
ilaroslav &o1ár

E Brauenrtn čapkových lÍ.te:.&r.trícb pootev

řolnrd' vím' *agtglo so &og[r{ akgu$án{ pŤedlob Čgpkovýcb

ltteránnícb postav psod'a&ten nysřeuel;tckóho rá$mr ěetrt.ýcb

Ínterprotrl eutorow tvorbyo llení to ov.:eg pp ěapkovo dl.l'o

otáaka aerttqlmí. i,iá' n*ďto příchu{ jtet6 l.gelgó scaÉsěuogtt

r brtatčí E nenál'*áÍ.týn g].í&ěrríw v r,.:vírecb, ktor{ ua$í o
godgšní l.t-terán:í bt*tggtÍ' *ál.o spotesnóho. řřestc nobou

l$lótěnÍ. (spíš nes noábal.eaí*) toho d.r.ubu nřirdy přtgpět k

ob$asuěuí č.;iplcairýcb tvrlr*ícb postuprl u pgotevřít cegttr do te*

horýcb qiÍarláuotýcb vrgt6? , lrteré přoa sYou skr3rtoat gpolu-

ur{u$í g6mánttgkorl bobatogt $ednotl.lvýclr děl| obsahuJí t*tÍř

dáYlil a*tgrorrýc}r gsobnÍgb. vztabů k reá]'nýn předobrtsrlu jebo

líterárníclr postev a to se šeťlgktovatr.o do výetednébo líte-

rárrríbo tv*x"u Jednot!"tvých prncí" l

Íiád by*b i.'ou&ásat. ua Jeden tafiový psípad v kn1ze .PoYíd.

[y a $edaó kapey. ::t!,m ag tor ř,e se toboto potaranr uohu od.vá.

řít pa aákt.ad^ě vlastaí gr:&pontt s žtqým ůuspÍrraěnío a8rnJerr

Jedná a $eJích pogtav. Jde o povíď,tsrr llé'd roĚrr Y otxct$ab.

Tedlo po*taqy pollco$nírro rl$odn{ba *r. láeJzl{kst gn*aÉ L u

Jtnýcb ťapkoqicb povddokl $e JeJím *:nrhým prÉtagon!.atan ar-

cbi'vás l}tlřÍáek' htetorÍk vr&e5r .Ilřl.bo g ],cděbrad. Jcg uí o

tsr l*eutlťlkovat reáLqý podsl tóto br{laatně napgsná poeta-

TÍr

výebog{ tezÍ $e mí anáuá skuteěnoot, ř,e ťapek apravÍ.d-

rg aeslefiovgl llterán:Í pontavJ;r PI.s *ěř ěerpal sígté Fo&-
něty a reatl'ťJr* ds qyťabu].ovanýclr cěJr13 rrcvJŮv&Ťel ted.y k3'í.

čová dÍl.a. 'řo ovšottr $sanemená, ř-e by mr rrrěÍ'té vlaetugstl
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roálqýob kodeloqigbE osob nernobly být qfcbodtebaln nejon

:xrary oěpovÍ.deJícíeb llteré,rn{oh post,av; r1ýbrĚ Í pro J1g*
strÉn}y děJůf do atgbř Jsou *aěl.eněay*

Tornr odpovídá l. gítugee v povídce j,ád rodu Yotls}třab*

sabulaěnl' g&lesátogtí $o ne$en a&kl.ad'nÍ'rr*'nncoY&'}l sl.tr"rgcE

(btstorlkovs návšt&ga u pollce;iaí"bo ťrřed'níl$) r nýbrř l. fak.

tová gákl^*dna hígtorlcké xábad5r' tj. aěkolÍ.k rozgauíťýab ťr-

daíů chápaaýcb íako f,akty angkfiřl povahy, na Úeslcbř gákla*

ltt &á být áál'ř}ý př{!l*á ea 3paoci pktršenoetí pollceJaíJro rlřed-

níFa grokoagtnrcván. zR $ettínou lnct1kagt evlt(tč{cÍ pro tq,

že povídhr l'ao v nňJakóm aayslu uvést d'o vstabtr g reál.nou

attuagí v ěeská b{gtortekó vědě' $o *ožuo pok]'ádat letné u.

