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Recenze

AL SAHEB, Jan (ed.): Urbář hukvaldského panství 
z roku 1581 (komentovaná edice). Frýdek-Místek : 
Muzeum Beskyd, �008, 189 s. + 6 s. fotografií. ISBN 
978-80-86166-�4-7.

Dlouhou dobu nevznikla v českých zemích edice 
celého urbáře. Pouze čas od času se vyskytly větší ča-
sopisecké studie, které podávaly základní informace 
o urbářích daného regionu. Nikdy nebylo mnoho hi-
storiků, kteří by se zabývali významem urbářů jako 
jednoho z mimořádných hospodářských pramenů 
středověku a novověku. To má několik důvodů. Tím 
nejzásadnějším je vypovídací náročnost každého 
urbáře. Aby badatel zjistil nejdůležitější informace, 
musí se ponořit do studia celého urbáře, což je velmi 
náročné a hlavně zdlouhavé. To je jeden z hlavních 
důvodů, proč je o ediční zpřístupnění urbářů mezi his-
toriky tak malý zájem. Studium urbářů s sebou navíc 
nese řadu komplikací, kdy badatel musí získávat další 
informace z jiných pramenů a srovnat je s urbářem. 
Studium urbářů je proto dosti náročné a vyžaduje 
dlouhodobější znalosti dané problematiky.

Všechny tyto stinné stránky věci si jistě uvědomil 
i Jan Al Saheb při vydání edice urbáře hukvaldského 
panství z roku 1581. Celá edice je rozčleněna do tří 
částí. V první části nacházíme tyto kapitoly: před-
mluvu, úvod, vznik pramene, dochování pramene 
a diplomatický rozbor, charakteristika písma a písaři, 
měna a míry vyskytující se v urbáři a soupis zkra-
tek. Tato první část edice nás uvede do základního 
problému spojeného s urbáři. Autor nejprve podává 
obecné informace o existenci urbářů v českých zemích 
a poté vysvětluje vznik edice. Jako velký klad edice 
musíme ocenit diplomatický rozbor celého urbáře, 
kde se dozvídáme o velkém počtu písařů, kteří se buď 
podíleli na vzniku urbáře, nebo do něj v dalších letech 
vpisovali poznámky. V této kapitole se ukazuje auto-
rova preciznost, zároveň nás s úžasnou lehkostí pro-
vází po tehdejší správě hukvaldského panství. Máme 
unikátní možnost zastavit se u každého písaře a udě-
lat si o něm alespoň letmý obrázek. Právě zde vyniká 
autorova pracovitost a dlouhodobý zájem o hukvald-
ské panství a mensální statky olomouckých biskupů 
v raném novověku všeobecně. Rovněž musíme kladně 
ohodnotit seznam měr a vah použitých v urbáři. Čte-
nář nemusí být odváděn od vlastního přepisu edice, 
vše podstatné nalezne právě zde.

V úvodní části však postrádáme alespoň stručný 
nástin hospodářské situace na hukvaldském panství 
koncem 16. století, který by laika seznámil s touto 
částí problematiky a edici tím učinil stravitelnější. 
Bude-li Jan Al Sabeb v budoucnu vydávat další urbář, 
o čemž jsem přesvědčen, měl by již do konceptu za-
pracovat i hospodářskou stránku věci, alespoň na  

základě informací obsažených v urbáři. Jinak slábne 
vypovídací hodnota urbáře jako hospodářského pra-
mene.

Druhá část edice obsahuje vlastní přepis urbáře 
hukvaldského panství. Zde prokázal editor svoje schop-
nosti „poprat se“ s vlastním přepisem, který bývá na 
edicích tou nejnáročnější věcí. Editor zvládl úkol nejen 
výborně, ale postupoval podle zásad pro vydávání 
novověkých pramenů a navíc se zamýšlí nad vlastním 
přepisem a některá slova nechává v původním jazyko-
vém znění z konce 16. století. Tím text nesmírně získal 
na přitažlivosti a čtenář se snáze ocitá v písařské kan-
celáři v době vzniku urbáře. Velkou pozornost si rov-
něž zaslouží srovnání obou zachovaných textů urbáře, 
které musel editor projít a vyhodnotit důležitost 
a změny zápisu. Vzniká tím plastičtější obraz o celkové 
situaci na hukvaldském panství.

V poslední, třetí části urbáře nalezneme cizoja-
zyčná resumé v anglickém a německém jazyce. Dále 
zde nacházíme fotografie z urbáře, které nám ukazují 
jednotlivé písařské styly uvedené v urbáři. Celková 
koncepce fotografií oživuje celou edici. V závěru je 
také uveden místní a jmenný seznam. To přispívá 
k lepší orientaci v textu. Postrádáme tu však seznam 
pramenů a literatury, což je na škodu věci, protože 
zájemce musí literaturu a prameny pracně vyhledávat 
v celém textu.

Přes drobné výtky k jejímu zpracování lze edici 
hodnotit velmi kladně a doporučit ji zájemcům o hos-
podářské a sociální dějiny raného novověku. Editor 
si stanovil nelehký úkol vydat edici rozsáhlého pra-
mene z konce 16. století. Nezbývá než konstatovat, 
že tento úkol zvládl. Jeho edice by měla sloužit jako 
nosný základ pro další edice urbářů. Ediční zpřístup-
nění některých raně novověkých urbářů by jistě v bu-
doucnu usnadnilo práci nejen odborným historikům, 
ale i vlastivědným pracovníkům a zájemcům o regio-
nální dějiny.

Marek Vařeka

VAŘEKA, Marek: Jan z Pernštejna 1561–1597 : 
Hospodářský úpadek Pernštejnů. Edice Osobnosti čes-
kých a moravských dějin 6. svazek. České Budějovice : 
Veduta, �008, 341 s. + 7 s. obrazové přílohy. ISBN 978-
80-868�9-36-4.

Předkládaná monografie Marka Vařeky předsta-
vuje pokus o systematickou, podrobnou a komplexní 
analýzu příčin úpadku pernštejnského rodu v druhé 
polovině 16. století. 

Hospodářský úpadek Pernštejnů, jak naznačuje 
podtitul knihy, je zde sledován prostřednictvím po-
sledního moravského Pernštejna Jana a jeho života, 
vymezeného léty 1561–1597. Toto časové rozpětí však 
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nepokrývá situaci po Janově smrti († 1597), které je 
v této publikaci také věnována pozornost. 

Vedle poznámkového aparátu je kniha vybavena 
krátkým pernštejnským rodokmenem, soupisem 
pramenů a literatury, seznamem zkratek, jmenným 
a místním rejstříkem, závěrem v němčině. Bohatý gra-
fický doprovod čítá �8 tabulek, 4 mapy, 1� barevných 
a 39 černobílých fotografií, které přibližují pernštejn-
ský rod a místa a prameny spojené s jeho existencí. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. V úvodu (s. 79) 
seznamuje autor čtenáře s problémy, jež stanuly v zor-
ném poli jeho badatelského zájmu. Stěžejní je analýza 
celkové finanční zadluženosti Jana z Pernštejna (s. 8), 
k níž autor dospěl studiem finančního zázemí rodu 
v 90. letech 16. století a principů řízení pernštejnských 
financí. Cílem práce tedy nebyla tvorba velkolepých 
teoretických koncepcí, ale mravenčí píle a důklad-
nost při zjištění několika důležitých ekonomických 
informací o posledním moravském Pernštejnovi (s. 8). 
Jak sám autor zmiňuje v úvodu, Janovi nebyla proza-
tím věnována dostatečná pozornost, a proto se autor 
svou prací pokouší tuto mezeru vyplnit zpracováním 
a zhodnocením pramenného materiálu zahrnujícího 
nejen archivní prameny patrimoniální a stavovské 
provenience, ale především korespondenci a pozůsta-
lost Jana z Pernštejna.

Zasvěcení do hospodářské a finanční problematiky 
raně novověké šlechty úvod neobsahuje. Je to škoda, 
protože Pernštejnové nebyli jediným rodem, který se 
v druhé polovině 16. století potýkal s těmito pro ně 
devastujícími problémy. Čtenář se také nedočká při-
blížení teoretických východisek práce. Práce Václava 
Ledvinky, jež představuje pro autora nezastupitelné 
a primární dílo, je zde zhodnocena pouze notickou, 
že Ledvinkovy závěry a poznatky získané při studiu 
této problematiky v Čechách jsou aplikovatelné i na 
Moravu (s. 7). O další relevantní literatuře a prame-
nech se čtenář krátce a zcela nepochopitelně dozvídá 
až na konci knihy (s. �49–�55). Je to problematické ze 
dvou důvodů. Jednak proto, že bez znalosti pramenné 
báze (zejména časového rozsahu jednotlivých urbářů) 
je orientace v publikaci značně ztížena, a také proto, že 
autor sice upozorňuje na to, že detailní rozbor literatury 
nalezne zájemce v jeho rigorózní práci, neuvádí však 
tuto informaci jednoznačně (s. �95, poznámka 75�). 

První kapitola Úvodem o Janovi z Pernštejna je spíše 
formální nejen svým rozsahem (s. 11–1�), neboť osob-
nosti Jana z Pernštejna, která tvoří svorník celé práce, 
je věnována jen minimální pozornost. S výjimkou 
data a místa narození není o Janovi sděleno nic. Autor 
sice čtenáře upozornil (s. 8) na to, že nebude věnovat 
pozornost Janovu osobnímu životu, vojenské či poli-
tické kariéře, krátké zasvěcení do rodinných vztahů, 
závazků a prostředí pernštejnského rodu, které 
malého Jana nutně formovaly a ovlivnily jej i v oblasti 
hospodářské, tedy v předmětu autorova zájmu, by 
však čtenář jistě neodmítl.

Druhá kapitola Moravská pernštejnská panství 
(s. 13–88) se zaměřuje na sledování hospodářského 
výnosu přerovského, pernštejnského, kojetínského, 

tovačovského a plumlovského panství v letech 
1567–1597. Teoretický rámec podkapitolám, které 
mapují hospodářskou výkonnost jednotlivých panství, 
poskytly práce Václava Ledvinky, Františka Matějka 
a Josefa Války.1 V jejich intencích podrobil autor mik-
roanalýze nejprve problematiku rentovou, poté režijní.

 Rentová problematika je rozebrána a popsána 
v podkapitolách věnovaných velikosti osedlých a jejich 
skladbě, výši naturálních a peněžních platů a robot. 
Podkapitoly věnované pivovarnictví, rybnikářství, 
myslivosti a lesnictví mapují podnikání Pernštejnů ve 
vlastní režii.

Poslední podkapitola této části nazvaná Hospodář-
ská charakteristika pernštejnských panství (s. 83–88) 
shrnuje dosažené poznatky o charakteru jednotlivých 
moravských pernštejnských panství. Autor konstatuje, 
že struktura jednotlivých panství se odvíjí od geogra-
fických podmínek a je vnitřně značně heterogenní, 
současně také poukazuje na poměr rentových a režij-
ních podílů na celkových příjmech, které vypovídají ve 
prospěch části režijní, nicméně nikoliv tak markantně 
jako v případě pánů z Hradce (s. 86–87). Upadající 
zájem Pernštejnů o hospodářské záležitosti dokumen-
tuje také zaostávající charakter jednotlivých panství. 
Charakter pramenů však autorovi umožnil podrob-
nější a celkové srovnání jednotlivých panství a jejich 
ekonomického výnosu jen pro rok 1590. 

Absentuje shrnující závěr, který by zobecnil zís-
kané informace a pokusil se postihnout hospodářskou 
dynamiku moravských pernštejnských panství. Autor 
tak do jisté míry ztratil možnost plynulého přechodu 
od problémů hospodářských k problematice úvě-
rové, která tvoří jádro následující kapitoly, a připravil 
se o možnost poskytnout plastický obraz možností 
a limitů Janovy úvěrové politiky. Monografie kvůli 
tomu působí trochu jako dvě nezávislé studie v jed-
nom vydání. 

Třetí kapitola pojednává o úvěru a jeho místu v před-
bělohorské době (s. 89–�43). Krátké nastínění významu 
úvěru ve finančních transakcích raně novověké šlechty 
přechází do výkladu o organizaci pernštejnských fi-
nancí a sleduje poté využití úvěru Vratislavem z Pern-
štejna a jeho synem Janem. V letech 1583–1585 se 
Jan potýká se splácením závazků svého otce, které 
vrcholí ekonomicky nepříliš promyšleným prodejem 
tovačovského panství. Vykresluje-li autor v této pod-
kapitole Jana z Pernštejna jako jedince, který se ještě 
částečně zajímá o hospodářský chod svého panství, 
obrat ve šlechticově myšlení se snaží postihnout násle-
dující podkapitola, která zachycuje úvěrovou politiku 

1 LEDVINKA, V.: Úvěr a zadlužení feudálního velko-
statku v předbělohorských Čechách : Finanční hospoda-
ření pánů z Hradce 1560–1596. Praha 1985; MATĚ-
JEK, F.: Feudální velkostatek a poddaný na Moravě 
s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska : 
Studie o přeměnách na feudálním velkostatku v druhé 
polovině 15. a první polovině 16. století. Praha 1959; 
VáLKA, J.: Hospodářská politika feudálního velko-
statku na předbělohorské Moravě. Praha 196�.
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samotného Jana v letech 1586–1597. V r. 1587 se totiž 
poslední moravský Pernštejn aktivně zapojil do služby 
Habsburkům a jeho zájem o rodinné dědictví se pře-
sunul jen do roviny finanční. Panství hrálo v Janových 
představách pouze roli „sponzora“ jeho života u dvora.

Nejpodnětnější jsou však podkapitoly věnované pů-
vodu Janových věřitelů a ručitelů (s. 163–198). Ana-
lýze je podrobena jejich stavovská a teritoriální pří-
slušnost i motivy půjček. Z hlediska stavovského autor 
dokládá, že největším Janovým věřitelem byl rytířský 
stav, zatímco největší břemeno Janova zadlužení nesl 
stav městský. Stranou autorovy pozornosti nezůstal 
ani stav duchovních. Z hlediska teritoriálního dochází 
ke změně v r. 1588. Vysoký podíl věřitelů z Čech se 
postupně snižuje a zcela zřetelná je snaha Janových 
úředníků nacházet potenciální věřitele hlavně na Olo-
moucku (s. 191). Právě tyto podkapitoly představují 
největší přínos celé práce, neboť se autorovi podařilo 
rozkrýt složitý komplex vzájemných vztahů, v nichž 
jedinec mohl být jak věřitelem, tak dlužníkem. 

Je patrné i z následujících podkapitol, že problémy 
pernštejnského rodu neskončily v r. 1597. Ty se věnují 
rodinným závazkům, zejména problematice věn pern-
štejnských žen, které se řešily až do začátku dvacátých 
let 17. století, a ostatním závazkům, které vyplývaly ze 
správy panství a náhrady škod věřitelům a rukojmím 
v r. 1599. Velmi podnětný je zde pokus poukázat 
na to, že pozůstalost nebyla jen záležitostí rodovou, 
ale že v ní bylo zainteresováno mnohem více osob. 

Závěr (s. �43–�48) shrnuje poznatky o zadlužení 
Jana z Pernštejna. Hlavní příčinu tohoto stavu Marek 
Vařeka nalezl v několika navzájem propojených akti-
vitách: především v zaostávání hospodářské efektivity 
panství, dále v závazcích Jana z Pernštejna zděděných 
po otci a současně také v obecném nepochopení fun-
gování úvěru, kdy byly staré pohledávky kryty novými 
úvěrovými transakcemi, splátky úroků posouvány 
za únosnou mez a současně bylo také nehospodárně 
nakládáno s financemi. Z toho plynoucí problémy se 
řešily pozdě a neracionálně, často prodejem panství 
bez změny chování a jednání zúčastněných.

Autorův zájem o danou problematiku vyjadřuje 
píle, s jakou detailně zachytil hospodářskou aktivitu 
Jana z Pernštejna a jeho úředníků. I přesto má však 
práce své limity formální i stylistické. Při mikroana-
lýze je velmi obtížné nepodlehnout kouzlu korespon-
dence, heuristicky ji využít a interpretovat zajímavě 
i pro čtenáře. To se bohužel autorovi příliš nepodařilo. 
Markantní je předimenzovanost doslovného přepisu 
pramenů. Ten však autorovi způsobil problém, neboť 
poznámkový aparát čítá 757 položek (cca 40 stránek) 
na �56 stran textu. Řadu informací, které by jinak 
čtenář hledal v poznámkovém aparátu, je nucen číst 
přímo v textu, což značně oslabuje pozornost, např. 
na s. 17 je zcela nepochopitelně do pojednání o počtu 
osedlých vložen odstavec popisující vraždu, která se 
v r. 1581 odehrála na přerovském panství. 

Vařekovy autorské pasáže tvoří často pouhý komen-
tář k pramenům, což se odráží ve stylisticky špatně 
zvládnutém a chaoticky koncipovaném textu. Udá-

losti jsou často zbytečně opakovány, např. na s. 135 
obsahuje jeden odstavec dvakrát tutéž informaci o výši 
zadlužení a problematice bankrotu. Podobně tomu je 
i u jiných informací na s. 151 a 153, 155 a 157. Časté 
je i zbytečné odbíhání od tématu. V podkapitole věno-
vané pozůstalostnímu řízení se pak čtenář doslova 
ztrácí mezi jednotlivými listy korespondence, které 
autor s nefalšovaným nadšením předkládá. Text se tak 
zadrhává a neplyne. 

Autor je také často velmi nepřesný, uveďme např.: 
Velký význam pro rozvoj úvěrových operací mělo snížení 
křesťanského úvěru z 10% na 6% (s. 90). Domnívám 
se, že v tomto případě autor nehovoří o úvěru jako 
takovém, ale o výši úroku. Zcela běžné jsou překlepy 
(např. Náměť nad Oslavou s. 107). Poněkud proble-
matický je také nejednotný úzus jmen (Jan Manrique 
de Lara s. 1�3 a Jan Manrik de Lara na s. 158; Daniel 
ml. Kryndndflayš na s. 151 a Daniel ml. Kryndndflajš 
na s. 153). V jednom případě, přestože se prokaza-
telně jedná o stejnou osobu (vyplývá z textu), je jméno 
zcela pozměněno (Valentin Ditrich na s. 151 a Valenta 
Ditrich na s. 15�). Problémem jsou i nepřesná či pro-
tichůdná tvrzení. Autor v poznámce 4�0 upozorňuje 
čtenáře na to, že skutečná výše Janova zadlužení 
k roku 1587 činila 3�,� % hodnoty plumlovského pan-
ství místo 36,� %, jak uvedl v dřívějších studiích. Toto 
zpřesnění je samozřejmě vítáno, zarážející je však to, 
že na s. �47 autor opět uvádí hodnotu 36,� %. Tabul-
kám a grafům (s. 86–87, s. 300) často chybí přesnější 
časové rozpětí, pro něž jsou sestaveny. Identifikace 
graficky znázorněných informací s textem je ztížena 
také kvůli tomu, že text k těmto tabulkám či gra-
fům neodkazuje. Markantní je to např. u tabulky č. � 
(s. ��), která uvádí průměry v počtech osedlých na 
moravských pernštejnských panstvích a srovnává je 
s olomouckým a jihlavským krajem, není však uve-
deno časové rozmezí, k němuž se tyto průměry vzta-
hují. Vypovídací hodnotu tabulek snižují také nepřes-
nosti (např. v tabulce č. 3 na s. �8 je u panství Plumlov 
špatně uveden počet 1½ láníků, kterých nebylo 16, jak 
uvádí tabulka, ale 19, jak lze s pomocí textu dopočítat). 

V rodokmenech se vyskytují chyby u jmen Hedvika, 
kdy autor uvádí jako rok narození r. 1654 a rok úmrtí 
po r. 1604, u Maxmiliána dokonce jako rok narození 
1575 a rok úmrtí 1563 (s. �97).

Závěrem lze vyzdvihnout pečlivost a důkladnost, 
s jakou se autor problematice věnoval. I přes formální 
a stylistické nedostatky textu se mu podařilo předložit 
práci, jež přináší zásadní poznatky hospodářského 
charakteru o Janovi z Pernštejna a jeho rodu a která 
by v současné knižní produkci rozhodně neměla unik-
nout čtenářově pozornosti. 

Michaela Závodná

 MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Problémy 
obecné kultury v českých zemích 1781–1989. Kutná 
Hora – Opava : Slezské zemské muzeum v Opavě, �008, 
509 s. a geneal. tabulky. ISBN 978-80-86��4-66-4.

Známá autorská dvojice zúročuje v poměrně ob-
sáhlé publikaci svou dlouholetou badatelskou aktivitu 
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na poli sociálních dějin. Tématu sociálních dějin již 
oba autoři věnovali několik monografií a celou řadu 
dílčích studií publikovaných převážně ve Slezském 
sborníku, Studiích k sociálním dějinám a Studiích 
k sociálním dějinám 19. století. Zřetelně navazují na 
svůj Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781–1914 
(Opava �00�), v němž pojednali především o spole-
čenských vrstvách jako funkčních skupinách a o jejich 
interakcích v epoše industrializace. Leitmotivem 
této knihy, jak uvádí i její první kapitola (Základní 
orientace, s. 8–30) je oproti tomu poznání struktury 
obecné kultury a jejího vývoje – kultivace (případně 
dekultivace) společnosti, která přinášela změny kva-
lity života a zprostředkovaně i možnosti osobnostní 
kultivace. Autoři se sami hlásí k nejširšímu vymezení 
kultury zahrnujícímu soubor všech výtvorů společnosti, 
duchovních i hmotných, které v základě slouží k uspo-
kojování potřeb nejrůznějšího druhu. Zdůrazňují, že 
obecný vývoj kultury společnosti může obsahovat 
kultivační i dekultivační fáze; kultivaci chápou jako 
zlepšování obecných životních poměrů, jako vytvá-
ření obecně lepších (účelnějších, účinnějších) vzorů 
chování elitami a jejich šíření mezi ostatní populaci 
přejímáním. Obecnou kulturu do značné míry ztotož-
ňují se vzory chování. Soudě podle posledních vět se 
zdá, že v širokém řečišti pojímání kulturních dějin je 
jim blízké obzvláště „osvícenské“ pojetí kultury jako 
v podstatě společenského systému, souboru hodnot, 
procesu kultivování, vzdělávání, osvěcování člověka 
a společnosti; základním kritériem je jim kulturní roz-
voj člověka – člena té či oné sociální vrstvy.

Druhá kapitola (Sociální předpoklady, s. 31–65) je 
shrnutím podmínek a vývoje základních sociálních 
skupin společnosti českých zemí. Přesvědčivě doku-
mentuje pomalou kultivaci dolních vrstev a významný 
nárůst podílu středních vrstev z asi 14 % v polovině 
19. století na zhruba 35 % za I. republiky. Dobrým nápa-
dem je snaha o rozlišení životního pocitu (subjektivní 
kategorie) a životní pozice („objektivně“ měřitelná na 
základě hmotných indikátorů, s. 36). Již z předchozí 
knihy této autorské dvojice je známo schéma hlavních 
rysů sociální mobility v 19. a �0. století (s. 39) stejně 
jako stupnice sociální prestiže a její změny v průběhu 
19. a �0. století (s. 44). Autoři připomínají důleži-
tou skutečnost, že vedle vertikální sociální mobility 
existovala i mobilita horizontální, tj. že v průběhu 
času vzrůstaly nároky na určitou sociální skupinu 
(postupně třeba nárok na kvalifikaci průmyslového 
dělnictva, s. 40).

