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Michal Flegl

Třetí dykovské zastavení  -  Stopami rodu Fleglů a Pluhařů

Rody vzájemně spřízněné jsou předmětem rodopisného zájmu, stopujícího jejich
rozrůstání a prolínání. Sledování životních osudů mých předků samozřejmě také odhalilo
určité vztahy a souvislosti. A tak se do zorného úhlu mého pohledu opět dostali nejen
Dykové, ale i mlynáři Vránové a příslušníci dalších rodin. Bezprostředním podnětem
k nastoupení této cesty rodovou minulostí bylo vyzvání z Rodopisné revue, když
při rozhovoru o rodu Dyků zazněla poznámka - a co Fleglové a Pluhařové?
Uvědomil jsem si tento svůj určitý dluh, i když jsem hned věděl, že tentokrát půjde o práci
poněkud jiného charakteru, než jakou přinesly obě minulé dykovské studie v Pramínku
sv. 13 - Příběh mlynářského a lesnického rodu Dyků (2007) a ve svazku č. 19 - Jan Dyk
a rody spřízněné (2009).

Nová práce v podstatě patří do oblasti orální historie. Vychází z pramenného materiálu
vzpomínkového charakteru, doplněného prameny archivními. Konfrontace různých údajů
s využitím zpráv z literatury i z písemných pramenů odhalila leckde mylně tradovaná
tvrzení. Jindy zase naopak ukázala reálný základ tradice. Z šera minulosti tak vystupují
postavy leckdy zapomínané. Nejsou anonymní, každá z nich má své konkrétní jméno,
rozmanité životní osudy a rodinné vazby. Z tohoto rodového zázemí mnohdy vyrostly
osobnosti, které se svým působením zapsaly nikoliv nevýznamně do vývoje našeho
národního života a kultury.

První pokus o souhrnný pohled na minulost Fleglů a Pluhařů s vazbami na jiné spřízněné
rody je tedy na světě. Těším se, že se setká s příznivým čtenářským ohlasem nejen
u potomků obou rodů, ale také u dalších zájemců o rodopis a kulturní i sociální dějiny, pro
něž by můj výklad rád znamenal skromný příspěvek.

Pozn. red.: Dykovské sešity Pramínku (68, 58 a 48 Kč) si můžete objednat i jednotlivě na adrese
trnkas@volny.cz


