemřel.
Jiní se věnovali sběru v oblastech, kde působili jako kaplani a později faráři. Například
Matěj Kolařík (15. 10. 1891 Putim – 9. 10. 1949 Sedlice u Blatné) publikoval v ČL hojně
snad ze všech svých působišť – Putim, Sedlice, Čížová, Písecko. Částečně to můžeme
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pozorovat i u J. Š. Baara, který se snažil sbírat všude, kde působil, problém byl, že ve
středních Čechách už nebylo moc co.
Výjmečný případ v tomto pojetí zosobňuje Květoslav/Florian Fencl (2. 5. 1879
Adamov u Českých Budějovic – 28. 12. 1952 Vodňany) a jeho zájem o Lužici a Lužické
Srby. Narodil se, studoval, působil i zemřel v jižních Čechách, o kterých také psal své
příspěvky do ČL. Kromě toho si ale dopisoval s Jakubem Bartem-Ćišinským a v roce
1910 se s Francem Kralem (1886–1915) v Kozarcach účastnil lužickosrbské svatby,
o čemž podal zprávu v knížce Svatba v Lužici (1947).95 Ve svém dlouholetém působišti
ve Vodňanech (1904–52) nechal vytisknout pohlednice, z jejichž výdělku podporoval
lužickosrbský dětský časopis Raj, jehož redaktorem byl Kral. Navázal tím na svůj starší
záměr, který navrhoval v dopise Čeňku Zíbrtovi – vydávat pohlednice s obrázky
z Českého lidu.96 Tento záměr nebyl zrealizován, ačkoli se k němu v korespondenci
několikrát vracel. Jak se dostal k lužickosrbské tematice, není zcela jasné, stejně jako
z korespondence nevyplývá, jak se dostal na Chodsko, kde sebral vypravování J. Zemana
z Jelma o Divých ženách.
Témata, jimiž se přispěvatelé ČL z řad kněžstva zabývali, zdaleka nebyla jen církevní.
Už zde byly zmíněny zvyky, pověry, popěvky a koledy o různých svátcích, zapsaná
lidová vyprávění a pověsti. I mezi kněžími panoval zájem o historii a archiválie, jak
můžeme vidět na příkladu J. Š. Baara a jeho dějin Klenčí, nebo Matěj Kolařík, který
v době, kdy kaplanuje v Domažlicích (1916–1924), zpracovává historii sakrálních staveb
patřících pod jeho správu. Ivan Kitzberger posílá Zíbrtovi opisy z knih uložených
v domažlickém muzeu – „Slamořezači v Domažlicích roku 1588“97 z knihy Snešení
obecní od l. 1581, „Přísaha domažlických podruhů z roku 1613“98 z domažlické městské
knihy, v článku „Čertův kámen u Domažlic“99 cituje Balbínova Miscelanea a v článku
„Archivní paběrky z Chodska“ (původně „Archivní paběrky kulturně historické“ – Zíbrt
přepsal název, zřejmě se chystal článek vydat), který zůstal pouze v rukopise, cituje dle
opisů ze zemského archivu dopisy Přibíka Jeníška z Újezda z doby zastavení Chodů
městu Domažlice.100
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Zmíněný Kitzberger měl ještě jeden zájem, shodný se svým přítelem a souputníkem
v Jednotě katolického duchovenstva J. Š. Baarem, a to včelařství. Na rozdíl od Baara,
který se včelám věnoval jen okrajově (ačkoli mu byly též inspirací pro jeho dílo 101),
Kitzberger nejen že včely choval, ale také o nich publikoval, založil dokonce časopis
Včelařské rozhledy (od 1923), a měl velké zásluhy o rozvoj včelařství v Čechách.102
Církevním tématům se věnovalo více autorů, ale zdaleka ne všichni. Jak již bylo výše
řečeno, J. Š. Baar si zvláště na Přimdsku všímal kamenných křížů, tzv. bab. Biskupský
rada Matěj Kolařík se zajímal o lidový kult světců na Domažlicku – sv. Antonína
Paduánského a sv. Martina, ochránce skotu, kterého striktně odlišuje od světců
uctívaných v německojazyčném prostředí.
Gotthard Felix ve svém rodném Kolovči sebral ještě v dobách svých studií v semináři
lidové modlitbičky otištěné v Českém lidu roku 1903. Podobný zájem měl i Jan František
Hruška, který několik lidových modlitbiček, převážně z Postřekova a Chodova, sebral ve
spolupráci s farářem Jakubem Pittnerem a otiskl je v Chodské čítance103. Učitel Pantaleon
Engel sbíral též lidové modlitbičky v Hradišti u Domažlic, Kolovči, Stanticích, jejich
rukopis je zachovaný v LA PNP, nebyly vytištěny. Kromě modliteb se ovšem zabýval
i lidovým projevem zcela opačných emocí, totiž klením.

3.2 Jindřich Šimon Baar (7. 2. 1869 Klenčí pod Čerchovem – 24. 10. 1925 tamtéž)
Baar proslul zejména jako katolicky orientovaný spisovatel, méně už je známa jeho
obsáhlá folkloristická činnost, která se ale silně promítá do velké většiny jeho prací
beletristických, v nichž zobrazuje současný i minulý život na Chodsku. Věnoval se jí
převážně ve dvou obdobích svého života, kdy měl nejlepší přístup na Chodsko, totiž jako
student bohosloví, kdy se domů vracel na prázdniny (1889–94), a pak až v posledním
období svého života, kdy se na penzi vrátil do rodného Klenčí. Nicméně, jak bude ještě
podrobněji zmíněno, národopisné otázky jej zajímaly po celý život a v rámci možností se
k nim vracel i na svých mimochodských působištích.
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Pocházel ze starého chodského rodu původně Borů, za tereziánských reforem
přejmenovaných na Baary.104 Podobně jako Jan František Hruška, s nímž byl příbuzný,105
pohyboval se i Baar od malička v prostředí živé chodské tradice, znal důvěrně vyprávění
svých prarodičů, atmosféru hyjt, kterých se později účastnil také aktivně předčítáním
lidových kalendářů, časopisů, a především Jiráskových Psohlavců, kteří vycházeli
v časopise Květy od roku 1884. Kromě rodičů a sestry, jejíž náhlé úmrtí jej silně
poznamenalo, měl na Baara velký vliv bratránek František Baar, pozdější farář
v Žinkovech u Plzně106, a také strýc z otcovy strany Josef Baar (1835–1907), první, kdo
sepsal česky historicky podloženou zprávu o chodské rebelii, od roku 1885 farář v Putimi
u Písku, kde ho Jindřich za dob svých studií často navštěvoval. Možná i tyto známosti,
znalost farského prostředí a v neposlední řadě maminčino přání sehrály roli v tom, že se
později mladý Jindřich rozhodl pro studium teologie, když jiná studia z finančních
důvodů nepřipadala v úvahu.
Počátky Baarových studií na gymnáziu nejsou nijak slavné. Až díky zásahu svého
staršího příbuzného „Hondzíčka“ Hrušky začal pilně studovat a posléze se stal
premiantem.107 Zde také ve studentském časopise První vzlety publikoval své první
literární pokusy. Po maturitě ale místo vysněné filosofie vstoupil do pražského
bohosloveckého semináře. A právě zde začíná jeho folkloristická činnost. O Chodsku
a postupném úpadku jeho svérázu přednáší v bohosloveckém kulturním spolku Růže
Sušilova, jehož se později stane předsedou.108 Roku 1891 ale publikuje v Květech také
kritiku Hruškova článku o národní písni na Chodsku, což má za následek několikaleté
rozkmotření mezi oběma příbuznými.109
S chystanou Národopisnou výstavou a právě vyšedším prvním číslem časopisu Český
lid se zájem o folklor šíří i mezi členy semináře. Z Baarova podnětu tak vzniká roku 1892
v rámci Růže Sušilovy národopisný kroužek, jehož členové vzali za svou výzvu Českého
lidu ke sběru lidopisného materiálu ve svých rodištích. Pro nás je zajímavé, že jeho členy
http://www.chodsko.net/clanky/clanek/121, vyhledáno 8. 4. 2018
Baar ve svých dopisech oslovoval Hrušku „strýčku“, ale z korespondence není zcela jasný konkrétní
příbuzenský poměr mezi oběma muži. Po Hruškově návštěvě v Ořechu Baar píše: „Vřele milovaný pane
strýčku, jsem tuze rád, že se vyjasnil náš tuze zamotaný poměr příbuzenský, a tak jednou provždy mám
určený nadpis svých epištol.“ Muzeum Chodska v Domažlicích, 7000118 Hruška – L2/3a, J. F. Hruška –
korespondence přijatá – Baar, dopis z 8. 6. 1914
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byli mimo jiné Vendelín Engler (Tajanov – Klatovsko), Jan Konopík (Luženice –
Domažlicko)110 a František Košák (Buřenice – okr. Ledeč, Horažďovice). Posledně
jmenovaný se stal Baarovým nástupcem a jako jeden z mála přispíval do Českého lidu
i po svém vysvěcení, poslední jeho příspěvky jsou z Rokycanska. Většina z drobných
příspěvků této skupiny vyšla v prvních ročnících Českého lidu spolu se zprávami dalších
dopisovatelů v souborných článcích „Vánoce“, „Od Vánoc do Velikonoc“, „Masopust“,
„Velikonoce“.
Sám Baar se Zíbrtovi přihlásil hned v listopadu 1891: „Slovutný pane, když přečetl
jsem slova na třetí straně Českého lidu: ‚Sborník náš neodmítne nikoho z řady
přispěvatelů (...),‘ osměluji se i já nabídnouti Vám do třetího čísla Českého lidu
přiloženou práci. Jsem diakon v knížecím arcibiskupském semináři a jako taký mám po
ruce pomůcek ovšem velmi málo a sháněti je nedovoluje mi řád domu. Rady odborné
ovšem také postrádám, proto, slovutný pane, odpusťte mi, prosím, že odvážím se několika
otázkami Vás obtěžovat.“111 Dále píše, že své sebrané písně srovnává s Erbenem,
Čelakovským, Němcovou a se sbírkami Slavie a ptá se, jestli je nutné srovnávat též
s Kollárem, Bartošem a Sušilem. Další otázky se týkají řazení písní, dialektu a jeho úprav,
odvolává se v tom na rady prof. Gebauera v „návodu pro sběratele“.
Později, zřejmě podle Zíbrtových pokynů, sám vypracoval doplňující dotazník pro
sběratele–kněze. Svoji pozornost věnovali především náboženským tématům v českém
zvykosloví, promítání křesťanských slavností do venkovského života, lidových zvyků
souvisejících s církevními svátky apod. Kromě toho vypracovali bohoslovci (už po
Baarově odchodu) pod vedením Antonína Podlahy soupis církevní katolické literatury
pro katolické oddělení NVČ.112
Po Baarově vysvěcení a odchodu ze semináře spolek postupně upadal, až zanikl úplně.
Obnovit se jej bohoslovci pokusili až v roce 1912. Doklad o tom je uveřejněn v ČL
z téhož roku v rubrice „Časové zprávy“. Předseda Růže Sušilovy P. Josef Resl chce
navázat na někdejší lidopisný zájem a Baarovu činnost a prosí Zíbrta o rady: „Víme, že
ve styku s lidem mnohé věci bychom si mohli všímnouti a leccos ještě pro kulturní historii
a lidovědu vytěžiti, že bychom mohli více viděti, než obyčejně vidíme, kdybychom se uměli

V ČL má celkem tři příspěvky o zvycích masopustních a na prvního máje v Luženicích. Kromě
zmínky u Rudolfa Lužíka v souvislosti s Baarovým kroužkem se mi ale nepodařilo o něm dohledat jiné
informace.
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lépe na život a povahu lidu dívati a kdybychom věděli, kde a čeho by bylo záhodno si
všímati.“113
Se Zíbrtem se Baar osobně seznámil už v době svých studií v Putimi na faře. Baarův
strýc Josef, putimský farář, působil jako katecheta v Písku, kde Zíbrt studoval a kde jej
později navštěvoval. Za doby svých pražských studií se Baar se Zíbrtem blíže spřátelil,
a dokonce se navštěvovali a probírali spolu praktické otázky národopisné činnosti.114
Zíbrtovi vděčil Baar za základní odborné poznatky, informace a rady ohledně sbírání
fokloru, konkrétní témata, na která se měl zaměřit či jednotlivosti, kterých si všímat...
V pravidelném kontaktu zůstali i po Baarově vysvěcení, a to až do roku 1911.
Z pozdějších let máme dochováno pouze několik gratulačních lístků.115 V roce 1908 byl
Baar jmenován oficiálním spolupracovníkem Českého lidu.
Prázdniny, které trávil doma na Chodsku, využíval ke studiu archivních materiálů
a jejich zveřejňování v Poslu od Čerchova. Především ale sbíral folklorní materiál.
Těžištěm jeho práce se stává lidová píseň. Rudolf Lužík v ediční poznámce k soubornému
vydání Baarova folkloristického díla jmenuje jeho spolupracovnice (sestry Jindřicha
Jindřicha učitelky Annu a Barboru) i zdroje – dudáky, houdky a zpěváky, mezi nimi oba
své rodiče, Šteffka v Újezdě116, Jakuba Záhoře řečeného Běťák v Dílech a mnoho
dalších.117 Jeho sbírka je považována za do té doby největší sbírku chodských písní vůbec.
S odhadovanými 1400 položkami (doloženo 1 230118 – ne všechny lístky se dochovaly)
předčí i sbírky muzikologů Otakara Zicha, Ludvíka Kuby, Čeňka Holase a dalších. Pro
nedostatečné hudební vzdělání však nemohl zapisovat melodii písní a ani se neodvážil
svůj materiál odborně zpracovat. Pouze malou část publikoval nadvakrát v Českém lidu
v článku nazvaném podle starého tanečního typu dochovaného na Chodsku „Do
kolečka“.119 Třetí část připravená k vydání v katolickém časopise Vlast zůstala pouze
v rukopise.
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Až v roce 1923, nemoha ji jinak upotřebit, předal celou svoji sbírku hudebnímu
skladateli a příteli Jindřichu Jindřichovi (1876–1967), který ji zahrnul do svého
monumentálního osmidílného (devátý díl v rukopise) Chodského zpěvníku (1926–1955).
Jindřich nezapisoval písně tak, jak je slyšel přímo z úst lidových zpěváků, ale
z filologického hlediska je upravoval do podoby ideální chodštiny. (Stejně tak upravoval
melodie do dvoj– až tříhlasů.) Oproti němu Baar více respektoval vývoj a proměny jazyka
(a to nejen pro své nedostatečné filologické vzdělání) a zapisoval přesně, co slyšel,
přestože ve výsledném díle pak mohl zápis některých slov výrazně kolísat. Tento rozpor
se objevuje i v Baarově korespondenci s přítelem Hruškou, kde se snaží nalézt odpověď
na otázku, zda má větší váhu mrtvý „náměsíčný“ dialekt podle pravidel, nebo živá,
proměňující se chodština.120 Hruška zde zastává ve shodě s Jindřichem a krajanem
literárním historikem Emilem Felixem první možnost (Jindřichovi dokonce pomáhal
písně upravovat121).
V Baarově korespondenci Zíbrtovi můžeme nalézt také tři písně zaznamenané
i v notách.122 Baar, jak sám píše, si zde na pomoc přizval učitele Josefa Webera (působil
v Klenčí 1884–1896). Všechny tři i s úvodní poznámkou, ačkoli byly sebrány ještě
v dobách Baarových seminárních studií, vydal Zíbrt až roku 1927123, a to v návaznosti na
svůj vzpomínkový článek po Baarově smrti124. Sám Baar využíval sebraný lidopisný
materiál především ve své beletrii.
17. 7. 1892 byl Jindřich Šimon Baar vysvěcen na kněze, primici sloužil u strýce
v Putimi, druhou mši pak v rodném Klenčí. Do roku 1895 byl ustanoven kaplanem
v Přimdě, pak ve Spáleném Poříčí, Stochově, Ořechu a do roku 1897 v Úněticích. Za
svého kaplanování v Přimdě se pokoušel pokračovat ve sbírání. Snažil se v té době už
v německém prostředí nalézt alespoň zbytky folkloru českého, nářeční výrazy, způsob
života, a především pátral po památkách na přimdské Chody. Alespoň částečně si všímal
také folkloru německého, zvlášť krojů a staveb, aby je mohl porovnat s českými.125
Jeho zájem upoutaly též kamenné kříže zvané baby. Na stránkách ČL jim bylo
věnováno několik článků, především od chrudimského učitele a muzejníka Antonína
Šolty (1855–1899), který podává zprávy o křížích domněle cyrilometodějských na
LUŽÍK 1975b, 562
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Chrudimsku, Táborsku, Německobrodsku, v Horní Lužici a též na Domažlicku.126
V pozůstalosti Čeňka Zíbrta se nachází dvě fotografie a další dva nákresy křížů z okolí
Přimdy zaslané Baarem.127 Každý kříž a též místo, kde stojí jsou systematicky popsány
a je u nich zaznamenána i pověst (pokud je dochovaná), která se k danému místu váže.
Jinak se ale nesnaží nijak objasnit vznik křížů ani je datovat. Zíbrt otiskl v ČL Baarův
článek o přimdských křížích,128 kde částečně cituje popisky u obou fotografií a nákresů,
částečně vychází zřejmě z dalšího Baarova textu, který se v Zíbrtově pozůstalosti
nedochoval, stejně jako fotografie třetího kříže, která je u článku otištěna.
V německém prostředí Přimdy Baar nebyl šťastný, českého materiálu ke sbírání bylo
málo a na Chodsko daleko. Několikrát si na to Zíbrtovi v korespondenci stěžuje: „(...)
jsem zde vystavený úšklebkům zásadních našich nepřátel.“129 Tím naráží na posměch,
a dokonce stížnosti ze strany místního německého kléru.
V roce 1895 se jako kaplan ve Spáleném Poříčí aktivně účastnil příprav na NVČ,
organizoval místní sběratelskou činnost a spolupracoval s výborem NVČ. Navrhoval, aby
se na výstavě mimo běžná lidová stavení ze všech koutů Čech, Moravy, Slezska
a Slovenska objevila také prostá venkovská fara, což se nakonec, bohužel, neuskutečnilo,
ačkoli katolické oddělení na výstavě bylo.
Po několika neúspěšných žádostech o fary ve středních Čechách a v Praze, se dostal
roku 1899 jako farář do Klobuk u Slaného a později do Ořecha u Prahy. I ve středních
Čechách se zpočátku pokoušel alespoň trochu sbírat, ale nebylo už příliš co. Odkládání
kroje a s ním celého starého způsobu života zde postupovalo daleko rychleji než na
periferním Chodsku. Kromě dvou drobných článků „Zaříkání za krokví“ (1909)130
a „Svatba v Řeporyjích“ (publikoval Zíbrt až v roce 1926131) se zde věnoval především
své beletristické a částečně historické činnosti, kde zúročil i své studium klenečských
archivních materiálů, když s přítelem Františkem Teplým zpracoval dějiny rodného
Klenčí.132 Alespoň skrze svou práci literární se mohl vrátit na milované Chodsko. V jeho
Šolta se ve svých článcích snaží uvést na pravou míru mínění některých badatelů, že kamenné kříže
na našem území (především na Moravě) pochází z 9. století a mají upomínat na misii sv. Konstantina a
Metoděje. Ve skutečnosti byly tyto kříže většinou stavěny, alespoň podle letopočtů, až v raném novověku,
obvykle na místech neštěstí, náhlých nebo dokonce násilných úmrtí a jako kříže smírčí. Na Domažlicku
čerpal informace od faráře Františka Langa z Milavčí. –ŠOLTA 1894, 180
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knihách se objevují autobiografické motivy jak z kněžského života, tak z dětství
stráveného na Chodsku.
Velkým inspiračním zdrojem se mu stala jeho matka, která se za ním přistěhovala na
faru v Klobukách a po přemlouvání Františka Teplého133 i později do Ořecha u Prahy,
aby synovi vedla domácnost. Její vyprávění i její po Chodsku zařízená světnička na faře
připomínaly Baarovi dětství a domov. Z jejího vyprávění čerpal motivy pro své knihy
a samotnou osobnost své matky nakonec vtělil do několika svých knih.
V době jeho kněžské služby v Klobukách (1899–1909) a Ořechu (1909–1919) až na
několik výše jmenovaných výjimek obrátil Baar svou pozornost od folkloru k beletrii. Až
v roce 1924 při obnovení vydávání Českého lidu po desetileté pauze se Zíbrtovi ochotně
hlásí jako bývalý přispěvatel. Časopis nemohl odebírat, přesto v něm byl vytištěn jeho
článek „Karel Jaromír Erben sbírá kroje pro národopisnou výstavu v Moskvě“134, kde
také čerpá z domažlických archivních materiálů. To svědčí o velkém přátelství a úctě,
které mezi oběma muži panovaly, neboť Zíbrt jinak zásadně vydával pouze články
pravidelných odběratelů.
Ještě v době kněžského působení v Klobukách Baar také hojně cestoval, navštívil
Polsko, Slovensko a se svým přítelem Ivanem Kitzbergerem podnikl cestu do Itálie.
Navštěvoval ale i příbuzné a známé v Čechách. Z jeho návštěv u strýce faráře v Putimi se
zrodil slavný román Jan Cimbura. Ukázku z něj otiskl Zíbrt v Českém lidu 1909135.
I v jižních Čechách Baar při svých návštěvách už od dob studijních sbíral lidové podání
(dochoval se jen zlomek písní), které pak ve svém románu zúročil. Po úspěchu Jana
Cimbury u čtenářů (cenu Akademie nezískal) se rozhodl napsat mu ještě protějšek –
jihočeskou selku, jak se o tom několikrát zmiňuje v korespondenci Zíbrtovi. Po smrti
strýce v Putimi (15. 12. 1907) však od tohoto záměru upustil. „Teď je však konec! Strýce
zem tlačí a s ním umřely mi stará Keclice s Brožákovou i strýcova stará, jak jí říkal
puncovaná bába, devadesátiletá Pelikánka.“136
V této době se aktivně účastnil reformního hnutí katolického duchovenstva. Před
koncem války podepsal Manifest českých spisovatelů a po vzniku samostatného
Československa byl zvolen předsedou Jednoty katolického duchovenstva. V této funkci
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však nesetrval dlouho pro různé vnitřní rozpory, které ho nakonec tak znechutily, že
odešel do předčasné penze a v září 1919 se vrátil do rodného Klenčí. Tam mu matka
(†1915) už v roce 1910 koupila dům (dnešní Baarovo muzeum), kam se uchýlil ke své
literární činnosti.
Jeho odchod z aktivní kněžské služby i z Jednoty ale neznamenal úplné stažení
z veřejného života. V Klenčí se zapojoval do nejrůznějších akcí, psal místní kroniku,
přednášel o Chodsku, organizoval národopisné slavnosti. Snažil se podporovat řemeslnou
výrobu – klenečské hrnčíře a výrobce keramiky a také muzikanty.137
Po svém návratu na Chodsko se opět vrhl do sběru národopisného materiálu.
Předmětem zájmu už u něj nebyly písně, jak to bylo v prvním období jeho folkloristické
činnosti, ale lidová próza. Spolupracoval s J. F. Hruškou a J. Jindřichem, s nimiž se mohl
dobře doplňovat, neboť Jindřich jako hudební skladatel se věnoval především písním
a Hruška, který se kromě různých forem lidového podání zabýval hlavně dialektologií,
přijížděl na Chodsko jen na prázdniny, jinak žil v Plzni.
Baar si stejně jako u zpěváků i tentokrát našel zkušené vypravěče, za kterými docházel
do okolních vesnic. Zdatným pomocníkem se mu stal penzionovaný farář Jakub Pittner
v Postřekově. Společně zvali „tetky“ na hyjtu, pohostili je a dali si vyprávět...
Z Baarových dopisů Hruškovi, Klášterskému a dalším vysvítá, jak složitá práce to byla,
neboť všechny vyslechnuté pohádky porovnával se staršími sbírkami Němcové, Erbena,
Kuldy a hledal dosud nezapsané.138 Své folkloristické dílo shrnul Baar v knize Chodské
povídky a pohádky (1922).
Jak již bylo řečeno výše, Baar se přikláněl spíše ke stylizovanému jazyku. Na rozdíl
od prvního období, kdy zapisoval sbírané texty písní doslovně, do svých prozaických
textů více promítal sebe jako beletristu a své vlastní vypravěčské umění. Podobným
způsobem zpracovával svůj sebraný materiál i Jan František Hruška. Ve srovnání
s Hruškou byl Baar ve značné nevýhodě, neboť neměl Hruškovo filologické vzdělání
a folkloristickému bádání se věnoval jen v některých obdobích svého života a nikdy ne
naplno, vždy byla na prvním místě jeho kněžská služba a později spisovatelská činnost.
Přesto se mu díky zapálenosti pro věc a dobré znalosti prostředí skrze každodenní styk
s venkovským lidem podařilo objevit některé perly lidového vyprávění, které zůstaly
Hruškovy skryty.139
LUŽÍK 1975a, 23
LUŽÍK 1975a, 20
139
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Pro národopisnou práci ale nezanedbával ani svou literární činnost. Psal drobné
povídky inspirované chodským lidovým prostředím. Vrcholem jeho beletristické práce je
tzv. chodská trilogie Paní komisarka (1923), Lůsy (1924), Osmačtyřicátníci (1925).
Zamýšlený čtvrtý díl (Svatba) už vydat nestačil.
Baarova spolupráce s Hruškou a archivářem Teplým vyvrcholila vydáním Chodské
čítanky (1927), kterého už se Baar bohužel nedočkal (více v kapitole J. F. Hruška.)
Dokonce plánoval kromě čítanky také Chodský slabikář: „(...) čítanku pro svět, slabikář
pro naše lidi, velké i malé. V čítance povíme, co Chodsko chce říci světu, ve slabikáři, co
svět říká o Chodsku a co od něho žádá.“140
Čeněk Zíbrt ve své vzpomínce na J. Š. Baara oceňuje především jeho přímost
a pravdivost, s jakou rodné Chodsko vypodobňoval i v beletrii – „bez romantických
výmyslů, přebarvených i přesládlých selanek, vybájených a okatých průhledných
tendencí“141. V tomtéž článku přetiskl také dopis Františka Teplého, kde se mimo jiné
vyjadřuje i k Čítance: „Chceme v ní nepolemicky napravit ‚vymyšlené příběhy jednoho
romanopisce a podat v ní nejenom život toho nárůdku, ale též ukázku uvésti z literatury
o Chodech.“142 Obě tyto poznámky jsou pravděpodobně namířeny proti Janu Vrbovi,
chodskému spisovateli a vzdálenému příbuznému J. Š. Baara, vůči němuž se v posledním
období vymezovali všichni tři autoři Chodské čítanky.
Baar si byl vědom Vrbovy problematické povahy, ve svém dopise Hruškovi jej nazývá
„bojovným lvíčetem“143. Později se Vrba pokusil dostat se těsněji k Baarovi, ovšem na
úkor Hrušky, což Baar pochopil a odmítl. Hruška to interpretoval po Baarově smrti
v dopise Teplému: „(...) Vrba se hrubě dotkl mé cti, že sám Baar mi tenkráte psal, že nás
dva chce roztrhnout, aby mohl bezpečně šířit své nepravdy (...).“144
Hruška, Teplý, Kitzberger a další se po Baarově smrti nechtěli smířit s Vrbovou
interpretací jeho vztahu s Baarem a především Baarova kněžství, které podle Vrby bylo
Baarovi překážkou (jeho vzpomínky na Baara vycházely v Lidových novinách a později
též v Baarově památníku). Po smrti J. Š. Baara 24. 10. 1925 se jeho pozůstalosti ujal jeho
celoživotní přítel František Teplý. Ten z ní pak vydal několik knih, mimo Chodské
Muzeum Chodska v Domažlicích, 7000118 Hruška – L2/3a, J. F. Hruška – korespondence přijatá –
Baar, dopis z 11. 10. 1912
141
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142
ZÍBRT 1926, 125
143
Muzeum Chodska v Domažlicích, 7000118 Hruška – L2/3a, J. F. Hruška – korespondence přijatá –
Baar, dopis z 26. 3. 1920
144
LA PNP Praha, fond František Teplý, korespondence přijatá, Jan František Hruška, dopis z 14. 8.
1926
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čítanky (spolu s Hruškou) čtyři soubory Baarových kázání Ke Kristu blíž (1936–40)
a také kritiku díla Jana Vrby Nehistorická historie: námitky proti Vrbovu pojetí dějin
chodských rebelií (1926).
Kromě ukázky z Jana Cimbury otiskl Zíbrt v ČL ještě část jednoho Baarova
beletristického díla, a sice „K. J. Erbena návštěva za českou písní z nebe do Čech“145.
Učinil tak pod svým pseudonymem Emil Horský, pravděpodobně proto, že Erben se
v povídce o Zíbrtovi zmiňuje. Celá povídka vyznívá jako nářek nad současným stavem
českého venkova a idealizace Erbenových časů, tak jak to asi Zíbrt i ostatní národopisci
ve své době pociťovali.

