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Úvod

I Místo, prostor a čas

Znojmo v dobových svědectvích svých obyvatel,  
cestovatelů a literátů
Znojemská periferie – „Znaimer periferi“
V lokálním centru, na periferii nebo někde úplně jinde?

II Znojmo – svět obchodníků, řemeslníků a umělců

Případ „fušera“ Antonína Waidy
Zednický polír František Steinacher a jeho cesta za úspěchem
Na hranici umění a řemesla – znojemští varhanáři  
a jejich spolupráce se sochaři
Malíři, sochaři a jejich původ, vzdělání, sociální postavení  
a život v raněnovověkém městě
V kápi a sutaně – umělci v klášterech a v řadách duchovních
Geografický původ znojemských umělců, jejich mobilita  
a cesty za prací
Umělci ve škole a dílně 
Rodinné vazby, přátelství, zbožnost a společenská interakce 
znojemských umělců
Slavnosti, poutě, cechy a bratrstva
Mezi láskou a slepou oddaností – role žen v každodenním  
životě znojemských umělců

Obálka: F. Zwettler, veduta Znojma, 1. pol. 19. st. – sbírka JM 
Znojmo, foto: JM Znojmo
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„… mhlou kde teplou ovívá se Dyje v rokytnatém uhoštěna loži, 
kde svou rukou bílou perly tvoří, Moravy i Rakous líce hladí, jako 

matka v prostřed rodných dětí, tulící je na zháraná ňadra…“ 

Adolf Heyduk,  
Dvě básně výpravné – Píseň o bitvě na Moravském Poli, 19031

Od otevření česko-rakouské státní hranice v roce 1989 uplynu-
lo již více jak dvacet let, přesto jsme se z daleka ještě nepřiblížili 
situaci před rokem 1918, kdy byla zemská hranice mezi Moravou 
a Dolními Rakousy spíše bariérou na mapě než v mysli. Vývoj 
moderních národnostních států bezpochyby ovlivnil konstituování 
nejen „národních“ příběhů a identit, ale také přehledů dějin umění 
v jednotlivých zemích. Řeka Dyje, výstižně charakterizovaná pasáží 
z básně Adolfa Heyduka, tvoří odedávna svým říčním korytem 
přirozenou hranici, je tedy stále Thaya a Znaim bude již napořád 
také Znojmem, a to vše nezávisle na jazykové diferenciaci obyvatel 
a na existenci (i když dnes maximálně propustné) státní hranice.

Výzkum uměleckých aktivit, v našem případě v období raného 
novověku (konkrétně mezi lety 1715–1815) v jednotlivých příhra-
ničních lokalitách, a to s patřičným přesahem již zmiňované zemské 
hranice, může přinést pohled bez zatížení stigmatickými událost-
mi minulosti, reprezentovanými ať už druhou světovou válkou, 
poválečným odsunem německy mluvícího obyvatelstva, nebo 
vznikem železné opony po roce 1948. 

Samotné město Znojmo nabízí ideální materiál pro rekonstrukci 
kulturních, sociálních a dalších vazeb nejen v rámci konkrétního 
městského organismu, ale také při interakci s okolím, a to nikoli jen 
na moravské straně hranice. Výzkumem konkrétních uměleckých 
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