vedgaí &votl nojvýana€*s{sích ě*sEí'gtr bÍgtor1.lnl t& roby' se*

knře a $ovotnébo' {1 to vedle flslvníbo jnóaa vydavatolo

(rovněž fí.}ttJ.wíoh) Hogeat U+. B ls. gtoletí ť'ebtsa, v přírné

řeět archíváře p1vÍšba" tJodláae*lí hted;rt rnea!. č*efýr*1 hfuh.

torlky té ťtoby reálqý ínspt.raění aciro$ pro arcbíváře slvíě-

ka' Íe k tornr třeba r4peháaet od d"gt cbgařonýclr v pov{ůcat od'

Juénr' firnbce, vědaí sp€cÍ€ltzacgg nE dené období (pcd'ěbnad-

akÁ dobÍr) l vy.líčených ogobaj'cb vlasbnootí, popř" ťyeío*pomíe.

V úvalru přlcháaesí pouae d,va čeští blgtoríkovó, kť,*d.ý

a Jt.nýeh drivodů" .jnréugru a ťlrnkcÍ ilá k *aBkově hrdluovÍ. Bes-

blíř prof. Václ.av vo$tísek' v rlob6 va*!"|tu pgvíd.b grcbÍvář

blsvníbo něsta !1rr*\y* $e';nr by zčástl grobla odpovíňat í rraě$*

átory& cb.araktertst{ka (.,takovy pomenší č}ověk se zlatýut

breJlenl a ugtasanou tváří'.). f'{}stgxrená tvář se alaffi1 bre$*

leot'! prof,. Vo$tÍš*ovl. přesně odpovídá, ne však už oa*aěení
oponenší 6lŮvšk't.,'lnt *baraktert"etlcká aabrbenogt netsob!'a

raBtřít qýšE'l Jebo postavy. Jako apectalí.gte Ba ponocnó vě-

dy btstortoká se všah' YoJ *í'šek nezabýval oyateuatlc}y dobou



síříbo g Foůěbřfrě" fu tě ntx&rrco gdpov,í&á f;spkov* po*tav&

g&cbea :l&la*íts$í pr*ť" shxloxé IIrb&nek (Í. v tomto př{paď,s

EhargbĚ*rÍ*tíe$ d'EgíxuttrmÍ. 3aáuol } l $enruá byla pod"sbrar:gká

ilcbg blevuí* prag*tmí*: t&mgtsts í}s cel*u d*bu glldecké **[tt*

tr g kr&} Jtří. eet.oř'ivotaí l*ekgu* i:x*'vťl Urb&nek konc5.poval

s9ó d{lo o *gbě *3t*íhg a *'}od6}:rgd g l5drkgygu d'etaílpostí* á.g

pod*buý příp*&, Jek* fiap€k v poví&e virtrr&pn$ vyfabrrloval,

$s naáno {ó*ko $alq'ýs1 *reů *sbr*myp]"aé a *ctyplul sgt1ry}

rpo$tt ffi xp&*aben t.frbilnkgry pr&tra. l:sjs v}olgt*í ahl*euggt

* p&tÍ.l*tsřrg styk& e pxt.f* ;i**&nk*e p0lvra$*6r áe í agst5ss*

aá ogobaí vl,sgtnacb'. aÍt''&íYář& B*.vá#ke jggu s**lseny padl*

U*bán&ova vžgtrtt* .Te tg $lřet}ev&íst bllri}oh* otídarrogů *pra*ro*É*

vax*mr ťémstnl kt*;É. pro ns <}ove{]"a c*rhnEut l' nea*ěqet*ěx**

ho a n*i1r1věřá.v&b.g Boel.ueba{e1 oddgnast1 ltterÉ vodla gĚ k tg*

ffi1 áa pr*ť* iírb&trek {íJc sv6 deta{ln{ raalogt1 ngteríálu a

guvgr*anírnrr *vlád,ání b5'gtorÍ'c.iseb ::oá11í. vtgntn$ áí1 vg svón

L3* atolstí g {&va} tE v roghorgreg& gř*.balně poanat. sapkg*

lrs Y{:lty areb.lváse sÍvÍ"ška o'L{ěl-c b1r *e v.yš*tř'ltr r o * kd'g zabil.