3.3 Učitelé
Nejpočetnější skupinou autorů, kteří se aktivně zajímali o národopis a přispívali do
Českého lidu, byli učitelé. Z celkových padesáti přispěvatelů z daných tří okresů, mělo
sedmnáct pedagogické vzdělání. Někteří učitelské povolání posléze opustili a věnovali se
jiným činnostem např. muzejnictví, historii, redigování časopisů nebo vlastní literární
činnosti (Josef Holík, Antonín Šolta, Ferdinand Vaněk), jiní se začali naplno věnovat
etnografické práci (Ladislav Rutte, Karel Rozum). Těmi se budeme zabývat v příslušných
kapitolách. Někteří dokázali své povolání skloubit s dalšími aktivitami. Velmi časté byly
příspěvky (nejen) do regionálních časopisů, ať už s národopisnou, historickou či jinou
odbornou tematikou, a také samostatná literární činnost. Kromě nich i většina
venkovských kněží působila zároveň pedagogicky – jako katecheti vyučovali na školách
náboženství.
Jejich zájem o lidové vrstvy byl nejčastěji motivován vlastenectvím v duchu dobového
názoru, že vše, co je lidové, je zároveň ryze české a národní. Jak je vidět na příkladu Jana
Františka Hrušky, o kterém bude podrobněji pojednáno, zájem o folklor nebyl u učitelů
zájmem jen čistě soukromým. Ze svých poznatků mohli docela dobře čerpat při svých
školních výkladech. Například Antonín Zoglmann, profesor na klatovském gymnáziu,
píše v dopise Zíbrtovi: „Že máte více a důležitější práce, nahlížím a vím, jelikož ji musím
jako češtinář sledovat, abych žákům mohl aspoň něco povědět z Kult. našich dějin
a v literatuře činnost Vaši jim trochu objasnit. (V učebnici Truhlářově toho není a musím
tedy sám vybírati.) (...) Český lid odebírám ne kvůli mému článku, ale kvůli jeho
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důležitosti a četl jsem jej vždy a 2 ročníky odbíral prostřednictvím knihkupců. Čtu jej
nejen sám, ale i žákům ho vykládám v čítárně naší.“146
Do výkladu bylo možné též zařadit například místní pověsti – samozřejmě s řádným
komentářem a vysvětlením – nicméně například z hlediska topografického či historického
(v případě „duchů“ na hradech a tvrzích) mohly být pověsti dobře využitelným výukovým
materiálem. Na druhou stranu se sami žáci mohli stát pro učitele-folkloristu informátory,
nebo jej alespoň přivést ke zdrojům (babičky, dědečkové). Ve velkém je využil například
klatovský muzejník Karel Hostaš, když pro svou folklorně-sběratelskou činnost obeslal
okolní školy s žádostí o sepsání místních pověstí.147
Klatovský učitel František Benetka se snažil zpřístupnit svým žákům také výsledky
soudobého lidového bádání. Pro svého studenta Čestmíra – „nadšeného čtenáře“ – si
dokonce na Zíbrtovi vyžádal výtisk jeho Bibliografiie českých zemí. 148 To nebylo nic
ojedinělého. Zíbrt jako ředitel knihovny Národního muzea a redaktor muzejního časopisu
měl

přístup

k mnoha

publikacím,

které

ochotně

půjčoval

svým

přátelům

i korespondentům. Naopak přispěvatelé Českého lidu Zíbrtovi často posílali různé
archiválie, které se u nich v rodinách dochovaly nebo byly někde nalezeny (podrobněji
ve srovnávací kapitole). František Benetka dokonce upozorňuje Zíbrta na různé
potenciální zdroje historického bádání, často ohrožené likvidací – archiv na Kosti,
pozůstalost na faře v Lužci apod.
Kromě vlastního bádání a osobních vzpomínek byly důležitým pramenem též
vzpomínky starších kolegů. Díky Antonínu Zogelmannovi se nám dochovaly zápisky
jeho pratchána Jana Bittnera (1812–1902) sepsané v roce 1898.149 Zoglmann velmi
podrobně popisuje jak formu (papír a písmo), tak obsah zápisků, analyzuje jazyk:
„Pozoruhodné jsou některé tvary jmenné a slovesné jakož i zvláštnosti v pravopisu, jež
spadají v dobu učitelského působení Bittnerova, a lze za to míti, že takové odchylky byly
v letech 40.–80. i na školách obecních obvyklé.“150 Vyzdvihuje množství informací
o zanikajícím způsobu života venkovských učitelů (chození po střídě, vybírání sobotáles,
přivýdělek muzicírováním).

LA PNP, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Antonín Zoglmann, dopis z 24. 4. 1910
Pozůstalost JUDr. Karla Hostaše, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, rukopisné
poznámky k národopisu. – Podrobněji v kapitole o Karlu Hostašovi.
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LA PNP, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, František Benetka dopis z 11. 2. 1927
149
ZOGLMANN 1910
150
tamtéž, 387
146

147

49

Ke svému lidovědnému bádání tito autoři často využívali různé kroniky a pamětní
knihy obcí nebo jednotlivých institucí, k nimž měli jako kantoři dobrý přístup. Příkladem
v této oblasti může být Pantaleon Engel (16. 6. 1881 Koloveč – 28. 10. 1951 Praha),
který se zabýval rodným Kolovčem a blízkým okolím, ačkoli větší část života strávil
jinde. Většinu svých publikovaných i nepublikovaných článků a studií čerpá ze srbické151
pamětní knihy, neboť „v Srbicích mají pamětní knihu, v níž je schematicky načrtnuto
něco ze života předešlých let a nynějších“. Jednou se zmiňuje též o „pamětní knize
jakéhosi kolovečského občana z roku 1771“ a jednu z písní opisuje „ze starého,
švabachem psaného kancionálu“.152 Zájem o folklor se u něj pojí se zájmem o lokální
dějiny jako takové. Engel se zabývá převážně praktickými stránkami života na vsi
(„Osvětlování příbytků“, „Námluvy“ a „Pohřeb v Lohovčicích u Domažlic“), právní
a ekonomickou stránkou venkovské společnosti („Volba rychtáře Kolovečského“, „Co
vypravují staří pamětníci o robotě“, „Jak to bylo na venkově před rokem 1848, kdy ještě
nebylo četníků“, „Jak se na robotě trestalo“ a „Jak se soudilo před rokem 1848“) apod.
Kromě toho ale sbírá také pověsti, písňové texty, modlitby, lidová podání, recepty a další.
Kromě opisů z pamětních knih ale sbírá i lidové podání kolovečských pamětníků. („Za
časů rychtářů bylo daleko hůře, než je dneska. Tak vám bude vyprávěti každá stará osoba,
která se trochu pamatuje na dřívější doby.“)153 Své důvody pro sběr vysvětluje v jednom
z dopisů Zíbrtovi: „... poněvadž se domnívám, že podobné vypravování budou si
vyprávěti lidé ještě dlouhé léta a za několik let až as vznikne z toho tradice pestřejšího
vypravování.“154 Některé ze svých článků věnuje sestře Zdeňce.
I v článcích ne primárně historických si tito učitelé všímají místních reálií a historie
daného místa. František Benetka (1863 Klatovy – 22. 10. 1930 Jičín) v pověsti
„O mužíčkovi“ (jak se na Klatovsku říkalo vodníkovi) si zároveň s lidovými pověrami
všímá také místních reálií – historie rybníků. Další klatovský učitel podepisující se jako
Max J. Bozděch155 zase ve svém průvodním slovu k sebraným textům „Z klatovských

Srbice – ves nedaleko Kolovče na Domažlicku, odkud Engel pocházel.
LA PNP, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Pantaleon Engel, dopis z 26. 7. 1903
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vrchnostenských úřadech
154
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Kromě jeho korespondence se Zíbrtem se mi nepodařilo dohledat o něm jiné informace. Na
Domažlicku působil učitel Jan Bozděch (1882–1970), ale neměl žádný vztah ke Klatovům, zatímco tento
autor jednak své dopisy Zíbrtovi píše z Klatov, jednak se zabývá tamější tematikou. Podle Josefa Marcela
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písniček“ přidává zprávy o různých hudebnících v kraji, které čerpal z předslavské školní
pamětní knihy.
Kromě toho, že z různých pamětních knih učitelé čerpali informace pro své lidovědné
příspěvky, také se někdy podíleli na jejich vzniku. Školní kroniku v Srbicích vedl místní
učitel Bedřich Holub (15. 1. 1855 Kdyně – 3. 5. 1920 Koloveč). Svůj zájem o historii
prokládal sběrem místních pověstí, které publikoval v oblastních periodikách. Václav
Rataj (ze Sušicka), učitel a posléze ředitel obecné školy v Kunraticích u Prahy, se stal
prvním obecním kronikářem. Pamětní knihu obce zde začal psát roku 1924 a vedl až do
roku 1945.156
Pohnutý životní osud měl pozdější středoškolský profesor Antonín Zoglmann (někdy
Zogelmann, 1. 2. 1879 Vídeň – 17. 3. 1973 Karlovy Vary). Narodil se ve Vídni jako
nemanželský syn a po matčině smrti byl úřady odeslán do jejího rodiště – Kdyně. Díky
své píli a pomoci místního učitele a děkana se mu podařilo vychodit domažlické
gymnázium a vystudovat filosofickou fakultu. Po krátkém učitelském působení
v Domažlicích, Chrudimi a Rokycanech byl v roce 1919 jmenován profesorem na
Státním reálném gymnáziu v Klatovech. Své dětství popsal pod pseudonymem Felix
Blažek v knihách pro děti a mládež Dětství obecního Pepíčka a Obecní Pepíček
studentem.157 Podává zde věrný obraz Kdyňska na konci 19. století, především práci
dělníků v továrnách a v lese, kde si musel od dětství přivydělávat. Útržkovitě se v knize
objevují i postřehy lidopisného rázu, místní říkadla, pověry, způsoby lidového léčení,
primárně se ale zaměřuje na lidské předsudky vůči nemanželským dětem.158 Do
regionálních periodik přispíval články o historii Kdyně a okolí i o životě v minulosti.
Zajímaly jej především cechy a řemesla na Chodsku.159
Zoglmann je vlastně jediným autorem ze zkoumané oblasti, který se zabýval tématem
dětských her. Dotýkají se jej i níže zmínění autoři článků o letničních zvycích, v nich jde
ale primárně o popis zvyku, nikoli o téma dětí a jejich her jako takové. Své vzpomínky
z dětství Zoglmann vypisuje v nevydaném příspěvku do Českého lidu: „Říkadla
z Kdyňska a Domažlicka“. Úvod k tomuto článku se nese v podobném duchu, jako jeho
156
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spolupracoval též s Janem Fr. Hruškou na jeho národopisných studiích i pohádkových knihách.
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51

korespondence Zíbrtovi. Zoglmann si je dobře vědom, že to, co sbírá, už není současnost,
nýbrž minulost – vzpomínky na dětství a ještě dál, vzpomínky starých pamětníků: „Hry
staré dětské už náležejí minulosti, děti se baví na ulicích kopáním a házením míčů
i kamenů. (...) Proto už i řikadla nabývají ceny historické a není snad daleká doba, kdy je
budou milovníci starých zvyků a her pracně shledávati.“160
Mezi sběrateli folkloru se často objevuje téma lidového léčení – přírodními
i „čarodějnými“ způsoby. Z učitelů tento zájem projevil Jan Evangelista Roubal
(16. 8. 1880 Chudenice – 23. 10. 1971 Praha), na jehož příkladu můžeme vidět, jak
konkrétní specializace mohla ovlivnit sbírání folklorního materiálu. Kromě toho, že byl
středoškolským pedagogem (v letech 1919–1938 ředitelem dívčího gymnázia v Banské
Bystrici)161, byl především významným entomologem. Při svém zkoumání hmyzu si
musel zajisté všímat i biotopů, především rostlin, kde se jednotlivé druhy vyskytovaly.
Odtud už je jen krůček k zájmu o lidové názvy a vůbec lidové mínění o určitých
rostlinách, které podal ve svém článku „Rostliny v lidovém podání na Klatovsku“.162
Využívá zde jak své odborné vzdělání – latinské názvy rostlin (a hub) a odborné určení
používaných herbářů, tak informace získané od místního obyvatelstva: „Všecka data jsem
pilně sbíral pouze mezi lidem na vesnicích u Klatov a mnohé tajnosti pod přísným slibem
mlčenlivosti vypáčil z několika bab kořenářek. Bude-li toto některá čísti, zanevře jistě na
mne, a taková již umí zanevříti.“163
Jak vidno, neomezuje se Roubal pouze na lidové názvy rostlin, ale ke každé přidává
též její použití ať už jako okrasy (zvlášť do velikonočních a božítělových kytic), potravy
lidí i dobytka nebo jako zdroj zábavy dětí. Nejvíce byly rostliny samozřejmě používány
jako léčivo. I tyto případy Roubal zaznamenává. Stejně jako lid neodděloval samotné
léčivé účinky rostlin a čarodějného zaříkávání, které jejich užití doprovázelo, také on
zcela přirozeně prokládá svůj výklad přepisy takovýchto čarování. Omezuje se však
pouze na prostý popis, lidovou pověrečnost, případně nějaký boj s ní vůbec nekomentuje.
Do léčivého zaříkávání se přidávaly také různé křesťanské symboly, křižování, opakování

LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Antonín Zoglmann: Řikadla z Kdyňska a
Domažlicka
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jmen svatých a nejsvětější Trojice a podobně. V tomto směru se vlastně prolíná
s lidovými modlitbami i klením, které sbíral např. výše zmíněný Pantaleon Engel. 164
K Janu Roubalovi je potřeba doplnit ještě jeden jeho příspěvek, původně v LA PNP
označený jako „nezjištěný“. Podle rukopisu, a hlavně podle poznámky v jednom
z Roubalových dopisů Zíbrtovi165 je však docela dobře možné přiřknout text „Kdy a kde
naše dědečky a babičky strašívalo“ právě tomuto autorovi. Také zde se projevuje
Roubalovo pedagogické vzdělání, když píše, že tato pověrečná vyprávění „dával si
vypravovati pro zajímavost jak psychologickou, tak i pro poetické poznání drahých mi
míst...“166
Podobně jako kněží, ani učitelé se obvykle nevraceli do svých rodných vsí. Po
absolvování univerzity nebo učitelských ústavů dostávali místa různě po Čechách a až
později se někde etablovali (kněží po několika letech kaplanování dostali stálou faru).
Proto můžeme také u učitelů vypozorovat dvě různé tendence. Buď sbírali v místě svého
působení, nebo svůj zájem soustředili na svou rodnou obec a okolí, ať už se jako učitelé
dostali kamkoli. Obě tyto skupiny pak spojuje již rovněž zmíněný Bedřich Holub, který
se po studiích na učitelském ústavu v Praze vrátil do rodného kraje a vyučoval ve Kdyni,
Srbicích, Štichovicích a Kvíčovicích.
Do první skupiny můžeme zařadit již zmiňovaného J. E. Roubala, nebo Jaroslava
Houšku. Kromě zmínky v jeho korespondenci Zíbrtovi, že jej „na jazykové rozhraní
Šumavy zaneslo jeho povolání“167, o něm nemáme žádné bližší informace. Dva rukopisy
článků určených do Českého lidu uchovávaných v LA PNP odhalují svým čtivým stylem
jeho zájem o místní tradice a pověry. Věnoval se mj. oblíbenému zvyku o Letnicích
nazývanému různě v jednotlivých vsích: Dření žáby, Hra na krále, Pykytylykytyšvonc,
Letničky nebo Kozy. Oblíbenost tohoto zvyku dokládá velký zájem autorů napříč
různými povoláními, kromě Houšky se jím zabývali bohoslovec Jiří Čadek, právník Josef
Královec, muzejní pracovník Karel Rozum a rolník Jiří Seidenglanz. 168
Do druhé skupiny, která je početnější, patří F. Benetka, P. Engel a Václav Rataj (5. 11.
1883 Hory Matky Boží – 3. 1. 1949 Kunratice u Prahy), který materiál pro své lidovědné
články zasílané do redakce ČL sbíral výhradně ve svém rodišti a okolí. Tak se mu podařilo
Viz také kapitolu o kněžích.
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Jan Evangelista Roubal, dopis z 28. 2. 1902
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zaznamenat několik pověstí a dvě lidové písně z Hor Matky Boží. Článek „Štědrý večer
na Sušicku“, který je v LA PNP zařazen do Ratajovy složky, je psán jiným písmem než
ostatní články, text kunratické pamětní knihy a jediný dochovaný Ratajův dopis Zíbrtovi
z roku 1905. (Další dva články byly otištěny v Českém lidu v letech 1906–07, tedy se
časově shodují s dopisem a sběrem písní, o kterém se Rataj Zíbrtovi zmiňuje a nabízí mu
je pro časopis.)
Bohužel u posledně jmenovaného rukopisu není datace, takže se můžeme jen
domnívat, že tento článek mohl být vůbec prvním Ratajovým lidopisným sběrem, který
možná provedl již v mládí. Rukopis by tomu odpovídal, je uhlazenější, čitelnější
a jednotnější. Neobvyklé je, že Rataj do svého článku pojímá i německé osady. Ačkoli se
jasně vůči Němcům vymezuje (jako většina národopisců hledá české kořeny), zároveň si
všímá německého vlivu v českých vsích, např. u názvů dnů v týdnu: „jutorf, mitlich,
finftvu“. Ze štědrovečerních zvyků se zaměřuje především na jídelníček (rozlišuje chudé
a bohaté domácnosti) a důležitou otázkou pro něj je, jestli se v domácnosti vyskytuje
vánoční stromek.