Ve třetí kapitole (Témata výzkumu: podrobnosti, 
hypotézy a náměty, s. 67–�30) se Machačová s Ma-
tějčkem dotýkají mj. institucionálně řízené kultivace 
(disciplinace) ze strany státu; podstatným faktorem 
byla na tomto poli povinná školní docházka – velkou 
pravdou (která si zasluhuje pozornost i s ohledem 
na současné diskuse o reformě vzdělávacího sys-
tému) je, že se do značné míry jednalo a zřejmě musí 
jednat i nadále o nátlakovou kultivaci postupující 
proti lenosti a volnosti. Byl vyvíjen trvalý a soustavný 
nátlak jako jeden z hlavních prostředků pro vytváření 

kulturních návyků, byl to boj proti indolenci dolních 
vrstev, jejich nezájmu o vzdělání (s. 69–78). Dále je 
připomenuta osvěta vyvíjená činností spolků, médií 
či knihoven (s. 79–86). V souvislosti s industrializací 
se zrychlovala přirozená kultivace vyvolaná speciali-
zací sociálních a ekonomických funkcí (profesionali-
zace). Autoři přesvědčivě zdůvodňují, proč v dolních 
vrstvách jen výjimečně mohlo dojít k výraznější osob-
nostní kultivaci – prakticky pořád se muselo pracovat 
nebo i jen shánět obživu. Stupeň obecné kultury v pod-
statě závisel na profesních pozicích, tedy na tom, čím 
se člověk a jeho sociální skupina zabývali (s. 111–17). 
Důležitým postřehem je rozdíl mezi socializací v rodi-
nách dolních a vyšších vrstev. V rodinách dolních 
vrstev se mohlo jednat prakticky jen o bezděčnou 
výchovu; výchova k iniciativě, soutěživosti a invenci 
byla možná až od vyšších středních vrstev, neboť na ni 
byl čas (s. 147–149).

 Autoři vystihli leitmotiv zavádění sociální infra-
struktury velkých továrních provozů (s. 168 n.) – ve 
stabilizující se industriální společnosti od poslední 
čtvrtiny 19. století šlo z velké části o zajištění sociál-
ního smíru spokojeností dolních vrstev s většinou 
zvolna rostoucí životní úrovní. Tyto dolní vrstvy žily 
sublokální existencí, jinými slovy o veřejné záležitosti 
se nestaraly, pokud se netýkaly jejich životní úrovně. 
Velmi se mi líbí kapitolka o „primitivním myšlení“, 
jež poukazuje na předlogické, emocionální způsob 
myšlení na socialistických schůzích – socialistická 
agitace byla vnímána asi jako kázání v kostele: stačila 
jednoduchá víra a o prostředky se měla postarat „vyšší 
moc“. Členstvo dělnických spolků se nestaralo o pro-
středky, jimiž má být dosaženo cíle, tedy materiálního 
vzestupu, bylo sociálně naivní, protože vlivem před-
chozího vývoje, vlastní inferiority a nevzdělanosti ani 
nemělo šanci být jiné (s. �10–�14). 

Kapitola čtvrtá (Skupinové subkultury v českých 
zemích a jejich změny, s. �31–�88) přináší pro období 
1781–1848 řadu informací o šlechtické, staroměšťan-
ské (řemeslnické) a selské subkultuře, jakož i subkul-
tuře dolních vrstev a inteligence. Následně přechází 
k období 1848–1918 s přesahy do I. republiky, aby 
popsala subkulturu podnikatelů, manažerů, nových 
buržoazních středních vrstev (advokáti, notáři, úřed-
nictvo, inteligence obecně), řemeslníků a živnostníků, 
průmyslových dělníků, sedláků. Po mém soudu by 
stálo za to zvláště analyzovat subkulturu katolického 
duchovenstva, možná spíše ve dvou zvláštních subkul-
turách (vyššího kléru a nižšího kléru). Pasáže věno-
vané v celé knize otázce církve a náboženství obecně, 
byť obsahují množství zajímavých podnětů (např. role 
církve jako utěšitele v nelehkém životě a prostřednic-
tvím celým rokem se vinoucí řady slavností a svátků 
i poskytovatele zábavy a rozptýlení v jinak jednotvár-
ném a těžkém životě dolních vrstev), jsou na více 
místech, a to i z pohledu ateisty, poněkud černobílé. 
Daleko suverénněji se autoři pohybují tam, kde mají 

„napublikováno“, tedy v tématice maloměstského ře-
meslnického a kupeckého prostředí a především v té-
matice průmyslového dělnictva, které neberou jako 
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jednotnou třídu (vrstvu), ale rozlišují mezi dělnictvem 
kvalifikovaným a nekvalifikovaným, mezi dělnictvem 
pocházejícím z kulturně vyspělejších a naopak z retar-
dovaných regionů. Místy se nemohu ubránit dojmu, 
že autoři do hodnocení katolického duchovenstva 
až příliš promítli svou již uzrálou představu (konzer-
vativní zatuchlost církve), na jejíž podporu našli do-
bové názory (např. Ch. Sealsfield) i fakta, a naopak 
v textu upozadili jiné indicie, byť menšinové. Výsledný 
obraz je tak málo diferencovaný. Vzpomeňme v tomto 
ohledu jenom činnost postjosefínských reformátorů 
(obzvláště Čechy zůstaly díky Bolzanovi a jeho kruhu 
baštou reformistického postjosefinismu). Dále připo-
meňme např. fakt, že revoluci v r. 1848 brala mini-
málně část církevních kruhů jako vysvobození z poruč-
níkování ze strany Metternichova systému. Vysoký 
katolický klérus zůstal i později supranacionální (jak 
jinak – šlo přece hlavně o šlechtice). Nižší klérus 
jsoucí v bezprostředním kontaktu s lidmi si takovou 
zdrženlivost vůči národní ideji nemohl dovolit, neboť 
by mu hrozila izolace. Český duchovní byl důležitou 
figurou českého národního hnutí. To už muselo nutně 
vyplývat ze sociálního původu českých kněží – často to 
byli rolničtí synkové. Církevní protiofenzívu v podobě 
zapojení do masové politiky (křesťansko-sociální 
hnutí), ať už na ni máme jakýkoliv pohled, musíme 
hodnotit jako úspěšnou – na rozdíl od přetrvávající 
výlučnosti šlechty to církev vyvedlo z nebezpečí ghet-
toizace, vcelku úspěšně se etablovala v masové poli-
tice. Naskýtá se i otázka, zdali pro podnikatele po roce 
1900 platila jako jedna z modálních vlastností bezná-
boženskost (schéma 8 na s. 5�). 

Šlechtu jako celek autoři hodnotí jako ekonomicky 
konzervativní element, jenž nehrál vůdčí úlohu v prů-
myslové revoluci. Dokládají to tím, že jen 10–15  % 
knížecích a hraběcích rodů (tedy části šlechty dispo-
nující dostatečným kapitálem) v Čechách provozovalo 
průmyslové podniky (s. 105). Lze na to pohlížet z růz-
ných úhlů – jako zpátečnictví lze určitě klasifikovat 
lpění většiny šlechty na poddanství a robotní práci až 
do revoluce v roce 1848 (viz třeba stavovská desideria 
na konci 18. století). Pak byla šlechta ekonomickým 
tlakem donucena k modernizaci svých velkostatků. 
Určitá část prostředků získaná výkupem z robot byla 
použita v industrializaci. Tím došlo k propojení šlechty 
a kapitalismu, viz např. účast význačných šlechtic-
kých rodů Schwarzenbergů, Fürstenbergů či Chotků 
na založení Kreditanstalt für Handel und Gewerbe. 
že se ve druhé polovině století šlechtici soustředili 
na odvětví, v nichž jim základna velkostatku dávala 
výhodu (zemědělství, železářství, báňský průmysl), lze 
hodnotit jako racionální podnikatelský kalkul. Kon-
zervativní u nás byla prakticky celá společnost (včetně 
většiny měšťanstva), jak autoři sami konstatují, nej-
více to ale „vyčítají“ šlechtě a církvi, jako by třetí stav 
jako celek více vyhovoval jejich ideji či ideálu pokroku.

Po krátké páté kapitole (Evropský kulturní rámec, 
s. �89–313) následují v kapitole šesté (Pokus o syn-
tézu vývoje, s. 313–374) shrnující pasáže o obecně 
kulturních procesech v českých zemích v periodách 

let 1781–1848(60) a 1860–1948. Pěkně je zdůrazněn 
velký dopad hromadných migrací poslední čtvrtiny 
19. století a význam doktorské revoluce, vyzdvihl bych 
rovněž pasáže o procesu pozvolné emancipace žen. Za 
nevyvážené považuji některé pasáže o nacionalismu, 
na který autoři nenahlížejí jako na pojem s neutrální 
konotací, nýbrž v podstatě jako na brzdícího činitele 
pokroku, tj. vývoje k lepšímu, neboť česko-německé 
vády ekonomicky vše jen prodražují a zpomalují. 
Podle mého názoru mělo být více zdůrazněno, že pod-
statou nacionalismu včetně jeho negativních projevů 
je sociální otázka. Stavovsko-agrární společnost pro-
cházela procesem proměny v industriální společnost 
s vysokou mírou horizontální i vertikální mobility. 
Nové společenské skupiny si přitom musely vytvořit 
politické i duchovní ideové zdůvodnění své existence. 
Jejich dějinné vědomí ale nemohlo mít individuálně-
genealogický základ, jak tomu bylo u šlechty, proto 
mohlo vzniknout pouze kolektivní dějinné povědomí 
založené na atributu jazykového národa. Spor o jazyk 
a úřady byl pro emancipující se české střední vrstvy 
životně důležitý. Proniknout převahou německé pod-
nikatelské buržoazie neměly šanci, ke svému vzestupu 
proto nutně potřebovaly jiný kanál – úřednickou ka-
riéru. Reprezentace Němců z českých zemí se snažila 
své dominantní postavení zakonzervovat uchováním 
co nejtěsnějšího pouta s vídeňskou říšskou centrálou, 
Češi se naopak snažili získat výhodu pro sebe nasto-
lením co nejširší autonomie pro české země. Kořal-
kovými slovy jde o měnící se vztah většiny a menšiny 
podle toho, jaký geografický rozměr si zvolíme. 

Závěrečná kapitola s vtipným názvem Nepřehléd-
nutelné dodatky (s. 375–74) se skládá z několika díl-
čích studií. Ta první o zločinech komunismu se neza-
bývá politickými procesy, ale zločiny proti mentalitě 
lidí spočívajícími v převrácení přirozené sociální stra-
tifikace a zániku tradičních středostavovských ctností 

„zglajchšaltováním“ společnosti na úroveň dolních 
vrstev. Dobře zachycuje celkovou dekultivaci společ-
nosti spočívající především v nešťastném úpadku 
středních vrstev po roce 1948. Pěkně jsou popsány 
určité mentální předpoklady naší společnosti, které 
se dlouhodoběji hromadily a přispěly ke komunistic-
kému převratu v roce 1948 (nebyl proveden v rozporu 
s míněním většiny společnosti, je lehké se schovat 
za frázi „za všechno můžou komunisté“). Z dalších 

„dodatkových“ studií bych vyzdvihl tu o nádenících 
v českých zemích v �. polovině 19. století. 

Machačová s Matějčkem se zdařile zhostili úkolu 
napsat první syntézu zachycující základní společenské 
procesy v rámci dlouhého časového období. Recenzo-
vaná kniha je bezesporu průkopnická a vysoce inspi-
rativní tím, že přináší obrovské množství informací 
a podnětů pro další výzkum. Rozhled jejích tvůrců si 
zaslouží velké uznání. Autoři si umějí vytvořit nosný 
koncept a patřičně jej zdůvodnit. Kniha není čistě his-
toriografická, promítá se do ní sociologizující pojetí 
(což odpovídá i odborné kvalifikaci jednoho z autor-
ské dvojice). Autoři sami v úvodu poznamenávají, že 
jde vlastně „jen“ o výchozí analýzu složité problema-
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tiky, která by měla být zpracována, a že v řadě případů 
poskytují jen hypotézy, neboť dosud chybí základní 
výzkum. Publikace by si zasloužila kvalitnější vazbu, 
ta nynější má snad jedinou výhodu – při prvním pročí-
tání čtenář přesně ví, na které straně naposled skončil. 

Pavel Kladiwa

ŘEPA, Milan (ed.): 19. století v nás. Modely, insti-
tuce a reprezentace, které přetrvaly. Praha : Historický 
ústav AVČR, �008, 590 s. ISBN 978-80-7�86-139-�, 
ISSN 1�10-6860.

19. století není ve vnímání autorů předkládané pub-
likace pouze časovým vymezením, ale také termínem 
periodizačním ve smyslu „dlouhého 19. století“. Na 
toto období, které je od nás již vzdáleno „krátkým 
�0. stoletím“, se „vrství mnoho konotací a symbolic-
kých významů a proměňuje se v metaforu“. Někdo se 
může na 19. století dívat s obdivem, jiný s odsouze-
ním, přesto se většina autorů shodne, že se v 19. sto-
letí vytvořilo mnohé, v čem se pohybujeme dodnes. 
Potřeba reflexe odkazu 19. století vedla Milana Hla-
vačku a Jana Randáka k projektu o „devatenáctém 
století kolem nás“ a k přípravě mezinárodní konfe-
rence na toto téma, která se uskutečnila na přelomu 
května a června �007 v Lannově vile v Praze. Na kon-
ferenci zazněly během čtyř dní čtyři desítky referátů 
historiků, ale i představitelů dalších příbuzných věd. 
Sborník z této konference, který je věnován památce 
Otty Urbana u příležitosti sedmdesátého výročí jeho 
narození, připravil k vydání Milan Řepa. Můžeme 
v něm nalézt šest oddílů:

     I. Dějiny a mýty
   II. Národ
III. Občanská společnost a politická kultura
 IV. Osobnosti, postavy
    V. Sociální a generová politika
VI. Zahraničí, mezinárodní vztahy
První oddíl se zaměřuje na oblibu velkých národ-

ních vyprávění a na historismus, který je pro 19. století 
tak charakteristický. Přesto, že se historická věda v té 
době stala vědeckou a profesionalizovala se, neobe-
šla se bez mýtů ať už starých nebo nově vytvořených. 
Různá pojetí historismu, jeho kritiku i obhajobu a po-
zůstatky do dnešní doby shrnul Miroslav Hroch. Zdá 
se, že historismus je stále populární díky oblibě pří-
běhů, které jsou však vnímány podobným způsobem 
jako sci-fi, tedy pouze jako žánr. Odklon od velkých 
politických dějin k životním osudům, dějinám každo-
dennosti, popisům, jak lidé milovali, válčili atd., je 
dnes možné vidět všude kolem nás. Poučení z historie, 
které také bývá historismem obhajováno, vždy závisí 
na interpretátorovi, a tak přijímáme vžitý termín „his-
toria magistra vitae“ stále opatrněji. Dodal bych jen, 
že stejně problematické je také tvrzení o opakující 
se historii. Národně sjednocovací role historického 
vědomí v dnešní době již nemá takový význam jako 
v minulosti. Hledání vzorů osobnosti v minulosti do-
stalo zajímavou trhlinu v soutěži o hledání největšího 
Čecha, kde například Valdštejn předčil Komenského. 

Zdá se, že velikost vítězí v dnešním pojetí nad mrav-
ními hodnotami. Dnešní člověk také přestal hledat 
kauzalitu, tedy výklad příčinných souvislostí. Do 
jisté míry to platí i pro historiky. Pokud se však objeví 
nějaká teorie, bývá to z pera neprofesionálů a jde často 
o smyšlené mýty nebo polopravdy, kterým dnešní málo 
poučený člověk snadno podléhá. V této souvislosti je 
možné například zmínit oblíbenou knihu i film Šifra 
mistra Leonarda. Z historie byly a do jisté míry také 
jsou vyvozovány různé postuláty mravní a politické 
povahy. Jde např. o odvozování státoprávního nároku 
z historie (u Čechů v 19. století, ve �0. století se obje-
vilo v Jugoslávii, Sovětském svazu, Baskicku…). His-
torická argumentace se u nás objevuje v diskurzu 
o odsunu Němců, restitučních nárocích apod. Je dosti 
problematické určit časový rámec, ve kterém jsou tyto 
nároky ještě ospravedlnitelné. Současná historická 
věda má jisté problémy s až přílišnou orientací na 
národní a regionální dějiny a opomíjením mezinárod-
ního kontextu. To je společné s historiografií 19. sto-
letí. V něm však byla tato tendence mnohem pochopi-
telnější, než je tomu dnes v době postupující evropské 
integrace. Na rozdíl od 19. století česká věda ustoupila 
z pozice makrohistorie na půdu mikrohistorie a rezig-
novala tak na hledání odpovědí na velké otázky. Pokud 
budeme historismus chápat v užším pojetí jako nazí-
rání jevů a procesů v toku dějin od minulého k budou-
címu, můžeme říci, že ztrácí onu část svých spole-
čenských funkcí, které usilovaly o historický výklad 
stavu dnešní společnosti a o její zlepšení. Tím by byl 
historismus skutečně u konce. Historická věda by se 
mohla cítit osvobozena od tradičních mýtů, od poli-
tických a ekonomických zájmů současnosti a mohla 
by „svobodně psát“. To však s sebou nese také mnohá 
úskalí. Oprávněnou obavou je, aby historie nesklouzla 
do pozitivismu, regionalismu mikroanalýz, protože 
tak bychom se zbavili jednoho odkazu 19. století (his-
torismu), ale navrátil by se odkaz jiný (pozitivismus). 
Další úskalí představuje odcizení historie společnosti 
(nebo obráceně), resp. odcizení historického vědomí 
a historické vědy. Stále častěji jsme svědky útoků na 
učitele dějepisu, kteří by neměli přetěžovat své žáky, 
nebo se setkáváme s tendencemi dějepis zařadit do 
upraveného „společenského základu“. Pokud by se 
tyto černé prognózy naplnily, stáli bychom ne před 
otázkou o smyslu českých dějin, ale o smyslu histo-
rického bádání. Je tedy nutné nalézt nový historismus, 
který se vyhne nostalgii 19. století a pesimismu sou-
časnosti?

Důležitým tématem, které se také objevilo v 19. sto-
letí a poté se několikrát znovu dostalo do popředí 
sporů ve �0. století, byla diskuze o smyslu českých 
dějin. Miloš Havelka shrnul všech pět fází boje o smysl 
českých dějin v letech 1895−1989. Snad žádný jiný 
národ nevěnoval takovou pozornost vlastnímu smyslu 
dějin, a to i přesto, že toto téma patřilo po skončení 
1. světové války mezi žhavé problémy současných his-
toriků mnoha zemí. 

Marie a Dan Gawrečtí věnovali svůj příspěvek legen-
dám, mýtům, symbolům a stereotypům, které se váží 
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k českému (dříve rakouskému a československému) 
Slezsku. Už samotné vymezení hranic a nedostatečné 
vnímání důležitosti tohoto regionu je zajímavým té-
matem k zamyšlení i vědecké práci. Miroslav Kmeť 
přiblížil stereotypy a kulturní projevy rumunských 
Slováků. Petr Čornej se podíval na husitství z několika 
pohledů „optiky“. Proměn pohledů na kališnictví se 
v dějinách vystřídalo velké množství od zatracování 
přes prosté konstatování až po heroizaci, od nábožen-
ského hnutí přes sociální a politické až k národnímu 
hnutí. Král mezi lvy a mezi králi lev je počátek názvu 
příspěvku Václavy Kofránkové o Přemyslu Otakaru II. 
a historickém povědomí o něm v 19. století, který při-
náší zajímavé srovnání života Přemysla Otakara II. 
a jeho soka Rudolfa Habsburského. Páteří otakar-
ských legend jsou dvě linie příběhu – „vztah krále 
a šlechty a česko-německý antagonismus“. Obě 
témata prošla v české historiografii dosti složitým 
vývojem od Dalimilových nářků nad nerespektová-
ním zájmů šlechty, a tedy celého národa panovníkem, 
přes Pulkavovo hledání zrádce v rozhodující bitvě, po 
Hájkův a Stránského stavovský model správy státu či 
Balbínův stesk po zašlé české slávě. Rakouské dějepi-
sectví vidí Přemysla jako pyšného vzbouřence proti 
majestátu římského krále a vidělo v něm počátek vze-
stupu habsburského rodu. Viktor Velek věnoval svůj 
příspěvek písním o svatém Václavovi a jejich hudební 
tradici, která podle tradice čítá přibližně pět set děl 
vztahujících se k osobě tohoto nejvýznamnějšího čes-
kého světce.

Autoři publikující v druhém oddílu hledali odpo-
vědi na otázky týkající se proměn českého pohledu 
na nacionalismus, úlohy národního vědomí v kon-
strukcích minulosti, reprezentace národa a národního 
zájmu. V názvu příspěvku Milana Řepy se objevují dvě 
koncepce pojetí nacionalismu ve výrazech „obrozený“ 
a „vymyšlený“. Slovo „obrozený“ vychází z teorie na-
cionalismu a jeho přístupu, který se nazývá „perenia-
lismus“, podle něhož jsou národ a národní vědomí 
věcné, odvěké nebo alespoň velmi staré jevy. Národ 
je tedy objektivně existující entitou a národní vědomí 
a nacionalismus jsou jeho reflexí. V pojmu „vymyš-
lený“ se prolínají přístupy, které teorie nacionalismu 
označuje jako „modernismus“ a „konstruktivismus“. 
V tomto pojetí je pojem „národ“ poměrně mladý 
(vznikal na přelomu 18. a 19. století) a v souvislosti 
s modernizací společnosti. První teorie slavila své 
úspěchy v 19. století a druhá v poslední čtvrtině �0. sto-
letí. Soudobá literatura se však nadále drží kontinuity 
národního vědomí od středověku až po současnost. Na 
zásadní otázku, co nám zbylo z nacionalismu 19. sto-
letí, nabízí Milan Řepa pouze pracovní hypotézu. Zá-
kladním překážkou k tomu, aby mohl být vysloven 
definitivní závěr, je nedostatečný počet děl o nacio-
nalismu ve �0. století. Autor se přesto domnívá, že 
z nacionalismu 19. století nezbylo téměř nic, respek-
tive „nic podstatného, nic funkčního“. V 19. století 
nacionalismus naplňoval tři základní potřeby lidské 
existence – identitu, sociabilitu a transendenci. Dnes 
plní jen potřebu identity a nevede k sociabilitě a už 

vůbec ne k transendenci. A to je málo. Dnešní vztah 
k národnímu vědomí je něco samozřejmého, přiro-
zeného, a náš vztah k němu je tedy pasivní. To samo-
zřejmě nelze říci o nacionalismu 19. století. Současný 
nacionalismus je konzumní. Ostatně vždyť je naciona-
lismem v éře konzumní společnosti.

Příspěvek Jana Randáka o národních příbězích 
vychází z teze, že si nelze představit žádný národ 
či státní společenství bez jejich paměti, byť by měla 
podobu legend či genealogií a rodokmenů. Povědomí 
o minulosti (historické vědomí) je neodmyslitel-
nou formou sebeuvědomování společnosti a psaní 
o dějinách je s procesy formování nejen moderních 
evropských národů nerozlučně spjato. Pro národní 
příběhy je důležitější vyhovující podoba korespondu-
jící s aktuálními potřebami společnosti než historická 
skutečnost odpovídající autentickým pramenům. 
Minulost uzavřená v jasný příběh se stává pro soudobé 
potřeby dané society archivem vzpomínek, zkušeností 
a využitelné tradice. V českém prostředí roli tvůrce 
příběhu sehrál v 19. století František Palacký. Svými 
Dějinami národu českého postavil mnoho romantic-
kých představ do reálné roviny. Všechna následující 
období se s touto koncepcí musela vypořádat. K vel-
kému zápasu o národní příběh došlo během protekto-
rátu. Komunisté v čele se Zdeňkem Nejedlým vytvořili 
svůj vlastní příběh v textu Komunisté – dědici velikých 
tradic českého národa. Jednotlivé národní příběhy mů-
žeme dnes s odstupem hodnotit jako velmi jasná zrca-
dla své doby. 

Radomír Vlček hledá kořeny formování moderní 
české národní identity. Nezbytným předpokladem 
byla jistá politizace, ve které existuje rozdíl: měla-li 
komunita vlastní stát, pak držela stěžejní argument 
pro podpoření nezpochybnitelnosti národní exis-
tence; neměla-li komunita vlastní stát, tak byla těmi, 
kteří stát měli, přiřazena do druhé, nižší kategorie. 
Komunity druhé kategorie hledaly trumfy, jak před-
stavit národní výjimečnost. Vlček v tomto ohledu 
sleduje vliv slovanství na budování moderního čes-
kého národa. Mnoho národů hledalo vedle nutné 
opory uvnitř národa také další pádnější argumenty 
(německý pangermanismus vyrůstající v roman-
tismu jako protiklad francouzského osvícenství). 
Romantismus a německý vzor sehrály v Čechách 
mimořádnou úlohu, zejména v podobě mýtu o slo-
vanské statečnosti bránící se germánské síle, navíc 
podpořené Palackého slovanským demokratismem 
proti germánskému feudalismu. Není tedy pochyb, 
že slovanství sehrálo v tuto dobu významnou úlohu. 
Myšlenka slovanství žila jistě od středověku, teprve 
v době národní emancipace však sehrála důležitou 
roli. Vedle berličky, která podepírala to, co národní 
identitě chybělo – nejprve jazyk, posléze stát –, hrálo 
slovanství také úlohu hrozící hole s odkazem na 
Rusko. V meziválečném Československu idea slovan-
ské vzájemnosti opět hrála významnou roli, a to nejen 
v tradičním česko-německém národnostním souboji. 
Po druhé světové válce byla národní identita ovlivněna 
bipolarizací světa. Do dnešní doby přežily z 19. století 
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některé slovanské mýty a symboly, ale také bolestín-
ství české politiky. 

