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Sondami se obvykle rozumí zkusmé výzkumné kroky do oblastí dosud 
málo známých, v nichž lze očekávat poznatkové zisky. V oblasti humanit-
ních disciplín takové sondy jistě nepředstavují osu rozvojového dění. 
Mohou však naznačit přístupy dosud neuplatňované, poukazovat na otáz-
ky dosud nekladené, přispívat k vytvoření nových pojmových nástrojů. Mají 
v procesu poznávání skromnou, ale nepřehlédnutelnou roli.

Právě takové drobné příspěvky, sondy, které se nesnaží vyčerpat téma, 
ale spíš naznačit otázku, umožňují poukázat na symptomatické, jen zdán-
livě izolované a okrajové jednotlivosti jako na znaky poukazující k širším 
souvislostem, a co víc, jako na jevy, jejichž znaková platnost se s postupem 
doby mění: aniž ztrácejí svou původní znakovost, nabývají i nové, určené 
úhlem pohledu dnešního pozorovatele. Klasický příklad takové sondy 
podal kdysi Petr Bogatyrev, když v malém etnografi ckém článku o vánoč-
ním stromku na východním Slovensku přispěl k objasnění otázky poutající 
zájem mezinárodního etnografi ckého společenství tím, že podal důkaz 
o vznikání agrárních ritů tradičního typu i v nové době.

Sondy nejsou vždy omezeny jen na tištěné stati. Jejich terénem bývaly 
a snad ještě jsou písemně nezaznamenávané diskuse, ať už ofi ciální, nebo 
soukromé. Zvláštního významu nabývaly v předlistopadové době na schůz-
kách neofi ciálních přátelských uskupení, usilujících dochovat kontinuitu 
vědeckého myšlení.

Ú V O D N Í  P O Z N Á M K A 
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Paměti Řehoře Smrčky 
aneb Na okraj jednoho 
kronikářského záznamu

Soběslavské paměti Řehoře Smrčky1 z přelomu 16. a 17. století nepatří me-
zi vynikající památky české kronikářské prózy, takové, které dík osobitému 
zornému úhlu a stylistické schopnosti autorů překračují rovinu a funkci 
pouhého věcného záznamu–svědectví směrem k uplatňování funkce lite-
rárněumělecké; mají tedy daleko k pamětem takového typu, jaký předsta-
vují např. paměti Mikuláše Dačického z Heslova. Smrčkovy zápisy mají 
patrně jistý (spíš marginální) význam jen pro soběslavskou městskou his-
torii, a pokud jde o jejich autora, vydávají svědectví spíš o literární cti-
žádosti městského politika než o jeho tvůrčích schopnostech. Přesto však 
obsahují jeden záznam, který zasluhuje hlubší refl exi a poukazuje svým 
pramenným významem k širším souvislostem dobového myšlení.

K roku 1602 Smrčka píše: „V outerý o Letnicích jel sem do Ševětína 
k Šimonovi Lomnickému s Sixtem Palmou, impresorem pražským. Sníh 
veliký pršel všudy po zemi, až bílo napadl, a zima velmi tuhá a ostrá s vět-
rem byla.“ 2 Letnice připadly v roce 1602 na 23. květen (podle „starého 
počtu“), popř. na 26. květen (podle „nového počtu“, gregoriánského ka-
lendáře), den, o němž je v záznamu řeč, byl tedy 25. nebo 28. květen.

Smrčku přiměl k zápisu jistě neobvyklý meteorologický jev – sněhová 
vánice na konci května, zhruba deset dní po tzv. „ledových mužích“, na 
zá kladě dlouholeté zkušenosti posledním termínu, kdy se nápadné tepel-
né a vůbec meteorologické výkyvy poukazující k zimě daly očekávat. 
Uvedení okolností, za nichž Smrčka pozoroval jev, který pokládal za ne-
obyčejný, stěží uvěřitelný a hodný zaznamenání, slouží z jeho hlediska jen 
jako možné potvrzení pravdivosti jeho slov (jako jakési „neviděl jsem to 
sám, ale spolu se mnou i...“). Právě tyto okolnosti však dnes ve Smrčkově 
kronikářském záznamu poutají zájem. Jde z hlediska dnešního interesu 
o historii, konkrétně o společenské dění a atmosféru, o pozoruhodnou si-
tuaci: vůdčí, respektovaný představitel jednoho z předních rožmberských 
měst jede se svým přítelem, radikálně orientovaným pražským literátem 
a tiskařem, jehož produkce byla solí v očích katolické cenzuře, na návštěvu 



8 4

do poměrně vzdáleného Ševětína ke známému katolickému literátovi 
a „latinskému šenkýři“ Šimonu Lomnickému. Stěží lze tuto návštěvu hod-
notit jinak než jako projev přátelského a vzhledem k literární angažova-
nosti všech tří zainteresovaných „kolegiálního“ vztahu.