3.4 Jan František Hruška (6. 6. 1865 – 17. 10. 1937)
Nejpozoruhodnější postavou z řad učitelstva v daných oblastech je bezesporu Jan
František Hruška. Narodil se 6. 6. 1865 v chudé dřevorubecké osadě Pec pod Čerchovem.
Oba jeho rodiče pocházeli z písmáckých rodin, které po generace udržovaly a předávaly
lidovou moudrost. Proto je také právem zván „Arcichodem po meči i po přeslici“.
Přestože rodina byla poměrně chudá, umožnili mu rodiče vychodit domažlické
gymnázium. Tam se setkal se svým mladším příbuzným Jindřichem Šimonem Baarem,
kterého vedl a pomáhal mu při studiu. Jejich příbuzenský vztah není zcela jasný, Baar ve
svých dopisech oslovuje Hrušku „strýčku“. Zajímavá je v této souvislosti Hruškova
poznámka v dopise Teplému z 15. 9. 1930, kde se zmiňuje o možném dvojím
příbuzenství s Baarem na základě matričního záznamu z roku 1744.169
Hruška se od malička setkával s žitým folklorem, a to především na hyjtách, jak se na
Chodsku říkalo svátečním sousedským setkáváním, kde se hojně vyprávělo, zpívalo,
někdy i tančilo. Také se tam četly vlastenecké a náboženské knihy. Největší dojem na
prosté Chody udělal bezpochyby román Aloise Jiráska Psohlavci. Jirásek ve svém díle,
LA PNP Praha, fond František Teplý, korespondence přijatá, Jan František Hruška, dopis
z 15. 9. 1930
169
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ač románovém, velmi dobře vystihl drsnou chodskou povahu, lpění místních obyvatel na
starých obyčejích transformované tady do boje za stará privilegia. Chodové, jako by na
stránkách knihy nalézali sami sebe. Také to byl jeden z impulsů vedoucích k širšímu
zájmu o historii a pomalu vymírající způsob života předků.
V roce 1874 pozval trhanovský rodák, budoucí věhlasný lékař Josef Thomayer na
Chodsko svého přítele Aloise Jiráska, kterému se zde velmi zalíbilo a později tu hledal
a našel inspiraci pro svůj román. Kromě studia místních archivů také procházel v roce
1882 chodské vesnice a nechal si vypravovat různé verze pověsti o Kozinovi. Jeho
průvodci se stali řídící učitel K. Forejt a mladý filosof Hruška.170 Spisovatel na mladého
studenta nezapomněl, o čemž svědčí korespondence mezi oběma muži uložená v Archivu
Muzea Chodska v Domažlicích. Jirásek mimo jiné jako člen skupiny přátel lidového
umění, která měla na starosti expozici české chalupy na Jubilejní zemské výstavě v Praze
1891 dojednával s Hruškou zaslání některých vystavovaných předmětů a fotografií
z Chodska.171
To už Hruška po absolvování domažlického gymnázia studoval filosofickou fakultu
na pražské české univerzitě. Na studiích jej 120 zl. ročně podporoval hrabě B. Stadion.
V proslulém Gebauerově filologickém semináři se v pravém slova smyslu započal
Hruškův vědecký zájem o Chodsko, když si pro svoji pololetní práci vybral téma:
„Chodové, jejich mravy a řeč“. Od té doby se stalo toto téma pro Hrušku tématem
životním. Při studiích potkal řadu budoucích velkých osobností, mimo jiné se zde
seznámil také s Čeňkem Zíbrtem, kterému dodával podklady z Chodska pro jeho první
lidopisné práce.172 Hned od počátku vydávání Českého lidu v roce 1891 do něj přispíval
svými studiemi, články a krátkými zprávami a se Zíbrtem vedl přes některá nedorozumění
víceméně srdečnou korespondenci. „Dal jsem Vám slovo dříve, něž začal Č. L. vycházeti,
že s Vámi budu upřímně pracovati, a to podle nejlepšího svého vědomí i svědomí a tomu
dostojím.“173
Už za studií začal publikovat krátké studie a články o životě chodského lidu především
v časopise Květy: „Národní píseň na Chodsku (ukázka z kulturních studií o Chodech)“,
„Strašidla na Chodsku (úryvek z kulturních studií o Chodech)“, „Pověra na Chodsku
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(ukázka z kulturních studií o Chodech)“174. Mimoto se pokoušel také o beletristické dílo
nazvané „Douba dřevař“ (1889) inspirované chodským folklorem, které vydal
v Národních listech pod pseudonymem A. B. Hanin175.
Na studii Národní píseň na Chodsku zareagoval Jindřich Šimon Baar veřejně
publikovanou kritikou, která zapříčinila mezi dosud dobrými přáteli roztržku na několik
let.176 Hruška se o tom zmiňuje Zíbrtovi: „Mám svědomí tuze měkké. (...) S nikým neměl
jsem žádného nepřátelství ani sporu – kromě pana Baara, jenž musí, co způsobil, litovati
sám (...)“177 Až v roce 1909 se oba příbuzní opět usmířili a od té doby udržovali
pravidelnou a velmi vřelou korespondenci.178 Také se navštěvovali. Zvlášť dojemné je
vyprávění básníka Antonína Klášterského o Hruškově návštěvě na faře v Ořechu roku
1917, kdy přiměl ořešského faráře, aby sloužil mši sv. za český národ a sám Hruška mu
při tom ministroval.179
V první polovině 90. let 19. století probíhaly v rámci příprav na Národopisnou výstavu
českoslovanskou (1895), na které se Hruška též podílel, krajinské výstavy. Hruška se
spolu s domažlickými učiteli a kulturními pracovníky Antonínem Srnou, Josefem
Žuvníčkem a Maxem Duffkem zapojil do přípravy Hospodářské, průmyslové
a národopisné výstavy v Domažlicích roku 1893.180 Zároveň se Srnou vypracoval
podrobný návod, co a jak se má sbírat. V roce 1897 byl pak dokonce jmenován
spolupracovníkem lidovědného odboru a krajinským jednatelem pro Chodsko
Archeologické komise při České akademii.
Kromě krátkých zpráv o vánočních a velikonočních zvycích, které Zíbrt uveřejnil
v souborných článcích, do nichž použil texty různých autorů, vydal v rámci Českého lidu
23 článků, čtyři zůstaly v rukopise. Většinou jsou to kulturní studie, zvykoslovné
obrázky, později pohádky a lidová vyprávění. Nejdůležitější studie „Statek i chalupa na
Chodsku“181 vycházela na pokračování ve 2.–4. ročníku. Nejen po filologické stránce
(Dialektický slovník chodský, 1907) byl Hruška velmi pečlivý. A tak není divu, že se
poněkud rozčarovaně obrací na Zíbrta, když ve druhém čísle ČL našel nepřesnosti
174
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v nákresech ke své studii: „Že naše kresby nebyly úhledny, vím; ale byly správny!“182
V následujícím dopise se snaží uvést vše na pravou míru, neboť přecitlivělý Zíbrt si
jakoukoli připomínku bral jako osobní kritiku a okamžitě vyrazil do protiútoku. Hruška
mu vysvětluje, že si nemohl najmout architekta, ale pouze kreslíře. Přesto architekt, který
„věci rozumí“ a který zjevně nákresy překresloval k vydání, udělal chybu. Podobně
upozorňuje také na některé folkloristické chyby ve Světozoru.183
Celý život toužil vrátit se na své milované Chodsko, což mu bohužel nebylo dopřáno.
Svoji učitelskou dráhu začínal sice v Domažlicích, ale poté vystřídal více či méně
vzdálená místa: Pardubice (1896–97), Klatovy (1897–98), Plzeň (1898–?), Jindřichův
Hradec (1900–02) až byl roku 1902 jmenován skutečným profesorem v Plzni. O svém
přání se několikrát zmiňuje v dopisech Zíbrtovi a prosí jej o přímluvu u Akademie.
„Představoval jsem si, až ukážu ve svých článcích, co všecko dá se ještě na Chodsku
vytěžiti, že ochotně bude postaráno, abych z kraje toho nebyl vzdálen, zvlášť když každým
dnem se práce zachraňovací ztěžuje vymíráním nejstarších hlav.“184
Přestože většinu života prožil v Plzni, stále se na své rodné Chodsko vracel. Každé
prázdniny, pokud mu zdraví dovolilo, trávil po chalupách chodských vesnic a pilně sbíral
veškerá lidové podání. Z toho pak čerpal při psaní svých pohádek a bajek. Nepublikoval
je přímo tak, jak je vyslechl od lidových vypravěčů, protože zápisky ze svých
sběratelských výprav pořizoval vždy až po návratu domů. Vysvětloval to velkou
nedůvěrou chodského lidu, se kterou se musel potýkat. Prostí vesničané se báli, aby jejich
vyprávění „nedal do novin“ nebo „neroznášel po kalendářích“, zkrátka, aby je nějak
nezneužil. A když se mu zase podařilo přesvědčit dřevaře, aby se nechali pro jeho článek
o dřevorubcích na Chodsku vyfotografovat, urgoval potom Zíbrta, aby co nejrychleji
vydal alespoň část článku, aby mu dřevaři uvěřili.185
To, co vyslechl, pak vypsal vlastními slovy. Díky tomu, že byl od dětství s žitým
chodským folklorem obeznámen, nečinilo mu potíže vyjadřovat se jako lidé, od kterých
čerpal. Navíc jeho hlavním zájmem byla filologie. Po vzoru Františka Bartoše pracoval
takřka celý život na Dialektickém slovníku chodském.186 Zde se neomezoval pouze na
suchopárné vysvětlení pojmů, ale podával k nim celý obšírný výklad, často i s konkrétním
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Jan František Hruška, dopis z 15. 9. 1892
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použitím v přímé řeči.187 S těmito znalostmi mohl vypravovat – psát pohádky či bajky,
jako pravý chodský písmák. Sám se k tomu vyjadřuje v reakci na Žuvníčkovu
a Polívkovu kritiku své knihy Na hyjtě: „Už to, že v lidovém podání, když se bere, co se
namane, objeví se leccos kluzkého i drsného, nepřipouští této metody do knih pro mládež.
Proto taky podtitulem naší knihy stojí slovo ‚vypravuje‘, nikoli ‚zapsal‘. Nepokládám se
za sběratele; měl jsem otce Choda z Chodova, matku Chodku z Klenčí, po starodávném
chodském řádu byla vedena celá naše domácnost, vyrostl jsem v těch věcech a srostly se
mnou (...).“188
Lidová vyprávění se snažil sbírat přímo na hyjtách, protože mimo ně nebyla ta správná
nálada. (Toho si byl vědom i J. Š. Baar při svých sběrech a když nemohl na hyjtu, snažil
se svým vypravěčkám jejich přirozené prostředí alespoň přiblížit, zval si je k sobě domů,
nebo k některému známému, pohostil je a nechal povídat.) Ve své knížečce Z pozadí
chodského národopisu (1921) popisuje Hruška svoje sběratelské začátky, především
svízele s pořizováním obrazového doprovodu ke svým článkům. Spolupracoval s malíři
Antonínem Levým, Ferdinandem Velcem (1920 úkladně zastřelen v Sarajevu),
gymnazijním profesorem kreslení Kovářem, studentem Janem Paroubkem, který mu
později ilustroval pohádky. Velkou pomocí mu byl fotografický aparát, na který ale neměl
prostředky, proto spolupracoval s fotoamatérem továrníkem E. Tšídou z Kdyně
a Eduardem Strouhalem, který mu fotil dřevorubce. Posléze se naučil fotografovat sám
a aparát si půjčoval.
Svůj sebraný písňový materiál také pečlivě porovnával se sbírkami Erbenovými,
Kuldovými, Němcové a dalších. Případně pátrá po jejich zdrojích, tj. po tištěných
sbírkách mezi lidem. Na jednu z nich v postřekovském mlýně jej upozornil přítel Baar.189
V letech 1889–1892 též sbíral spolu s chodským muzikologem Jindřichem Jindřichem
písně. Hruška zapisoval texty a Jindřich melodie. Část jich vydal v Českém lidu
a Květech, celou sbírku ale posléze poskytnul Otakaru Zichovi, který působil na Chodsku
jako učitel v letech 1903–1906190. S Jindřichem ale spolupracoval dál. Opravoval mu
nářečí v jeho „Chodských písních“ a Jindřich na oplátku napsal na Hruškův text pastorelu
„Zpěv vánoční“. Jindřich pak pokračoval v Hruškově díle dialektologickém. Svůj
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slovník191 rozšířil jednak na nehistorické oblasti Chodska, jednak o výrazy, které Hrušku
nezajímaly (slang, různé prupovídky a novotvary).192
Zatímco Jindřich Jindřich (původně) i ostatní muzikologové se zaměřovali pouze na
chodské písně, Jindřich Šimon Baar (v posledním období) na lidová vyprávění
a slovesnost, Hruška zachycuje Chodsko ze všech stran a ve všech projevech – jak
duchovních, tak hmotných. Zajímá se především o způsob života místních lidí. Odtud pak
plyne zájem o jejich jazyk, písně a vyprávění na hyjtách, ale také o předměty běžně
používané a prostor, v němž žijí. Živě popisuje senci (hlavní obytná místnost chodských
stavení) ne jako předmět vystavený k pozorování, ale jako v přítomnosti obývaný prostor.
Proto také nelze jednoduše Hrušku zařadit jako folkloristu, sběratele, spisovatele nebo
dialektologa či filologa. Celou Hruškovou osobností a celým jeho dílem prostupuje
nezměrná láska k rodnému kraji a zároveň snaha zachovat jej tak, jak jej znal v dětství,
zachránit mizející lidové kulturní dědictví.
Možná největším Hruškovým počinem bylo vydání Chodské čítanky (1927).
Impulsem k jejímu sepsání byla už Hruškova jednání s Národopisným muzeem, které
chtělo o Chodsku vydat monografii po vzoru Moravského Slovácka. Z tohoto velkého
plánu sice sešlo, ale přípravné práce a myšlenky vyvrcholily právě v Chodské čítance,
kterou Hruška vydal společně s Jindřichem Šimonem Baarem a Františkem Teplým. Ke
spolupráci přizvali mnoho dalších autorů. Byli mezi nimi jak folkloristé (J. Jindřich),
spisovatelé a básníci (E. Krásnohorská, J. Thomayer, J. Vrchlický, A. Klášterský), tak
také odborníci v různých odvětvích (geografický rozbor Chodska od R. Sokola,
Ovocnictví na Chodsku J. Malého, Královcovy Hospodářské poměry na Chodsku aj.).
Největší podíl na Čítance měli samozřejmě její tři editoři. Ale kromě národopisných
a jiných odborných článků najdeme v čítance také mnoho beletrie. Byla zde využita
široká škála děl různých autorů, která se nějak Chodska dotýkala, od materiálů sebraných
prvními národopisci na Chodsku – Božena Němcová a Karel Jaromír Erben – až po
ukázky z románů Aloise Jiráska a Karla Matěje Čapka-Choda. Jednotlivé příspěvky jsou
pak prokládány drobnou chodskou slovesností – písněmi, pořekadly a příslovími.
Nevyhýbali se ani německojazyčné produkci, byť tematicky směřované pouze
k Chodům. Konkrétně přeložili dvě ukázky z díla dr. Weisla Chodenprozess (1848).
Zároveň se ale vůči „německému živlu“ jasně vymezují. Tak Hruška v dopise Teplému
Bohužel zůstal jen v rukopisu, jen zlomek vyšel v roce 1956 v rámci Jindřichova monumentálního
Chodska. Samostatného vydání se dočkal až v roce 2007.
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v souvislosti s Čítankou konstatuje: „Němci Blauovi stranícímu Němcům nebudeme
přece posílati milodary.“193
Ačkoli původně přizvali ke spolupráci i Jana Vrbu, vzhledem k jeho aktivitám po
Baarově smrti ho nakonec odmítli. Sám Vrba vydal jako protiakci vlastní publikaci
o Chodsku. Hruška ji v dopise Teplému kritizuje jako barvotiskové, na pohled líbivé, ale
nekvalitní dílo, kde vše hodnotné bylo převzato ze starších prací. 194 Že tato kritika není
jen osobní záští vůči Vrbovi, dokazují kritiky Vrbova díla od dalších osobností, ve sporu
o Baara a Chodsko nezainteresovaných. Nejvýraznější a později i nejvíce citovaná byla
kritika F. X. Šaldy: „Ale toto bezmezné a soustavné jazykové lajdáctví je zde zřejmě
ukazatelem chvatu, s kterým látá – píše se nemůže říci – Vrba své papírové zboží.“195
Ačkoli sám Hruška neměl vlastní děti, můžeme u něj vypozorovat vřelý vztah nejen
ke svým žákům, ale ke všem dětem. V jednom z dopisů Zíbrtovi uvádí, že dělal
„domácího přítele“ dětem v sirotčinci.196 Mimo jiné si na nich „testoval“ své pohádky
a Zíbrtovi se pak mohl pochlubit kladnými reakcemi. Také při sběru pohádek myslí na
děti, pro které jsou určeny a poukazuje na to, že ani v lidovém prostředí se před dětmi
o některých věcech nemluvilo.197 Téměř rodičovský vztah měl ke svým žákům, a to nejen
plzeňským, ale i k těm, které vyučoval třeba jen jeden rok v Jindřichově Hradci,
Klatovech atd. Tak navázal dlouholeté přátelství s pozdějším velhartickým farářem
Janem Mottlem, premonstrátem Ivanem Kitzbergerem, Josefem Limpouchem,
Františkem Multererem a dalšími, kteří na něj, co by svého profesora vroucně vzpomínají
v Hruškově památníku vydaném k jeho 70. narozeninám.
Sebrané materiály vydával jednak v celonárodních i regionálních časopisech, jako
byly Květy, Český lid a jihočeské listy Václav, Ludmila, Anežka, Český západ198, jednak
samostatně (sbírky pohádek Na hyjtě, Chodské bajky). Arne Novák uveřejňuje
v Hruškově památníku pochvalnou kritiku jeho bajek: „J. Fr. Hruška – národopisec
u něho předcházel básníka – vyšel od domácí fabulistiky bulácké a podával nejprve její
reprodukci, později ohlasy, a nakonec zcela původní a samostatnou tvorbu v jejím
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duchu...“199 Kromě publikování také přednášel ve Spolku přátel vědy a literatury české
v Plzni. František Teplý o něm píše: „Hruška ví, že chodský kroj, chodské podřečí vlivem
módy a spisovné řeči ve školách zapadnou; ale usiluje, aby se udržely co nejdéle a s nimi
starodávný život, jenž více člověka obohacuje a přináší než ten nový, v jádru postižený
souchotěmi – málo podávající, víc beroucí.“ 200
V roce 1898 se Hruška oženil s domažlickou měšťankou Magdalenou rozenou
Ebenstreitovou. Děti, které nikdy neměli, jim nahrazovala schovanka Anna (Hančička
neboli Písaříček, jak ji Hruška láskyplně nazývá ve svých dopisech), pozdější manželka
literárního historika Plzeňska a hlavního Hruškova životopisce Emila Felixe. Obě ženy
prokazovaly svou velkou lásku a oddanost, když se o nemocného Hrušku obětavě staraly
a od roku 1910, kdy mu následkem aterosklerózy téměř ochrnula pravá ruka, také psaly
všechny jeho dopisy, články, knihy a pomáhaly mu též ve sběru. Kromě problémů
s pohybovým aparátem býval Hruška též často přepracován a trpěl nespavostí. Byl
přesvědčen, že za svůj dlouhý život (72 let), ač plný utrpení, vděčí především milosti
Boží.
Byl silně věřícím katolíkem, vydal dvě modlitební knihy Chléb náš vezdejší (1904)
a Hořící keř (1916). Kromě toho sepsal také své vyznání Proč jsem neodpadl a neodpadnu
(1929), jímž reagoval na hromadné poválečné opouštění katolické církve. Také s tím se
svěřuje Zíbrtovi a vděčně, snad až překvapeně kvituje, že se k němu Zíbrt hlásí, ačkoli
bývá označován za klerikála201. Ve své rodné Peci nechal ze svých celoživotních úspor
postavit kapli sv. Prokopa. A jak dokládá František Multerer, při Hruškově pohřbu bylo
osm kněží z řad jeho bývalých žáků.202 Jeho postoj k samotné katolické církvi dobře
vystihuje Jindřich Šimon Baar ve svém dopise Hruškovi: „Ty i já jistě milujeme církev
svatou jako svoji rodnou matku. Ty takovou, jaká jest, já takovou, jaká by... býti měla. Ty
z lásky k ní jsi k jejím chybám slepý a hluchý, já z téže lásky ji chci míti svatou a čistou,
bez hany a vady.“203
Přes všechnu svoji vrozenou skromnost se Hruškovi ke konci života dostalo
významných ocenění: 7. 6. 1936 byl v Plzni slavnostně promován čestným doktorem
Karlovy univerzity. A papežem Piem XI. byl jmenován rytířem řádu sv. Řehoře Velikého.
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Své poslední prázdniny (ačkoli už mnoho let před smrtí se musel vzdát učitelského místa
ze zdravotních důvodů) strávil na svém milovaném Chodsku. 11. 7. 1937 mu byla
odhalena pamětní deska na jeho rodném domě v Peci. Zemřel v Plzni 17. 10. 1937,
pohřben je na trhanovském hřbitově, na jeho náhrobku je prostý nápis „Dělník Boží“,
který asi nejlépe vyjadřuje Hruškovo celoživotní snažení: „Slávy nehledám, hany
nedbám, zisku nemám.“204

3.5 Historici
Tato kapitola pojednává v zásadě o dvou typech autorů – muzejních pracovnících
a archivářích. Společný je jim zájem o (především lokální) historii a její zpřístupnění širší
veřejnosti. Nabízí se rozlišení na bázi materiální a literární – edice pramenů a jejich
zpracování. To však není zcela přesné, neboť oba směry, jak bude řečeno dále, se
prolínaly a vzájemně ovlivňovaly. Do první skupiny historiků-muzejníků patří významní
zakladatelé a ředitelé regionálních muzeí. V Klatovech to byl především Karel Hostaš
(spolu s Ferdinandem Vaňkem o něm bude pojednáno samostatně) a Karel Rozum,
v Sušici Josef Holík a Kajetán Turek. Druhou skupinu zde reprezentují dva jihočeští
archiváři, shodou okolností oba Františkové, Teplý a Tischer, a ředitel zemského archivu
Vojtěch Jaromír Nováček.
Tyto dva směry se zároveň prolínají, neboť i muzejním pracovníkům se často dostaly
do rukou archiválie, z nichž si vypisovali a posléze uveřejňovali různé zajímavosti.
Například ředitel sušického muzea Kajetán Turek má v ČL řadu kratičkých článků
opsaných z tamního městského archivu: „Zvonění proti mračnům v městě Sušici“205,
„Okultista v Sušici r. 1748“206, „Novější nařízení o sanytrnících“

207

ad. V jednom

z těchto článků – „Člověčí hnát proti všivotě v Sušici“208, se autor nespokojuje pouze
s opisem archiválie, nýbrž porovnává jej s podobnou pověrou v dalším prameni
a nastiňuje způsob, kterým se mu dotyčná kronika dostala do ruky.
Na rozdíl od předchozích skupin autorů (kněží a učitelé), u historiků byla spolupráce
s Čeňkem Zíbrtem dalekosáhlejší. Zatímco většina přispěvatelů si prostě předplatila
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Český lid, aby v něm čas od času mohl vyjít jejich článek,209 mezi historiky a Zíbrtem
fungovala oboustranná spolupráce. Muzejní a archivní pracovníci se často dostávali
k dosud neprobádaným materiálům. Zároveň měli mnohem lepší možnosti získávat
informace ve svém regionu. Tak Zíbrt využívá Karla Hostaše i Kajetána Turka pro sběr
informací o vinopalnictví v jejich regionech. Podobně projevil Zíbrt zájem o prvního
sušického logika Šimona Gelenia (Jelenského), o němž mu Kajetán Turek podává zprávu.
Na oplátku zprostředkovává pro regionální badatele materiál z Muzea království
Českého, v jehož knihovně působil.
Většina těchto autorů neměla odborné historické vzdělání. Hostaš a Turek byli právníci
(ačkoli Turek neměl advokátní zkoušky a celý život používal neoficiální titul J.U.C. –
juris utriusque candidatus)210, Holík a Rozum učitelé211 a k historii měli vztah spíše
soukromý. Podobně jako Hostaš (viz dále) i Kajetán Turek se už za svých studií seznámil
s Čeňkem Zíbrtem a navštěvoval alespoň jeho přednášky z kulturní historie. Výjimku zde
tvoří V. J. Nováček, který historii vystudoval na pražské univerzitě.
Právnické vzdělání na druhou stranu umožňovalo poměrně jistou existenci (buď
vlastní advokátní kancelář nebo místo v městské či státní správě) a dobrou společenskou
pozici – Turek byl městským tajemníkem, Holík redaktorem renomovaného časopisu,
Hostaš dokonce starostou města. S tím souvisela často také velká společenská
angažovanost, členství v městských radách, různých spolcích apod. Dobré jméno a jistý
společenský vliv využívali ředitelé muzeí především pro jejich rozšiřování a další rozvoj,
hlavně získávání nového sbírkového materiálu a také adekvátních prostor. To byl
nejpalčivější problém jak klatovského, tak sušického muzea a nutno přiznat, že Turek
i Hostaš se svého úkolu zhostili s největší odpovědností.212
Je pozoruhodné, že kromě Karla Hostaše nikdo z muzejníků nepůsobil v rodném
místě. Jak Karel Rozum, tak oba nejvýznamnější ředitelé sušického muzea Josef Holík a
Kajetán Turek pocházeli ze zcela jiných regionů. Přesto jim Pošumaví učarovalo natolik,
že s ním spojili zbytek života, nebo (v případě Rozuma) se sem alespoň často vraceli.
Holík se dostal na Sušicko v roce 1869 díky svému místu vychovatele u hraběte
Heneberka v Hrádku a po krátkém působení v Mladé Boleslavi se do Sušice vrátil jako
Další nespornou výhodou muzejních pracovníků byla možnost odebírat Český lid pro danou instituci,
tudíž za její peníze.
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učitel. Turek trávil jako dítě prázdniny v Pošumaví, kde čerpal materiál pro své první
národopisné články. Už na gymnáziu v Benešově, kde později působil jako praktikant
u soudu, objevil Český lid a ještě jako student do něj začal přispívat drobnými články pod
pseudonymem Ladislav/Láďa Táborský. Sám k tomu poznamenává ve své vzpomínce na
Čeňka Zíbrta: „O prázdninách jezdíval jsem na Horažďovicko, a tu všímal jsem si podle
návodu prof. Soukupa i podle pokynů Českého lidu života venkovského v Holkovicích
a Svéradicích, přičemž jsem si poznamenával, ba i kreslil, co jsem viděl a slyšel.“213
Ještě jinak tomu bylo u Karla Rozuma (12. 8. 1856 České Budějovice – 26. 3. 1933
Praha). Ten po svých vídeňských studiích matematiky, geometrie a kreslení
a několikaletém suplentském putování z místa na místo zakotvil roku 1891 v Klatovech.
Tam se seznámil s Karlem Hostašem a Ferdinandem Vaňkem, u nichž takříkajíc přičichl
k muzejní práci. Během dvou let se podílel na sběrech lidopisného materiálu jak pro tamní
muzeum, tak pro NVČ. I po svém odchodu na gymnázium do Roudnice nad Labem se na
Klatovsko vracel. Kromě keramiky, architektury a dalšího materiálu sbíral též zvykosloví
– hlavně na Roudnicku, ale i na Klatovsku se mu podařilo zachytit poslední stopy
některých lidových zvyků (perchty, klibny, brůny, honění Ambrože, z Klatovska „Dření
žáby“214 a „Voračky masopustní v Poleni“215). Své zkušenosti zúročil při organizování
národopisné výstavy v Roudnici 1894 i následné spolupráci na Národopisné výstavě
českoslovanské 1895. Stál také u zrodu Podřipského muzea v Roudnici roku 1900.216
Právě až v této době se stal pravidelným přispěvatelem jak Národopisného věstníku
českoslovanského, tak také Českého lidu, kde uveřejňoval své poznatky jak z Roudnicka,
tak z Klatovska („Dřevěné zámky v Řakomi“217) doplněné často o profesionální
kresby.218 V rukopisech zůstaly jeho studie ornamentů na keramice a nábytku
z Kolovečska a jižních Čech219 a též notový záznam jedné vánoční koledy220. Je
pozoruhodné, že kromě pečlivé dokumentace materiálu zaznamenával také autory
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keramiky, v případě zvykosloví a písní jmenuje zdroje, a dokonce své sběry datuje, což
je mezi rukopisy v Zíbrtově pozůstalosti poměrně vzácný jev.
Josef Holík (24. 11. 1840 Havlíčkův Brod – 15. 11. 1892 Sušice), rovněž učitel,
zakladatel sušického muzea221 a redaktor významného regionálního periodika Posel ze
Sušice má v Českém lidu všeho všudy jeden článek a sice sebrané pověsti o divoké honbě
na Sušicku222. Opírá se v něm o vyprávění místních pamětníků, mimo jiné i svého otce.223
Výsledky svých folkloristických bádání uveřejňoval ještě před začátkem vycházení
Českého lidu hlavně v regionálních periodikách. Z etnografického hlediska jsou
nejdůležitějšími jeho články v Poslu ze Sušice (s podtitulem týdeník pro okres sušický,
horažďovický a strakonický) „Některé odchylky mluvy a rčení ze Sušice a okolí“
a „Štědrovečerní stůl na Sušicku“.
Z Holíkovy pozůstalosti ovšem čerpá další přispěvatel ČL ze Sušicka – Josef Šebesta
(1874–1936). Několik listů označených jeho jménem v Zíbrtově fondu je však značně
neuspořádaných, některé zjevně chybí. Z fragmentů poznámek pod čarou se dá
vyrozumět, že se Holík zabýval sbíráním pověstí o vrchu Svatobor nad Sušicí, vypisuje
pověsti o tajemné jeskyni, pohanském chrámu a kněžně Lence (dodnes známá pověst
vysvětlující místní název Vodolenka). Sám Šebesta jednak vyzdvihuje Holíkovy zásluhy,
jednak přidává vlastní poznámky o jakýchsi archeologických průzkumech na Svatoboru.
Další Šebestova poznámka pod čarou zjevně navazující na nějaký chybějící text mluví
o divoké honbě, tedy tématu, kterému se Holík věnoval. Vzhledem k tomu, že Holík
zemřel již v roce 1892, je pravděpodobné, že „Divokou honbu na Sušicku“ vydal Zíbrt
z poznámek, které mu zaslal Šebesta.224 To by vysvětlovalo, proč v rukopise chybí
některé stránky, protože rukopisy poslané do tisku už Zíbrt nearchivoval).
Holíkův pozdější následovník ve funkci ředitele sušického muzea Kajetán Turek (27.
6. 1884 Tábor – 22. 6. 1942 Sušice) se v Českém lidu mohl angažovat mnohem více.
Většina jeho příspěvků ovšem pochází z oblastí mimo Sušicko. S muzejní prací začal už
při svém pobytu v Benešově. V roce 1912 získal v Sušici místo městského tajemníka

