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I. Úvod

O Valašsku se říká, že je to kraj kde bůh místo brambor rozházel do polí kamení a že bída a chudoba tu vždy byly domovem. Drsné přírodní podmínky a tím pádem hlavně starost o každodenní přísun potravin zaměstnávaly obyvatele Vsetínska daleko víc než kde jinde. Dějiny, v námi sledované době ještě městečka, Vsetína se na první pohled mohou jevit rovněž chudé a nezajímavé, ale opak je pravdou. Bohužel to zatím pochopilo málo historiků a příznivců vědy historické, kteří našli odvahu solidně historicky a kriticky zpracovat prameny týkající se historie svérázného kraje v údolí Bečvy. Jelikož materiály relevantní ke studiu Vsetínska jsou rozmístěny po archivech nejen na Moravě, ale I např. V Praze či Bytči , bude se tato práce muset omezit na rozbor jen tří syntéz dějin Vsetína. Díla z per Matouše Václavka a Karla Koblihy vznikla ještě v  první polovině dvacátého století a zatím poslední publikace vyšla v roce 2002. Dále se pak budu zabývat pracemi k jednotlivým tématům a na závěr předkládám jakousi bibliografii k dějinám Vsetína v raném novověku. Nejdříve však stručný nástin historického vývoje.




II. Stručný přehled dějin městečka Vsetín v letech 1480-1799

První zmínka o Vsetínu se nalézá v listině Voka z Kravař z roku 1308. Vsetínské panství s městečkem a přilehlými vesnicemi prošlo ve středověku rukama řádu templářů, olomouckého biskupa, pánů z Kravař a pánů z Cimburka. Prameny k tomuto období jsou skoupé a omezují se jen na pár soudních rozhodnutí týkajících se majetku. Ne jinak je tomu i v období raného novověku. V roce 1480 přechází vsetínské zboží po menších tahanicích do rukou uherského magnáta Petra z Pezinku, jehož do spolku vzala Kunka z Cimburka, sestra zemského hejtmana Ctibora Tovačovského z Cimburka. Z konce 15. století máme již první písemné doklady o pohraničních sporech mezi majiteli panství Vsetín a Povážská Bystrice, které se potáhnou až do 18. století. Finanční tíseň pana Petra jej vedla k prodeji panství svým věřitelům, pánům z Kunštátu roku 1502. Panství nakonec získal Jan(1506-26), o kterém máme zprávy víceméně ze soudních půhonů-opět se jednalo o hraniční spory se sousedními panstvími. Dalšími majiteli Vsetína se stali nakrátko bratři Jan a Jaroslav ze Šelmberka a z Kosti (1531-3), kteří zboží prodali za 28 tisíc zlatých Janu z Pernštejna zvanému Bohatý. Vsetínské panství samo o sobě nevykazovalo svým majitelů velké výnosy. Z berního rejstříku z roku 1516 je již zřejmé, že vesnice a městečka na Vsetínsku vesměs vykazovaly nízký počet usedlostí a naopak značný počet vsí pustých. Z toho lze vyvodit spekulaci, na kterou ukazují i formule listin z té doby, totiž že dané území bylo postiženo válkami či epidemií. Až do konce předbělohorského období se rozsah panství nijak zvlášť neměnil, i když na jeho území probíhala intenzivní pasekářská kolonizace, jejímž důsledkem byla nová vlna zakládání vsí v polovině 17. století. Bohatý Pernštejn vsetínské panství prodal Nekšům z Landeka roku 1548. Podobně jako jejich předchůdci museli čelit rostoucím nárokům majitelů sousedního uherského panství Povážská Bystrica, kteří se pokoušeli většinou násilím zmocnit pohraničního území kolem hřebene Javorníků. Neklid zavládl i na nově vzniklé hranici s panstvím Rožnov a Valašské Meziříčí (po r. 1548 měla tato panství společnou vrchnost). Do dějin Vsetína se zapsal poručník druhé generace