Jiří Štaif postavil svůj příspěvek na tezi, že nedíl-
nou součástí národní identity musí tvořit dostatečně 
početná, výkonná, společensky uznávaná a funkčně 
diferencovaná vůdčí vrstva, která je reprezentativní 
nejen pro vlastní národ, ale také pro národy ostatní. 
Dobrým měřítkem pro zhodnocení, co z nás zbylo 
z 19. století, je zkoumání elity, respektive argumen-
tace, která za elitu považovala jisté osobnosti. Jako 
zdroj této argumentace bylo použito Národní album 
nakladatele J. R. Vilímka z roku 1899 ve srovnání 
s anketou o největšího Čecha z roku �005.

Karel Šíma se věnuje „českým výtečníkům“ z po-
hledu utváření vztahů politické reprezentace a občan-
ské společnosti. Všímá si formování národní reprezen-
tace v 19. století od původně „kulturního“ projektu 
první poloviny 19. století ke stále více hegelovskému 
pojetí národní společnosti jako rivala rakouského 
státu s vlastním státoprávním projektem. Vidí paralelu 
v disentu �0. století, který stojí proti státu. V součas-
nosti shledává jistou krizi legitimity politických stran, 
které se proto snaží o propojení svých aktivit s různými 
formami společenské angažovanosti a o legitimizaci 
prostřednictvím osobností uměleckého života.

Antonie Doležalová kritizuje nadužívání a neurči-
tost pojmu národní zájem, který je podle ní opiem lid-
stva, iluzí, populismem a nástrojem ideologie bez idejí. 
Vytváření příběhů s mýtickými strukturami v prvé řadě 
vypovídá o tom, kdo vypráví a pro koho vypráví, jaký 
zájem má a jakou potřebu chce uspokojit. Elita potře-
buje moc a ostatní ochranu, kvůli které se často vzdají 
vlastní odpovědnosti. Mýtus o národních zájmech 
podle autorky neexistuje.

Michael Wögerbauer uvádí několik příkladů mýtu 
jednotného německého národa a jeho dopadu na 
literární historiografii v Čechách. Vyvrací některé 
stereotypy, např. o vyspělosti němčiny oproti češtině 
v 17. a 18. století nebo o češtině jako výhradně sel-
ském jazyce a němčině jako o výhradně „panském“ 
jazyce nebo také o německé literatuře v Čechách jako 
součásti jednotné německé literatury. Tyto pohledy 
vzniklé v romantismu musí být odmítnuty.

Třetí oddíl odráží velký zájem posledních dvaceti 
let o politiku v nejširším slova smyslu v kontextu 
hledání vzorů, modelů či inspirací pro dnešní dobu. 
Bádání o politické kultuře, státní správě a samosprávě 
v 19. století je tak v hledáčku mnoha historiků.

Milan Hlavačka se snaží o jakousi inventuru sou-
časného stavu české občanské společnosti na základě 
parametrů liberálně občanské společnosti 19. století ve 
dvaceti tezích, ve kterých usiloval o to, aby nebyl vznik 
liberálně občanské společnosti v českých zemích ztotož-
ňován pouze s jedinou sociální vrstvou (měšťanstvem) 
a jedním národním hnutím (českým nebo německým), 
ale aby spíše naznačoval nadčasové a nadregionální 
principy, který byly pro novou liberálně občanskou spo-
lečnost typické. 

Marie Neuderflová zdůrazňuje význam konceptu 
Masarykovy „humanitní demokracie“ pro současnou 

demokracii. Rozvíjí celou řadu dodnes aktuálních 
Masarykovských tezí, například o budování demo-
kratické kultury prostřednictvím dobrého vzdělání, 
zvláště politického, aby mohla prostupovat veřejnou 
sféru a politické instituce, ale také sféru soukromou. 
V tom všem zanechal Masaryk cenné dědictví, které by 
mělo být rozvíjeno. 

Problematikou obecní samosprávy se už tradičně 
zabýval Lukáš Fasora. Tentokrát se zaměřil na pozů-
statky liberálního konceptu obecní samosprávy 19. sto-
letí ve srovnání se současným stavem. Ve dvacátém 
století se oba totalitní režimy zasloužily o destrukci 
demokratického základu samosprávy (zejména v le-
tech 194�−1954). Do jaké míry je stav dnešní samo-
správy odkazem samosprávy 19. století, autor komen-
tuje s opatrností. Můžeme snad hovořit o probuzeném 
zájmu o tuto kontinuitu.

Jiří Rak velmi zajímavě zhodnotil podobnost pro-
jevů úcty, které česká veřejnost prokazovala nejprve 

„stařičkému mocnáři“ Františku Josefovi I. a poté 
prvnímu prezidentu Československé republiky, „tatíč-
kovi“ Masarykovi. Veronika Sušová navázala příspěv-
kem o vnímání politické autority jako středoevrop-
ském kulturním vzorci také na osobnosti Františka 
Josefa I. Politická kultura se ve střední Evropě rodila 
na střetávání imperiálního státu s národními společ-
nostmi a z tohoto kontextu vznikalo politické pojmo-
sloví, formy definování či redefinování politických 
jevů a představy o nich a jejich vnímání. Velkou roli 
hrála také tradice. Přílišná úcta k autoritám, strach 
a podřízenost vůči byrokracii, nestranický prezident 
jsou jistými znaky středoevropského prostoru nej-
méně do poloviny �0. století, ale v jistém smyslu jsou 
živé dodnes. Také Matěj Kotalík zkoumal kontinuitu 
monarchismu v období první Československé repub-
liky. Soustředil se na obecné historické předpoklady 
pro význam monarchismu v českém národním pově-
domí konce 19. století a první třetiny �0. století a na 
monarchistické a patriarchální rysy ve společenské 
recepci prezidenta Masaryka a jeho autoprezentaci na 
veřejnosti i jeho obrazu vytvářeného okolím. 

Marie Macková popsala proměny druhého života 
státního úředníka, který je pro střední Evropu tak 
charakteristickým prvkem. Každá doba vytvářela svůj 
vlastní socioprofesní mýtus o úřednících. Samozřejmě 
ani tato vrstva nebyla v žádném případě homogenní. 
V době monarchie byl státní úředník kritizován za 
neschopnost, neprofesionalitu a nevzdělanost, nikdy 
mu primárně není vyčítána úplatnost, nadbytečnost 
nebo zaujatost. Československo převzalo úřednickou 
legislativu téměř kompletně (kromě uniforem) od mo-
narchie. Teprve nacisté a komunisté vytvořili úřední-
kům zcela negativní renomé, které v modifikované 
podobě žije i v současné době. Tradice 19. století ožila 
ve svém hodnocení o neschopnosti, nevýkonnosti, 
přemnoženosti a v neposlední řadě ve své papírové, 
tabulkové a škatulkové byrokratičnosti úředníka. 

Luboš Velek představil příspěvek k počátkům 
české moderní politické kultury na případu tisku Čes-
kého státního práva a císařského reskriptu z 1�. září 
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1871 v mnoha podobách (včetně toaletního papíru, 
který byl občas i použit ke svému účelu a poslán na 
příslušná místa politická jako vyjádření názoru české 
veřejnosti). 

Jan županič věnoval svůj příspěvek proměnám 
obrazu šlechtictví od 19. do �1. století. Obliba šlech-
tictví se dnes objevuje i ve velmi kuriózních podobách 
různých padělků a hrátek na urozenost. 

Ivan Jakubec srovnal instituce obchodních a živno-
stenských komor 19. a �0. století se současnou Hos-
podářskou komorou České republiky, upozornil ale na 
kontinuitu velmi zásadních rozdílů a i malé pravomoci 
současné Hospodářské komory. Jan Hájek poukázal 
na ahistorické pojmenování kampeliček v 90. letech 
�0. století po institucích z 19. a �0. století. Samotný 
pojem kampelička je vlastně pouze produktem eko-
nomického nacionalismu konce 19. století. Správně 
bychom měli mluvit o reiffeisenkách, podle prus-
kého národohospodáře Fridricha Wilhelma Raiffei-
sena (1818−1888). František Cyril Kampelík nemá 
s „kampeličkami“ takřka nic společného, i když se ve 
svém díle spořením obyvatelstva zabýval, nenavrhl 
žádnou praktickou podobu. Činnost původních kam-
peliček směřovala zejména k zemědělství, nikoliv 
k peněžním a obchodně-podnikatelským aktivitám. 
Osudový rozdíl mezi kampeličkami „starými“ a kam-
peličkami moderními však tkvěl v míře ručení, jak 
se o tom přesvědčilo mnoho důvěřivých, kteří přišli 
o všechny úspory. Z tohoto hlediska je použití jména 
kampelička možné hodnotit jako zneužití značky zá-
ložen reiffeisenova typu z předminulého století.

19. století si nelze představit bez osobností a hlav-
ních postav, ale ani bez jistých obecných charakteristik 
jednotlivých složek tehdejší společnosti. Díky práci hi-
storiků můžeme nahlédnout do života státníků, vědců, 
umělců, zločinců, šlechticů atd. 

Na obranu, respektive obhajobu či ještě lépe vylep-
šení obrazu Wácslawa Wladiwoje Tomka v české 
historiografii pozvedl pero Bohumil Jiroušek, který 
vysvětluje konzervativní Tomkovy postoje. Mýtus o ná-
rodu bez šlechty bortí Zdeněk Bezecný na příkladu 
barona Ferdinanda Hildprandta a poukazuje např. na 
pozemkovou reformu, která byla nesmyslně chápána 
jako odveta za Bílou horu. S osobností Václava Tilleho, 
který žil ve stínu vrstevníka se stejnými životními daty 
(1867−1937), F. X. Šaldy, nás seznamuje Dagmar 
Blümlová. Róbert Kiss Szemán hledal střípky z Kollá-
rova díla v nás i důvody, které vedly téměř k jeho zapo-
mnění. Na aktuální odkaz Júlia Botta (1848−19�6), 
který byl advokátem, notářem, publicistou, pedago-
gem, historikem a vůbec představitelem slovenské 
inteligence, odkazuje Ĺubomír Lábaj. 

Jiří Hanuš otevírá zajímavý pohled na dílo anglické 
spisovatelky Jane Austenové a zdůrazňuje potřebu ro-
mánu jako důležitého pramene pro historické bádání. 
Například v oblasti společenských tříd Austenová 
dokonale zachytila jemné rozdíly a nuance společen-
ských rituálů střední vrstvy a také složitost rodinných 
vztahů. I v oblasti náboženství je možné se dozvědět 
mnohé (otec Austenové byl anglikánský kněz). Nej-

zajímavější je však vykreslení postav. Fikce může být 
v jistém ohledu mnohem přesnější než historie, pro-
tože historie sice popisuje to, co se stalo, ale to může 
být často pouze výjimkou z obecných pravidel, zatímco 
např. poezie ukazuje, co se za daných okolností musí 
přirozeně stát, takže otvírá pohled na lidskou přiro-
zenost a vybavuje nás obecnými pravidly praktického 
rozumu. Austenová chápe morální čin jako vědomý 
akt, a proto ji zajímají postavy, které o správné jednání 
usilují. Ani historik by neměl pro všechny hlubokomy-
slné popisy strukturálních společenských rysů zapo-
menout na člověka a jeho tajemství i touhy, především 
na jeho touhu po štěstí.

Eva Kalivodová použila ve své práci pohled literár-
něhistorický k posouzení dvou překladů knihy Harriet 
Beecher Stoweové (1811−1896) Uncle Tom’s Cabin 
(1851), který u nás vyšel jako Chaloupka strýčka Toma, 
zároveň se však zamýšlí nad kulturněhistorickým ro-
dovým (genderovým) pohledem při psaní a poté také 
při překladu knihy. Poměrně věrný Klácelův překlad 
byl záhy vytlačen primitivním překladem Vojáčkovým 
a Pospíšilovým, který z knihy vypustil celou řadu kul-
turních, sociálních a genderových otázek, a vytváří tak 
z knihy dětské čtení, které původní autorka rozhodně 
neměla na mysli. 

Martin Kováč představil stále živé téma Jack Roz-
parovač a pokusil se odpovědět na otázku, nakolik je 
Jack a události s ním spojené „v nás“. Příběh z East 
Endu ovlivnil skutečné dějiny například vlnou anti-
semitismu, kdy byli židé spojováni s rituálními vraž-
dami. Na příběhu obětí Jacka Rozparovače lze ukázat 
život žen v East Endu a Whitechapelu, kde si většina 
žen přivydělávala prostitucí, aniž by to někomu při-
padlo nemravné nebo zvláštní. V souvislosti s tímto 
tématem je možné mluvit také o počátcích bulváru.

V oblasti tzv. sociálních otázek zaujímá v této době 
nejvíce pozornosti genderová problematika, zvláště 
postavení ženy v rodině, její role a šance ve společ-
nosti. Marie Bahenská použila ve svém příspěvku 
o rozvoji ženského hnutí termíny pomalu, pozvolna, 
po špičkách, které lze chápat na jedné straně jako 
nenápadný, avšak vytrvalý styl práce ženských spolků 
i individualit, na druhé straně označuje způsob, jakým 
se s emancipačním hnutím vyrovnávala široká veřej-
nost. Daniela Tinková přispěla k genderovému tématu 
příspěvkem o „oddělených sférách“ „veřejného muže“ 
a „soukromé ženy“ vzniklých v 19. století a přežívají-
cích až téměř dosud. Milena Lenderová nazvala svůj 
příspěvek Model mateřství – životodárný a života-
schopný stereotyp. ženství bylo nerozlučně spojováno 
s mateřstvím jako ideální prostor pro uplatnění ženy 
jako pasivní části populace v teoriích „soukromé nebo 
privátní ženy“. Posun mateřství od něčeho přiroze-
ného (biologického) ke společenskému poslání osla-
vovanému ze všech stran má své kořeny již v 18. století. 
Celodenní nasazení však nebylo vnímáno jako práce, 
ale projev mateřské lásky, ve které žena nachází své 
štěstí. V dnešní době již mateřství není povinností ani 

„přidanou hodnotou ženství“, ani službou společnosti, 
ale svobodnou volbou. V tomto je snad odkaz 19. sto-
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letí překonán. Denisa Nečasová věnovala svůj pří-
spěvek nadčasovým stereotypům o ženách v politice. 
V 19. století byla žena v politice něčím zcela fiktivním, 
v éře komunismu měly ženy naopak, alespoň v pro-
klamacích, nalézt své místo ve všech aktivitách, tedy 
i v politice. Realita však byla zcela odlišná a v podstatě 
zůstalo vše jako v 19. století, včetně rétoriky a argu-
mentace. Magdaléna Pokorná se věnovala manželství 
z 19. století v kontextu ideálu, reality a rozvratu na 
příkladu manželů Boženy a Josefa Němcových. Jako 
pramen použila osobní korespondenci a policejní zá-
znamy. Manželství Němcových se jí jeví plné moder-
ních problémů, které známe i my. 

Alice Velková se ve svém rozboru pokusila odha-
lit změny v praxi při vyhotovování právních pořízení 
v první polovině 19. století a řešila otázku, zda se 
měnilo právní vědomí společnosti například zvyšová-
ním počtu právních pořízení, a také změny sociální 
struktury lidí, kteří k tomuto úkonu přistupovali. Na 
základě sondy se autorka domnívá, že postupně klesal 
význam testamentů ve prospěch svatebních smluv. Ty 
však měly jiný charakter než dnes, kdy se sepisují spíše 
v případě partnerů, jejichž majetek je výrazně odlišný. 
V 19. století naproti tomu zajišťovaly majetkovou rov-
nováhu manželství. Navíc měly často za úkol chránit 
postavení ženy, zaručit, že se ženě za majetkový pří-
nos do manželství dostane stejných práv jako jejímu 
manželovi, a zajistit jí odpovídající postavení v případě 
manželovy smrti. 

Poslední oddíl se věnuje nadnárodnímu či meziná-
rodnímu kontextu a českým vztahům se zahraničím. 
František Šístek představil jihovýchodní Evropu v po-
hledu české společnosti od 19. po �1. století s pou-
kazem na to, co je znakem kontinuity s 19. stoletím 
a co je naopak podmíněno změnami �0. století. Na 
jedné straně vnímali Češi jazykovou blízkost jižních 
Slovanů, zároveň pro ně šlo o bránu do Orientu, ale 
také o divoký Balkán obývaný mnoha etnickými a ná-
boženskými skupinami, které mezi sebou neustále 
bojují, odtud pochází také pojetí Balkánu jako něčeho 
negativního, ať už si pod tím pojmem představíme 
cokoliv. 

Waldemar łazuga se zabýval trojjakostí polské 
politické kultury v 19. století v rámci tří záborů. Ve 
vnímání lidí dopadlo nejhůře Velkopolsko, které jako 
by nemělo nic, čím by nadchlo. Přece jen se najdou ně-
které rysy, které mohou být oceněny – vedle hmotných 
úspěchů také sociální homogenita a s ní spojený menší 
sklon k individualismu atd. 

František Stellner a Radek Soběhart vystihli počá-
tek negativního obrazu Ruska u české veřejnosti 
v letech 1848−1849. Původní rusofilství vycházelo 
z národního obrození a romantických představ a neza-
kládalo se na znalosti ruské společnosti. Postupně 
se však Rusko stalo ztělesněním konzervatismu, 
legitimismu a monarchismu v tom nejvyhraněněj-
ším smyslu. Pověsti jistě nepomohlo ani potlačení 
děkabristického (18�5) a polského povstání (1831). 
Vztah k Rusku vyjádřil v roce 1848 František Palacký 
v dopise do Frankfurtu, kdy odmítl universální ruský 

monarchismus a v duchu austroslavismu se vyslovil 
pro silné Rakousko. Tento názor podpořili i mnozí 
další. Ani účast na potlačení povstání v Uhrách ne-
mohla být vnímána pozitivně. Česká politika se tak 
v podstatě definitivně odklonila od svého ruského 
bratra. Cesta do Ruska na počátku června 1867 je jen 
malou epizodou. 

Jiří Kořalka sledoval příznivé i negativní zprávy 
o Češích v zahraničním tisku 19. století. Představa 
Evropy o Češích jako národu byla v 19. století mlhavá 
a Češi v ní, podobně jako ostatní Slované, vystupovali 
jako barbaři. V německém, francouzském i britském 
tisku se rozpoutala široká diskuze o panslavismu, 
proti němuž vzneslo v mnoha zahraničních periodi-
kách námitku několik českých autorů. Vlnu kritiky 
vyvolal také Palackého dopis do Frankfurtu i svolání 
Slovanského sjezdu do Prahy v roce 1848. Také pověst 
Rakouska byla po revoluci 1848−1849 značně špatná 
a dotýkala se celé říše včetně Čechů. Kritika se snesla 
na hlavy Čechů i během jejich demonstrativní cesty do 
Ruska v roce 1867 nebo u příležitosti jednání o fun-
damentálkách v roce 1871, v souvislosti s drobeč-
kovou politikou, která měla Rakousko oddalovat od 
Německa atd. Jisté ohlasy úspěchů národního hnutí 
můžeme najít v tisku menších národů (např. Finů), 
české časopisy naopak informovaly např. o úspěších 
Finska a Norska při uplatňování rovnoprávnosti žen 
v politickém životě. V rámci Národní rady české měla 
první sekce zahraničního odboru vydávat publikace 
o českém národě v hlavních evropských jazycích. 
V čele této instituce stál v letech 1909−191� Albín 
Bráf. 

Ivan Pfaff představil zvláštní kapitolu raných 
česko-anglických vztahů v předbřeznové éře (leden 
18�7−červen 1833) na příkladu korespondence Fran-
tiška Ladislava Čelakovského (1799−185�) s Johnem 
Bowringem (179�−187�). Bowring byl člověk mnoha 
profesí a vyznavač antologie poezie ruské, polské, srb-
ské, maďarské a poté také české. V roce 183� dorazila 
do Prahy jeho dlouho očekávaná kniha The Cheskian 
Anthology. Being a History of the Poetical Literature 
of Bohemia. Přestože znamenala pro české obrozence 
jisté zklamání, byla to na dlouhá léta jediná kniha 
o českém prostředí v anglicky mluvícím světě, jak 
ostatně dokládá předchozí příspěvek. 

V celém sborníku považuji za nejcennější první 
dva oddíly, i když i ostatní části jsou velmi přínosné. 
Všechny příspěvky vykazují velmi vysokou kvalitu 
zpracování, hojnou rozmanitost použitých metod, 
koncepcí, pohledů, a mohou se tak stát vzorem pro 
novou nastupující generaci a příjemným počtením 
pro ostatní. I když je práce psaná převážně historiky, 
kteří nahlížejí více do minulosti než do přítomnosti, 
musíme si uvědomit, že ani historik není ušetřen 
pohledu své vlastní doby v podstatě ve všem, co 
dělá – proto je i tento pohled velmi aktuální. Sborník 
tak přináší mnoho informací o 19. století, ale zároveň 
vypovídá i o současnosti. V tom spočívá jeho velký 
přínos. 

Stanislav Knob
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ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: Študáci a kantoři za sta-
rého Rakouska : České střední školy v letech 1867–
1918. Praha : Libri, �007, �15 s. ISBN 978-80-7�77-
163-9.

Recenzované dílo představuje v naší historiografii 
unikátní pokus o vytvoření komplexního pohledu na 
každodenní život na českých středních školách a sondu 
do struktur studentů a členů profesorských sborů 
v období přibližně od poloviny 19. století do roku 1918. 

Za poněkud matoucí a nepřesný však lze vzhledem 
k obsahu knihy považovat již její název. Autorka se chce 
podle něj věnovat „českým středním školám“, přitom 
ale není vůbec jasné, jestli se jedná o školy s češtinou 
jako vyučovacím jazykem či o ústavy na území Čech, 
resp. českých zemí. Čtenář se teprve v úvodu dozvídá, 
že je dílo zaměřeno na dvě gymnázia s češtinou jako 
vyučovacím jazykem nacházející se na území Čech. 
Druhá obtíž vyplývá z pojmu „střední škola“. Mezi 
střední školy jakožto instituce zaměřené na přípravu 
k dalšímu studiu a představující mezičlánek mezi 
nižším a vysokým školstvím je možné ve sledovaném 
období zařadit nejen chlapecká gymnázia, jimiž se 
autorka zabývá, ale také reálky, popř. jejich kombi-
nace, od konce 19. století rovněž dívčí gymnázia a po 
roce 1900 i dívčí lycea. Vzhledem k avizovanému časo-
vému období (1867–1918) se jako nevhodné jeví také 
užití termínu „Rakousko“ pro označení habsburské 
monarchie. Za problematický lze navíc do jisté míry 
považovat i pojem „kantor“. Námitku je možné vznést 
také vůči časovému vymezení práce. Rok 1867 je jistě 
významným mezníkem, nepředstavuje však, viděno 
optikou vývoje středoškolských institucí v habsburské 
monarchii, natolik důležitý bod jako např. rok 1849 
(uveřejnění a provizorní potvrzení Exner-Bonitzovy 
reformy). Autorka sama v textu zdůrazňuje význam 
této reformy pro další vývoj středních škol a často z ní 
vychází při sledování různých jevů. V knize je zároveň 
na mnoha místech překračován vymezený časový 
rámec až k polovině 19. století. Z tohoto důvodu by 
byl proto rozhodně adekvátnější upravený název práce 
s časovým vymezením 1848 (1849)–1918, samo-
zřejmě s určitým doplněním údajů ke sledovaným 
středním školám pro období do roku 1867. 

