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KUKLO, Cezary: Demografia Rzeczypospolitej Przed-
rozbiorowej. nauki Pomocnicze Historii – seria nowa. 
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009, �32 s. iSBn 
978-83-718-1�90-�.

Polská historická demografie dala o sobě po něko-
lika „chudých letech“ opět vědět a přišla s pracemi 
hodnými povšimnutí. několik let dokonce nevycházelo 
ani základní periodikum polské historické demografie 
Przeszlość Demograficzna Polski, ale od konce prvního 
desetiletí 21. století se zřejmě obnoví jeho vydávání 
a zejména díky Cezarymu Kuklovi se opět objevily stu-
die s tematikou historické demografie. Cezary Kuklo 
patří k předním představitelům tohoto oboru v Polsku, 
předsedá historickodemografické sekci Panu a má za 
sebou celou řadu úspěšných prací. V posledních letech 
se soustředil na výzkum rodiny v tradiční společnosti, 
což se odrazilo také na jeho syntetické publikaci Demo-
grafia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej. autor tuto 
publikaci označil za vstupní příručku a jako metodolo-
gická příručka bylo toto dílo zřejmě zamýšleno vydava-
teli edice Pomocné vědy historické – nová série andrze-
jem rachubou a Sławomirem Górzyńskim.

Cezary Kuklo ovšem k práci přistoupil v širším 
měřítku. Zhruba polovinu své publikace věnoval teo-
retickým a metodologickým problémům historické 
demografie doby před rozdělením Polska (do konce 
18. století), zatímco v druhé polovině vytvořil syntetizu-
jící přehled dějin obyvatelstva této země do zmíněného 
konce 18. století. Polsko za toto období prošlo velmi 
zajímavým vývojem, během něhož patřilo k největším 
zemím evropy, ale ve druhé polovině 18. století si jeho 
území v několika fázích rozdělily sousední mocnosti. 
ani z hlediska dějin obyvatelstva, ani z hlediska meto-
dologie není lehkým úkolem vytvořit syntetický obraz. 
V období rozvoje moderní statistiky už byly některé 
oblasti Polska pod záborem sousedních monarchií, 
a proto se pramenná základna v těchto oblastech od-
lišuje a polský historik potřebuje mít přehled o roz-
dílech. Dnešní hranice Polska navíc zasahují dál na 
západ než hranice původní a také východní hranice se 
po druhé světové válce posunula západním směrem.

Doposud se polská historickodemografická obec 
metodologicky opírala zejména o práci ireny Gieysz-
torowé,1 která však byla vydána již před třiceti čtyřmi 
lety. Její metodologické postupy a příspěvky neztratily 
svou platnost, ale objevily se nové možnosti výzkumu 
a rozšířil se zájem historických demografů o nová 
pole neoraná. Cezary Kuklo se kromě její práce mohl 
opřít o celou řadu studií dalších svých kolegů, např. 
Zygmunta Sułowského, tadeusze Ładogórského, pro 

1 GieySZtOrOWa, i.: Wstęp do demografii staro-
polskiej. Warszawa 197�.

pruské Slezsko Zbigniewa Kwaśného, pro Pobaltí pod 
pruskou vládou Stanisława Gierszewského nebo Jana 
Baszanowského, pro Malopolsko Heleny Madurowicz-
-urbańské, pro Poznańsko Miczysława Kędelského 
apod. Přes množství vysoce fundovaných odborníků 
nedokázala polská historická demografie vytvořit ně-
jakou syntézu dějin obyvatelstva této země. Zygmunt 
Sułowski vyhlásil dvakrát plán na vydání syntézy s ná-
zvem Zarys demografii historycznej Polski, ale projekt 
se nikdy nerealizoval. Cezary Kuklo v úvodu upozornil, 
že takovými syntézami disponují Francouzi, angli-
čané, italové a také Češi. Poláci se zatím mohli opřít 
pouze o text ireny Gieysztorowé ve francouzské tří-
dílné Histoire des Populations de ľEurope. některé par-
tie jejího textu, vytvořeného na konci osmdesátých let, 
však již nejsou aktuální v důsledku vědeckého pokroku 
následujících desetiletí. také proto se o jakýsi vstup do 
dějin obyvatelstva Polska před jeho rozdělením poku-
sil Cezary Kuklo v této příručce. 

V první kapitole se autor věnoval předmětu a vývoji 
historické demografie, přičemž kladl důraz zejména 
na francouzskou demografickou školu, ale ve značné 
míře informoval i o české historické demografii. Zmí-
nil české syntézy dějin obyvatelstva a řadu prací před-
ních českých autorů, např. studie L. Duška, P. Mužíka, 
W. Wowkové a L. Fialové, P. Brabcové, e. Čáňové 
a P. Horské či L. nesládkové. Je s podivem, že neuvedl 
práce našeho předního znalce demografického vývoje 
v protostatistickém období e. Maura s výjimkou jeho 
metodologické příručky Základy historické demografie 
a jeho podílů na českých syntézách. Přesto lze Kuk-
lův přehled o české literatuře v rámci této problema-
tiky vnímat jako cenný. Českou historickou obec jistě 
zaujme také vývoj polské statistiky, demografického 
myšlení a historické demografie.

Druhá kapitola byla zaměřena na pramennou 
základnu k demografickému výzkumu v protostatis-
tickém období. Jak bylo výše zmíněno, byl tento úkol 
ztížen dělením Polska a výskytem jeho částí na územích  
různých států. Díky tomu lze v Kuklově přehledu najít 
i údaje o pramenech v habsburské monarchii. V exkurzu 
o počátcích habsburské státní statistiky se mu ovšem 
vloudila chyba (překlep), protože za rok prvního sou-
pisu uvedl 17�� místo 17��. Soupisům obyvatelstva 
v protostatistické éře věnoval Cezary Kuklo velký pro-
stor. Velice podrobně, s řadou příkladů a fotokopií, 
popsal církevní soupisy a prameny finanční povahy 
(rejstříky daní z lánu, hlavy, usedlosti). Zejména pra-
meny, které zahrnují počty domů, považuje C. Kuklo 
na rozdíl od kolegyně i. Gieysztorové za důležité a pří-
nosné pro historické demografy, přestože chápe naj-
bardziej newralgiczny moment v práci s tímto prame-
nem, a to stanovení počtu členů domácnosti (obyvatel  
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na 1 dům). Svůj názor si vytvořil na základě toho, že 
se lépe seznámil se dvěma registry berní z třicátých let 
17. století z východopolského Podlesí (Podlasie). autor 
připomíná, že pro odhady počtu obyvatel je nutno např. 
v případě registrů daně z hlavy stanovit množství osob 
nezapočítaných, např. dětí do 10 let, což bývá často 
problémem i v církevních soupisech. Podle dosavad-
ních výzkumů se počty dětí v předzpovědním věku 
v polských farnostech pohybovaly mezi 7,3 % a 3�,0 %, 
což je příliš velký rozptyl. Dalším problémem je podíl 
chudých obyvatel neplatících berni. Ve starém Polsku 
v 17. století činil tento podíl podle autora �–10 %, ale 
ve městech mohl být výrazně vyšší.

Mnoho prostoru věnoval autor pochopitelně zá-
kladnímu historickodemografickému prameni před-
statistického období – matrikám. Popsal matriky 
katolické či situaci v oblastech s protestantským, 
pravoslavným a židovským obyvatelstvem. Zmínil, 
že nejrychlejší změny ve vedení matrik nastoupily 
v rakouském záboru Polska. nastínil obsah matrik 
a formu zápisu, ale asi nejvíce se zabýval faktory, jež 
se podílely na kvalitě a formě záznamů. Podrobně 
analyzoval informace z vizitačních protokolů o cho-
vání duchovních, přičemž neopomněl zmínit jejich 
problémy s alkoholem a jinými neřestmi. na historic-
kodemografickou publikaci je tento exkurz možná až 
příliš rozsáhlý. Zajímavá je ovšem informace o pocho-
vávání farníků mimo hřbitov, v lesích a v polích, ještě 
v první polovině 18. století pro vysoké taxy za církevní 
pohřeb. Kuklo připomíná, že farář zpravidla vypravo-
val pouze pohřby movitějších osob, zatímco levnější 
pohřby, např. dětí, zůstávaly pomocnému kléru, což 
mohlo mít vliv na podregistraci v úmrtních matrikách. 
Často se ve vizitacích objevovala napomenutí farářům, 
aby nepřenechávali vedení matrik varhaníkům.

Po rozboru pramenů se Cezary Kuklo věnoval meto-
dice práce s těmito zdroji. nejdříve se zabýval skladbou  
obyvatelstva podle biologických a sociálních kriterií, na  
což navázal rozsáhlou podkapitolou na téma životního  
cyklu rodiny a jedince. O skladbu a životní cykly rodiny 
se Kuklo v posledních letech zajímal velmi intenzivně, 
což se výraznou měrou podepsalo také na této pří-
ručce. autor uvedl, že již podle nestora polských hos-
podářských dějin Witolda Kuly byla Henryho metoda 
rekonstrukce rodin nejdokonalejší a jedinou metodou 
poskytující téměř jisté výsledky. Kuklo položil hlavní 
otázky řešené touto metodou a podrobně rozebral 
proces práce. Přetiskl rodinné listy, uvedl výpočet sku-
tečného věku, míry plodnosti a specifických plodností 
apod. Zajímal se také podrobněji o otázku předmanžel-
ských početí, protože v demografických analýzách se 
jako taková početí chápou koncepce s uplynutím osmi 
měsíců od data uzavření sňatku (0–7 měsíců), ale 
např. Marek Górny uvažoval spíš o 2�� dnech (téměř 
9 měsících), což má pro období před prosazením mo-
derní medicíny asi větší platnost. 

autor se v metodologické kapitole pochopitelně 
nevyhnul ani agregativní metodě, inverzní projekci 
a počítačovým metodám. Čtenáře sice nejdříve za-
skočí poněkud stručný popis agregativní metodiky, 

ale Cezary Kuklo rozvinul možnosti práce s prameny 
v další části knihy o vývoji obyvatelstva v Polsku. Ka-
pitola o metodě práce působí tedy jen jako jakýsi 
úvod k dalším informacím, které jsou podány pomocí 
konkrétních příkladů. V metodologické části ovšem 
nutno upozornit ještě na podkapitolu o počítačových 
technikách. Kuklo si v ní všímá trendu ve vytváření 
statistických databází, které mohou velmi napomoci 
k průzkumu populačních otázek v minulosti, protože 
propojují velké množství individuálních dat. Všiml si 
ovšem problému změn příjmení a různého psaní pří-
jmení ve starších obdobích. Demografové se mohou 
shodnout na registraci příjmení tak, jak vystupují 
v pramenech, ale v takovém případě se nemusí povést 
přiřazení všech údajů k danému jednotlivci. 

Druhá část knihy byla věnována konkrétním demo-
grafickým procesům. autor se nejdříve zabýval počty 
a strukturou obyvatelstva polského státu do konce 
18. století a poté sňatečností, úmrtností, porodností 
a plodností (rodinou). Zajímavým zjištěním je nepo-
chybně odlišnost Polska v populačním vývoji od západ-
ních evropských zemí včetně Koruny české. Zatímco 
západní evropa zažila ve 1�. století ekonomický úpa-
dek, epidemie moru a postupné vylidňování, v Polsku 
nastoupil další rozvoj a intenzifikace procesů koloni-
zace a urbanizace, který trval nepřetržitě až do konce 
1�. století. Hospodářská stagnace, války a šíření epi-
demií v první polovině 17. století zpomalily populační 
růst a v následujícím období došlo dokonce k místním 
úbytkům obyvatelstva, protože Polsku se válečné udá-
losti nevyhýbaly až do počátku 18. století. Kuklo se  
podrobně zabýval hustotou zalidnění obyvatel jednot-
livých částí polsko-litevského státu a srovnával je se 
situací v jiných evropských zemích. V této souvislosti se 
zajímal také o proces urbanizace v Polsku, uvedl výpo-
čet ukazatele urbanizace a srovnal úroveň městského 
osídlení v různých oblastech polského státu. největším  
městem Polska byl dlouhou dobu Gdaňsk a ještě kolem 
roku 1�00 měl asi �3 tisíc obyvatel, zatímco Warszawa 
byla až na osmém místě s pouhými 12 tisíci obyvateli. 
teprve v druhé polovině 18. století vzrostla Warszawa 
na úroveň evropského velkoměsta a jako první polské 
město přesáhla počet 100 tisíc obyvatel.

Podobně zajímavé informace přinesl Kuklo i v dal-
ších analýzách demografických procesů v Polsku. Jen 
pro zajímavost na svém výzkumu populačního cho-
vání obyvatel Warszawy poukázal na v zásadě příznivý 
odraz morových let v plodnosti obyvatelstva. Ve městě 
se sice za moru v letech 1708–1710 snížil počet sňatků 
a křtů, ne však početí. V letních morových měsících 
výrazně vzrostl počet koncepcí, což by napovídalo 
posílení sexuálních styků. autor upozornil, že třeba 
v Marseille vypuklo dokonce sexuální šílenství, ale 
kulturní rozdíly byly pochopitelně velké mezi jednotli-
vými oblastmi evropy stejně jako třeba mezi městskou 
a venkovskou společností, proto chování městské po-
pulace Warszawy nebo Marseille nelze vztáhnout na 
celou společnost.

Cezary Kuklo nejen sledoval vývoj demografických 
ukazatelů v Polsku, ale doplňoval jejich analýzu celou 
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řadou determinantů, které podmiňovaly reprodukci 
obyvatelstva. Zabýval se výběrem partnera, rodinnými 
strategiemi, manželským právem a rolí církve v pro-
cesu uzavírání sňatků i v procesu plození, např. v sou-
vislosti s doktrínou sv. augustina o uznání sexuálního 
styku jako dobrého v manželství, problémem porod-
ních bab a jejich znalostí, vztahem rodičů a dětí, exis-
tencí dětství, postavením starých lidí včetně proble-
matiky špitálů atd. Vytvořil vynikající komplexní dílo, 
které zahrnuje teorii, metodiku práce i vývoj obyva-
telstva s celou řadou příkladů či příkladných výpočtů, 
a to na pozadí ekonomických, sociálních, právních, 
kulturních a jiných změn. Dílo doplnil skutečně obsáh-
lým soupisem tištěných pramenů a literatury polské 
i zahraniční, jmenným, místním a administrativním 
rejstříkem, základními mapami s územním vývojem 
Polska a nesmírně zajímavým latinsko-polským slov-
níkem, který má budoucím zájemcům usnadnit práci 
s prameny historickodemografické povahy – lze v něm 
nalézt řadu výrazů, které se nevyskytují ani v kvalit-
nějších latinských slovnících. Pro české prostředí má 
Kuklova práce nejen z tohoto hlediska velký význam 
a nepochybně poslouží k prohlubování metodických, 
teoretických a vědomostních poznatků.

radek Lipovski

KREJČIŘÍK, Mojmír: Kleinové : Historie moravské 
podnikatelské rodiny. Brno : Statutární město Brno – 
archiv města Brna, 2009, ��� s. iSBn 978-80-8�73�-
13-�.

na konci roku 2009 obohatil přeplněný knižní trh 
v České republice nový, vcelku nenápadný titul. neměl 
žádnou velkou propagaci ve formě upoutávek v médi-
ích ani přední místo ve výpravných knižních katalo-
zích. Potenciální čtenář se o jeho existenci dozvídal 
méně nápadnými způsoby. Kniha byla obrazně řečeno 
uvedena do života dvěma symbolickými křty (prvním 
v Městském muzeu v Zábřehu na Moravě a druhým 
v tzv. Kleinově paláci v Brně) a několikrát byla předsta-
vena na různých vědeckých a kulturních akcích. Dis-
tribuce nové publikace byla a stále je dosti omezena, 
v běžném knihkupectví na ni v podstatě nenarazíme. 
Pokud mohu tato úvodní fakta porovnat s obsahem 
recenzované knihy, myslím si, že je to opravdu škoda. 
Mojmíru Krejčiříkovi se totiž podařilo vydat knihu, 
která svým tématem i kvalitami vybočuje z pomysl-
ného niveau běžné knižní produkce.

tematika podnikatelských aktivit rodiny Kleinů je 
z mnoha pohledů exkluzivním námětem. V prvé řadě 
upoutá samotný příběh šestice bratrů z horské used-
losti, kteří se vlastí pílí vypracovali v jedny z nejvlivněj-
ších podnikatelů habsburské říše 19. století a zanechali 
po sobě nesmazatelnou stopu, patrnou až do dnešních 
časů. V době probíhající hospodářské krize snad ani 
nenalezneme lákavější téma. V životních osudech 
členů této podnikatelské rodiny se navíc odráží i vět-
šina problémů obecnějšího charakteru, na které naráží 
každý badatel dějin podnikání éry průmyslové revoluce. 
Práce z „kleinovské tematiky“ tedy jaksi a priori před-
znamenává i práci, která může významným způsobem  

přispět k diskusi o genezi moderního průmyslového  
podnikatelstva. Mimořádná je vedle tématu i pra-
menná základna, bez níž bychom neměli šanci za-
chytit ani sebezajímavější historické skutečnosti. Do 
dnešních časů se totiž dochoval rozsáhlý rodinný 
archiv s množstvím unikátních materiálů, které by-
chom v případě jiných, majetkem i podnikatelskými 
aktivitami srovnatelných rodů jen stěží hledali. akti-
vity rodinné firmy byly navíc natolik rozvětvené, že pro 
jejich komplexní zachycení můžeme excerpovat mate-
riál z mnoha dalších archivních fondů nejen v České 
republice, ale také v zahraničí.