Shoda okolností svedla na dvacetikilometrové cestě ze Soběslavi do 
Ševětína (a potom dík meteorologické anomálii i k Smrčkově zápisu) tři 
postavy svým způsobem reprezentativní pro společenský a literární život 
na přelomu 16. a 17. století, v době, jíž historické zkoumání věnuje sou-
středěnou pozornost jako epoše vypjatých srážek mezi různými nábožen-
skými směry, době střetů, které se měnily rychle – a ve stopách starých 
tradic – ve srážky náboženskopolitické. Nazíráno z toho hlediska mohli tři 
účastníci ševětínské schůzky být reprezentanty tří značně odlišných prou-
dů v ideologickém ruchu doby.

Soběslav bylo význačné rožmberské město, které stálo na výsluní přízně 
posledního rožmberského vladaře (rožmberská škola v Soběslavi, pokus 
o zřízení vysoké školy na rožmberském dominiu, se měla stát dědičkou 
proslulé rožmberské knihovny). Řehoř Smrčka (asi kolem 1540–1617) byl 
od 1587 až do smrti respektovaným primátorem města,3 čelnou postavou 
všeho městského dění (od roku 1603 jako erbovní měšťan s přídomkem 
„z Sabínova“). Jistě byl v dobrých vztazích se svou vrchností; svědčí o tom 
jak dlouhá doba, po niž zastával čelnou funkci v městské správě, tak okol-
nost, že se nedávno před ševětínskou schůzkou (v roce 1599) znovu ože-
nil – už po čtvrté – s Dorotou Lhenickou, „služebnicí Její Milosti paní“ (tj. 
Kateřiny z Ludanic, manželky Petra Voka)4. Skutečnost, že byl autorem 
kronikářských zápisků o dění v Soběslavi – ať už jakýchkoli –, nasvědčuje 
tomu, že měl blízko k „lidem od pera“. Lze ho pokládat za reprezentanta 
patricijského měšťanstva, které mělo blízko ke dvoru své vrchnosti.

Pražský tiskař, básník a publicista Sixt Palma (1569–?)5 nepatřil sice 
mezi množstvím tehdejších pražských knihtiskařů k předním, ale to ne-
znamená, že by jeho produkce a působení nebudily zájem. V letech 1595–
–1602, tedy před ševětínskou schůzkou, vydal ve své malé a chudé tiskárně 
skoro dvacet titulů, většinou vlastní nábožensky zaměřené práce veršova-
né i prozaické radikální mikulášenské orientace. Už od roku 1598 byl 
Palma v konfl iktech s cenzurou pro tisk a šíření neschválených textů, 
v roce 1599 si stěžoval arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé císaři na nepo-
slušné impresory a jako na nejsvéhlavější z nich poukazoval na Daniela 
Adama z Veleslavína a Sixta Palmu. V druhém pololetí roku 1602 vyvolaly 
některé Palmovy tisky hlučnou náboženskopolitickou aféru, která vyvr-
cholila vypovězením Sixta Palmy ze země. Mezi třemi účastníky ševětín-
ské schůzky představoval Palma typ literárně činného knihtiskaře, který 
se účastnil veřejného dění na straně radikálních přívrženců reformace. 
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Řehoři Smrčkovi dedikoval Palma svůj tisk známých palečkovských histo-
rek, které vydal právě někdy kolem roku 1602 s titulem „Historie o bratru 
Janovi Palečkovi stavu rytířského, jenž jsa při králi Jiřím Českém velmi 
šlechetného života králi milý a vzáctný i každému dobrému byl a mnoho 
kratochvilných věcí činil. V češtině spravená a k žádosti mnohých pánů 
vytištěná od Sixta Palmy“. Tisk nese toto věnování: 

Slovútné poctivosti panu Řehořovi Smrčkovi, primátoru a správci města So-
běslavě etc., a poctivé paní Dorotě, manželce jeho, pozdravení mnohé vzkazuje 
a přednáší Sixt Palma.

Kratochvilná teď historie tato
můž býti i k naučení, tak mám za to,
kterážto mezi lidmi rozepsaná
jest od dávního času mnohým známá;
teď nyní v češtině poopravená
a k žádosti některých vytištěná.
Tu imprimovanou vám dedikuji,
na důvod lásky bratrské daruji,
abych též znamení vděčnosti nyní
prokázal za přijatá dobrodiní.
Věřím, že ji dobrotivě přijmete
a mne v své paměti míti budete.
A s tím vás poroučím boží milosti,
budiž s vámi i se mnou Pán mocnosti.6

Mezi Smrčkou a Sixtem Palmou je tedy tímto tiskem doložen přátelský 
vztah.