Publikaci otevírá snad až příliš krátký úvod (s. 9–10; 
cirka 1 strana textu), v němž se autorka bohužel ome-
zila pouze na výčet hlavních otázek, k jejichž zodpo-
vězení se pokouší přispět, a zdůvodnění výběru dvou 
ústavů, na nichž hodlá dokumentovat vyřčené závěry 
obecnějšího charakteru. Těmito školami jsou gym-
názium v Jindřichově Hradci a pražské Akademické 
gymnázium. V úvodu absentuje řádné zasvěcení do 
problematiky, užitá metodika práce, popř. určitá cha-
rakteristika pramenné základny a dosud vyšlých prací 
podobného zaměření, ať již české či zahraniční prove-
nience. O literatuře a pramenech je poněkud nesyste-
maticky a snad až příliš stručně pojednáno na konci 
díla (s. 187–188) před soupisem užitých pramenů 
a seznamem literatury. 

Dílo je logicky rozvrženo do čtyř hlavních, dále čle-
něných kapitol. V první kapitole nazvané Vývoj střed-

ních škol v 19. století (s. 11–34) se autorka nevěnuje 
pouze avizovanému 19. století, ale v dílčích podkapi-
tolách předkládá čtenáři nejprve potřebný historický 
nástin vývoje gymnaziálních ústavů na území monar-
chie od 16. století až do roku 1848 (s. 11–15). Přes 
relativně malý prostor věnovaný tomuto období se 
zde autorce podařilo vytvořit poměrně ucelený pohled 
na zkoumanou problematiku. Za zarážející je možné 
považovat fakt, že v textu není vůbec zmíněno území 
Slezska. Je tomu tak trochu paradoxně i v místech, kde 
je popisována situace v Čechách a na Moravě. Oproti 
ostatním podkapitolám není tato žádným způsobem 
vyznačena, což znesnadňuje čtenáři orientaci v knize 
a zároveň znehodnocuje jeho vstupní informaci o ob-
sahu díla, kterou získává na základě pohledu do jeho 
obsahu. Další podkapitoly jsou věnovány Bonitz-Ex-
nerově reformě, období od 50. let až do roku 1867, 
střednímu školství od rakousko-uherského vyrovnání 
až do Marchetovy reformy v roce 1908, Marchetově 
reformě, období první světové války a dívčímu škol-
ství. U těchto podkapitol (s výjimkou poslední) je 
třeba v prvé řadě ocenit jejich logickou a chronolo-
gickou návaznost stejně jako zařazení některých 
důležitých vývojových mezníků jako samostatných 
podkapitol (např. Bonitz-Exnerova a Marchetova 
reforma). Podávají přehledným způsobem základní 
a dostatečný úvod do problematiky s historickým 
nástinem vývoje středoškolských institucí od poloviny 
19. století do roku 1918. Řezníčková se však nedoká-
zala vyhnout nebezpečí některých nemístných zjed-
nodušení a nepřesných či nesprávných výroků nebo 
výskytu formálních nedostatků. Na tomto místě lze 
zmínit alespoň několik příkladů. Výrok, že „padesátá 
léta obecně znamenala pro střední školství (a nejen 
pro ně) krok zpět“, je zářným příkladem zjednodu-
šení, nepřesnosti a ve svém důsledku i faktické ne-
správnosti. Pominu v této souvislosti nesporný přínos 
padesátých let v rovině hospodářského vývoje a zamě-
řím se pouze na oblast středního školství. Již od roku 
1849 začala být ve středoškolské praxi uplatňována 
významná Bonitz-Exnerova reforma, definitivně po-
tvrzená císařem v roce 1854, která znamenala mar-
kantní a nezpochybnitelný krok vpřed oproti před-
chozímu stavu. Výrazný krok zpět představovaly pro 
střední školy naopak důsledky uzavření konkordátu 
v roce 1855. Bylo by tedy mnohem vhodnější omezit 
platnost výroku pro střední školství pouze na druhou 
polovinu 50. let 19. století. Podobně se čtenář nedočká 
vysvětlení, proč přibývá v 70. letech gymnázií a reálek. 
Autorka se v této souvislosti omezuje pouze na konsta-
tování, že vznikají na náklad obcí a že tehdejší ministr 
kultu a vyučování Karl Stremayr není příliš nakloněn 
českým snahám o rozšíření sítě českých středních škol. 
Je zde zcela opomíjen zásadní fakt existence poptávky 
společnosti, jednotlivých národností, obcí, zemí i státu 
po vzdělání a kvalifikované pracovní síle v kontextu 
hospodářského, sociálního, kulturního, správního 
a politického vývoje habsburské monarchie. Středním 
školám náleželo v daných lokalitách a době rozhodně 
zásadnější místo, než je čtenáři umožněno pochopit  
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z výkladu Řezníčkové. Značným zjednodušením a ne-
přesností ze strany autorky je rovněž označení vzniku 
české univerzity v roce 188� za velký impuls rozvoje 
středního školství. Za formální nedostatek je možné 
považovat absenci citace s odkazem na literaturu, pra-
men nebo konkretizaci informace u některých zásad-
ních nařízení, reforem a mezníků vývoje středních 
škol. Podkapitole Dívčí školství by vzhledem k jejímu 
obsahu příslušel spíše název Dívčí vyšší školství, popř. 
Dívčí střední školství. 

Druhá kapitola je nazvána Organizace studia 
(s. 35–100) a je v ní v samostatných podkapitolách 
pojednáno o vstupu na střední školu, organizaci škol-
ního roku, zkoušení a klasifikaci, maturitní zkoušce, 
obsahu vzdělávání, náplni jednotlivých předmětů, dis-
ciplinárním řádu, studentských plesech a akademiích, 
celoškolních výletech, třídních výletech, vycházkách 
a exkurzích. Pro tuto kapitolu je příznačné, že zde 
jsou obecné historické jevy a vývojové trendy, pod-
ložené studiem odborné literatury a tištěných pra-
menů, dokumentovány na příkladu Akademického 
gymnázia, resp. zejména gymnázia v Jindřichově 
Hradci. Ocenění zaslouží velmi vhodné využití publi-
kovaných vzpomínek studentů a beletrie, což činí text 
pro čtenáře přístupnějším a srozumitelnějším. Řez-
níčková poměrně erudovaně seznamuje s oficiálními 
podmínkami přijetí na střední školy (resp. gymnázia), 
financováním studia, harmonogramem školního roku, 
organizací vyučovacího týdne, učebními plány a osno-
vami pro gymnázia, genezí a vývojem disciplinárního 
řádu, organizací a průběhem studentských plesů, aka-
demií a třídních (školních) výletů aj. Celkový pozitivní 
dojem získaný po přečtení této kapitoly do jisté míry 
zastiňuje výskyt určitých nepřesností, neúplných 
informací, přílišných zobecnění, absence některých 
údajů či nedostatečné vysvětlení zkoumaných jevů. 
Jako nevhodné se mi zdá mimo jiné porovnávání údajů 
o předčasném zanechání studia pro léta 1866–1918 
(Jindřichův Hradec) se záznamy z let 1870–1890 (Aka-
demické gymnázium v Praze). Nedostatkem jiného 
rázu je naopak poněkud nesystematické zařazení 
sondy do výuky tělesné výchovy ve škole v Jindřichově 
Hradci do podkapitoly o sportovních hrách, když je 
tělesné výchově věnována zvláštní samostatná pod-
kapitola. Tvrzení, že studentů „mojžíšského vyznání“ 
bylo na školách obvykle mezi pěti a deseti procenty, je 
nepřesné a zavádějící. Možná tomu tak bylo v případě 
zde zkoumaných škol (což však není nikde uvedeno), 
ale není v žádném případě možné tento fakt vztaho-
vat na veškerá gymnázia, resp. střední školy nejen 
v Čechách, ale v českých zemí obecně. Je prokazatelné, 
že střední školy s němčinou jako vyučovacím jazykem 
vykazovaly často výrazně vyšší zastoupení židovských 
studentů, než jaké uvádí Řezníčková (názorným pří-
kladem je gymnázium v Hranicích, kde podíl těchto 
studentů představoval v letech 1871–19�0 dokonce 
�1,� % z celkového počtu). V části o studentských 
plesech a akademiích je zcela opomenuta významná 
účast lokálních elit – politických i ekonomických – na 
těchto podnicích. Dokladem toho, že autorka není 

vždy schopna rozeznat podstatné od nepodstatného, 
je její detailní popis ojedinělého exemplárního případu 
kritiky organizace studentské akademie z roku 191� 
v téže podkapitole, místo aby raději více pohovořila 
o úloze těchto školních akcí v životě příslušné lokality. 

Třetí kapitola Středoškolští studenti (s. 101–144) 
představuje pokus proniknout do struktur studentstva 
analýzou sociálního původu studentů a jejich místního 
složení. Ve zvláštních podkapitolách je rovněž pojed-
náno o studentském bydlení, hospodářských pomě-
rech, volném čase středoškoláků, vlastenectví stu-
dentů, literárních počinech, provozování hudby, tance, 
divadla, sportu a jiných „méně vznešených“ zálib. 
Autorka správně podotýká, že středoškolští studenti 
nebyli jednolitou skupinou, kterou by bylo možné 
jednotně charakterizovat. Správně je poukázáno i na 
proměnu charakteru studentstva během sledovaného 
období. Analýze sociálního původu podrobila studenty 
jindřichohradeckého gymnázia na základě sondáží do 
tzv. hlavních katalogů této školy v pětiletých interva-
lech během období let 1870–1916, přičemž vycháze-
jíc z odborné literatury konstatuje: na české střední 
školy přicházeli na rozdíl od německých středních škol 
studovat ve větší míře i chlapci z nižších sociálních vrs-
tev, což také dokumentuje v provedené analýze (resp. 
spíše v příslušné tabulce otištěné v příloze). Výhrady 
lze však mít k užité metodice práce. Řezníčková ana-
lyzuje veškeré studenty, kteří v daném školním roce 
navštěvovali gymnázium. Vzhledem k pětiletým roze-
stupům časových sond je proto část studentů zastou-
pena ve dvou sondách, což vede k určitému zkreslení 
dosažených výsledků. Uplatněný postup není autor-
kou nikde vysvětlen, stejně jako to, proč její analýza 
končí právě školním rokem 1915/1916 (snad je tomu 
tak kvůli striktnímu dodržení pětiletého intervalu). 
Omezením časové sondy na jeden konkrétní rok se 
navíc autorka vystavila nebezpečí, že zvolený rok 
bude specifickým a zapříčiní zkreslení hodnot. Místo 
aby byly získané údaje porovnány s jiným gymnáziem 
(nejlépe s jiným vyučovacím jazykem nebo typologicky 
odlišné lokality) nebo typem střední školy (reálky, pří-
padně některé z kombinací gymnázia a reálky), jsou 
komparována data jindřichohradeckého gymnázia 
se sociálním složením českých studentů pražské uni-
verzity podle G. B. Cohena. Otázkou také zůstává, 
proč nebylo využito některé jiné stratifikační schéma 
společnosti pro období 19. a počátku �0. století, ať již 
české nebo zahraniční provenience. Srovnání s jinými 
střední školami se přitom nabízelo – bylo možné 
komparovat data např. s údaji o sociální skladbě 
středoškolských studentů českých gymnázií Moravy 
a Slezska (pro období do roku 1918), případně gym-
názií prvorepublikového období.� Čtenáři je umož-

� Ze všech vytvořených prací by autorce pro kom-
paraci posloužily např. MALCHAROVá, J.: Ma-
tiční gymnázium v Opavě do vzniku Československa 
(1883–1918). Diplomová práce. Ostrava �001; KOU-
ŘILOVá, K.: Holešovské gymnázium do vzniku ČSR. 
Diplomová práce. Ostrava �00�; KUBANíKOVá, J.: 
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něno si vedle představy o sociálním původu studentů 
gymnázia v Jindřichově Hradci vytvořit také představu 
o struktuře povolání otců studentů téhož ústavu, jejíž 
analýza byla provedena za využití stejné metodiky. 
Řezníčková v části věnované sociálnímu původu stu-
dentů konstatuje a nevysvětluje, což lze dokumentovat 
např. na absenci vysvětlení a faktografického doložení 
výroku o tom, že v Praze byla oproti jiným místům 
větší koncentrace zámožnějších a lépe postavených 
rodin. Podobné nesrovnalosti je možné pozorovat také 
při čtení části o místním složení studentů, kde navíc 
Řezníčková nevytěžila zdaleka všechny informace, 
které jí analyzovaný pramen (hlavní katalogy) nabí-
zel: postihnutí bydliště studentů při studiu, vymezení 
teritoria původu studentů na základě rodiště nebo 
trvalého bydliště atd. Mnohem jistější a věrohodnější 
ve svých soudech je autorka naopak v podkapito-
lách o podmínkách při studiu, každodenním životě, 
zájmech a volnočasových aktivitách studentů, v níž 
se hojně opírá o vzpomínky studentů. Tyto předsta-
vují velmi přínosnou část celého díla, neboť uceleně 
pojednávají souvislostech a jevech, které byly doposud 
jinými autory často opomíjeny. 

Ve čtvrté, závěrečné kapitole s nepřesným názvem 
Středoškolští profesoři (s. 145–171) je nejprve načrt-
nuta příprava na výkon povolání středoškolského 
pedagoga. Přitom je proveden krátký exkurz před 
rok 1848, jsou rozvedeny důsledky změn vyvolaných 
Bonitz-Exnerovou reformou i dalšími reformami sys-
tému z let 1881, 1897 a 1911. Opomenuta nezůstala 
ani problematika tzv. zkušebního roku (Probenjahr), 
kde však mohlo být přece jen poněkud více pohovo-
řeno o těžkostech, které znamenal pro řadu budoucích 
profesorů. Podkapitola o složení pedagogického sboru 
se zaměřuje především na jeho velikost a hierarchiii, 
přičemž více než polovina textu je věnována suplen-
tům. I když by se dalo očekávat, že zde bude pojednáno 
také o fluktuaci, teritoriálním původu nebo mobilitě 
středoškolských pedagogů, zůstala tato témata nedo-
tčena. Pouze mobilita je alespoň částečně (i když 
vcelku nelogicky) přiblížena v rámci podkapitoly 
o zdravotním stavu profesorů. Ve zbývajících podkapi-
tolách o postavení, finančních poměrech a sociálním 
postavení jsou středoškolští pedagogové představeni 
jako státní úředníci se všemi důsledky z toho vyplýva-
jícími. Zařazeni jsou správně do sociální skupiny inte-
ligence. Podle autorky byla jejich společenská prestiž 
vysoká a hlavně v menších městech patřili k „vybrané 
společnosti“. Z toho pak autorka dedukuje také záva-

Vývoj českého gymnázia v Kroměříži do vzniku Česko-
slovenska. Diplomová práce. Ostrava �003. STEIN-
BACHOVá, V.: Sociální původ studentů gymnázia 
v Domažlicích a ve Stříbře v letech 1918–1938. Stu-
die k sociálním dějinám 7, �001, s. 13�–157; MAC-
KOVá, M.: Studentstvo gymnázií v Lanškrouně a ve 
Vysokém Mýtě v letech 1918–1938. Studie k sociálním 
dějinám 9, Opava �00�, s. �3–47; MERTOVá, K.: Stu-
denti středních škol okresu Chomutov 1918–1938. 
Studie k sociálním dějinám 9, �00�, s. 49–135.

zek profesorů k určitému typu chování na veřejnosti 
i doma. V této souvislosti nevyužila autorka bohužel 
některých novějších prací vzniklých na podobné téma. 
Poslední podkapitola je pokusem znázornit a objasnit 
obraz osobnosti středoškolských profesorů v očích 
žáků a veřejnosti. Významnou úlohu při koncipování 
této části díla sehrály vzpomínky studentů, kterých je 
(ostatně jako v celém díle)dovedně využito. Příčinu 
přísného chování profesorů vůči žákům spatřuje Řez-
níčková v jejich sociálním původu, nedostatečných 
vědomostech z oboru pedagogiky, didaktiky a psy-
chologie a v poměrech panujících na řadě škol. Tvr-
zení o sociálním původu středoškolských pedagogů 
zejména z nižších a středních vrstev společnosti by si 
však zasloužilo podložení na základě analýzy nebo ale-
spoň sondy do personálií členů pedagogického sboru. 

Tezovitý charakter závěru práce je přes svou délku 
(čtyři strany) obsahově nedostačující. Omezuje se 
v podstatě na opakování již v jednotlivých kapitolách 
vyřčených výroků. Postrádá patřičný nadhled, synteti-
zující informace zařazené do širších souvislostí hospo-
dářského, sociálního, komunálně-politického a legis-
lativního vývoje přinejmenším habsburské monarchie 
zkoumaného období. 

Na recenzovaném díle je třeba ocenit především 
odvahu při volbě tématu celé práce i jednotlivých kapi-
tol a komplexní pohled na zkoumanou problematiku 
(avšak často pouze avizovaný). Vyzdvihnutí si zaslouží 
rovněž zvolená čtivá forma výkladu, který je na mnoha 
místech vhodně doplněn poutavými citacemi ze vzpo-
mínek studentů či beletrie. Pozitivním počinem je 
vedle poměrně zdařilého propojení obecného vývoje 
a jeho dokumentace na příkladu jindřichohradeckého 
gymnázia také zařazení slovníčku odborných výrazů 
užitých v textu (s. 185–186). Zvolená poutavá forma 
výkladu však velmi často vítězí nad jeho obsahovou 
stránkou. V celé knize se vyskytuje řada nepřesných 
a nesprávných tvrzení, poměrně časté jsou i příliš 
zobecňující informace nepodložené patřičnými daty. 
Výtky lze však směřovat i k vlastnímu konceptu práce. 
V názvu avizovaných středních škol se čtenář v tomto 
díle nedočká. Za nevyhovující je možné považovat 
zobecnění vytvořené převážně na základě analýzy 
údajů pro gymnázium v Jindřichově Hradci a jen po-
skrovnu doplňované o poznatky z pražského Akade-
mického gymnázia. Mnohem cennější a výmluvnější 
by jistě bylo provedení komparace na základě analýzy 
více středoškolských ústavů (nejen gymnaziálních) 
z různých oblastí Čech nebo českých zemí, typologicky 
odlišných lokalit a regionů, resp. ústavů s různými 
vyučovacími jazyky. Kniha vychází ze slušné znalosti 
odborné literatury, i když pro vytvoření uceleného 
pohledu na zkoumanou problematiku i postižení 
podstaty určitých jevů autorce zcela evidentně schází 
znalost některých prací (např. Cohenovo dílo Edu-
cation and Middle-Class Society in Imperial Austria 
1848–1918. West Lafayette. Indiana 1996; příspěvky 
J. Havránka, J. Kolejky či A. Pokludové o inteligenci, 
středoškolských pedagozích a středních školách, ně-
které příspěvky z německé řady o Bildungsbűrgertum 
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aj.). Při pohledu do použitých pramenů je zřejmé, že 
bylo využito různých druhů archivních pramenů, jež 
umožňují poměrně komplexně obsáhnout téma vývoje 
určité střední školy na úrovni její mikroanalýzy: školní 
kronika, hlavní katalogy, protokoly o profesorských 
poradách, osobní spisy profesorů nebo pozůstalosti. 
Z tištěných pramenů je třeba ocenit zejména široké 
využití výročních zpráv, dobového tisku českých stře-
doškolských profesorů, popř. norem vztahujících se 
ke střednímu školství. Vytknout však lze jen spora-
dické využití regionálního tisku (a to ještě v souvislosti 
se vzpomínkami) a absenci školských schematismů 
zemského nebo předlitavského významu, které by po-
mohly zařadit zkoumanou problematiku do širšího 
rámce vývoje středního školství. Práce je opatřena 
poznámkovým aparátem, jenž je umístěn až za jejím 
závěrem, což čtenáři stěžuje orientaci v poznámkách 
a plynulost četby. Počet poznámek (�66) je vzhledem 
k rozsahu výkladové části (171 stran) adekvátní, avšak 
zejména u některých závažných mezníků, význam-
ných ministerských výnosů a nařízení příslušný odkaz 
chybí. Za formální nedostatek považuji fakt, že při 
citaci archivních pramenů není zásadně uváděno 
inventární číslo. U díla s podobnou tématikou by se 
dalo očekávat zařazení bohaté obrazové přílohy, foto-
grafií členů profesorského sboru a studentů, školních 
budov či školních akcí. Tyto však recenzovaná kniha 
neobsahuje, výjimkou je pouze obálka, a to je na knihu 
podobného charakteru žalostně málo. Práci oboha-
cují tabulky (10), které jsou otištěny v příloze na jejím 
konci a jež dokumentují některá tvrzení v textu. U prv-
ních tří tabulek by čtenář jistě uvítal také pramen, na 
jehož základě byly vytvořeny. 

Přes veškeré výše uvedené připomínky považuji 
recenzovanou knihu za práci, která v mnoha ohledech 
doplňuje dosavadní poznatky o některá méně známá 
zjištění. 

Petr Kadlec

BEDNARSKI, Adam: Architektura jednorodzinnych 
zespołów mieszkaniowych w Gliwicach z lat 1919–
1939. Gliwice : Muzeum w Gliwicach, �007, �00 s. + 
7� s. katalog + mapa. ISBN 978-83-89856-15-9. 

Architektonický charakter průmyslových měst je 
zcela jiný, než tomu bývá u většiny tradičních kultur-
ních a správních center. Zjednodušeně lze říci, že je 
to dáno především jejich překotným vývojem během 
gründerské éry, rychlou, byť ne vždy zcela koordino-
vanou urbanizací, a také, a to zejména, ohromnými 
migracemi volných pracovních sil. Právě potřeba 
poskytnutí přístřeší nově příchozím dělníkům a za-
městnancům průmyslových podniků byla určujícím 
faktorem vedoucím k výstavbám dělnických kolonií 
a sídlišť, které se tak staly jedním z monumentů indu-
strializace. 

Jejich význam i kvality bývají často plně doceňovány 
teprve dnes. Problematika dělnického bydlení se stala 
fenoménem, kterému je i u nás již několik let věnována 
velká pozornost. A právě z toho důvodu je vhodné 
představit i tuto, byť ne zcela aktuální publikaci Adama 

Bednarskiého, vydanou muzeem v Gliwicích v edici 
monografických studií jako její 14. přírůstek. Jak je 
z předmluvy patrné, dostalo se mladému autorovi té 
cti, že byla publikována jeho původní diplomová práce 
obhájená roku �004 na katedře architektury Polytech-
niky slezské v Gliwicích (Wydział Architektury Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach).

Narozdíl od většiny ostatních hornoslezských prů-
myslových měst došlo v Gliwicích k největšímu sta-
vebnímu boomu v oblasti dělnického bydlení až v éře 
meziválečné (viz vymezení práce léty 1919–1939) 
a za jejich vznikem zde již nestál podnik či průmys-
lový závod, ale především město, stát a četná bytová 
družstva a akciové společnosti zaměřené na výstavbu. 
To vycházelo především ze skutečnosti, že Gliwice se 
sousedními Zabrze a Bytomí byly jedinými městy hor-
noslezské průmyslové oblasti, která zůstala i po roce 
1919 součástí Německa a stala se tak následně cílem 
migračních vln německého obyvatelstva z nových 
polských území. Bytová výstavba se tím stala nejen 
nutností, ale do jisté míry i nástrojem německé propa-
gandy.

Specifičnost problematiky v daném prostředí při-
spívá k atraktivitě tématu, které je však natolik složité 
a mnohovrstevnaté, že se autor, i vzhledem k možnos-
tem výchozí diplomové práce, musel omezit pouze 
na jediný problém. Tím měla být právě architektura 
domků jednotlivých sídlišť a osad a jejich urbanistické 
začlenění do organismu města. 

Proto kniha logicky začíná kapitolou nastiňující 
vývoj problematiky řešení otázky dělnického bydlení 
v Evropě v průběhu 19. století i s příklady průkop-
nických urbanistických teorií, kdy autor vyzdvihuje 
především Howardovu ideu zahradních radiálních 
měst jako model, který bude později zčásti uplatněn 
právě v Gliwicích. Hledání cest k ideálním formám 
společného bydlení ve �0. století ilustrují oddíly věnu-
jící se pionýrským počinům ve �0. letech v Holandsku, 
Rakousku, Německu i přímo ve Slezsku.

Následuje stěžejní kapitola zabývající se řešením 
problematiky v Gliwicích v dané době, úzce zaměřená 
především na činnost hlavního městského stavitele 
Karla Schabika a jeho urbanistické projekty, včetně 
popisů významných realizací.

