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KRoniKa

Vědecká konference Veřejné angažmá podnikatelů 
na místní a regionální úrovni 1800–1914 v Ostravě, 
5.–6. 3. 2009.

Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské uni-
verzity s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny 
FF Ostravské univerzity a ve spolupráci s Historickým 
ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
spolupořádaly ve dnech 5. a 6. března �009 vědeckou 
konferenci nazvanou Veřejné angažmá podnikatelů 
na místní a regionální úrovni 1800–1914. Pro jednání 
byl připraven sál Archivu města Ostravy, který poskytl 
odpovídající zázemí všem zúčastněným. Toto vědecké 
setkání mělo reprezentativní mezinárodní účast, vždyť 
mezi téměř dvaceti zástupci z univerzitních i jiných 
vědeckých pracovišť nebyli jen reprezentanti z České, 
případně Slovenské republiky, ale také z Rakouska, 
Německa či Rumunska. Celá akce se uskutečnila coby 
součást přípravy společného vystoupení jedné sekce 
(konkrétně sekce I9 – Public activity of businessmen on 
the local and country level in 1800–1914) na XV. Svě-
tovém kongresu hospodářských historiků, který se 
uskutečnil od 3. do 7. srpna �009 v nizozemském 
Utrechtu (XVth World Economic History Congress). 

Dvoudenní program konference se snažil postih-
nout čtyři vymezené celky z projednávané proble-
matiky – na komparativní bázi měly být detekovány 
nejčastější oblasti veřejných aktivit podnikatelů; 
hlavní motivace těchto veřejných aktivit; způsoby 
identifikace podnikatelů s různými pojetími liberální 
ideologie; stanovisko podnikatelů v jejich vystupování 
na veřejnosti k různým podobám a projevům antise-
mitismu a nacionalismu. Součástí výchozích úvah byl 
také zájem o ohlas podnikatelských aktivit v dalších 
složkách společnosti, image angažujících se podnika-
telů a to, jak byli vnímáni veřejností, například dělnic-
tvem. 

Setkání bylo zahájeno dne 5. března úvodní zdra-
vicí ředitelky Archivu města Ostravy Blaženy Przyby-
lové a za pořádající instituce jej uvedl Aleš Zářický 
(Katedra historie FF OU, Centrum pro hospodářské 
a sociální dějiny FF OU Ostrava). Samotné jednání 
pak otevřel Milan Myška (Katedra historie FF OU, 
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU), 
který se zabýval klíčovými definičními otázkami 
a potřebnými pojmy pro precizní ukotvení tématu. Při-
pomněl důležitost definičního vymezení podnikatele 
odpovídajícího jeho socioprofesní roli, dále chápání 
veřejného politika a zmínil nejčastěji užívané definice 
podnikatele – funkční a poziční, přičemž optimální 
je podle něj vycházet z obou. Upozornil rovněž i na 
někdy problematickou kvantitu a kvalitu příslušných 
pramenů. Závěrem pak naznačil potřebu široké dife-
renciace ve skupině podnikatelů, což by mělo vyústit 
také v korekci některých zjednodušujících či paušálně 
užívaných tvrzení. 

Následně dostali slovo jednotliví vystupující, 
kteří byli se svými příspěvky rozděleni do tří bloků – 
I. Veřejné angažmá podnikatelů na zemské úrovni; 
II. Město jako základna veřejné činnosti podnikatelů 
a III. Podnikatelské osobnosti – osobnost podnika-
tele. První část zahájil Pavel Kladiwa (Katedra historie 
FF OU, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 
FF OU) svým referátem Veřejné angažmá podnikatelů 
na místní a regionální úrovni na Moravě do 1. světové 
války. Veřejnou činnost podnikatele představil jako 
vyústění jeho sociální role, přitom rozlišil dvě pojetí 
této činnosti – jednak veřejné angažmá bezprostředně 
související s pozicí podnikatele jako zaměstnava-
tele a jednak angažmá s touto pozicí nesouvisející, tj. 
zejména v rámci charitativní činnosti. Na několika 
příkladech konkrétních osob svá zjištění také doku-
mentoval. Na Moravě se podle něj veřejná činnost 
podnikatelů projevovala spíše v kulturní než politické 
oblasti. Zohlednil i jisté rozdíly mezi českými a němec-
kými podnikateli. Svůj příspěvek poté uzavřel cha-
rakterizováním veřejného angažovanosti podnikatelů 
jako součásti jejich životního stylu, to však neplatilo 
pro první generaci podnikatelů, ale až pro generace 
další. 

Následujícím referentem byl Roman Holec (Histo-
rický ústav SAV Bratislava), který se ve svém vystou-
pení K problémom verejného angažovania slovenských 
(maďarských) podnikateľských elít v 19. storočí věnoval 
charakteristice podnikatelstva v Uhrách s některými 
jeho specifiky, včetně nacionálních aspektů. Z tohoto 
hlediska rozlišil čtyři typy podnikatelů – dominující 
německé a maďarské podnikatelstvo; židovské podni-
katele, převážně asimilované; drobné slovenské pod-
nikatele; několik zahraničních, ale ne nevýznamných 
podnikatelů. Upozornil také na silné zastoupení kléru 
v bankovní sféře, což dodávalo bankovnictví konfesi-
onální rozměr a projevovalo se tak v podnikatelském 
prostoru. Historiografický přehled veřejného půso-
bení podnikatelstva v Uhrách v 19. století (Das Wirt-
schaftsbürgertum und seine öffentliche Tätigkeit in 
Ungarn im 19. Jahrhundert. Ein historiographischer 
Überblick) podala Judit Pál (Univerzita Babeş-Bolyai 
v Cluj-Napoca). Hana Šústková (Centrum pro hospo-
dářské a sociální dějiny FF OU) se věnovala angažo-
vanosti některých podnikatelů v komunální a zemské 
politice rakouského Slezska v průběhu druhé poloviny 
19. století (Podnikatelé v komunální a zemské politice 
rakouského Slezska ve 2. polovině 19. století). Zmínila 
dopady jejich politické činnosti v obcích a městech 
i jejich snahu o prosazování modernizace. Posledním 
referentem prvního tematického bloku byl Lukáš Fa-
sora (Historický ústav FF MU Brno) s příspěvkem 
Brněnští podnikatelé a tzv. dělnická otázka 1861–1914. 
Předestřel řadu zajímavých teoretických úvah i kon-
krétních poznatků. Pozornost zaměřil na snahy pod-



 HISTORICA  Revue pRo histoRii a příbuzné vědy  2010/1���

nikatelů udržet pracovní morálku a pohyb pracovní 
síly v národnostně velmi smíšeném prostředí, nastínil 
obranné strategie podnikatelů před tlakem socialis-
tického dělnického hnutí s ideologií třídního boje, 
úsilí o sociální smír, stejně jako jednání podnikatelů 
uvnitř vlastního podniku i mimo něj. Vylíčil liberální 
profil Brna utvářený také silným zastoupením židov-
ské složky v podnikatelstvu, která si jistě zaslouží větší 
pozornosti. Výklad doplnil i několika příklady sociální 
péče o zaměstnance, výsledky sociální politiky pod-
nikatelů a zdůraznil důležitost nacionálních aspektů 
věci, kdy podle jeho názoru k nacionalismu tendují 
spíše podnikatelé vyrábějící pro místní trh. 

