
13

Franti‰ek Barto‰

(16. 3. 1837 – 11. 6. 1906)

Franti‰ek Barto‰ je jednou z nejv˘znamnûj‰ích
osobností na‰eho kulturního Ïivota druhé poloviny
19. století. V této dobû v˘raznû ovlivÀoval sv˘m mno-
hostrann˘m dílem rozvoj celého národního Ïivota na
Moravû. Byl bytostnû spjat s ideami národního obro-
zení a jejich realizaci v moravsk˘ch podmínkách vû-
noval v‰echny své síly a schopnosti. Byl vynikající pe-
dagog, etnograf, folklorista i dialektolog. V‰e, co dûlal
a ãemu se vûnoval, mûlo vÏdy jediného spoleãného
jmenovatele: v‰estrannû upevÀovat a rozvíjet národní
uvûdomûní, kulturu a vzdûlání.

Základ národního uvûdomûní získal Franti‰ek
Barto‰ v rodinném prostfiedí v rodné obci Mladcová
u Zlína. Na svou dobu mimofiádnû vzdûlaní zlín‰tí
kantofii Franti‰ek a Josef Vojtûchovi v nûm navíc
vypûstovali touhu po vzdûlání, které Barto‰ získával za
svízeln˘ch existenãních podmínek na gymnáziu v Olo-
mouci a na univerzitû ve Vídni. Badatelskou houÏev-
natost talentovaného studenta filologie pak rozvíje-
li jeho univerzitní uãitelé A. V. ·embera a F. Miklosiç.
Ti také podporovali jeho cílevûdomé úsilí prospût
vlastní prací národním i slovansk˘m zájmÛm. Tuto
zásadu pak Barto‰ vÏdy uplatÀoval vÛãi sobû i vÛãi
sv˘m ÏákÛm. Obdivuhodn˘ rozsah jeho díla je toho
v˘mluvn˘m svûdectvím.

Povahu, která dává pfiednost ãinu pfied proklama-
cí, reprezentuje Barto‰ovo reformaãní úsilí v oblasti
metodiky vyuãování ãeského jazyka. Vydal více jak
desítku uãebnic a pfiíruãek, které v˘raznû pozvedly
úroveÀ v˘uky ãeského jazyka a literatury na stfiedních
‰kolách. Jeho Malá slovesnost vy‰la bûhem tfiiceti let
devûtkrát. O Rukovûti správné ãe‰tiny napsal Jan

Herben, Ïe si zaslouÏí b˘t „ …do zlata zafasována, ale
také i více ãtena!“ Slovy tûÏko postiÏitelná je ov‰em
vlastní pedagogická práce Franti‰ka Barto‰e. Impono-
val sv˘m ÏákÛm rozsáhl˘mi vûdomostmi, ryzím cha-
rakterem i publikaãními úspûchy. Vychoval fiadu vyni-
kajících osobností – Jana Herbena, Franti‰ka Bílého
a dal‰í, které pak hrály v˘znamnou úlohu ve spole-
ãenském i kulturním Ïivotû na‰eho národa.

Pfii v‰ech sv˘ch pedagogick˘ch povinnostech
a vûdecké práci úãastnil se Barto‰ pilnû i spoleãen-
ského a kulturního dûní v Brnû. Byl zakládajícím ãle-
nem Ústfiední Matice ‰kolské, fieditelem a protekto-
rem ústavÛ Vesny a mj. nûkolik let redigoval âasopis
Matice moravské. Jeho vlastenectví bylo prosto v‰ech
okázalostí. S neobvyklou skromností a obûtavostí
pomáhal i hmotnû v‰ude tam, kde vidûl, Ïe je tfieba
pomoci. Poskytoval finanãní dary ãesk˘m kulturním
institucím i nemajetn˘m studentÛm.