Viz úvodní kapitolu.
Podobné téma se vyskytuje i u jiných autorů, šlo o poměrně rozšířenou pověst. Například František
Tischer ji popisuje v jižních Čechách, konkrétně z Rodvínova (František TISCHER: Divoká honba. In: Český
lid XV, 1906, 290–292), liší se jen místo a čas zjevení (poledne, půlnoc, klekání...).
223
HOLÍK 1912
224
Mimoto Šebesta jako svoji přechodnou adresu udává byt v Žitné ulici u pí. E. Holíkové, nabízí se
tady možnost, že byl s Josefem Holíkem příbuzný, nebo minimálně v blízkém kontaktu s jeho rodinou. –
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Josef Šebesta: Příspěvky z folkloru
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a díky svým zkušenostem se stal také kustodem muzea.225 Se Zíbrtem udržoval
korespondenci už od svých studií (navštěvoval Zíbrtovy přednášky „Vybrané partie
z kulturní historie“226), osobně se těsně minuli v posledním roce války, kdy okresní školní
inspektor Viktor Zeithammer pořádal v Sušici Zíbrtův dudácký koncert, ale Turek byl
v té době ještě v ruském zajetí.227
Zíbrt se o Turkovi zmiňuje v pravidelné rubrice Českého lidu Literární rozhledy, kde
referuje o ročence sušického muzea: „Ředitel Kajetán Turek má další zásluhy nejen
o horlivou činnost v městském muzeu, nýbrž i o ostatní kulturní práce týkající se Sušicka.
Soustavně přednáší na základě původních studií o dějinách města Sušice, jak dokazuje
opět nová řada přednášek, které přednesl v místních spolcích v Sušici. Kéž má každé
město pro svoje městské muzeum tak vzorného jednatele, zároveň historika i kulturněhistorického referenta, jako Sušice.“228
Osudy dvou jihočeských archivářů jsou těsně spjaty s hraběcím rodem Černínů a jejich
jindřichohradeckým panstvím. Také oni se rekrutovali z jiných povolání. František
Tischer začínal jako hospodářský praktikant a posléze písař při ředitelství
jindřichohradeckého panství, František Teplý byl dokonce kněz – dvanáct let kaplanoval
na různých místech jižních Čech, v každém z nich se zajímal o lokální historii a pokusil
se sepsat jejich dějiny (Volyně, Předslavice, Miličín, Čkyně, Vimperk). Na místo
archiváře byli oba povoláni přímo Černíny – Tischer hrabětem Eugenem Karlem (1796–
1868), Teplý později některým z jeho potomků229.
K historii a studiu archivních materiálů je většinou přivedla spíš náhoda než jasný
záměr. František Tischer (21.5.1831 Velký Bednárec – 14.3.1910 Jindřichův Hradec),
který byl v černínských službách od roku 1856, byl přímo vyslán do třeboňského
schwarzenberského archivu na několikaměsíční školení, aby mohl svou novou funkci
archivního registranta vykonávat.230 Za dobu své práce v černínském archivu se mu
podařilo „uspořádat především velkou část písemností pánů z Hradce, Slavatů z Chlumu
a Černínů z Chudenic, materiálů chudenického či petršpurského panství, vytvořil také
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několik archivních sbírek (např. Cizí statky, Historica, Topografická sbírka, Sbírka
autografů a rytin, Sbírka dokladů černínských zaměstnanců)“.231
Tischerův nástupce J.U.C. František Fabián se pro nemoc musel místa vzdát, a tak
hledali Černínové někoho, kdo by se mohl jejich archivu ujmout. Novým archivářem se
tak stal na doporučení prof. Kalouska František Teplý (5. 2. 1867 Marčovice –
11. 6. 1945 Malenice), kněz a amatérský historik. Ke genealogii, a tím také ke studiu
matrik a dalších kronikářských záznamů, se podle vlastních vzpomínek dostal skrze
Augustina Doerra, majitele panství Smilkova u Votic, a další šlechtické rodiny, pro něž
pořizoval výpisy z matrik.232
Jejich pražský kolega Vojtěch Jaromír Nováček (1. 6. 1852 Sibiu/Sibiň – 8. 4. 1916
Praha) měl, jak již bylo zmíněno, oproti nim výhodu historického vzdělání. Svá archivní
bádání začal v Římě, kam byl vyslán sbírat prameny k českým dějinám ve vatikánském
archivu. Poté spolupracoval s V. V. Tomkem a nakonec získal jako člen komise pro
vydávání „Archivu českého“ místo v zemském archivu. Odtud čerpal materiál pro
vydávání pramenů k českým dějinám i pro své články národopisného charakteru.233
Z archivů čerpali všichni tři i materiál pro své příspěvky do Českého lidu. Nováček se
mimo jiné zabýval zápisky Jana Jeníška z Újezda a na Svrčovci nedaleko Klatov. Tento
nižší šlechtic si v letech 1539–1561 na svoji dobu zcela neobvykle pořizoval velmi
podrobné zápisky své korespondence, účetní, hospodářské, zčásti i deníkového
charakteru (tzv. Bílá registra).234 Nováček z nich velkou část uveřejnil na stranách
Muzejníku, některé dílčí stati pak v Českém lidu („Růže z Jericha v starodávném
zyvkosloví štědrovečerním“235, „Z hospodářských zápisek Jana Jeníška z Újezda a na
Svrčovci“236).
Tischer čerpá z černínského archivu článek „Zpráva ovčáků panství Chudenického pro
úřad vrchnostenský roku 1735“237. Kromě toho vydával v ČL na pokračování
korespondenci Doroty Pacovské Jínové – „prosté ženy z lidu“ – Zuzaně Černínové (část
zůstala v rukopise v Zíbrtově fondu v LA PNP). Teplý přispíval do Českého lidu už
v době svého kněžského působení v jižních Čechách články s nejrůznější tematikou od
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výpisů z archivů přes sebrané pověsti až po popis místních zvyků. Z Chodska posílá
v době, kdy spolupracoval s Baarem na dějinách Klenčí, rodokmen Kozinův238
s poznámkami historickými i národopisnými.
Z archivů městských muzeí, kam se obvykle dostaly městské kroniky i další archiválie,
nečerpali jen pracovníci muzea. Tak ze sušického archivu kromě na začátku zmíněných
drobných výpisků Kajetána Turka těží také zemský archivář Nováček. Jeho článek
„Pověsti místní ze Sušice“239 čerpá z „pamětihodných příběhů“ sepsaných Mikulášem
Šrámkem a Janem Řešátkem, kteréžto spisy se nachází v sušickém muzeu. Zíbrt tyto
výpisky otiskl v rubrice Kulturně-historické a lidovědné výpisky z archivů domácích
i cizích, jež výstižně charakterizoval v redakční poznámce: „Každý, kdo se obírá studiem
archivním, ví ze zkušenosti, jak často dlouho a dlouho hledá v plevách záznamů, listin,
protokolů žádoucího zrnka pro svoje práce. Redaktoru Českého lidu tím vítanější tedy je
řada příspěvků (...), příspěvků z péra těch, kdož jsouce úřadně zaměstnáni v archivech,
mají nad jiné vhodnější příležitost ze spousta zajímavých pramenů vybírati zajímavé
drobty i delší údaje důležité pro studium kulturní historie české a pro studium lidovědy
československé. Otištění těchto výpisků nikdy nepozbude ceny. Kdo ví, komu a kdy pak
zase podruhé namanou se do rukou tyto zprávy v chaosu archivním, kdo by si jich zase
povšimnul a veřejnosti přístupnými je učinil.“240
Do třetice ze sušického městského muzea stojí za zmínku ještě jeden článek, a sice
„Pověsti o sv. Vintířovi“241, které sebral „děkan sušický, Karel Fr. Rosacinus, z ústního
podání lidového i ze starých pamětí.“242 Dle slov redakce je zde čerpáno z opisu ze
17. století. Ze kdy pochází originál a je-li dochován, není známo. „(...) otiskujeme jako
příspěvek k dějinám krajiny i lidového podání pošumavského, zároveň jako doklad
o názorech tehdejších o zázračné síle domnělé obrazu sv. Vintíře a jeho kaple i studánky.
Za laskavé půjčení spisu děkuje redakce p. prof. V. Z.“243 Jedná se o nedochovaný obraz
sv. Vintíře v kostele na Dobré Vodě u Hartmanic, v jehož blízkosti podle pověsti
sv. Vintíř přebýval.
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Přístup k pramenům a jejich vydávání se u jednotlivých archivářů či muzejníků lišil.
V zásadě můžeme vypozorovat dva základní směry, které pak mají mnoho obměn,
případně se u některých autorů propojují. Nejjednodušší způsob zveřejnění pramenů bylo
jejich prosté opsání. Někdy s úvodní poznámkou, jindy bez. Vždy je ale udáno, odkud
opis pochází (různé městské knihy, vesnické kroniky, zemské desky apod.), popřípadě
kde je uložen originál.
To je případ některých článků Kajetána Turka a Františka Tischera.244 Podobně opisuje
doslovně některé prameny také premonstrát Ivan Kitzberger245, v případě přepisu dopisů
Jana Jeníška z Újezda, který zůstal v rukopise246 v úvodu alespoň uvádí historickou
situaci, ve které dopisy vznikly. Také Pantaleon Engel v části svých příspěvků pouze
opisuje, např. Píseň mravní o příztkách aneb při předení „ze starého švabachem psaného
kancionálu“ s poznámkou: „Píseň tato je psána švabachem, sepsal jsem ji tak, jak je
v originálu. Chyby, kterých nalezne čtenář, jsou schválně neopraveny.“247 U V. J.
Nováčka nalézáme též jeden opis z „Bílých register“ Jana Jeníška o „růži z Jericha“248.
Předchází mu ovšem botanický popis choulivky (Anastatica hierochuntica), odkaz na
heslo v Ottově slovníku, a hlavně historický výklad, za jakých okolností se dostala do
Evropy a jak ji sám Jeníšek získal.
Daleko zajímavější je ale způsob druhý, který využívali Karel Hostaš 249, František
Teplý250 a v některých případech i předešlí autoři. Archivní pramen je zde využit pouze
jako zdroj informací, který je sice uveden, ale autor získaná fakta zpracovává po svém.
Většinou jsou vybírány pouze nejzajímavější informace, které jsou pak čtenáři
prezentovány s vlastním komentářem autora. I tyto texty mohou obsahovat citace zdroje,
jak je tomu např. v Engelově popisu svatby v Kolovči251 – svůj text zde prokládá přímou
řečí družby, nevěsty, rodičů...
Příkladem může být několik rukopisů již zmíněného učitele Pantaleona Engela
vztahujících se k životu v Kolovči a okolí před rokem 1848252 nebo jeho článek o tom,
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„Jak se šatili v Srbicích na Domažlicku“253. Na stejném principu stojí článek V. J.
Nováčka zpracovávající hospodářské zápisky Jana Jeníška z Újezda a na Svršovci.254
Nováček sám k tomu poznamenává: „Od roku 1894 uloženy v archivě Muzea království
českého vlastnoruční zápisky Jana Jeníška z Újezda z let 1539–62 v rukopise o 286
foliových listech...“ Dále odkazuje na konkrétní část Jeníškových „Bílých register“.
„Z těchto (...) chci podati některé ukázky tím způsobem, že seřadím k sobě, co týká se
téhož předmětu, ač roztroušeno v rukopisech na rozličných místech. Chci tím upozorniti
na důležitost této vzácné, a pokud vím, svého druhu jediné památky a vzbuditi touhu, aby
rukopis celý byl vydán tiskem.“ Samotný Nováčkův text je opět prokládaný citacemi
originálu.
Někde na pomezí obou zmiňovaných způsobů práce s archivním materiálem se
nachází vydaný článek Kajetána Turka „Zvonění proti mračnům v královském městě
Sušici“255. Narativní text spojuje zápisy z let 1661, kdy se objevuje první písemná zmínka
o zvonění v Sušici, až 1788, kdy zvonění proti mračnům ustává a pulsantům se konečně
nařizuje, „aby jen znamení, ale nikoliv trvanlivé zvonění konali proti mračnům“256. Dále
je prokládán archaismy, v některých částech je použit starší slovosled. Turek tu
pravděpodobně prokládá vlastní text citacemi z archivního materiálu, které ale nijak
neodlišuje. Smazává tím hranici mezi pramenem a autorským textem. Neudává ani
konkrétní zdroje, z kterých čerpá, zmiňuje pouze „staré zápisy“.
Další z možných přístupů k archivním pramenům reprezentuje již výše jmenovaný
Josef Šebesta (1874–1936)257. Jeho rukopisné „Příspěvky z folkloru“ obsahují stať
nazvanou „Řeči při svatbě“258, ve které referuje o rukopisu uloženém v sušickém muzeu.
Dříve než převypráví obsah záznamů, systematicky popisuje samotný rukopis, podle
některých poznámek se jej pokouší určit stáří rukopisu i oblast, pro kterou byl psán.
Pečlivému rozboru podrobuje také samotné písmo autora: „Písmo svědčí o ruce vypsané.
ENGEL 1906 – Zajímavé je, že vydaný článek reflektuje proměny mužského i ženského kroje
v Srbicích a Lohovčicích, nicméně v druhém případě je popsán pouze kroj mužský. Popis ženského kroje
z Lohovčic zůstal v rukopise. Ten není nijak upravován, chybí korektorské značky, které si Zíbrt obvykle
dělal do textů, jež se chystal vydat. Vzhledem k velkému množství příspěvků, které Engel Zíbrtovi posílal
(ani dnes nejsou zcela roztříděny a valná většina z nich je sloučena do jedné složky souhrnně nazvané
„Směs z Domažlicka“) se domnívám, že tuto poslední část rukopisu Zíbrt prostě někam založil a zapomněl
na ni.
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Obtíže při čtení činí mastné skvrny, sešlost a nepravidelnost písma, pravopis nejistý a jiné
nedostatky.“259 Nikdo z ostatních autorů, o kterých je zde pojednáváno, se takto podrobně
vlastním materiálem nezabýval, zajímal je většinou jen obsah.
První způsob zpracování byl pro autory jednodušší obzvlášť v případě, kdy neměli
k originálu neomezený přístup (např. Hostašovo studium zemských desek). Stačilo text
pramenu opsat, nebylo nutné dělat si další výpisky, dohledávat vysvětlení potenciálně
neznámých pojmů, texty komentovat či jinak dál zpracovávat. Nespornou výhodou
u druhého způsobu je možnost vysvětlit čtenáři některé archaické nebo nářeční výrazy.
Na druhou stranu zde hrozí nebezpečí dezinterpretace. Autoři těchto „výkladových textů“
neměli, jak již bylo řečeno, odborné vzdělání v oblasti kulturní historie (samostatný obor
národopis či etnografie ještě zdaleka neexistoval), mohli tedy získaná fakta interpretovat
pouze v rámci své zkušenosti se současným životem na venkově.

3.6 Karel Hostaš (11. 3. 1854 Poleň – 22. 6. 1934 Klatovy)
Od předchozích osobností, kterými jsem se do hloubky zabývala (Baar, Hruška), se
Hostaš poněkud liší. Jako oni měl dobré vzdělání – v jeho případě právnické, a tím
i zajištěné živobytí. Ale na rozdíl od J. Š. Baara nebo J. F. Hrušky se daleko více
angažoval veřejně a hlavně politicky. (Baarovo působení v Jednotě katolického
duchovenstva bylo spíše na rovině církevní a jeho veřejná činnost v Klenčí se omezila na
přednášky a rady spolkům s národopisnou tematikou, jichž ale nebyl členem.) Dá se říct,
že Hostašův život naproti tomu byl do velké míry spjat s životem a osudy města Klatovy.
Tak jako mnoho jiných velkých osobností, které měly co do činění s národopisem,
pocházel i Hostaš z venkova. Jeho rodina žila v Poleni260, kde hospodařila na statku
matčina strýce P. Viktorina Livory. Ten měl velký vliv na dospívání malého Karla. Byl
to vzdělaný vlastenecky smýšlející kněz. Jeho vzpomínky na Josefa Dobrovského, který
v Poleni pobýval, použil spisovatel Alois Vojtěch Šmilovský (1837–1883), pozdější
Hostašův gymnaziální učitel, ve svém románu Za ranních červánků (1875).
V Poleni Hostaš navštěvoval místní dvoutřídní školu. Vzhledem k tomu, že se Karel
dobře učil, poslal jej prastrýc Livora na gymnázium do Klatov. Hned od primy si zvídavý
student začal dělat soukromé zápisky do sešitků. Od různých říkadel a anekdot přešel
postupně k závažnějším a „odbornějším“ tématům často historické a etnografické
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povahy. Kromě toho si také zapisoval své účty, což později zúročil při vedení studentské
záložny a v různých funkcích spolků, v nichž se angažoval.
Po gymnáziu chtěl s přítelem Jindřichem Vančurou (31. 8. 1855 Klatovy – 2. 1. 1936
Praha) studovat historii, ale pro „nejistou budoucnost oboru“ šel na práva. Přesto se
v době svých studií v Praze historii věnoval. V rámci studia chodil na přednášky V. V.
Tomka, mimo školu studoval archivní materiály v zemských deskách. Zatímco Vančura
se zaměřil na dějiny města Klatov, Hostaš se zabýval jejich okolím, a především dějinami
rodné Poleně.
V roce 1875 zemřel Hostašovi prastrýc Livora, který dosud platil jeho studia. Po
prodělané zubní operaci se proto musel Hostaš vrátit do Klatov a školu dostudovat
dálkově. Zároveň si našel místo jako koncipient u klatovského advokáta Sedláčka261. Ten
měl na Hostaše vliv jak v právní praxi, tak ve spolkovém životě, do kterého mladého
koncipienta uvedl.
Hostaš se za svého života stal členem snad všech (nebo alespoň většiny) spolků, které
v té době v Klatovech byly či vznikaly. Není úkolem této práce zmapovat veškerou jeho
spolkovou činnost, zmíním se jen o těch, kde se Hostaš angažoval. V Okrašlovacím
spolku se snažil o zvelebení rodného města, se spolkem Svatý Aloisius podporoval chudé
děti, spolupracoval s českými turisty, díky svému působení v Hospodářském spolku
klatovsko-plánickém se stal na čas i učitelem na hospodářské škole.
Zvlášť důležité bylo jeho působení v Měšťanské besedě klatovské, kam jej roku 1878
přivedl jeho nadřízený Sedláček. Jako člen odboru „ku pořádání zábav a přednášek“ se
uvedl přednáškou o Karlu IV. Angažoval se též v hasičském spolku, jehož byl jednatelem,
zajímal se o historii Sokola, od jeho znovuobnovení v Klatovech 1886 byl členem výletní
komise a též jednatelem, inicioval zakládání dalších odborů v okolí.
Roku 1882 se účastnil založení místního odboru Ústřední matice školské, která
podporovala především české školy v jazykově smíšených oblastech (pravidelné sbírky
na vánoční stromky, finanční pomoc krajkářské škole ve Strážově, podpora chudých
studentů i chlapců, kteří se učili řemeslu v Praze). V podobném duchu se nesla i činnost
dalšího důležitého spolku, jehož byl Hostaš členem a později dokonce předsedou –
Národní jednoty pošumavské262, jejíž klatovský odbor vznikl roku 1884.

JUDr. Václav Sedláček (21. 2. 1839 Klatovy – 22. 8. 1894 tamtéž) v té době první radní, náměstek
purkmistra, okresní tajemník, ředitel spořitelny a zemský poslanec za Klatovy a Domažlice. Člen
Měšťanské besedy klatovské, Sokola, sboru dobrovolných hasičů, zpěváckého spolku Šumavan.
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Přispíval též do různých periodik regionálních i celonárodních (Časopis přátel
starožitností českých, Časopis turistů, Věstník československých muzeí, Časopis českého
muzea), většinou články s historickou, národopisnou či archeologickou tematikou (viz
dále). Z regionálního tisku byly nejdůležitější prostaročeský Šumavan a konkurenční
mladočeské Klatovské listy.
Od mládí rád cestoval, všechny výlety si pečlivě plánoval a zapisoval si nové
poznatky. V rámci své spolkové činnosti organizoval výlety především na Šumavu –
Špičák, Javor, Železná Ruda (Eisenstein), Srní, ledovcová jezera, ale též do Bavorska,
mj. na poutní místo Neukirchen. „Do svých cestovních deníčků si zapisoval stručně
program každého dne, dělal si nákresy památek, opisoval nápisy na hřbitovech,
městských branách, později si zapisoval národopisné zajímavosti, náčrty krojů,
zemědělského náčiní, domů. V denících si pečlivě vedl všechny denní vydání, kurzy měny,
ceny jízdenek, vstupů, jídel, ubytování, každý výlet pak účetně zbilancoval.“263
Roku 1880 se Hostaš oženil s Annou Pražskou, vychovali spolu šest dětí. Roku 1885
byl slavnostně promován doktorem práv. V letech 1888–89 odešel i s rodinou do Prahy,
aby absolvoval povinnou praxi u zemského soudu. Po jeho odchodu spolková činnost
v Klatovech silně upadala a možná i to byl jeden z důvodů, proč se posléze vrátil do
rodného města a obnovil svou činnost ve všech spolcích, z kterých byl pro svůj odchod
do Prahy nucen vystoupit. Složil advokátské zkoušky a v rodném městě si otevřel vlastní
kancelář.
Kromě spolkové činnosti se po svém návratu z Prahy angažoval také politicky. Při
svém pražském pobytu se kromě styku s přáteli ze studií seznámil s celou řadou
významných dobových osobností, mimo jiné s J. Herbenem, T. G. Masarykem, při svých
opětovných bádáních v zemských deskách poznal též historika A. Sedláčka. Stal se
jedním ze zakládajících členů Společnosti přátel starožitností českých.
Ač zpočátku ovlivněn svým někdejším nadřízeným Sedláčkem, politicky stál, podobně
jako tehdejší starosta Klatov MUDr. Alois Mašek (1859–1912) na straně T. G. M.
a mladočechů, kteří byli na vzestupu. Zpočátku mu to způsobovalo problémy ve spolcích,
které byly konzervativně spíše staročeské, ztělesňované právě dlouholetým předsedou
besedy JUDr. Václavem Sedláčkem.
V roce 1893 byl Hostaš zvolen do okresního zastupitelstva, stal se předsedou pro
záležitosti patronátní, školní a muzejní. V letech 1896–1912 byl náměstkem starosty, po
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smrti Aloise Maška se stal starostou města, a byl jím až do roku 1919. Během první
světové války se přiklonil k národně smýšlejícímu proudu a po válce vstoupil do Národně
demokratické strany. Snažil se o „narovnávání vztahů mezi Němci a Čechy v duchu nové
národnostní politiky republiky, realizaci jazykového zákona, pozemkové reformy, ovšem
v umírněném duchu, jak to odpovídalo jeho celoživotní filozofii“.264 Jeho politické
angažovanosti vděčí město Klatovy mj. za vybudování nové nemocnice (byl aktivní též
v Masarykově Lize proti tuberkulóze), několika školních budov, opravy městského
vodovodu a kanalizace, zlepšení železničního spojení a mnoho dalších věcí.
Jak už bylo řečeno, hlavním zájmem Karla Hostaše byla už od mládí historie. Právě
Hostašovou zásluhou vzniklo v Klatovech muzeum, které dnes právem nese jméno svého
zakladatele. Ačkoli snahou o vznik muzea se zabýval už koncem 70. let klatovský rodák
František Šubert, profesor karlínské reálky,265 založení muzea se uskutečnilo až v roce
1882. Na popud Karla Hostaše tehdy město zakoupilo sbírku mincí a dalších
„starožitností“ z pozůstalosti klatovského občana Františka Junga, která se stala základem
muzejních sbírek. O rok později byla zpřístupněna veřejnosti v prostorách radnice
a zároveň se začalo jednat o vlastních muzejních prostorách.
Hostaš sbírku obsahující kromě mincí různé sklo, keramiku, obrazy, kroje, zbraně,
nábytek atd. pečlivě inventarizoval, konzervoval a uspořádal do skupin. Řídil se při tom
především tím, co znal z Národního muzea v Praze, které poznal za svých studií.266
V prvním období byly rychle se rozrůstající sbírky umístěny do budovy starého
gymnázia za dominikánským kostelem. V roce 1886 byly oficiálně schváleny stanovy
muzea, zvoleno kuratorium a Karel Hostaš byl zvolen správcem muzea. Do muzejních
sbírek přibývaly zejména materiály archivní povahy – staré listiny a městské knihy (byl
sem přesunut celý neuspořádaný městský archiv), posléze také mnoho darů z řad
klatovských měšťanů i rodáků žijících v zahraničí. „Velké úsilí věnoval Hostaš kampani,
která varovala obyvatelstvo před překupníky a agenty vykupujícími starožitnost
a ochuzují tak podle něj celé Pošumaví.“267
V rámci své muzejní činnosti se Hostaš věnoval také archeologii. V letech 1881–
1915268 proběhly vykopávky mohylových hrobů v okolí Klatov (Tajanov, Poleňka,
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Habartice, Ostřetice ad.). Od roku 1895 byl členem archeologické komise při České
akademii věd a umění. O nálezech a jejich umístění ve sbírkách muzea podrobně referoval
především v časopise Památky archeologické a místopisné, později i v regionálních
periodikách a muzejním věstníku. Stať „Mohyly ostřetické na Klatovsku“ byla otištěna
v prvním ročníku ČL v rubrice „Zprávy o nálezech archeologických“.269
V článku se Hostaš zabývá historií lokality nejen pravěkou, na kterou ukazují nálezy
mohyl, ale též relativně nedávnou. Popisuje „sruby“ v osadě Ostřetice a z jejich
rozestavení a prokazatelně obranné funkce vyvozuje značné stáří osady. Zabývá se též
topografií lokality a jejím zobrazením na mapách. Detailně pak popisuje jak samotné
mohyly, jednotlivé nálezy i způsob jejich uložení, tak také prováděné archeologické práce
a přidává též náležitě popsané náčrty jednotlivých mohyl i konkrétních nálezů.
Kromě