Po dočtení této kapitoly však čtenář překvapeně 
zjistí, že je prakticky na konci knihy (byť objemově 
sotva ve třetině), neboť následuje již jen schématicky 
pojatá část analyzující „architekturu“ jednotlivých 
sídlišť. Do té doby ladně psaná kniha razantně ztrácí 
dynamiku a čtenář si hořce uvědomí, na kolik zásad-
ních otázek nenalezl odpovědi (viz níže).

Následující analytická část se pokouší o typologii 
jednotlivých sídlišť (celkem se jedná o �4 sídlištních 
celků na území města Gliwic), a to jak z hlediska urba-
nistického (zasazení sídliště do organismu města, dále 
pak urbanistické řešení samotného sídliště), tak typo-
logie domů (varianty řešení domů). Dle těchto katego-
rií pak autor uspořádal katalog sídlišť.

U každého sídliště jsou uvedeny jeho typologické 
znaky dle výše uvedených kategorií, základní infor-
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mace ohledně doby vzniku, autorství (byť práce často 
poněkud zavádějícím způsobem uvádí jako autory pro-
jektů přímo jednotlivé bytové společnosti, které zpra-
vidla plnily spíše roli stavebníka než stavitele), rozlohy 
sídliště, počtu objektů, obytné plochy domků a veli-
kosti parcely se zahradou. Následuje stručná infor-
mace o lokalizaci sídliště, stručný popis budov a stav 
dochování. Autor ke každému sídlišti nashromáždil 
bohatý fotografický materiál současného stavu, místy 
dokázal najít i cenné historické fotografické záběry či 
projektové skici a neopomněl přidat ani výřezy z dobo-
vých katastrálních map. Tímto stylem je charakterizo-
váno všech �4 sídlištních celků.

Je-li možné autorovi pro rozsáhlost tématu odpustit, 
že čtenáře alespoň stručně neinformoval např. o struk-
tuře a sociální stratifikaci obyvatel daných celků, jejich 
počtu, odrazu migrací na demografické křivce Gliwic, 
zainteresovanosti města a jeho politických garnitur 
na vzniku nových osad (v podstatě z textu není ani 
zcela jasné, kdo výstavbu jednotlivých sídlišť inicioval, 
prováděl a financoval), o rolích jednotlivých bytových 
společností a družstev atd., nelze přimhouřit oko nad 
problémem, který měl být dle názvu knihy jejím stěžej-
ním tématem. A tím měla být architektura! I přesto, 
že sídliště vznikala v rozmezí �0 let a i díky tomu mají 
často zcela odlišný charakter, nenalézáme v knize 
stylový rozbor architektury jednotlivých domů ani 
se nás autor nesnaží seznámit s danou problemati-
kou v kontextu doby a daného regionu. A přitom zde 
a v blízkém okolí kromě bezejmenných projektantů 
či již zmíněného místního Karla Schabika působilo 
mnoho německých autorů zvučných jmen, jako jsou 
architekti Bruno Taut, Hans Poelzig, William Müller 
či Georg a Emil Zillmannové, jejichž příklad a vliv zde 
bezpochyby působil.

Ovšem abychom Bednarskiému zcela nekřivdili, 
je nutné vyzdvihnout některé momenty, jakým je 
zejména autorův odborně technický přístup k proble-
matice, velmi užitečný v kontextu památkové péče. 
Autor si všímá detailů, upozorňuje na původní mate-
riálovou kvalitu, která byla při následných opravách 
často degradována. Přináší soupis nejzachovalejších 
prvků, včetně rozměrů původních okenních a vstup-
ních otvorů. Právě ty většinou zásadním způsobem 
ovlivňují charakter daných budov, nejsnáze podléhají 
zubu času i proměnám vkusu majitele a tím pádem 
bývají často s nepochopením původní myšlenky nahra-
zovány neadekvátními novotvary.

Velmi přínosná je také poslední část knihy – katalog 
přinášející názorný přepis, resp. překreslení původní 
projektové dokumentace včetně náhledů, půdorysů 
i popisů původního rozčlenění místností. Rovněž tato 
materiálová část může výrazně napomoci při studiu 
dané problematiky, vhodně využita může být zejména 
při komparaci s jinými projekty. Budiž přičteno autoru 
ke cti, že pracné překreslení původní dokumentace v no-
vých projekčních programech je jeho vlastním dílem.

Jak s knihou Adama Benarskiého naložit? Přes 
řadu bílých míst a slabin nelze než ocenit smělý auto-
rův pokus o komplexní přehled gliwických sídlišť me-

ziválečné éry, která jsou touto formou širší veřejnosti 
představena patrně vůbec poprvé. Kniha tak předsta-
vuje dobrou základnu či odrazový můstek ke studiu 
dané problematiky v Gliwicích a s přiloženým plán-
kem poslouží nesporně také jako dobrý průvodce po 
zákoutích města, kam prozatím stále turistické značky 
nevedou.

Jiří Jung

TOMEŠ, Josef (ed.): Naše nynější modernita : (Dis-
kuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaro-
slava Krejčího). Praha : Sociologické nakladatelství 
(SLON) a Ústav T. G. Masaryka, �008, 68 s. ISBN 
978-80-864�9-8�-3.

Pod edičním vedením Josefa Tomeše vydalo Socio-
logické nakladatelství a Ústav T. G. Masaryka tento 
útlý sborník obsahující šest diskusních příspěvků, 
které byly proneseny na mezinárodním vědeckém ko-
lokviu Naše nynější modernita, věnovanému proble-
matice modernity, jejímu pojmovému ukotvení, časo-
prostorovému vymezení a zohlednění jejího vývoje. 
Setkání nad zajímavým tématem, jehož spolupořada-
teli byly Masarykův ústav a Archiv AV ČR, se uskuteč-
nilo v dubnu roku �007 v Praze. 

Hlavní myšlenkové podněty vzešly z pozoruhod-
ného vědeckého díla Jaroslava Krejčího, emeritního 
profesora univerzity v anglickém Lancasteru. Jeho 
dílo je neoddělitelně provázáno i s jeho pozoruhod-
ným životním osudem. Jaroslav Krejčí (* 1916) absol-
voval Právnickou fakultu UK. Profesně se zabýval 
ekonomickými vědami a makroekonomií. Působil ve 
Státním úřadu plánovacím, přednášel na Vysoké škole 
politické a sociální (1946–1951), kde se 1947 habili-
toval a v letech 1948–195� působil na Vysoké škole 
obchodní v Praze. Po únoru 1948 pracoval v Národo-
hospodářském ústavu Hlávkovy nadace. V roce 1954 
byl zatčen a o rok později odsouzen za údajnou vele-
zradu na 10 let (ta měla spočívat v „přípravě odbor-
níků na návrat ke kapitalismu“; jako ekonomický 
expert sociální demokracie také upřednostňoval jiné 
způsoby plánování, odlišné od oficiálně prosazované 
cesty; navíc jako člen sociálně demokratické strany 
odmítl po únoru 1948 vstoupit do KSČ; přitěžující byl 
i jeho původ – otec Jaroslav Krejčí působil ve vládní 
sestavě Protektorátu Čechy a Morava jako ministr 
spravedlnosti a později i jako premiér), propuštěn byl 
v roce 1960 díky amnestii. Po srpnové okupaci odešel 
do Rakouska a počátkem roku 1970 zakotvil v anglic-
kém Lancasteru, kde roku 1976 dosáhl profesury. Po 
roce 1989 působí opět také ve své vlasti a navzdory 
svému vysokému věku stále aktivně pracuje. 

Dnešní vědecké poznání tíhne spíše ke stále užší 
specializaci, a proto je jistě zajímavé seznámit se 
s názory badatele, jenž se dokáže ostříleně pohybo-
vat na bázi více vědních disciplín. Široký záběr aktivit 
profesora Krejčího dokládá i skutečnost, že jej mnozí 
označují za jednoho z mála skutečných polyhistorů. 
Známý je především jako zastánce makrosociologic-
kého výkladu dějin, metodologickým nástrojem je 
mu tzv. integrovaná společenská věda postavená na 
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plodné koexistenci a kombinaci sociologie, ekonomie, 
historie, politologie, religionistiky a kulturní antropo-
logie. Optikou tohoto nástroje pak proniká do dějin 
civilizací a kultur, jejich prolínání, střetávání či kon-
fliktů. 

Krejčího referát Naše nynější modernita v dějinné 
perspektivě věnovaný aplikaci daného badatelského 
pojetí na soudobé fáze modernity proto otevírá zmí-
něný sborník. Autor se věnuje otázce charakterizování 
modernity coby pojmu, jímž většina soudobé litera-
tury označuje současnou fázi lidského vývoje. Moder-
nizační prvky v podobě podstatných novostí (moder-
ností) v životních způsobech lidstva nachází už od dob, 
kdy člověk fungoval ještě jako lovec či sběrač. Moder-
nizační vlny proto chápe v jejich různém průběhu, 
a to časovém i prostorovém. Ty nejpodstatnější z nich 
pak charakterizuje termínem socio-antropologické 
mutace. V dějinách vymezuje Krejčí tři tyto mutace. 
První spočívala v přeměně životního stylu lovců a sbě-
račů na typ zemědělců a pastevců. Vznik a rozvoj ves-
nického způsobu života, včetně výroby pracovních 
nástrojů a domestikačních metod zvěře byly hlavními 
prvky pomalé a zeměpisně diferencované moderni-
zace. Určitý s tímto vývojem spojený posun vidí autor 
i v mentální výbavě člověka. Ve vztahu k prostředí 
a přírodě se tedy změnil z kořistníka v hospodáře. 
Předpokladem druhé mutace (asi o pět až šest tisíc let 
později) bylo rozšíření zemědělství na oblasti zavlažo-
vané vodními stavbami, vznik nových typů metalurgie 
a především vznik měst, architektury a písma. Tento 
komplex podmínek způsobu života jsme si navykli dle 
autora nazývat civilizace (v singuláru). Její jednotlivé 
formy však byly a jsou modifikovány odlišnými před-
stavami o životním údělu, nestejným pojetím smyslu 
života a smrti, obraz tedy není jednolitý, je utvářen 
více socio-kulturními konfiguracemi, tj. dílčími civili-
zacemi. V tomto období člověk vlastně nad přírodou 
vytvářel kulturně diferencovanou nadstavbu. Každá 
z civilizací (či jinak řečeno socio-kulturních konfigu-
rací) se vyvíjela postupně, v dlouhodobém vývoji se 
střídala období rozmachu i útlumu. Tyto historicky 
identifikovatelné společnostní útvary se v převážné 
míře vytvářely nezávisle na sobě. Právě tato diferen-
ciace druhé velké modernizační vlny dosahující inten-
zity sociálně antropologické mutace se stala diferenci-
ačním faktorem třetí mutace, naší nynější modernity. 
V ní se stává člověk přírodě manažerem a současnost 
je v Krejčího pojetí antropologickou mutací z epochy 
civilizace do epochy technizace. 

Třetí mutace je mnohem pronikavější než obě před-
chozí. Autor vymezuje její stěžejní prvky: 1) zrych-
lování rozsahu a intenzity zásahů (konstruktivních 
i destruktivních) do přírodního životního prostředí; 
�) mechanizace výrobních i distribučních procesů, 
přepravních možností, jakož i písemných, i zvukových 
projevů a početních úkonů; 3) redukce času potřeb-
ného pro písemný, zvukový i místní styk lidí (Gidden-
sovým termínem časoprostorová komprese); 4) rozvoj 
lékařství a medicinální techniky umožňující repro-
dukci lidských orgánů a prodlužování života, jakož 

i pohlavní styk bez rizika oplodnění; 5) překonávání 
zemské tíže a průzkum kosmu; 6) snaha o racionální 
regulaci mezilidských vztahů prosazováním etických 
pravidel v mocenském dosahu konsolidovaných spo-
lečnostních útvarů (států); 7) globalizace, tj. celosvě-
tové šíření situací v předcházejících bodech. Navíc až 
tato současná modernizace, kterou Krejčí klasifikuje 
jako třetí socio-antropologickou mutaci, dosáhla ta-
kové úrovně poznávací intenzity a výrobní dovednosti, 
že se jejímu dopadu nemůže žádná část světa uzavřít, 
případně vyhnout. 

Ještě na sklonku minulého století vnímali lidé svět 
rozdělený na tři části: 1) svět kapitalismu a demokra-
cie; �) svět socialismu směřujícího ke komunismu a 3) 
různorodý třetí svět, jehož jednotlivé země se stávaly 
kolbištěm zájmů světa prvého a druhého. Dnes vyme-
zujeme podle autora jiné tři části: 1) europoidní západ; 
�) asijský východ a 3) interkontinentální jih. 

Krejčí neopomíná ani demografický rozměr naší 
modernizační perspektivy. Západní Evropa coby ma-
teřská oblast naší současné modernity již dávno ztra-
tila svoji demografickou vitalitu a východní Evropa 
se hroutí. Pouze Amerika spolu s Austrálií si do jisté 
míry udržují tempo demografického růstu, které se 
blíží světovému průměru. Naproti tomu je zřejmý silný 
demografický nárůst v islámském světě, což utváří 
předpoklady pro pokračování muslimské imigrace do 
západní Evropy stejně jako růst jejích enkláv na západ-
ním Balkáně a v Rusku. Autor upozorňuje na možný 
vážný dopad této situace na významnou vymoženost 
západní civilizace – rovnost pohlaví. Podobně závažný 
dopad na proměnlivost populační struktury světa lze 
spatřovat i ve vztahu mezi množícím se lidstvem a pří-
rodním prostředím, které člověk řídí. 

Možnost uchopení současné fáze modernity a jejích 
vývojových tendencí optikou makrosociologického vý-
kladu dějin pomocí integrované společenské vědy se 
odráží i v dalších otištěných diskusních příspěvcích. 

Islandský filozof a sociolog Johann P. Arnason ve 
svém navazujícím příspěvku Axialita jako model civi-
lizačních proměn. Kritické poznámky k Eisenstadtově 
koncepci civilizační analýzy hodnotí Krejčího úvahy 
o mutacích. Prezentuje je jako dvě mutace, a to na 
jedné úrovni jako civilizační mutace a na jiné jako 
antropologické mutace. První dvě antropologické 
mutace vykládá Arnason na základě Krejčího pojetí 
jako předchůdce vzniku vyhraněných a rozrůzněných 
civilizací. Třetí antropologická mutace je pak v Arna-
sonově interpretaci Krejčího spíše na obzoru než na 
začátku modernity, domnívá se, že se k ní v součas-
nosti teprve přibližujeme, a spojuje ji s překonáním 
časových a prostorových vzdáleností. Civilizační 
mutace považuje autor za úzce propojené s novými 
kulturními výklady lidské situace ve světě a všeho, co 
s tím souvisí, mutacím antropologickým naproti tomu 
přisuzuje hlubší dimenzi proměn základních parame-
trů lidské situace ve světě. 

Historické období asi od 8. do 4. století př. n. l. 
je podle Arnasonova pojetí spektrem transformací, je-
jichž výklady kolísají mezi civilizační a antropologic-
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kou mutací. Chce-li lépe vystihnout struktury této his-
torické epochy, pak užívá termínu axialita (samotné 
období je německy označováno termínem Achsenzeit, 
v angličtině Axial Age; v češtině je pravděpodobně nej-
lepším ekvivalentem pojmu osová doba). Připomíná, 
že výraz Achsenzeit se prvně objevuje ve spisu Karla 
Jasperse z roku 1949 Vom Ursprung und Ziel der Ge-
schichte. Bez ohledu na terminologickou přísnost je 
zde možné hovořit o jisté souvislosti s modernitou, 
neboť mnozí z autorů zabývající se daným tématem 
vymezují axialitu (či osovou dobu) coby zdroj nebo 
předobraz modernity, což je důležitým prvkem pro 
komparativní civilizační analýzu. 

Jedním z těch, jimž je osová doba východiskem nebo 
vzorovým případem, v němž lze názorně uplatnit civi-
lizační perspektivu, je izraelský sociolog S. N. Eisen-
stadt. Arnason připomíná jeho kritiku klasických 
teorií modernizace a zdůrazňování diverzity moderni-
začních procesů a moderních společenských struktur. 
Různé podoby modernity v různých částech světa jsou 
mimo jiné podmiňovány i civilizačním dědictvím od 
západokřesťanského až po čínské aj. Eisenstadt tedy 
dospívá ke specifickému a mnohorozměrnému plura-
lismu evropské civilizace. A právě axiální perspektivu 
považuje za vhodné východisko pro šířeji založenou 
koncepci komparativní civilizační analýzy. 

Interpretace osové doby není jednoznačně dána, 
řada autorů k ní přistupuje různě. Například již kolem 
roku 1760 hovoří francouzský orientalista Anque-
til-Duperron o „une révolution spirituelle du genre 
humain“, velké duchovní revoluci lidského rodu (zahr-
noval do ní Řecko, starý Izrael, írán, částečně i Indii). 
Ucelenější pohled podal v již zmíněném spisu Karl 
Jaspers. Transformace osové doby se rozprostírají od 
Řecka až po Čínu. Vlastně se jedná o jakýsi univerzální 
duchovní průlom. Jistou souvislost to má i s tím, čemu 
Jaspers ve své vlastní filozofii říká Existenzerhellung. 
Je to kvalitativně nové pronikání do situace člověka ve 
světě, do časových, prostorových a mentálních para-
metrů lidského konání ve světě. Neopomíjí ani vztah 
k transcendenci, v jednotlivých civilizačních okru-
zích různě pojímané. Eisenstadt chápe osovou dobu 
jako překročení historického prahu, jádrem axiální 
problematiky je mu nový kulturní výklad světa, který 
současně otevírá nové sociální prostory pro individu-
ální a kolektivní jednání nejrůznějšího druhu. Axialitu 
proto vnímá jako abstraktně pojatý model sociálně 
kulturních transformací. Samotný Arnason v závěru 
nastiňuje tři aspekty, dimenze diferenciace mezi axi-
álními proměnami: 1) vztah mezi tradicí a inovací; 
�) sociokulturní aspekt – vztah mezi kulturními ino-
vacemi a sociálně politickými projekty; 3) mezicivili-
zační aspekty axiálních inovací. 

Ke hlavním dvěma referátům předneseným na kolo-
kviu Jaroslavem Krejčím a Johannem P. Arnasonem se 
ve svých diskusních vystoupeních připojili ještě filozof 
Ladislav Tondl z Filozofického ústavu AV ČR, sociolog 
Miloslav Petrusek z FSV UK v Praze a dva sociologové 
působící na FF UP v Olomouci, František Znebejánek 
a Helena Kubátová. 

Tondlovo vystoupení nazvané Znalosti, hodnoty a ci-
vilizace zdůraznilo především prospěšnost pojímání 
civilizace jako kompletního, relativně konsistentního 
celku vzájemně podmíněných lidských, sociálních 
i kulturních dimenzí společenského života. Tohoto 
pojetí lze následně využít jako nástroje při zkoumání 
sociálních jevů, představuje vlastně jakousi alterna-
tivu či korekci jednostranně analytického přístupu. 

Miloslav Petrusek přispěl do diskuse zamyšlením, 
jež neslo název Budoucnost utopického socialismu. 
Podle něj zůstává určitým dluhem našich společen-
skovědních bádání skutečnost, že si jednoduše pří-
liš nevšímáme výsledků a publikací svých kolegů 
z jiných oborů, slovy autora „že se navzájem příliš 
nečteme“. I to je podle Petruska příčinou, proč není 
Krejčího syntetizující pokus o „globální dějiny“ šířeji 
znám a zůstal spíše na okraji zájmu společenskovědní 
badatelské obce. Autor také připomíná další, podle 
svých slov podnětné spisy, kterých si nikdo příliš nepo-
všiml. V této souvislosti zmiňuje práce Jiřího Stehlíka 
(Budoucnost lidského společenství. Praha :Karolinum, 
�000, 368 s.) a Valerije Pulmana (Prognoz suďby če-
lověčestva : Razmyšlenija o globalnom kapitalizme, 
demokratičeskom socializme i istorii SSSR. Tallin : 
KDP, �007, 584 s.). Oba spisy jako jedinou smyslu-
plnou variantu budoucího vývoje vidí jakousi podobu 
demokratického a humánního socialismu. Petrusek se 
neztotožňuje se všemi myšlenkami obou autorů, nic-
méně považuje je za hodné zmínky. 

František Znebejánek pojmenoval svůj příspěvek 
Poznámky k civilizační a antropologické mutaci v pojetí 
Jaroslava Krejčího. Vychází z Krejčího definice mutace, 
kterou tento vědec podal ve svém zásadním, česky 
vydaném díle (Krejčí, Jaroslav: Postižitelné proudy dě-
jin : Civilizace a sociální formace, struktury a procesy, 
kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, 
národy a státy. Edice Studijní texty [vol.] �3, Praha : 
Slon, �00�, 563 s., ISBN 80-864�9-09-1, s. 43�): 
Jde-li o přetváření civilizace v linii postupné, tj. dané 
změnou paradigmatu lidského údělu, dáváme přednost 
slovu mutace. Tento termín implikuje větší míru spon-
tánnosti, resp. nekoordinovaných záměrů, než by vyplý-
valo z termínu transformace. Mutace znamená novou 
hodnotovou orientaci. Znebejánek se domnívá, že 
Krejčí prozatím své úvahy o mutacích nesoustředil do 
ucelené teoretické koncepce a ve shodě s vyjádřením 
autorky posledního zde otištěného příspěvku Helenou 
Kubátovou považuje civilizační a antropologickou mu-
taci spíše za empirická zobecnění než za teoretické 
koncepty. Upozorňuje též na inspirující práce Alaina 
Touraina o postindustriální společnosti a sociálních 
hnutích. Zatímco Touraine identifikuje obsah mutace, 
mechanismy, jimiž k mutaci dochází, a zaobírá se 
i vztahem mezi prostředím a aktérem s akcentací pro-
duktivních aktivit lidí, Krejčí tento aspekt v analýze 
proudů dějin neřeší. Ve svém díle se zabývá zejména 
trendy institucionálních změn a konkrétní aktivity lidí 
pomíjí. Zahrnutí průzkumu úlohy aktéra v těchto pro-
cesech by ovšem podle Znebejánka Krejčího výklad 
mohlo obohatit. Touraine považuje i nejrozvinutější 
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kapitalistické společnosti stále ještě za společnosti 
industriální. V jeho výkladu se na horizontu objevuje 
nový typ společnosti, tj. společnost postindustriální, 
v níž člověk dosahuje schopnosti programovat svoji 
budoucnost. Tyto dva jevy – nový typ společnosti 
a programovací schopnosti člověka – korespondují ve 
Znebejánkově pohledu s civilizační a antropologickou 
mutací Jaroslava Krejčího. Touraine si v těchto muta-
cích všímá i role konkrétního aktéra – sociálních hnutí. 
Krejčí, ačkoli si vztah mezi člověkem a prostředím 
uvědomuje, jej bližší analýze nepodrobuje. 

Poslední publikovaný diskusní příspěvek Heleny 
Kubátové s názvem Poznámka k charakteru civilizační 
a antropologické mutace se pokouší o bližší precizaci 
těchto pojmů a jevů s nimi spojených. Mutaci pojímá 
jako empirickou kategorii umožňující popis empiric-
kých změn civilizací a člověka. Dospět k mutaci jako 
teoretickému pojmu vyžaduje teoretické zobecnění 
empirického procesu změn. Jestliže civilizační mutaci 
chápeme jako změnu prostředí a antropologickou 
mutaci jako změnu člověka, pak lze podle Kubátové 
problém vztahu mezi mutacemi interpretovat v rovině 
problému vztahu mezi člověkem a jeho prostředím. 
Tento vztah je možno na základě autorčina vyjádření 
vymezit různými způsoby, nastiňuje zde tři možnosti – 
1) kulturologické pojetí vztahu mezi člověkem a jeho 
prostředím Ruth Benedictové: spojení historismu 
a psychologismu (kultury nevznikají v důsledku lidské 
adaptace na přírodní prostředí; kultury jsou odlišné, 
protože každá konkrétní instituce je důsledkem urči-
tého historicky vybraného psychického rysu; spole-
čenské jevy nemají biologický základ); �) strukturalis-
tické pojetí vztahu mezi člověkem a jeho prostředím 
Norberta Eliase (existuje univerzální společenský tlak 
na vytvoření individuální seberegulace. Krejčí chápe 
toto pojetí civilizačního procesu jako induktivní popis 
psychologických změn chování a postojů v důsledku 
tlumení pudů) a 3) biologicko-kulturní pojetí vztahu 
mezi jedincem a prostředím Josefa Šmajse (kritizuje 
teorie pojímající lidskou kulturu a dějiny jako vzestup 
moci člověka nad přírodou; člověka vidí jako aktivní 

živočišný druh, jehož aktivita se projevuje v kulturní 
evoluci). Z definice civilizační mutace nelze podle 
Kubátové automaticky implikovat, že se jedná o kul-
turní či strukturní změnu. Zatímco první dvě mož-
nosti vymezení daného vztahu považuje za vzdálené 
Krejčího pojetí, třetí pohled na vztah mezi prostředím 
a člověkem interpretuje Kubátová jako vztah blízký 
Krejčího třetí antropologické mutaci. Považuje ji za 
živelnou a tvrdí, že na jejím konci vlastně stojí člověk 
vytržený ze své přirozenosti, umělý člověk, člověk- 
-robot. 