Mojmír Krejčiřík nebyl zdaleka první badatel, kte-
rého podnikatelské aktivity rodiny Kleinů upoutaly. 
Kleinové našli své životopisce už za svého života a zá-
kladní životopisné informace nalezneme již v dobo-
vých biografických lexikonech. Dílo podnikatelské 
rodiny Kleinů nalezlo zaslouženou pozornost a obdiv 
u čelného moravského badatele druhé poloviny 19. sto-
letí Christiana d´elverta, jehož úsilí však nepřekročilo 
několik kratších článků. Zájem profesionálních histo-
riků o osudy podnikatelské rodiny Kleinů se intenziv-
něji projevoval od padesátých let 20. století. tématu se 
několikrát dotkl prof. Josef Polišenský, který nedosta-
tečné zpracování této kapitoly z dějin 19. století chápal 
jako značné vacat a zároveň své žáky vybízel k hlub-
šímu zpracování materiálů kleinovského rodinného 
archivu a tématu podnikatelských aktivit této rodiny. 
následně se v průběhu sedmdesátých a osmdesátých 
let a v první polovině devadesátých let k tématu klei-
novského podnikání přihlásili zejména Milan Myška 
a František Spurný, kteří publikovali několik cenných 
studií v odborném tisku. V devadesátých letech se 
také začínají aktivizovat badatelé na regionální úrovni 
a vzrůstá zájem o tematiku podnikání a podnikatel-
stva, která byla po celá desetiletí v pozadí badatel-
ských aktivit. Výsledkem úsilí o popularizaci a zároveň 
snahy o sumarizaci dosavadních poznatků se stala 
útlá publikace, která byla v roce 2000 vydána Okres-
ním vlastivědným muzeem v Šumperku u příležitosti 
výstavy věnované podnikání bratří Kleinů. Výstava 
Bratři Kleinové – stavitelé silnic a železnic se také stala 
hlavním impulsem, který stál u zrodu nápadu pokusit 
se o sepsání hlubšího pohledu na podnikatelské akti-
vity Kleinů.

Zůstává jistě otázkou, proč došly pokusy o vytvo-
ření monografie podnikatelské rodiny Kleinů svého 
naplnění teprve v závěru prvního decennia 21. století. 
Odpověď jistě nebude jednoznačná, ale lze ji vidět 
minimálně ve dvou rovinách. Z obecného hlediska lze 
tuto skutečnost vysvětlit dlouhodobě malým zájmem 
o historický vývoj socioekonomické skupiny průmys-
lových podnikatelů. nejprve panovala v české historio-
grafii jistá nedůvěra vůči podnikatelstvu, které nebylo 
pevně zakotveno v české národní společnosti, později 
studium podnikatelstva nevyhovovalo ideologicky. 
Z badatelského hlediska může být jistou komplikací 
a překážkou neobyčejná pestrost kleinovského podni-
kání, a to jak prostorová, tak i oborová. to od badatele 
pochopitelně vyžaduje jak nevšední míru orientace 
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v dobových reáliích, tak i dobrou znalost mimopra-
menných informací, umění správně kombinovat zjiš-
těné informace i rozplétat události, které byly nepře-
hledné již v době svého vzniku. navíc jsou prameny 
k podnikatelské činnosti Kleinů rozesety v desítkách 
archivních fondů, což pochopitelně komplikuje samot-
nou heuristiku, která se stává časově velmi náročnou. 
K tomu lze možná připočíst i skutečnost, že kleinovské 
podnikání se uzavřelo na počátku 20. století a na roz-
díl od firem s právní kontinuitou zde absentují impulsy 
motivující ke zpracování firemních dějin.

Jak jsem již naznačil v úvodu, autor se musel při práci  
vypořádat s celou řadou problémů. nyní se pokusme 
zodpovědět otázku, jak byl ve svém úsilí úspěšný. 

Již při pohledu do seznamu pramenů je ihned 
zřejmé, že pramenná základna, na které Mojmír Krejči-
řík svoji práci postavil, je skutečně velmi solidní. Vedle 
rodinného archivu Kleinů, který vzhledem ke zvole-
nému tématu představuje fond prvořadé důležitosti, 
využívá informací z dalších �7 archivních fondů z čes-
kých, moravských, slezských a rakouských archivů. 
Již tento samotný fakt si zasluhuje uznání a respekt. 
Seznam literatury a tištěných pramenů je poněkud 
užší, ale zahrnuje tematicky podstatné položky. autor 
konec konců již v úvodu avizuje, že velká část přede-
vším starší literatury opakuje vcelku nekriticky stále 
tytéž informace, což může každý badatel, který se 
tématu podnikání rodiny Kleinů dotknul, pouze potvr-
dit. Vyzbrojen pečlivým archivním výzkumem a zna-
lostí doposud publikované literatury se autor pustil do 
vlastní práce.

První kapitola, nazvaná Bratři Kleinové a jejich doba 
(s. 11–23), obsahuje především nové poznatky o otci  
bratří Kleinů Friedrichovi. autor čtenáři kriticky nasti-
ňuje život Friedricha Kleina jako neúspěšného pod-
nikatele, který se všemožně pokouší o zajištění lepší 
existence, mj. i zakoupením dědičné rychty a mlýna 
v místech, kde měla být vybudována nová hornická 
osada. Jeho podnikatelské plány mu nevycházely, po-
stupně se zadlužuje, až je nucen opustit svůj rodný kraj 
a přestěhovat se za svými potomky, kterým se mezitím 
začalo dařit o poznání lépe. Mojmír Krejčiřík přitom 
do sociální historiografie bezděky přináší nový a velmi 
zajímavý model, tj. model neúspěšného podnikatele, 
který však své potomky motivuje k podnikatelské čin-
nosti a stojí tak de facto u kořenů velmi úspěšné firmy.

Ve druhé kapitole, nazvané Rybníkáři (s. 2�–8�), se 
autor věnuje počáteční fázi podnikání bratří Kleinů. 
Zabývá se jejich angažmá při drobnějších stavebních 
pracích, regulacích říčních toků a při prvních silničních 
pracích menšího rozsahu. Krok za krokem, s velkou 
pečlivostí sleduje počínání mladých podnikatelů při 
prvních zakázkách, nejprve ještě v zaměstnaneckém 
poměru za učednických let, od roku 181� však už jako 
samostatných stavebních podnikatelů. autor názorně 
zachycuje, jak se podnikatelé velmi pomalu propraco-
vávali ke svým zprvu dosti omezeným ziskům, které se 
okamžitě snažili investovat jak do dalšího podnikání, 
tak do nemovitého majetku. ukazuje také úskalí, se 
kterými se museli podnikatelé ve stavebnictví potýkat. 

Museli obstát v licitaci, při které bylo třeba dát nejvyšší 
slevu na stavební práce, museli skládat nemalé kauce 
na silniční (později ale i železniční) stavby a nevyhnuli 
se ani neustálým tahanicím o proplacení provedené 
práce. autor od počátku dokazuje, že se v problema-
tice stavitelství 19. století pohybuje velmi suverénně, 
přičemž dokázal velmi srozumitelně vysvětlit tehdejší 
systém zadávání „veřejných“ zakázek. tím objasnil 
jednu z nepříliš probádaných oblastí dějin podnikání 
19. století. 

třetí kapitola Cesta vzhůru (s. 87–17�) a čtvrtá ka-
pitola Spojenými silami (s. 177–229) popisují éru prud-
kého rozmachu kleinovského stavebního podnikání. 
Leitmotivem těchto kapitol se stalo angažmá rodin-
ného konsorcia Kleinů při budování velkých silničních 
staveb od druhé poloviny dvacátých do čtyřicátých let 
19. století (Krnovská, třebovská, Slavkovská, Lom-
nická a Šumperská silnice) a při budování prvních 
železnic (části Severní dráhy Ferdinandovy a Severní 
státní dráhy). autor prokládá oddíly věnované staveb-
nímu podnikání pasážemi, které nás uvádějí do rodin-
ného života podnikatelů. Formálně tedy zachovává 
styl, který nastavil již v první kapitole, a zůstává mu 
věrný až do konce knihy. Díky tomu postupně skládá 
pozoruhodnou mozaiku informací tvořící fresku pod-
nikatelského i rodinného života gründerů průmyslové 
revoluce. na příkladu velkých silničních staveb realizo-
vaných bratry Kleiny ukazuje závažné problémy, které 
měli stavební podnikatelé jak se silně centralizovanou 
a těžkopádnou státní správou, tak s neustále se opož-
ďujícími platbami, a dokonce se ztrátovými zakáz-
kami. Zajímavým zjištěním, které leccos napovídá 
o mentalitě etablujících se podnikatelů, je fakt, že i ve 
druhé polovině třicátých a v první polovině čtyřicátých 
let, tedy v době, kdy budují velké železniční stavby, 
nenechávají Kleinové stranou ani drobné zakázky za 
několik tisíc zlatých. Zjevně tedy v gründerské gene-
raci fungoval v myslích podnikatelů pomyslný boj 
o každou zlatku. Zajímavým poznatkem je také popis 
funkce zakoupených nemovitostí jako zástav na sta-
vební zakázky a pro účely hypoték. investice do nemo-
vitostí byla v tomto případě promyšleným podnika-
telským tahem, nikoliv pouhou tezaurací kapitálu do 
nemovitého majetku. S počátky angažmá ve výstavbě 
železnic nastává nová éra v podnikání. Výstavba želez-
nic přináší jednak velmi vysoké zisky, ale také odpadají 
zdlouhavé byrokratické průtahy, kdy o každé malič-
kosti musely rozhodovat nejvyšší zemské či říšské 
úřady. na druhé straně byla stavba železnic organi-
začně nesmírně náročná, ale Kleinové zde mohli zúro-
čit zkušenosti, které získali organizací stavby silnic.

Pátá a nejrozsáhlejší část s názvem Svorností a prací 
(s. 231–32�) popisuje diverzifikaci podnikatelských 
aktivit Kleinů v průběhu čtyřicátých let 19. století 
a naznačuje přechod od volného rodinného konsorcia 
k rodinné firmě. Kapitola začíná společnou koupí rod-
ného panství Loučná nad Desnou v roce 18��, které 
bratři Franz, Libor, Hubert a albert Kleinové záhy pře-
tvořili nejen ve své rodinné sídlo, ale také v centrum 
dalších podnikatelských aktivit. Loučenské panství se  
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brzy stává jakýmsi vzorovým panstvím, kde ruku v ruce 
s rychlým nárůstem pracovních příležitostí v průmyslu 
(železárny s návaznou výrobou, nová přádelna lnu) 
docházelo ke zlepšení sociálních poměrů chudého 
podhorského kraje. V průběhu čtyřicátých let Kleinové 
rychle vstupují především do oblasti železářského 
podnikání, když zakládají železárny ve Štěpánově 
u Olomouce, podílí se na založení železárny v uher-
ském Zsidovaru a společně s dalšími měšťanskými 
podnikateli zakládají perspektivní železárny v Kladně. 
V páté kapitole autor také poprvé využívá v souvislosti 
s úmrtím Libora Kleina (18�8) vynikajícího a doposud 
málo využívaného typu archivního pramene – pozůsta-
lostního spisu, který přináší řadu klíčových informací 
nejen k majetkovému portfoliu, ale také k životní úrovni  
průkopníků průmyslové revoluce. Velmi zajímavé a do-
posud neznámé pasáže jsou věnovány také prvním vel-
kým sporům, ve kterých se museli podnikatelé bránit 
nařčení z podvodů při stavbách státních drah. 

rozsahem nevelká šestá kapitola s názvem Zisky 
a ztráty (s. 327–3�2) popisuje jednak nové železniční 
zakázky první poloviny padesátých let 19. století, ale 
také doposud neznámou finanční aféru, při které se 
konsorcium bratří Kleinů dostalo do nejzávažnější 
krize ve své historii. V první polovině padesátých let 
bratři Kleinové úzce spolupracovali s vídeňským vel-
koobchodním domem Demeteria Zinnera, přičemž 
se samotnými Zinnerovými navázali poměrně úzké 
osobní vazby. Zinner však při svých transakcích příliš 
riskoval, dopustil se finančního podvodu a pád jeho 
obchodního domu dostal Kleiny do závažné finanční 
krize, kterou museli vyřešit mimo jiné prodejem svých 
uhelných dolů na Ostravsku. Celou kauzu autor ilu-
struje také na ukázkách z rodinné korespondence, čímž 
dosahuje plastického obrazu těchto neradostných udá-
lostí. Kapitola je pak vcelku logicky zakončena dvěma 
výraznými mezníky v kleinovském podnikání, a sice 
úmrtím Franze Kleina (18��) a Huberta Kleina (18��). 
Skonem těchto výrazných osobností byla rodinná firma 
značně oslabena, přičemž v podnikání pak pokračoval 
albert společně se svým synovcem Franzem Kleinem.

V závěrečné kapitole s názvem Ústup ze slávy (s. 3�3–
392) se autor pokusil nastínit podnikání rodinné firmy 
od poloviny padesátých let až po postupné omezování 
podnikatelských aktivit, které následovalo po smrti 
alberta Kleina v roce 1877. rychlost vyprávění se na 
rozdíl od předcházejících kapitol mění. Jestliže byla 
v předcházejících částech podrobně rozebírána každá 
větší podnikatelská akce a vzestup rodiny je možné sle-
dovat krok za krokem, období dovršení podnikatelské 
činnosti rodiny pod taktovkou alberta Kleina autor 
zaznamenává o poznání zrychleněji. Patrně byl s ohle-
dem na rozsah práce, který byl již v tom okamžiku 
značný, nucen rezignovat na podrobný analytický po-
stup a pokusil se o zhuštěný, avšak fundovaný popis 
hlavních podnikatelských aktivit. Proto se i o velmi vý-
znamných podnikatelských projektech, jako byly např. 
vodní stavby v itálii, dřevařské podnikání v uhrách 
nebo stavba mnoha železnic, dozvídáme jen základní 
informace. Vyprávění končí de facto smrtí alberta 

Kleina, závěrečné strany jsou věnovány genealogii ná-
sledujících generací.

Z hlediska dalšího výzkumu je tedy zjevné, že každý 
další badatel, který se bude o tuto nanejvýš zajímavou 
podnikatelskou rodinu zajímat, bude mít k dispozici 
velkou oporu. na druhé straně jako každá dobrá práce 
vyvolává i Krejčiříkova publikace otázky a podněty 
k dalšímu výzkumu. nelze po mém soudu souhlasit 
s názory, že je tímto dílem řečeno vše a že téma bylo 
v podstatě vyčerpáno. Stále zůstává řada zajímavých 
problémů, které mohou být na příkladu podnikatel-
ské rodiny Kleinů řešeny. a nejsou to témata okrajová, 
např. problém aristokratizace podnikatelstva, jeho 
sociálního začleňování do formující se občanské spo-
lečnosti, proměny mentalit v jednotlivých generacích 
apod. Záleží pouze na otázkách, které si budeme klást. 

autor v úvodu knihy uvádí, že není historik. Jeho 
práce však dokazuje, že umí nejen zaujmout, ale plně 
ovládá historické řemeslo. Kniha je napsána čtivým 
jazykem, autor často a účelně využívá přímých citací 
z archivních materiálů, nejednou v textu využívá 
i dochované osobní korespondence. S problémem 
struktury práce se vypořádal po mém soudu úspěšně, 
přičemž zvolil model chronologické práce s funkč-
ními exkurzy a přesahy. Publikace je bohatě vybavena 
černobílými i barevnými fotografiemi, což zvyšuje 
celkovou poutavost knihy. Jsem přesvědčen, že recen-
zovaná publikace Mojmíra Krejčiříka zcela jistě neza-
padne, ale bude čtena ještě dlouho poté, co se prodá 
její poslední výtisk. 

Petr Popelka

JUDSON, Pieter M.: Guardians of the Nation : Acti-
vists on the Language Frontiers of Imperial Austria. 
Cambridge – Massachusetts : Harvard university Press, 
200�, 313 s. iSBn 978-0-�7�-0232�-3.

