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Michal Flegl

Růže z Tetína
Půvabná kresba Mikoláše Alše z jeho „Špalíčku“ ilustruje neméně
půvabnou píseň „Nad Berounkou pod Tetínem.“ Její text i nápěv
zlidověly natolik, že jejich autory krom odborníků nikdo nezná.
Odbornou a regionální literaturu můžeme doplnit údaji rodopisného charakteru. Vycházejí z našeho soustavného zájmu o rod Dyků
i rodů spřízněných, v tomto případě Schulzů a Vojáčků (blíže viz
edici Pramínek, sv. 19, Jan Dyk a rody spřízněné, zvl. str. 13-14).
Vraťme se však ke vzniku písně, k roku 1835. Tehdy památný
Tetín nad Berounkou navštívil významný obrozenecký básník
Josef Krasoslav Chmelenský (1800 - 1839). Vzděláním právník
a dvorský místosudí byl autorem ve své době úspěšných básnických sbírek (sebrané spisy vyšly v Národní bibliotéce roku 1870)
i původních dramat. Některé z jeho písní znárodněly (kromě zmíněné Nad Berounkou např. Kde můj je kraj, kde má je vlast
a další). Chmelenský rovněž přeložil libreto Mozartovy Kouzelné
flétny a sám byl autorem libret Škroupových oper Dráteník, Oldřich a Božena, Libušin sňatek.
Návštěva Chmelenského na Tetíně nebyla v této krajině ojedinělou. Vždyť básník a vzdělaný právník byl autorem právně historické studie o karlštejnském manském právu. V roce 1835 byl na Tetíně hostem tamního faráře
P. Antonína Burky, pozdějšího karlštejnského děkana. Při procházce tetínskou návsí zahlédl Chmelenský v okně
zámečku, manského statku, tvář půvabné dívky. Byla to Anna Vojáčková, dcera ze statku. František Hampl
s beletristickou nadsázkou napsal: „ ... měla líbeznou tvář anděla a okenní rám jaksi zezlátl v odrazu rajského
úsměvu jejích úst. Básník stál uprostřed návsi a hleděl na ni jako na zázrak.“ Anna Vojáčková, o níž se v rodině
tradovalo, že skutečně proslula nevšedním půvabem, se stala básníkovou inspirací. Další krok ke vzniku písně
následoval další den. Tehdy se Chmelenský s P. Burkou zúčastnili schůzky vlastenců na faře v Berouně.
Kromě tamního děkana a berounského kronikáře P. Seydla, byl na setkání přítomen i básník P. Vojtěch Nejedlý,
děkan z nedalekého Žebráku, dále spisovatel Šebestián Hněvkovský, tehdy purkmistr v Poličce, i učený profesor
Vojtěch Sedláček z Plzně. A ovšem také berounský kaplan a administrátor farnosti ve Zdicích, P. Josef Vorel, již
tehdy uznávaný hudební skladatel. Podle tradice (či snad legendy?) se v průběhu večera pánové Chmelenský
a Vorel sešli u šálku kávy v kaplance. Tehdy prý vznikla sázka, že Chmelenský napíše báseň dříve, než Vorel
dopije kávu a ten zase napíše k textu melodii, než básník dokouří doutník. Chmelenský, inspirován půvabnou
dívkou z Tetína, napsal báseň: „Nad Berounkou pod Tetínem / růže se již červená / vedle v stráni tam s vojínem /
dlí panenka blažená. / Nevěř, nevěř, slib klamává, / ptáček z lípy zapěje, / skála se též rozpadává, / vírou roste
naděje.“ P. Vorel k textu složil podmanivý nápěv. V literatuře se uvádí, že podvědomě použil motiv árie
z prvního dějství Weberovy Euryanthy, kterou slyšel před dvanácti lety. Ať tomu tak skutečně bylo, jisto je, že
píseň zlidověla a nikomu nezáleželo na tom, kdo napsal slova či složil nápěv.
Nyní se však vraťme k rodopisu, k Aničce Vojáčkové a jejímu rodu. Krásná Anička se již v roce 1836 provdala
za lesního adjunkta Aloise Schulze (1808 - 1883), který pocházel ze selského statku v nedalekém Poučníku
u Karlštejna. Schulzové byli s Vojáčkovými několikanásobně spřízněni a byly mezi nimi zajímavé a nesnadno
rozluštitelné majetkové vztahy. Rod Vojáčků totiž již v 18. století vlastnil velký selský grunt v Poučníku. Rytířské manství karlštejnské v Tetíně bylo od konce téhož století v držení karlštejnského lesmistra Kotáska
(Kottasek). Ten se oženil s Marií Vojáčkovou z Poučníku. Hned na počátku 19. století však tetínské manství
vyhořelo a lesmistr Kotásek se nechtěl pustit do jeho obnovy. Došlo tedy k dohodě s Vojáčkovými z Poučníka,
jejíž bližší podrobnosti se mi nepodařilo zjistit. Skutečností však je, že na samém počátku 19. století byla provedena výměna obou statků. Lesmistr Kotásek s manželkou Marií rozenou Vojáčkovou se stal majitelem statku
v Poučníku, zatímco Mariin bratr převzal do držení manství na Tetíně. Rod Vojáčků pak tento statek držel po
řadu generací hluboko do 20. století.
Lesmistr Kotásek však předčasně zemřel a vdova Marie se 23. 11. 1818 znovu provdala za Aloise Schulze, rovněž vdovce, který tehdy měl v nájmu poplužní dvůr ve Staré Lysé (podrobnosti viz ve shora zmíněném 19. svazku edice Pramínek). Po svém sňatku opustil A. Schulz starolyský dvorec a koupil mlýn v Klučicích na Berounce
v sousedství Poučníka. Manželé tak soustředili v obou vedlejších malých obcích značný majetek, který pak
v následujících desetiletích byl příslušníky rodu Schulzů ještě výrazně rozšířen. Alois Schulz měl s manželkou
Marií roz. Vojáčkovou čtyři dcery.
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Dětí ze svého prvního manželství s Annou Kalašovou, dcerou mlynáře v Obříství u Mělníka, měl sedm. A jako
čtvrtý z nich se narodil výše zmiňovaný Alois (pokřtěný jako Alois Karel). Ten se 25. 9. 1836 oženil s Tetínskou
růží - Annou Vojáčkovou (1816 - l896). Vzal si tedy za ženu neteř své nevlastní matky Marie roz. Vojáčkové.
Jako lesník se dostal do polské Haliče, do Sniatynu.
Manželé měli pět dcer a celá rodina v Haliči strávila celý život. S příbuznými v Poučníku i na Tetíně, tedy se
Schulzovými a Vojáčkovými, však byla ve stálém kontaktu. Svědčí o tom zachovaná bohatá korespondence.
Zajímavé je, že dopisy Tetínské růže Aničky sourozencům a dalším příbuzným jsou psány výhradně německy.
Týkají se většinou rodinných událostí. V korespondenci pak po dlouhá léta pokračovala jedna z dcer Leontýna
provdaná Kosinska. Její dopisy či pohlednice jsou psány částečně česky nebo německy, výjimečně polsky.

