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Životní jubileum v letošním roce slaví docent PhDr. Vladimír Vašků, CSc.
(narozen 15. října 1933 v Luhačovicích).
Po středoškolském studiu na reálném gymnáziu v Uherském Brodu odešel
v roce 1952 studovat do Brna na filozofickou fakultu, kde si vybral obory ar
chivnictví - dějepis. A s brněnským pracovištěm pomocných věd historických
zůstává jeho život spjat více než pět desetiletí. Ještě jako posluchač posledního
ročníku nastupuje v roce 1956 na místo asistenta semináře paleografie a diplo
matiky a po absolutoriu v roce 1957 (diplomová práce Studie k otázce funkce
listiny na české půdě v době přemyslovské) plně rozvíjí svou pedagogickou čin
nost. Posluchačům archivnictví a pomocných věd historických přednáší diplo
matiku novověkou i středověkou, dějiny správy do poloviny 18. století, základní
pojmy právní, vede diplomové i ročníkové práce, posluchače historie, hudební
vědy a dějin umění uvádí problematiky pomocných věd historických. V letech
1991-1993 externě přednášel novověkou diplomatiku i na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Se stejnou akribií, s níž se setkáváme v jeho
vědecké práci, přistupoval Vladimír Vašků i k přípravě své výuky. Není proto
divu, že jeho přednášky patřily v rámci oboru k těm nejoblíbenějším a stejně
tomu tak bylo i s osobou přednášejícího. Jeho hluboce chápající lidský přístup
k posluchačům ho přímo předurčil k tomu, aby urovnával jejich prohřešky stu
dijní, ale i politické. A tak pouze nově nastupující studenti mohli být udiveni
skutečností, že na fakultě, kde přibývají mladí docenti, někteří příslušníci starší
generace stále zůstávají v subalterním postavení odborných asistentů. Stačila
však jediná přednáška dr. Vašků a bylo naprosto jasné, jaké místo mu náleží.
Teprve politické změny po listopadu 1989 ale umožnily, aby mu v roce 1990
konečně byla udělena venia docendi. Téměř 30 let poté, co se stal odborným
asistentem (1961) a více než dvě desetiletí od získání vědecké hodnosti CSc.
(1967, na základě práce Studie o správních dějinách a písemnostech moravského
královského tribunálu z let 1636-1749). 90. léta minulého století pak vnesla do
života Vladimíra Vašků i řadu dalších změn. V letech 1994-2000 stál v čele
Ústavu pomocných věd historických a archivnictví, byl členem celostátní komi
se pro udělování kandidátských hodností, členem a posléze předsedou oborové
rady pomocných věd historických na FF M U , školitelem doktorandů. A přestože

8

VLADIMÍR VAŠKŮ (15. 10.

1933)

jde leckdy o povinnosti časově náročné, vykonává je ochotně dodnes, ač by vita brevis, ars longa - velmi rád svůj vzácný čas věnoval dokončení vědeckých
úkolů.