Celá řada anglicky píšících autorů se v posledních 
dvou dekádách věnovala tematice národnostních kon-
fliktů v habsburské monarchii v období před první svě-
tovou válkou (Jeremy King, Gary B. Cohen, Mark Corn-
wall, tahra Zahra, Scott Spector, nancy M. Wingfield 
ad.). Do této skupiny náleží i Judsonova monografie, 
jejímž leitmotivem je proces, v němž nacionalisté 
v Předlitavsku konceptualizovali jazykově smíšené 
regiony jako jazykové pohraničí a udělili jim mimo-
řádnou důležitost jako první frontě národnostního 
konfliktu. Judson analyzuje úsilí nacionalistů o přetvo-
ření rurální populace těchto regionů v národnostně 
polarizované jedince. nacionální propaganda obvykle 
oslavovala národní soukmenovce žijící na jazykovém 
pomezí, kteří si podle ní vytvořili obzvláštně silné pově-
domí o vlastní národní identitě, a to z toho důvodu, 
že žili v blízkosti jiného národa, že měli zkušenosti 
z každodenního střetávání s jiným etnikem. Byla to 
fikce – nemalá část starousedlíků v těchto regionech si 
přes všechno úsilí nacionálů zachovávala národnostní 
flexibilitu či lhostejnost. Jinými slovy – Judsonova 
práce dokumentuje, jak národní agitátoři brilantně 
uspěli při nacionalizaci obrazu o rurálním jazykovém 
pomezí (na základě tvrdé ideologické práce), ale až do 
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roku 191� neuspěli s nacionalizací autochtonní popu-
lace těchto regionů. nacionálové vykreslovali situaci 
v pohraničí nerealisticky, sledovali vlastní zájmy, jejich 
zprávy byly určeny lidem, kteří tamní situaci vůbec 
neznali. Judson předkládá čtenáři pro svá tvrzení celou 
řadu důkazů, přičemž konkrétní příklady vybírá ze tří 
regionů: Šumavy (Češi – němci), Kraňska (němci – 
Slovinci) a jižních tyrol (němci – italové). 

Judson tvrdí, že většina obyvatel pomezních regionů 
sama sebe nevnímala jako frontier people a svůj region 
jako pomezí. Fenomény bilingvismu a lhostejnosti 
k národní identitě, oportunistického jednání vyjadřují 
podle něj fundamentální logiku lokální kultury ve více-
jazyčném prostředí. tuto logiku nebyly schopné zbořit 
ani národnostní aktivismus, ani takzvané moderni-
zační procesy. Přesto do jisté míry docházelo k sociální 
transformaci venkovských regionů, a to v souvislosti 
s imigrací. Přicházeli lidé, které k podpoře toho či 
onoho národního hnutí predisponovalo jejich vzdě-
lání, původ, profese. 

Velmi mne zaujala hned úvodní kapitola knihy, 
hlavně výborný rozbor vztahu německých liberálů k ja-
zykové otázce a k jiným národům monarchie po roce 
18�7 (s. 12–1�). V šedesátých letech němečtí liberálové  
prosadili garanci základních občanských práv lidem 
různých jazyků při zachování centralizované formy 
vlády spočívající na němčině jako administrativním 
společném jazyku. němectví tehdy chápali kulturně. 
Po roce 1880 se situace změnila a němečtí liberálové 
museli definovat národní ideologii více etnicky a teri-
toriálně. Výroky Správního soudního dvora a adminis-
trativní interpretace ústavy navíc posílily nároky naci-
onalistů tím, že vytvořily ústavní garanci pro národní 
jazyky v úřadech a školách, a to mnohem šířeji, než 
předvídali liberálové. Další kapitoly podrobně rozebí-
rají aktivity nacionalistů v etnicky smíšených rurálních 
regionech (zakládání menšinových škol, importování 
cizích osadníků, projekty hospodářské modernizace či 
vytvoření národního turistického průmyslu).

Druhá kapitola (Školní pevnosti) popisuje, jak 
obrovský důraz kladli národní aktivisté na školy a vý-
chovu dětí. negramotní či pologramotní rodiče nebyli 
podle nich schopni pochopit základní důležitost své 
vlastní národní identity, ale jejich děti pod vlivem 
národní myšlence oddaných učitelů už ano. aktivis-
tům v jejich snaze nahrály i školské zákony a ústava 
z roku 18�7 zaručující právo na vzdělání v kterémkoliv 
zemském jazyce. České i německé školské asociace 
chtěly asimilovat všechny dosažitelné kandidáty pro 

„svůj“ národ (bilingvní děti, děti ze smíšených manžel-
ství). Proto zakládaly i školky a dětem z chudých rodin 
nabízely také různé zaopatření, hlavně formou vánoč-
ních dárků (boty, čepice, kabáty). Velmi zajímavý je 
rozbor tzv. školního dramatu, které se jako narativní 
model objevuje po roce 1900. Jedná se o novinové 
zprávy o útocích na menšinové školy. V souladu s logi-
kou nacionalistů se školní budovy nabízely jako před-
vídatelný terč útoků pro nepřátelské vandaly, neboť 
byly symbolem nepřátelského nároku v lokální krajině  
a často i nejvýstavnější budovou. Jako element nacio-

nální strategie dramatické reportáže o útocích na školy 
teprve pracovaly na tom, aby vytvořily národní vědomí, 
i když už tvrdily, že toto vědomí pouze reflektují. Proto 
dramatické reportáže kladly vedle sebe bezbrannost 
dětí a hrozbu násilí ze strany pološílených dospělých. 
Ve skutečnosti se většina ataků na školy odehrála 
v noci a měla charakter rozbitých oken. Pokud se stali 
terčem útoku lidé, šlo většinou o učitele, a ne o děti.

autor do druhé kapitoly inkorporoval i analýzu ně-
kolika výchovných románů, které nabádaly němce 
k národnímu uvědomění (Das deutsche Leid rudolfa 
Bartsche, Eine Mischheirat Karla türka, Wie der Schnei-
derflori wieder deutsch geworden ist rudolfa Fiedlera). 

Ve třetí kapitole (Zkušenosti na venkovském pohra-
ničí) autor ukazuje, jak byl nacionalismus do agrár-
ních oblastí v podstatě importován. Důležitým fakto-
rem sociální změny ve venkovské společnosti, která 
byla déle a ve větší míře izolovaná, bylo rozšíření 
vzdělanosti a také nárůst počtu „bílých límečků“ (uči-
telé, lékaři, úředníci, železniční zaměstnanci). Právě 
tito lidé přinesli do tohoto prostředí zvýšené národní 
povědomí. aktivisté si čas od času stěžovali, že jejich 
mítinky jsou minimálně navštěvovány starousedlíky. 
ani po roce 1900 národní organizace nevzkvétaly na 
základě přílivu domorodců, nýbrž přistěhovalých 

„bílých límečků“. Důležitý byl v tomto ohledu škol-
ský zákon z roku 18�9, který rozšířil síť vzdělávacích 
ústavů a hmotně zabezpečil učitele, takže se toto povo-
lání stalo atraktivním pro mnohé studenty ze středních 
vrstev. učitelé se stali předvojem národního aktivismu. 
Příliv úředníků a drážních zaměstnanců mohl vyvo-
lat i neklid, pokud se jejich národnost neshodovala 
s národností převažující v místním prostředí. 

Ve čtvrté kapitole (Zdráhaví kolonisté: osadníci 
Südmarky) líčí Judson jeden zajímavý, byť neúspěšný 
projekt. Südmarka zamýšlela v delším časovém hori-
zontu germanizovat dostatek obyvatel jižního Štýrska, 
aby spojila tamní německé jazykové ostrovy – města 
Celje, Maribor a Ptui. Od roku 1889 rázně podporo-
vala politiku osídlování, jež měla posílit německou 
komunitu. Judson zkoumá tuto osídlovací politiku, 
a to jak z důvodu vyhodnocení národnostních tendencí 
mezi venkovskou populací na jazykovém pomezí, tak 
z důvodu vystopování nárůstu agresivních elementů 
uvnitř nacionálních kruhů v regionu kolem roku 1900. 

některé národní spolky se zaměřovaly i na pod-
poru regionální turistiky. turistika podle nich nabí-
zela nové možnosti pro podporu národní identity. 
Lidé měli i v čase určeném pro relaxaci podporovat 
národ tím, že byli uvědomělými konzumenty u svých 
soukmenovců. O tom je pátá kapitola knihy (Turis-
tika k záchraně: spotřeba a národní identita). Podle 
Judsona to mělo ještě jeden aspekt – mnohé organi-
zace včetně Südmarky tvrdily, že návštěva jazykového 
pomezí může posílit národní vědomí – turista se vrátí 
domů s porozuměním pro význam národní identity 
a v budoucnu bude i v ostatních sférách konzumu 
mimo turistiku podporovat národní zájmy. Zdůraz-
ňuje i tu skutečnost, že v Království českém fungovaly 
paralelně česká a německá asociace turistiky. Obě byly 
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podporovány státem, stejně jako národnostně rozdě-
lené školství a zemědělství. Stát doufal, že taktikou 

„oddělený, ale rovný“ obrátí pozornost nacionalistů od 
boje proti druhé straně k rozvoji vlastní komunity, ke 
snaze o získání komparativní výhody oproti soupeři 
tím, že státu „urvou“ větší díl dotací. národy se touto 
taktikou státu stávaly legitimním tělesem rakouského 
práva, byť národnost nebyla zakotvena v ústavě. 

Předposlední, šestá kapitola dokumentuje, jak na-
cionalisté využívali ke svým cílům násilnosti, k nimž 
tu a tam docházelo ve venkovském prostředí. Judson 
zdůrazňuje, že vandalismus, nadávky či výtržnosti 
měly v rurální evropě dlouhou tradici a změnila se jen 
jejich interpretace. Vyšetřování státních úřadů často 
odporovalo nacionálnímu zpravodajství, které takové 
události interpretovalo jako potvrzení národního sta-
noviska bez ohledu na to, jaký byl jejich skutečný pod-
nět a význam. Ozvěna takových událostí v tisku odpo-
vídala zájmům nacionálů na obou stranách, měla větší 
vliv v Praze či Vídni než v místech, kde se události ode-
hrály.2 Zdálo se totiž, že přesvědčivě zapadala do poli-
tických argumentů o národních požadavcích, ať již čes-
kých, či německých nacionálů. autor to dokumentuje 
popisem událostí ze září 1908 v Kašperských Horách, 
kde došlo ke konfliktu mezi německými nacionálními 
studenty a českou menšinou ze spolku Beseda. Česká 
a německá strana se navzájem vinily z vyprovokování 
útoku, přičemž obě dělaly z bezvýznamné lokální šar-
vátky záležitost primárního významu.

V poslední kapitole (I. světová válka a poté: trans-
formace jazykové hranice) dospívá autor k poznatku, 
že během války se nekonaly nacionální ataky v míře, 
které dosáhly před válkou. „Moratorium“ bylo vynu-
ceno i materiální nouzí – národní organizace si musely 
vystačit s menšími prostředky, jejich nejaktivnější čle-
nové odešli na frontu, další lidé měli starost především 
o živobytí. Organizace také transformovaly svou čin-
nost – za války se soustředily na veřejně prospěšnou 
činnost (pomoc zraněným, uprchlíkům, rodinám bez 
otců), na pořádání osvětových přednášek a mítinků 
v patriotickém duchu atd. Bilingvismus či nevyvi-
nutá národní identita u části obyvatelstva nezmizely 
se zánikem monarchie; co se však změnilo rapidně, 
byla státní politika vůči těmto skupinám populace. 
Zatímco habsburská říše neměla žádný zájem na naci-
onalizaci jazykově smíšených pohraničních regionů, 
nástupnické státy měly úmysl transformovat jazykové 
poměry ve svůj prospěch. nové státy ve snaze udržet 
národní hegemonii vyvíjely velký tlak na národnostně 
indiferentní obyvatelstvo. 

Kniha se čte „jedním dechem“, je nutno ocenit so-
lidní teoretickou výzbroj autora – škoda jen, že některé 
věci nerozvádí, snad proto, že je považuje za obecně 
známé. Mám tím na mysli hlavně fakt, že podstatou 
nacionalismu je sociální otázka (proto dříve „prora-
zil“ v městském prostředí). uvítal bych rovněž pokus 

2 K tisku jako faktoru politické mobilizace viz ruMP-
Ler, H. – urBanitSCH, P. (edd.): Die Habsburger-
monarchie 1848–1918, Bd. 8/2, Wien 200�.

o kvantifikaci bilingvního nebo národnostně nevyhra-
něného obyvatelstva v pozdně imperiálním rakousku 
(jednalo by se samozřejmě jen o hrubý odhad, vždyť 
censy sčítání lidu připouštěly uvedení jen jedné obco-
vací řeči). Pramennou základnu práce tvoří přede-
vším tištěné prameny jako osvětové romány, noviny 
či oficiální zprávy národních školských a „obranných“ 
spolků. Dalo by se určitě využít mnohem více lokál-
ních pramenů a publikací českých, slovinských či ital-
ských spolků – autor se totiž opírá téměř výhradně 
o německojazyčné prameny, pravděpodobně z důvodu 
jazykové bariéry. Z této skutečnosti logicky vyplývá, že 
Judsonova analýza se bude nejvíce blížit realitě v pří-
padě německých národních agitátorů. naskýtá se tedy 
otázka aplikovatelnosti na nacionály z ostatních etnik, 
která nezažila přerod od kulturní sebeidentifikace 
k jazykově a teritoriálně vymezené národní ideologii. 
Pro indiferentní obyvatelstvo zaostalých rurálních 
oblastí, které se stalo „terčem“ nacionální agitace až 
v pozdním 19. století, mají Judsonovy poznatky univer-
zálnější vypovídací hodnotu.

Je dobře, že úsilím amerických historiků (vedle 
Judsona i Zahra, King a další) vznikají práce, které 
zkoumají fenomén národnostní indiferentnosti a biling-
vismu, zatímco tradiční diskurz se mnohem více věno-
val šíření národního hnutí než těm „nerozhodnutým“. 
národní historiografie ve střední evropě ještě téměř 
celé minulé století prováděly retrospektivní validaci 
národa. Je jen škoda, že Judson (s jedinou výjimkou) 
nevyužil Hrochových průkopnických prací z posled-
ních dvaceti let, z nichž několik vyšlo v angličtině či 
němčině, tedy v jazycích autorovi dostupných. 

Judsonova práce významně přispívá k poznání toho, 
jak byla národnost institucionalizována uvnitř lokál-
ních společností a kultur. Její nejsilnější stránkou je po 
mém soudu výborná analýza logiky myšlení a jednání 
lidí z jazykového pomezí. nacionalisté, kteří o smíšené 
oblasti bojovali, naráželi na odlišné kulturní a sociali-
zační horizonty. Kniha tak čtenáři nabízí novátorský, 
neotřelý způsob uvažování o nacionalismu ve střední 
evropě. O tom svědčí i konsekventní používání neo-
hrabaných, ale o to přesnějších termínů pro označení 
užívaného jazyka, (autor např. nepoužívá „Czech“, 
nýbrž „Czech speaker“). rovněž zeměpisné názvy 
uvádí Judson v celém textu důsledně ve všech v re-
gionu tehdy obvykle užívaných jazycích (např. Berg-
reichenstein/Kašperské Hory), aby v mysli čtenáře 
neasocioval územní nároky jen jednoho národa. Stu-
denti a akademici se mohou obohatit o metodické pod-
něty pro výzkum „zaujatých“ tištěných pramenů typu 
spolkových zpráv, novinových článků nebo osvětových 
publikací, v nichž je zapotřebí „číst mezi řádky“. 

Knize bych po formální stránce vytkl neúčelné spo-
jení poznámkového aparátu a seznamu pramenů a lite-
ratury do jednoho celku, které značně ztěžuje orientaci. 
Zejména se to týká opakovaných citací, které už mají  
jen obvyklou formu zkratky, a čtenář pracně dohledává 
celý název citovaného zdroje, neboť nemá k dispozici 
abecedně uspořádaný seznam pramenů a literatury. 

Pavel Kladiwa
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ZAHRA, Tahra: Kidnapped souls : National Indif-
ference and the Battle for Children in the Bohemian 
Lands, 1900–1948. ithaca – London ithaca : Cornell 
university Press, 2008, 273 s. iSBn 978-0-801�-��28-3 
(váz.).

Knížka patří do portfolia prací amerických histo-
riků, které mají jiný pohled na problematiku naciona-
lismu v prostoru českých zemí. V předmluvě autorka 
konstatuje, že během svého výzkumu spíše než svět, 
v němž Češi a němci bojovali o kontrolu nad ulicemi 
a o politickou moc, objevila svět, v němž čeští a němečtí 
nacionálové bojovali o to, kdo je Čech a kdo němec.  
V úvodu pak uvádí další důležitou skutečnost svého 
badatelského pohledu na věc: indiference k naciona-
lismu vyskytující se u části populace poháněla naciona-
listy k tomu, aby vymysleli a zavedli novou, „přísnější“  
formu národnostní klasifikace, stejně jako nové peda-
gogické a národní veřejně prospěšné instituce. Byla 
to tedy indiference, která vyvolala radikálnější nacio-
nalizaci, i když se o ní z pramenů tolik nedozvídáme. 
nebyla zaznamenávána v novinách, nebyla tématem 
politických manifestů, neexistovala žádná asociace pro 
ochranu národnostní lhostejnosti. Historici příliš často  
umisťují národ do polohy centrálního subjektu a hybné 
síly dějin, vyprávějí příběhy o „Češích“, „němcích“, 

„Polácích“ atd. namísto toho mají zvažovat, jak se his-
torické příběhy změní, pokud předpokládáme indife-
renci k nacionalismu mezi běžnými lidmi (s. �–8). 

tento jiný a kritický pohled je bezesporu zajímavý 
a potřebný, na druhou stranu bez dobového kontextu 
může příliš odvádět od reálně možného. nutným před-
pokladem k pokračování koexistence (a prolínání) ně-
mecké a české kultury v českých zemích by totiž bylo 
zakonzervování inferiorního postavení české kultury, 
jinými slovy její nerovnocennost, což je v podstatě 
antimodernizační. autorka si je při líčení dílčích sku-
tečností vědoma faktu, že sociální struktura českého 
etnika byla dlouho nekompletní (viz analýza první ka-
pitoly), zdá se mi však, že v zobecňujícím úvodu a zá-
věru to dostatečně nezohlednila.