Krejčího myšlenková šíře je vskutku inspirativní, 
v jeho dílech jsou patrné například vlivy Maxe Webera, 
A. J. Toynbeeho, S. P. Huntingtona, I. Wallersteina aj. 
Hlubokou znalost jejich teorií Krejčí využívá k formu-
lování svého zájmu o obecnou teorii společnosti ozna-
čovanou jako makrosociologie s podrobuje přitom 
sociální změny důkladnému sociologickému studiu 
s důrazem na fáze a podoby historického vývoje této 
teorie. Krejčího erudice je skutečně dobrým východis-
kem pro pokus o komplexní pohled na dějiny. 

Pro seznámení s pracemi Jaroslava Krejčího je pro 
českého čtenáře asi nejpodstatnější jeho objemná pu-
blikace Postižitelné proudy dějin, vydaná Sociologic-
kým nakladatelstvím v roce �00�, do níž autor vtělil 
výsledky svého celoživotního bádání. Ani publikace 
mapující Krejčího životní osudy by neměla uniknout 
pozornosti zájemce o jeho dílo (Krejčí, Jaroslav: Mezi 
demokracií a diktaturou : Domov a exil. Praha : Masa-
rykův ústav – Archiv AV ČR v nakl. Albis International, 
�006, ISBN 80-86404-19-6, �99 s.).

Rozsahem nevelký sborník přispívá k jednomu z té-
mat, kterým se Krejčí dosti zabýval. Jedná se o čtení 
náročné, ale ne nesrozumitelné, vyžaduje ovšem čte-
nářovo důslednější vnímání textu, i když to je občas 
rušeno drobnými překlepy. Text není vystavěn na jedi-
ném hledisku, některé závěry asi také nebudou všeo-
becně přijímány, toto dílo ale rozhodně představuje 
další krok ve zpřístupnění Krejčího obsáhlého vědec-
kého potenciálu českým čtenářům. 

Petr Gába

KOŚCIK, Elżbieta – GŁOWIŃSKI, Tomasz [Ed.]: 
Społeczeństwo i gospodarka w badaniach histo-
rycznych – dokonania i perspektywy : W 60-lecie 
polskich badań statystycznych i gospodarczych na 
Dolnym Ślasku [Wrocławskie spotkania z historią 
gospodarczą. Spotkanie 1]. Wrocław : GAJT Wydaw-
nictwo s. c., �006, �88 s. ISBN 978-83-88178-40-5.

Českému hospodářskému historikovi by neměla 
uniknout publikace, která vzešla z jubilejní konfe-
rence konané ve spolupráci Historického ústavu Vra-
tislavské univerzity a Katedry hospodářských dějin 
Ekonomické akademie ve Vratislavi. Publikace přináší 
(vedle na čelném místě publikované vzpomínkové, ale 

současně hodnotící stati Z. Kwaśného o zakladateli 
prvního vratislavského polského pracoviště soustavně 
se věnujícího hospodářským dějinám, profesoru Ste-
fanu Inglotovi /190�–1994/), dva tematické celky 
příspěvků. 

První okruh se zabývá teoretickými a metodickými 
otázkami soudobé hospodářské historiografie a po-
kouší se zmapovat současný stav hospodářsko-his-
torických bádání na předních polských pracovištích 
tohoto vědního oboru. Druhý okruh je věnován kon-
krétním otázkám hospodářských dějin Polska a Evropy 
od 16. stol. po současnost (s výrazným akcentem na 
soudobé hospodářské dějiny). 

Zprávy o literatuře
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Z příspěvků zařazených do prvního okruhu zaujme 
úvaha W. Morawského o postavení hospodářské his-
toriografie v postmodernistickém světě a zamyšlení 
M. Slodowe-Helpa o funkci historie v procesu objas-
ňování přítomnosti a předvídání budoucnosti, příspě-
vek P. Baudyny o užitečnosti znalosti dějin kultury 
pro hospodářského historika a práce T. Głowińského 
o potřebnosti a funkci prosopografických (biografic-
kých) výzkumů v hospodářských dějinách. Vysokou 
informativní i formativní hodnotu mají dvě stati po-
koušející se vyrovnat se s některými novými metodic-
kými přístupy v soudobé hospodářské historiografii 
(zejména v tzv. new ecnomic history), které dnes roz-
dělují hospodářské historiky ve světě na „modernisty“ 
a „tradicionalisty“. K. Dulińska a M. Slodowa-Helpa 
pojednávají o tzv. kontrafaktických modelech a dalších 
prvcích cliometrie v procesu výkladu historických jevů. 
Připouštějí jejich potřebnost a užitečnost, ale zamýš-
lejí se zároveň nad tím, nakolik výuka hospodářských 
dějin na polských univerzitách dostatečně připravuje 
budoucí badatele na akceptování těchto metodických 
postupů. Neskrývají značnou skepsi. Neméně aktuál-
ním problémem se zabývá K. Fjałkowski kriticky refe-
rující o institucionální teorii společensko-ekonomic-
kých změn v hospodářských dějinách, jak ji razí držitel 
Nobelovy ceny Douglas C. North. Dospívá k závěru, že 
při splnění určitých zejména heuristických podmínek 
může být významným přínosem k vyjasňování hospo-
dářských procesů v minulosti.

Pro českého historika má informativní hodnotu 
publikovaný přehled současného stavu badatelských 
projektů jednotlivých polských pracovišť zabývajících 
se hospodářskými dějinami. Vedle stati o katedrách, 
resp. ústavech univerzity a Ekonomické akademie ve 
Vratislavi je publikována informace o Varšavské uni-
verzitě, univerzitách v Lodži, Zelené Hoře a Krakově. 
Pro českého hospodářského historika bude beze sporu 
užitečné věnovat této publikaci pozornost.

Milan Myška

PIASEK, Wojciech: Antropologizowanie historii : 
Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli. 
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, �004, 160 s. 
ISBN 83-7177-3�1-8.

Witold Kula bývá historickou obcí vnímán jako 
výrazný představitel polské a evropské hospodářské 
historiografie druhé poloviny �0. století. W. Piasek 
se analýzou Kulova díla a jeho metodických postupů 
pokouší přesvědčivě upozornit i na další rozměr jeho 
práce: představuje nám Kulu jako význačného před-
stavitele antropologizace historie. Své názory opírá 
o rozbory Kulových historických děl a zdrojem jeho 
analýz jsou rovněž Kulovy práce memoárové povahy, 
vydané většinou až po jeho smrti Ninou Assorodobraj-
Kulovou a synem Marcinem (jedná se o knihy Moja 
edukacja sentymentalna, 1988, Dziennik czasu okupa-
cji, 1994 a Rozdziałki, 1996). 

Klíčové postavení má Podle Piaska Kulovo „antro-
pologické hledisko pohledu na minulost a vytváření 

koncepce jejího poznání ve smyslu kultury v antropo-
logickém významu“. Upozorňuje na Kulovo vnímání 
kultury (má globální charakter) jakožto celku aktivit 
člověka projevujících se ve třech rozměrech: hodnoty, 
činy, výtvory. Člověk, tvůrce kulturních skutečností, 
je jím zároveň vnímán jako jejich produkt. I v hos-
podářských dějinách, podobně jako v historii vůbec, 
požaduje Kula antropologickou perspektivu. Piasek 
v závěru své rozpravy soudí, že Kulovo zkoumání 
hospodářství „je scientistickým antropologizováním 
hospodářských dějin“ a prezentuje Kulu jako před-
stavitele neklasické historiografie. Mám za to, že tato 
útlá knížka dává i českému historikovi nejeden námět 
k přemýšlení o vlastních metodologických postupech.

Milan Myška

KOŽIAK, Rastislav – ŠUCH, Juraj – ZELEŇÁK, 
Eugen [Eds.]: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. 
Bratislava : Chronos, �009, 304 s. ISBN 978-80-
890�7-�8-6.

K deficitům současné české historické vědy patří 
absence hlubšího zájmu o teoretické a metodologické 
otázky svého vědního oboru. Vzdor tomu, že současné 
pokroky jak v oblasti rozšiřování předmětu zájmu his-
toriků i aplikace nových metodických postupů k tomu 
přímo vyzývají. Nejenom to. V české překladové histo-
rické literatuře, na rozdíl např. od sousedního Polska, 
citelně chybí překlady alespoň toho nejvýznamnějšího, 
co se v současnosti objevuje na pultech zahraničních 
vědeckých knihkupectví a dotýká se metodologie oboru 
resp. filozofie dějin. Toto vacat hmatatelně pociťu-
jeme zejm. při výuce nových adeptů historické vědy, 
jejichž dosud chabá jazyková vybavenost neumožňuje 
ukládat jim studium děl tohoto zaměření v originál-
ních jazycích (ostatně vzhledem ke komplikovanosti 
a vysokému stupni abstrakce obtížně zvládnutelné 
i dobrým znalcům jazyka). Lze proto jen přivítat, že 
trojice slovenských editorů se pokusila zkompono-
vat sborník několika významných a užitečných statí 
z teorie historické vědy a filozofie dějin, postarat se 
o jejich kompetentní překlad do slovenštiny a vydat 
jej v knižní podobě. Takto vzniklá antologie, doplněná 
ještě několika příspěvky domácího původu, má šanci 
státi se užitečnou pomůckou studia nejen pro pregra-
duální a postgraduální studenty historie, ale i pro širší 
odbornou historickou veřejnost.

Editoři sestavili antologii čtrnácti statí, z toho jede-
nácti překladových a tří původních, které rozdělili 
podle obsahu do tří oddílů: historická explantace, his-
torická narace a škola Annales. 

V prvním oddílu, uvedeném původní studií Eugena 
Zeleňáka o historické explantaci, jsou otištěny stati 
Williama Dreye (zákony v historii), Alana Donagana 
(Popper-Hempelova teorie) a Louise O. Minka (na-
race jako kognitivní nástroj). Oddíl o naraci je uveden 
původní statí Juraje Šucha o naraci v historické vědě. 
O narativních větách pojednává Arthur C. Danto, 
o historickém textu jako literárním artefaktu Hayden 
White a týž autor se zamýšlí nad problémem pravdy 
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v historické reprezentaci. Frank Ankersmit předložil 
šest tezí o narativní filozofii dějin a pojednal o obratu 
k jazyku v literární teorii a teorii dějepisu. Poslední 
oddíl věnovaný škole Annales uvedl Rastislav Kožiak 
úvahou o této historiografické škole a posunech pro-
gramů jejich čtyř generací reprezentantů. Dále je 
uveden první slovenský překlad Braudelovy dnes už 
klasické stati Historie a společenské vědy: dlouhé trvání 
z r. 1969. Dvě statě Jacquese Le Goffa uzavírají celou 
antologii: přetisk již dříve do slovenštiny (197�) pře-
ložené stati Existuje škola Annales? a Středověké men-
tality a dějiny imaginárna (1994).

Práce redaktorů a překladatelů byla mimořádně 
komplikovaná, protože se museli vyrovnávat s problé-
mem volby odpovídající terminologie, což samo-
zřejmě nebylo při stavu rozpracovanosti teoretické 
a metodologické problematiky historické vědy v naší 
historiografii a její terminologické vybavenosti vůbec 
jednoduché.

Milan Myška

TESAŘ, Filip: Etnické konflikty. Praha : Portál, �007, 
�51 s. ISBN 978-80-7367-097-9.

V roce �007 vydalo nakladatelství Portál publikaci 
českého etnologa-specialisty na problematiku Bal-
kánu, která je určena studentům historie, politologie, 
sociálních věd i antropologie. Její autor je absolventem 
Filozofické fakulty Karlovy univerzity, v současné době 
působí jako vědecký pracovník Ústavu mezinárodních 
vztahů. Od roku 1990 provádí terénní výzkum etnic-
kých konfliktů na Balkáně, zejména v oblasti Kosova, 
Bosny a Hercegoviny. V těsném kontaktu s místními 
obyvateli jako nezávislý pozorovatel zažívá každo-
denní absurdní situace, při nichž lidé ztrácejí cit pro 
to, co je normální. Sám však dokáže nahlédnout pod 
povrch jevů a v situacích zdánlivě nepochopitelných 
nachází hlubokou logiku.

Publikace je prošpikována neotřelými metafo-
rami a na první pohled budí spíše dojem práce popu-
lárně vědecké, ale její hluboký ponor psychologický, 
důkladný výklad pojmů a zejména obsáhlá bibliogra-
fie české i zahraniční literatury k tématu ji v tom nej-
lepším smyslu slova řadí do kategorie děl napsaných 
s erudicí vědeckého výzkumníka.

Názvy jednotlivých kapitol knihy jsou svým způ-
sobem provokující, nutí čtenáře začíst se, zamyslet, 
zaujmout stanovisko: Biologie konfliktů aneb K čemu 
jsme naprogramováni, Psychologie konfliktu aneb Co 
nás pohání vpřed, Geografie a historie konfliktů aneb 
Vždy a všude, Sociologie konfliktu aneb Proč se někteří 
snesou a jiní ne, Antropologie konfliktů aneb Mys-
líme v mýtech, Politologie a ekonomie konfliktů aneb 
Zájmy v pozadí, Filozofie konfliktů aneb Proč zabí-
jíme a Řešení konfliktů. Z názvů je tedy zřejmé, že se 
autorovi vskutku nejedná pouze o odborné pojednání 
o balkánských konfliktech, ale hledá i cestu praktic-
kého řešení problémů, které se nahromadily během 
konfliktů i po jejich skončení. 

Kniha je uvedena autorovou vzpomínkou na ko-
legu Dušana Kecmanoviče, předního psychologa 

v bývalé Jugoslávii. Na jeho osudu dokumentuje autor, 
že etnické konflikty nemusejí vždy vést ke krvavým 
zločinům, ale zato vždy podstatně omezují svobodu 
zainteresovaného jednotlivce. Na druhé straně se však 
studie nesoustřeďuje jen na problematiku současného 
Balkánu, zamýšlí se v obecném záběru i nad širší pro-
blematikou různých konfliktů (etnických, rasových, 
náboženských, kulturních), které provázejí lidstvo od 
starověku k době nejnovější, od Severního Irska po 
Ameriku a Nový Zéland. 

Kriticky se Filip Tesař vyjadřuje k nedostatečnému 
zdokumentování současných konfliktů v těch částech 
světa, které jsou mimo anglicky mluvící sféru, opomí-
její se oblasti frankofonní (např. Rwanda či Burundi) 
a islámské, zčásti dokonce i jihoevropské jen proto, 
že nejsou živeny dostatečným množstvím informací 
v angličtině. Druhým nepříjemným rysem současných 
etnologických výzkumů je – podle Tesaře – zaměření 
vědců na případové studie, a tedy rozdrobení pozor-
nosti. Vytvořit univerzální model etnického konfliktu 
se nedaří právě proto, že tematický záběr je obrovský. 
Počet informací rychle roste a výrazně se zvyšuje jejich 
dostupnost díky elektronické formě. Tyto informace 
pak nelze právě kvůli jejich množství dostatečně uspo-
řádat a popsat všeobecné rysy současných etnických 
konfliktů. Jistým řešením mohou být strohé statistické 
analýzy, pokud je zkombinujeme právě se studiemi 
jednotlivých konfliktů.

Tesařova kniha není encyklopedickou příručkou. 
Je živou studií lidských skupin, které vždy volí buď 
soutěžení, nebo konflikt, buď segregaci, nebo komu-
nikaci. Nezásobí čtenáře vyčerpávajícím množstvím 
faktografických údajů, ale nastiňuje příčiny konfliktů 
a naznačuje cestu, kterou by měl vzdělaný člověk volit.

Hana Pušová

WOLF, Vladimír [Ed.]: Historiografie Trutnovska 
[=Krkonoše-Podkrkonoší, supplementum 8]. Trut-
nov : Muzeum Podkrkonoší a Státní okresní archív, 
�008, ��8 s. ISBN 978-80-903741-�-6.

Současné české dějepisectví nevěnuje dostatek 
pozornosti své vlastní minulosti. Vedle vynikajícího 
přehledu vývoje české historiografie z pera F. Kutnara 
a J. Marka máme k dispozici jen několik málo studií 
pokoušejících se reflektovat vývoj českého dějepisec-
tví, resp. jeho protagonistů. Je to ke škodě věci, pro-
tože znalost pracovních metod a výsledků úsilí před-
chozích generací historiků by mohla být významným 
podnětem i pro současnost naší vědy. Téměř nedo-
tčeným polem jsou práce mapující výsledky historio-
grafické práce v jednotlivých regionech českých zemí. 
Tím spíše je třeba uvítat iniciativu východočeských 
historiků, kteří se pokusili postihnout hlavní tendence 
a osobnosti regionální historiografie a vlastivědy na 
Trutnovsku. Sborník, o kterém referujeme, přináší 
patnáct studií, z nichž deset je věnováno dílu význam-
ných představitelů vlastivědné práce: F. X. Kuhna (P. 
R. Zahradník), S. Hüttela (L. Jirásek), A. Blaschka 
(V. Horák), F. X. Bohuslava Petera-Rohoznického 
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(M. Slezák), A. Hejny (P. Jansa), R. Fialy (J. Kafka), 
T. Halíka (J. Šil), E. Wenzela (V. Málek), J. Metelky 
(O. Vašata) a E. Flégla (M. Bartoš). Pět studií má 
obecnější povahu. V. Wolf je autorem nástinu dějin 
dějepisectví na Trutnovsku v průběhu �0. století. Je to 
užitečný faktografický přehled záměrně rezignující na 
postižení vývojových tendencí a trendů, o nichž psát 
by bylo z hlediska našich znalostí asi předčasné. Týž 
autor doplnil tento svůj přehledný článek speciální 
studií o osobnostech zabývajících se toponomastikou 
Trutnovska. R. Reil se pokusil přehledně zmapovat 
podíl německých badatelů, převážně učitelů, na vlas-
tivědném zkoumání Trutnovska s důrazem na využití 
těchto poznatků ve školské výuce. Na tyto příspěvky 
navázal hradecký profesor F. Musil užitečným, zčásti 
kritickým přehledem německé vlastivědné časopi-
secké produkce z Trutnovska v době před druhou svě-
tovou válkou. G. Fiedler v návaznosti na tuto stať uvedl 
ne zcela vyčerpávající a někdy málo kritický pohled na 
vlastivědné časopisy se vztahem k Trutnovsku, dove-
dený od r. 1945 až po současnost. 

Pozornost čtenáře upoutají statě o dvou komunis-
tickému režimu výsostně poplatných vlastivědných 
pracovnících – Jaroslavu Metelkovi (autor O. Vašata) 
a Emilu Fléglovi (autor M. Bartoš). Autorům nelze 
upřít značnou dávku objektivity, s níž jsou posuzo-
vány činy těchto badatelů i produkty jejich vlasti-
vědné práce. Nejsou jim upírány určité zásluhy, např. 
Metelkovi jeho přínos pro poznání dějin Trutnovska 
ve �0. století založený na pečlivé excerpci archivních 
dokumentů a denního tisku.

Sborník představuje dobrý start pro předpokláda-
nou přehlednou monografii historiografie a vlastivědy 
Trutnovska. Lze si jen přát, aby podobně zaměřená 
díla brzy okusila tiskařskou čerň také v jiných historic-
kých regionech českých zemí.

Milan Myška

MELKESOVÁ, Miroslava: Církevní matriky čes
kých zemí v pozornosti badatelů. Historická demo-
grafie 3�, Praha �008, s. 5–56.

Autorka připravila obsáhlý a systematicky utříděný 
přehled využití církevních matrik v badatelské práci 
v českých zemích v etapě od sklonku 18. století až do 
současnosti. Poukázala na široké spektrum autorů 
(genealogové, historičtí demografové, antropologové 
aj.), naznačila směry výzkumů i odlišnosti v meto-
dických přístupech. V textu však postrádám aspoň 
stručnou zmínku o specifické skupině tzv. vojenských 
matrik.

Autorka konstatuje, že přes státní zásahy nebyla 
vedení a uchování matrik věnována dostatečná péče, 
mnohé z nich byly poškozeny nebo dokonce zničeny, 
což limituje možnosti jejich využití. Zájem o ně byl 
podnícen hlavně od doby romantismu a souvisel pře-
vážně s tvorbou genealogií. Oblibu rodopisu v mezi-
válečném období dokládá i řada rodopisných spolků 
a specializovaných periodik.

Po druhé světové válce byly církevní matriky sou-
středěny v archivních sbírkách a s jejich evidencí se 

zlepšila i možnost studia; s nástupem marxistické 
historiografie se však prosadil kritický postoj k rodo-
pisu i demografii a způsobil načas stagnaci bádání 
založeného na matriční agendě. Teprve od 60. let se 
obrátila pozornost historiků k tomuto pramenu a po-
sléze – i pod vlivem francouzské historické demogra-
fie – vznikají také u nás specializované studie. S poli-
tickým uvolněním zároveň ožívá zájem genealogů 
a nachází znovu odraz i v postupné institucionalizaci.

Teprve v 70. letech se zařazením demografické pro-
blematiky do státního plánu základního výzkumu se 
podařilo soustředit do výzkumného týmu vedeného 
Z. Pavlíkem větší počet historiků a archivářů a zamě-
řit jejich pozornost ke studiu podmínek vzniku a prů-
běhu demografické revoluce na území Českosloven-
ska. V následující etapě byly publikovány též výsledky 
prvých výzkumů založených na aplikaci metody 
rekonstrukce rodin. Paralelně se rozvíjel i výzkum 
dvou severomoravských pracovišť – Slezského ústavu 
ČSAV v Opavě (označen nepřesně, město leží ve Slez-
sku) a Pedagogické fakulty v Ostravě – zaměřený na 
problematiku vývoje průmyslových oblastí.

Od 90. let byly matriky v širokém záběru českých 
zemí použity především při grantových úkolech, ať 
už šlo o studium přirozené měny v 16.–19. století, 
založené na agregativní metodě, či analýzu sociální 
skladby v Čechách v témže období. Autorka však 
poukazuje, že přes řadu historickodemografických vý-
zkumů jsou matriky stále častěji studovány genealogy 
než historiky, jimž nové podněty poskytují příbuzné 
disciplíny a lepší možnosti vyhodnocení a prezentace 
výsledků s použitím výpočetní techniky.

Přehled s bohatým bibliografickým komentářem 
(�49 poznámek) je cenným zdrojem poučení pro 
široký okruh zájemců, ale systematicky provedená 
inventarizace je užitečným zdrojem inspirace i pro od-
borné pracovníky.

Lumír Dokoupil

KORBELÁŘOVÁ, Irena – ŽÁČEK, Rudolf: Těšín-
sko – Země Koruny české. Ducatus Tessinensis – Terra 
Coronae Regni Bohemiae : K dějinám knížectví od 
počátků do 18. století. Český Těšín : Muzeum Těšín-
ska, �008, 311 s. ISBN 978-80-86696-10-�.