Všechna vystoupení přinesla množství impulzů do 
diskuse. Milan Myška upozornil na potřebu důsledně 
odlišovat dva typy podnikatelských aktivit, a to akti-
vity veřejné a ty, jež směřují dovnitř podniku. Zároveň 
apeloval na nutnost detailnějšího strukturování těchto 
aktivit i v rámci jednotlivých oborů. Diskutovalo se též 
o otázkách nobilitace podnikatelů, jejich sebeprezen-
tace a o formování podnikatelských elit. 

Druhý tematický blok zahájila Halina Beresnevi-
čiuté-Nosálová (FF MU Brno), jež pronesla příspěvek 
Nové mecenášství: prezentace podnikatelské podpory 
umění ve Vilniuském tisku 19. století. Mecenášství pod-
nikatelů vymezila jako jeden ze způsobů jejich sebe-
prezentace. Vycházela přitom z rozboru vilniuského 
tisku, mimo novinových článků si všímala také inzerce. 
Hanna Kozińska-Witt (Univerzita v Lipsku, Ústav 
Simona Dubnowa v Lipsku) vyložila situaci v Kra-
kově a dva vývojové koncepty města (Eine Stadt – zwei 
Entwicklungskonzepte? Krakau zwischen Konservati-
ven und Liberalen). Michael Viktořík (Katedra histo-
rie FF UP Olomouc) se zaměřil na veřejnou angažo-
vanost olomouckých sladovníků během 19. století 
[Veřejné angažmá olomouckých „Malzfabrikantů“ 
(sladovníků)]. Ti se v první generaci projevovali hlavně 
ve sdruženích a spolcích hospodářských a v nábožen-
ské činnosti, někteří též v politické oblasti, zatímco 
příslušníci dalších generací byli již přímo připravováni 
pro kariéru v čele firem a angažovali se spíše v oblasti 
kultury, sportu apod. Situací zlínských podnikatelů se 
zaobíral v referátu Veřejné angažování zlínských pod-
nikatelů do roku 1914 Marek Tomaštík (Fakulta tech-
nologická Univerzity Tomáše Bati Zlín). Objasnil, že 
zprvu hráli větší úlohu drobní živnostníci, postupně 
se však ve městě prosazovali podnikatelé jako Baťa 
aj., kteří přispívali k celkové modernizaci města, při 
snaze ovládnout jeho veřejný život mezi nimi ovšem 
docházelo také k některým konfliktům. Posledním 
příspěvkem daného bloku byl výklad Ewalda Hiebla 
(Katedra historie, Salzburská univerzita) nazvaný 
Sozialprestige und politische Partizipation – das 
öffentliche Engagement des Wirtschaftsbürgertums 
in der Salinenstadt Hallein (Österreich) im 19. Jahr-
hundert, věnovaný charakteristice veřejné angažova-
nosti podnikatelů v podmínkách solivarského města 
Hallein v 19. století. Na závěr prvního dne jednání 
vystoupila ještě Jana Geršlová (Ekonomická fakulta 
VŠB-TU Ostrava), která svým příspěvkem Podnika-

telská kultura a etika některých evropských firem ve 
vztahu k veřejnosti do roku 1914 vlastně otevřela třetí 
tematický blok celé konference. Zaměřila se na etiku 
podnikatelských subjektů a utváření image firmy pro 
její prezentaci na veřejnosti. 

Završením prvního dne konference byla opět bo-
hatá diskuse, tentokrát věnovaná zejména identitě 
podnikatelstva, uplatňované marketingové strategii, 
podnikatelské inzerci v tisku coby formě sebeprezen-
tace apod. 

Program druhého dne otevřel Tomáš Krejčík (Ka-
tedra historie FF OU, Centrum pro hospodářské a so-
ciální dějiny FF OU), který pronesl referát Muzea, 
nová šlechta a podnikatelé v 19. století. Zmínil v něm 
různé důvody vzniku muzeí, jejich zaměření a pojetí. 
Připomněl také roli průmyslových muzeí v 19. století 
a vztah podnikatelů i šlechty k těmto institucím. Zdů-
raznil i skutečnost, že zainteresovanost ve vzniku 
muzea a jeho činnosti byla navíc často otázkou pres-
tiže, což souviselo s úsilím o nobilitaci. Milan Hlavačka 
(Historický ústav AV ČR Praha) se ve svém vystoupení 
Podnikatel starostou – starosta podnikatelem: pří-
klad Hořovic 1860–1918 zaměřil na jednu lokalitu, 
v níž charakterizoval angažovanost podnikatelů na 
komunální úrovni. Použil rovněž konkrétní příklady 
několika podnikatelů a jejich pronikání do místní 
samosprávy. Uvedl i příklady podnikatelských osob-
ností, které dosáhly starostenského postu, a v závěru 
formuloval obecné teze, například o nedostatečném 
sociálním angažmá manželek starostů či o postupném 
rozšiřování záběru působnosti podnikatelů v rámci 
lokálního společenství. Následoval příspěvek Lumíra 
Dokoupila (Katedra historie FF OU, Centrum pro 
hospodářské a sociální dějiny FF OU) Dvě generace 
ostravských Krausů, v němž vyložil osudy příslušníků 
této rodiny a vymezil rozdíly v jejich působení ve veřej-
ném životě. Konstatoval, že druhá generace vyvinula 
ve veřejné angažovanosti mnohem větší aktivitu, při-
tom však již nepokračovala v podnikatelské činnosti. 