První kapitola knihy (České školy pro české děti) 
v podstatě pojednává o rozšíření ideje o dětech jako 
národním majetku za starého rakouska, která kul-
minovala přijetím Moravského paktu v roce 1907. 
rakouské úřady se tak pokoušely zmírnit dopady na-
cionalismu segregací škol, ale „zadělaly si“ na další 
problémy vyplývající z toho, že na jazykovém pomezí 
i ve vnitrozemí žily tisíce národnostně indiferentních 
rodin. České i německé národní hnutí si mohlo zčásti 
dělat nároky na ty samé děti. Čeští nacionalisté trvali na 
tom, že všechny děti hovořící česky (i tehdy, když hovo-
řily zároveň německy) náleží k českému národu, neboť 
pocházejí z českého prostředí. němečtí nacionalisté 
oproti tomu považovali za důležitější kritérium indivi-
duální sebeidentifikaci, národ definovali více kulturně 
než jazykově (s. 17). Česká nacionalistická kampaň  
proti germanizaci začala v době, kdy cesta k sociální 
mobilitě často vedla přes německé školy. Čeští naciona-
listé odmítli tento asimilační model a začali požadovat 
příležitosti pro sociální mobilitu česky hovořících vrstev,  

a to prostřednictvím českých škol. Podle autorky mohli 
kolem roku 1900 už rodilí Češi získat sociálně jen málo 
tím, že se identifikovali s německým národem – sociální 
pozice se vyrovnávaly. Čeští nacionalisté přesto pokra-
čovali v rétorice, jež prezentovala boj proti germanizaci 
českých dětí jako součást rozsáhlého zápasu s údajnou 
německou sociální a politickou hegemonií (s. 18, 37).  
určitě lze nalézt i indicie potvrzující toto stanovisko. 
Domnívám se však, že je příliš zobecňující. autorka 
nevzala v potaz situaci v některých regionech českých 
zemí, konkrétně v moravskoslezském uhelném revíru 
či dále v těšínském Slezsku, a ve větších moravských 
a slezských městech – tam se sociální pozice němců 
a Čechů (a také Poláků) ještě příliš nevyrovnaly. 

Druhá kapitola (Učitelé, sirotci a sociální pra-
covníci) popisuje, jak boj o kontrolu školních dětí 
expandoval do oblasti národních dobročinných orga-
nizací. V roce 1908 vznikly česká i německá komise 
pro ochranu dítěte a péči o mládež. Lokální pobočky 
těchto komisí soutěžily o zapsání dětí do bohaté sítě 
národnostně rozdělených zdravotních center, školek, 
jeslí, polévkových ústavů, letních táborů či sirotčinců 
(s. �0–�1). nacionálové se na jedné straně snažili 
zastrašit národní „oportunisty“ a „zrádce“ hrozbami 
či národnostní klasifikací, na druhé straně používali 
i „laskavé prostředky“ k tomu, aby získali rodiče na 
svou stranu – sociální systém nezahrnoval jen vánoční 
dárky či rozdávání obuvi a ošacení chudým dětem 
(s. ��). národní pedagogové vyvinuli systém osvěto-
vých přednášek, které propagovaly správnou výživu 
pro děti, význam školní docházky, vhodné hry, dentální 
hygienu, škodlivost alkoholismu apod. (s. �3–��).

třetí kapitola (Válka, sociální zabezpečení a konec 
monarchie) podtrhuje, že národní organizace během 
války částečně přebraly roli státu, jehož sociální sys-
tém kolaboval. tím, že stát svěřil národním dobročin-
ným organizacím výkon sociálního programu, záro-
veň zplnomocnil nacionalisty k definování sociální 
otázky v národních termínech (s. 81). Jinými slovy, 
stát vlastně podkopal legitimitu své další existence.

Čtvrtou kapitolou (Reklamování dětí pro národ) se 
vyprávění dostává do doby i. republiky. K naciona-
lismu neutrální politika mocnářství byla opuštěna ve 
prospěch nacionalizující politiky československého 
národního státu a později třetí říše. Čeští i němečtí 
nacionalisté se dožadovali národních práv na „své“ 
děti. rakouský stát ponechal i moravským rodičům po 
přijetí Moravského paktu možnost zvolit školu pro děti, 
které byly bilingvní ve smyslu aktivního užívání jazyka. 
to dokumentuje nechuť habsburského státu přijmout 
nucenou (forcible) národnostní klasifikaci. Lex Perek  
platil na Moravě po roce 1918 v „zostřené“ podobě – 
právo dítěte jít do německé školy již nebylo vázáno 
pouze na to, že mluví německy, nýbrž také na původ 
dítěte (s. 10�, 127). Po válce celkově zesílila kampaň za  
vymýcení národnostní indiference. Stát také drasticky 
omezil samosprávu, aby zredukoval potenciální vliv 
německých nacionalistů na lokální úrovni, a uplatňoval  
i politiku posílání českých státních zaměstnanců a je-
jich rodin do německých oblastí s cílem posílit češství. 
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Snažil se lapit do českých obecných škol německé děti 
z chudých poměrů (s. 111, 11�, tato politika měla 
starší vzory v aktivitách Schulvereinu i Matice školské). 
Děti ze smíšených rodin měly problémy se zapsáním 
na německou školu, argumentace státních úřadů byla 
v tomto ohledu někdy až bizarní, jak autorka doku-
mentuje na několika příkladech. nespravedlností ve 
školské politice mohla ve třicátých letech využít Hen-
leinova SdP, jež zřídila oficiální školský útvar, který 
měl na starosti stížnosti rodičů a byl důležitou součástí 
henleinovské propagandy (následující kapitola, s. 1�1).

Velmi zajímavé jsou v této kapitole pasáže týkající 
se problematické stránky prvorepublikových sčítání 
lidu. autorka má pravdu v tom, že praktiky týkající se 
národnostní klasifikace v meziválečném Českosloven-
sku navázaly na dědictví habsburské monarchie, že rok 
1918 není absolutním zlomem, rokem nula (s. 108). 
O to více je škoda, že se autorka nevrátila i k proble-
matice sčítání lidu a národnostní klasifikace před 
rokem 1918 (viz např. studie Blanky Pitronové z roku 
1970 ve Slezském sborníku): Mezinárodní statistický 
kongres v Petrohradu v roce 1872 se sice přiklonil ke 
zjišťování národnosti ve smyslu příslušnosti kmenové 
a kulturní (oproti francouzskému modelu), ale neurčil 
jednotnou mezinárodní normu zjišťování národnosti 
při sčítání lidu – v některých státech byla zjišťována 
mateřská řeč, v jiných státech řeč rodinná. Vídeňská 
centrální statistická komise před sčítáním lidu v roce 
1880 navrhovala zařadit rubriku „Familiensprache“, 
nakonec byl z politických důvodů použit mlhavý pojem 

„umgangssprache“, tj. řeč, kterou užívá osoba v běž-
ném styku. Prof. Heinrich rauchberg už tehdy kriti-
zoval pojetí otázky jazyka ve formulaci „obcovací řeč“: 
národnost lze podle něj zjišťovat pouze položením 
otázky po mateřské řeči. Máme celou řadu důkazů či 
alespoň indicií, že při sčítání lidu v roce 1910 byl vyví-
jen nátlak německých obecních samospráv a firem na 
české obyvatelstvo, respektive zaměstnance. Mohla 
být rovněž zmíněna skutečnost, že ani na německé 
straně nevládla v záležitosti národnostní klasifikace 
za i. republiky jednota. Zatímco Heinrich rauchberg 
hájil zásadu použití objektivního znaku mateřské řeči 
jako hráze proti libovůli úřadů, Gustav Peters se zastá-
val zásady svobodného přiznání národnosti, které by 
nebylo vázáno na „objektivní kritéria“.

tara Zahra odkazuje na zákon z roku 1920 o sčítání 
lidu a příslušná prováděcí vládní nařízení z let 1920 
a 1930. udání vědomě nesprávných údajů bylo (hlavně 
v otázce národnosti) trestné a viníkovi hrozila peněžitá 
pokuta do výše 10 000 Kč a vedle ní nebo místo ní 
i vězení do tří měsíců. Státní úředníci (přesněji řečeno 
sčítací komisaři) byli zmocněni korigovat osobní 
deklaraci národnosti, pokud byli přesvědčeni, že neod-
povídá „objektivní charakteristice“, tj. mateřské řeči. 
tisícům lidí, kteří se v roce 1921přihlásili k německé 
národnosti, byla národnost z moci úřední překlasifiko-
vána z německé na českou, menšímu počtu z německé 
na židovskou (s. 10�–109). Při sčítání v roce 1930 se 
už připouštělo, že mateřská řeč není výlučným krité-
riem pro stanovení národnosti. Výjimka se připouštěla 

v případě, když člověk nemluvil mateřským jazykem 
ani ve své rodině, ani v domácnosti a úplně ovládal řeč 

„nemateřské“ národnosti. Židé mohli přiznat židov-
skou národnost vždy (s. 12�). autorka zmiňuje i velmi  
známou skutečnost, že při srovnání sčítání lidu z roku 
1910 a 1921 došlo k poklesu počtu němců o více než 
�00 000. V tomto ohledu si všímá zavedení židovské 
národnosti a také úřední změny národnosti u tisíců lidí, 
kteří sami sebe prohlašovali za němce (s. 118–122). 
uvádí brněnský případ z roku 1930, kdy bylo 2 �38 lidí  
překlasifikováno z německé na českou národnost 
a ��3 lidí z německé na židovskou národnost. takto 
vysoký počet byl už nápadný a vedl k vyšetřování, jež 
prokázalo nezákonné machinace místních úřadů, 
které chtěly dosáhnout snížení podílu německého 
obyvatelstva v Brně pod 20% hranici zaručující národ-
nostní práva (s. 12�–12�). Překvapilo mne, že autorka 
nedává do souvislosti s poklesem němců změnu krité-
ria sčítání, tedy přechod od obcovací řeči k národnosti,  
ani vyšší válečné ztráty sudetských němců ve srovnání 
s českými „Švejky“, a v důsledku toho nižší poválečný  
populační přírůstek německého etnika. Je otázkou, zda 
zapůsobil přechod od „umgangssprache” k národnosti  
až tak zásadně, jak obvykle soudí česká historiografie, 
nebo byla nejpodstatnějším faktorem změna státního 
režimu. těžko zpochybnitelným faktem však zůstává, 
že mapování národnostního složení obyvatelstva podle 
obcovací řeči vedlo k nadhodnocení počtu němců. Ke 
zkreslování docházelo mimo jiné i v důsledku tvrzení, 
že Češi žijící v převážně německém prostředí nemo-
hou používat jinou obcovací řeč než německou. 

Zajímavé by bylo podrobně analyzovat motivy 
a záměry ministerstva vnitra, když rozdělilo území 
státu na oblasti, v nichž se sčítání lidu provádělo sčí-
tacími archy (vyplňoval je přednosta domácnosti), 
respektive na oblasti, v nichž bylo sčítání realizováno 
tzv. popisnými archy, jež vyplňoval sčítací komisař 
osobně (bylo tomu tak třeba na Hlučínsku a předpo-
kládám, že i v dalších „národnostně nespolehlivých“ 
regionech). Sporné aspekty sčítací praxe při sčítání 
lidu v roce 1930 zmiňuje ve starší studii Jan Steiner 
(národnost při sčítání lidu v roce 1930 a její zjišťování 
na Ostravsku. Slezský sborník 1987, s. 113–131): Sčí-
tací komisaři byli jmenováni převážně z občanů české 
národnosti, a to i ve většinově německé Opavě, čímž 
byl vyvíjen tlak na zapisování československé národ-
nosti. Ve Frýdku se udál případ podobný brněnskému, 
byť šlo jen o opravné řízení u �1 osob, ale podíl němců 
ve městě tím klesl na kýžených 19,�9 %. Steiner se na 
rozdíl od Zahry pokusil o kvantifikaci a vyšlo mu, že 
v měřítku celého regionu se nedostatky sčítací praxe 
mohly promítnout v řádu několika desetin procenta, 
v některých zvlášť vyhrocených případech nad jedno 
procento. 

Pátá kapitola (Freudovští nacionalisté a vlastenečtí 
aktivisté) ukazuje, že v oblasti péče o děti a mládež, 
stejně jako v politice, můžeme na německé straně za 
i. republiky rozeznat aktivistický a negativistický směr. 
Deutsche Landeskommission für Kinderschutz und 
Jugendfürsorge, na rozdíl od nacionalistů sdružených 
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kolem pedagogického časopisu Heimatbildung, neod-
mítala a priori legitimitu nového státu. 

následující tři kapitoly (Děti v pohraničí a národní 
práce v nacistické éře, Domácký nacionalismus, Český 
nacionalismus loajální k Říši) se zabývají obdobím 
1938/39–19��. Pokud sudetoněmečtí aktivisté očeká-
vali, že nacistický stát zrealizuje všechny jejich mezi-
válečné fantazie o regermanizaci a pomstě Čechům, 
byli hořce zklamáni. Začala válka a primárním cílem 
nacistů byla maximalizace výroby v českých a morav-
ských továrnách. O boj na jazykovém pomezí se nacisté 
po začátku války příliš nestarali (s. 20�–207). autorka  
konstatuje i vcelku známou skutečnost, že říšští nacisté 
byli ochotnější zahrnout loajální Čechy do Volksge-
meinschaft než místní sudetoněmečtí nacionalisté  
(s. 187). těm se nelíbila ani skutečnost, že fond pro 
sociální péči v pohraničí byl v roce 19�0 přesměrován 
na válečné účely a že za války stoupala zaměstnanost 
německých žen.

nacistická politika v protektorátu byla poměrně 
mírná (bereme-li jako měřítko majoritu populace) při  
srovnání třeba s okupovaným Polskem. násilná ger-
manizace českých dětí by nakonec vyvolala větší odpor, 
než aby se nacistům taková akce vyplatila. Široký sek-
tor české společnosti se totiž spojil v obraně českých 
dětí proti denacionalizaci. Byla to základna sdílená 
pravým křídlem národní kolaborace i levým křídlem 
národního odporu. nacisté se pokusili zajistit českou 
přizpůsobivost tím, že propagovali český kulturní na-
cionalismus připoutaný ke třetí říši. V protektorátu tak  
podle autorky mohla nastat situace, kdy se současně 
odehrávala kolaborace a odpor, a to nejen proto, že 
jsou tyto pojmy reliktem pozitivistické nebo zpoliti-
zované historiografie. Již tak nejasná hranice mezi 
kolaborací a odporem podle ní vyvrcholila v Kurato-
riu pro výchovu mládeže. Zahra konstatuje, že snahy 
germanizovat českou mládež neměly šanci na úspěch, 
a to kvůli postoji učitelů i rodičů, němci proto pře-
hodnotili svůj přístup. Jedním z řešení se jevila pře-
výchova české mládeže mimo domov a školu. týden 
po atentátu na Heydricha vzniklo Kuratorium pro 
výchovu mládeže. nacisté se snažili protlačit ideu, 
že jedinec může být zároveň českým nacionalistou 
a loajálním příslušníkem třetí říše. Politická výchova 
v rámci táborů Kuratoria zdůrazňovala jak české ná-
rodní úspěchy, tak dlouhou historii německo-české 
kooperace ve společné vlasti. Kuratorium prý zazna-
menalo kladnou odezvu (vrcholila v létě 19��) díky 
zdůrazňování českého nacionalismu (což prý překva-
pilo české rodiče, kteří se účastnili akcí typu Den 
mládeže) a mnozí Češi v něm viděli pokračovatele 
Sokola. Podle autorky získalo Kuratorium větší oblibu 
proto, že se přizpůsobilo dominantnímu požadavku 
Čechů, totiž že české děti zůstanou Čechy. Kurato-
rium podporovalo dvojznačnou doktrínu označova-
nou pozorovateli jako reichsgebundener tschechischer  
Nationalismus. K Říši připoutaný český nacionalis-
mus představuje převážně improvizovanou odpověď 
nacistů na specifičnosti české národně politické kul-
tury, prostředek, který okupační režim použil namísto 

neúspěšného pokusu o etnickou germanizaci českých 
dětí. nově se je tedy snažil naočkovat nacistickou ideo-
logií (s. 232–2�0). 

autorčiny názory, jež jsem se pokusil v předcho-
zím odstavci parafrázovat, jsou bezesporu originální, 
v některých ohledech mi nicméně připadají v rozporu 
nejen s komemorací obvyklou v české historiografii, 
nýbrž i s evidentními fakty. i Detlef Brandes, na jehož 
práci (Češi pod německým protektorátem : Okupační 
politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Praha 1999) 
Zahra odkazuje, jednoznačně poukázal na skutečnost, 
že konečným cílem němců bylo poněmčení českých 
zemí. autorka měla k dispozici i práci Jiřího Doležala 
(Česká kultura za Protektorátu : Školství, písemnic-
tví, kinematografie. Praha 199�), v níž je podrobně 
popsána školská politika za Protektorátu: nacisté ne-
vymáhali na českých rodičích, aby jejich děti dochá-
zely do německých škol, ale rozhodli se pro postupné 
vnitřní ovládnutí českého školství. Došlo ke značné 
redukci počtu českých středoškolských ústavů. něm-
čina se na českých ústavech vyučovala již od i. třídy 
obecné školy a na měšťankách češtinu v hodinových 
dotacích předstihla. Ve výuce dějepisu byla zcela ne-
gována česká státnost. nacisté podle mého názoru 
žádný neúspěšný pokus o germanizaci českých dětí 
nepodnikli. Bylo jen otázkou taktiky (prioritou byl 
klidný chod válečné výroby, pro kterou potřebovali 
českou pracovní sílu), že nacisté ihned po okupaci 
českých zemí nepřistoupili k definitivní germanizační 
akci, byť byla v jejich celkové koncepci pevně zakalku-
lována. Snahy o vnější germanizaci se však projevily 
hned. nacisté po vítězné válce plánovali germanizaci 
prostoru v kombinaci s germanizací „rasově čistých“ 
Čechů. Ve školství a ve výchově mládeže nacisté postu-
povali s jasným výhledem do budoucnosti, takže řada 
nařízení v těchto oblastech směřovala přímo ke splnění 
germanizačních cílů nebo alespoň vytvářela příznivé 
podmínky pro jejich realizaci v následujícím období 
(viz Petr němec: Germanizační působení nacistů v ně-
kterých oblastech života protektorátní společnosti. 
Soudobé dějiny, 2–3/199�, s. 20�–221).