Dnes je ‰ir‰í vefiejnosti znám Franti‰ek Barto‰ pfie-
dev‰ím jako folklorista, etnograf a dialektolog. V po-
slední a nejvût‰í ze tfií jeho sbírek lidov˘ch morav-
sk˘ch písní je jich zachyceno více neÏ 2 000. Tuto

Pracovna na Mladcové.
Foto © archiv Muzea jihov˘chodní Moravy Zlín.
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sbírku vydal ve spolupráci s Leo‰em Janáãkem a za
pfiispûní mnoha sbûratelÛ z fiad venkovské inteligen-
ce, zejména uãitelÛ a knûÏí. Dodnes ojedinûl˘m dílem
je jeho vynikající sbírka dûtského folkloru Na‰e dûti.
Dûtem je vûnována i jeho vÛbec poslední kniha, její-
hoÏ vydání se jiÏ nedoÏil: Kytice z lidového básnic-
tva, ilustrovaná Adolfem Ka‰parem.

Z Barto‰ova pera je i fiada prací národopisn˘ch.
Ve sv˘ch národopisn˘ch monografiích podal sou-

hrnn˘ pohled na zpÛsob Ïivota a kulturu venkovské-
ho lidu na Zlínsku, Vala‰sku, Moravsk˘ch Kopanicích
a PodluÏí. Pozoruhodná je i skuteãnost, Ïe si napfií-
klad ve své studii Lí‰eÀ v‰ímal sociálních vztahÛ na
moravské vesnici, jejíÏ zpÛsob Ïivota v˘raznû ovlivni-
la blízkost velkého mûsta.

Svou Dialektologií moravskou – spisem o morav-
sk˘ch náfieãích – získal Franti‰ek Barto‰ proslulost
i ve vûdeckém svûtû slovanském. Tomuto dílu byla
udûlena cena Akademie nauk v Petrohradû, vysoce ji
hodnotili Fr. Miklosiç a Jan Gebauer. Ten prohlásil,
Ïe v celé gramatické literatufie ãeské nezná díla tak
obsaÏného a spolu s obsahem tak pravdivého, jako
jest Dialektologie Barto‰ova.

âas podrobil i Barto‰ovo dílo tvrdé zkou‰ce.
Mnohé z toho, co napsal, se stalo jiÏ jen dobov˘m
dokumentem. ZÛstalo v‰ak stále dost toho, co
z jeho díla dodnes patfií k Ïivému národnímu dû-
dictví. Patfií jistû k pozitivní ãásti bilance kulturních
aktivit Zlínského kraje, Ïe se právû jejich zásluhou
dostává Barto‰ovo dílo do rukou v‰ech, ktefií se za-
b˘vají studiem lidové kultury a usilují o její uchová-
ní a rozvoj. Vydáním studií Moravsk˘ lid, Moravská
svatba, Deset rozprav lidopisn˘ch, Lí‰nû a Kytice
z lidového básnictva bude ukonãen zásluÏn˘ ediãní
projekt a splacen stolet˘ dluh, kter˘ jsme vÛãi dílu
Franti‰ka Barto‰e mûli.

Mladcová a rodn˘ kraj byly vÏdy drahé Barto‰ovu
srdci. Písnû z Mladcové otvírají jeho první sbírku
moravsk˘ch lidov˘ch písní. První jeho národopisná
monografie je vûnována Zlínsku. DomÛ se vracel rok
co rok. Hledal tu a také nalézal nové síly do dal‰í prá-
ce. Domov mu poskytl pfiátele nejvûrnûj‰í, rodná Mlad-
cová mu poskytla i místo k odpoãinku poslednímu.

Dedikace v knihách, které mu vûnoval Alois Jirá-
sek, Ignát Herrmann, Franti‰ek Bíl˘, Jan Herben

Franti‰ek Barto‰ v roce 1895.
Foto © archiv Muzea jihov˘chodní Moravy Zlín.
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a dal‰í, svûdãí o úctû, kterou k Franti‰ku Barto‰ovi
chovali ãe‰tí spisovatelé.

Pfies v‰echny pocty, jichÏ se dostalo Barto‰ovi jiÏ
za jeho Ïivota, v‰ak zÛstal vÏdy ãlovûkem skromn˘m,
z du‰e dobr˘m a ohledupln˘m. KdyÏ byl jmenován
ãlenem âeské akademie vûd, prohlásil, Ïe se pokládá
jen za prostého dûlníka na staveni‰ti národní vzdûla-
nosti.