Šimon Lomnický z Budče (1552–1623)7 byl v době ševětínské schůzky 
už renomovaný autor děl veršovaných, prozaických i dramatických, od 
mládí a studijních dob spjatý s rožmberským prostředím, autor hlásící se 
celým zaměřením své práce ke katolické vrstvě domácí kultury (byl auto-
rem dvou prvních katolických kancionálů, usiloval obnovit tradici středo-
věkých velikonočních her), i když nijak zvlášť bojovně. V každém případě 
se však jeho katolictví jevilo jako zjevný protiklad k Palmovu protestantské-
mu radikalismu.

Jestliže všichni tři zúčastnění by se mohli ideologizovanému historic-
kému přístupu jevit především jako představitelé rozdílných proudů ve 
společenském životě té doby, umožňuje Smrčkův stručný kronikářský zá-
znam uvědomit si, že realita jejich života, jejich každodennost mohla 
vypadat docela jinak, než tomu chtějí historikové.

Paměti Řehoře Smrčky 
aneb Na okraj jednoho kronikářského záznamu
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Smrčkův zápis nevidí účastníky drobné události z běžné životní praxe 
v souřadnicích jejich náboženskopolitické příslušnosti, nazírá je prizma-
tem všedních obvyklostí, které obrušují skutečné nebo aspoň možné anta-
gonismy dané konfesijními rozdíly. V záznamu o běžné životní situaci ne-
jde o dva hlasatele nesmiřitelně protichůdných náboženskopolitických 
stanovisek a o respektovaného reprezentanta význačného poddanského 
města, ale o tři přátele.

Jako metodologický příklad vede Smrčkův zápis k úvaze: Kronikářské 
zápisy jsou znakové komunikáty, jejichž označovaným není panující před-
stava o postihovaných jednotlivcích a událostech, jak ji vytvořilo historické 
poznávání (často za přispění analyzovaných záznamů samých), nýbrž zá-
měr autorů, co o předmětu svého zájmu hodlají sdělit, ať už sdělení od-
povídalo historickým faktům nebo jen autorovým přáním a představám 
o tom, jak tomu mělo být. Přitom autoři často bezděky poukazují k zá-
ležitostem pro ně tak samozřejmým, že jim nestojí za zaznamenání, ale 
novodobému interpretu jsou vítaným průhledem do každodennosti odleh-
lých časů. A ta nezřídka usvědčuje ideologizující historiografi cká zobec-
nění z povrchnosti. Zřetel k historické sémantice je myslím nepostradatel-
ným směrem budoucího historického bádání.

Je to v zásadě ono badatelské směřování, které novátorsky rozvinul Petr 
Čornej svými analýzami hlavně historických pramenů literární povahy 
(kronikářská zpráva o bitvě u Malešova, Píseň o bitvě před Ústím aj.). Toto 
směřování naznačuje bohaté možnosti k postižení historické reality mimo 
rámec „závazných“ souřadnic vypracovaných tradiční historiografi í a ur-
čených konfesijní, etnickou, národnostní atd. příslušností jevů, jednotliv-
ců či skupin.

P O Z N Á M K Y

1 KNM Praha, rkp IV C 23. Děkuji svým přátelům Mgr. Tomáši Matějcovi a Mgr. Václavu 
Petrbokovi za účinnou bibliografickou pomoc.

2 Cit. rukopis, fol. 65v.
3 R. CIKHART, Město Soběslav, Soběslav 1907, s. 32 a 36; J. LIPOVSKÝ, Soběslav za pánů 

ze Švamberka, in: Jubilejní sborník Městského muzea v Soběslavi 1891–1947, Soběslav 
1947, s. 88, 92.