Co se Kuratoria týče, jde podle mého názoru zcela 
jasně o kolaborantskou organizaci (vždyť ji vytvořili 
kolaboranti přímo podporovaní nacistickými orgány, 
jak by tedy mohla stát na rozhraní mezi kolaborací 
a odporem?), na čemž nic nemůže změnit skutečnost,  
že v některých ohledech obratně navázala na tradice  
Junáka, Sokola apod. O to byla nebezpečnější. Výstavba 
Kuratoria měla od počátku i silný germanizační pod-
text směrovaný na nejmladší generaci a uplatňovaly se 
při ní i zastrašovací metody (Jan Gebhart – Jan Kuk-
lík: Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 199�, 
s. 231, 233). Jan Špringl, na jehož studii (Protektorátní 
vzor mladého člověka. Kuratorium pro výchovu mlá-
deže v Čechách a na Moravě (19�2–19��). Soudobé 
dějiny, 200�, 1–2, s. 1��–177) Zahra odkazuje, dospívá 
k závěru, že na poli výchovy české mládeže zazname-
nalo Kuratorium nejcitelnější nezdar. určitá změna 
přístupu (nebo spíše taktiky) okupačního režimu našla 
svůj odraz spíše ve vytvoření Ligy proti bolševismu 

LITERATURA  ReCenze



 HISTORICA  Revue pRo histoRii a příbuzné vědy  2010/2224

a evidentně nesouvisela s neúspěšnými snahami  
germanizovat český prostor, nýbrž s nepříznivým 
vývojem na válečných bojištích. Osobně mám pro-
blém s termínem reichsgebundener tschechischer 
Nationalismus. Je to podle mne fikce, ve skutečnosti 
nemohl být český nacionalismus proněmecký, a to 
z toho důvodu, že Češi i němci si pro sebe nároko-
vali prostor v českých zemích. Jinými slovy, reichsge-
bundener tschechischer Nationalismus předpokládal 
německou dominanci ve středoevropském prostoru, 
které se podřídí Češi, neboť jejich místo náleží odpra-
dávna do lůna Svaté říše římské národa německého. 
rovněž si nemyslím, že by existovala šedá zóna mezi 
kolaborací a odporem (odbojem), maximálně ji shle-
dávám v prostoru mezi kolaborací a tzv. „kolaborací 
každodennosti“ (viz František Janáček: Kolaborace let 
1939–19�� a její komemorace v dnešní České repub-
lice. Tvář 1993, č. 29–30).

V závěru autorka konstatuje, že poválečná česká 
žurnalistika vykreslovala nacistickou vládu jako tvr-
dou, vyznačující se násilím a nucenou germanizací 
(s. 2�3). rovněž zdůrazňuje, že české i německé naci-
onální hnutí společně upřednostňovalo skupinová 
práva před individuálními (s. 272), což je však skuteč-
nost platná univerzálně pro každé národní hnutí. 

Je nutno vyzdvihnout jazykovou vybavenost 
autorky a velké množství nashromážděných informací, 
které čerpala z rakouských, německých a českých 
archivů (např. fondy národní rada česká, Správní 
soudní dvůr ve Vídni, nejvyšší správní soud, zemské, 
okresní a místní školní rady, národní jednoty, Bund 
der Deutschen, zemské komise pro ochranu dítěte 
a péči o mládež, vídeňská a později pražská minister-

stva, SdP, Úřad říšského protektora, SD) i z tištěných 
pramenů a široké palety odborné literatury. Z pohledu 
českého historika se nicméně domnívám, že česká 
historiografie k tématu mohla být využita více, respek-
tive že se autorka mohla zamyslet nad důvody, proč se 
v interpretaci některých záležitostí rozchází s míně-
ním nejen předlistopadové, ale i polistopadové histo-
rické obce v českých zemích. u cizinky, pro kterou je 
česká diakritika těžká, lze omluvit občasné zkomole-
niny českých místních jmen. Zahra se nevyvarovala 
pár mylných údajů (na s. 1�9 tvrdí, že SHF byla zaká-
zána a rekonstituována jako SdP; na s. 1�3 označuje 
Hlučín/Hultschin za region; na s. 171, 173, 182 uvádí 
u K. H. Franka titul Deputy reichsprotektor).

Celkově mne kniha velmi zaujala a hodnotím ji 
jako přínosnou. Čtenář nemusí s autorkou ve všem 
souhlasit, je nicméně užitečné se s erudovaným pohle-
dem zvenčí seznámit. Čtenář získá podrobný přehled 
o metodách, kterými se čeští a němečtí nacionalisté 
za čtyř různých režimů snažili vymazat národnostní 
lhostejnost. Metody se samozřejmě přizpůsobovaly si-
tuaci, závisely hlavně na postoji státu. Problém vidím 
v absentující kvantifikaci, tj. není jasné, jaké procento 
populace českých zemí (či dílčích regionů) považuje 
autorka ke konkrétnímu letopočtu za národnostně in-
diferentní. to samozřejmě neznamená, že máme sou-
hlasit s nacionálním nátlakem na tyto jedince, který 
byl posvěcen státní mocí a určitě vedl k mnoha indivi-
duálním křivdám. Měli bychom ale vést tyto proporce 
v patrnosti, abychom se mohli seriózně zaobírat otáz-
kou, jestli byla jiná alternativa vůbec reálná a jestli by 
neukřivdila mnohem většímu segmentu populace.

Pavel Kladiwa

HORSKÝ, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním : 
Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. 
edice Historické myšlení, sv. ��. Praha : argo, 2009, 
3�0 s. iSBn 978-80-2�7-012�-9.

nakladatelství argo představilo prostřednictvím 
své edice Historické myšlení odborné i laické čtenář-
ské obci již mnohé zajímavé tituly domácí i zahra-
niční provenience. Mezi novinky této ediční řady se 
v loňském roce zařadila také prezentovaná publi-
kace z pera Jana Horského (* 19�3), který působí na 
Fakultě humanitních studií univerzity Karlovy. autor 
na ploše sedmi kapitol podává ucelený soubor svých 
úvah věnovaných soudobému historiografickému 
myšlení. Zaměřuje se na mapování prostoru, v němž 
by se historiografie pojímaná jako věda, popřípadě 
některé její části vykazující znaky vědy, mohla produk-
tivně setkávat s jinými vědami. Vodítkem jsou Hor-
skému zvláště tzv. „interdisciplinární“ směry histori-
ografie, například historická demografie, historická 
antropologie aj. 

Práce se primárně věnuje sondování daného pro-
storu optikou šíře pojatého kulturního dějepisu (obsa-

hujícího v podstatě i dějiny mentalit či historickou 
antropologii). V tomto rámci se zaobírá vztahem děje-
pisectví jako vědy k historiografii jako umění a lite-
ratuře. Své úvahy autor odvíjí zejména od analýzy his-
torického textu. Historiografie je mu tedy vědou silně 
závisející na jazyku a jeho rétorických figurách. Podle 
autora je neméně podstatným faktorem i dobový spo-
lečenský kontext, v němž dějepisné práce vznikají. 
Prezentuje obraz moderní historiografie na pozadí 
jejího vícerozměrného stýkání a potýkání se s politic-
kým myšlením, sociální realitou a kulturou doby. 

Horského text je bytostně teoretický, ale v průběhu 
výkladu je čtenáři nenásilně osvětlována také konkrétní 
historická realita. Stranou pochopitelně – vzhledem 
k povaze textu – nezůstává ani seznamování s myš-
lenkovými obzory mnohých předních historiků (jme-
nujme například Maxe Webera, Michela Foucaulta, 
reinharta Kosellecka, Miloše Havelku aj.). Práce je 
doplněna bohatým poznámkovým aparátem detail-
něji přibližujícím některé souvislosti a nechybí ani 
rozsáhlá bibliografie umožňující případnému zájemci 
o problematiku rozšíření jeho obzorů. 

Zprávy o literatuře
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tato kniha předpokládá otevřeného čtenáře ochot-
ného oprostit se od často převažujícího stereotypního 
myšlení. není četbou lehce stravitelnou, ale o to výživ-
nější. 

Petr Gába

JORDAN, Stefan: Theorien und Methoden der Ge-
schichtswissenschaft [UTB 3104: Orientierung Ge
schichte]. Paderborn – München – Wien – Zürich : 
Ferdinand Schöningh GmbH, 2009, 228 s. iSBn 978-
3-�0�-7�3�0-0.

nebývá v Česku zvykem referovat ve vědeckých ča-
sopisech o příručkách a učebnicích, které pro své stu-
denty připravili vysokoškolští učitelé. nevím, je-li to 
dobrá nebo špatná praxe. Přikláním se spíše k tomu 
druhému, proto alespoň stručný referát o příručce, jíž 
odstartovala v německu v rámci už tradiční utB (uni-
verzitních příruček) nově založená edice pomůcek pro 
studium historie v bakalářském stupni univerzitního 
studia – Orientierung Geschichte. editorem nové řady 
univerzitních příruček pro bakaláře-historiky je zku-
šený pedagog prof. achim Landwehr, od roku 2008 
působící v semináři pro raný novověk na Heinrich-
Heine-universität. Je znám především jako historik kul-
tury a autor obsáhlého einführung in die europäische 
Kulturgeschichte (spolu se Stefanií Stockhorst, 200�). 
Záměr ediční řady příruček pro bakalářské studium 
historie vychází z vnějšího rámce tzv. boloňského uspo-
řádání univerzitního studia, uplatňovaného v německu 
již několik let, a z předpokladu, že bakalářské studium  
představuje svébytný stupeň vysokoškolského vzdě-
lání, ne pouze přípravný krok k pokračování v magis-
terském studiu. autor se domnívá, že bakalářské stu-
dium historie má poskytnout široce koncipovaný 
vhled do vědního oboru, který absolventovi umožní – 
pokud se rozhodne ve studiu pokračovat –, výběr z po-
měrně široké palety historických disciplín magister-
ského studia. Mám za to, že realizace tohoto záměru 
se autorovi prvního svazku ediční řady docela zdařila.

Stefan Jordan (*19�7) je pracovníkem Historické 
komise při Bavorské akademii věd v Mnichově a má 
erudici filozofickou, sociálněvědní, historickou a ger-
manistickou. K napsání příručky o teorii a metodách 
historických věd má dispozici i jako vysokoškolský 
učitel disciplín typu Úvod do studia historie na ruhr-
universität v Bochumu a na uni Ludwiga Maxmiliana 
v Mnichově. V úvodních partiích se příručka zabývá 
rozličnými funkcemi historie ve vědě, v aktuální argu-
mentaci a jako horizonty rozšiřujícími vnímání budouc-
nosti. následují kapitoly o definicích historie, o histo-
rickém vědomí a filozofii dějin, o historickém procesu 
formování historické vědy. autor podrobuje analýze 
úlohu historické vědy v konfliktech hodnotových sys-
témů a ideologií od začátků historismu po školu anna-
les a německé specifikum, tzv. Volksgeschichte, které 
byly ve dvacátých a třicátých letech oporou národně 
socialistické ideologie, ale po druhé světové válce se 
z nich generovaly německé sociální dějiny. Velká po-
zornost a prostor jsou věnovány vztahu historické 
vědy k ostatním vědám o společnosti (sociální dějiny, 

hospodářské dějiny, dějiny struktur, dějiny pojmů, 
gendre a sex history apod.). Další z obsáhlých kapitol 
objasňuje studentům stav historické vědy v tzv. post-
moderně. Za mezník považuje léta 1989/1990 (snad 
konec schizofrenie německé historické vědy) a sleduje 
nové směry a tendence především v německé historio-
grafii. Podtrhuje význam vzniku historické antropo-
logie, dějin každodennosti, tzv. mikrodějin, nových 
směrů v kulturní historii apod. V závěrečné kapitole 
upozorňuje na vztah společenského vývoje a nových 
koncepcí v historické vědě, a to na příkladu známé 

„Fischer-Kontroverse“ (debata o vině německa za 
vznik druhé světové války), na příkladu sporu o jedi-
nečnost nS-zločinů a tzv. „Goldhagendebatte“. Před-
ností knihy je, že neprezentuje historickou vědu jako 
izolovanou doménu, ale důsledně dbá o to, aby všechny 
změny byly zasazeny do konkrétní společenské a poli-
tické situace a hledá spojitosti s tendencemi jejího 
vývoje. Cíl je zřejmý: podat studentům oboru důkaz, že 
historie není privátní libůstkou staromilců, ale má 
oprávněnou společenskou funkci, která není jen odra-
zem objektivní situace, ale může tuto situaci v jistém, 
byť omezeném smyslu ovlivnit.

Kniha je vybavena obvyklými náležitostmi studijní 
příručky, tj. bibliografickými soupisy a rejstříky. Za 
dobrý nápad považuji tzv. „Definitionsboxen“, tedy 
jakési skříňky, obsahující definice základních v knize 
používaných pojmů (je jich 3�), jako např. „kontrafak-
tické dějiny“, „historismus“, „mikrohistorie“, „lingvis-
tický obrat“, „oral history“ apod. Byl bych rád, kdyby 
se něco obdobného dostalo také na stránky našich 
vysokoškolských příruček (pokud vůbec mají šanci na 
to, aby je někdo vytvořil). 

Vcelku lze Jordanovu příručku, ponecháme-li stra-
nou některá sporná, resp. silně nekonvenční tvrzení, 
považovat za příklad hodný následování také v čes-
kých podmínkách. Překlad ovšem nepřichází v úvahu, 
protože kniha nese – což je přirozené –, pečeť svého 
německého původu.

Milan Myška

LISOVÝ, Igor: Drsná země, kde nerostly ani olivy : 
Eseje o antické civilizaci a její expanzi na břehy Pontu 
Euxeinu. České Budějovice : nová forma, 2009, 112 s. 
iSBn 978-80-817313-2�-8.

Vedle řecké a římské historiografie představuje stu-
dium poměrů v severním Přičernomoří v antické době 
nejzávažnější složku vědecké práce i. Lisového. Sledo-
vanou monografií autor navazuje na svou rozsáhlou 
předchozí činnost, jejíž výsledky průběžně publikoval 
u nás i v zahraničí.

V Drsné zemi se zaměřuje na vývoj řeckých osad na 
severozápadním břehu Černého moře od počátku velké 
řecké kolonizace přes klasickou a římskou dobu až do 
pozdní antiky. Vzhledem k tomu, že údaje antických 
literárních pramenů o této oblasti jsou často jen kusé 
a nahodilé, zůstávají pro nás nejspolehlivějším zdrojem 
poznatků zachované archeologické a epigrafické pra-
meny. Jejich odkrývání a interpretace byly po dlouhou 
dobu doménou sovětských historicky orientovaných 
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archeologů a epigrafiků, kteří svými publikacemi 
zprostředkovávali vědeckému světu aktuální badatel-
ský obraz této specifické části antického světa.

na základě široké znalosti dosavadní vědecké lite-
ratury, ale i poznatků získaných při účasti na někte-
rých výzkumných akcích, podává autor detailní vhled 
do dějin nejdůležitějších řeckých osad v severozá-
padním cípu černomořského pobřeží: jsou jimi tyras, 
Olbie, Chersonésos, Kerkinitis a zatím bezejmenná 
předchůdkyně dnešní Berezaně. autor se snaží cha-
rakterizovat zejména jejich architektonickou podobu, 
správní principy, hospodářský a náboženský život, 
pohřební zvyklosti apod.