Prostředí na teprve nedávno založeném oboru archivnictví (1949) nutilo jeho
posluchače k prvním krůčkům ve vědecké práci. Jindřich Sebánek a Sáša Dušková,
učitelé působící na oboru, se již několik let intenzívně věnovali přípravě základní
edice našeho nejstaršího diplomatického materiálu Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae a jejich žáci byli zapojeni do pomocných prací při vytváření
diplomatářového aparátu. Pro první vědecké pokusy pak bylo určeno interní pe
riodikum Folia diplomatica. Tyto okolnosti předznamenaly profesní dráhu řady
absolventů brněnského archivního studia a tím spíše i Vladimíra Vašků. Původ
ně pro něj byla určena dráha jeho učitelů - práce na Českém diplomatáři. Jin
dřich Šebánek diplomatik i archivář si ale uvědomoval, že absolventi studia při
své archivní praxi narazí spíše na novější materiál a že je nutné rozšířit zaměření
studia i o novověkou diplomatiku, a to tím spíše, že o novověké diplomatice v té
době probíhala živá diskuse. Bylo ovšem nesnadné oželet při přípravě diplomatáře mladého, velmi přesně a spolehlivě pracujícího pracovníka; kvalitu výsled
ků jeho práce oba nároční editoři mnohokrát ocenili. Ponechal tedy konečné
rozhodnutí na svém žákovi. Vladimíra Vašků, třebaže byl vyškoleným medievistou, myšlenkově více oslovoval raný novověk, a tak zvolil nelehkou cestu prů
kopníka nové disciplíny. Toto rozhodnutí ho ovšem nevyvázalo z přípravných
prací na Českém diplomatáři, novověkou diplomatiku mohl zpočátku začít pěs
tovat vedle své práce na Kodexu, a když se jí teprve po čase mohl věnovat napl
no, netušil, že po letech nastanou okolnosti, za nichž bude muset opustit své roz
pracované úkoly a téměř deset let nejplodnějšího období vědeckého života obě
tovat jedné z nejnevděčnějších součástí editorské práce, přípravě rejstříku.
Vědecká práce Vladimíra Vašků na konci 50. let 20. století je spjata s přemys
lovskou diplomatikou. První příspěvek, který se zabýval v té době diskutovanou
otázkou společenské funkce listiny, otiskl ještě za svých studentských let ve sta
ré radě periodika Folia diplomatica (Studie k otázce funkce listiny v přemyslov
ském období, 1956 ). Poté následovaly studie na stránkách historické řady naše
ho sborníku řešící jednu z nej závažnějších otázek české sfragistiky (Příspěvek
k otázce svatováclavské pečeti, 1958) a přímo na poli diplomatickém aplikaci
Sickelovy metody na diplomatický materiál posledních Přemyslovců (K otázce
individuálního stylu v listinách Václava II. a Václava III.). V dalších letech se
začal V . Vašků věnovat diplomatice novověké. Po smrti Jindřicha Šebánka
(1977) však zůstal nedokončen V . díl Českého diplomatáře, kterému chyběl rejs
tříkový svazek. Spolueditorka diplomatáře Sáša Dušková se sice hodlala pustit
do jeho přípravy, ale bylo jí jasné, že tak obrovské břemeno - rejstřík ke třem
rozsáhlým svazkům - přesahuje v jejím věku její síly a že by se měla podělit
o práci s dalším editorem. Volba nového spolupracovníka zcela logicky padla na
Vladimíra Vašků, protože nikdo jiný neměl takové zkušenosti s přípravou této
1
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edice a současně i tolik vnitřní síly a sebezáporu, aby se ujal té nejobtížnější
a nejméně vděčné části práce, kterou někteří vydavatelé raději stále odsouvají
nebo úplně pomíjejí, takže jejich edice zůstanou bez rejstříku, tak důležité pomůc
ky pro všechny uživatele. Vladimír Vašků tedy na řadu let opouští svá vlastní vě
decká témata, aby se věnoval práci na věcném rejstříku - glossariu k 883 listinám
základní řady a 715 listinám řady regestové V . dílu C D B . Svůj nový úkol začal
způsobem pro jeho styl práce naprosto typickým - velmi důkladně se seznámil
s obdobnými rejstříky našich, ale zejména renomovaných zahraničních edicí lis
tinného materiálu. A ukončil ho způsobem rovněž sobě vlastním - 167 stranami
petitem tištěného glossaria, které nemá v našem prostředí obdoby a je plně srov
natelné se špičkovými edicemi zahraničními. Léta mezi tím však byla vyplněna
každodenní mnohahodinovou mechanickou dřinou při excerpování a třídění
hesel a námahou jiného druhu při hledání koncepce a optimální formy. Tisíce
kartotéčních lístků dodnes podávají svědectví o tomto období ve vědeckém živo
tě Vladimíra Vašků. Lístky však po čase zaniknou, zůstane pouze vytištěný sva
zek (světlo světa spatřil na začátku roku 1994, vyšel ale s vročením 1993), jehož
uživatel nebude mít ponětí ani & dalších hodinách, které museli editoři strávit
jednáním o vydání již hotového díla a dalšími a dalšími administrativními průta
hy. Ale tento vytištěný svazek zůstane trvale v majetku odborné veřejnosti, což
je největší odměnou za editorskou dřinu, a tedy i odměnou Vladimíru Vašků za
servitium, které historické vědě přinesl.