Osobnosti Franciszka Brzezowskiho se v referátu 
pojmenovaném Báňský odborník a komunální politik 
Franciszek Brzezowski věnovala Blažena Przybylová 
(Archiv města Ostravy – Statutární město Ostrava). 
Upozornila zvláště na jeho činnost v komunální poli-
tice na Ostravsku a na práci v kulturní oblasti. Petr 
Popelka (Katedra historie FF OU, Centrum pro hospo-
dářské a sociální dějiny FF OU) se v příspěvku Podoby 
dobročinné činnosti špičkových měšťanských podnika-
telů éry průmyslové revoluce na příkladu podnikatelské 
rodiny Kleinů soustředil na přiblížení jejich charitativ-
ních aktivit projevovaných zejména v pomoci sociálně 
potřebným. Zabýval se i odrazem těchto aktivit na 
společenské prestiži Kleinů spolu se snahou dosáh-
nout šlechtického titulu. Kromě této oblasti poskyto-
vala rodina subvence také některým oblastem kultury. 

Jednání celé konference uzavřel Stanislav Knob 
(Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU) 
svým vystoupením Podnikatelé versus dělnictvo, 
stávky a výluky v rakouském Slezsku na přelomu 19. 
a 20. století, v němž zhodnotil zvláště hornické stávky 
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v Ostravsko-karvinském revíru s postižením jejich 
charakteristických znaků a sledováním stávkové akti-
vity na jednotlivých důlních dílech. 

V následné diskusi byl formulován požadavek za-
měřit se i na podnikatelské aktivity při různých jubi-
leích vlády panovníka, případně u příležitosti výročí 
členů panovnického domu. Lukáš Fasora apeloval 
na potřebu reflexe ohlasu podnikatelských aktivit na 
stránkách dobového tisku, zejména odborářského. 
Diskutující se také shodli na tom, že veřejná činnost 
podnikatelů by měla být vždy posuzována na pozadí 
širších souvislostí a neměla by být násilně vytrhována 
z celkového kontextu a sledována jako izolovaný prvek. 
Podle mnohých účastníků konference by bylo rovněž 
zapotřebí formulovat pro precizní výzkum problema-
tiky stávek určité metodické standardy. 

Závěrečným slovem poté zhodnotil toto vědecké 
setkání Milan Myška, který přivítal plodnou diskusi 
v jeho průběhu a ocenil další úspěšný krok v přípravě 
náplně odborné sekce pro XV. Světový kongres hospo-
dářských historiků. Projevil také uspokojení nad za-
stoupením makro- i mikroúrovně v pronesených pří-
spěvcích, což by podle něj bylo přínosné i do budoucna. 
Pro další komparace vytyčil několik nosných rovin – 
odvětvovou, oborovou, národnostní a náboženskou. 

Z konference byl v srpnu �009 vydán sborník, který 
byl téhož roku představen na XV. Světovém kongresu 
hospodářských historiků v Utrechtu. 

Petr Gába

Mezinárodní demografický a historickodemogra
fický workshop The Persistence of the Past v Ros
tocku, 25.–27. 5. 2009.

Ve dnech �5.–�7.5. �009 hostil Max Planck Insti-
tute for Demographic Research v německém přístav-
ním městě Rostock mezinárodní workshop s názvem 
Přetrvávání minulosti. Seminář se vzhledem k hos-
tující instituci zaměřil na „přetrvávající“ aspekty 
populačního vývoje či spíše na „přetrvávání minu-
losti v lidech a v jejich reprodukčním chování“. Téma 
vysvětlil hned na počátku šéf pořádající organizace 
Joshua R. Goldstein, a ačkoliv se ne všichni účastníci 
skutečně drželi tématu, workshop nabídl velmi zají-
mavou plejádu příspěvků. 

Joshua R. Goldstein a Sebastian Klüsener z MPIDR 
vysvětlili nejlépe onen název semináře svým příspěv-
kem Historical Origins of the East-West Demogra-
phic Divide in Germany [Historický původ demogra-
fického rozdělení Německa na „východ“ a „západ“]. 
Po pádu berlínské zdi se v západní části narodilo do 
rodiny bez manželství (sňatku) �3  % dětí, zatímco na 
východě 60  %. Pochopitelně se tento jev vysvětloval 
vlivy komunistické nadvlády, ale ono rozdělení nemělo 
nic společného s bývalými NDR a NSR, protože jeho 
počátky lze vysledovat dokonce až do 60. let 19. století. 
Na tomto příkladu autoři poukazovali na onu „persi-
stence of the past“, tedy přetrvávání vzorců chování 
bez vlivu politických změn. Zajímavé je, že Bavorsko 
v tomto ohledu spadalo původně do „východní“ části, 
ale od „baby boomu“ se situace obrátila a sňatkové 

chování obyvatel Bavorska se přiblížilo trendu celé 
NSR. Na tuto okolnost v následné diskuzi upozor-
nil britský demograf Chris Wilson, jenž připomněl 
rozdíly v kojení v západní a východní části Německa, 
přičemž právě Bavorsko patřilo z hlediska délky kojení 
k „východnímu typu“. Podobné rozdíly se objevily 
v populačním chování v Portugalsku nebo Rakousku. 

Seminář se zaměřil na výzkumy v oblasti vývoje 
plodnosti a rodinných systémů v období zhruba od 
konce 19. století. V podstatě žádný z příspěvků se 
nevěnoval tzv. starému demografickému režimu, 
nýbrž soustřeďovaly se na problémy demografic-
kých přechodů a změn, které s tím souvisely. Jedinou 
výjimku tvořila Saskia Hin z MPIDR, která přednesla 
referát na téma rodiny ve starověkém Řecku a Římě 
(Ancient Rome and Greece and the origins of the Medi-
terranean Family). 