toh* I}cBa ř6t*e serkovc**..|. dl ?tfiř&l' JÍ#ít jak ho ans;n' no*

ncbl $eáaat $íBak'ť $*ou aut*ntxe}.<gr urbánkrvskótř stejně $1*

1o pro Brof" 1Jrbánka cbara}ctgr{Et1gké j*bo tlvgls přg8$gk}'á*

dáB'.' řo p*rtn*r Y tr&&hovonr gv!.s.d& blgtor{ak& pra&eatr nte$-

aě $eko gn aám.{''Ťen d*pfo $* rrs.w gvšca *nrím,|l řÍ'ká rr povÍ.d*

ca grcbtvář sxví&*& Ěr* I;Íc$al"{kovl" J5"st;ř r*a&í"l stll'o*ává&

porrge ? tsÍLr ře prof. {Jrbáneb ve svs cpbfgstvogti par$ttcffi

* b sl-!'í aspoí g*et'gbe řg gbolnrff * &Fšavi'ďlg př*svs*8*val'

o ton, áe ara{#gvgír.Ý Eater .i;l přeee $etr nná,1 í kr:gř, ss pří.'*

gn*vá k neaualostl. } uru&nxornlý í;orrpernn*at $o prn wg ař$-

t*l.ně uněl**b *tB}trm*n v gokrrgagtl v ntá argblYář i*ívíšgk

b&$í ps"ěŮ* kr*&le ďiří'bo Břad. ngř*gnía a b&el.ívapt!' a sť'e*



avěděuJe o $obo srrysl.u pro epraved'l.nostr

&ozpoznání vztebu uozl arcblvářem Divíšken a hlgtor1.

kom Ruůolfeu Urbánkeg dovoluJo v povírlce $árt rodu VotÍ.ckých

oůbg],ít dat.ší význ*movou vrstlrur pl3noucí z uvod,erróho aávě-

rtr. Týká se Urbárrkova epí.su Věk pod.ěbradslý (tak tj.tu].gm

podobuébo Dlvíškorrjm DěJlnán vlády Jiříks z Poděbrad)..Íín-

to {í].e& sB autor účsstn1l neJroasátrl.ejšílro edÍěnl.bo pod.r:í".

}nr té ňoby na polJ. b1etoríor.l,šaťl.er i'.}ichterových českých d.ě*

jin, ť:ízených Váelárlem i'cvo.bnjm. ::Esíc1stránkoqý pnn:í dí3.

Urbánirova splsu rryršel 1915' dnrhý díl ].91B (tedy d.eset 1et

před vzrrlkern povídJgr) er errtor .v něnr vah].ec]en k podrobností

svého v.kl.adu doĚel teprve k srffitl. Ladtg].avn Pohrobka. PotÍb.

robnont tjrbánkova dála' kter6 í"Je v tom r*něnr nápad.ně 1í$t1.o

od ostatnÍch svsatnl řadyl aě takó ní$ak stnrěných, se sta].a

v ěeeká h1gtoriograťl.ckó obcí přísioveěnou. DatuJe-].í čapek

ve své povÍdce zr{badu o akáze rodu 'ťotlc}qých do roBrr L+65|

wúgt1l Jl. acel.a př*saě do sledu i"irbá;i]r'ovy práce1 'ldějlny

v]"ády králo Jl.ř{ka|l měL teh{y Urbánek gtále $eštó před ggbou.