nastupujících Nekšů Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan. Urputně hájil statky mu svěřené a povoloval pouze augšpurskou konfesi. Po smrti Zikmunda Nekše z Landeka, zdědila jeho statky dcera Lukrécie. Ve svých asi 27 letech se roku 1609 podruhé provdala za o rok mladšího Albrechta z Vladštejna. Tento sňatek znamenal pro kontroverzní postavu českých dějin významný odrazový můstek v jeho kariéře (Nekšové byli katolíci). Valdštejn vyplatil potencionálního dědice Jana Adama z Víckova a zahájil na vsetínském panství protireformaci. Jednáni s tvrdohlavým valašským lidem bylo obtížné a tak Valdštejn ustoupil, když vydal r. 1613 privilegium pro městečko Vsetín, kterýmžto převáděl robotu na peněžní a naturální dávky. Ani tímto velkorysým gestem si však poddané na svou stanu nezískal. Nepovedlo se to ani jezuitům, které si povolal na pomoc. Vsetín jako městečko procházel podobným hospodářským vývojem jako jiná podobná sídla v době předbělohorské. 
     Zatímco v Evropě se roztáčely krvavé mlýny třicetileté války, na vsetínském panství a v jeho širokém okolí došlo celkem k třem povstáním označovanou souhrnně za valašská. Obyvatelé východní Moravy v nich povstali proti vrchnosti, císaři a církvi. Poprvé vypuklo povstání v letech 1620-21 a navazovalo tak na odpor českých a moravských stavů proti bělohorskému vítězi. V roce 1627 se valaši připojili k české a moravské pobělohorské emigraci a Dánům, a ve třetím povstání v letech 1642-44 bojovali jako spojenci Švédů. Po porážce třetího povstání došlo na Vsetíně na přelomu ledna a února vůbec k nejkrvavější exekuci v dějinaách českých zemí, když bylo popraveno na 200 povstalců.
     Roku 1623 prodává Valdštejn vsetínské panství katolíku Zdeňku Žampachovi z Potštejna. Vsetínští poddaní byli k přísaze nové vrchnosti donuceni vojenským nátlakem. Dalším majitelem panství se roku 1634 stává ostřihomský arcibiskup a kardinál Petr Pazmány. O tři roky později přechází Vsetín na jeho synovce Mikuláše. Roku 1652 kupují panství uherská hrabata Illesházyové, jmenovitě Jiří. Jelikož však vsetínské panství přinášelo novému majiteli jen třetinu očekávaných výnosů, dostává se Jiří do finanční tísně a jednota území panství je narušena soudními exekucemi (odtržení Liptála a Hošťálkové atd). Po smrti hraběte Jiřího získává Vsetín jeho příbuzný Mikuláš hrabě Illesházy (1653-1723). Dále následují tři generace téhož rodu, které s tu větším jinde menším úspěchem spravují vsetínské panství.
     Po porážce povstání by se mohlo zdát, že vsetínští na svou víru rezignují, ale opak byl pravdou. V horách okolo Vsetína se vytvořila nebývale silná organizační struktura evangelických církví – jednoty a luteránů. Jezuité mohli již v polovině 18. století prohlásit, že se jim podařilo kacíře vymínit, netušili co je v roce 1777 čeká ze šok. Tehdy totiž tři z nich vyhlásili, že poddaní se mohou beztrestně přiznat ke své víře, tedy jakýsi podvodný patent a že nebudou už muset platit desátky. Zpráva se rychle roznesla a k jiné než katolické víře se přihlásila i většina tehdejší vsetínské městské rady. Následovaly represe vůči odpadlíkům a městská rada byla doplněna katolíky. Skrytá církev české reformace však už nemínila čekat a tak vyvrcholením jejích aktivit bylo předání petice 36 obcí Josefu II, který Vsetín 28.4. 1780 navštívil. Na vydání tolerančního patentu tak mají kromě dvou brněnských panství podíl i obyvatelé Vsetína a okolí.