Zajímavé výzkumy představili zástupci belgické 
a nizozemské demografie. Ron Lesthaeghe prezento-
val společnou práci několika demografů na téma Long 
term spatial continuities in demographic innovations – 
Insights from the Belgian example, 1840–2000 [Dlou-
hodobé prostorové spojitosti v demografických inovacích 
na belgickém příkladu, 1840–2000]. Studie sledovala 
vývoj některých demografických ukazatelů (např. sňa-
tečnosti) v různých belgických správních jednotkách 
v čase a jejich postupné změny v souvislosti s rozšíře-
ním inovací v reprodukčním chování a v závislosti na 
ekonomických, sociálních, náboženských i politických 
změnách. Podobně zkoumal závislost demografického 
vývoje na prostoru Theo Engelen z univerzity v Nij-
megenu v příspěvku Geography is destiny? Regional 
fertility differences in the Netherlands, 1850–present 
[Geografie je osud? Regionální rozdíly v plodnosti 
v Nizozemí od r. 1850 do současnosti]. Vysoká fertilita 
přetrvávala v provinciích Brabant a Limburg, kde se 
také udržovala vysoká religiozita. Při výzkumu byly 
kněžím a věřícím kladeny otázky, zda kněží nutí věřící 
mít více dětí, což všichni popřeli. Další příspěvky 
přednesli Frans van Poppel (The living arrangements 
of children: Long-term changes and social variation in 
the Netherlands), Marco van Leeuwen (Patterns and 
trends in marriage by social class and in explaining 
temporal and regional variation) a Jan Van Bavel (Sub-
replacement Fertility in the West before the Baby Boom 
/1900–1940/; Current and Contemporary Perspecti-
ves). V diskuzích došlo k názorovému střetu v otázce 
tzv. druhého demografického přechodu, protože Jan 
Van Bavel prosazoval hledisko meziválečných demo-
grafů, podle nichž tzv. první demografický přechod 
neskončil, ale trvá dodnes, zatímco Ron Lesthaeghe 
trval na existenci druhého přechodu, jehož typickým 
projevem nebyl pouze pokles fertility po tzv. „baby 
boomu“, ale také nový typ soužití rodičů – „cohabi-
tations“ (partnerské svazky) – a růst rozvodovosti. 
V tomto směru zaujala připomínka Reto Schumachera 
ve společném příspěvku s Michelem Orisem (When 
a long persistence disappears: Historical divergences 
and recent convergence in the Swiss demographic beha-
viours), že ve Švýcarsku se partnerská soužití oficiálně 

KRONIKA



 HISTORICA  Revue pRo histoRii a příbuzné vědy  2010/1���

nevyskytovala až do 90. let �0. století, protože byla 
zakázána zákonem. Občan Švýcarska mohl žít z úřed-
ního hlediska sám, což zřejmě umožňovalo udržovat 
partnerství, ale oficiálně nebyla tato soužití povolena 
a mohla být trestána. Proto zde neexistuje ani žádná 
statistika partnerských svazků.

Geografické rozdíly hrály velkou roli také v pří-
spěvcích Herve Le Brase z Institutu National Etudes 
Démographiques (The long term evolution of French 
fertility at different geographic levels), Marie Castig-
lioni a Gianpiera Dalla Zuanna z Univerzity v Padově 
(The geography of Italian reproductive changes 
between the first and the second demographic tran-
sitions) či Arlanda Thorntona z Population Studies 
Center v Michiganu (Family and Fertility Patterns and 
Changes: Considering the Past, Present, and Future), 
který hodnotil možnosti sledování geografických roz-
dílů v historických rodinných vzorcích např. v Mexiku, 
subsaharské Africe, západní Asii, severní Evropě atd. 
Další americký demograf Cameron Campbell (Kali-
fornská univerzita v Los Angeles) představil společný 
projekt výzkumu populace čínských obcí v oblasti Lia-
oning (Determinations of Linage Growth, Decline, and 
Extinction over the Long Term). Američtí demografové 
zdůraznili potřebu zkoumat a srovnávat nejen evrop-
ské, ale i různé mimoevropské populační režimy. Pro 
východoevropskou vědu není příliš povzbuzující, že 
jen příspěvek Mikołaje Szołtyska z MPIDR na téma 
Hajnalovy linie (Historical Family systems and the 
European great divide: persistence of the past or persis-
tence of perspective?) se dotkl demografických aspektů 
vývoje ve východoevropských zemích, autor si navíc 
posteskl nad nedostatkem informací z těchto regionů. 

Nelze specifikovat každý příspěvek zvlášť, ale se-
minář přinesl poměrně širokou škálu studovaných 
problémů. Průběh semináře zajímavým způsobem 
obohatily tzv. kulaté stoly, tedy komentáře vybraných 
odborníků k problému nastíněnému ve studiích kon-
krétních osob. První kulatý stůl se zabýval tzv. silným 
a slabým rodinným systémem (Strong and weak family 
systems), tedy teorií Davida Rehera o rozdílných ro-
dinných systémech v severní a jižní Evropě. Druhá 
diskuze proběhla nad dílem Rona Lesthaegheho týka-
jícím se sociální kontroly lidské plodnosti (The social 
control of human fertility). Seminář nabídl dostatek 
prostoru k bohaté diskuzi a byl velkým přínosem ne-
jen pro aktivní účastníky, ale i pro mladé demografy 
a historické demografy, kteří se zúčastnili následného 
kurzu historické demografie.

Radek Lipovski

Mezinárodní vědecká konference Johann a jeho 
bratři. Osm bratří a čtyři sestry – Habsburkové mezi 
osvícenstvím, romantismem, konzervativismem a libe-
ralismem ve Štýrském Hradci (Gratz, Rakousko), 
4.–5. června 2009.

Historie habsburské dynastie stojí stále v ohnisku 
pozornosti rakouských historiků. Příležitosti stopa-
desátého výročí úmrtí arcivévody Johanna († 1859) 
využil historický ústav univerzity ve Štýrském Hradci 

a Zemská historická komise pro Štýrsko (Historische 
Landeskommission für Steiermark) k uspořádání 
mezinárodní pracovní konference s názvem Johann 
a jeho bratři [Johann und seine Brüder] s podtitulem 
Osm bratří a čtyři sestry – Habsburkové mezi osvícen-
stvím, romantismem, konzervativismem a liberalis-
mem. Konference se konala ve dnech 4.–5.června �009 
v historické budově bývalého karmelitského kláštera, 
v němž dnes sídlí Štýrský zemský archív. Předmětem 
konference byl život, dílo a nejrůznější typy společen-
ských, politických a kulturních aktivit generace dětí 
císaře Leopolda II. a jeho manželky Marie Ludoviky, 
tedy sourozenců arcivévody Johanna. Na konferenci 
odeznělo celkem deset přednášek. Úvodní klíčový refe-
rát o osobnosti arcivévody Johanna (178�–1859) při-
pravil a přednesl prof. Alfred Ableitinger (UNI Graz). 
V pokusu o celkový syntetizující pohled na osobnost 
jednoho z nejpřednějších Habsburků této epochy zdů-
raznil zejména jeho specifický význam pro Štýrsko 
a počátek modernizujícího procesu této habsburské 
provincie. Peter Weisflecker v referátu přibližujícím 
způsob života špiček rakouské aristokracie pojednal 
v biografických skicách o čtyřech sestrách arcivévody 
Johanna a jejich komplikovaných životních osudech. 
Následovala přednáška o otci této generace arcivévodů 
císaři Františkovi II. (1768–1835) mnichovského 
vědce Waltera Zieglera. Osobnost arcivévody Ferdi-
nanda III. toskánského a würzburského (1769–18�4) 
se stala předmětem zájmu würzburského historika 
Mathiase Stickera. Církevní historik Frank Bayard 
z Vídně pojednal o velmistrovi řádu německých rytířů 
arcivévodovi Antonu Viktorovi (1779–1835). Trado-
vanou charakteristiku arcivévody Karla (1771–1847) 
jen jako významného vojáka a vojevůdce zpochybnil 
würzburský badatel Winfried Romberg, ani on ovšem 
nenarýsoval obraz arcivévody v jeho plné rozmanitosti, 
opomenuv zejména jeho hospodářské aktivity, souvise-
jící např. s jeho podnikatelskými činy jakožto vlastníka 
Těšínské komory. život a politické aktivity uherského 
palatina arcivévody Josefa (1776–1847) byly námě-
tem vystoupení štýrskohradecké badatelky Marlies 
Raffler. Páteční dopolední zasedání soustředilo pozor-
nost ke třem habsburským osobnostem: arcivévodovi 
Rainerovi, místokráli Lombardsko-Benátskému 
(1783–1853 – příspěvek Ellinor Forster, Innsbruck), 
dále arcivévodovi Ludwigovi (1784–1864 – příspěvek 
Elke Hammer-Luza, Graz) a nejmladšímu z arcivé-
vodů Johannu Rudolfovi, olomouckému arcibiskupovi 
(1788–1831 – příspěvek Milana Myšky). Myškův refe-
rát připomenul účastníkům opomíjenou a v habsbur-
ské dynastické historiografii opomenutou kapitolu 
z jeho života, totiž jeho hospodářské aktivity, zejména 
gründerskou činnost při zakládání železáren ve Vít-
kovicích a báňských závodů v ostravsko-karvinském 
revíru.