Osobnost a dílo Franti‰ka Barto‰e pfiipomínáme
u pfiíleÏitosti stého v˘roãí jeho úmrtí s pfiesvûdãe-
ním, Ïe má velmi co fiíci v‰em, kdo ovlivÀují v˘voj
soudobé ãeské kultury, se zdÛraznûním jeho vnímá-
ní historické odpovûdnosti, jíÏ nikdy, nik˘m a za Ïád-
n˘ch okolností nemÛÏe b˘t zbavena Ïádná generace.

MoÏností, jak pfiipomenout a zejména mladé ge-
neraci pfiiblíÏit osobnost a dílo Franti‰ka Barto‰e, je
témûfi nepfieberné mnoÏství. Mnoho napoví i pfiipo-
jen˘ struãn˘ seznam jeho prací.

DÛleÏité také je, Ïe dvû z nich novû vydané – Lid
a národ a Na‰e dûti – lze získat v Krajské knihovnû
Franti‰ka Barto‰e ve Zlínû. K vydání v rámci Edice
Zlínsk˘ kraj se pfiipravuje Moravsk˘ lid.

V˘znam Barto‰ova díla pro kulturní a spoleãensk˘
rozvoj moderní spoleãnosti zdÛraznil vûcnû, leã nalé-
havû jiÏ Tomá‰ BaÈa, kdyÏ v roce 1929 prohlásil:

Památku Franti‰ka Barto‰e oslavujeme ne na koních,
ne tancem, ne pitkami. NejdÛstojnûj‰í oslava spisovatele
jest, rozmnoÏí‰-li jeho dílo, aby se stalo pfiístupné a uÏiteãné

Franti‰ek Barto‰ pfii práci v terénu. Foto © archiv Muzea jihov˘chodní Moravy Zlín.
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v‰em lidem. Takto chceme my oslavit tohoto syna na‰eho
kraje.

Pro region a pro mûsto, které se k duchovnímu
odkazu Tomá‰e Bati hlásí, nemÛÏe b˘t pfiesvûdãivûj‰í
inspirace ne k slavnostním prohlá‰ením, ale k ãi-

nÛm, z nichÏ i ten nejskromnûj‰í bude mít svou spo-
leãenskou hodnotu.

Studijnû-dokumentaãní stfiedisko Franti‰ka Barto‰e
Muzea jihov˘chodní Moravy ve Zlínû

a Krajská knihovna Franti‰ka Barto‰e

KdyÏ se na oslavu âeské Akademie a jejích moravsk˘ch ãlenÛ pofiádal v Brnû dne 10. kvûtna 1890

slavnostní banket, Franti‰ek Barto‰, vyt˘kaje úkol této instituce, pravil:

„Jenom ten národ Ïije, kter˘ tvofií ze sebe. - KaÏd˘ národ má svou individualitu, má
svého vlastního ducha národního, jehoÏ osobit˘ ráz vtiskuje ve v‰ecky projevy svého

Ïivota duchovního. Co sami dobrého doma máme, to pûstovati máme co nejpeãlivûji jako
zdravé jádro, z nûhoÏ jedinû vyrÛstati mÛÏe nádhern˘ strom pravé vzdûlanosti domácí.

Na‰e akademie musí b˘ti palácem vûdy a umûny ãeské, chrámem národního ducha
ãeského. Takováto budova zcela dostavena nebude vlastnû nikdy; ustaviãnû zb˘vá nûco
dostavovati, nûco spravovati. Vedle umûlcÛ architektÛ potfiebí tu také prost˘ch dûlníkÛ,
ktefií sná‰ejí a podávají potfiebné stavivo. B˘ti takov˘m prost˘m dûlníkem na staveni‰ti

národní vzdûlanosti uãinil jsem si úkolem Ïivotním. Uznání více neÏ zaslouÏené,
jehoÏ se této mé ãinnosti dostalo, vzbuzuje ve mnû blahou nadûji,

Ïe stavivo to nezÛstane docela nepouÏito.

A to bylo by mi nejlep‰í odmûnou; nebylo by to ctí mou a prospûchem m˘m, n˘brÏ ctí,
prospûchem a slávou milého národa na‰eho.“
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