III. Rozbor jednotlivých publikací
	
Okresní město Vsetín dnes čítající asi třicet tisíc obyvatel nemá novodobě zpracované dějiny. Publikace, která by se výlučně zabývala dějinami Vsetína existuje jen jedna a byla vydána v roce 1901. Další kniha ve které se dočteme o dějinách Vsetína, je Okres Vsetínský z roku 1938 a pak nejnovější svazek moravské vlastivědy Okres Vsetín z roku 2OO2.  
Při rozboru se zaměřím na formální stránku a pak hlavně na to, jak se jednotlivé publikace a autor(ři) vypořádali se stěžejními tématy vsetínských dějin raného novověku: hraniční spory, portáši a náboženské poměry. Stranou je ponecháno velké téma valašských rebelií za třicetileté války, které ve své seminární práci zpracovává kolegyně Petra Chalupová.  

Matouš Václavek: Dějiny Města Vsetína. Vsetín 1901
Sepsání dějin města Vsetína považoval za svůj životní cíl ředitel škol na Vsetíně a vrchní školní inspektor Matouš Václavek. Nutno podotknout, že se svého poslání zhostil odhodlaně a dotáhl jej do poctivého konce. Vůbec první syntéza dějin města Vsetína obsahuje informace nejen historické, ale i řadu věcí užitečných pro návštěvníky města v roce 1901. Václavek dílo vydal na vlastní náklady. V první polovině knihy nalezneme informace o různých majetnících Vsetína, dále pak kapitolu o nepřátelských vpádech na Valašsko, portáších a církevních poměrech. Dále pak následují pasáže spíše místopisné, cenné dnes jak pro historiky, tak pro antropology a přírodovědce.
     Václavek při svém líčení historie Vsetína používal hlavně místní, avšak ne příliš bohatý1 archiv a ve svých poznámkách odkazuje často na Časopis Matice moravské, Sborník historický a díla Františka Dvorského a mnoha dalších. Z tohoto lze usoudit jeho maximální snahu o historickou přesnost a objektivitu. O Václavkových zdrojích se však dovídáme pouze z poznámek, chybí seznam literatury a pramenů. Absence rejstříku však není tak znatelná, neboť kniha je přehledně rozčleněna na menší kapitoly. Jak tedy Matoušek zpracoval  sledovaná témata hraničních sporů, portáši a náboženskými poměry na Vsetínsku ?
     O hraničních sporech se Václavek nejobšírněji rozepsal na straně 27 a vystačil si s jedním odstavcem, kde však nepřesně postihl jejich dataci(viz níže). Necítil zřejmě potřebu látkou se více zabývat.
     Ve své kapitole o portáších podává na čtyřech stranách jen základní charakteristiku unikátní organizace. Pro bližší seznámení je nutno sáhnout po Okresu Vsetínském (viz níže).
     Naproti tomu, náboženským poměrům je věnována celá kapitola a pak ještě další týkající se dějin jednotlivých kostelů na Vsetíně.
     Matouš Václavek se však bohužel dopustil několika omylů, které musely být jeho následovníky vyvráceny. Jde převážně o chybné datace na což navazuje špatná práce s prameny.
     Přesto přesevšechno se domnívám, že Dějiny města Vsetína od Matouše Václavka jsou dosud nepřekonány, co se šíře záběru témat týče. Jde sice o dílko s popularizačními cíly, čemuž odpovídá i styl, ale snad právě proto je i více než po sto letech stále velmi čtivé. Její přínos tkví také v tom, že je monografií zabývající se výlučně Vsetínem a tudíž zde najdeme i informace (např. o nemocech, o příjmeních, o lidumilných spolcích apod.), na které už další autoři zabývající se dějinami Vsetína neměli buď čas nebo místo, jelikož psali své příspěvky do vlastivědných příruček. 
     Zároveň však nelze opomenout datum vydání (1901) a tedy jisté sklony k tehdy populárnímu vlastenčení. Naštěstí se však tento trend neprojevil příliš v historické pasáži knihy.