Většina příspěvků, které odezněly na konferenci, 
sice nepřinesla nové podstatné objevy, úspěšně se 
však pokusila o nové pohledy na životy a aktivity pro-
tagonistů a překročila úzké mantinely tradice genealo-
gického bádání. Ale i tam, kde referenti dopodrobna 
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sledovali rodinné vazby (např. referát o sestrách arci-
vévodů), byl přínosem pokus o zařazení těchto pří-
slušníků panovnického rodu do struktur v té době se 
proměňující aristokratické společnosti a jejich vazeb.

Konference se vyznačovala bohatou a věcnou dis-
kuzí spíše meritorního než metodického charakteru. 
Poukázala také na řadu problémů, které i v natolik 
frekventované tématice rakouské historiografie bude 
třeba znovu otevřít a řešit.

Zejména zásluhou prof. dr. Alfreda Ableitingera 
měla konference dokonalou organizační formu a řád. 
Jednotlivé půldenní bloky byly kompetentně modero-
vány Marlies Raferrovou, Elisabeth Schögl-Ernstovou 
a Güntherem Cerwinkou. Na úrovni byla i společen-
ská stránka konference, díky čemuž zbyl dostatek času 
k navazování, resp. prohlubování vědeckých kontaktů 
účastníků v krásném a malebném prostředí štýrské 
metropole. Byl dán příslib, že protokol konference vy-
jde nejpozději v polovině roku �010.

Milan Myška

 
Zpráva o konferenci Families in Europe between 
the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional 
Model to Contemporary PACS v Kluži (ClujNapoca, 
Rumunsko), 8.–11. 10. 2009.

V centru rumunské Transylvánie, městě Kluži (Cluj-
-Napoca, Rumunsko), se ve dnech 8.–11. 10. �009 
konala mezinárodní konference s názvem Rodina 
v Evropě mezi 19. a 21. stoletím. Od tradičního modelu 
k současnému PACS. Hlavními koordinátory této vel-
kolepé akce byli prof. Ioan Bolovan, zástupce Univer-
sity Babeş-Bolyai v Kluži-Napoce, a Antoinette Fauve-
Chamoux, generální tajemnice Mezinárodní komise 
pro historickou demografii (International Commis-
sion of Historical Demography). 

Rumunští demografové uspořádali již v r. �008 
zajímavou konferenci na téma populačních trendů, 
ale týkala se pouze situace v habsburské monarchii. 
Tentokrát navázali akcí s rozměry celoevropskými, 
protože na konferenci o problematice rodiny v době 
demografického přechodu (či demografických pře-
chodů?) pozvali nejen významnou zástupkyni fran-
couzské historickodemografické školy Antoinette 
Fauve-Chamoux, ale i představitele v současnosti špič-
kové nizozemské a belgické demografie Keese Mande-
makerse, Jana Koka a Franse van Poppela, Mikołaje 
Szołtyska a Siegfrieda Grubera, známé vědce Institutu 
Maxe Plancka pro demografii v Rostocku, či zástupce 
rakouské demografické obce Wilko Schrötera a Petera 
Teibenbachera. 

Své zastoupení měly ovšem i nástupnické státy 
někdejšího rakouského soustátí. Nejvíce příspěvků 
pochopitelně dodala pořádající instituce, tzn. přede-
vším Centrum pro studium populací (Centre for Po-
pulation Studies) u university „Babeş-Bolyai“. Jeho 
představitelé si v rámci této velké konference uspořá-
dali také několik vlastních sekcí, které probíhaly v ru-
munštině. Rumunští přednášející postihli v zásadě 
celé období a zasahovali svými tématy i do starších 
dob, Barbu Ştefǎnescu se např. ve svém příspěvku 

Cohabitation „In Bread“ in Bihor at the Beginning 
of the 18th Century zabýval problematikou soužití 
rozšířených typů rodiny a „chlebení“, tzn. rodinného 
pouta ve smyslu stravování se u jednoho stolu. Velice 
živým tématem se ukázala Hajnalova linie, která podle 
Johna Hajnala znamenala jakousi pomyslnou dělicí 
čáru mezi severozápadním a jihovýchodním typem 
rodin. Rumunsko leží v jihovýchodní části Evropy, 
kde byly typickým jevem rodiny rozšířené o ženaté 
i svobodné syny, bratry atd. žijící pod jednou střechou, 
což deklaroval Barbu Ştefǎnescu. Hajnalovou linií 
a jejím průběhem se ve svých příspěvcích také zabý-
vali zejména maďarský badatel Peter Öri (Sňatkové 
zvyklosti a struktura domácností v Maďarsku na konci 
18. století. Na příkladě správní oblasti Pest-Pilis-Solt 
1774–1785), rakouský badatel Peter Teibenbacher 
(Velké a malé ryby. Regionální hromadění, socioekono-
mická „kultura“ a první demografický přechod v jiho-
východním Rakousku /Štýrsku kolem r. 1900), litevská 
badatelka Dalia Leinarte (Systém dědičnosti v Litvě 
po pádu nevolnictví v r. 1861) a specificky také jediní 
čeští zástupci, historičtí demografové Ostravské uni-
verzity Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková a Radek 
Lipovski, ve společném příspěvku na téma formování 
ostravské průmyslové aglomerace a zvláštních typů 
domácností souvisejících s vysokou mírou imigrace 
z oblastí ležících severozápadně i jihovýchodně od 
pomyslné Hajnalovy linie. Toto neustále živé téma 
předznamenal již na úvod hovořící Mikołaj Szołty-
sek, jenž se Hajnalovou linií zabývá dlouhodobě a v 
příspěvku Families east and west in the Eastern Euro-
pean context: from case studies to wider comparative 
framework naznačil své výzkumy, které by měly být 
v knižní podobě publikovány příští rok.

