
Jak se to našim předkům (ne)povedlo aneb Dvě 
výročí 

Stačil tak malý kousek a město Liberec mohlo letos slavit čtyři velmi 
hezká kulatá jubilea najednou. Leč historie nakonec šla svou vlastní 
cestou, stavební práce taky a ze čtyř kulatin jsou jen dvě. Škoda, být 
mezi našimi předky aspoň jeden znalec zásad cimrmanovských, 
mohlo to dopadnout úplně jinak. Na druhou stranu, máme co slavit i 
napřesrok, že? Tak tedy popořádku a v postupné časové linii: 

1. přesně před 670 lety (1352) se v písemnostech metropolitní 
kapituly objevila vůbec první zmínka o Liberci jako o existující 
komunitě. Tedy přesněji, nebyl to úplně Liberec, ale 
Reychinberg. A jednalo se - laicky řečeno - o zjednodušenou 
evidenci plateb papežského desátku jednotlivými farnostmi, 
mezi nimi i té naší. No a kde je fara a kostel, museli být i 
farníci/poddaní a také osada či ves, kterou obývali. Začátky 
spíše skromné, zemědělské, ale naše. A navíc ve vrcholném 
období Lucemburků na českém trůnu, 

2. 7. června 1802 (tedy před 220 lety) se v rodině Liebiegů 
narodil synek Johánek. To už byl Liberec (jako pořád 
Reichenberg, to je jasné) větším a významnějším městem. Ale 
malému Johánkovi to asi bylo dost jedno, narodil se totiž v 
Broumově (že Liberec a Broumov spolu soutěží o titul 
Evropského hlavního města kultury 2028, je souvislost čistě 
náhodná). Vzájemný vztah spolu Liberec a Liebieg navázali až 
o 16 let později, kdy Johann přišel coby tovaryš pod Ještěd 
(kopec byl ještě bez UFO) a postupně zde vybudoval obrovské 
(nejen) textilní impérium. Rod Liebiegů znamenal pro Liberec 
19. století a přelom následujícího požehnání a rozkvět. A také 
nebývalý rozvoj mecenášství, 

3. už bohatý Liberec si chtěl v předminulém století dopřát i 
pořádnou kulturu. I naši moudří předci totiž dobře věděli, že 
kultura, rozkvět a rozvoj spolu napřímo souvisí. A protože 
shodou okolností v roce 1879 shořelo staré dřevěné divadlo 
(požár Národního divadla přišel až o dva roky později, zase 
jsme byli napřed!), přistoupilo se k výstavbě nového. Krásná 
budova, tak podobná jiným divadelním scénám po celé Evropě 
(protože vídeňská firma Fellner & Helmer dostávala zakázky 
všude možně), byla nakonec otevřena až 29. září 1883. Škoda 
toho jednoho roku navíc, 



4. konečně naše impozantní radnice. V době, kdy německý 
Liberec (pořád Reichenberg) soupeřil o slávu a bohatství s 
českou Prahou, nebylo politicky myslitelné halekat na Pražáky 
z oken malé renesanční radnice (jasně, byla i tak zchátralá a 
úřad se tam zkrátka už nevešel, ale ta monumentálnost nové 
stavby je holt i ve vnější symbolice). A časově to bylo 
připraveno velmi hezky - kolaudace měla být v roce 1892, 
však to předpokládané datum máme navěky vytesáno i na 
radničním průčelí. No, nevyšlo to zase o celý rok a dalších 350 
tisíc zlatých k tomu (dvojnásobek původní ceny, byť se 
stotisícovým darem od Liebiegů), ale stojí to za to. Ale vsadit 
závěrečný kámen 30. září 1893, když o deset let dříve otevřeli 
divadlo už 29. září? Jakože jeden den? Pedagogicky málem 
neodpustitelné. 

Suma sumárum, letos slavíme dvě významná výročí (670 a 220) a 
něco malého chystáme. A příští rok další dvě výročí (140 a 130) a 
taky něco přichystáme. Protože historii máme jen jednu a můžeme 
na ni být pyšní. Jakkoli se občas vydala svou vlastní cestou, třeba i 
porostlou trny. Ale kdo se popíchá, dobře ví, že napříště si má dávat 
pozor.  
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