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Sešitem 12 Nové řady (24) uzavíráme vydávání Biografického slovníku Slezska 

a severní Moravy. V seš. NŘ 12 najde uživatel kumulativní rejstříky NŘ, doplňky a 
errata. V příštích letech bychom chtěli v nepravidelných intervalech vydávat sešity 
doplňků, které by obsahovaly biogramy zejm. osobností, které mezitím naplnily 
kritéria začlenění.   

Myšlenka vydávat regionální biografický slovník pro Slezsko a přilehlou část 
Moravy, sdílející s ním namnoze společné osudy na poli hospodářském, politickém a 
kulturním, se zrodila někdy v polovině 60. let minulého století. Na půdě tehdejší 
samostatné Pedagogické fakulty v Ostravě. Spolu s jejím děkanem prof. Dr. Aloisem 
Sivkem jsme si uvědomili potřebnost takového díla a zároveň jsme usoudili, že 
fakulta s mnohooborovým zaměřením vytváří příznivé podmínky pro realizaci 
takového úkolu. Náš záměr realizovat tento projekt byl překažen nástupem politické 
normalizace po r. 1968, úmrtím prof. Sivka a mým vynuceným odchodem z vysoké 
školy. 

Projekt vydávání BSSSM jsem obnovil po mém návratu na fakultu v r. 1990. 
Podařilo se mi získat pro jeho realizaci poměrně široký okruh spolupracovníků jak 
z řad učitelů fakulty tak z dalších vysokoškolských a vědeckých pracovišť, v několika 
případech i zahraničních. První sešit BSSSM vyšel v r. 1993, další následovaly ve více 
či méně pravidelných intervalech. Třikrát se nám podařilo získat podporu Grantové 
agentury české republiky (granty 404/94/00200, 409/97/0071 a 404/05/0322). Bez této 
pomoci a bez vstřícnosti vedení Filozofické fakulty Ostravské univerzity a jejího 
Ústavu pro regionální výzkum v meziobdobích by realizace projektu nebyla možná. 
Původním záměrem bylo uzavřít vydávání díla seš. 12. Vynikající ohlas díla 
v odborných kruzích i laické veřejnosti nás přesvědčil o tom, že má smysl ve 
vydávání pokračovat. Tak se zrodila Nová řada BSSSM (modrá), jež právě dospěla 
k 12. seš., kterým je uzavřeno dílo jako celek. Na bezmála čtyřech tisísích stran bylo 
publikováno cca dva tisíce hesel, z nichž některá zahrnují dvě i více osobností. 
Podařilo se pokrýt téměř všechny sféry lidských aktivit, od hospodářství, politiky, 
vědy, umění a kultury po vojenství, sport apod. Podstatná část hesel je věnována 
osobnostem, kterým se dosud jinde nedostalo v podobných biografických 
encyklopedických dílech pozornosti. BSSSM se stal často citovaným dílem ve 
vědecké a odborné společenskovědní literatuře, stal se součástí informační 
infrastruktury nejen v České republice, ale i v dalších zemích. Je jistě uspokojující, že 
našeho příkladu – byť v měřítku skromnějším, následovaly i jiné regiony českých 
zemí. 

Sluší se připomenout zásluhu všech interních i externích spolupracovníků (cca 
100 osob), podílejících se na tvorbě slovníku, z nichž někteří už nejsou mezi námi. 
V této souvislosti je třeba uvést alespoň dvě jména: doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc. a 
doc. PhDr. František Spurný, CSc., autoři mnoha desítek hesel, bez jejichž spolupráce 
by zejména oblast severní Moravy a západního Slezska nebyla zastoupena ve 



slovníku takovou měrou, jak se stalo. Organizační a metodické zabezpečení nesla na 
svých bedrech katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, později i 
Ústav pro regionální výzkum a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny. Tíže 
redakční a technické práce ležela na výkonných redaktorech, především na kolegovi 
prof. Dr. Lumíru Dokoupilovi, CSc., který redigoval BSSSM od 1. seš. základní 
(zelené) řady až po závěrečný 12. seš. Nové řady (modré).  

Životopisné slovníky spolu s encyklopediemi patřily přinejmenším od 19. století 
k signifikantním atributům vyspělosti národních kultur v Evropě. Bohužel, v tomto 
směru zůstala česká kultura mnoho dlužna. Dnes má velká část evropských regionů 
své biografické slovníky, někdy koncipované velmi velkoryse a na vysoké vědecké 
úrovni. My, Češi, doháníme tento skluz teprve od r. 2004, kdy Historický ústav 
Akademie věd České republiky přistoupil k vydávání Biografického slovníku 
českých zemí.  

Slezsku a přilehlé části Moravy se dostalo díky Biografickému slovníku Slezska 
a severní Moravy jako prvnímu historickému regionu českých zemí srovnatelného 
díla. Také to snad můžeme kvalifikovat jako jedno z vykročení českých zemí do 
Evropy.  

 
Prof. PhDr. et Dr. h. c. Milan Myška, DrSc. 
Vědecký redaktor 
Ostrava 29. září 2009. 