vykopávek

v okolí

Klatov

prováděných

na

konkrétních

místech

a za konkrétním cílem, byly prováděny archeologické průzkumy také přímo ve městě.
Důvodem k tomu byly obvykle stavby nových budov, výkopy vodovodu nebo kanalizace.
Roku 1907 vytvořil Hostaš tzv. Hostašovu mapu, kam zanesl všechny dosud objevené
archeologické lokality na Klatovsku.270
Bohaté archeologické nálezy také zapříčinily debatu o dalším uložení muzejních
sbírek. Ty našly své útočiště nejprve ve druhém patře secesní budovy okresní spořitelny
(stavba probíhala 1904–07). Po jejím přestěhování na náměstí roku 1936 připadla muzeu
celá budova, kde mohly být sbírky řádně rozčleněny a uloženy. Zde sídlí muzeum
dodnes.271
„Rozhodující změna v dějinách muzea byla provedena v roce 1908, kdy byl ústav
rozdělen, a to na Městské průmyslové muzeum a Muzeum historicko-archeologické.
Průmyslové muzeum mělo budit zájem o zušlechťování řemeslnicko- a uměleckoprůmyslových výrobků, šířit pokrok, poučovat o moderních postupech výroby,
shromažďovat nástroje, stroje a modely. Stanovy nového muzea byly schváleny c. k.
místodržitelstvím 25. září 1908. Průmyslové muzeum bylo financováno vedle místních
zdrojů i z Obchodní a živnostenské komory v Plzni, ministerstev a jiných zdrojů.“272
HOSTAŠ 1892
„Nezávisle na klatovském muzeu probíhaly na severním Klatovsku v letech 1895–1909 výzkumy
mohylových pohřebišť vedené kustodem Přírodopisně – historického muzea ve Vídni Josefem
Szombathym (soupis nálezů viz Michálek, J. 1979: West – und Südböhmische Funde in Wien, Výzkumy
v Čechách, supplementum).“ http://www.archeologieklatovy.cz/z-dejin-pracoviste/, vyhledáno 15. 4. 2018
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Hodnocení muzea se objevuje též v Českém lidu, a to v článku „Národopisné sbírky
musea král. města Klatov“. Zíbrt v něm pod pseudonymem Emil Horský kromě pochvaly
ředitele vypočítává inventář národopisného oddělení. Článek je doplněn o kvalitní
fotografie, bohužel bez udání jejich autora (mohl jím být sám Hostaš nebo Zíbrt).273
První polovina 90. let 19. století se nesla ve znamení výstav. Klatovské muzeum pod
vedením Hostaše se účastnilo příprav obou celonárodních výstav, ale také výstav
regionálních. Již v roce 1886 chtěl Hostaš v Klatovech uspořádat hospodářskoprůmyslovou výstavu. Od tohoto plánu se nakonec ustoupilo, protože podobný výstava
probíhala v Táboře a Hostaš jí nechtěl konkurovat.
Právě v souvislosti s těmito výstavami a na popud Čeňka Zíbrta začal Hostaš
systematicky sbírat i etnografický materiál. Soustředil se na lidové domácí výrobky, staré
předměty z chalup a hospodářství, a především na sbírky hraček z Klatov, Skašova
a hliněných hraček z Kolovče. O nich referuje ve svém článku „Hračky lidové z trhu
mikulášského a vánočního v Klatovech“274. Ze svých sbírek uspořádal též krátkodobou
výstavu v klatovském muzeu, o níž referuje i Čeněk Zíbrt v Českém lidu275. V rámci
Národní jednoty pošumavské spolupracoval se strážovskou krajkářskou školou,
a dokonce organizoval krajkářské kurzy a výstavy krajek.276
Se Zíbrtem komunikoval a spolupracoval nejpozději od roku 1893, kdy máme
zachovanou první korespondenci. Kromě záležitostí kolem výstav spolupracovali oba
muži na množství dalších projektů, což spočívalo především ve výměně archivních
dokumentů, případně zprostředkování jejich opisů. Hostaš většinou vyžadoval materiál
týkající se dějin Klatov a okolí a na oplátku Zíbrtovi zasílal seznamy článků
z regionálních periodik s historickou tematikou pro Zíbrtovu Bibliografii. Také s ním
Zíbrt konzultoval vydání článku „Lidové kroje z Klatovska roku 1826“277, jejichž
vyobrazení bylo nalezeno v archivu Muzea království Českého. Několikrát též zval Zíbrta
na návštěvu do Klatov a na Šumavu.
V rámci sběru slovesného materiálu se Hostaš zaměřil především na dialektologii
a toponomii. V jeho pozůstalosti máme celou řadu materiálů sebraných buď osobně
Hostašem, nebo, a to častěji, jeho spolupracovníky z řad místních učitelů. Tak nalézáme
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sešitky „Zvláštosti mluvy Strážovské“ od Antonína Pubce, učitele ve Strážově,
„Zvláštnosti mluvy českého lidu z Čachrova a okolí“ od řídícího učitele Vojtěcha Piťhy,
„Ukázka mluvy lidu v Předslavi“ od Maxe J. Bozděcha278 a Františka Handschuha
(kromě dialektu se věnují i historii Předslavi), další od Josefa Holého z Chudenic a Josefa
Rybáka ze Stříbrných Hor (dnes součást Nalžovských Hor). Tyto dialektické studie jsou
vedeny podle návodu J. V. Duška279 otištěného ve Věstníku školském pro okresy
klatovský a sušický č. 9, jehož výstřižek a výpisky z něj se rovněž nachází v Hostašově
pozůstalosti. Dalšími pomocníky ve sběru zvykosloví, dialektologie a literárního
materiálu mu byli profesor Blažej Prusík a učitel Antonín Eisner.280
Podle podobného schématu sbíral lidová pojmenování místních lokalit – polí, lesů,
luk, kopců apod.281 Tyto zápisky pro něj získávali především žáci místních škol a studenti.
Podobně také lidové zvyky a pověsti mu zasílaly školy, např. „Správa obecní školy
v Nemilkově 13. 5. 1931 zasílá okresnímu výboru školnímu v Klatovech místní pověsti,
jež vypracovaly děti druhé třídy.“282 Ředitelství obecné a měšťanské školy v Chudenicích
zaslalo celý sešitek popisů starých lidových tanců. Kromě popisů jednotlivých tanců
a textů písní, na něž se tancovalo, se zde poměrně vzácně objevují i jména zdrojů –
většinou babiček: „Tento tanec se tančil před sedmdesáti lety. Vypravovala paní Barbora
Mlynáříková ze Strýčkovic. (Všechny tance umí tančit, zná i melodii.)“283
Kromě toho měl zájem o folklor městský, současnější. V jeho pozůstalosti nalézáme
oddíly „Písně politické“, „Písně zpívané za války“, epigramy, výňatky z knih, pranostika,
žertovné plakáty, nápisy, výstřižky z novin... až poněkud zmatený pelmel všeho, co kde
viděl, slyšel nebo i četl. Například v sešitku Písně a deklamovánky nalézáme mezi jiným
i popis České besedy! Nevyhýbal se ani materiálu německému, jak dokazuje „Potupná
píseň na republiku od sponěmčelého území 1922“.

Též samostatně přispíval do ČL, podrobněji o něm v kapitole o učitelích.
Středoškolský profesor a dialektolog Vavřinec Josef Dušek (1858–1911), jednatel Národopisné
výstavy českoslovanské 1895, člen společnosti Národopisného muzea (1910). Zabýval se dialektologií
hlavně na jihu Čech.
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V ČL publikoval jen zlomek místního dialektu, který pravděpodobně sám zaznamenal.
Jsou to výrazy zaslechnuté u soudu, případně v advokátní kanceláři a vydané byly
v článcích „Ukázky lidového vtipu a zvláštnosti mluvy na Klatovsku“ 284 a „Lidový vtip
a zvláštnosti mluvy na Klatovsku“285. U druhého jmenovaného je v Hostašově
pozůstalosti dochován i rukopisný originál, který se od vydaného článku prakticky neliší.
Hostaš tady cituje jednotlivé věty či rčení, přepisuje dialogy, případně vysvětluje
konkrétní výrazy, a v závorkách doplňuje lokalitu (vesnici), odkud výraz pochází. Nijak
blíže své zdroje neidentifikuje.
Lépe, co se týká zdrojů, je na tom jeho další článek v ČL, poněkud satiricky nazvaný
„Jak se za starých dob šlechta na Klatovsku uctívala“286. Zde čerpal ze svého studia
zemských desek. Cituje často i velmi sprosté nadávky, urážky a hanlivá osočení šlechticů,
kteří byli v 16. století původem nebo majetkem spjati s Klatovskem (Jan Vilím
Chanovský Dlouhoveský z Dlouhé vsi, Smil Janovský z Janovic, Burian Jeníšek z Újezda
na Těšětinech, Adam Chřepický z Modlíškovic a další). Podobné výpisy z archivů činil
na Domažlicku kněz Ivan Kitzberger, který cituje z dopisů Přibíka Jeníška z Újezda
v době zastavení Chodů městu Domažlice (viz kapitola Kněží). Hostašův zájem je proti
němu více filologický – čerpá ze širšího okruhu zdrojů a zabývá se konkrétními tématy.
V roce 1894 se realizovala velká výstava v Klatovech spojená s oslavou dvacetiletého
působení místního hasičského sboru. Její plánování sahá až do roku 1892. První ideou
byla výstava národopisná. V té době již probíhaly přípravy na Národopisnou výstavu
českoslovanskou v Praze, plánovanou původně na rok 1893, realizovanou z politických
důvodů až v roce 1895. Výstava „měla podat obraz života, práce a kulturního rozvoje
pošumavského lidu“.287 Původní návrh národopisné výstavy byl, přes Hostašův počáteční
nesouhlas, rozšířen o část průmyslovou se zaměřením na regionální výrobu a výrobky.
Hostaš se stal členem odboru archeologicko-historického a odboru pro stavby a příbytky.
Na realizaci výstavy se kromě muzea a města podílely i další klatovské spolky
a instituce. „Byly sestaveny Výstavní výbory – archeologický a historický, literární,
statistický a antropologicko-přírodopisný. Výbory schválily občasné konání sbírek na
výstavu, mělo dojít ke sběru národopisného materiálu. S tím měly vypomoct místní odbory
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Národní jednoty pošumavské.“288 Její klatovský odbor „připravil model statku
z Pošumaví, obstaral řadu krojů, památek lidového umění a na výstaviště vyslal
i dudáka“289. Samotný sběr materiálu nebyl, alespoň podle Františka Pláničky, tehdejšího
spolupracovníka muzea, nijak snadný, Hostaš byl nucen neustále dokola vysvětlovat
a přesvědčovat měšťany i venkovany o významu celé akce.290
Karel Hostaš byl také zvolen jednatelem místního krajinského odboru NVČ
v Klatovech a byl pověřen sbíráním materiálu. Tyto přípravy byly zúročeny již v roce
1893 několika menšími výstavami v okolních obcích. Tyto výstavy Hostaš
charakterizoval slovy: „(...) jsou nám vodítkem, kterým jest se nám říditi, abychom jednak
ničeho neopomenuli, jednak na to hlavní důraz a váhu kladli, čím kroj a lid náš od jiných
se liší, a to, co v sobě chová samorostlého, zvláštního karakteristického, v popředí
postavili“291. Samotná klatovská národopisná a průmyslová výstava probíhala od 28. 7.
do 5. 8. 1894 a měla několik oddělení: národopisné, průmyslové, kulturní a hospodářské.
Část materiálu sebraného pro výstavu klatovskou následně putovala do Prahy na NVČ.
„Hostaš osobně vybíral materiál, který rozdělil na věci církevní, výšivky a kroje, nábytek,
keramiku, výrobky ze dřeva, kovů, obrazy, fotografie a hudební a dramatické
památky.“292 Spolu s profesorem Vaňkem předměty na výstavě osobně nainstalovali.
Celkem bylo na výstavu odesláno 364 předmětů293, z nichž některé se staly základem
Národopisného muzea v Praze vzniknuvšího v roce 1896. Zbytek se měl vrátit zpět do
klatovského muzea, popřípadě přímo jednotlivým dárcům. To ve finále přineslo
Hostašovi celou řadu problémů, neboť po zrušení výstavy se některé exponáty ztratily
a jejich původní majitelé za ně žádali neúměrně vysoké odškodné.294
V roce 1909 proběhla další výstava, kterou Hostaš z velké části připravoval
v návaznosti na Všeobecnou zemskou výstavu pražské obchodní a živnostenské komory
roku 1908, a to Hospodářsko-průmyslová výstava pro Pošumaví v Klatovech. Její
jednotlivé výkonné výbory představovaly: živnostensko-průmyslový, finanční, stavební
a instalační, zdravotní, zábavný a sjezdový, ubytovací, redakční, agitační a reklamní,
hospodářský, lesnický a zahradnický, přičemž výstava měla být „obrazem veškeré
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hmotné i duševní práce všeho českého lidu pošumavského, jeho snažení a pokroku a která
má povznésti i blahobyt českého jihozápadu, jehož přirozeným střediskem jest královské
město Klatovy“295.
Válka zkomplikovala sběr muzejního materiálu, nikoli ale chod muzea jako takového.
Ovlivnila jen téma výstav – probíhaly výstavky vojenských uniforem, součástí výzbroje,
map apod. Hostaš v té době vyvíjel snahu o záchranu rekvírovaných zvonů v Pošumaví.
Po válce pracoval na záchraně archivů z Nalžov, Bystřice, Trhanova, milavečské školy
ad. a vyzýval k vedení pamětních knih ve vsích.296
2. 11. 1917 zve Hostaš do Klatov Čeňka Zíbrta s některou z jeho přednášek. 19. 11.
1917 Zíbrt nabízí pořad „Hudba a tanec u starých Čechů“, kterou měl s dudákem
Michalíčkem a houdkem Paprštajnem nedávno v Plzni: „Tak mi napadlo, Klatovsko bylo
krajem dudáků. Nechcete, abychom vám zadudali s mou přednáškou k tomu některou
neděli odpoledne?“297 A dodává k tomu přesné informace, kam se obrátit
o zprostředkování (Výbor pro lidové přednášky vysokých škol Pražských v Praze) a řeší
i finanční stránku věci.
Přednáška se uskutečnila o necelý měsíc později 9. 12. 1917. Byla doprovázena
tancem děvčat z klatovské průmyslové školy v chodských krojích. (Už tehdy si Hostaš
stěžoval, že jim chybějí chlapci a zdůrazňoval výchovnost podniku na úkor biografu
a nevhodné četby.)298 Tato akce nebyla v Klatovech v té době ojedinělá. V Hostašově
korespondenci Zíbrtovi nacházíme zmínky o národopisných večerech pořádaných paní
A. Kožmínovou, jejichž součástí byly i přednášky o lidovém umění v Čechách, na
Moravě a Slovensku oživené zpěvem a tancem místních žen.
Své další působení v muzeu věnoval Hostaš především inventarizaci nových
sbírkových předmětů, opisování starých listin, případně provádění významných návštěv
muzeem i městem. Na chodu muzea s ním spolupracoval Ferdinand Vaněk a jako vedoucí
muzejní knihovny také budoucí ředitel muzea František Plánička (1887–1943).
V rámci Hostašovy historické práce jsou nejdůležitějším počinem čtyři díly Soupisu
památek historických a uměleckých pro okresy klatovský (1899), sušický (1900),
domažlický (1902) a přeštický (1907), kde se soustředili nejen na podrobný popis
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památek, ale též jejich kritické zhodnocení a odkazy na prameny.299 Spolupracoval na
nich se svým přítelem Ferdinandem Vaňkem a též F. A. Borovským 300. Za to byli
jmenováni konzervátory Ústřední památkové komise ve Vídni pro politické okresy
Klatovy, Přeštice, Domažlice a Sušice301. Část z oddílu domažlického otiskl též Čeněk
Zíbrt v ČL pod názvem „Obrázky z Chodska“302, vybíral při tom stavby, které se dotýkají
národopisných témat: Chodský hrad v Domažlicích, radnice v Klenčí, Trhanov, náhrobní
kříže umístěné v domažlickém muzeu ad.
Ačkoli v Klatovech žil téměř celý život, projevoval nemalý zájem o dění ve své rodné
obci Poleni. Ve spolupráci s akademickým spolkem Radbuza tam organizoval oslavy
stého výroční narození významného místního rodáka Josefa Franty Šumavského v roce
1896. Rovněž svá studia archivních materiálů zúročil v Dějinách městečka Poleně (1934).
Zde můžeme vidět paralelu s Baarovými dějinami Klenčí a vůbec silné sepětí velkých
osobností s rodnými místy. Také Jan František Hruška, ačkoli se tolik nezabýval historií,
staral se o svoji rodnou Pec pod Čerchovem, kde nechal vybudovat kapli sv. Prokopa.
Co se týče Hostašova náboženského smýšlení, Marcel o něm píše, že „byl kritikem
některých pořádků v církvi, ale nikdy nedošel ve svých názorech tak daleko jako
Vančura303. Snad Hostaše ovlivnilo jeho dětství strávené na poleňské faře i setkání
s řadou katolicky smýšlejících osobností, rodinná tradice, zbožnost jeho manželky
a dětí.“304
Jak již bylo řečeno výše, s Karlem Hostašem spolupracovali dva významní historici,
které s ním mimo mnoho jiných zájmů a aktivit spojovala také spolupráce s Čeňkem
Zíbrtem:
Jindřich Vančura (31. 8. 1855 Klatovy – 2. 1. 1936 Praha), profesor na gymnáziu
v Kolíně, který se proslavil především svými překlady Ernesta Denise. Hostaš s ním
spolupracoval na jeho Dějinách někdejšího královského města Klatov (1927–36), a to
především svými výpisy z archivních materiálů, které mu obstarával také díky Čeňku
Zíbrtovi. V Zíbrtově fondu LA PNP se nachází Vančurova podrobná literárně-historická
studie o Janu Klatovském. Jak píše Hostaš Zíbrtovi, prvním záměrem bylo stať vydat
PLÁNIČKA 1924, 9
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v regionálním Muzejním věstníku, ale posléze se rozhodli pro Časopis Musea Království
českého,305 jehož byl Zíbrt také redaktorem.
Ještě úžeji spolupracoval s Hostašem Ferdinand Vaněk (19. 12. 1849 Velvary –
29. 3. 1939 Klatovy), středoškolský profesor, muzejní a vlastivědný pracovník, do Klatov
přišel z kolínské reálky. Kromě již zmíněných „Obrázků z Chodska“ spolupracoval
s Hostašem na dalších článcích v Českém lidu, a to především svými kresbami lidových
hraček, figurek, betlémů a „světů“306 a překreslením obrázku kolovečského mlýna307,
jehož originál se nachází v klatovském muzeu.

3.7 Ostatní autoři
Národopis nebyl jen doménou historiků, kněží, učitelů a lidí s „humanitním“
vzděláním. Život lidu i jeho kultura zajímaly též lékaře, úředníky, redaktory
a k Zíbrtovým přispěvatelům patřili dokonce i sami „autoři z lidu“, tedy uvědomělí
rolníci, řemeslníci, lidoví písmáci ad. Škála přispěvatelů Českého lidu je skutečně široká
a rozmanitá a stejně tak témata, kterými se zabývali i způsoby jejich zpracování.
3.7.1 Lékaři
Podobně jako učitelé či kněží se s prostými lidmi setkávali poměrně často také lékaři.
Kromě známého internisty Josefa Thomayera to byl v jihozápadních Čechách Jan
Houska308. V Českém lidu vyšel jeho článek „Ze zápisků lékaře venkovského“309,
doplněný později ještě dalšími zápisky, které už ale nevyšly tiskem. V Zíbrtově fondu se
dochoval Houskův list se souhlasem k uveřejnění (zřejmě předchozího textu)
a s poznámkami a dalšími zápisky. Většinou se jedná o krátká lidová úsloví nebo útržky
rozhovorů „odposlechnutých v ordinaci“310. Styl zápisu se velmi podobá zápiskům Karla
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Hostaše odposlechnutým v advokátní kanceláři311. Jedná se o směs různých nářečních
výrazů a úsloví (často nějak souvisejících s nemocemi či přímo lékařem), popřípadě
citace přímé řeči ilustrující lidový pohled na některé události: „4. února 99 bylo v Plzni
35 svateb, pouze jedna měla věneček a ten – jí nepatřil.“312 Konkrétní výrazy, které by
mohly být nezasvěcenému čtenáři neznámé, pak vykládá a dovysvětluje.
Zcela jinak přistupoval k „lidopisu“ Josef Thomayer (23. 3. 1853 Trhanov –
18. 10. 1927 Praha). Jeho článek „Jak se u nás na Chodsku stonávalo“ je výjimečně
zachován v rukopisu313, ačkoli byl v Českém lidu i vydán314. Zíbrt při otisknutí článku
provedl jen drobné úpravy (slovo „vykombinoval“ zaměnil za „vyrozuměl“, do
původního nadpisu vložil „na Chodsku“) a rozčlenil článek na odstavce. Na první pohled
pak zaujme především jeho důsledná záměna „báby“ za „babičku“ (myšleno porodní).
Jinak je Thomayerův článek spíše vyprávěním o jeho prázdninovém lékařském působení
v rodném Trhanově než národopisným článkem. Ačkoli z něj přinejmenším vysvítá vztah
prostých lidí k lékařům a (ne)poslouchání jejich odborných rad.
Ve svém druhém článku „Skalník“ otištěném v ČL315 projevuje Thomayer živý zájem
o své rodné Chodsko a hrdě se k němu hlásí. Prostřednictvím Českého lidu a popisu
lidových pověr se snaží tyto vědecky vysvětlit a zároveň se zajímá o jejich rozšíření. Na
tento Thomayerův článek reaguje Rudolf Janovský, ředitel spořitelny města Holešova,
v rubrice „Čtenáři Č. L. redaktorovi“ a popisuje podobný jev, zvaný na Moravě
Cmoch.316
3.7.2 Úředníci
Další skupinu „vzdělaných“ autorů bychom mohli shrnout pod označení úředníci. Jak
již bylo zmíněno v kapitole o historicích, možnost slušného živobytí a kariéry v zemských
či městských úřadech zajišťovalo zejména právnické vzdělání (Josef Královec, Bohumil
Zuna, Josef Šebesta). Většinou byli zároveň literárně činní (dramatická činnost Josefa
Šebesty, novinář Václav Prunar, literární historik Ferdinand Pátek). Také jejich
folkloristický záběr byl poměrně široký. V podstatě sbírali všechno od pověstí přes zvyky
a obyčeje až po písně. A rozdílná byla i míra jejich angažovanosti v oboru národopisu.
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Josef V. Královec (15. 3. 1869 Milavče u Domažlic – 14. 4. 1941 Plzeň) působil sice
v Plzni jako tajemník Obchodní živnostenské komory, ale zároveň se silně angažoval jako
propagátor chodských tradic. Účastnil se příprav NVČ v Praze – jeho dílem byla zřejmě
alespoň zčásti oblíbená hospoda „U tří Chodů“, kde obsluhovala „fešná Anče z Milaveč“
– Anna Holubová z Královcova rodiště.317 Už 10. 2. 1894 uspořádal v Praze ve spolupráci
s muzikanty a tanečnicemi z rodné obce „Chodský večer“. Zároveň vydal také sbírku 160
písňových textů Chodská svatba v písních (1894).318 V nedatovaném dopise Čeňku
Zíbrtovi319 nabízí k otištěný rozsáhlý materiál týkající se chodské svatby, který nebyl
v Českém lidu vydán a nenachází se ani v Zíbrtově pozůstalosti. Královcova pozůstalost
se bohužel nedochovala, a tak se můžeme jen dohadovat, z jakého důvodu Zíbrt jeho
nabídku nepřijal. Lidové písně v ČL běžně vydával. Možná se domníval, že takto
komplexní sbírka (Josef Johánek se podle místních názvů domnívá, že písně byly z velké
části sebrané přímo v Milavčích)320 by si prostě zasloužila samostatné vydání.
Také Bohumil Zuna (1. 8. 1881 Klatovy – 10. 5. 1932 tamtéž) se svým právnickým
vzděláním získal dobrý post ředitele městských úřadů v Klatovech. Jeho folkloristická
činnost zůstala převážně v rukopisech. Zíbrt vydal pouze jeho „Pověry o přísaze“321 (kde
čerpá z vyprávění svého otce – přísedícího u soudu v Klatovech) a popis nově opravené
klatovské radnice (fotografie se dochovaly v Zíbrtově pozůstalosti).322 Zunova
korespondence se Zíbrtem, částečně vydaná v rubrice „Čtenáři Č. L. redaktorovi“323,
odhaluje jak jeho vztah k Českému lidu, tak i důvody jeho národopisné činnosti: „Když
před 22 lety ležel jsem jako student těžce nemocný u svého strýce v Osečanech, byl mně
milým společníkem Český lid, který mi tehdy půjčoval předčasně zesnulý přítel
J. Vystyd324. Proto jako starého dobrého známého uvítal jsem nový ročník Č. L. A když
pročítal jsem třetí číslo, vynořila se mi náhle při čtení Vašeho článku „Živé jesličky“
vzpomínka z dětství (...). Když jsem četl na straně 95 říkání ponocného (...), vzpomněl
jsem si, že podobnou píseň zpívával v jedné hře u loutkáře Čeňka Celestýna z Freuenfeldu