Hlavním tématem se pochopitelně staly změny 
v uspořádání a funkci rodiny v souvislosti s tzv. prvním 
demografickým přechodem. Tento problém nastínil 
v úvodním referátu Jan Kok (Family systems as fra-
meworks for understanding variation in extra-marital 
births, Europe 1900–2000 – Rodinné systémy jako 
rámce pro porozumění změně v mimomanželských 
porodech, Evropa 1900–2000). Jan Kok se spolu se 
svými nizozemskými a belgickými kolegy dlouhodo-
běji zabývá otázkou vzestupu nemanželské plodnosti 
jako součásti demografického přechodu a nového typu 
populačního chování. Tématu nelegitimních porodů se 
věnovala také Catherine Sumnall z Cambridge, která 
v duchu Cambridgeské skupiny pro populační dějiny 
a sociální strukturu (Cambridge Group for the History 
of Population and Social Structure) zkoumala sezonní 
výkyvy v nemanželské porodnosti a možné vlivy na 
tyto sezonní rozdíly (Good air and good times: micro-
geographies and the seasonality of illegitimate births 
in the villages of the Gurk valley, Carinthia, at the 
Jahrhundertwende). Velice zajímavé srovnávací studie 
na téma vývoje rodiny v nám dosud téměř neznámé 
Albánii nabídli nezávisle na sobě dva badatelé. Přímo 
z Albánie dorazila Rozeta Bici s případovou studií 
komparující situaci v Albánii a Velké Británii (Case 
Study: Establishment of Albanian Families during the 
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19th and the 21st Centuries in the Frame of British Case 
Study) a Siegfried Gruber porovnal rodinné domác-
nosti v Albánii a Srbsku (Household formation and ma-
rriage: different patterns in Serbia and Albania).

Důležitá část konference byla věnována vlivům 
státu a církve na utváření rodiny, přičemž témata se 
dotýkala období 19. století i žhavé současnosti. Ru-
munští badatelé se této problematice věnují velice 
pečlivě, protože na území jejich státu se střetává ně-
kolik církví (pravoslavná, řecko- i římskokatolická, 
protestantské církve) a každá z nich měla jiný dopad 
na formování rodin. Pár desítek let komunistického 
režimu navíc dokázalo převrátit naruby život poměrně 
značně národnostně diferencovaného státu. Komu-
nistické populační reformy (excesy) v Rumunsku na-
stínil ve svém příspěvku Corneliu Pǎdurean (Family 
in Romania during the communist regime). Se speci-
fickým zaměřením se představila ukrajinská badatelka 
Oleksandra MacMillan, která pojednala o emigraci 
ruské (ukrajinské) inteligence z Odessy po bolševic-
kém puči v r. 1917 (Gone With the Winds of Change: 
Families of Odessa University Intelligentsia and the 
Revolution of 1917). Tento jev patří mezi jasně rozpo-
znatelné dopady státní politiky na populaci, ale samo-
zřejmě existují i dopady méně zřetelné, které je zapo-
třebí neustále zkoumat, protože zejména moderní 

„národní“ stát promlouval v posledních dvou staletích 
do populačního vývoje velice významně. 

Rumunská konference v Kluži přinesla především 
poznatky z výzkumů prováděných ve východních 
státech Evropy. Tyto státy se po rozpadu sovětského 
bloku velice těžko prosazují na mezinárodním poli, 
na němž již nějaký čas vládne angličtina. Přesto ru-
munská konference dokázala, že i v těchto východo-
evropských zemích probíhají zajímavé výzkumy na 
poli historické demografie, a umožnila badatelům 
navázat užší kontakty, které snad v budoucnu pove-
dou k lepší vzájemné spolupráci. Východoevropská 
historická demografie poněkud zaostává v moderních 
trendech databázových systémů, jejichž znalost přijeli 
prezentovat západoevropští badatelé, kteří projevili 
snahu přizvat další země k vytváření těchto databází. 
Historická demografie má bezpochyby šanci jakési 
renesance po určitém období poklesu zájmu o tento 
obor. Hlavním tématem se ovšem již stává problema-
tika demografických přechodů, tzn. vývoj populací 
od 19. po �1. století, což bylo charakteristické i pro 
rumunskou konferenci. Hlavní organizátor, prof. Ioan 
Bolovan, vyjádřil naději, že by se podobné akce mohly 
konat v Kluži pravidelně, což by nepochybně přispělo 
k užší spolupráci vědců v tomto oboru.

Radek Lipovski

Mezinárodní vědecká konference Šlechtic v Horním 
Slezsku v novověku (16.–19. století). Vztah regionu 
a centra na příkladu osudů a kariér šlechty v Horním 
Slezsku, Cieszyn (Polsko), 5.– 6. 11. 2009.

Pod tímto názvem se ve dnech 5.–   6. 11. �009 ko-
nala v Cieszyně mezinárodní vědecká konference 
Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.–19. století). 

Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér 
šlechty v Horním Slezsku, kterou společně uspořádaly 
katedra historie a Centrum pro hospodářské a sociální 
dějiny Ostravské univerzity v Ostravě, Instytut Histo-
rii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a Muzeum 
Těšínska v Českém Těšíně.

První den konference se odehrál v reprezentativ-
ních prostorách zasedacího sálu městské radnice v Cie-
szyně, vyzdobeného malbami erbů těšínských knížat 
a domácích šlechtických rodů. Slavnostního zahájení 
se ujali zástupci participujících institucí: Jan Matu-
szek (Urząd Miejski w Cieszynie), Ryszard Kaczmarek 
(Uniwersytet Śląski), Milan Myška (Ostravská uni-
verzita) a Zbyšek Ondřeka (Muzeum Těšínska). Poté 
následoval úvodní referát Jiřího Brňovjáka (Ostravská 
univerzita), který poukazoval na vztah šlechty žijící či 
působící v Horním Slezsku k politickým, hospodář-
ským a kulturním centrům v tomto regionu i za jeho 
hranicemi. V tomto rámci představil různost použití 
pojmů „centrum“ a „region“, postavených do kon-
textu možností osudů a kariér místní či příchozí šlechty, 
přičemž zdůraznil pestrost a různorodost zdejší šlech-
tické společnosti a její proměny v 16.–19. století. 