4 V. BŘEZAN, Životy posledních Rožmberků II, ed. J. Pánek, Praha 1985, s. 549.
5 O něm A. ŠKARKA, Ze zápasů nekatolického tisku s protireformací, ČČH 42, 1936, 

s. 1–55, 286–322 a 484–520, též zvl. otisk, zejm. s. 8–10.
6 Tisk KNM Praha, 27 E 41, fol. 1a, 1b.
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Ohlédnutí za sklerokruhem

Jak a kdy se zrodil nápad bytové univerzity?
Mám výhradu proti označení „bytová univerzita“. Univerzita vychovává 
systematicky někoho přicházejícího zvenku. My jsme byli nesystematičtí 
a vychovávali jsme nanejvýš sami sebe. Ten nápad vlastně pocházel od 
profesora Vodičky a vznikl samozřejmě po „zemětřesení“ v osmašedesá-
tém roce. Vzpomínám si, když jsem poprvé byl u pana profesora v jeho 
novém domku v Krči a pan profesor mě domkem odshora dolů provázel, 
došli jsme do přízemní místnosti. Byl to krásný pokoj, připravený na pose-
zení dosti lidí, se shrnovacími dveřmi do druhé poloviny místnosti, kde byl 
dlouhý stůl se židlemi – prostě zasedací síň. Jenom jsem vydechl: „Pane 
profesore, to je úplná zasedačka.“ A on mi na to řekl: „No, vždyť někde se 
přece musíme scházet.“ Takže už tehdy bylo zřejmé, že se touto myšlen-
kou zabýval. Jenomže už ji bohužel neuskutečnil. U toho krásného stolu 
jsme poprvé seděli, když jsme připravovali obálky na jeho parte v lednu 
1974. Ale brzy jsme se k Vodičkově ideji vrátili a rozhodli jsme se uvést ji 
v život. Přitom se rozumělo samo sebou, že by se naše setkání měla konat 
právě v té místnosti, kterou Vodička k tomu účelu zařídil. Velkou iniciátor-
kou celé akce byla tehdy paní Vodičková, ta nás bezprostředně přiměla 
k tomu, abychom s tím konečně začali. Ale toto nebyl úplný počátek. Už 
předtím vlastně po určitou dobu existovala literárněteoretická skupina při 
Literárněvědné společnosti, která se scházela na Malé Straně ve studovně 
pragensií. Postupem času nás odtamtud vyhodili a literárněteoretická sek-
ce při Literárněvědné společnosti byla z čistě politických důvodů zrušena. 
Osou té skupiny byli totiž ještě Mukařovský a Vodička a kolem nich jejich 
vědecký „potěr“, byť už tenkrát pěkně věkovitý. A této sešlosti se z důvodů, 
na něž se už nepamatuji, říkalo medvědáři. Jenomže po ztrátě místnosti 
na Malé Straně nastala v naší činnosti dost velká pauza. Proto jsme právě 
v této fázi přivítali iniciativu paní Vodičkové a začali organizovat naše no-
vá setkání. Po pravdě řečeno, měli jsme dost těžký rozjezd. My jsme vlast-
ně nevěděli, jak na to – jakou zvolit taktiku, na koho se obrátit a s jakými 
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požadavky. Jasné nám bylo jen to, že v novém kruhu budeme „my hoši, co 
spolu mluvíme“ z Ústavu pro českou literaturu, a hlavně nám šlo o to, 
neztratit kontakt s lidmi, kteří z Ústavu byli vyhozeni. Naší snahou bylo 
uchovat kontinuitu práce a myšlení a kontinuitu odborných, ale i čistě 
přátelských vztahů.

Jak došlo k tomu, že jste se stal hlavním organizátorem celé té akce?
Já jsem nebyl hlavním organizátorem, ale spíš něčím jako sekretářem. 
A jak k tomu došlo? Velice jednoduše. Když na nás paní Vodičková naléha-
la, abychom zahájili činnost, ptal jsem se jí, kdo by tomu měl podle jejího 
mínění velet. A ona prohlásila: „Vy jste byl Felixovým tajemníkem, tak je to 
na vás, musíte to dělat vy.“ Já jsem Vodičku velmi obdivoval a vážil jsem si 
toho, že jsem byl za jeho ředitelování vědeckým tajemníkem Ústavu. A pro-
tože jsem chtěl podpořit jeho původní plán schůzek a nebyl nikdo jiný, 
kdo by se tím chtěl zabývat, ujal jsem se toho sám. Koneckonců jaképak 
organizování – ono se to organizovalo samo, lidé byli rádi, že se něco tako-
vého děje a že se mohou scházet v duchu starého Ústavu.

Říkali jste si nadále medvědáři?
Hovořit o nějakém názvu snad ani nejde, vždyť jsme nebyli žádná instituce, 
ale jen skupina kamarádů. A jakmile jsem našel termín, který by se hodil, 
místo, kde by se setkání mohlo uskutečnit, a téma k diskusi, tedy vlastně 
referenta, utrousil jsem pouze mezi kamarády: „sedí se“ tehdy a tehdy 
tam a tam. Pokud jde o název, sám pro sebe jsem naší sešlosti vzhledem 
k pokračujícímu věku účastníků a jejich známé roztržitosti a popletenosti 
začal říkat sklerokruh. U někoho se to ujalo, někteří setrvali u názvu med-
vědáři. Ale na názvu nezáleželo. Hlavní bylo, že se vše úspěšně rozjelo a už 
jsme prostě „existovali“.