Kladným rysem publikace je skutečnost, že rozum-
nou měrou zohledňuje i situaci za římského období 
a okolnosti šíření křesťanství, k němuž za pozdní 
antiky docházelo, tedy látku, jíž dosud nebyla běžně 
věnována patřičná pozornost. text oživuje řada ilu-
strací (map, plánů, reprodukcí antického materiálu, 
rekonstrukcí apod.). K práci je připojen bohatý, věcně 
členěný výběr z literatury, jemuž je na závadu jen poně-
kud nepřehledná grafická úprava, dále jsou připojeny 
ukázky několika epigrafických dokumentů a tematicky 
souvztažné úryvky z antických děl.

Svým pojetím publikace připomíná známou fran-
couzskou řadu Que sais-je?, jež se snaží širokému 
okruhu zájemců zpřístupnit současný stav vědeckého 
poznání v jednotlivých, někdy i úzce vymezených disci-
plínách. Všeobecným doporučením práce i. Lisového je 
již volba tématu, které si zaslouží pozornost pro hlubší  
poznání dynamiky rozvoje antické civilizace, avšak 
z řady příčin u nás stojí více méně stranou badatel-
ského zájmu. u zvídavějších čtenářů může sledované 
dílo být i podnětem k zamyšlení nad intenzitou vlivu 
řeckých civilizačních center v důležité okrajové oblasti 
antického světa, z níž klasická a helénistická kultura 
pronikala do přilehlého pásma barbarika, kde se stře-
távala s kulturním prostředím skytských kmenů.

Jan Burian

CHALINE, Eric: Řecko v roce 515 př. n. l. : Turistický 
průvodce po starověkém světě. Praha : Volvox Globator, 
2009, 1�0 s. iSBn 978-80-7207-72�-0.
LAURENCE, Ray: Řím v roce 300 n. l. : Turistický 
průvodce po starověkém světě. Praha : Volvox Globator, 
2009, 1�0 s. iSBn 978-80-7207-72�-3.

První, co překvapí při setkání s těmito knížkami, je 
jejich originalita (žluté stránky po vzoru papyru, 
honosná vazba). Poněkud neobvyklý je však chronolo-
gický rámec „návštěv“ antických metropolí – v roce 
neúspěšné vojenské námořní výpravy athén na Sicílii, 
v Římě v pátém roce vlády císaře M. aurelia Valeria 
Maximiana (do r. 30� n. l. byl spolucísařem Diocle-
tianovým). na tuto nezvyklost navazuje časová osa, 
pro studenty však neužitečná, a také poněkud laické 
obrázky. V průvodci po Řecku jsou například nabíd-
nuty poznámky o politickém dění, náboženství, o ro-
dinných vztazích, řemeslech a zemědělství a také o vo-
jenském životě starověkých Řeků (kapitola Souvislosti), 
dále se autor zabývá popisem památek města athén 

a jejich okolím (kapitola Město Athény, Okolí Athén). 
Dále jsou k dispozici informace o svátcích a sportov-
ních událostech, o divadlu, výtvarném umění, sympo-
siích a sexu (kapitola Jak se pobavit a příliš neutratit). 
Konečně následuje rozvaha praktického rázu, napří-
klad o cestování a ubytování, šatech a jídle, penězích, 
lázních, nemocech, studiu, také o zločinu a spravedl-
nosti (kapitola Praktické informace). Závěrem je po-
dána velmi stručná informace o slavných athénských 
mužích, doporučené literatuře a užitečných termínech 
(kapitola Odkazy a prameny).

Poslání knížky vidím především v tom, aby čte-
náře spíše pobavila, než poučila, proto jsou uváděné 
informace občas povrchní. autor například s určitým 
odstupem mluví o „athénské říší“ (s. �–7, 1�–17), ale 
jaksi zapomněl, že tento termín je relativní a je třeba 
mluvit o 1. athénském námořním spolku, tedy athén-
ské „říši“, jež se zformovala za určitých podmínek 
a v určitou dobu. není jasné, z jakých zdrojů byl čerpán 
termín „revoluce“ – s. 1� (snad ze starých sovětských 
učebnic); informace o Kleisthenových reformách  
(s. 1�, 19, 23) potřebuje podstatné korekce a konsta-
tace toho, že Kleisthenés „přetvořil athénskou společ-
nost, nastolil demokratickou vládu a moderní právní 
systém“ vyvolává spíše skepsi nežli důvěru. abychom 
pochopili příčiny a historický význam řecko-perského 
konfliktu, není přípustné omezit toto téma pouze na 
dvě bitvy, u Marathónu a Salamíny (s. 9�–9�). Je potě-
šující, že autor věnoval pozornost řeckému výtvar-
nému umění. Zapomněl však na jeho perlu, vázové 
malířství (na s. 111 je pouze perokresba a na s. 133 
stručná informace v souvislosti s „nákupy“). nejsem 
si jistý, že čtenář pochopí, proč ze stavebních řádů 
vypadl řád korintský (s. 113). 

nejpodstatnější poznámku bych směřoval ke slov-
níčku termínů (s. 1�0–1�2) a doporučené literatuře 
(s. 1��–1�7). Je-li tam uvedena část českých publikací, 
nemůžeme pominout knihy tak známého badatele 
o dějinách Řecka, jakým je profesor P. Oliva. u jiných 
autorů by bylo třeba doplnit místo a rok vydání jejich 
studií. Z pramenů jsou citováni pouze tragikové a Pla-
tón. Přestože má kniha jasný titul „Řecko“, větší část 
látky je věnována athénám (zařazený slovníček slav-
ných osobností je věnován pouze athéňanům, s. 1��–
1��), což podstatně snižuje celkovou úroveň nabíze-
ného materiálu. Sporná je i chronologie na s. 1��.

Druhá analogická publikace nabízí v úvodu pře-
hled dějin Říma od založení města až po rok uvedený 
v titulu knihy, dále se mluví o obyvatelstvu, nábožen-
ství, rodině, řemeslech a zemědělství a také o armádě 
(kapitola Krátké seznámení s Římem). Pak „navštěvu-
jeme“ město Řím, jeho císařská fora, Palatin, Colos-
seum, Martovo pole, pověstnou Suburu a jiná místa, 
včetně Zátibeří a lázní (kapitola Město Řím). Dále se 
autor věnuje popisu okolí města Říma a itálie celkově 
(kapitola Okolí Města). následuje nejatraktivnější 
část knihy – pojednává o svátcích, gladiátorských zá-
pasech, lázních, o jídlu a pití a také o sexu (kapitola 
Jak se pobavit a moc neutratit), dále autor nabízí prak-
tická doporučení (cesta do Říma a doprava ve městě, 
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ubytování, zvyky a mravy, šaty, opět jídlo a pití, peníze, 
míry a váhy, nákupy, pošta, co dělat v případě onemoc-
nění a konečně zločin a trest). na závěr máme k dispo-
zici odkazy, použitou literaturu a rejstřík.

Publikace se bohužel neobešla bez chyb a nepřes-
ností. Jak v obsahu, tak v textu (s. �, 20, 22) autor např. 
paralelně používá termíny „moderní říše“ a „dnešní 
říše“ – pochybuji, že to čtenář správně pochopí. V textu 
se dvakrát opakují kapitoly „jídlo a pití“ (s. 112–113, 
128–129), což vyvolává určitou skepsi (tato činnost 
Římanů, která je populární v laické literatuře, nebyla 
základem mentality římského lidu). Časová osa je zde 
(s. �; srov. také s. 1�2–1�3) podána stejně jako v knize 
o Řecku. Celkový přehled dějinného vývoje Říma od 
založení města až po r. 300 n. l. je povrchní (nepo-
važuji tento výběr data za přijatelný jak z hlediska 
populárního, tak i odborného). O mnoho zdařilejší 
jsou následující kapitoly, o městu Římu apod. Zábav-
nou formou jsou zde podány užitečné termíny (s. 1�0–
1�1) a zkratky (s. 1�2–1�3). V literatuře (s. 1��–1��) 
však chybí české studie. Kdyby redaktor překladu 
do tohoto vydání zapojil odborníky, jak to v poslední 
době dělá většina solidních nakladatelství (srov. sérii 
v nakladatelství Fraus Co, jak, proč), určitě by se dalo 
všem nedopatřením snadno vyhnout. recenzované 
knížky by byly skvělým a neopakovatelným přínosem 
pro českou populárně-naučnou literaturu o antickém 
starověku. 

igor Lisový 

HECKEL, Waldemar – JONES, Ryan: Alexandr Ve-
liký a jeho elitní pěchota. Brno : Computer Press, 2008, 
�0 s. iSBn 978-80-2�1-1880-1.
COWAN, Ross: Římští legionáři : Od Caesara po Ne-
rona. Brno : Computer Press, 2009, �2 s. iSBn 978-
80-2�1-2282-2.
COWAN, Ross: Římští legionáři : Od Marka Aure-
lia po Diokletiana. Brno : Computer Press, 2009, �� s. 
iSBn 978-80-2�1-2�88-2.

V poslední době se u nás knih o vojenství v antice ob-
jevilo jako hub po dešti. Konečně si studenti mají z čeho 
vybrat a dospělí zájemci o antickou každodenní kulturu  
mají bohatý materiál i pro serióznější uvažování, inspi-
rované těmito publikacemi (srov. Cotterell, a.: Voza-
taj : Ohromující vzestup a pád nejstarší válečné tech-
niky v dějinách, Praha 200�; Peterson, D.: Římské legie 
znovuzrozené v barevných fotografiích, Praha 200�; Se-
kunda, n.: Spartské vojsko, Praha 2008; týž: Mara-
thón 490 př. n. l : První perská invaze do Řecka, Praha 
2008; Cowan, r.: Římská bojová taktika 109 př. n. l. – 
313 n. l., Praha 2008; Campbell, D. B.: Řecká a římská 
obléhací technika 399 př. n. l. – 363 n. l., Praha 2008; 
týž: Tábory římských legií 27 př. n. l. – 378 n. l., Praha 
2009; Fields,  n.: Řecká válečná loď : Triéra 500–
322 př. n. l., Praha 2009; Sheppard, S.: Bitva u Filipp 
42 př. n. l. : Konec římské republiky, Praha 2010). 

Materiál knihy o alexandru Makedonském (Veli-
kém) je soustředěn kolem těchto základních otázek: 
odvod do armády, výcvik vojáků, podmínky služby a or-
ganizace vojenských oddílů, výzbroj, vojsko v táboře 

a na pochodu, makedonská falanga v bitvě. autoři 
nevynechali ani tak důležité roviny, jakou je víra a od-
danost vojska. Do textu jsou zařazeny chronologie, 
slovníček terminologie, seznam muzeí a odkaz na we-
bové stránky, seznam literatury a samozřejmě i černo-
bílé a barevné obrázky. 

namítal bych pouze to, že je poněkud zbytečné nabí-
zet překlady antických autorů do angličtiny, když více 
než polovina z citovaných autorů byla u nás vydána 
v překladu vynikajících odborníků. Do rubriky Sou-
časné práce (autoři zde nejsou řazeni abecedně!) bych 
místo popularizujícího výkladu o dějinách Řecka V. Za-
marovského nabídl odborné monografie o alexan-
drovi z pera W. ehrenberga a a. S. Šofmana.

Dvě další knihy stejné edice o římských legionářích 
zahrnují rozsáhlý časový prostor od Caesara až po cí-
saře Diokletiana, což by mělo čtenáři napovídat, že 
bude nejdříve řeč o formování římského vojska v době 
republiky a až pak v době císařství. O prvním období 
máme bohužel informaci velmi omezenou. Hned na 
začátku první knihy je nabídnuta pozoruhodná tabulka 
augustových legií, dále se mluví o vzniku císařských 
legií, jejich organizaci, velikosti a velení, o vojenské 
službě, výcviku, délce služby, platu, vedení a morálce, 
o víře a pocitu sounáležitosti, o vyznamenáních a tres-
tech, dále o oblečení a výzbroji legionářů, o působení 
vojáků v táboře a v průběhu tažení a nakonec o vedení 
bitvy.

i zde jsou zařazeny odkazy na internet a literaturu, 
slovníček termínů (chybí zde pojem praetoriani), bo-
haté černobílé (nízké kvality) a barevné obrázky (vyni-
kající rekonstrukce). Zde bych také rád upozornil na 
knihu P. Connollyho Dějiny římského vojska (Brati-
slava 1992) a P. Klučiny a kol. Homo militaris (Havlíč-
kův Brod 199�). V odborné rovině bych připomněl 
světoznámou sérii Römische Militärgeschichte (Franz 
Steiner Verlag Stuttgart) a řadu dalších knih M. Junkel-
manna (zde je citována pouze kniha Augustovy legie, 
198�).

třetí z recenzovaných knih přibližuje čtenářům 
následující otázky: vznik nových legií v letech 1�1–
28� n. l., podmínky služby, organizace a velení, elitní 
legionáři, výzbroj, vedení bitvy a následky války. Jsou 
zde uvedeny odkazy na internetové stránky, literaturu, 
následuje bohatá obrázková příloha a slovníček pojmů. 
Kvalita černobílých obrázků je bohužel občas nízká. 
Za velký klad považuji to, že se na přípravě kvalitního 
textu všech tři publikací podílel vynikající odborník, 
klasický filolog doc. L. Kycučan. 

igor Lisový

KOŽIAK, Rastislav – NEMEŠ, Jaroslav (eds.): Kres-
ťanstvo v časoch sv. Vojtecha. Kraków : Wydawnictwo 
towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009, 1�2 s. iSBn 
978-83-7�90-2��-7.

Devět studií uveřejněných ve sborníku spojuje 
chronologicky a tematicky osobnost sv. Vojtěcha, 
která nabízí badatelům řadu pohledů do širších poli-
tických a duchovních souvislostí v procesu formo-
vání střední evropy konce 10. století. nejednou se již 
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pokoušeli prostřednictvím této osobnosti podrobněji 
nahlédnout na politické a duchovní klima počátků 
státní a kulturní identity polyetnické střední evropy. 
Složitost a hluboké přesahy Vojtěchovy osobnosti 
a proměny společnosti, v níž žil, si stále častěji žádají 
interdisciplinární výzkum v širším kontextu dějin re-
gionálních i všeobecných. Sborník je první vlaštovkou 
z publikačního záměru dlouhodobého projektu Cen-
tra pre štúdium kresťanstva směřujícího k vytvoření 
bibliografie svatovojtěšské problematiky a kolektivní 
monografii. Přesto, a nebo právě proto publikované 
studie přesahují svými závěry Vojtěchovu osobnost 
a ve výsledném dojmu spíše rozšiřují naše povědomí 
o dějinách raného křesťanství a proměnách zbožnosti 
i společnosti v období formování prvních raně středo-
věkých evropských států. 

religionistická studie Kataríny Marčekové Sv. Voj-
tech a James Cook. Tabu a strach z večného návratu 
zdůrazňuje v hagiografické tradici prvek zdůvodnění 
nepřátelského přijetí Vojtěcha. V textech nacházíme 
vysvětlení, které poukazuje na vazbu mezi porušením 
pořádku světa a zánikem. Život jedince i kmene je 
závislý na zachování pořádku. Prostřednictvím oslav 
a rituálů je jedinec zapojován do kontinuity v čase 
i prostoru, která je spojena s představou věčného 
koloběhu přírody. autorka studie zdůrazňuje tezi, že 
obě popisované společnosti nerozlišovaly sakrální od 
profánního, obě složky se prolínají.

následující studie Prusowie jako cel misyjny w cza-
sach św. Wojciecha polemizuje s tradiční představou 
o cílené christianizaci Prusů ze strany knížete Bole-
slava Chrabrého. Její autor, Piotr Boroń, se kloní 
spíše k představě sólového charakteru misií, které 
nedoprovázela žádná snaha vytvořit církevní organi-
zaci. na základě analýzy písemných pramenů klade 
autor výchozí bod christianizace Prusů do třicátých let 
11. století. 

Sborník věnovaný sv. Vojtěchu nesmí opominout 
problematiku kontinuity moravského biskupství. ten-
tokrát se jí zabývá v příspěvku Moravské biskupství 
v 10. a 11. století – tradice Velké Moravy v přemys-
lovském období? Miloslav Pojsl. Přiklání se ke stano-
visku, že kníže Vratislav nezakládal, ani nezřizoval 
v Olomouci novou církevní instituci, ale obnovoval 
její dřívější stav. na základě rozboru pramenů dochází 
autor ke dvěma závěrům: 1) olomoucké biskupství má 
kontinuitu s velkomoravskou církevní správou, ale 
nikoliv s Metodějovým arcibiskupstvím. navazuje 
na latinskou organizaci vzešlou z papežského zřízení 
Janem ix. před rokem 900, která nemá kontinuitu 
se slovanskou liturgií Metodějovou. 2) Král Vratislav 
obnovil olomoucké biskupství z církevně politických 
důvodů ale s plným vědomím kontinuity s církevní 
správou zřízenou na Moravě na žádost Mojmíra ii. 
před rokem 900.