Hlavními tématy konference, rozdělené do tří zá-
kladních tématických bloků, byla hornoslezská šlechta 
v raném novověku, její vztah k Rakousku a Prusku 
a problematika migrace a kariér hornoslezských šlech-
ticů. Těmto blokům předcházely tři příspěvky, které 
byly svým zobecňujícím charakterem či geografickým 
přesahem označeny jako „prolog“. Jiří Stibor (Zemský 
archiv v Opavě) popsat postupnou proměnu složení 
těšínské šlechty v kontextu širšího prostoru Horního 
Slezska, severní Moravy i Polska v průběhu pozdního 
středověku a raného novověku. Proměna se projevo-
vala v poklesu významu domácích rodů a migrací jejich 
členů do okolních knížectví a zemí, poté co tyto rody 
dosáhly svého zenitu, a jejich nahrazením příslušníky 

„cizích“ šlechtických rodů z okolních knížectví. J. Sti-
bor zdůraznil fakt, že řada těchto rodů měla v tomto 
regionu společné prapředky. Jiří Peterka (Zemský 
archiv v Opavě) přítomné seznámil s hlavními archiv-
ními prameny k dějinám hornoslezské šlechty, které 
jsou uloženy ve fondech Zemského archivu v Opavě, 
přičemž hlavní důraz kladl na zemské knihy opavské, 
krnovské, těšínské, opolsko-ratibořské a pštinské. Jan 
Al Saheb (Muzeum Těšínska) sledoval ve svém pří-
spěvku transformaci středověké feudality v raně novo-
věkou šlechtu v průběhu 15.–16. století a na příkladu 
hukvaldského panství na severní Moravě při hranicích 
s Horním Slezskem ukazoval její postupnou ekono-
mickou diferenciaci a v důsledku vytváření silného 
šlechtického velkostatku také pauperizaci či dokonce 
nedobrovolnou migraci do sousedních regionů. 

Obsahem prvního bloku jednání konference (Hor-
noslezská šlechta v raném novověku) byla problema-
tika osudů jednotlivých hornoslezských šlechtických 
rodů či konkrétních jedinců, uváděná do souvislostí 
jejich zakotvenosti v regionu nebo možností uplatnění 
mimo jeho hranice. Wacław Gojniczek (Uniwersy-
tet Śląski) vysvětloval politický i majetkový úpadek 
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rodu Czelů z Czechowic jako důsledek neúspěšného 
sporu těšínského kancléře Jana Czela z Czechowic 
s knížetem Václavem III. Adamem. Přímo prostředí 
slezských knížecích dynastií se věnoval Radim Jež 
(Muzeum Těšínska) – popisoval životní osudy těšín-
ského knížete Adama Václava, posledního slezského 
vrchního zemského hejtmana, a spjatost jeho kariéry 
s politikou habsburského domu, pojištěnou konverzí 
ke katolickému vyznání. Marek Vařeka (Masarykovo 
muzeum v Hodoníně) popisoval vzestup rodu Lichten-
štejnů především na závratné kariéře knížete Karla I. 
a na budování rozsáhlé rodové majetkové základny, 
která obsáhla i významná knížectví Opavské a Krnov-
ské. David Pindur (Český Těšín) se zaměřil na projevy 
rekatolizačních snah i osobní katolické religiozity 
jednotlivých příslušníků rodu Oppersdorfů na jejich 
frýdeckém panství zobrazující se např. v rozsáhlé vý-
stavbě sakrálních staveb. Jarosław Kuczer (Uniwer-
sytet Zielonogórski) prezentoval výsledky svého stu-
dia vývoje šlechtické titulatury v oblasti celého Slezska 
do roku 1740, ovšem s akcentem na Opolsko-Ratiboř-
ské knížectví. J. Kuczer sledoval na základě analýzy 
archivních pramenů a dobové literatury (Henelius, 
Sinapius) především vyšší šlechtické tituly a vytvá-
ření raně novověké slezské vrstvy panského stavu 
(Herrenklasse, Herrenkaste). Karel Müller (Zemský 
archiv v Opavě) popisoval heraldickou sebereprezen-
taci těšínské šlechty v 16.–19. století, projevovanou 
především v oblasti funerálních či sakrálních památek, 
a zdůrazňoval potřebu soupisu těchto často nená-
vratně mizících heraldických památek. Obsah pří-
spěvku Hany Šústkové (Ostravská univerzita) a Aleše 
Zářického (Ostravská univerzita) tvořilo hledání 
paralel či naopak odlišností a jedinečností v historii 
dvou hornoslezských aristokratických rodů – Wil-
czeků a Larisch-Mönnichů. Autoři dospěli k závěru, že 
oba tyto rody na základě moderního kapitalistického 
podnikání přesáhly svým významem region a v pří-
padě Wilczků se mu zcela vzdálily. Blok ukončil svým 
příspěvkem Jan županič (Univerzita Karlova), který 
sledoval osudy vybraných nobilitovaných židovských 
rodin, majících své podnikatelské a finanční zájmy i na 
pomezí severní Moravy a Horního Slezska. 

Předmětem následujícího bloku (Mezi Rakouskem 
a Pruskem) byla problematika osudů příslušníků hor-
noslezské šlechty a možností jejich kariér v regionu, 
silně ovlivněném jeho rozdělením mezi Rakousko 
a Prusko po první slezské válce v letech 1740–174�. 
Svým referátem jej zahájila Małgorzata Konopnicka 
(Uniwersytet Zielonogórski), která se věnovala obec-
ným otázkám vztahů hornoslezské šlechty k prus-
kému královskému dvoru a možnostem jejich kariér 
ve dvorských úřadech v období let 1740–1806. Milan 
Myška (Ostravská univerzita) hovořil o Albertu Jose-
fovi hraběti Hodicovi, jehož statky se v důsledku 
rozdělení Slezska (panství Slezské Rudoltice na Oso-
blažsku) ocitly na nové hranici s Pruskem, a díky 
čemuž se Hodic dlouho potýkal s problémem identi-
fikace s rakouským či pruským prostředím (díky větší 
pozornosti pruského krále si nakonec zvolil druhou 