Jak dlouho vlastně pokračovala činnost sklerokruhu?
Sklerokruh existoval opravdu až neuvěřitelně dlouho. Začali jsme s tím 
na podzim 1975 a s velkou pravidelností jsme se scházeli až do počátku 
roku 1990. Poslední přednáška Františka Svejkovského na máchovské 
téma se konala za jeho návštěvy v Praze v březnu 1991.

Jaké osobnosti patřily do tohoto okruhu?
Sloupy naší společnosti byli Miroslav Červenka a Milan Jankovič. To byli 
lidé, kteří vyletěli z Ústavu, a o ty nám nejvíc šlo. Další, kdo byl velice brzy 
po nich také z Ústavu vyhozen, byl Miroslav Kačer. To všechno byli blízcí 
spolupracovníci Mukařovského a Vodičky a jejich práce jsme si vážili, pros-
tě byli pro nás odborně směrodatní. Ale dnes už vám nedokážu přesně 
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říci, kdo všechno se na našich setkáních v průběhu doby objevil ani kdo 
tam chodil od samého začátku. Ovšem Miroslav Procházka, to byl manžel 
Vodičkovy dcery, Břetislav Štorek, Aleš Haman, Věra Menclová, Jarka Ja-
náčková, Mojmír Otruba a další. Později pak někdo přišel třeba jen jed-
nou, a protože nás nezaujal, už jsme ho nepozvali. Rozhodně však nešlo 
o žádný striktní výběr, pojítkem byla odborná erudice a vzájemná důvěra. 
Bylo by tam patřilo mnohem víc lidí a občas mne mrzelo, že ten či onen 
stojí stranou. Ale byla tu i praktická hlediska – žádný byt není gumový.

Postupem času jste se přestali scházet u Vodičků a vaše činnost se stala takříkajíc 
putovní. Jak k té změně došlo?
Ukázalo se, že Vodičkovi měli až příliš zvídavé sousedy, kteří o nás „podá-
vali zprávy“. Takže scházet se tam nebylo pak příliš bezpečné. Tak jsme se 
začali scházet po bytech, kde to bylo prostorově jen trochu možné a kde 
byla paní domu ochotna tak velkou skupinu lidí přijmout. 

Zájmu StB jste nicméně neunikli. Jak jste se vyrovnávali s touto „po zorností“?
My jsme ovšem tuto okolnost předpokládali, ale já sám jsem v souvislosti 
se sklerokruhem nikdy nikam nebyl volán. Měl jsem samozřejmě hlášky, 
že „o nás vědí“, ale nám to bylo v podstatě jedno. Vždyť my jsme nedělali 
nic politicky ilegálního. Na to jsme si dávali velký pozor, aby nás nikdo 
nemohl nařknout z nějaké ilegální práce. Probíraná témata StB pramálo 
zajímala. Arbesovo romaneto či publicistický styl v literatuře apod., to zce-
la určitě nejsou problémy, o které by se StB nějak zvlášť starala. A právě na 
této čistě odborné bázi jsem se snažil vše udržet a myslím, že se to osvěd-
čilo. Okruh lidí se rozrůstal na jedné straně přirozenou cestou a na druhé 
straně záměrně, protože jsme si od určité doby začali uvědomovat, že se 
vaříme ve vlastní šťávě. Byli jsme všichni zhruba generačně spřízněni, 
a přestože jsme se mezi sebou často a dost hádali, došlo nám, že náš 
okruh by měl překročit meze jedné názorově vyhraněné skupiny. A tak 
jsme začali zvát další lidi, kteří nám nebyli cizí, ale přece jen mysleli troš-
ku jinak. Takže nakonec se scházelo vždycky okolo dvaceti, někdy až třice-
ti lidí. Víc než estébáků jsem se bál jedné věci – že přijdou opravdu všich-
ni, kteří o schůzce vědí, protože k tomu bych potřeboval Mozarteum, a ne 
jediný byt. Často jsme se scházeli u nás doma, protože jsme měli dost pro-
storný pokoj, takže se tam všichni vešli, i když třeba někteří seděli na 
zemi. Vyžadovalo to zároveň velké pochopení ze strany mé ženy, která se 
hostitelství ujímala velmi obětavě. Naštěstí účastníci byli nejen moji, ale 
i její kamarádi. Obecně lze říci, že setkání, nejen u nás, probíhala ve veli-
ce příznivé atmosféře.

Ohlédnutí za sklerokruhem
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