Kobliha, Karel: Historický nástin okresu vsetínského. Vsetín 1938
Druhá publikace zabývající se historií Vsetína už nebyla primárně sepsána za popularizačním účelem, ale vznikla na objednávku učitelstva vsetínského okresu jako vlastivědná příručka. Vydána byla roku 1938 k příležitosti dvacátého jubilea první republiky Okresním Sovovým muzeem ve Vsetíně. Redakce v předmluvě tvrdí, že dílo si nečiní nároků na úplnost, avšak co se týče pasáže z pera Karla Koblihy - Historický nástin okresu vsetínského není tato skromnost na místě. Název sice tvrdí, že by se mělo jednat o historii celého okresu, avšak není tomu tak. Naštěstí pro Vsetíňáky se Karel Kobliha jakožto vsetínský rodák zabývá převážně Vsetínem a okolím. Autor nám předkládá naprosto vyčerpávající výklad o dějinách Vsetína a okolí, přičemž se neomezuje pouze na místní archiv a soudobou historickou literaturu a v poznámkách hojně odkazuje na listiny a edice z pramenů olomouckých, brněnských a pražských (archiv ministerstva vnitra, jehož materiály jsou stěžejní např. ve věci hraničních sporů) archivů. Pasáž je dále členěna podle jednotlivých vlastníků vsetínského panství, což ji činí nepřehlednou, hlavně vzhledem k absenci rejstříku. Jako plus lze vnímat to, že je vcelku hojně doprovázena obrazovými materiály.  Jak se tedy Kobliha vypořádal s problémem hraničních sporů, portáši a náboženskými poměry na Vsetínsku ?
     Počátky hraničních sporů se sousední uherskou Povážskou Bystricí  datuje Kobliha už na konec 15. století a nikoli do roku 1515 jako Václavek., odkazujíce přitom na listiny Archivu českého, které Václavek k dispozici neměl. Václavek svůj zdroj neuvádí, říká pouze, že „první roztržky mezi oběma zaznamenány k roku 1515, kdy majetníci Bystřice Povážské Podmaničtí z Podmanic spor začli“. Kobliha pak se dále problematice věnuje chronologicky přičemž využívá materiálu z brněnského zemského archivu (netištěné půhony olomoucké) , cituje z něj a dává tak čtenáři možnost nahlédnout do uvažování lidí v raném novověku. Jednotlivé etapy sporů jsou nenásilně včleněny do celkového rámce jeho výkladu o historii Vsetína.
     Portášům je stejně jako u Václavka rovněž věnována celá kapitola. Tentokráte je však jejím autorem Richard Pavlík. Portáši sice svou stanici přímo ve městě Vsetíně neměli, přesto se však tato originální vojenská organizace zapsala do dějin města velmi hluboko. Pavlík na 12 stránkách velmi čtivě a pečlivě podal vyčerpávající charakteristiku portášů, jejich dějin a také literatury o nich. 
     Problematice náboženských poměrů se Kobliha věnuje opět chronologicky, takže jednotlivé události nevyjímá zvlášť, stejně jako u hraničních sporů. Tento přístup má tu výhodu, že se jednotlivé kapitoly podávají opravdu plastický obraz sledovaného období. Potíž nastává pouze tehdy, pátrá-li čtenář po konkrétních heslech.  