JOHÁNEK 2018, http://www.chodsko.net/chodskem/celeb-detail/581, vyhledáno 6. 5. 2018
O jejím vydání referuje v ČL Ferdinand Pátek v rámci svého článku „Česká literatura folkloristická
za rok 1894 a 1895“ – PÁTEK 1897, 190
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LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Josef V. Královec, dopis s. d.
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JOHÁNEK 2018, http://www.chodsko.net/chodskem/celeb-detail/581, vyhledáno 6. 5. 2018
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ZUNA 1904
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ZUNA 1925
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Český lid XXIV, 1924, 207–208
324
Jaroslav Vystyd (1884–1914), právník, národohospodář, též přispěvatel ČL pod pseudonymem Jar.
Vystyd-Osečanský.
317
318

84

ponocný.“ Přikládá též opis dotyčné písně, kterou našel v knize Komedie a hry Matěje
Kopeckého (1862). Originál dopisu z doby obnovení vydávání Českého lidu se dochoval
v Zíbrtově pozůstalosti.325 Při jeho vydávání provedl Zíbrt jen drobné změny a vynechal
závěrečné rozloučení.
O Josefu Šebestovi (8. 10. 1874 Hrádek u Sušice – 10. 10. 1936 Kralovice), úředníku,
dramatiku a prozaikovi, už padla zmínka v souvislosti s vydáváním pozůstalosti
zakladatele sušického muzea Josefa Holíka v kapitole o historicích. Možná právě
Holíkova pozůstalost jej přivedla k národopisnému studiu. Svůj zájem obrátil především
k masopustním průvodům na Sušicku, v ČL vydává články o jednotlivých maškarách326.
Na rozdíl od většiny ostatních autorů věnujících se popisu některého lidového zvyku
nezůstává jen u jednoho místa (obvykle to bývá rodná obec), ale naopak porovnává tentýž
zvyk v několika různých vesnicích, byť těsně sousedících. Zachází při tom až do
skutečných detailů: „Ústroj kozy se zde (v Bílenicích) neliší od ústroje kozy v Dobříně
(Dobršín), leda tím, že kolíky představující rohy potaženy jsou koží a nemají špičatých
hrotů.“327
Zcela unikátní je také Šebestova studie „Názvosloví hospodářského náčiní a polní
práce v Pošumaví“328, kde společně s Josefem Hozmanem329 podrobně popisuje nářadí
i jeho jednotlivé části, vysvětluje místní názvosloví a vykládá způsob života. V jeho
korespondenci se Zíbrtem se můžeme dočíst, že tato studie byla původně zamýšlena jako
feuilleton do Mladoboleslavských listů, který později rozepsal a opatřil výkresy litografa
J. Kirhofa.330 Oblast, kterou nazývá Pošumaví není v článku více specifikována, nicméně
podle jeho ostatních článků a rukopisů lze soudit, že materiál pro svoji studii čerpal ve
vsích východně od Sušice (Bílenice, Žichovice, Dobršín, Kadešice). Napovídala by tomu
též jeho spolupráce Josefem Hozmanem, od něhož získával informace též o masopustních
průvodech.331
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Bohumil Zuna, dopis z 6. 1. 1924
ŠEBESTA 1895a; ŠEBESTA 1895b
327
ŠEBESTA 1895a, 299
328
ŠEBESTA/HOZMAN 1913; Částečně by se snad dalo připodobnit k článku V. J. Nováčka
„Z hospodářských zápisek Jana Jeníška z Újezda a na Svrčovci“, který je ovšem čerpán z archivních
materiálů. Na rozdíl od něj Šebesta referuje o současném stavu hospodářství.
329
Josef Hozman (1863 Bílenice – 1946 Sušice) učitel, později ředitel měšťanských škol v Sušici.
Oženil
se
s Kristinou
Šebestovou.
–
http://www.sumavanet.cz/hradek/fr.asp?tab=snet&id=5285&burl=&pt=HS. Kromě spolupráce s Šebestou
sbíral též samostatně popěvky pasáků dobytka na Sušicku. – LHOTÁK/NOVÁK 2013, 32
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LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Josef Šebesta, dopis z 5. 1. 1895
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Viz následující kapitolu.
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Na okraj této části je třeba zmínit též horlivého přispěvatele ČL Ferdinanda Pátka
(*8. 6. 1868 Praha), úředníka a literárního historika. Od počátku vydávání časopisu až do
roku 1907 v něm pravidelně uveřejňoval národopisnou bibliografii uplynulých let pod
názvem „Česká literatura folkloristická“, posléze „Česká literatura lidovědná“
a dodatky.332 Kromě toho přispíval také články národopisnými z jižních Čech. Jako člen
Společnosti přátel starožitností českých poslal Zíbrtovi část sbírky prof. Regala333:
„Podávajíce z bohatého archivu jmenované „Společnosti“ první příspěvek, máme za
svou povinnosť pověděti několik slov o původu těchto příspěvků. Na vyzvání
,Národoslovného odboru´, aby zasílány byly příspěvky z české lidovědy, zaslali nám různí
přispěvatelé množství příspěvků (různé ovšem ceny).“334
3.7.3 „Nevzdělaní“
Mezi přispěvateli Českého lidu byli také lidé vesničtí, prostí, bez velkého vzdělání, ale
tací, kterým nebyl lhostejný osud lidové kultury, jejíhož postupného vymírání byli
přímými svědky. Většinou se o nich nedochovalo mnoho informací, neboť nebyli nijak
jinak literárně či veřejně činní. (Pouze Jiří Seidenglanz o sobě píše, že je „hlavním
spolupracovníkem nejčelnějších hospodářských listů Hospodář československý, Plzeňské
hospodářské noviny, Svět zvířat, Obrana zemědělců a Milotický hospodář.“335) Jména
jako Marie Královcová, Anna Kellnerová či Václav Steinbach jsou v podstatě
nedohledatelná. V archivu klatovského muzea se sice nachází fond jména Steinbach, ale
jméno Václav s alespoň zhruba odpovídající datací v něm není.
Výjimkou je v tomto případě chodský muzikant Jakub Kobes336 (*11. 8. 1853).
V Zíbrtově pozůstalosti se nám totiž dochoval jeho vlastnoručně sepsaný životopis do
Navázal tím na práci Jiřího Polívky (1858–1933), který své soupisy národopisné literatury české
zveřejňoval ještě před vznikem ČL v polském časopise Wisła, českých Literárních listech, Zeitschrift für
österreichische Volkskunde a v Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. – KOŘÍNKOVÁ 2013, 7; Pátkovy
bibliografie pak také doplnil roku 1898 František Košák (člen Baarova národopisného kroužku – více
v kapitole o kněžích.
333
Karel Regal (6. 12. 1857 Kdyně – 23. 2. 1931 Chudenice) pedagog, jazykovědec, překladatel,
spisovatel, autor učebnic francouzštiny a tělocviku.
334
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Ferdinand Pátek: Pověry, zvyky a obyčeje z okolí
domažlického
335
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Jiří Seidenglanz, dopis ze 17. 2. 1901
336
Jméno Kobes je na Chodsku známé především zásluhou dudáka Jana Kobese přezdívaného „Hondza
dudák“ z Havlovic (1849–1929). Své dudácké umění zúročil i mimo rodné Chodsko na různých výstavách
včetně NVČ v Praze 1895 a Krajinské výstavy v Domažlicích 1927. Zda je s Jakubem Kobesem z Havlovic
příbuzný není jasné, mohl by tomu napovídat fakt, že podle Jakuba Kobese uveřejňuje Zíbrt článek „Vlk
a medvěd, milovníci dudácké muziky“ (Český lid XXVI, 1926, 158) a sbírku několika lidových písní bez
jakéhokoli textového doprovodu „Chodské novější písničky z Chodova“ (Český lid XXVIII, 1928, 31–32)
s mylně uvedeným příjmením Kobez.
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roku 1890. Kobes zde píše o svém dětství, rodičích, studiích, vojenské službě a vztahu
k hudbě – v roce 1890 se stal dirigentem pražského orchestru. I tady se promítají jeho
národopisné zájmy např. při popisu otcovy práce: „Jako tesař neopomenul, by nedal svůj
český ráz najevo českými ornamenty, pokládal to za svou povinnosť.“337 Kromě obecné
školy vyučil se Kobes zedníkem a s pomocí bratrance bohoslovce se naučil německy.
V Praze, kam se dostal v rámci vojenské služby se později i oženil a usadil. Celkově je
životopis psán úhledným až školním písmem, bez zjevných gramatických chyb, ale
stylem, který spíše připomíná hovorovou mluvu než literární jazyk.
Další zprávu sám o sobě nám zanechal Jiří Seidenglanz z Brnířova v korespondenci
se Zíbrtem: „(...) neboť co rolník z lidu vyrostlý, s ním ve stálém styku žijící, vše v mládí
jsem prodělal – zvyky i pověry mnohé, v kterémž oboru naše milé Chodsko tak bohato
a zajímavo jest. Neznám sice pracovníky Českého lidu, myslím však že z řad rolnictva
není dosud žádný. Co se mne týče, věnuji pozornost studiu našeho lidu již déle, což také
dodalo mne odvahy k žádosti mé, bych dosud mnohé neznámé Vám podal. Nejsem sice
v beletrii krásné obeznalý, zato jméno moje široce jest známo v kruzích odborných
(...).“338 Ve svých dopisech nabízí Zíbrtovi mnoho sebraného materiálu, v ČL však vyšel
jen zlomek339 a v rukopise se dochoval pouze popis letničního zvyku, o němž bude
pojednáno ve srovnávací kapitole.
O Marii Královcové a Anně Kellnerové, která její vyprávění zapisovala, bylo
pojednáno už v bakalářské práci: „Vyprávění Královcové je, pravděpodobně vlivem
Kellnerové, zapsáno přísně spisovným jazykem (s výjimkou písňových textů).“340
„Pravděpodobně to byla prostá Chodka, asi starší žena, která nejspíš neuměla ani psát.“
Sešit s poznámkami Kellnerové, ze kterého Zíbrt čerpá mu, alespoň podle poznámky pod
čarou, zapůjčila paní J. Náprstková.341 O nějakém příbuzenském vztahu s Josefem
V. Královcem neexistuje žádný doklad. Není jasné, kde ani kdy byl zápis pořízen a o jaké
době se zde pojednává jako o mládí dotyčné Královcové.

LA PNP Praha, fond Čeně Zíbrt, rukopisy cizí, Jakub Kobes: Životopis; K životopisu je navíc
přiložen Kobesovou rukou opsaný rozbor vody z pramene ve Svinařích u Berouna. K němu je pak dopsána
historie místa (bývaly tam lázně), popisy zázračných uzdravení a rokem 1920 datovaný „Pamětní spis“ –
Kobesovy snahy nechat ověřit léčivé účinky pramene.
338
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Jiří Seidenglanz, dopis ze 17. 2. 1901
339
Články „Vození „lenocha“ na Chodsku o svátcích svatodušních“ (Český lid X, 1901, 444)
a „Chození po střídě“ (Český lid XI, 1902, 278)
340
KOPOVÁ 2016, 50; 57
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KRÁLOVCOVÁ 1892, 73
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3.7.4 Nedohledatelní
Další autoři – J. Klíma a B. Martykán – jsou zcela nedohledatelní. V Zíbrtově fondu
se sice vyskytuje korespondence s Janem Klímou, ale není možné určit, zda je tento
autorem článku „Kdo chce mléko píti, musí také kroupy jísti“342, podepsaného pouze
iniciálou. Je poměrně dobře možné, že podpisy autorů jsou ve skutečnosti pseudonymy
jiných badatelů v dané oblasti, nebo samotného Zíbrta.
Pod pseudonymem Kleroth publikoval Klemens rytíř von Weyhrother (1809 Praha –
1876 Karlovy Vary), německy píšící spisovatel a dramatik. Roku 1847 podnikl cestu po
Šumavě, o níž sepsal cestopisnou zprávu Eine Reise durch den Böhmerwald. Kromě psaní
divadelních her sbíral též pověsti (část jich převzal 1919 Oskar Wiener do svých
Böhmische Sagen).343 Jak se ale Klerothova pověst „Hromová věž na Klatovsku“344
dostala do rukou Zíbrtovi, není jasné. Že se jedná skutečně o pověst sebranou
Weyhrotherem by napovídal fakt, že v podnadpisu článku uvádí Zíbrt: „Historická pověst
zapsaná r. 1850“345.
3.7.5
Zcela samostatným a neporovnatelným případem je v Zíbrtově pozůstalosti rukopis
Emilie Schneebergerové – čtrnáctileté dcery c. k. respicienta finanční stráže z Vlašimi.
Kromě zájmu o lidové prostředí ji k publikování v ČL vedla též snaha přispět do
rodinného rozpočtu: „Uznáte-li, Vašnosti, některou moji práci za platnou, spokojím se
i sebenejmenší částkou honoráře a stále pracovati budu na ,roli národa´ a stanu se jistě
horlivou spolupracovnicí na roli této.“346 Posléze chce nastoupit do učitelského ústavu,
což jí dosud nebylo umožněno pro nízký věk. V dopise Zíbrtovi se zmiňuje též o tom, jak
píše poesii i beletrii a sbírá folklor. „V lidových obyčejích, pověrách atd. jsem velmi znalá,
neb časté stěhování z končin do končin a obcování s venkovským lidem činí člověka
znalým.“ A tak se „chopila pera s nadějí tou, že podám Vašnosti nějakou tu perlu
z šumavského zátiší“347.
Je až s podivem, že se v Zíbrtově pozůstalosti skutečně dochovaly dva ručně psané
sešity vázané v tvrdých ručně malovaných deskách s názvem „Ze Šumavy“.
Schneebergerová zřejmě byla na prázdninách u příbuzných či známých snad v Zavlekově
KLÍMA 1914
MAREŠ 2018; https://www.kohoutikriz.org/data/w_weyhr.php, vyhledáno 19. 6. 2018
344
KLEROTH 1914
345
tamtéž, 266
346
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, Emilie Schneebergerová, dopis s. d.
347
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u Nalžovských Hor, nebo někde v okolí (jmenuje Kolinec, Hrádek) – konkrétní osoby
nejmenuje, jen „hospodář, děti, čeleď“. Vylíčení místních zvyků, obřadů, pověr, krojů,
jídel, běžného života v selské rodině je velmi podrobné, psané z pozice „zúčastněného
pozorovatele“. Oba sešity jsou datované 4. 4. 1895348 ve Vlašimi, ale zprávy v nich jsou
poměrně podrobné, zřejmě přepsala zápisky, které si dělala během svého prázdninového
pobytu.
Druhá část je proložena popisem pouti v Hrádku u Vlašimi a též zápisem písně.
Vyprávění v druhém sešitě nazvané „Starý hrad“ má budit zdání autentičnosti. Pokouší
se zde o beletrizaci místní pověsti. Samotnou pověst zasadila do „příběhu“ – vyprávění
mužů v hospodě Jana Kuby v Zamlékově349. Používá přímé řeči, a to nejen jako uvozené
vyprávění, jak to obvykle dělají autoři článků v Českém lidu, ale jako skutečný rozhovor,
jmenuje zde dokonce sousedy a strýce Jana (otázka je, zda skutečný strýček, nebo jen
lidové oslovení), kteří vyprávějí povídačky o strašidlech. Sama sebe pak promítá do role
posluchačky. Kvalitu obsahu poněkud snižuje všudypřítomný romantický patos, s nímž
se mladá spisovatelka pokouší proniknout „k duši národa“. Na druhou stranu její
všímavost zachytila některé drobné národopisné zajímavosti, například jídelníček
místních obyvatel.

Ze stejné doby bude pravděpodobně pocházet i nedatovaný dopis, který byl zřejmě dopisem
průvodním k oběma sešitům.
349
Asi myšlen Zavlekov – vesnice na Klatovsku mezi Nalžovskými Horami a Plánicí.
348
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4 Srovnání přístupu autorů na vybraných tématech
V předchozích kapitolách jsem se snažila nastínit osobnosti jednotlivých přispěvatelů
Českého lidu z jihozápadu Čech. Především jsem se pokusila odhalit, jak jejich přístup
k folkloru ovlivnila jejich povolání a naopak, jak se jejich zájem o národopis projevoval
v jejich práci v jiných oblastech. V této kapitole se pokusím srovnat přístupy jednotlivých
přispěvatelů bez ohledu na jejich zaměstnání, neboť kromě vlastního povolání
ovlivňovalo jednotlivé autory mnoho dalších faktorů, jejich původ, vzdělání, věk, časové
a dopravní možnosti, oblast sběru a samozřejmě povaha sbíraného materiálu.
Většina autorů pocházela, podobně jako sám redaktor Českého lidu Čeněk Zíbrt,
z venkova. Díky tomu vyrůstali od malička v prostředí žitého folkloru, důvěrně znali
všední i sváteční život prostého venkovského lidu. Zároveň jim to mohlo pomoci při sběru
lidových podání. Čím větší měli znalost prostředí, tím větší budili důvěru. Jan František
Hruška to velmi dobře vystihuje ve své knize Z pozadí chodského národopisu (1921), kde
srovnává svůj přístup k místním obyvatelům s přístupem člověka prostředí neznalého.
Někteří autoři narození ve městech nebo v oblastech, kde už se folklor téměř vytratil,
zakotvili ve folklorně bohatších oblastech, kam se dostali buď díky svému povolání nebo
přátelským kontaktům. Josef Holík a Kajetán Turek, ředitelé sušického muzea narození
v Havlíčkově Brodě a Táboře, spojili celý život se Sušicí a okolím, kde se věnovali
muzejní i folkloristické činnosti. František Teplý si zamiloval Chodsko skrze přítele
J. Š. Baara. Karel Rozum zpracovával folklorní materiál z mnoha míst po Čechách, na
Klatovsko se vracel díky přátelství s Karlem Hostašem. Antonín Šolta z Týnce nad
Labem procestoval za tématem kamenných křížů celé Čechy a dokonce Lužici.
Málokdo z autorů přispíval do ČL po celý život. Někteří zaslali jen jeden, dva
příspěvky a není dochována ani jejich korespondence se Zíbrtem (Felix, Holub, Kobes,
Konopík, Mottl, Prunar, Schwarz, Steinbach, Šlais). Obvykle to byly spíše náhodně
zaznamenané pověsti či střípky ze života lidu. Někdy další spolupráci zabránila změna
působiště, jako tomu bylo v případě J. Š. Baara a jeho několikaletého působení ve
středních Čechách. Ale jiní se ani v takovýchto případech nevzdávali a poháněni láskou
k rodnému kraji a jeho svérázu se do něj alespoň jednou do roka vraceli a při té příležitosti
též sbírali. Kromě Hrušky, o kterém je pojednáno samostatně, můžeme jmenovat Václava
Rataje, učitele v Kunraticích u Prahy, a jeho články z Hor Matky Boží. Pokud se do
rodného kraje nemohli dostat, posílali Zíbrtovi často alespoň vzpomínky z dětství –
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domažlické pověsti Ivana Kitzbergera, strahovského premonstráta a přítele J. Š. Baara,
dětské hry Antonína Zoglmanna a Jana Schwarze.
Často pozdější „pracovní proces“ ubil počáteční mladické nadšení, jak můžeme
pozorovat u přispěvatelů z řad bohosloveckých národopisných kroužků. Z mnoha
horlivých studentů zbyli s bídou Baar, Košák a Čadek. Někdy mohla zapůsobit také
redaktorova přehnaná reakce na některé drobné výtky způsobená Zíbrtovou psychickou
labilitou.
I takovouto nástrahu (kromě všech dalších osobních problémů) musel překonat Jan
František Hruška, když chtěl v Českém lidu publikovat své drobné články i obsáhlé studie
z milovaného Chodska. V oblasti jihozápadních Čech je rozhodně nejplodnějším autorem
ze všech. Částečně by se mu snad mohl rovnat Pantaleon Engel, většina jeho článků
ovšem zůstala v rukopise. Snad nebyly pro Zíbrta dost kvalitní. V porovnání
s Hruškovými studiemi, pravda, nemohly Engelovy výpisy z pamětních knih obstát. Na
druhou stranu byly v ČL otištěny ještě daleko nekvalitnější příspěvky, někdy doslova jen
několikařádkové „štěky“ bez jakéhokoli odborného komentáře.
Z pochopitelných důvodů byly nejčastěji předmětem zájmu amatérských folkloristů
jejich rodné vsi. Jen malá část z nich se věnovala folkloru v místech svého pozdějšího
působiště (pokud se nevrátili do rodného kraje jako již zmiňovaný Baar). Výjimku tvoří
kněz Florian Fencl, který psal články nejen z rodných jižních Čech, kde také působil jako
kaplan, ale také z Chodska a Lužice. Vedle něj pak stojí odborníci jako František Teplý
či Karel Rozum, kteří v rámci svého oboru bádali v různých oblastech, ať už k nim měli
osobní vztah, nebo je tam zavedla povinnost. Například zlínský etnograf Ladislav Rutte
neváhal cestovat až na Chodsko, aby se mohl setkat s tamními dudáky350.
Důležitá byla samozřejmě i oblast, v níž autoři sbírali. Na Chodsku, kde byl folklor
nejdéle živý, byla situace zcela jiná než na Klatovsku či Sušicku, kde se už v druhé
polovině 19. století dochovaly spíše ojediněle některé lidové slavnosti. Chybí tam typický
kroj, dialekt, hudební a taneční typ (v Hostašově pozůstalosti nacházíme dílčí poznámky
o tancích a místních názvech, ale neexistuje žádná dobová studie typu Zichovy „Písně
a tance ,do kolečka´ na Chodsku“). Z části na to mělo vliv střetávání s německým
etnikem, které samozřejmě znamenalo vzájemné ovlivňování (zároveň ale i vymezování).
„Poněmčelý“ kroj, dialekt či cokoli jiného české folkloristy většinou nezajímalo, neboť
hledali české, či ještě lépe slovanské kořeny lidové kultury.