PřÍ.neJoonšín pro zasvěoené ěleny bistor1ckó obce (a ta byla

tebdy unobem roasái}3'eJší než dueg) -nohl tento projev čapko-

vy lufolnovanoatl rryanít Jako úsněvná narážka ng rozsgb a

metodu tlrbánkova &íla (iehož č,tvrtý svazEko neun6ně objetiný

ag* třl tla{c1stráakovó předchoaí, vyšel ai, v roco tIrbáuko-

výcb pětaosnd.esátÍa a těgně před jelro únrtín 1962 a dospěl

v L{ěení poděbradgkébo vě}nr do roktr ].46j}).

Í{ůj názor o reál'nén uod'e].u pro ťlapkova archíváře DÍvíš-

ka ná opořu v tom, áe so ťlapek CI proť. tjrbánken ogobně anal.

Víll od prof,. usbánka, ře ge oba gešll. v roce LgL? (dva roky

po qydání pnrního d.í1u Pod'ěbradskétro věkrr) u od'vod.uí konlse

na Íoťíaě. o jejlctr oal.šícb kontaic.bech - nevíu. ovšem, jak



čantýcb a $ak htubotýcb * gvědčí jed'en sapkťrv dopJ.a s rolfi}

xslsl docbovaqý v Urbánkově poaůetatostl,.}
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1) .lta přík].a*u príneezny Wil.}o a Krakati.inr to nater!.á}en

d'o3.oří1 J' *p€lík v €os]-ovu k ed.J.ci. $opísy aa a&auvtr6r,

Pralra 19&o. sop avláštních těžkostí ].ae aa postavou kÉ*

pÍ.tána ma ťocbe r Yálrry a nnlofiy r"oa;rozuet Íaop5'racÍ po*

stavgu ěest{6ho trlolární&a Jana ;!Ú'eláLa - č:lp*k to os{;atuě

na aaěát}Rr hihy aám nagnač,u$o. * ije"rltxfltkggl. iaodelu k

Bootavě d.r* tialána r Eíló r:umocí. {*:.i;ar*rněatskán lókgř1

MlřDr. í'leberroví} oe poetarat" J ' iiíartínae v gtatj. soktor

chr.l{ých, EÍďov*itá roěenka lg7e-?9r 1t!*119.

t{ám Jasně v panuětl.1 Je.k Jgstll sg v roca 1957 ptal praf,'

itrbánkgr Eňá paní f;tčaneká, zm1ňovaná v $ednó z paločkov*

ských ro*prá.vek, Je lrt"stogíck& pcstavan Fan praťesor nl

okasř'.bě ospověděl s t6&per*mer:teni sobě v].aatním (aržel

nrne přltom aa r3.opy sgka' Jak by]"o jetro zvykem)t ''Faní

H'íčans.ká? ;i1e' pene kol-egon fir;iá znr$.m, ta má rrrů} v K*-

šířícb.' co ne "bei[ říká' }ťa cibulgg.'n Užítí prázen'bního
.tvaru vg v$ec}: glovesech t6to věby, pos*l.bu$íeícb ávě z*e-

l.a od1Í'ěn6 čeisové rovÍny, vetmi přesně vy$adřuse UrbÉ'akův

*půeob nyěloní*

TÍ.a tnventář 3.ít*rárn{ pozristalgsbi }é. Úrbárrk*, r1ydaný v

I,Í.tErární,n arcbí.vu, pés{. F* Ítřivshóbo. Prab,a tg&r s. o

tom1 ře by prof. Urbánek ně]. v poadějĚí áobě s i{n čap}tnn

užsí. a hlavaě syst*8atíětěj6í stylqy, rieví anÍ. $ebo d'cera

dš. }gruea Ur&ánková* vděčírn pand tj'o}<tor*o a8 přá.telské rr*

ponornění nr: tal Ée poaá6jší č*pkriv apokr5É Ban liJmeb &áb

a XuťĚtgJrra (rgrp) | &asagar\ý govrrěň do pgděbggtiaká dbby,

B€ u proť* Urf;rtnkg nogetkal s porcauměu.{mr
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