V první polovině roku �009 spatřila světlo světa 
dlouho očekávaná publikace předních českých znalců 
dějin Slezska vydaná Muzeem Těšínska s finančním 
přispěním Moravskoslezského kraje v rámci Programu 
rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji. Vznik 
publikace umožnilo také řešení výzkumného záměru 
Slezské univerzity v Opavě (na níž oba autoři působí) 
s názvem Slezsko v dějinách českého státu a střední 
Evropy. Jak již název anotované knihy napovídá, jedná 
se o dějiny Těšínska, z podtitulu pak vysvítá, že pozor-
nost autorů je hlavně soustředěna na dobu, kdy bylo 
toto hornoslezské knížectví nedílnou součástí konglo-
merátu zemí Koruny české. Jde zde tedy o období od 
1. poloviny 14. století do převzetí Těšínského knížec-
tví habsbursko-lotrinským rodem v roce 17��. Chro-
nologický záběr této publikace je však širší. Všímá 
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si „Těšínska před Těšínskem“, středověkého období 
zhruba od 9. století do druhé poloviny 13. století, kdy 
bylo toto území, stejně jako celé Slezsko, střídavě ve 
sféře vlivu českých Přemyslovců a polských Piastovců. 
Roku 13�7 se stává těšínský kníže Kazimír I. leníkem 
českého krále Jana Lucemburského a jeho knížectví 
integrální součástí zemí Koruny české. Kapitola Epilog 
pak stručně nastiňuje základní rysy vývoje Těšínska do 
roku 1848, kdy toto východní území rakouského Slez-
ska přebírá dominantní úlohu v hospodářské oblasti 
především díky zdejšímu bouřlivě se rozvíjejícímu 
hornickému, hutnickému i textilnímu průmyslu. 

Kniha Těšínsko – země Koruny české představuje 
první moderní syntetizující pohled české historiogra-
fie na středověké a raně novověké dějiny Těšínska, a to 
v jeho původních jednotných hranicích před rozděle-
ním mezi nástupnické státy Rakouska-Uherska – Čes-
koslovensko a Polsko v polovině roku 19�0. Ve srov-
nání se svým předchůdcem, Dějinami Těšínska z pera 
Františka Slámy, vydanými v Praze nákladem Spolku 
pro vydávání laciných knih českých roku 1889, je nové 
pojetí výkladu historie tohoto hornoslezského knížec-
tví postaveno na dlouholetém studiu písemných pra-
menů uložených v domácích i zahraničních archivech 
s využitím moderních kritických postupů historiogra-
fie. Nutno podotknout, že dějiny Těšínska jsou zde 
pevně začleněny nejen do kontextu dějin celého Slez-
ska a zemí Koruny české vůbec, nýbrž i do širších sou-
vislostí v rámci dějin evropských, čímž získávají zcela 
jiný rozměr, aniž by tato skutečnost uškodila regionál-
ním mikrotématům, s nimiž jsou oba autoři dlouho-
době důvěrně seznámeni. Svižně koncipovaný hlavní 
text sledující ve třech nosných kapitolách především 
politické dějiny dříve jednotného území je doplněn 
řadou drobných textů pod čarou, které si hlouběji vší-
mají dílčích témat. Z těchto marginálií jmenujme na-
příklad osobnost sv. Hedviky, hrad ve Slezské Ostravě, 
českou královnu Violu Těšínskou, plastiku těšínské 
madony z dílny Petra Parléře, proslulé lovecké pušky 
těšínky, dominantní postavení českého jazyka na Tě-
šínsku, valašskou kolonizaci Beskyd, kavalírské cesty 
mladých těšínských Piastovců po Evropě, skočov-
ského rodáka sv. Jana Sarkandra, luterského kněze 
Jiřího Třanovského, těšínského purkmistra Leopolda 
Gottlieba Polzera, jezuitskou rezidenci v Těšíně, osob-
nosti z rodu Vlčků z Dobré Zemice a Bludovských 
z Dolních Bludovic, důsledky Altranstädtské smlouvy 
z roku 1707 a exekučního recesu z roku 1709 pro evan-
gelíky na Těšínsku, výstavbu evangelického Ježíšova 
kostela v Těšíně a mnoho dalších zajímavostí, které 
doplňují hlavní text. Publikace je opatřena 170 kvalit-
ními barevnými i černobílými obrázky z fondů mnoha 
českých i zahraničních institucí a soukromých sbírek, 
většinou dosud nepublikovanými. Připojen je také ne-
zbytný poznámkový aparát. Vítanou pomůckou se jistě 
stane obsáhlý soupis pramenů a literatury k dějinám 
Těšínska. Přehledné rodokmeny těšínských knížat 
z rodu Piastovců po obsahové stránce připravil Radim 
Jež, historik Muzea Těšínska. Šestice barevných ma-
pek představuje země Koruny české od 14. století do 

poloviny 18. století, dále pak celé Slezsko s jednotli-
vými knížectvími ve stejném období, hrady a drobná 
středověká opevnění na Těšínsku ve 13.–15. století, 
valašské osídlení Těšínska v 16.–17. století, sídla ka-
tolických farností na Těšínsku v letech 1654–1738 
a nejrozsáhlejší majetkové komplexy na Těšínsku 
v polovině 18. století. Snazší orientaci v hlavním textu 
čtenáři jistě umožní osobní a místní rejstřík s podrob-
nějším určením. Nechybí obsáhlejší resumé v anglic-
kém, německém a polském jazyce. Zajímavým překva-
pením se mohou stát i dvě samostatné velkoformátové 
barevné přílohy – kopie Wielandovy mapy Těšínského 
knížectví z roku 1736 ze Zemského archivu v Opavě 
a autorsky dosud neurčený perspektivní plán Těšína 
z poloviny 18. století ze sbírek Muzea Śląska Cieszyń-
skiego v Těšíně (Cieszyn, Polsko). 

Muzeum Těšínska vydalo publikaci nejen díky finan-
čnímu přispění Moravskoslezského kraje, ale také 
zásluhou některých měst a obcí na Těšínsku, jmenovitě 
Českého Těšína, Havířova, Chotěbuze, Jablunkova, 
Karviné, Orlové a Petřvaldu. Zmíněné lokality, stejně 
jako Muzeum Těšínska, nalezly také svou důstojnou 
prezentaci na posledních stránkách knihy. Vydavatel 
tímto počinem potvrdil svou významnou a v mnoha 
ohledech nezastupitelnou úlohu, kterou v multietnic-
kém a multikulturním prostředí nejvýchodnější části 
České republiky sehrává. Celková podoba této první 
moderní české syntézy starších dějin Těšínska je pak 
výsledkem spolupráce a pochopení mnoha jednotlivců 
z českých i zahraničních institucí. 

I přes skutečnost, že se mnohé názory a závěry 
obsažené v knize jistě stanou předmětem různorodé 
reflexe ze strany domácích i zahraničních (především 
pak polských a německých) historiků, zůstává nezvrat-
ným fakt, že se publikace stane nezbytnou součástí 
knihoven nejen odborníků, ale vedle institucí také nej-
širšího spektra zájemců všech generací o dějiny tohoto 
hornoslezského knížectví. Území Těšínska ostatně 
představuje v celé řadě dosud nezpracovaných díl-
čích témat ze své starší i novější historie stálou výzvu 
i inspiraci k dalším výzkumům. 

David Pindur

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Kôň a člověk v stredoveku : 
K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľostve. Bud-
merice : Rak, �007, �9� s. ISBN 978-80-85501-38-4.

Slovenská medievistka Daniela Dvořáková na sebe 
poprvé ve větší míře upozornila roku �003, kdy vyšla 
její velmi oceňovaná monografie Rytier a jeho kráľ. 
Stibor zo Stiboríc a Žikmund Luxemburský. Sonda do 
života stredovekého uhorského šľachtica s osobitým zre-
teľom na územie Slovenska. Tato kniha získala ve stej-
ném roce cenu Literárního fondu za nejlepší vědec-
kou a odbornou studii v kategorii společenských věd. 
Autorka je známá také jako velká milovnice a znalkyně 
koní a právě jim věnovala svou další monografii, kte-
rou na sebe opět upoutala pozornost. 

Kůň měl ve středověku zcela výjimečné postavení. 
Svědčí o tom např. jeho časté vyobrazování a s tím 
spojený vysoký počet do současnosti dochovaných 
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vizuálních pramenů, kterým kůň dominuje. Nebyl vní-
mán jako pouhé zvíře, ale byl jedním z blízkých spo-
lečníků člověka, který ho doprovázel životem, sloužil 
k osobní i „nákladní“ přepravě, práci i válce. Lidé koně 
velice dobře znali a své znalosti prokazovali i při jeho 
zobrazování. žádné zvíře ve středověku nebylo zachy-
ceno z tolika pohledů a v tolika pozicích jako právě 
kůň. Každý kůň má své jméno, a ve středověku vznikly 
dokonce životopisy nejvýznamnějších koní.

Podobně zaměřená kniha, jež se věnovala dějinám 
koní, nazvaná Kůň ve službách člověka: středověk, vyšla 
v roce 1998 i u nás. Jejím autorem byl velký znalec koní 
Jaromír Dušek, ale publikace trpěla řadou nedostatků, 
chyběl ji poznámkový aparát, seznam použitých pra-
menů a literatury a autor se ve skutečnosti nevěnoval 
převážně koním ve středověku, ale dělal velké exkurzy 
do novověku, kterému je tak v celé knize věnováno 
více prostoru než období, které má kniha v názvu.

Autorka se pokusila postihnout význam koní ve 
středověku z několika úhlů a byla úspěšná. I když se 
soustřeďuje hlavně na koně ve vztahu k Uherskému 
království, lze v knize najít řadu odkazů na české pro-
středí, a to jak v části textové, tak i obrazové. 

U recenzované knihy zaujme na první pohled hned 
její přebal, který „zdobí“ na zeleném pozadí vyobra-
zený sv. Jiří bojující s drakem od mistra Pavla z Levoče. 

Daniela Dvořáková se v úvodu věnuje „dějinám“ 
koně od jeho domestikace až do raného středověku. 
Celou kapitolu pak zasvětila koním v Uherském krá-
lovství, které proslulo chovem tohoto vznešeného zví-
řete. Zabývá se také druhy a barvami koní, které ve 
středověké společnosti plné barevné symboliky hrály 
důležitou roli. Středověk rozeznával několik druhů 
a typů koní, které se používaly ke konkrétním úče-
lům. Zajímavé jsou i informace o cenách koní, které 
ale nejsou směrodatné. Jedná se totiž jen o nástin 
vývoje cen různých druhů koní s hlavním důrazem 
na období pozdního středověku. Relativně velký pro-
stor věnovala autorka chovu koní a zejména pak jejich 
léčení. Kůň byl hojně využíván i jako pracovní zvíře, 
např. v zemědělství, i když v něm po celý středověk 
převládalo využívání hovězího dobytka. Koňská síla 
pak našla uplatnění zejména při tahání různých vozů. 
Kůň byl i důležitým společníkem na cestách, i když si 
ho pro jeho vysokou cenu nemohl dovolit každý. Jako 

„dopravní prostředek“ byl hojně využíván na dlouhé 
i relativně krátké vzdálenosti. Byl také zároveň nej-
bližším a nejvěrnějším druhem rytíře, který dobrému 
koni často vděčil za záchranu svého života. Někdy 
mohl špatně zvolený kůň způsobit i jezdcovu smrt, 
jako tomu bylo např. v případě Ludvíka Jagellon-
ského v bitvě u Moháče roku 15�6. Koně ale nesloužili 
jen k práci a boji, ale také k zábavě, kterou mohl být 
např. turnaj, jeden ze způsobů bojové průpravy. Velice 
oblíbený byl ve středověku lov, během něhož mohl 
muž prokázat také svou odvahu a fyzickou zdatnost. 
V pozdním středověku se pak objevují koňské dostihy. 

Daniela Dvořáková má opravdu velice blízký 
vztah ke koním, o čemž mimo jiné svědčí i závěrečné 
zamyšlení nad středověkým a dnešním vztahem člo-

věka a koní. Vyzvedává hlavní středověký symbolický 
význam koně – bona voluntas – dobrou vůli, přesněji 
ochotu spolupracovat s člověkem a pomáhat mu.

Velice významnou a zároveň nedílnou součástí 
textu je bohatý barevný a černobílý obrazový dopro-
vod, který „mapuje“ dějiny koní od pravěku až do 
počátku 16. století. Čtenáři se odkrývá pestrý svět koní 
ve středověku, který je doplněn i fotografiemi různých 
nástrojů a postrojů, které ke koním rovněž neodlu-
čitelně patří. Nechybí rozsáhlý poznámkový aparát 
a seznam pramenů a literatury. Zajímavé jsou také 
přílohy, v nichž Dvořáková na základě důkladného 
studia archivních pramenů uvádí informace o typech 
koní, jejich barvách a cenách. Na závěr pak zařadila 
první slovenský, i když podle autorky spíše pracovní 
překlad ve středověku velice rozšířené Knihy o léčení 
koní mistra Albranta (Albrechta) z období kolem roku 
1�40, jehož překlad do češtiny z roku 1440, který se 
dnes nachází v pražské Národní knihovně (cod. XI. 
C �, fol. �89–�91), je v knize také otištěn.

Recenzovaná kniha je velice poutavě a zasvěceně 
napsanou sondou do vztahu člověka a koní. Podobnou 
monografii v češtině či slovenštině by si v budoucnu 
jistě zasloužila i některá další ve středověku oblíbená 
zvířata.

Marek Zágora

MARÁZ, Karel: Václav III. (1289–1306) : Poslední 
Přemyslovec na českém trůně. České Budějovice : 
Veduta, �007, 160 s. ISBN 978-80-868�9-�5-8.

Brněnský historik Karel Maráz se již v několika 
dřívějších studiích věnoval osobnosti posledního krále 
z rodu Přemyslova, Václavovi III. Recenzovaná kniha 
vyšla jako první svazek nové edice Koruna, v níž by 
měly vycházet životopisy českých králů a královen. 
Původně byla zamýšlena k sedmistému výročí královy 
násilné smrti, ale vyšla až o rok později. Autor vzal na 
sebe nelehký úkol napsat biografii panovníka, který 
vládl v českých zemích pouhý jeden rok, a neměl tak 
mnoho příležitostí prokázat své schopnosti. 

Václav III. byl ve starších pracích líčen převážně 
negativně jako panovník, který se nechal lehce zma-
nipulovat svým okolím. Historici vycházeli hlavně 
ze zpráv Zbraslavské kroniky, kterou i Maráz velice 
často a někdy snad až „zbytečně“ dlouze cituje. Autor 
správně poznamenává, že se v souvislosti s osobností 
Václava III. věnovala většina historiků více okolnostem 
jeho smrti než jeho životu. Byl „hlavně“ panovníkem, 
jehož smrtí vymřeli vládnoucí Přemyslovci po meči. 
Poslední dobou se ale do popředí dostalo studium 
dobových pramenů diplomatické povahy, které před-
stavují sedmého českého krále v trochu jiném světle 
(M. Sovadina). 

Samotný králův „životopis“ záleží z velké části na 
interpretaci dochovaných pramenů. Protože byl Vác-
lav III. rovněž uherským králem, pracoval autor také 
s prameny z maďarských archivních fondů, aby získal 
co nejvíce poznatků o králových vladařských schop-
nostech a o jeho osobnosti, v čemž můžeme vidět pří-
nos Marázovy práce. 
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Maráz postupuje chronologicky, jak je zatím u vět-
šiny biografií českých panovníků zcela běžné, i když 
existují i výjimky. Autor naznačuje vývoj českého státu 
za posledních Přemyslovců. Vyzvedává osobnost Vác-
lavova otce, předposledního přemyslovského krále 
Václava II. Věnuje se také šlechtě a plynule přechází 
k městům, která ve 13. století zaznamenala velký roz-
mach. Těžba stříbra umožnila nejen rozvoj hospodář-
ství, ale také kultury a umění, a svým způsobem „pro-
mlouvala“ i do dobové politiky. 

Ze života samotného Václava III. vyzvedává autor 
několik podstatných „kapitol“. Popisuje jeho trni-
tou cestu k uherské koruně, která skončila útěkem 
a návratem zpět do Čech. Autor se pokusil zhodnotit 
Václavovu uherskou vládu, jež ale nebyla samostatná, 
jelikož vládl pod silným vlivem otcových rádců. Po 
smrti svého otce, když se stal českým a zároveň pol-
ským králem, se dostal mladý panovník do svízelné 
situace. Musel řešit nejen problémy domácí, většinou 
hospodářského rázu, ale musel se také rozhodnout, 
jak naloží s polskou korunou, zda se ji pokusí udržet, 
nebo se jí vzdá.

Maráz se věnuje i Václavovu rodinnému životu, 
zejména sňatku s Violou Těšínskou. Dále zpochybňuje 
na základě studia listin, které se z období Václavovy 
vlády dochovaly, pravdivost zpráv Zbraslavské kroniky 
o vlivu, který měli na mladého krále synové českých 
šlechticů, kteří na něm měli vymámit velké majetky. 
Dochází k závěru, že žádná listina nedosvědčuje, že by 
mladý král bezmyšlenkovitě rozdával majetek. Někte-
rým listinám se pak věnuje podrobněji. 

Nejvíce prostoru věnuje Karel Maráz králově smrti. 
Zaobírá se místem vraždy, osobou vraha a nakonec sa-
motným činem. Probírá postupně jednotlivé písemné 
prameny (Zbraslavská kronika, nekrologium olo-
moucké metropolitní kapituly, Kronika tak řečeného 
Dalimila) a vyhodnocuje jejich informace, z nichž 
skládá mozaiku celého příběhu. Pátrá po objednava-
teli vraždy, u každého „podezřelého“ zvažuje všechna 
pro a proti, pracuje i s dalšími, hlavně mladšími pra-
meny a vyvrací některá dřívější obvinění.

Samotný „životopis“ tvoří asi tři pětiny knihy, zby-
tek pak představuje rozsáhlý poznámkový aparát, 
hutný hlavně díky latinským citacím ze Zbraslavské 
kroniky, a seznam pramenů a literatury. Kniha je bo-
hatě vybavena černobílými a barevnými vyobrazeními, 
mapami a genealogickými tabulkami.

Celkově vzato je nutné si poopravit obraz Vác-
lava III., jak nám jej předložila Zbraslavská kronika 
a starší česká historiografie. Stěží se už asi podaří 
zbavit Václava nálepky panovníka, kterému jeho 
otec „umetal“ cestičku k trůnu. Sám Václav doplatil 
podobně jako Václav IV. Lucemburský na fakt, že byl, 
a to nejen v dobových písemných pramenech, srovná-
ván se svým úspěšným otcem. Jeho krátká a tragicky 
ukončená vláda bohužel nemohla ani jen naznačit, 
zda by se svému otci vyrovnal, či jej dokonce pře-
konal.

Karel Maráz svůj úkol napsat první „životopis“ po-
sledního přemyslovského krále „splnil“. Shrnul vý-

sledky dosavadního bádání, které pak doplnil několika 
zajímavými postřehy. Marázova studie tak může být 
vhodným doplňkem nedávno vyšlé monografie o Vác-
lavu II. Kateřiny Charvátové (Vyšehrad �007).

Marek Zágora

DVOŘÁKOVÁ, Daniela – PAPSONOVÁ, Mária: 
Spomienky Heleny Kottannerovej : Hodnoverné roz-
právanie dvornej dámy o krádeži kráľovskej koruny, 
o odhodlanej kráľovnej Alžbete, o tom, prečo sa Ladi-
slav Pohrobok nenarodil v Bratislave a jako ho vďaka 
dvom odvážným ženám korunovali za uhorského kráľa 
(1434–1440). Budmerice : Rak, �008, 87 s. ISBN 978-
80-85501-41-4.

Slovenské vydavatelství Rak se zaměřuje převážně 
na vydávání studií a pramenů ke „slovenským“ stře-
dověkým dějinám a v posledních letech se mu poda-
řilo vydat již několik velice zajímavých titulů, které 
patří k tomu nejlepšímu, co po roce 1993 na Sloven-
sku vyšlo. Jednou z posledních knih, jež vyšla, jsou 
do slovenštiny přeložené vzpomínky Heleny Kottan-
nerové, dvorní dámy uherské a zároveň také české 
královny Alžběty Lucemburské, jediné dcery římského 
císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského 
a manželky jeho nástupce Albrechta Habsburského. 
Kottannerová popisuje pro Uhersko zásadní události 
let 1439–1440, tedy poslední měsíce života uherského 
a českého krále Albrechta († �7. října 1439), narození 
jeho jediného syna Ladislava Pohrobka (��. února 
1440) a hlavně jeho následnou korunovaci na uher-
ského krále (15. května 1440), k níž došlo za velice 
dramatických okolností.

Jedná se o velice významný, i když rozsahem nepří-
liš obsáhlý pramen nejen k dějinám Uherska, ale také 
k dějinám českých zemí, který má ale rovněž vysokou 
vypovídací hodnotu např. pro studium korunovačních 
ceremonií, jelikož Kottannerová docela podrobně po-
pisuje průběh korunovace malého Ladislava Pohrobka 
na uherského krále. Samotné korunovaci předcházela 
i velice „dobrodružná cesta“ završená krádeží sva-
toštěpánské koruny, kterou provedla královnina nej-
věrnější dvorní dáma, jíž nebyl nikdo jiný než Helena 
Kottannerová.

Vzpomínky Heleny Kottannerové, jež pravděpo-
dobně nadiktovala v německém jazyce kolem roku 
1450, jsou výjimečné hned v několika ohledech. Jedná 
se o jedny z nejstarších pamětí ženy v období, v němž 
měli dominantní postavení převážně muži. Autorka 
memoárů pak nebyla pouhým pozorovatelem popi-
sovaných událostí, ale často i jejich hlavním účastní-
kem a hybatelem děje, který sehrál v dané „historii“ 
významnou, ne-li nejvýznamnější roli. Autorka byla 
velice dobře obeznámena se situací v Uhrách, a proto 
byla schopna vylíčit události i s jistým nadhledem, 
i když nesmíme zapomínat, a to je v textu znát, že vždy 
stojí na straně své paní, tedy královny Alžběty.

Samotným pamětem předchází studie Daniely 
Dvořákové nastiňující situaci v Uhrách od doby vlády 
Zikmunda Lucemburského, tedy z let, jež předchá-
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zely vzniku rukopisu, ale také ukazuje, jak se události 
vyvíjely dál po roce 1440, kdy zápisky Kottannerové 
končí, až do roku 1457, roku, v němž náhle zemřel 
mladý český a uherský král Ladislav Pohrobek. Dvo-
řáková se podrobně věnuje i samotné Heleně Kottan-
nerové a shrnuje výsledky dosavadního bádání o její 
osobě. Lze s autorkou této studie souhlasit, že text 
vzpomínek ještě není zcela obsahově „vyčerpán“ a že 
stále nabízí řadu zajímavých informací, které je třeba 
podrobit zkoumání z různých hledisek a a v rámci růz-
ných oborů.

Překlad vzpomínek Heleny Kottannerové je dopl-
něn velice pečlivým a zároveň čtivým poznámkovým 
aparátem, nechybí ani seznam literatury a edice pra-
menů. Za pozitivní lze považovat i itinerář Albrechta 
Habsburského a jeho ženy Alžběty z let 1438–1440.

Osobnostem uherského a českého krále Albrechta 
Habsburského a jeho syna Ladislava Pohrobka zatím 
nevěnovala česká ani slovenská historiografie větší 
pozornost. V českých studiích se s oběma panovníky 
setkáváme hlavně v rámci přehledů českých dějin po 
husitských válkách (např. u Rudolfa Urbánka v jeho 
životním díle Věku poděbradském, České dějiny III/� 
z roku 1918 a České dějiny III/3 z roku 1930, nejnověji 
u Petra Čorneje a Mileny Bartlové ve Velkých dějinách 
zemí Koruny české VI. 1437–15�6 z roku �007) a také 
v souvislosti s osobností Jiřího z Poděbrad. Bohužel 
jim zatím nebyla věnována žádná podrobnější mono-
grafie. Jedinou výjimkou je práce Rudolfa Urbánka 
Konec Ladislava Pohrobka z roku 19�4, v níž se 
autor ale více věnuje nečekané smrti mladého krále. 
O Ladislavu Pohrobkovi pak byla napsána ještě řada 
odborných lékařských studií (např. z pera Emanuela 
Vlčka), jež se stručně zmiňují i o jeho životě. V posled-
ních letech se dále objevilo několik stručnějších statí-

„životopisů“, jež si ale nekladly za cíl stát se kritickým 
příspěvkem k životu obou králů (naposledy v publikaci 
Čeští králové z roku �008). Lépe na tom není ani his-
toriografie slovenská. Čestnou výjimkou jsou stručné 
životopisy obou králů v knize kolektivu autorů pod 
vedením Vladimíra Segeše Kniha králov : Panovníci 
v dejinách Slovenska a Slovákov, která se v roce �006 
dočkala již třetího vydání. Budmerické vydavatelství 
Rak se tak vydáním recenzované knihy úspěšně poku-
silo smazat jistý dluh.