350

srov. RUTTE 1925
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A tak zatímco na Domažlicku sebral Ludvík Kuba během měsíčního pobytu 502
nápěvů (a ještě více textů) lidových písní a Jindřich Jindřich vydal devítidílný Chodský
zpěvník, z Klatovska máme dochovaných několik písní ve sbírce Čeňka Holase České
národní písně a tance (na Sušicku jedinou z Rabí) a několik drobných rukopisů v Zíbrtově
pozůstalosti.351
Lépe se v nechodských oblastech dochovala lidová vyprávění a pověsti. Jejich
množství (alespoň v rámci zkoumaných materiálů) je srovnatelné s pověstmi z Chodska.
Pohádky opět převládají na Chodsku díky sběratelské činnosti J. F. Hrušky a J. Š. Baara.
Vyrovnané jsou, jak bude uvedeno dále, také zápisy lidových zvyků a slavností.
Dalším faktorem byla rozloha zkoumané oblasti. Někteří autoři se zaměřili jen na
jednu vesnici, zatímco jiní na celý region. Tato druhá možnost platí především pro
„profesionální“ folkloristy, jako byli Jan František Hruška, Jindřich Šimon Baar či Karel
Hostaš. Proti nim stojí lidé typu Václava Rataje, Josefa Šebesty či Pantaleona Engela,
kteří se zaměřili pouze na úzkou oblast několika málo vesnic. To jim pak umožnilo jít
více do hloubky. Engel vyčerpal nejzajímavější záznamy z místních kronik352, Šebestovi
se zase podařilo unikátním způsobem srovnat některé zvyky v jednotlivých vsích na
Žichovicku a ukázat, že i na takto malém prostoru se mohou jednotlivé prvky lidové
kultury lišit. Něco podobného dokládá Hruška v předmluvě svého chodského slovníku,
kde srovnává dialekty jednotlivých chodských vesnic.353 U mnoha autorů nelze lokalitu
přesně určit, sami ji udávají jen přibližně („z Chodska“, „z okolí Domažlic“, „na
Klatovsku“).
Záleželo také na době sběru a věku autora. Nelze paušálně říci, že čím starší sběr, tím
autentičtější. Velmi často autoři čerpali z vyprávění starých pamětníků a jak známo,
paměť klame. Rozpomínání na „staré zlaté časy“ s sebou vždy nese určité množství
sentimentality. Lidská paměť uchovává spíše kladné zážitky než záporné. Proto je třeba
především k vyprávění typu „jak to bylo za starých dob“ či „za našich mladých časů“,
přistupovat s rezervou.354 Totéž platí v případě vlastních vzpomínek autora, stejně jako
Písně na Klatovsku sbírali ze spolupracovníků ČL: Max Bozděch, B. Martykán, Karel Rozum,
Bohumil Zuna, na Sušicku pak Václav Rataj.
352
Většinu článků čerpá ze „pamětní knihy srbické a zichovské“.
353
HRUŠKA 1907, 3–4
354
Ani toto tvrzení ale neplatí zcela. Například Pantaleon Engel ve svém rukopise uvádí: „,Za časů
rychtářů bylo daleko hůře, než je dnes.´ Tak vám bude vyprávěti každá stará osoba, která se jen trochu
pamatuje na dřívější doby.“ . Do jaké míry je toto tvrzení Engelovým konstruktem a do jaké míry je
podložen reálnými vzpomínkami pamětníků, nelze určit, neboť Engel zde nikoho necituje. – LA PNP Praha,
fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Pantaleon Engel: Co vypravují si lidé o vrchnostenských úřadech
351
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„pamětí“ sepsaných „pamětníky“ (například paměti Jana Bittnera zaznamenané
Antonínem Zoglmannem355).
Proti tomuto přístupu stojí již zmiňovaný Pantaleon Engel a další autoři, kteří čerpali
z archivních materiálů (František Teplý, František Tischer, Kajetán Turek, Karel Hostaš
ad.), kde nehrozí zkreslení vzpomínek. Škoda, že nikoho z autorů nenapadlo konfrontovat
tyto záznamy se vzpomínkami pamětníků. U tohoto přístupu může být naopak
problematická absence kontextu zápisu. Nemusí být například jasně rozlišitelné, zda
popisovaná událost byla běžná praxe či výjimečný případ (články Pantaleona Engela
„Trestání zloděje bez soudce na Chodsku“, „Jak ještě do nedávna připravovali na venkově
koláče“).
Pouze minimum autorů publikovalo své první práce až ve druhém období vydávání
Českého lidu (1924–1932), byli to Kolařík, Thomayer a Kobes356. Mnozí autoři pak
publikovali převážně v prvním období (1891–1914) a některé jejich dosud nevydané
rukopisy použil Zíbrt až v pozdějších letech (Baar, Kitzberger, Pátek, Rozum, Šolta)357,
kdy se mu nedostávalo nových příspěvků. Ti, kteří spolupracovali se Zíbrtem
dlouhodobě, byli převážně profesionální či poloprofesionální historici, nebo měli
o národopis vážný celoživotní zájem (Hostaš, Košák, Teplý, Turek, Zuna). Kupodivu Jan
František Hruška (†1937) vydal svůj poslední článek v Českém lidu již roku 1912.
Z korespondence nelze vysledovat, jestli došlo k nějaké roztržce mezi ním a Zíbrtem,
nicméně národopisem se zabýval i nadále, publikoval však spíše knižně a Zíbrt o jeho
činnosti na stránkách svého časopisu referoval.
Velmi rozdílný byl také přístup k textu u jednotlivých autorů. Často prostě jen opsali
či popsali daný archivní materiál nebo lidový projev a víc se tím nezaobírali. Někdy uvádí
alespoň zdroj (jméno pamětníka), ještě výjimečněji časové zařazení (pojmy jako „dříve“,
„dávno“, „za starých časů“ ad. jsou dosti nejednoznačné). Pokud je text doplněn
poznámkami mimo časového a místního zařazení, pak jsou to nejčastěji vysvětlující
poznámky u jednotlivých nářečních či místních výrazů. Jen velmi malá část autorů se
pokoušela o nějaký vědecký rozbor sebraného materiálu, šlo jim spíše o informaci a její
uchování pro pozdější badatele.

Viz kapitolu o učitelích
Lze se domnívat, že dva Kobesovy články vydané v letech 1926 a 1928 mohou být výrazně starší,
neboť jeho vlastní životopis (*1853), který zůstal nevydán, končí rokem 1910.
357
V případě Baara († 1925), Kitzbergera (†1927) a Šolty (†1899) byly jejich pozdější články vydány
až posmrtně.
355
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Najdou se ale i výjimky, kde se autoři snaží racionalizovat, hledají původ pověstí či
vědecké vysvětlení tajemných jevů. Např. text Pantaleona Engela bez názvu, pouze
tužkou nadepsaný „Historie“ pojednávající o návštěvě Marie Terezie na Domažlicku.
K tomuto vskutku lidovému vyprávění o tom, jak před císařovnu přivedli sedláka
a posléze chalupníka, jemuž dala císařovna k jídlu otýpku sena, kterou mu sedlák záviděl,
přidává Engel ještě vysvětlení, pravděpodobně pocházející též z lidového podání, a sice
že v Močeradech, odkud byl sedlák, bývají podnes závistiví sedláci, zatímco v Nových
Dvorech převážně chudí chalupníci.358

4.1 Zvyky a obyčeje o letnicích
Starý slovanský zvyk stínání, koupání či honění krále se do druhé poloviny 19. století
dochoval v různých formách a obměnách na mnoha místech Čech, Moravy, Slovenska
i v dalších slovanských zemích. Není zcela jasný původ těchto zvyků ani to, proč se dějí
právě o svatodušních svátcích. Čeněk Zíbrt se tomuto tématu věnoval již v druhém čísle
Českého lidu (Slovensko, Horňácko, Hradec Králové, Plzeňsko, Domažlicko,
Krumlovsko)359. Na základě jeho článku upravil tento zvyk pro studentskou slavnost
neznámý autor pod pseudonymem A. K.360 Dílko bylo vydáno pod názvem „Chození
s králem. Národní slavnost československá“ a provedeno Akademickým spolkem
„Úhlava“ v Klatovech dne 17. září 1895.
Znovu toto téma rozvedl Zíbrt ve čtvrtém svazku svých Veselých chvil v životě lidu
Českého s názvem Králové a královničky (1910). Tady srovnává moravské jízdy králů
a české varianty tohoto svatodušního zvyku. Čerpá při tom z článků vydaných na toto
téma již dříve v Českém lidu. Konkrétně z Domažlicka to byly příspěvky Jiřího Čadka,
Josefa V. Královce a Jiřího Seidenglanze.361 Vzhledem k rozšíření tohoto zvyku, a tudíž
i mnohým referencím o něm, si musel Zíbrt vybírat jen nejdůležitější oblasti (z Čech
Chodsko, Plzeňsko, Krumlovsko, Táborsko, Hradecko). Alespoň tím si vysvětluji, že,
ačkoli měl k dispozici minimálně ještě zprávy Josefa Šebesty ze Sušicka, Jiřího
Seidenglanze (který byl sice též z Chodska, ale kromě zvyku vození lenocha referoval též
o svatodušních dostizích) a možná i některé další např. z Klatovska (u rukopisných článků

LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Pantaleon Engel: Směs z Doamžlicka
ZÍBRT 1893
360
Zíbrt, který o daném díle referuje ve svých Veselých chvílích, se domnívá, že se jedná o A. Královce.
– ZÍBRT 1910, 48
361
ZÍBRT 1910, 40–44
358
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se obvykle nedá určit datace), vybral si Zíbrt ke zpracování pouze zprávy Jiřího Čadka
a Josefa V. Královce, které téměř doslovně přetiskuje z již zmiňovaného rozsáhlého
článku v Českém lidu.
Většina popisů se tady shoduje, mimo jiné též časově (prostřední svatodušní svátek –
pondělí)362. Zvyk se sice v jednotlivých regionech částečně lišil, ať už v počtu a názvech
funkcí, odříkávaném textu, posloupnosti jednotlivých akcí nebo samotným názvem
obyčeje („vození krále“ či „lenocha“, vypráskávání na Žichovicku, „pykytyrykytyšvonc“
na Domažlicku, „dření žáby“ na Chudenicku „ježdění s károu“ na Klatovsku, „letničky“
nebo „kozy“ na Strážovsku). Nicméně přístupy jednotlivých autorů se velmi podobají.
Bez velkých předmluv se rovnou pouští do chronologického popisu zvyku.
Výjimku tvoří Jiří Seidenglanz363 a Jaroslav Houška se svým „úvodem do
problematiky“: „Není proto ze způsobu života tamního horského lidu venkovského dosud
setřen pel dávných zkazek, čímž uchovaly se různé, pro folkloristu cenné zvyky, a legendy,
z nichž zde popisuji ,průvod koz‘ čili ,jezdění s letničkou‘.“364 Články obou autorů nebyly
vydány (ačkoli Seidenglanzův text je Zíbrtovou rukou opoznámkovaný365 a zřejmě měl
jít do tisku). Je možné, že i v ostatních článcích se autoři pokoušeli o nějaký úvod,
přiblížení oblasti či historie zvyku, ale Zíbrt si pro Český lid vytáhl jen čistý popis
průběhu zvyku (běžně články svých přispěvatelů upravoval).
Většinou si autoři všímají nejen „divadelní akce“, tedy kolední pochůzky pohůnků, ale
též reakcí přihlížejícího lidu, zvlášť při „dávání jmen“. Podobně jako u maškar detailně
popisují výrobu káry, v které se král, lenoch nebo žába vozí (Královec, Rozum,
Steinbach). V textu používají přímou řeč pro promluvy jednotlivých postav a následné
provolávání vtipných pojmenování jednotlivých sedláků a jejich rodinných příslušníků.
Jiří Čadek jde ještě dál, a zvláště úvod jeho článku, kde popisuje, jak se chlapci ráno
scházejí, se nese téměř v dramatickém duchu. Zíbrt o něm píše jako o „přímém
účastníku“366, zřejmě tedy čerpal z vlastní zkušenosti a divadelní atmosférou se snaží

Svátek Seslání Ducha svatého neboli Letnice se v některých obdobích a místech slavil od sobotní
vigilie do úterka, největšími svátky byly neděle a pondělí.
363
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Jiří Seidenglanz: Koňské dostihy na Chodsku
364
Snad stojí za zmínku, že jako jeden z mála příspěvků byl tento psán na psacím stroji. – LA PNP
Praha, fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Jaroslav Houška: „Letničky“ nebo „kozy“ na Strážovsku
365
Původní věta: „Že staří Chodové také sportu holdovali, dokazuje mnohý starý po nich zděděný zvyk.
Jedním takovým zvykem jest také takzvaná ,přejížďka‘ čili dostihy.“ Zíbrtem upravena na: „Staří Chodové
mívali starý zděděný zvyk. Takovým zvykem jest takzvaná ,přejížďka‘, vlastně dostihy.“ – LA PNP Praha,
fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Jiří Seidenglanz: Koňské dostihy na Chodsku
366
ZÍBRT 1910, 40
362
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vzbudit ve čtenáři podobné pocity, jaké měl on sám jako chlapec, když tyto hry prožíval.
Zároveň je ale s odstupem schopen daný zvyk komentovat: „Jest podivno, jak často
vynalézavá jest mysl jinochů ve vyhledávání a sestavování jednotlivých dvouverší.“367
Někteří autoři se soustředí jen na jednu vesnici, např. Čadek – Oprechtice, Seidenglanz
– ohledně lokace není zcela jasné, jestli poznámka „z Brnířova“ zde označuje přídomek
autora, jak jej udává Zíbrt368, nebo skutečné místo sběru. Jiní porovnávají více vesnic –
Rozum, Šebesta. Druhý jmenovaný díky sběru ve více vsích problematizuje jednotnost
obyčeje (kterou naopak proklamuje Rozum, když popisuje stejně zvyk v několika
vesnicích), rozeznává dva různé zvyky podle vsí: „vypráskávání“369 a jmenování sousedů
vtipnými prupovídkami a vedle toho noční neplechy mládeže.
Podobné zvyky na svatodušní svátky jako v Čechách a na Moravě byly rozšířeny nejen
v dalších slovanských, ale i německých oblastech, např. v bavorské části Šumavy. Tomu
se ale nikdo z českých autorů nevěnoval. Ve svém díle se o nich zmiňuje např. volarský
děkan Franz Xaver Heidler (1892–1960), Johann Gottthard/Chromý (1890–1942)
a někteří další němečtí autoři.370

4.2 Maškary a masopustní průvody
Velký zájem národopisců nejen na jihozápadě Čech vzbuzovaly masopustní zábavy
s maškarními průvody. Vedle Velikonoc a Vánoc, jejichž prožívání bylo více ovlivněno
křesťanskými slavnostmi, byly „bláznivé dny“ svátkem asi nejsvětštějším, i když
samozřejmě jeho datum i důvod vychází z církevního kalendáře. Jsou to poslední dny
před začátkem čtyřicetidenního půstu, které bylo třeba si náležitě užít, v té době se konaly
svatby, zabijačky, tancovačky a samozřejmě průvody masek, které se v okleštěné podobě
zachovaly dodnes. Různé maškarní reje probíhaly od neděle do úterý před popeleční
středou s přesahy na obě strany. (Podle Jana Konopíka mohly „masopustní bály“ probíhat
už některou předchozí neděli a veselí končilo až na popeleční středu odpoledne, kdy se
pochovával „masopustník“.371)

ČADEK 1893, 125
SEIDENGLANZ 1901, 444
369
Připodobněné k „vyhánění kouzelných bab ze stavení“, které se jinde uchovalo na poslední den
v dubnu. Upozorňuje na něj Jiří Čadek ve svém článku „Zábava o svátcích svatodušních na Domažlicku“
– ČADEK 1893, 124
370
MAREŠ 2018; https://www.kohoutikriz.org/index.php, vyhledáno 19. 6. 2018
371
KONOPÍK 1895, 297–298
367
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Na rozdíl od zvyků o letnicích se masopustní průvody či voračky, jak se maškarám
někde říkalo, běžně prováděly v hojné míře ještě na počátku 20. století. Autoři tedy mohli
čerpat ze současné tradice, nikoli jen z podání pamětníků. I když i tady se samozřejmě
projevovala postupná modernizace a vytrácení tradic. Všímají si toho např. Josef
Šebesta372 nebo Gotthard Felix, který svůj článek „Masopust v Kolovči r. 1860“ 373, kdy
proběhlo poslední velké slavení masopustu s přemíláním bab (viz dále), čerpá
z vyprávění „jednoho souseda“, který jej zažil.
Jan Konopík zmiňuje, že „dříve se jezdilo i na koních“374, neudává však žádnou
konkrétní dobu. U Šebesty se vzácně objevuje reflexe určitého vývoje (nebo spíše
úpadku) zapříčiněného zavedením povinnosti maškarní průvody předem hlásit: „Zvyk
tento zachovává se ještě tu a tam na venkově, ale následkem příkazu, že každý, kdo chce
se ustrojiti za maškaru, musí oznámiti u četnictva nebo představenstva obce (kde není
četnická stanice) úmysl, jakož i udati, zač a jak se míní ,strojit‘, přešla starým
dobrosrdečným šprýmařům chuť podrobiti vkus a volnost ve výběru maškarní toillety
předpisům, a ti mladší nevidouce zvláštního nadšení obmezují se na průvod v několika
jen a to ještě sousedních číslech nebo pouze ve své rodině. Že se takový průvod
nevyznamenává nikterak rázem bývalých maškarních průvodů v počtu čtyřicet i více párů,
může si každý mysliti.“375
O oblíbenosti tohoto tématu svědčí i to, že se k němu autoři opakovaně vraceli
(Konopík, Šebesta), téma rozpracovávali a starší články doplňovali o nové poznatky.
Josef Šebesta získal od bílenického učitele Josefa Hozmana cenné informace
o masopustních průvodech v některých vsích v okolí Žichovic. Pokusil se jimi obohatit
svůj již vydaný článek „Chození s kobylou (klibnou) na Sušicku“376. Tyto doplňky
a dodatky už Zíbrt bohužel neotiskl, a tak se dochovaly jen v rukopise. Pozoruhodná je v
něm Šebestova poznámka: „Pokud je mi známo, objevuje se chodění s kobylou (jiný
terminus neexistuje na Sušicku) dosud v Bílenicích, v Dobříně, v Nezamyslicích a
v sousedních vesnicích vzdálenějších od města.“377 Lze ji vykládat jako reakci na nadpis
k původnímu článku vydanému roku 1895, do kterého Zíbrt zřejmě bez Šebestova

LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Josef Šebesta: Chodění s kobylou na Sušicku
FELIX 1926
374
KONOPÍK 1895, 298
375
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Josef Šebesta: Chodění s kobylou na Sušicku
376
ŠEBESTA 1895
377
LA PNP Praha, fond Čeněk Zíbrt, rukopisy cizí, Josef Šebesta: Chodění s kobylou na Sušicku

372

373

97

vědomí doplnil slovo „klibna“, kterým se ona maškara označuje v jiných krajích,
a Šebesta se zde proti tomu vymezuje.
Většina autorů popisuje průběh slavení v jednotlivých dnech, průvody maškar
a zábavy v hospodách. Někteří se ale naopak soustředí jen na jednu konkrétní dílčí
událost, např. Jan Konopík popisuje tzv. „prahůdky“ (jednu z masopustních zábav)
v Luženicích na Chodsku378. Všímá si počtu masek, způsobu obchůzky, výzdoby
hospodského sálu, (ne)placení muzikantům, kdo kdy (ne)směl do hospody atd. Běžně se
používají místní výrazy, obvykle je jejich význam odvoditelný z kontextu, jen výjimečně
je autoři vysvětlují („peručí“, „dům“ u Konopíka). Články jsou psané v duchu „jak se to
u nás dělá“, snad s výjimkou Karla Rozuma, který vnímá zvyk spíše ze svého pohledu
muzejního pracovníka, tedy s poněkud „vědeckým nadhledem“: „Na Klatovsku říkají
maškarám voračky. V masopustní pondělí taškařívají děti a v úterý kolem desáté hodiny
dopoledne obcházejí chasníci a v jedenáct hodin přestrojení muži statek od statku.“379
Důležitou roli sehrávaly jednotlivé masky. Jim se podrobně věnují především Karel
Rozum a Josef Šebesta. Oba podrobně popisují maškaru kobyly (případně kozy), Rozum
v Poleni, Šebesta v Dobříně (Dobršíně) a Bílenicích (rozlišuje dva způsoby obcházení
i dva druhy masky – kobylu a kozu). V rámci detailního popisu výroby, užitých matriálů
a rozměrů vysvětlují i fungování masky: „Palice se urobí ze špalíku měkkého dřeva.
Vyřízne se z něho pilkou dolejší čelist, která se pak opět kouskem kůže a hřebíčky připojí
k palici. Palice je po délce provrtána. Tímto otvorem prochází řemínek připevněný uvnitř
k dolejší čelisti, zadní koneček řemínku drží voračka v ruce a otevírá jím a zavírá tlamu
palice.“380 Kromě kobyly a kozy popisuje Šebesta též oblíbenou masku báby s nůší, které
se na Sušicku říká Markyta a dokor Fous. Zcela ojediněle se zde pokouší hledat původ
masky, nebo alespoň jejího názvu odvozeného od oblíbeného příběhu Fausta
a Markéty.381
Karel Rozum doplnil svůj článek „Voračky masopustní v Poleni“ ještě o vlastní kresby
maškar, které získal pro klatovské muzeum prostřednictvím učitele Františka Veselého.
V poznámce redakce se pak dočteme: „O přestrojování za koně, kozy, klibny viz v Českém
lidu II. 345 a d. články prof. Jana Soukupa a podepsaného. Tvůrce klatovského muzea
Dr. K. Hostaš, věnoval těmto masopustním zábavám zvláštní pozornost a podařilo se mu
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získati pěkný materiál, o němž vykládal podepsanému zajímavé podrobnosti ze zvyků již
hynoucích. Č. Zíbrt“382
Na okraj je třeba zmínit ještě Jindřicha Šimona Baara, který z chodských voraček
vytěžil několik lidových písní383. Sbíral je sice jako bohoslovec v pražském semináři,
nicméně Zíbrt z nich vydal pouze ukázku, a to až po Baarově smrti (více v kapitole
věnované J. Š. Baarovi).

4.3 Písňové texty
Sběr lidové písně z hudebního hlediska probíhal systematicky a ve větší míře pouze
na Chodsku, kde se mu věnovali Otakar Zich (1879–1937) a Ludvík Kuba (1863–1956).
Těmito muzikology a jejich studiemi o lidové hudbě a písni na Chodsku jsem se zabývala
ve své bakalářské práci, proto je zde pominu. Klatovska a Sušicka se v menší míře dotkl
pouze Čeněk Holas, na Šumavě (hlavně v její jižní části) sbíral Karel Weis. Nicméně
z přispěvatelů Českého lidu se této oblasti z muzikologického hlediska nevěnoval nikdo.
Stejně jako u sběru lidových vyprávění i tady se většina autorů omezila pouze na zápis
textu, případně melodie písně, bez jakýchkoli dalších poznámek a komentářů (Kobes,
Martyán, Michalíček).
Většina amatérských národopisců se zaměřovala více na texty písní. Byly to spíše
drobné náhodné sběry několika písní. Rozsáhlejší sbírky otiskli pouze J. Š. Baar a J. Fr.
Hruška. Někteří přispěvatelé sbírali jen texty (Baar, Michalíček, Martykán, Rozum). Není
jasné, jestli si ani zpěváci či vypravěči melodii nepamatovali, nebo, což je asi
pravděpodobnější, sám sběratel neměl dostatečné hudební vzdělání (neplatí v případě
Michalíčka), aby mohl vyslechnutou píseň zapsat. Tak tomu bylo v případě Baarovy
sbírky písní a variantů „Do kolečka“384. Pokud se nám od něj dochovaly nějaké písně
s notací, byly mu buď darovány, nebo s ním na jejich zápisu někdo spolupracoval. Stejně
tomu bylo i s Janem Františkem Hruškou a jeho sbírkou „Národní písně z Chodska“385.
I u něj jsou jen některé texty doplněny notací.
V poznámce pod čarou Hruška děkuje svým spolupracovníkům: „Jelikož odkládáme
sestavení obšírné sbírky písní z Chodska na dobu neurčitou, nechceme už zůstati déle
dlužni upřímné díky své všem, kdož nás v tomto směru sbírání na Chodsku jakkoli
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podporovali.“386 Především zde jmenuje „zpěvné rodáky“ a další přátele. Dle jeho slov
mu ochotně vycházeli vstříc, pomáhali se sběrem nebo dokonce sami sbírali a sebraný
materiál Hruškovi poskytovali. Nejvíce se při tom angažovali vesničtí učitelé, ale jmenuje
též jednoho poštovního asistenta a studujícího.
Tímto článkem navazuje na svoji studii „Národní píseň na Chodsku“ vydanou
v Květech 1891, ve které se pokoušel shrnout celou šíři chodského zpěvu do několika
ukázek. V ČL zvolil pouze téma milostných písní „Láska žertovná“. Jak sám píše
v doslovu článku: „Pokud se týče sestavení a vůbec plánu této ukázky, neodchýlíme se
v podstatě od plánu oné studie (vydané v Květech), jen vysvětlovacího textu už vkládati
nebudeme, a pak – jelikož už nám nejde o celkový obrázek, a tak máme větší volnost ve
výběru látky – míníme dbáti víc o písně nové a jen o rázovité varianty písní také jinde
známých.“387
U některých slok udává více variant. Jako pečlivý dialektolog komentuje jednotlivé
výrazy v poznámkovém aparátu, upozorňuje na dialektické zvláštnosti i detaily, např.
kvantitu, vypisuje i méně časté varianty výslovnosti, porovnává různé výrazy i jednotlivé
tvary jednoho slova. Vzhledem k nemalému množství tiskových chyb též v posledním
díle opravuje předchozí texty.388
V tomto směru je Hruška výjimečný. Málokdo další ke svým sebraným písním podává
takto vyčerpávající poznámky a komentáře. Snad jen Bohumil Zuna, který v předmluvě
ke „konštytuční koledě“ vysvětluje, že jména osob v písni zmiňovaných jsou ve
skutečnosti jména tehdejších klatovských měšťanů, které v poznámkách celkem
podrobně popisuje.389 A potom Max Bozděch, který jako úvod ke svým sebraným
písničkám převypravuje hudební historii Předslavi včetně vyprávění z 2. poloviny
18. století: „Velkostatkář František Adam Janovský z Janovic, veliký ctitel hudby, dal
cvičiti v hudbě nadaného syna domkáře Josefa Janského do Prahy. Vynikající Josef
Janský, který měl ještě bratry Zachariáše a Alexia, rovněž výborné hudebníky, byl
chloubou umění hudebního v celém kraji. Vyučoval hudbě hochy z Klatov, ze Švihova
a z okolí.“390
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Oproti Hruškovi a Baarovi někteří jiní autoři uvádějí své zdroje. Max Bozděch udává
domkářku a výměnkáře, kteří „oba před lety zemřeli“391, Rozum komentuje, že
„vypravovala žena Brantová“392. Dále přesněji lokalizují (Bozděch, Rozum – Předslav,
Engel – Srbice, Kobes – Chodov, Rataj – Hory Matky Boží). Obvykle je to proto, že těch
několik málo písniček sebrali v jedné vsi, ne-li u jednoho člověka. Větší sbírky Baar
i Hruška označují prostě „z Domažlicka“, bez konkrétních míst u konkrétních písniček.
To mohlo být zapříčiněno např. i tím, že na některé písně naráželi opakovaně v různých
místech.
Snad jediným doloženým písemným zdrojem je v případě písní Engelova „Píseň
mravní na příztkach aneb při předení ze starého švabachem psaného kancionálu“. Škoda,
že zde není nijak vysvětleno, kde se tato světská, i když mravoučná píseň, v kancionálu
vzala.
Nejproblematičtější bývá zařazení písní z hlediska časového. Výrazy jako „dříve“,
„kdysi“, „za starých časů“ apod. sice evokují subjektivní vnímání času jednotlivých
autorů, ale konkrétní datum vzniku (pokud je vůbec známo) či alespoň sebrání písně se
vyskytuje jen skutečně výjimečně, přesto doloženy jsou. Pantaleon Engel například píše:
„Velectěný pane redaktore! Tyto písničky ve veliké oblibě bývaly před lety kolem roku
1880, budou-li se Vám hodit, račte dle libosti naložiti.“393 Zuna podává „Klatovskou
koledu z roku 1848“, Rozum a Rataj datují alespoň sběr (1907 a 1905).
Sbíraly se všechny typy písní: milostné (Baar, Hruška, Rataj), žertovné (Hruška),
epické (Michalíček), pracovní (Martykán), koledy (Zuna, Rozum), mravokárné (Engel).
Zvláštním typem písně a tance na Chodsku bylo tzv. „kolečko“ či „do kolečka“. Celou
sbírku těchto písní nastřádal a část také v Českém lidu vydal J. Š. Baar.394 Většinou se
jedná o jednoslokové popěvky, často s mnoha variantami. Vůbec se nevyskytují písně
duchovní a nemyslitelné samozřejmě bylo vydávat písně slovy Hruškovými „kluzké“
(sprosté, s erotickými narážkami apod.). Přesto se o jedné takové zmiňuje Baar v dopise
Zíbrtovi. Mezi písněmi určenými k otištění v ČL posílá soukromě i jednu sprostou.395
Že sběratelé, ač neprofesionálové, měli v oboru přehled, dokládá fakt, že celkem běžně
konfrontovali své sebrané písně s již vydanými sbírkami. Václav Rataj nalézá podobné
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písně u Erbena, Sušila, Rittersberka a Karla Weise396, Bozděch píše Zíbrtovi: „Mám
z Klatovska některé lidové písně, kterých neuvádí např. Holas ve své sbírce, před lety
sebrané.“397 Baar téměř u každé jednotlivé písně upozorňuje na podobné varianty
z Erbena, Pohádkové komise nebo Květů.
Zvláštním případem je pokus o srovnání dvou písní stejného tématu (pracovní píseň
při předení) z Klatovska a Mladoboleslavska398. Bohužel autor, podepsaný jako
B. Martykán, pouze opsal oba texty, aniž by je nějak komentoval, nebo alespoň přiblížil
okolnosti sběru.