Ladislav Baletka In: Okres Vsetín.2002
Obsáhlé dílo Okres Vsetín vydala v roce 2002 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pod redakčním vedením Vladimíra Nekudy. Iniciativa ke vzniku této publikace však vzešla z Okresního ústavu památkové péče Vsetín a valašskomeziříčské hvězdárny. Svazek si klade za cíl navázat na tradici vlastivědy moravské vydávané na počátku 20.století. Tehdy do ní přispěl M. Václavek knihou Okres Vsatský (1907).2 Dnešní doba si však žádá novější zpracování. Nová vlastivěda obsahuje čtyři základní kapitoly: přírodní poměry, společenský vývoj, kulturní vývoj a místopis jednotlivých měst a vesnic. Kromě knižního vydání je součástí této publikace i CD-ROM.
     Kapitola společenský vývoj je zpracována hned několika autory, avšak období raného novověku zpracoval ředitel okresního archivu ve Vsetíně Ladilav Baletka. Dále se pak zmíním o pasáži náboženské poměry, kde kromě pana Baletky přispěla E. Melmuková (Dějiny protestantských církví) a V. Cekota (Katolická církev na Valašsku, především na Vsetínsku). Kapitola je dále rozčleněna s ohledem na chronologii českých (obecných) dějin a ne tedy, jak tomu bylo v předešlých dvou pracích, podle jednotlivých majitelů Vsetína. Tentokrát se však název okres Vsetín vztahuje opravdu na celé území bývalého okresu, takže dopátrat se údajů konkrétně o Vsetíně trvá čtenáři poněkud déle. Autoři kapitoly společenský vývoj si ambiciózně kladou za cíl zasadit dějiny sledovaného území do kontextu dějin českých zemí, takže na začátku každé nové části je obecný úvod do problematiky dané epochy. Dále následuje pasáž o pozemkovém vlastnictví, o osídlení a pak specifické záležitosti dané epochy, hlavně vývoj hospodaření. V závěru každé podkapitoly je uvedena použitá literatura a prameny a nově též anglické resumé3. Po formální stránce tedy na první pohled konečně práce odborná a historická. 
     Ovšem  při podrobnějším studiu obsahu a srovnáním s A. a B. nepřináší Okres Vsetín téměř nic nového. Rovněž i stylově kapitola společenský vývoj pokulhává a rozhodně není tak čtivá jako Václavek či Kobliha.4 Čestnou výjimkou je podkapitola z pera paní Melmukové o dějinách protestantských církví, nad kterou zaplesá srdce historikovo i laikovo. Jak se tedy autoři vypořádali se stěžejními tématy vsetínských dějin raného novověku?
     Pohraniční spory jsou Baletkou zmíněny jen lehce, pramenný listinný materiál je téměř nevyužit. Přičetla bych to celkové koncepci díla, které netvoří vyprávění (jako v Koblihově a Matouškově případě) ale má za cíl podat přehled. Pro využití vcelku bohatých pramenů  k tomuto tématu již zde jaksi není místo. Naproti tomu, pasáž o hospodářském vývoji sice pramenů využívá dosti, ale stylově pokulhává. Možná je dobře, že se Baletka o začlenění materiálu k hraničním sporům vůbec nesnažil. 
     O portáších se v této publikaci skoro vůbec nedočteme, spíše jen útržky v místopisné části. Pokud by se tedy žák základní školy chtěl dozvědět, co to portáši byli, tak by paní učitelka odpověď v této téměř tisíci stránkové publikaci  nenašla. Pokud by však náhodou měla při ruce Matouška či Koblihu, dostalo by se jí poučení hned ve dvou kapitolách.
     Náboženské poměry jsou nejlépe a nejobsáhleji zpracovány právě v této publikaci. Kapitolu o židech napsal již výše zmíněný Ladislav Baletka, o katolické církvi a jejím vývoji nás poučil pan Cekota a o protestantských církvích paní Memulková. 
	
V. Celkové zhodnocení
Kde tedy hledat poučení o historii města Vsetína ? Záleží především na tom, co hledáme a do jaké hloubky chceme jít. Mé doporučení v obecné rovině je následující:
	pokud se někdo zajímá o osudy majitelů vsetínského panství a příliš si nepotrpí na historickou přesnost, nechť sáhne po práci Václavkově