Marek Zágora

HERČKO, Ivan: Stručné dejiny baníckej a lesníckej 
akademie v Banskej Štiavnici. Banská Bystrica : Uni-
verzita Mateja Bela, �009, 357 s. ISBN 978-80-8083-
73�-7. 

Dnes už poměrně početnou literaturu o dějinách 
báňské a lesnické akademie v Banské Štiavnici obo-
hatil pracovník banskobystrické univerzity I. Herčko 
o nový titul. Jde o pokus podat přehlednou historii 
prvního technického báňského učiliště vysokoškol-
ského charakteru na území tehdejších Uher, které od 
svého vzniku přerostlo svůj regionální význam a stalo 
se jedním z nejpřednějších a nejprestižnějších báň-
ských učilišť v Evropě. 

Úvodem zmiňuje pokusy o zavedení přednášek 
z báňských věd na pražské univerzitě a rozhodnutí 
vybudovat samostatné učiliště na místě, kde by bylo 
možné prospěšně propojit teorii s báňskou praxí. 
Autor periodizuje dějiny akademie na pět různě dlou-
hých období, z nichž každému je věnována samostatná 
kapitola. Období založení a formování profilu klade 
do let 176� až 1811. Epochu od r. 1811 do poloviny 
čtyřicátých let vyplňují první pokusy o racionální reor-
ganizaci studia a následující, trvající od 1846 do 187�, 
vlastní provádění reformy, spojené s přejmenováním 
ústavu na „akademii“ a s postupnou maďarizací, která 
podle autora znamenala přeměnu učiliště v regionální 
instituci, která postupně ztratila svůj široký evropský 
věhlas. Čtvrtá fáze vývoje akademie (187�–1904) 
pak znamenala období značného rozšíření studijních 
oborů, které odpovídalo aktuálnímu rozvoji báňských 
a lesnických věd a zejména požadavkům praxe. Léta 
1904 až 1919 představují pak období reorganizace 
studia hornictví, hutnictví a lesnictví i přejmenování 
akademie na „Selmecbányai M. Kir. Bányászati és 
Erdészeti Föiskola“ (Vysoká škola banícka a lesnická) 
a zápas o její setrvání v Banské Štiavnici nebo přemís-
tění do Budapešti. V této kapitole jsou též popsány 
málo známé okolnosti, za kterých došlo v popřevra-
tových měsících po vzniku Československé republiky 
k přemístění školy do maďarské Šoproně. 

Kniha se opírá především o výsledky, k nimž do-
spěly dosavadní syntézy dějin akademie, ale přede-
vším dílčí studie k jednotlivým otázkám jejího vývoje. 
Poměrně málo je odvolávek k pramenné bázi. Autor 
staví do popředí svého zájmu především rozvoj jed-
notlivých oborů báňských, hutních a lesnických věd 
a osobnosti, kterými byly obsazeny jednotlivé specia-
lizované katedry. Již menší pozornost je věnována 
otázkám významu akademie pro rozvoj občanské 
společnosti v Banské Štiavnici a v celém středoslo-
venském báňském regionu, jen okrajově si všímá stu-
dentstva, jeho rekrutace, způsobu života apod., což 
jistě v malém městě, jakým Štiavnica byla, nebylo bez 
významu pro rozvoj městské komunity. Je škoda, že 
autor rezignoval na potřebný pokus zmapovat význam 
štiavnické školy na formování technické inteligence 
a inženýrské profesionalizace v habsburské monarchii 
a jmenovitě v Uhrách.

Kniha je vybavena velkým množstvím cenných 
obrazových příloh, reprodukcí titulů vědeckých děl 
a učebnic z pera profesorů, portrétů hlavních aktérů, 
plánů apod. Jistě by nebylo bez významu, pokusit se 
o komparativní studii, která by sledovala obecné rysy 
a specifika např. s báňskými učilišti v Příbrami nebo 
štýrském Leobenu. 

Milan Myška

KISTE, John van der: Císař František Josef, život, 
pád a zánik habsburské monarchie. Praha : Práh, 
�008, �6� s. ISBN 978-80-7�5�-�10-1.

Jan Van der Kiste napsal čtivou a zajímavou knihu 
o císaři Františku Josefu I. Toto dílo je cenné využitím 
pramenů anglické provenience, zejména korespon-
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dence a zpráv britské královny (a indické císařovny) 
Viktorie a některých dalších osobností obeznámených 
s problematikou (lord Russel, lord Clarendon, Julian 
Fan, sir Fairfax Cartwright, Arthur Nicolson). 

Dozvídáme se tak poměrně hodně o osobnosti 
Františka Josefa I., což rozhodně není lehký úkol, jak 
se přesvědčili již mnozí jeho životopisci. Osobnost 
tohoto Habsburka může oproti ostatním monarchům 
doby i vůči členům vlastního rodu působit jako až pří-
liš disciplinovaná, odtažitá a snad i nudná. Nicméně 
byl to právě on, kdo poměrně významně spoluutvářel 
dějiny Evropy, a proto rozhodně stojí za to nahlédnout 
pod pokličku jeho majestátu na osobnost tohoto bez-
mála 68 let vládnoucího panovníka. 

Myslím, že by knize prospěla hlubší znalost stře-
doevropských pramenů i literatury. Autor se snaží 
držet více osobnosti císaře než vykreslení politických 
událostí v době jeho vlády, což je neduh i všech ostat-
ních autorů knih o Františku Josefovi I. V některých 
pasážích se politickým dějinám Jan Van der Kiste 
vyhnout nemůže a používá snad až přílišné zhuštění 
informací. Pozorný čtenář pravděpodobně nalezne 
některé faktografické chyby a nepřesné obraty. Nedo-
poručil bych proto knihu čtenáři, který není lépe obe-
známen s dobou panování Františka Josefa I. Měl bych 
také malou výtku k terminologii, respektive překladu. 
Několikrát se v knize setkáváme s titulem princ i u 
osob, u kterých je v historické literatuře obvyklé použí-
vat titul kníže (např. Metternich). 

Po literární stránce je někdy trochu nepříjemná 
neucelenost jednotlivých kapitol, kdy autor mění téma 
skokem od jednoho odstavce ke druhému. Snad až 
příliš přísný je autorův soud nad osobností císařovny 
Alžběty. Jistě nebyla Františku Josefovi I. zcela nejlepší 
partnerkou, ale domnívám se, že nedostatky nelze hle-
dat pouze u ní. Knihu bych doporučil jako doplnění 
informací o osobním životě Františka Josefa I.

Stanislav Knob

POKLUDOVÁ, Andrea: Formování inteligence na 
Moravě a ve Slezsku 1857–1910. Opava : Slezské 
zemské muzeum, �008, 3�6 s. + CD-ROM příloha. 
ISBN 978-80-86��4-67-1.

Kniha představuje završení autorčina několikale-
tého výzkumu věnovaného komplexnímu zpracování 
problematiky utváření sociální skupiny inteligence 
na území Moravy a Slezska ve druhé polovině 19. a na 
počátku �0. století, jehož dílčí závěry publikovala 
již dříve v řadě tématických studií. V kontextu české 
historiografické produkce se jedná o unikátní dílo, 
které alespoň částečně vyplňuje absenci základního 
výzkumu inteligence sledovaného období u nás.

Kapitolám o jednotlivých sledovaných sociopro-
fesních skupinách inteligence předchází přehledné 
pojednání o cíli, použité metodice, rekapitulace stavu 
bádání o inteligenci v české historiografii a nástin 
vývoje zkoumaných lokalit (Moravská Ostrava, Vít-
kovice, Opava, Olomouc a Místek) se zaměřením na 

druhou polovinu 19. a počátek �0. století. Mezi inteli-
genci zařazuje autorka pouze takové profesní skupiny, 
jejichž výkon povolání se v druhé polovině 19. století 
zakládal na absolvování systematizovaného a forma-
lizovaného oboru, univerzitního a vysokoškolského, 
popř. středoškolského studia. Zahrnuje jen muže 
a z nich pouze ty, kteří v rubrice o hlavním povolání ve 
sčítacích arších ze sčítání lidu z let 1857, 1869, 1890 
a 1910 vyplnili následující profese: advokát (advo-
kátní koncipient), lékař (ranhojič), lékárník, veteri-
nář, žurnalista, akademický umělec, civilní inženýr, 
středoškolský, popř. univerzitní profesor, učitel uči-
telského ústavu, obecné a měšťanské školy, úředník 
státní, komunální nebo sekundárního a terciálního 
sektoru, římskokatolický a evangelický duchovní 
a rabín. O většině z nich byly zpracovány samostatné 
kapitoly, výjimku představují jen profese právník, žur-
nalista, akademický umělec a soukromě praktikující 
veterinář. Jejich analyzované údaje jsou součástí pří-
lohy na CD-ROMu.

Členění knihy vychází z práce o krakovské inte-
ligenci v letech 1860–1914 polské historičky Ireny 
Homola. Samostatné kapitoly jsou věnovány advo-
kacii, kvalifikovaným profesím, technické inteligenci, 
pedagogickým profesím a úřednictvu. Struktura jed-
notlivých kapitol je totožná a podává vždy nejprve 
vývoj sledovaných profesí a profesních skupin inteli-
gence se zaměřením na období od poloviny 19. století. 
Následně jsou pro každou lokalitu zvlášť zjišťována 
základní sociodemografická data: vývoj početnosti, 
teritoriální původ a mobilita, skladba podle obcovací 
řeči, náboženského vyznání a rodinného stavu. Opo-
menuty však nezůstaly ani mobilita sociální (horizon-
tální i vertikální, inter- a intragenerační), majetkové 
poměry, úroveň bydlení nebo vzory chování. V samo-
statných podkapitolách jsou představeny kolektivní 
biogramy a analyzována občanská angažovanost 
představitelů inteligence na základě jejich účasti 
v samosprávných orgánech, spolkových aktivitách 
a veřejně prospěšné činnosti. Text je na mnoha mís-
tech doplněn konkrétními příklady osobností z řad 
inteligence. Závěr díla tvoří syntetizující kompara-
tivně pojatá analýza, která shrnuje získané poznatky 
o formování inteligence ve zkoumaných lokalitách. 
Velmi podnětná práce vytvořená na základě rozsáh-
lého archivního materiálu a tištěných pramenů (zejm. 
sčítací operáty, matriky, zákony a nařízení, městské 
adresáře, dobový profesní tisk, memoáry) přispívá 
svými zjištěními významným způsobem k poznání 
problematiky formování inteligence v druhé polovině 
19. a na počátku �0. století. 

Kniha je vybavena hodnotným a podrobným po-
známkovým aparátem, řadou tabulek v textu, grafickou 
přílohou, obsáhlým anglickým souhrnem a přehled-
ným soupisem literatury a pramenné základny. Cen-
nou součástí díla je přiložené CD s tabulkami skladby 
inteligence zkoumaných lokalit podle jednotlivých kri-
térií pro léta 1857–1910, zpracovaných v programu 
Excel, a se seznamem použitých zkratek.

Petr Kadlec 
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PEJČOCH, Ivo: Hrdinové železné opony : Útěky do 
svobodného světa s pomocí neobvyklých technických 
prostředků v letech 1949–1989. Cheb : Svět křídel, 
nakl. letecké literatury, �008, 191 s. ISBN 978-80-
86808-5�-9.

Nakladatelství letecké literatury Svět křídel vydalo 
na podzim loňského roku publikaci mapující pokusy 
jednotlivců i celých skupin o útěk přes železnou oponu 
do svobodného světa v letech 1949–1989. Autor se 
zvláště zaměřil na útěky provedené pomocí neobvyk-
lých technických prostředků, které mnohdy vyžado-
valy značnou vynalézavost svých tvůrců. Nesoustředil 
se pouze na úspěšné či neúspěšné pokusy o útěk, jež 
jsou již v obecném povědomí dostatečně známy, ale 
věnoval se rovněž řadě „zapomenutých hrdinů“. 

Práce je uvedena kapitolou o ochraně státních 
hranic v letech 1948–1989 vykreslující mnohá opat-
ření a technická zabezpečení, včetně sledování vývoje 
pohraniční stráže. Autor dále rozděluje útěky do čtyř 
základních skupin a jednotlivé případy uvádí v chro-
nologickém pořadí. Představuje nám tak pokusy 
opustit republiku vzduchem, pod vodou, pozemními 
prostředky a mnoha jinými způsoby. Nezapomíná 
přitom ani na pokusy cizích státních příslušníků, kteří 
se přes naše území pokoušeli dostat do svobodného 
světa. 

Pokud je to možné a doložitelné, uvádí autor také 
další životní osudy jednotlivých odvážlivců. Některé 
zvolené cesty útěku vyžadovaly opravdu velkou tech-
nickou invenci, včetně přesných propočtů, jiné byly 
provedeny s obrovskou odvahou, někdy hraničící až 
s drzostí. Proto se některé z uvedených příběhů čtou 
doslova jedním dechem. Publikaci navíc doplňuje 
množství černobílých fotografií, které vhodně dokres-
lují samotný text. 

Petr Gába

SOKOLOVÁ, Gabriela: Hornická lidová slovesnost 
Ostravska-Karvinska (Záchranný a komparativní 
výzkum). Opava : Slezské zemské muzeum – Slezský 
ústav, �006, �40 s. ISBN 80-86��4-53-8.

S odstupem přibližně pěti desetiletí se autorka 
vrátila k problematice hornické lidové slovesnosti 
v největším českém kamenouhelném revíru, navazu-
jíc tak na starší výzkumy svých předchůdců A. Sivka, 
A. Satka, J. Rohela, L. Pourové ad. Kniha je v pod-
statě strukturována do tří částí. Tu první představuje 
vstupní díl, který vysvětluje metodické postupy a tech-
niku získávání analyzovaných záznamů. Ve druhé 
části G. Sokolová přináší analýzu dvou dominantních 
témat hornické slovesnosti: vyprávění o důlním duchu 
a jiných neobvyklých jevech, které představují starší 
vrstvu hornických vyprávění, dále humorky, anek-
doty a veselá vyprávění „hornického cechu“. V závěru 
tohoto oddílu si všímá zajímavého problému, totiž 
vazeb mezi tradiční vesnickou a hornickou lidovou 
slovesností a jejich proměn v průběhu posledních 
desetiletí. Významnou a pro budoucího badatele cen-
nou součástí publikace je antologie vyprávění, v jejíž 
první části jsou výběrově zahrnuta hornická vyprávění 

z poloviny �0. stol. a ve druhé pak příběhy podávané 
současnými vypravěči.

Autorka si uložila dva úkoly: zaprvé zdokumento-
vat současnou podobu hornické slovesnosti (v době 
ústupu významu hornické profese), zadruhé kompa-
rovat současný stav s minulostí. Tím byl sledován cíl 
postihnout základní změny. Tento povýtce kompara-
tivní výzkum sledoval tři roviny: časovou, srovnávací 
s tradičními oblastmi a konečně rovinu mezietnické 
migrace syžetů. 

Hlavní závěry, ke kterým dospěl výzkum, by se daly 
shrnout do následujících tezí: Z vyprávění i pasivní 
paměti byl „vykázán“ permoník (důlní duch), stěžejní 
místo zaujala humorná podání založená na autentic-
kých zážitcích. Do objektivu vypravěčů se dostávají 
často technické kádry a inženýři. Lidová hornická 
slovesnost není již tradována pouze mluveným slo-
vem, ale uplatňuje se i v tisku a na internetu. Preg-
nantně shrnula autorka výsledky svých dlouhodobých 
výzkumů takto: Hornická vyprávění žijí, změnila se 
však jejich žánrová skladba… a též slovník, který získal 
na zemitosti. Změnil se i způsob šíření. G. Sokolová 
má za to, že se v hornickém prostředí projevuje zájem 
tradici udržet, což dává naději, že hornická vyprávění 
bezprostředně nezaniknou, ale jejich žánrová skladba 
zůstane soustředěna na vyprávění humorná, i když 
tematicky velmi různorodá.

Milan Myška

PETRÁŇ, Josef: Dvacáté století v Ouběnicích : Sou-
mrak tradičního venkova. Knižnice dějin a současnosti. 
Praha : NLN, �009, 57� s. ISBN 97-80-7106-605-7.

Zpracování dějin místa, k němuž má historik 
osobní vztah, není v naší historiografii ničím neob-
vyklým. Sám Petráň je toho důkazem, neboť své 
rodné obci věnoval již jednu monografii.3 Toto citové 
pouto však klade na historika zvýšené nároky zejména 
v rovině kritické a interpretační. Je to o to více patrné, 
je-li předmětem práce zachycení událostí, jež se autora 
v určitém časovém období jeho života bytostně dotkly. 
V tomto okamžiku totiž přistupuje ke vztahu historik –
rodák další rovina historik – pamětník. První kapitolu 
o paměti a zapomínání tak můžeme chápat nejen jako 
určitou předmluvu k samotnému dílu, ale také jako 
pokus autora o teoretický pohled na problematiku 
žitých dějin. V nich vystupuje člověk nejen jako indivi-
duum, vytvářející své osobní-intimní dějiny, ale i jako 
součást širších kulturních, sociálních či ekonomic-
kých vazeb. Ty jsou spojeny v prvé řadě s místem jeho 
existence. Interakci konkrétního jedince či společen-
ství, v němž žije a „Dějin“ �0. století autor posuzuje ve 
vztahu k možnostem a hranicím současného historic-
kého poznání minulosti. Předmětem knihy se tak stává 
každodennost v rámci geograficky vymezeného pro-
storu, kterým je autorova rodná obec. V následujících 
devatenácti kapitolách proto není čtenář seznamován 
s dějinami Ouběnic ve �0. století, ale s �0. stoletím 

3 PETRáŇ, J.: Příběh Ouběnic : Mikrohistorie jedné 
vesnice. Praha �001.
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LiteRatuRav Ouběnicích. Autorovi však jde zejména o postižení 
mnohem složitějších a obtížnějších proměn českého 
venkova, jak nás upozorňuje podtitul práce.

Petráň postupuje chronologicky od počátku �0. sto-
letí do současnosti. Periodizační mezníky jsou pře-
vzaty podle ustáleného úzu, samotný název kapitol 
však odkazuje na to, jak zlomové události zasahovaly 
do života a mysli obyvatel Ouběnic, viz např. názvy 
Liberalismus po selsku, Válečný úděl, Urbanizace na 
obzoru, Heydrichiáda či Necelá tři léta iluzí. Obsahově 
se jednotlivé kapitoly věnují pro každou dějinnou peri-
odu víceméně problematice školské, kulturní, církevní, 
politické či hospodářské. 

S koncepcí úzce souvisí i pramenná základna a od 
ní se odvíjející přístup. Do 15. kapitoly autor využívá 
metod historické antropologie. Základ zde tvoří ego-
dokumenty, tedy kroniky a memoáry, které sepiso-
vali významní představitelé obce-farář, učitel, dále 
rodinné kroniky statkáře, chalupníka či truhlářského 
mistra. Jejich životní osudy, které úzce souvisí s touto 
pramennou základnou, jsou představeny v druhé kapi-
tole Tvůrci příběhu. Pojetím se vymyká struktuře práce, 
protože pro autora je nanejvýš důležitá literární akti-
vita těchto pamětníků a jejich zápisy, v nichž se zrca-
dlí pisatelova reflexe místních událostí. Autor proto 
ponechává velký prostor citacím, vystupuje zde však 
také. Koriguje, opravuje či doplňuje, opíraje se přitom 
o svou erudici historika. Je zde patrné, že Petráň si je 
velmi dobře vědom rozdílu mezi tím, co bylo žito a tím, 
co je vyprávěno. Snaží se nikoliv pouze popsat minu-
lost, ale v rámci možností ji i co nejhlouběji pochopit. 
Současně vyzývá také čtenáře k vlastní úvaze a reflexi 
předkládaného textu. 

Domnívám se, že autorovi se podařilo nejlépe 
analyzovat proměnu každodennosti a s ní spojenou 
proměnu myšlení především v kapitolách, pojednáva-
jících o období první Československé republiky a pro-
tektorátu (kapitola 3. až 15.). Jednoznačný klad sou-
visí se schopností autora poukázat na interakci dějin 
viděných zdola a „Dějin“ a dále plastické vylíčení myš-
lenkových, duchovních, kulturních a politických pro-
měn v daném období. Soumrak tradičního venkova je 
zde popisován v souvislosti se změnou politického 
systému, urbanizací, velmi pozvolnou proměnou způ-
sobu obživy a životního stylu (především 3. kapitola 
Liberalismus po selsku a 9. kapitola Živobytí). 

Tuto „první“ část knihy se podařilo Petráňovi na-
psat ladně, svěže a čtenářsky přitažlivě. Následující 
kapitoly, věnované událostem po roce 1948, však toto 
kouzlo poněkud ztrácí. Proč? Domnívám se, že je to 
dáno především větším důrazem na prameny statis-
tické či úřední povahy, zatímco ego-dokumenty, které 
byly nosné v dřívějších kapitolách, jsou nyní využity 

v mnohem menší míře. Onen soumrak tradičního 
venkova nyní autor sleduje především v zemědělské 
rovině. Pojednává o kolektivizaci a zakládání země-
dělských družstev, zaměřuje se na změny v rostlinné 
a živočišné produkci, snaží se zachytit proměny života 
pomocí statistických dat a ekonomických ukazatelů. 
To jej však nutí přesunout pozornost od Ouběnic 
k větším územním celkům (viz 18. a 19. kapitola) 
a čtenář s úžasem zjišťuje, že se najednou dozvídá 
o hospodaření bystřického agrokomplexu. Právě 
interakce Ouběnic se svým okolím je v těchto kapito-
lách z pohledu čtenáře nejobtížněji identifikovatelná. 
Poněkud ztížena je také orientace v odstavcích, pojed-
návajících o změnách demografické skladby obyvatel. 
Autor se snaží s využitím statistických dat demonstro-
vat postupné vylidňování Ouběnic a migraci obyvatel 
za prací do měst. Je škoda, že autor tyto pasáže neod-
lehčil větším počtem tabulek, které by excerpovaná 
data zpřehlednila i čtenáři. Je-li soumrak detailně 
popisován proměnou zdrojů obživy obyvatel na urba-
nizujícím se venkově, poněkud stručný se zdá výklad 
kulturních a politických událostí. Je otázkou, zda je 
to dáno rozsahem těchto aktivit v obci, dochovanou 
pramennou základnou nebo je-li i kulturní úpadek 
symptomem soumraku tradičního venkova. Můžeme 
se ptát také na to, souvisí-li s tím i uvolnění osobních 
vazeb v rámci obce v sedmdesátých a osmdesátých 
letech �0. století. Na tuto poslední otázku však práce 
nedává jasnou odpověď. 

Poslední kapitola zachycuje především reflexi pod-
zimních událostí roku 1989 a následující vývoj. Statis-
tická data detailně dokumentují proměny komunální 
politiky a voleb, čtenář však může pouze vzpomínat 
na to, jak plasticky vylíčil autor stejnou problematiku 
v době první Československé republiky o pár desítek 
stran dříve a při srovnání se neubrání jistému zkla-
mání. Zdá se, že omezení pouze na výčet nejdůležitěj-
ších aktivit v obci poněkud postrádá reflexi a hloubku, 
kterou provází zbytek publikace. Je to dáno zřejmě pří-
liš malým odstupem od popisovaných událostí a tak se 
tato kapitola, která měla dovršit Petráňovu monografii 
a symbolicky spojit minulost se současností, stává nej-
slabším místem celé práce.

Poslední otázkou zůstává možnost komparace takto 
získaných poznatků v případném dalším výzkumu. 
Množství a rozmanitost pramenů úřední i osobní po-
vahy pro ostatní obce bude zřejmě největším omeze-
ním. 

Autor na příkladu malé obce v krátkém časovém 
úseku předložil čtenářům i badatelům řadu teoretic-
kých i praktických podnětů a ukázal jeden z možných 
přístupů a způsobů, jak tyto žité dějiny interpretovat. 

Michaela Závodná