Do širšího kontextu charakteru křesťanských misií 
uvádí příspěvek Jarmily Bednaříkové: Ansgar a pro-
blémy misií na evropském severu. Ve srovnání životo-
pisů obou světců, ansgara a Vojtěcha, poukazuje na 
uvědomělou cestu obou mužů ke zbožnosti, zájem 

o misie, politickou podporu ze strany Franské říše, či 
jejich nástupnických států, kladný vztah k papežství 
a touhu po mučednictví. V průběhu svých misijních 
působení se oba zaměřili na vzdělanost nejen kněží, 
ale i laiků. uvědomovali si potřebu výchovy domá-
cího kněžstva, a proto se soustředili na mladé chlapce, 
které na příklad vykupovali z otroctví a následně vzdě-
lávali ke službě. V reakcích na evangelium se v jejich 
okolí setkáváme buď s otevřeným vzdorem a nebo 
s polyteistickým výkladem Krista vřazeného mezi 
ostatní božstva christianizovaných. Vnitřní faktory 
christianizace shrnuje autorka do trojice pojmů: edu-
catio, miracula, potentia Dei, k nimž z vnějších faktorů 
připojuje především politické zájmy králů a císařů.

V hagiografické tematice pokračuje i studie Jitky 
Komendové: Spor o víru v Životě Stěfana Permského 
a v raně středověkých legendách o misionářích. Zvolila 
si neobvyklou komparaci s legendistickou tradicí pra-
voslavné oblasti. Zaujala ji legenda o mnichu Stěfanovi 
z rostovského kláštera, který odešel na misii k ugrofin-
ským Permjanům. neopíral se při ní ani o vojenskou, 
ani o administrativní sílu z rusi. individuální akce 
popsaná v Životě Stěfana Permského představuje na-
víc v písemnictví středověké rusi rovněž nejstarší text 
misionářské legendistiky. ačkoliv mezi texty obou 
náboženských oblastí není předchozích provázaností, 
vykazují oba životy, Vojtěchův i Stěfanův, stabilitu kon-
textů hagiografických topoi. Komparace poukazuje na 
skutečnost, že výskyt topoi a strukturálních analogií 
v textech nemusí být nutně odvozen z písemné tradice, 
ale mohou být odrazem ustálených aspektů myšlení či 
jednání lidí, které jdou napříč konfesemi či kulturními 
okruhy. 

autor legendy, Jepifanij Moudrý z rostova, líčí 
christianizaci jako dlouhodobý proces plný drama-
tických momentů využívající především apologii s po-
hanstvím, líčení hrůz božího trestu a příslib nebes-
kého království. Východiska a prostředky vykazují 
podobnost s tradicí západoevropskou, a to i ve zdůraz-
nění především biblické tradice. Jedinečnost legendy 
o Stěfanovi nachází autorka v dochované argumentaci 
jejich pohanské opozice. Obdobné počínání v raně 
středověké legendistice chybí, přesto ani v tomto pří-
padě není možná konstrukce ugrofinského polyteismu 
z uvedené apologie. teze jsou značně abstrahované 
a v podstatě vypovídají o univerzálním obrazu polyte-
ismu v dobovém křesťanství.

Martin Golema ve studii „Vlčí pastieri“ a kňažná 
Margita. Ľúbostný trojuholník praslovanského mýtu 
v kresťanskej interpretácii na příkladu českých, pol-
ských a slovenských pramenů ukazuje možnosti rekon-
strukce slovanského mýtu o vlčích pastýřích a odka-
zuje na vzájemné ovlivňování literárních tradic. 

Poslední příspěvek ve sborníku patří Haně Chorvá-
tové. Zabývá se v něm podobou rodiny a příbuzen-
skými vztahy v raném středověku. Důsledkem vnímání 
příbuzenství v časovém a prostorovém horizontu spo-
lečnosti umocňuje spojenectví a společnou identitu. 
Povědomí o společné identitě spojuje i poměrně 
vzdálené geografické oblasti. Příbuzenství tvoří páteř 
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sociální struktury raně středověké společnosti. Pro-
ces formování raně středověkých států odráží i pro-
měny podoby rodiny. V jejich průběhu zaniká rodová 
struktura jako sociální organizace a vzniká patrimo-
niální rodina s odpovědností delegovanou především 
na muže. 

Jana Grollová

PINDUR, David: Počátky kostela Všech svatých 
v Místku : Sonda do života severomoravské farnosti 
v období baroka. Frýdek-Místek : Římskokatolická 
farnost Místek, 2009, 79 s. iSBn 978-80-2��-�77�-�.

Knihu mladého historika Davida Pindura Počátky 
kostela Všech svatých v Místku vydala římskokatolická 
farnost Místek v roce 2009. David Pindur se dlouho-
době zajímá o církevní dějiny a z tohoto oboru již pub-
likoval značné množství studií. tato velikostně útlá 
práce však nemá jen církevněhistorický ráz, jak by se 
na první pohled zdálo. Podtitul Sonda do života seve-
romoravské farnosti v období baroka vypovídá o jejím 
obsahu lépe. Kostel Všech svatých byl totiž vystavěn 
péčí místeckého měšťanského páru rudolfa a roziny 
Vidomusových jako poděkování za záchranu před 
morovou ránou let 171�–171�. autor se tedy zabýval 
specifickou měšťanskou výstavbou kostela a vším, co 
s touto výstavbou souviselo a co jí předcházelo.

David Pindur na úvod seznamuje čtenáře s barokní 
zbožností a vývojem místecké farnosti v 17. století. 
následuje kapitola o poslední morové ráně v Místku 
v letech 171�–171�, v níž nejdříve předkládá základní 
informace o tomto nebezpečném onemocnění a pak se 
věnuje přímo událostem v Místku. Dokázal najít sku-
tečně pozoruhodné množství informací o průběhu této 
morové rány v Místku, což mu umožnila dobrá znalost 
církevních pramenů, dosavadní literatury, topografie 
města a jeho pamětihodností, např. soch světců chrá-
nících před morem – sv. Šebestiána a sv. rocha. nale-
zené údaje pěkně dokumentují boj městských, vrch-
nostenských i krajských úřadů s nemocí a poukazují 
na význam izolace pro zabránění šíření moru. Diskuta-
bilní je ovšem údaj o počtu obětí moru v Místku – 370. 
Podle výzkumu matrik zemřelo v letech 171�–171� 
ve městě pouze 1�� osob – určitě nezpůsobil u všech 
smrt mor. Lze se domnívat, že zmíněný údaj byl nad-
sazený nebo se týkal celé místecké farnosti. Vzhledem 
k tehdejšímu odhadovanému počtu obyvatel v Místku 
by 370 zemřelých znamenalo skutečně drastický zásah 
do populace.

V následující kapitole se David Pindur věnoval 
manželům Vidomusovým, donátorům kostela Všech 
svatých. Využil církevních matrik k poznání původu 
rudolfa a roziny Vidomusových, kteří patřili k před-
ním místeckým šenkovním měšťanům. rudolf býval 
často radním města a od roku 171� také mistrem zdej-
šího soukenického cechu. autor se podrobně zabýval 
zbožnou činností obou manželů či samostatným půso-
bením roziny po smrti manžela. Založili několik fun-
dací a po zmiňovaném moru začali stavět kostel Všech 
svatých. Původně se jednalo o menší stavbu, která 
pak byla z daru roziny Vidomusové brzy po její smrti 

rozšířena. Kostel tak získal velice zajímavý půdorys 
a vnitřní prostory dokáží zaujmout každého návštěv-
níka. autor se pečlivě věnoval popisu interiéru a jeho 
vybavení včetně informací o původu zde umístěných 
věcí. neopomenul zmínit sochařské a řezbářské práce 
významného místeckého rodu Weissmannů nebo 
i pozoruhodnou postavu místeckého baroka Fran-
tiška Josefa Čejku, který mimo jiné působil jako farář 
v Místku a pořídil část mobiliáře místeckých kostelů. 
Sám dokonce některé z těchto věcí pozlatil, protože se 
v mládí učil malířství a pozlacovačství.

Studie Davida Pindura nemá sice velký rozsah, ale 
ze zmíněných údajů lze dobře postřehnout, že zachy-
tila celou škálu problémů, které souvisely s výstavbou 
zajímavého místeckého kostela Všech svatých. Pro-
tože jsem osobně tento kostel navštívil, doporučuji 
jeho zhlédnutí také všem zájemcům. Jeho interiér 
působí zvláštním dojmem a vnější vzhled zarazí jem-
ností v neotesané socialistické výstavbě. Cituji z auto-
rova závěru: Ačkoliv většina starého Místku, včetně 
Frýdlantské ulice, ustoupila brutální budovatelské 
přestavbě města v 60. letech 20. století, votivní kostel 
Všech svatých přečkal jako barokní klenot obklopený 
panelovou výstavbou megalomanských rozměrů, která 
měla potlačit jeho dominantní siluetu. Pokud toto byl 
skutečně cíl architektů či politiků, pak se naprosto ne-
zdařil, protože kostelík je stavbou hodnou povšimnutí 
v tomto prostoru. Podobně jako stojí za přečtení publi-
kace Davida Pindura, která o kostelu vypráví. umožní 
totiž nahlédnout do jeho zajímavé minulosti, což ocení 
nejen historici, ale každý člověk, který se jen jednou 
zajde na kostel podívat.

radek Lipovski 

CONRADS, Norbert: Schlesien in der Frühmoderne : 
Zur politischen und geistigen Kultur eines Habsbur-
gischen Landes. Hrsg. von Joachim Bahlcke [= neue 
Forschungen zur Schlesischen Geschichte. Bd. 1�.]. 
Köln – Weimar – Wien : Böhlau Verlag 2009, �3� s. 
iSBn 978-3-�12-203�0-�.

norbert Conrads (* 1938, Vratislav), do roku 2003 
profesor univerzity ve Stuttgartu a šéf badatelského 
projektu „Dějiny Slezska“, patří k nejvýznamnějším 
znalcům raně novověkých dějin Slezska v germano-
fonních zemích. referovaná publikace je tematickým 
výborem jedné dosud neuveřejněné studie a 21 již dříve 
v německých a polských sbornících a periodikách pub-
likovaných statí, které se svým obsahem vážou k pro-
blematice politických, kulturních a duchovních dějin 
Slezska v 17. a 18. století. Studie jsou rozčleněny do tří 
oddílů: konfesionalismus a zemské panství, literární 
Slezsko, kultura a stavovská ústava. Výbor uspořádal 
a pro tisk připravil Conradsův žák a vynikající znalec 
slezských raně novověkých dějin Joachim Bahlcke. 
autor měl na výběru ve sborníku přetištěných statí 
aktivní podíl, navíc – jak sám poznamenává –, do 
některých statí zasáhl, aby je aktualizoval novými 
poznatky. Doplňkem výboru je úplná, celkem 8� po-
ložek obsahující Conradsova bibliografie zahrnující 
publikace z let 1970–2008. tímto svazkem ediční 
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řady Neue Forschungen zur Schlesischen Geschichte 
předal zakladatel a od roku 1992 dlouholetý vydavatel 
této řady její další řízení do rukou profesora Joachima 
Bahlcke. Českému badateli o dějinách vedlejších zemí 
Koruny české je výbor vítaným pomocníkem usnad-
ňujícím orientaci v autorových statích publikovaných 
jinak v desítkách sborníků a periodik.

Milan Myška

van VOSS HEERMA, Lex – HIEMSTRAKUPE
RUS, Els – van NEDERVEEN MEERKERK, Elise 
[eds.]: The Ashgate Companion to the History of Texil 
Workers, 1650–2000. Farnham : ashgate Publishing 
Limited, Burlington: ashgate Publishing Company, 
2010, 83� s. iSBn 97807�����28� (hbk), iSBn 
97807���9�912 (bek). 

Kolektivní monografie je výstupem dlouhodobého 
projektu international institute of Social History v am-
sterodamu. Do řešení projektu bylo zapojeno několik 
desítek historiků z celého světa. Úkolem bylo podat 
v přehledu dějiny pracujících v textilních odvětvích 
průmyslu a dějiny moderního textilního dělnictva 
v zemích, v jejichž ekonomice toto průmyslové odvětví 
hrálo, resp. dosud hraje významnou úlohu, a to v dlou-
hém časovém úseku zhruba od poloviny 17. století do 
současnosti. Dílo sestává ze dvou částí: v první jsou 
sledovány dějiny pracovníků v textilních odvětvích 
podle jednotlivých zemí, druhá pak přináší několik 
komparativních studií o dílčích problémech vývoje 
textilního průmyslu a v něm pracujícího dělnictva.

V prvním oddílu jsou otištěny studie o dějinách 
textilní práce v argentině, rakousku, Československu 
a nástupnických státech habsburské monarchie, dále 
v Brazílii, Číně, Dánsku, egyptě, německu, Velké Bri-
tánii, indii, itálii (1�00–2000), v Japonsku, Mexiku, 
nizozemí, Polsku, rusku, Španělsku, Ottomanské 
říši (1��0–1922), turecku (1922–2003), v uruguai 
a Spojených státech severoamerických. Kvalita těchto 
minimonografií (o rozsahu cca 20 až �0 stran) kolísá. 
Jen několik statí je zpracováno historiky pocházejí-
cími ze zemí, o kterých pojednávají, což se projevuje 
m. j. dokonalejším využitím domácích informačních 
zdrojů. České země jsou pojednány vídeňskou profe-
sorkou andreou Komlosy a považuji za nešťastné, že 
byly pojímány jako součást vývoje habsburské monar-
chie, nikoli jako samostatný objekt výzkumu. nedo-
statek tohoto přístupu vynikne např. při srovnání této 
kapitoly se statí o Polsku z pera polského znalce pro-
blematiky Piotra Franaszeka (srov. např. citace pou-
žité literatury apod.).

Druhá část díla je vyplněna komparativními pro-
blémovými studiemi, které zkoumají jednotlivé dílčí 
otázky vývoje textilního odvětví napříč evropskými 
i mimoevropskými zeměmi. Pojednávají o problémech, 
jako je např. protoindustrializace, industrializace 
a „modernita“ z globální perspektivy, textilní firmy 
a management práce, etnicita a migrace světového 
textilního dělnictva, žena a textilní průmysl. Knihu 
uzavírá závěrečná „obálková“ studie editorů shrnující 
základní závěry výzkumného projektu.

Kniha je vybavena řadou statistických tabulek a pře-
hledů i schematickými mapami. Orientaci v knize 
usnadňuje důkladný rejstřík, zpracovaný na principu 
kombinace kritéria místního s věcným. Českému uži-
vateli kniha poslouží především jako vítaný souhrn 
základních informací umožňující komparaci českého 
vývoje s jinými světovými oblastmi textilního prů-
myslu.

Milan Myška

JAVOR, Martin: Slobodomurárske hnutie v českých 
krajinách a v Uhorsku v 18. storočí. Prešov : Vydava-
telstvo Prešovskej univerzity, 2009, 177 s. iSBn 978-
80-80�8-971-1.

Z prostředí Prešovské univerzity vzešla práce, která 
je v mnoha ohledech ojedinělá. V poslední době se na 
trhu objevuje celá řada publikací, které se více či méně 
zaobírají tajnými společnostmi. Jen málo z nich má 
však punc vědeckosti. autor v úvodu své práce roze-
bírá heuristiku, která je nesmírně široká. Zmiňuje na-
příklad tzv. Déghský archiv, který byl až do roku 2002 
badatelům nepřístupný. Kromě archivních pramenů 
se autor musel také kriticky vyrovnat s předchozí his-
torickou produkcí. největším nebezpečím (jak autor 
správně podotýká) je mnoho prací pocházejících 
přímo ze zednářských kruhů, které se vždy snažily své 
hnutí glorifikovat. 

V první kapitole rozebírá Martin Javor vznik svo-
bodného zednářství a krátce přibližuje také některé 
legendy spojené se vznikem tohoto hnutí. Plynule 
přechází od prostoru západní evropy do oblasti habs-
burské monarchie a popisuje rozvoj a šíření hnutí na 
tomto území. 

Za významné považuji množství citovaných či 
přímo otištěných dokumentů, kterými je text celé pub-
likace prokládán. Je zde kupříkladu předkládán citát 
Starých povinností svobodných zednářů z roku 1723 
či Modlitby svobodného zednáře z roku 178�, jejichž 
autorem byl pravděpodobně ignác Cornova. Dále je 
přínosná analýza povolání členů svobodných zednářů 
z dochovaných seznamů lóží, se kterou autor přichází 
v druhé kapitole, a také seznam lóží působících v habs-
burské monarchii v 18. století. V následujících kapito-
lách je rozebírán vztah církevních kruhů ke svobod-
nému zednářství a také spletitá organizační struktura 
celého hnutí na území habsburské monarchie.

Správně autor poukazuje na hlavní přednosti lóží, 
které byly v tomto období zcela klíčovou a výjimeč-
nou záležitostí. Především se jednalo o náboženskou 
toleranci a překonání starých feudálních stavovských 
zábran a o utváření raně měšťanského emancipačního 
povědomí úřednictva a inteligence. V neposlední řadě 
šlo také o šíření osvícenských myšlenek.