4.4 Koloveč
Zcela specifickým místem nejen z národopisného hlediska je městečko Koloveč ležící
téměř na západní hranici tehdejšího domažlického okresu. Městečko proslulo v celém
Pošumaví výrobou hliněného nádobí. Kromě toho se k němu ale vztahují také některá
„kocourkovská“ vyprávění. Těžko říct, zda byly některé skutečné události z dějin
Kolovče předobrazem pověstného Kocourkova, nebo naopak známá vyprávění byla až
posléze situována zrovna do Kolovče399, protože jak napsal Karel Hostaš: „Obyvatelé
okolních obcí rádi brousili si vtip svůj o Koloveč.“400
Vyprávění o obci hlupáků nacházíme už ve středověkých exemplech i v humanistické
tvorbě německého básníka Hanse Sachse (1494–1576). Na českém území je
nejrozšířenější vyprávění o Kocourkovských, kteří nosí světlo do budovy bez oken.401
V pozdějších zpracováních kocourkovských příběhů (nejznámější je Kronika města
Kocourkova od Ondřeje Sekory) se vyskytují i historky o radničních hodinách. Syžet
o vrabcích, kteří si na zastavených rafikách udělají hnízdo402, se ale nevyskytuje a mohl
by tedy být původní.
Pantaleon Engel zaznamenal vyprávění kocourkovského ražení o hledání
Windischgrätze403 kolovečskými občany v roce 1848 a o kolovečských hodinách404.
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Chybí u nich informace o zdrojích, každopádně jsou obě převyprávěná vlastními
Engelovým slovy. Nejznámější historky kolovaly o místním mlýně, který přemílá staré
ženy na mladé (jednotlivá podání se liší v poměru přemletých – 9:1, 7:1, 2:1, 7:6...).
Tato slavná historie pochopitelně neušla pozornosti folkloristů. A nezabývají se jí jen
místní Gotthard Felix či Pantaleon Engel. O vyobrazení kolovečského mlýna
v klatovském muzeu (překresleném Ferdinandem Vaňkem), a především o pověstech
k mlýnu se vztahujících referuje i Karel Hostaš. Ve svém článku „Kolovečský omlazující
mlýn na staré ženy“405 se věnuje nejprve historii i současnosti Kolovče, cituje ze starých
letopisů a posléze polemizuje s články Pantaleona Engela o stáří pověstí vážících se ke
kolovečskému mlýnu.
Zmiňovaný Engel vydal o přemílání kolovečských bab dva články již v roce 1905406.
Snaží se jimi rozšířit obecné povědomí o Kolovči dosud zachycené v Kottově
fraseologickém slovníku a zároveň vysvětluje původ pověstí i skutečnou historii obou
kolovečských parních mlýnů. I „pravdivých vysvětlení“ ovšem existuje hned několik více
či méně pravděpodobných.
Ačkoli se Kolovečtí rádi chlubili a chlubí, že jejich mlýn je světovým unikátem, není
to zcela pravda. Podle Zíbrta kolovaly po celé západní Evropě historky o pecích, mlýnech
a studnách, které měly zázračnou omlazovací moc. Jako důkaz uvádí staročeské rýmování
z roku 1594 objevené německým redaktorem dr. J. Boltem407. Ve svém článku o peci
přepalující ženy v mladice srovnává Zíbrt mimo jiné dvě vyobrazení z let 1594 a 1857.
Druhý obrázek představuje parní stroj, který nahrazuje funkci pece a poněkud se blíží
některým vyobrazením kolovečského mlýna. Nicméně o Kolovči nepadne žádná zmínka
ani v doprovodném textu k obrázku, ani v Zíbrtově komentáři.408
Ke kolovečskému mlýnu se vyjadřuje i další kolovečský rodák Gotthard Felix.
Poslední (do té doby) přemílání bab zde proběhlo v roce 1860 v rámci masopustního
veselí. Felix popisuje jednotlivé dny masopustu, a především zinscenované mletí.
V podstatě chronologicky převypravuje veškeré dění, z textu ovšem není jasné, kdy autor
mluví vážně a kdy s nadsázkou, jestli a jak moc bylo dění secvičeno a do jaké míry se

HOSTAŠ 1910b
ENGEL 1905
407
ZÍBRT 1909b, 402
408
Článek byl vydán o rok dříve než příspěvky Engelovy. Je pravděpodobné, že se Engel na základě
četby Zíbrtova textu rozhodl přispět do ČL článkem o Kolovči, nicméně ani Engel se o předchozím textu
nezmiňuje. Pouze Zíbrt v poznámce odkazuje na svůj rok starý článek o peci.
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jednalo o improvizaci. „Obyčej tento vypravoval mně jeden soused, jenž účastnil se
posledního mletí bab v Kolovči.“409
Koloveč, ač proslavený mlýnem a kocourkovskou pověstí, skýtal badatelům i další
témata. Místní sběratelé se zaměřili též na lidové modlitbičky (Engel), písně (Václav
Piskáček) a pověsti. Josef Šlais v rámci jejich zápisu srovnává vyprávění pamětníků
včetně své babičky o bludném kořeni s vlastním zážitkem. Ačkoli autor ze svého
osvícenského hlediska pověře nechce a nemůže věřit, čtenář se nemůže ubránit dojmu, že
je zde připomínáno vlastní bloudění nejen kvůli následné babiččině poznámce o bludném
kořeni.

409

FELIX 1926, 176
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Závěr
V této práci jsem se pokusila zmapovat působení folkloristů na jihozápadě Čech,
konkrétně na Domažlicku, Klatovsku a Sušicku. Tematicky jsem navazovala na svoji
bakalářskou práci, kde jsem se věnovala folkloristům na Chodsku. Zde jsem kromě
rozšíření zkoumané oblasti rozšířila také materiálovou základnu. K článkům jednotlivých
autorů vydaných v časopise Český lid jsem přibrala také jejich rukopisy dochované
v literární pozůstalosti Čeňka Zíbrta (LA PNP Praha) a jejich vzájemnou korespondenci.
Bibliografie Českého lidu je přehledně zpracována v Kunzově Soupisu prací Zíbrtova
Českého lidu (1960), který obsahuje jmenné, místní i obsahové rejstříky, rukopisy
jednotlivých autorů a jejich korespondence se Zíbrtem jsou shromážděny v Soupisu
osobního fondu Čeňka Zíbrta (LA PNP) zpracovaném PhDr. Milošem Sládkem, Ph.D.
Množství mnou zkoumaného materiálu vymezeného třemi někdejšími okresy dobře
shrnuje tabulka autorů v příloze.
První dvě kapitoly jsou spíše kompilační povahy. V první jsem se pokusila stručně
vymezit oblasti, jimiž jsem se zabývala, a jejich historii v souvislosti s folklorem. Mimo
jiné jsem se soustředila na česko-německé vztahy v oblasti centrální Šumavy. Ve druhé
kapitole jsem se zaměřila na osobnost Čeňka Zíbrta – zakladatele Českého lidu a jeho
redaktorskou práci. Ve třetí, nejobsáhlejší kapitole věnované jednotlivým autorům jsem
se snažila na základě dostupných informací charakterizovat jejich osobnosti, popsat
alespoň rámcově životní osudy, sepjetí s folklorem a vztah k jeho představitelům. Přílišná
výčtovost některých částí je bohužel dána množstvím autorů v jednotlivých oddílech
a zároveň množstvím jimi sebraného materiálu. Z celkových osmačtyřiceti autorů jsem si
vybrala tři zástupce nejčetnějších povolání, která se mezi folkloristy v daných oblastech
vyskytla. Na jejich příkladu jsem se pokusila charakterizovat celou skupinu.
Jindřich Šimon Baar jako představitel venkovských kněží, ač se celý život vztahoval
k rodnému Chodsku, sbíral folklor v každém místě svého působení. Nepublikoval ve větší
míře odborné články, ale většinu sebraného materiálu využil ve svých literárních dílech.
Učitel a spisovatel Jan František Hruška naopak, přestože téměř celý život prožil v Plzni,
věnoval milovanému Chodsku celé své folkloristické dílo. (Našla jsem v něm, jak
doufám, také téma své plánované disertační práce, neboť přes velký význam jeho
celoživotního díla se mu dosud nedostalo zasloužené pozornosti.) A nakonec klatovský
rodák, právník, politik a posléze ředitel klatovského muzea Karel Hostaš, u něhož oproti
prvním dvěma byl folklor součástí širšího pojetí „vlastivědy“, kterou se soustavně
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zabýval v rámci své muzejní činnosti. Samostatnou část pak tvoří zbytek autorů, kde se
prolínají různá povolání (lékaři, úředníci, rolníci), životní osudy i míra vzdělání.
Vyskytují se i autoři, ke kterým se mi nepodařilo dohledat žádné informace. Někdy sice
existují v místních muzeích fondy jednotlivých rodin/jmen, ale jedná se obvykle pouze
o osobní dokumenty, ne vždy datované, z nichž není možné jednoznačně určit, zda mají
s konkrétním autorem vůbec něco společného.410
Ve čtvrté kapitole jsem srovnala přístupy jednotlivých autorů k různým tématům.
Podobně jako u předchozí kapitoly jsem pro vybranou část materiálu použila formu
sondy. Vybrala jsem témata, která se opakovala u více autorů a zároveň pokud možno
v různých oblastech, aby se na nich daly demonstrovat jednotlivé přístupy. Zvolila jsem
dvě témata týkající se lidových zvyků a obyčejů – hru na krále o letnicích a masopustní
průvody, které byly dochované ve všech zkoumaných oblastech. Dále jsem porovnávala
přístupy ke sběru lidových písní, konkrétně jejich textů, protože z hudebního hlediska se
lidovou písní zabývalo jen několik muzikologů na Chodsku, o nichž jsem obšírně
pojednala v bakalářské práci. (Některé dílčí zápisy nemají v celkovém pohledu přílišný
význam, neboť nejsou svými autory nijak komentovány a nejsou zde ani přiblíženy
okolnosti sběru.) V posledním oddílu jsem se zabývala specifickým případem městečka
Koloveč, které se proslavilo jednak „kouzelným mlýnem“, a jednak údajnou hloupostí
svých obyvatel. Při bližším zkoumání jsem ale objevila několik článků se zcela odlišnou
tematikou, jež spojovalo právě jen dané místo.
Způsob sběru konkrétních autorů byl ovlivněn několika faktory. V první řadě to byl
všeobecný vztah daného člověka k folkloru. Baar, Hruška, Engel, Rozum ad., ať už bylo
jejich povolání jakékoli, se folkloru věnovali soustavně více méně celý život. Nemalá část
příspěvků do ČL byla ale spíše výsledkem náhodného zájmu o konkrétní téma. Někdy
byla etnografická témata pomyslným vedlejším produktem archivního bádání, což je
častý případ u muzejníků a archivářů. Jejich představiteli jsou zde Karel Hostaš, Kajetán
Turek, František Teplý, František Tischer a Vojtěch Jaromír Nováček, kteří vydávali
v ČL buď doslovné opisy nebo jen zkrácené výtahy z archivních materiálů, například
o hospodaření šlechty, různých městských opatřeních, přísahy nejrůznějších cechů atd.
Dalším důležitým faktorem bylo povolání, které do velké míry určovalo oblast, v níž
se daný folklorista pohyboval, ale také třeba množství času, které mohl svému výzkumu
věnovat. Často například u pro folklor zprvu nadšených bohoslovců s přibývajícími
Například fondy „Steinbach“, „Schwarz“ a „Zuna“ v archivu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v
Klatovech
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kněžskými povinnostmi po vysvěcení ubývají časové možnosti sbírat, zpracovávat
a publikovat. Lépe na tom v tomto směru byli učitelé, kteří jednak měli celkem dlouhé
období prázdnin, kdy se mohli plně věnovat folklornímu studiu411, jednak mohli jako
zdroj lidového podání využít i své žáky. Konkrétní vliv povolání na sběr folklorního
materiálu můžeme vidět u lékařů Josefa Thomayera a Josefa Housky nebo již
zmiňovaného právníka Karla Hostaše (lidové výrazy odposlechnuté v ordinaci či
u soudu).
Pro způsob zpracování byl důležitý jak samotný zdroj, tak také povaha sebraného
materiálu. Archiváři a muzejníci (ale také například učitel Pantaleon Engel) pracovali
převážně s archivními materiály, naproti tomu většina ostatních folkloristů se věnovala
spíše sběru lidového podání ať už přímo v terénu od konkrétních lidí, nejvíce starých
pamětníků, nebo zprostředkovaně skrze žáky či další spolupracovníky.
Konečně záleželo i na oblasti, které se autor věnoval. Jednak na její velikosti
(zahrnovala-li pouze jednu či několik vesnic, nebo celý region), jednak na zachovalosti
folkloru v daném místě. To záviselo do velké míry na době sběru (ke konci 19. století se
modernizace zrychlovala), ale také na délce času, který byl dotyčný autor ochoten své
práci obětovat, míře jeho zainteresovanosti a znalosti prostředí. Obecně se dá říct, že
v oblasti Chodska, zvláště jeho užšího vymezení, se původní způsob života i díky téměř
zcela českému prostředí zachoval déle než v oblastech Klatovska a Sušicka. Čím víc se
autor věnoval konkrétní problematice, tím byla jeho práce pochopitelně kvalitnější – mohl
srovnávat, často si vypracoval vlastní metodu sběru, a hlavně jen důvěrná znalost
lidového prostředí umožňovala pochopení nutné pro zaznamenání mizejícího způsobu
života.
Samotné metody sběru jednotlivých autorů by dnes do velké míry neobstály. Sběratelé
se často zaměřovali jen na konkrétní materiál (slova písně, popis zvyku), aniž by udali
jakékoli podrobnější okolnosti sběru. Relativně nejčastěji se ještě vyskytuje místní určení,
obvykle okolí jednoho města, méně často název konkrétní vesnice. Ještě řidčeji se
objevují informace o zdrojích – vypravěčích, zcela výjimečně bývají udávány jejich
životní osudy, o něco častěji jméno a věk. Ve všech zkoumaných případech pak úplně
chybí jakékoli bližší určení situace či prostředí, v němž byl sběr proveden (autentické
„hyjty“, hospodské zábavy, nebo naopak vyprávění či zpěv na vyzvání folkloristy).
Ačkoli podle Hrušky se toho v létě příliš sebrat nedalo, neboť na venkově bylo neustále mnoho práce,
a daleko příhodnější pro sběr lidového podání byly dlouhé zimní večery, které lidé trávili po chalupách
vypravováním a zpěvem při předení, draní peří apod.
411
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Zájem o folklor, lidovou slovesnost i obecné projevy lidové kultury, který se začal
objevovat se snahou prvních obrozenců o hledání ryzí „českosti“ na venkově, kulminoval
právě na přelomu století, tedy v době, kdy začal vycházet Český lid a které se zde
především věnuji. V první polovině dvacátého století postupně ustupoval do pozadí, aby
se znovu objevil v období po druhé světové válce, bohužel ve službách komunistické
ideologie, se kterou bývá dodnes někdy spojován.
Dnes se k folkloru vracíme jako k čemusi mrtvému, co patří do muzea a lze to nanejvýš
oprašovat. Málokdo si uvědomuje, že naše kořeny nezrušíme vymazáním svých předků.
Máme v sobě, často aniž bychom to věděli a někdy aniž bychom chtěli, zakódovaný jejich
odkaz. A jeho odmítáním či potlačováním se o mnohé připravujeme. Ačkoli nedokážeme
beze zbytku pochopit jejich dobu a životní postoje, můžeme zkoumáním toho, co nám
zde zanechali, nalézt odpovědi na některé z otázek, které se nás dnes hluboce dotýkají.
To je ostatně, myslím, i důvodem práce autorů, o nichž zde pojednávám.
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Příloha – tabulka autorů a jejich vydaných i nevydaných článků
Domažlicko
VYDANÉ ČLÁNKY
Baar Jindřich Šimon (16)*

RUKOPISY

"Do kolečka"
Chodské písně masopustní
Chodské písně masopustní na voračky
Kříže z okolí Přimdy
O masopustě – z Chodska
Vánoce, Velikonoce, Tři králové, Hromnice…
Karel Jaromír Erben sbírá kroje pro národopisnou
výstavu v Moskvě

Čadek Jiří (8)

Velikonoce, Vánoce
Zábava o svátcích svatodušních na Domažlicku
Hra na krále o letnicích na Domažlicku

Engel Pantaleon (11)
Trestání zloděje bez soudce na Chodsku
Jak Kolovečtí hledali Windischgrätze v roce 1848
Jak se šatili v Srbicích na Domažlicku
Přemílání kolovečských bab

Co vypravují lidé o vrchnostenských úřadech
Co vypravují staří pamětníci o robotě
Jak ještě do nedávna na venkově připravovali
koláče?
Jak to bylo na venkově před rokem 1848
Klení
Modlitbičky lidové z Hradiště u Domažlic
O Vánocích
O Velikonocích
Píseň mravní na příztkach aneb při předení
Pověsť o kolovečských hodinách
směs z Domažlicka
Ze Srbic u Domažlic

Felix Gotthard (5)
Lidové modlitbičky z Kolovče
Masopust v Kolovči roku 1860

Fencl Květoslav (3)

"Diví ženy" na Domažlicku

Holub Bedřich

O bývalých plátýnkářích v Nové Kdyni

Hruška Jan František (61)

Ticholovec (původně určeno jako Engel)
Z humoru Chodův (pův. určeno jako Engel)
Dva podivné přírodní prožitky chlapcův
Hebadlo či jebadlo
Kosteliště na Hůrce u Chodova

Vejce v podání chodském
Národní písně z Chodska
Statek i chalupa na Chodsku
"Křtiny dou"
Tři králové na Chodsku
Chodský dřevorubec a jeho práce
Zpěv ponůcky v Domažlicích
Dva výjevy ze svatby chodské
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Koláče (čepce), přesleny a dřevěné zaverání z Chodska
Národopisné drobty z Chodska
Bukvice – oříšky dřevorubcův, Dva spokojení
Patero koled
Z humoru Chodův
Trouba pastýře chodského
Karak Pán Bůh má rád svý nejmenčí
Kde stávalo první Hujezdo
Kosteliště na Hůrce u Chodova
Karak buli Pán Ježíš se svatým Petrem…
Nezdařené volání
Konopka
Karak se Hondza ženil
Máslo z bezinek na Chodsku

Kitzberger Ivan (9)
"Slamořezači" v Domažlicích r. 1588
Čertův kámen u Domažlic
Pověsti domažlické o vrchu "Dmout" (Ermout)
Přísaha domažlických podruhů z roku 1613

Archivní paběrky z Chodska

Královec Josef V. (1)

Vánoce – z Domažlicka
Tři králové
Hra na krále o letnicích na Domažlicku
Velikonoce – z Domažlicka

Královcová Marie

Staré zvyky z mého mládí v okolí Domažlic

Kobes/z Jakub
Chodské novější písničky z Chodova
Vlk a medvěd, milovníci dudácké muziky

Kolařík Matěj

Kult sv. Antonína Paduánského v lidovém podání
Sv. Martin ochránce skotu na Chodsku
Bílá barva – symbol smutku

Konopík Jan

Masopust – Luženice na Chodsku
Masopust na Chodsku
Chodské obyčeje na 1. máje

Michalíček Karel (12)

„Na tom panským poli hyn hu Srbic…“

Pátek Ferdinand

Pověry, zvyky a obyčeje z okolí domažlického

Piskáček Václav

Písně kolovecké

Prunar Václav (1)

Pověst o běhařovské soše sv. Prokopa

Rutte Ladislav (7)
Adam Bílek, chodský krejčí
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Bulfík Štefek, výrobce chodských dud v Oujezdě
Poslední dudáci na Chodsku

Seidenglanz Jiří (3)

Vození "lenocha" na Chodsku o svátcích Svatodušních
Chození po střídě

Šlais Josef

Koňské dostihy na Chodsku

Sivé ženy, světýlka a bludný kořen v Kolovči
Můra, čarodějnice a ohnivý muž

Šolta Antonín

Starobylé kříže v okolí Domažlic, Něm. Brodu…

Teplý František (43)

O velkém hrdinovi Janu Sladkém

Thomayer Josef (3)
Skalník
Jak se u nás na Chodsku stonávalo

Jak se u nás na Chodsku stonávalo

Vaněk Ferdinand (1)

Obrázky z Chodska

Zoglmann Antonín (5)

Paměti starého učitele

Říkadla z Kdyňska a Domažlicka

Klatovsko
VYDANÉ ČLÁNKY
Benetka František (10)

RUKOPISY
O mužíčkovi, o hadech, o Deníčkovi

O hromu a blesku
Ze selské kuchyně české
Štědrovečerní jídla na Klatovsku (ve směsi)

Bozděch Max (2)

Z klatovských písniček

Kleroth J.
Hromová věž na Klatovsku

Martykán B.

Kuželíček, popěvěk přástevní

Roubal Jan (2)
Rostliny v lidovém podání na Klatovsku

Rozum Karel (30)
Dření žáby o letnicích na Klatovsku
Voračky masopustní v Poleni
Dřevěné zámky v Řakomi

Koleda vánoční z Předslavě u Klatov
Ukázky lidového okrašlování

Schwarz Jan
Hry dětské

Steinbach Václav
Na Klatovsku

Tischer František (21)

Zpráva ovčáků pro úřad vrchnostenský roku 1735
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Vančura Jindřich (5)

Nejstarší kronikář klatovský a jeho dílo

Zuna Bohumil (4)
Nápisy na obnovené klatovské radnici

Klatovská koleda z r. 1848
Pověsť o založení školy v Klatovech a jiné
pověsti

Sušicko
VYDANÉ ČLÁNKY
Čečetka František Josef (40)

RUKOPISY
Umrlčí prkna u Králováků

Holík Josef

Divoká honba na Sušicku

Houska (Josef) (1)
Ze zápisků lékaře venkovského

Houška Jaroslav (1)

Letničky nebo kozy na Strážovsku
Pověry ze Strážovska

Klíma J.

Kdo chce mléko píti, musí také kroupy jísti

Mottl Jan
O hadu se zlatou korunkou

Nováček Vojtěch Jaromír (6)

Pověsti místní ze Sušice
Růže z Jericha v staročeském zvykosloví štědrovečerním
Z hospodářských zápisek Jana Jeníška z Újezda a na
Svrčovci

Rataj Václav

Jak v Horách Matky Boží zakopali „koleru“
O hadu hospodáři žábě hospodyni (Směs)
Pivovar šel po střídě, Chození do Emauz (Směs)

Rosacin Karel František

Citýrování čerta v Horách Matky Boží
Dvě lidové písně ze Sušicka
Štědrý večer na Sušicku

Pověst o sv. Vintířovi

Schneebergerová Emilie (1)

Ze Šumavy

Šebesta Josef (3)

Chodění s kobylou na Sušicku
Názvosloví hospodářského nářadí a polní práce
Příspěvky z folkloru
Chození s kobylou (klibnou) na Sušicku
Doktor Fous a Markyta v masopustním průvodu na
Sušicku

Turek Kajetán (22)

Zvonění proti mračnům v městě Sušici
Trochu vzpomínek na Čeňka Zíbrta
Člověčí hnát proti všivotě v Sušici
Novější nařízení o sanytrnících z r. 1850-2

* v závorkách je uveden počet dopisů Zíbrtovi, dochovaných v LA PNP
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