Tematickým okruhem Vladimíru Vašků nejbližším je však novověká diplo
matika, jež mu na vědeckém poli umožnila prožít pocity cestovatelů vstupujících
do neznámé krajiny. Když se jako mladý badatel rozhodl pro tento směr vědecké
dráhy, bylo mu naprosto zřejmé, že v našem prostředí bylo zatím učiněno pouze
několik nesmělých kroků a že bude stát mnoho námahy než se i u nás dostane
novověká diplomatika na úroveň, na kterou j i pozvedl její zakladatel Heinrich
Otto Meisner. Netušil ale před jakým úkolem bude zanedlouho stát.
Jako první téma z novověké diplomatiky si V . Vašků vybral písemnosti mo
ravského královského tribunálu a toto téma zpracovával jako svou kandidátskou
práci. V té době však bylo zapotřebí, aby byl pro posluchače archivnictví v Pra
ze, Brně a Bratislavě k dispozici učební text pro jeden ze stěžejních předmětů
jejich oboru, diplomatiku. Vladimír Vašků se stal členem autorského kolektivu,
který skripta připravoval, a byl pověřen úkolem vpravdě nelehkým - připravit
kapitolu o písemné produkci nejdůležitějších správních úřadů v období raného
novověku (Česká královská kancelář a kancelářská zařízení jiných stěžejních
institucí státní zěměpanské správy v letech 1526-1848). Před takovým úkolem
měl spíše stanout již zkušený badatel, bylo totiž nutné tuto materii propracovat
jak z hlediska metodického, tak i terminologicky. Vladimír Vašků měl v té době
za sebou zatím jen první práci z novověké diplomatiky, na stránkách Folia diplomatica otištěný teoretický příspěvek K aplikaci pojmu funkce diplomatického
materiálu na novověké úřední písemnosti (1964), v němž přistoupil k řešení otá
zek metodických. Ale jako ve všech ostatních případech se i této práce zhostil
cum laude, a tak vedle posluchačů na školách, na nichž novověkou diplomatiku
přednášel a přednáší, má i celou řadu nepřímých žáků na ostatních fakultách,
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kde se vyučuje archivnictví nebo pomocné vědy historické, kteří své první zna
losti z novověké diplomatiky nabývají právě díky jeho učebnímu textu (1. vydá
ní 1965, přepracované vydání 1971, reprint 1984). Po této nucené odbočce pak
mohl konečně celé své úsilí věnovat písemnostem moravského zemského tribu
nálu, které vyčerpávajícím způsobem zpracoval ve své kandidátské práci (1967),
v podobě tištěné pak v časopiseckém příspěvku Nejstarší radní protokol morav
ského tribunálu (K otázce vztahu mezi úředními knihami a aktovým materiálem)
z roku 1966 a v knižní monografii Studie o správních dějinách a písemnostech mo
ravského královského tribunálu z let 1636-1749, vydanou následujícího roku.