jestliže zájemce hledá poučení opravdu důkladné, nejlépe pro něj, když se v knihovně pokusí sehnat dílo Okres Vsetínský a přečte si Koblihovy a Pavlíkovy pasáže
zajímá-li se kdokoli o dějiny celého okresu a má-li uvažovaná osoba trpělivost a nechybí-li ji zanícenost informace za každou cenu získat či ji spíše než dějiny vsetínského panství zajímá jak lidé v různých dobách na Valašsku žili, ať zvolí za svůj zdroj poučení hutnou publikaci Okres Vsetín
     Co se týče zpracování jednotlivých témat nevyjde ani jedna rozebíraná publikace s čistým štítem, jelikož trpí jistou nevyrovnaností. Ani v jedné z nich se totiž nedopátráme vyčerpávajícího zpracování hraničních sporů, portášů a náboženských poměrů zároveň. Nezbývá tedy než konstatovat, že nejlépe se s prvními dvěma tématy vypořádal Kobliha a Pavlík, se třetím pak paní Melmuková. Je velkou škodou, že v tak poměrně malém městě se za posledních sto let nenašel nikdo, kdo by pečlivě a s láskou zpracoval jeho dějiny, jak to učinil Matouš Václavek. Dějiny Vsetína by šlo zpracovat poměrně lehce, neboť archivních materiálů přímo na místě mnoho není a těžko už budou nějaké objeveny a těch dalších také nejsou stovky, jen jsou bohužel rozesety po různých archivech. Zapotřebí je rovněž mít lásku, respekt, úctu a pochopení k celému vsetínskému okolí, aby práce mohla být tak čtivá i poletech, tak jak se to povedlo právě Václavkovi. Kdo na něj po více než sto letech naváže ?




















	Přílohy


1.Osobnosti vsetínské historiografie

Karel Kobliha (1900-1956)
Vystudoval Obchodní školu v Uherském Hradišti a poté pracoval jako úředník na velkostatku u Malacek a pak v Ústředním družstvu v Bratislavě. Již na Slovensku se začal zajímat o historii, archivnictví a muzejnictví, studoval cizí jazyky a sledoval odbornou literaturu. Po návratu na rodný Vsetín napsal řadu článků do Našeho Valašska, Doliny Urgatiny a Lidových novin. Jeho nejcennější prací je Historický nástin okresu vsetínského (viz. výše). Dovedl historii okresu do roku 1850, přičemž odstranil některé starší omyly. Opsal vsetínské matriky od roku 1644 pro městský archiv.

Matouš Václavek (1842-1908)
Po absolvování kroměřížského gymnázia vystudoval FF UK v Praze. Působil pak jako učitel ve Zlíně a potom řadu let na Vsetíně jako ředitel a školní inspektor. Byl literárně činný v oborech zeměpis, dějepis a národopis. Přispíval mimo jiné i do Ottova slovníku naučného. Největší pozornost však věnoval Vsetínu. Jeho Dějiny města Vsetína z roku 1902 jsou zatím co se stylu a záběru témat nepřekonány. 

PhDr. Ladislav Baletka (1944)
Středoškolská studia dokončil na Vsetíně a poté studoval FF UK v Praze obor historie-archivnictví. Ve vsetínském archivu pracuje (s přestávkami v šedesátých letech) už od roku 1966. V roce 1973 se stal jeho ředitelem. Mezi Baletkova témata kromě historie Valašska patří	dějiny průmyslu, vystěhovalectví do USA, městská a obecní heraldika. Kromě odborných prací často přispívá do místního tisku např. seriálem o historii různých domů a míst na Vsetíně.
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3. Majitelé vsetínského panství
 
Páni z Kravař 					1312-1417
Páni z Cimburka 				1417-1475
Petr z Pezinku					1475- 1502 
Páni z Kunštátu				1502-1531
bratři Jan a Jaroslav ze Šelmberka a z Kosti 1531-1533
Jan z Pernštejna				1533-1548
Nekšové z Landeku				1548-1610
Albrecht z Valdštejna 			1610-1623
Hrabata Pazmánové z Panassu 		1632-1652
Hrabata Illésházové z Illeházy	
	Jiří 					1652-1689
	Mikuláš 				1689-1724
	Josef 					1724-1766
	Jan Křtitel 				1766-1799