možnost). Tomasz Jaworski (Uniwersytet Zielono-
górski) popisoval osobnost Ferdinanda von Richtho-
fen, který díky svým vědeckým zájmům značně pře-
sáhnul horizont svého rodiště – jako geograf navštívil 
v rámci pruské expedice vévody zu Eulenburg Indo-
čínu, Kalifornii, Čínu či Japonsko a posléze působil 
jako profesor na předních německých univerzitách. 
Referát T. Jaworského se sice geograficky vymykal 
tématu konference (Richthofenové vlastnili majetky 
v Dolním Slezsku), ale poukázal na skutečnost, že 
i dolnoslezsko-lužické pomezí bylo v mnohém velmi 
podobné Hornímu Slezsku (ostatně takovýchto regi-
onů na pomezí několika zemí či států bychom ve 
střední Evropě našli celou řadu). Nobilitace Slezanů 
za loajalitu projevenou Marii Terezii v období slez-
ských válek tvořily obsah vystoupení Zbyňka žouželky 
(Vlastivědné muzeum v Šumperku, Mohelnice). Jme-
novaní nobilitovaní své zásluhy o rakouský arcidům 
získali především věrnou službou ve státním aparátu 
či projevenou statečností v řadách rakouské armády. 
Referát Z. žouželky rovněž ukončil svým vystoupením 
první den jednání konference. 

Druhý den se konferující i posluchači přesunuli do 
konferenčního sálu cieszynské pobočky Uniwersytetu 
Śląskiego. Úvodní příspěvky pokračovaly v problema-
tice osobních kariér hornoslezských šlechticů mezi 
Rakouskem a Pruskem. Dušan Uhlíř (Slezská univer-
zita v Opavě) věnoval pozornost rodu Lichnovských do 
poloviny 19. století. Poukázal na jejich diplomatické 
schopnosti, zvýrazněné pozicí Lichnovských na hra-
nici státu (drželi majetky jak v rakouské tak i pruské 
části Opavska) a také na to, jak se postupný odklon 
od rakouského dvora a příklon ke dvoru pruskému 
odrážel např. v jejich konfesijní příslušnosti. Jiří Jung 
(Ostravská univerzita) věnoval svůj referát kulturním 
stykům Karla Maxe knížete Lichnovského a jeho ženy 
s berlínskou společností v první třetině �0. století. 
J. Jung představil knížecí pár jako mecenáše a obdivo-
vatele soudobého umění, což se projevilo i ve změně 
životního stylu v rámci jejich berlínského pobytu, 
bližšího spíše moderním podnikatelským elitám než 
tradiční aristokracii. Problematiku vyvlastňování 
šlechtického majetku dokumentoval Václav Horčička 
(Praha) na příkladu Františka Josefa II. z Lichten-
štejna, majitele rozsáhlého pozemkové majetku nejen 
na Moravě, ale v Horním Slezsku, a na dopadu těchto 
jevů na vzájemný vztah lichtenštejnského rodu a pová-
lečného Československa.

Poslední blok (Migrace a kariéry) byl věnován 
otázce možností kariér hornoslezských šlechticů 
mimo svůj rodný region či naopak možnostem uplat-
nění cizích šlechticů v Horním Slezsku. Vybranými 
příklady migrací hornoslezské šlechty do polského krá-
lovství a jejich kariérou v pozdním středověku prezen-
tovali své výzkumy Bożena Czwojdrak a Jerzy Sperka 
(oba z Uniwersytetu Śląskiego). B. Czwojdrak hovo-
řila o osobě Jana Mężyka z Dąbrowy a jeho kariéře 
u polského královského dvora, J. Sperka popisoval 
okolnosti odchodu řady hornoslezských šlechticů do 
oblasti Krakovska či Malopolska obecně. Petr Kozák 
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(Zemský archiv v Opavě) se zaměřil na popis kariéry 
Bernarda Bírky z Násilé, původem z dolnoslezské 
Olešnice, založenou na službě Jiřímu z Poděbrad 
a jeho synovi Viktorinovi a prosazování jeho zájmů 
v prostoru Opavska a Krnovska. S Bírkovou oslnivou 
politickou kariérou, pokračující u královského dvora 
v Praze, souvisela také strategie budování osobní 
a tedy pouze dočasné majetkové základny v oblasti 
jeho momentální politické činnosti, která zanikla 
s jeho odchodem z regionu. Jan Štěpán (Zemský 
archiv Opava, pobočka Olomouc) naopak věnoval po-
zornost rodovým a majetkovým vztahům mezi Těšín-
skem a Moravou v raném novověku na příkladu bratří 
Václava a Stanislava Pavlovského, pocházejících z hor-
noslezských Pavlovic, kdy Stanislavova duchovenská 
kariéra na Moravě (stal se olomouckým biskupem) 
významně ovlivnila možnosti uplatnění jeho mladšího 
bratra Václava v biskupském správním aparátu. Jiří 
Kubeš (Univerzita Pardubice) přítomné zaujal svým 
příspěvkem, který věnoval Franzi Juliovi Verdugovi, 
potomkovi španělských šlechticů, držících statky v Če-
chách. Verdugo bohužel nedokázal zužitkovat své 

kvalitní šlechtické vzdělání k vytvoření kariéry např. 
u císařského dvora či v armádě a proto se spíše stáhl do 
ústraní a věnoval se správě zděděných statků v Opol-
sko-Ratibořském knížectví. Blok zakončil svým pří-
spěvkem Tomáš Krejčík (Ostravská univerzita), který 
na osobě nobilitovaného těšínského rodáka Antonína 
Wittmanna von Denglaz popisoval možnosti proni-
kání panských úředníků do vyšších vrstev společnosti 
první poloviny 19. století, postavené nejen na profesní 
dráze, ale také zisku šlechtického titulu.

O tom, že se konference podařila, svědčila i bohatá 
diskuze jak v rámci jednotlivých bloků, tak i v samot-
ném závěru. Setkání historiků z ČR, Polska i Sloven-
ska přispělo k rozvíjení zajímavé tématiky, především 
v možnosti dalších mezinárodních výzkumů a jejich ná-
sledné komparace. Z konference bude vydán sborník, 
který vyjde v rámci ediční řady Ostravské univerzity 
Nobilitas in historia moderna. Závěrem je třeba také vy-
jádřit dík za příjemné prostředí, pohodovou atmosféru 
a bezproblémový průběh konference jejím pořadate-
lům, hlavně Mgr. Jiřímu Brňovjákovi, Ph.D.

Michaela Závodná
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