Jak jsme se již zmínili, rod Vojáčků hospodařil na někdejším rytířském manství na Tetíně několik generací. Statek s rozlehlými hospodářskými budovami (viz pohlednici dole) se zachoval v barokní podobě z druhé poloviny 18. století a byl roku 1861 oceněn na 50 tisíc zlatých. Jeho starší minulost připomínají dodnes zachované valy v zámecké zahradě, patřící k někdejšímu předhradí přemyslovského hradu. Součástí areálu statku je zámeček, barokní budova se středním rizalitem, ukončeným trojúhelníkovým štítem. Pamětní deska na průčelí připomíná, že se zde roku 1831 narodil jeden z příslušníků rodu,
obrozenecký spisovatel Vácslav Vojáček. Tehdy byl zámeček, tetínské manství, častým cílem návštěv
významných osobností české kultury i politiky. Vlastenecký a kulturně vzdělaný rod Vojáčků zde hostil takové osobnosti, jako byl např. J. Dobrovský, J. Jungmann, F. L. Rieger či F. L. Čelakovský.

Růži tetínskou dodnes připomíná melodie známé zlidovělé písně, která pravidelně zaznívá z hodin
ve štítu zámku. A na hřbitově u kostela sv. Jana Nepomuckého (pův. archanděla Michaela) je u hrobky
rodiny Vojáčků symbolická připomínka krásné dívky, která se stala inspirací písně. Kdo asi ví, že její
tělesné pozůstatky odpočívají ve vzdálené Haliči ...
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Statek Vojáčků s rozlehlými hospodářskými budovami se zachoval v barokní podobě z druhé poloviny
18. století a byl roku 1861 oceněn na 50 tisíc zlatých.
Bibliografická poznámka
V příspěvku vycházím ze souboru pramenného materiálu „Archivum Familiae Dyk“, soustředěného bibliofílem
Aloisem Dykem. Zpřístupněn mi byl laskavostí jeho vnuka a mého bratrance Vojtěcha Dyka (*1944). Použity
byly zejména fascikly, shromažďující dokumenty rodu Schulzů. Pokud jde o širší rodopisné souvislosti, odkazuji
na svůj svazeček edice Pramínek (č. 19) Jan Dyk a rody spřízněné (Praha 2009), zvl. na kapitolu Mlynář Václav
August Schulz a jeho rod, kde jsou uvedeny také příbuzenské vztahy k rodu Dyků. O Růži tetínské psal Karel
Kazda ve studii O znárodnělé písni Nad Berounkou pod Tetínem v roce 1926. Dále viz František Hampl - Růže
tetínská v Lidové demokracii z 10. 4. 1955. Od téhož autora je i příspěvek (Báseň a pravda) v publikaci Čtení
o Berouně 1265 - 1965.