Po dokončení prací na písemnostech tohoto ústředního moravského úřadu při
stoupil Vladimír Vašků ke svému novému vědeckému úkolu, tentokrát úkolu
celoživotnímu. Začal zpracovávat otázku dosavadní historiografií naprosto nedot
čenou, vyžadující jeho ojedinělé spojení erudovaného a zkušeného medievisty
na jedné straně a předního znalce novověkého diplomatického materiálu na stra
ně druhé, když „objevil" téma novověkých konfirmací středověkých listin, které
odborné veřejnosti poprvé představil příspěvkem Eine nicht durchgefuhrte Konfirmation mittelalterlicher Urkunden in der josefínischen Zeit (1971). Po řadě
prací, které za tu dobu opublikoval, můžeme konstatovat, že si vybral téma důle
žité nejen pro novověkou diplomatiku, ale i pro diplomatiku středověkou, správ
ní dějiny a také téma, které dokáže obohatit naše znalosti historie, jak dokazuje
několik jubilantových příspěvků, z nichž zmiňme alespoň Poddanské nepokoje
na Moravě v letech 1705-1706 (1983). Obrovské množství materiálu, konfirmo
vaného Karlem VI., Marií Terezií, Josefem II. a Františkem II., ho vedlo k nut
nému výběru. Svou pozornost obrátil nejprve k listinám moravských klášterů.
Vydavatelská omezení však způsobila, že základní práce k tomuto tématu, mo
nografie Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století (Novověké
úřední revize středověkých a raně novověkých listin, 1981), musela být vydána
bez sumárního přehledu výsledků konfirmačního řízení, který, ač do knihy lo
gicky náležel, vychází na stránkách Sborníku archivních prací (Přehled výsledků
revizí a konfirmací listin nejstarších moravských klášterů v 18. století, 1984).
Navíc se musela omezit pouze na kláštery benediktinské, cisterciácké a premon
strátské; výsledky konfirmačního řízení pro ostatní moravské kláštery publikoval
autor od roku 1980 na stránkách Vlastivědného věstníku moravského a našeho
sborníku. Daleko bolestivější však bylo omezení jiného rázu - nepřístupnost
pramenů. Vladimír Vašků se nikdy nepachtil za snadným získáváním dalších
čísel do své bibliografie, od svých vědeckých počátků si zvykl na důkladně
promyšlenou koncepci a neméně důkladné zpracování všech pramenů, které mu
sel leckdy obtížně dohledávat v různých archivních fondech. Své práce o kon
firmacích však musel zpracovávat bez možnosti přihlédnout k materiálu ulože
nému v Rakouském státním archivu. Cesta do Vídně byla pro něj v době norma
lizace uzavřena, a tak se smířil s tím, že jeho studie v budoucnu doplní některý
z jeho pokračovatelů. Doba se ale naštěstí změnila, a tak během studijních poby
tů ve Vídni v letech 1992, 1993 a 1999 měl Vladimír Vašků možnost prostudo
vat příslušné fondy v Allgemeines Verwaltungsarchiv a doplnit své dosavadní
práce o tři Vídeňské studie z novověké diplomatiky, v nichž se věnoval příčinám
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zániku konfirmačního řízení (1995) a additamentům k josefínským konfirmacím
pro moravské kláštery (2000, 2001). Úřední řízení, které bylo spjaté s konfirma
cemi, dokázal autor postihnout i do těch nejmenších podrobností (Taxy za kon
firmační listiny pro moravské kláštery v 18. století, 2000) a všímá si rovněž vý
značných úředníků, pod které tato agenda spadala, jak vidíme v příspěvku z roku
1997 Moravský zemský advokát a fiskální adjunkt Johann Joseph (Edler von)
Rosenzweig (1738-1805). V dalších studiích řeší i obecnější problémy (např.
Diplomatický materiál a dějiny novověku [na příkladu novověkých konfirmací
středověkých listin], 1987, Ke dvěma metodologickým otázkám pomocných věd
historických, 1996).
Vedle konfirmací pro klášterní příjemce se V . Vašků začal zabývat i konfir
macemi pro města, tedy příjemce mnohem početnější, než tomu bylo v případě
moravských klášterů. Tento okruh už ovšem výrazně přesahuje možnosti práce
jednoho badatele, a tak jednotlivá témata zadával svým žákům v diplomovém
semináři a nyní i svým doktorandům, vydávajím se cestou, na kterou je přivedl
a kterou jim prorazil jejich učitel. A tak je jubilantovi dopřáno okusit chuť vlast
ního ovoce.
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