Polemizoval bych snad s tvrzením, že kabinetní 
list Josefa ii. z roku 178�, kterým se výrazně omezo-
vala činnost lóží, byl odpovědí na pronikání různých 
magicko-alchymistických společností do zednářských 
lóží. Domnívám se, že panovník se hlavně snažil 
dostat svobodné zednáře pod státní kontrolu. také 
zde jistě hrál důležitou roli nejasný vliv svobodných 
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zednářů na politický vývoj. například Volkmar Braun-
behrens ve svém díle Mozart ve Vídni cituje některé 
císařovy formulace týkající se vydaného nařízení: Tak-
zvané zednářské společnosti, jejichž tajemství jsou mi 
právě tak neznámá, jako jsem na jejich kejklířství nikdy 
nebyl zvědavý, se množí a nyní se šíří již i do menších 
měst. Tato společenství, ponechají-li se sama sobě a bez 
vedení, mohou být ovšem svými výstřednostmi zhoubná 
pro náboženství, pořádek a mravy, zvláště se však svými 
fanatickými užšími svazky mohou zvrhnout u vrchnosti 
v dokonalou nespravedlivost vůči poddaným, kteří 
s nimi v podobném společenském svazku nestojí, nebo 
přinejmenším mohou sloužit šejdířství.

také nejasný vztah Marie terezie k svobodným zed-
nářům bychom měli vysvětlovat tajnostmi, kterými je 
celé hnutí obklopeno. Pokud si uvědomíme, že byla 
například celá řada jakobínů členy lóží svobodných 
zednářů a strach z šíření Francouzské revoluce obchá-
zel evropou, není zákaz zednářského hnutí Františ-
kem ii. v roce 179� vůbec překvapující. 

Poslední části knihy jsou věnovány charitativní, vě-
decké, kulturní a osvětové činnosti zednářů ve vyme-
zené oblasti. Zajímavá je autorova myšlenka v závěru 
knihy, že jen malé množství svobodných zednářů vě-
dělo, co je hlavním cílem hnutí. Bohužel není tato teze 
dále rozvinuta. Snad má Martin Javor na mysli složi-
tou organizační strukturu hnutí či vnitřní členění na 
stupně mistr, tovaryš a učeň. 

Práci pokládám za velice přínosnou a po přečtení 
jistě obohacující jak pro členy historické obce, tak pro 
pouhé zájemce o svobodné zednářství.

adam Židek

KUBů, Eduard – ŠOUŠA, Jiří (eds.): Finanční elity 
v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. 
Praha : Dokořán, 2008, 727 s. iSBn 978-80-73�3-
227-�.

Součástí výzkumného záměru České země ve středu 
Evropy a dnes, jehož řešitelem byla Filozofická fakulta 
uK v Praze, bylo i vědecké sympozium, pořádané Ústa-
vem hospodářských a sociálních věd FF uK v Praze ve 
dnech 2�.–2�. 11. 200�. na něm také prošla diskusí 
podstatná část příspěvků, jež tvoří předkládanou kolek-
tivní monografii Finanční elity v českých zemích (Česko-
slovensku) v 19. a 20. století, věnovanou PhDr. Jiřímu 
novotnému, CSc. et Ph.D.

Práce je rozdělena do osmi kapitol: I. Slovo úvo-
dem; II. Problémy dějin a peněžnictví a metody jejich 
zpracování; III. Finanční centra a regionální peněžní 
ústavy; IV. Peněžnictví a komunální správa; V. Obo-
rově profilované peněžní ústavy; VI. Soukromí bankéři; 
VII. Osobnosti velkých financí (manažeři akciových 
bank); VIII. Závěrem. 

První kapitola seznamuje čtenáře s předmětem 
badatelského zájmu, jímž je představitel české/čes-
koslovenské finanční elity. na identitu finančníka 
a na rozmanitost jeho rolí nazírají autoři principem 
výkonovým, tedy legitimizací manažera podnikatel-
ským úspěchem. Výzkum probíhal jak v rovině vrcho-
lové, tak v rovině lokální, resp. regionální. Chybí však 

krátké zhodnocení východisek a perspektiv výzkumu, 
přiblížení zahraničních prací o této tematice a vyme-
zení finančních elit vůči elitám podnikatelským apod. 
Čtenář je tedy nucen hledat klíčovou stať k této otázce 
v jiné práci.1 Její absence je o to překvapivější, že jejími 
autory jsou editoři předkládané monografie. Bez urči-
tého povědomí o pokusech definovat finanční elitu 
a její atributy (např. symbolický kapitál hospodářské 
moci) mohou pak být následující kapitoly méně srozu-
mitelné či hůře interpretovatelné.

Druhou kapitolu otevírá studie Jiřího Štaifa Peníze 
a společnost. Několik sond do vztahů mezi tradiční 
mentalitou a společenskou modernizací v české ná-
rodní společnosti 19. století, v níž se autor snaží ana-
lyzovat proměnu mentální mapy obyvatel českých 
zemí v 19. století a nalézt klíčové body pro pochopení 
proměny, kterými procházel vztah obyvatel k peně-
zům. První náznaky této autorem nazývané „mentální 
modernizace“ lze spatřit v šedesátých letech 19. sto-
letí. Peníze přestávají být vnímány jen jako ekvivalent 
směny, ale stávají se obecným hodnotovým měřítkem 
a pojítkem mezilidských vazeb. tato změna je poté 
v devadesátých letech 19. století doprovázena dalším 
výrazným zlomem ve vnímání peněz, na níž se podílí 
rostoucí životní úroveň obyvatelstva. Právě tato kvali-
tativní změna umožnila i postupné formování finanč-
ních elit. Proměnu jejich strategie v rámci peněžních 
ústavů na Benešovsku sledoval J. Hájek. analýza 
správních rad pražských akciových bank v roce 1912 
z pera Zdeňka Jindry tuto kapitolu uzavírá. autor 
zde dochází k závěru, že pražská finanční špička byla 
poměrně úzká a čítala maximálně osmdesát osob. 

třetí kapitola se zabývá otázkou regionálních fi-
nančních elit a jejich případnou transformací. na pří-
kladu Úvěrního ústavu v Kolíně (později Pražského 
úvěrního ústavu) sleduje Dalibor Jančík problematiku 
regionálních a metropolitních finančních elit. autor 
konstatuje, že přesunutí ústavu z regionu do Prahy 
automaticky neznamenalo kontinuální proměnu regi-
onální elity v metropolitní. Jančík přesvědčivě pouka-
zuje na tuto diskontinuitu srovnáním zakladatelské 
generace tohoto ústavu, jež byla regionální a zastávala 
spíše pozice reprezentativní, a druhé generace, jež je 
již elitou metropolitní založenou na výkonovém prin-
cipu (s. 118). tuto tezi podporuje i následující studie 
Jiřího Pavlíka a radka Pokorného, kteří analyzovali 
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové, jenž po celou 
dobu své existence zastával regionální pozici. Speci-
fické formování finančních elit na Slovensku sleduje 
ve své studii Ľudovít Hallon, který zdůrazňuje přede-
vším jejich opožděný vznik a labilní pozici v rámci Čes-
koslovenské republiky. 

1 KuBŮ, e. – ŠOuŠa, J.: České (československé) 
finanční elity v evropském kontextu : Komparace do-
mácích a evropských finančních elit – cesta k poznání 
jejich původu, zrání, mentality, místa v národní spo-
lečnosti a na mezinárodní scéně. in: ŠtaiF, J. (ed.): 
Moderní podnikatelské elity : Metody a perspektivy 
bádání. Praha 2007, s. 37–�3.
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analýza lokálních finančních ústavů a institucí 
tvoří obsah čtvrté kapitoly. Zde stojí za pozornost 
především koncept Lukáše Fasory, který analyzuje 
zakládání spořitelen a jejich význam pro obecní samo-
správu. Primárním impulsem pro jejich vznik byla 
podle autora oboustranná výhodnost takové instituce 
v obci. Peněžní ústav shromaždoval úspory drobných 
střadatelů, z jejichž přebytků se měla financovat mo-
dernizace obecní infrastruktury. Styčným bodem 
následujících čtyř příspěvků této kapitoly (r. Kaf-
ková – P.  Kladiwa, J. Fiala, M. Macková, K. Kaiserová) 
je personální propojení obecní samosprávy se spoři-
telnou a dalšími regionálními institucemi či podniky. 
ukazuje se tedy, že lokální elity jsou svou podstatou 
spíše reprezentativní a pluralitní – hospodářské (pod-
nikatelské), kulturní, politické i finanční. Ve finanční 
sféře jim chybí dostatečné vzdělání, což se proje-
vuje v hospodářských bilancích spořitelen. Otázkou 
a námětem do budoucna se pak může stát především 
důvěryhodnost představitelů lokálních finančních elit, 
tedy jejich symbolický kapitál.

Vedle těchto regionálních institucí existovaly také 
oborově profilované peněžní ústavy. Jimi se zabývá 
pátá kapitola. ivan Jakubec a Jakub rákosník se po-
koušejí na příkladu Ústřední jednoty hospodářských 
družstev určit představitele elit a význam zeměděl-
ského družstevnictví v hospodářství a politice. Speci-
fické bylo podle autorů především to, že původně měla 
tato družstva poskytovat úvěry a získávat vklady v lo-
kálním měřítku. Potřeba koordinace jejich aktivit však 
vedla ke vzniku Jednoty. ta představovala významný 
ekonomický a politický prvek díky svému propojení 
s agrární stranou. Členství ve vedení Jednoty také otví-
ralo přístup k významným státním funkcím a kontak-
tům, což demonstrují příklady čtyř předních českých 
podnikatelů. Důležitý je i poznatek autorů, že v rámci 
Jednoty nelze hovořit o finanční elitě, ale spíše o elitě 
družstevní. V dalších příspěvcích věnovaných bance 
Československých legií (D. Brádlerová) a Řeznicko- 
-uzenářské bance (J. Kunert) je patrná bipolarita mezi 
stavovsky vázanou finanční politikou ústavu a striktně 
ekonomickými cíli. 

O představitelích výkonové finanční elity lze hovo-
řit v případě soukromých bankovních domů roth-
schildů (M. Myška) a Gutmannů (a. Zářický), jak 
dokládá šestá kapitola. Jak rothschildové, tak Gut-
mannové investovali také do průmyslu či dopravy 
apod. a svým významem přesahovali středoevrop-
ský prostor. V jejich případě tedy můžeme hovořit 
o „superelitě“ (s. �8�). Ve srovnání s nimi František 
Hašek (J. novotný) nikdy nedosáhl takového věhlasu 
a významu, přestože byl považován za špičku českého 
soukromého bankovnictví. 

Vznik národnostně české „superelity“ poté analy-
zuje předposlední kapitola. na příkladu Živnosten-
ské banky a agrární banky (J. novotný – J. Šouša) 
a České eskomptní banky a úvěrního ústavu v  Praze 
(V. Lacina) je sledován proces formování českých / čes-
koslovenských finančních elit a jejich představitelů, 
tedy manažerů legitimovaných výkonem. identita fi-

nančníka a rozmanitost jeho aktivit je poté přiblížena 
profesními kariérami Bohdana Bečky a augustina no-
váka (e. Kubů) v posledním příspěvku této kapitoly. 

V závěru V. Bělič, e. Kubů a J. Šouša přehledně 
zobecňují dosažené poznatky. Snaží se formulovat 
základní trendy ve vývoji finančních elit a jejich iden-
tity. Současně se také pokoušejí určit jejich místo 
v národní společnosti, resp. způsob, jak společnost 
v dlouhodobém horizontu tyto finanční elity reflekto-
vala. Podkladem pro tuto snahu je statistické zpraco-
vání databáze podnikatelských elit, kterou systema-
ticky vytváří Ústav hospodářských a sociálních dějin 
FF uK. Vnímání českých národních elit je zkoumáno 
ve dvou časových rovinách. Pro přelom 19. a 20. století 
je zdrojem informací Vilímkovo album, pro první čes-
koslovenskou republiku album representantů všech 
oborů veřejného života československého z roku 1927 
(s. �88–�89). Prostřednictvím grafů a tabulek je pře-
svědčivě znázorněna proměna stratifikace elit podle 
peněžních ústavů a současně zvýšení počtu finančníků 
mezi reprezentanty národních elit.

Závěrem lze tedy říci, že autoři jednotlivých statí 
zkoumají především mechanismy vytváření a fungo-
vání těchto finančních elit, rozkrývají často složitou 
strukturu přátelských, obchodních či klientských kon-
taktů a přinášejí tak řadu metodických podnětů pro 
další výzkum. 

V rovině „analytické“ se prostřednictvím biogramů 
představitelů finančních institucí podařilo formulo-
vat relevantní odpovědi na otázky o osobě finančníka 
a jeho rolích, jeho aktivitách v občanských institucích 
i o jeho chování na poli demografickém. V širším kon-
textu se ukázalo, jak dlouhá byla cesta k výlučnosti, 
svébytnosti a uzavřenosti dané skupiny, tedy k tomu, 
co tvoří elitu elitou. autoři také ukázali, že tento pro-
ces nebyl na konci sledovaného období ani zdaleka 
dokončen. Významné je také rozšíření pohledu na pod-
nikatelské elity o finanční aspekt. 

tato kolektivní monografie je tedy pestrým, avšak 
promyšleným, přehledným a konsistentním soubo-
rem příspěvků, které na sebe nenásilně navazují a „ko-
munikují“ nejen navzájem, ale i s čtenářem knihy. Je 
třeba ocenit také to, že umožňují pohlížet na dané 
téma z řady úhlů a perspektiv a vedou k hlubšímu 
zájmu o tuto problematiku a k jejímu samostatnému 
promýšlení. 

Michaela Závodná 

WINGFIELD, Nancy M.: Flag Wars and Stone 
Saints : How the Bohemian Lands Became Czech. Cam-
bridge – London : Harvard university Press, 2007, 
3�3 s. iSBn 978-0-�7�-02�82-0.

Stejně jako Judsonova práce recenzovaná v tomto 
čísle časopisu se i kniha nancy M. Wingfield věnuje 
tematice národnostních konfliktů, konkrétně česko- 
-německých vztahů v rámci českých zemí, a to v období 
od osmdesátých let předminulého století až po vyhnání 
němců po druhé světové válce a následné snaze režimu 
vytlačit vzpomínky na ně z veřejného prostoru. Jak už 
napovídá název knihy, těžiště autorčiny pozornosti 
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spočívá v popisu historie česko-německých kultur-
ních kontroverzí, konkrétně soupeření o symbolické 
vlastnictví (tj. obsazení) veřejného prostoru sochami 
a dalšími památníky, národními institucemi či osla-
vami svátečních událostí. to vše významně přispělo 
k politizaci lokálního kulturního a sociálního života. 
autorčiny ambice se nevyčerpávají pouhým popisem, 
snaží se (a dlužno říci, že s úspěchem) o přiblížení 
procesu konstituování národní identity prostřed-
nictvím analýzy protikladné konstrukce ikon, mýtů 
a pamětí, jejichž význam se mění v průběhu času a re-
zonuje v konfrontacích, často reflektujících kulturní 
zájmy. autorka se snaží pochopit a vyložit, jak došlo 
ke komplikované transformaci mnohočetných identit 
(třídní, konfesijní, říšské, lokální, regionální) do dvou 
překlenovacích národních identit. národní soupeření 
o veřejný prostor dokumentuje na celé řadě konkrét-
ních příkladů z různých měst českých zemí.

Jedná se vlastně o propojení dvou základních bada-
telských témat, jež spolu velice úzce souvisejí, a sice 
nacionalismu, respektive pomníkové kultury, a emble-
matiky veřejného prostoru v širším slova smyslu. První 
téma je, domnívám se, obecně známé, i druhé téma je 
v historiografii v posledních letech poměrně „v kurzu“ 
(vzpomeňme práce Stefana riesenfellnera Steinernes 
Bewußtsein I. Die öffentliche Repräsentation staat-
licher und nationaler Identität Österreichs in seinen 
Denkmälern. Wien – Köln – Weimar 1998, Zdeňka 
Hojdy a Jiřího Pokorného Pomníky a zapomníky. Praha 
1997, Silke Satjukowové Bahnhofstraßen: Geschichte 
und Bedeutung. Köln – Weimar – Wien 2008, a dále 
také loňskou vědeckou konferenci Paměť míst, udá-
lostí a osobností: Historie jako identita a manipulace, 
pořádanou HÚ aV Čr). 

Kniha sestává z devíti kapitol. Vynikající první ka-
pitola pojednává o pomnících Josefa ii. jako místech 
německé identity českých němců. Přibližuje histo-
rické souvislosti velkého boomu odhalování soch 
Josefa ii. českými němci, jenž nastal v osmdesátých 
letech 19. století po pádu německoliberální vlády, 
a dále přibližuje transformaci kolektivní paměti o Jo-
sefu ii. z lidového císaře na centralistu-národního 
císaře německého lidu. Památníky věnované revolu-
cionáři z Boží milosti tedy nevznikaly primárně jako 
umělecké artefakty nebo symboly minulosti, nýbrž 
jako zbraně přítomnosti, jako ikony a mýty v procesu 
utváření a posilování národní identity, jako ideální 
způsob, jak vymezit teritoriální nároky. Druhá kapi-
tola líčí eskalaci česko-německého napětí v souvislosti 
s přijetím a následným odvoláním Badeniho jazyko-
vých nařízení, jež se promítlo nejen do potyček na uli-
cích v různých městech českých zemí, ale dokonce i do 

„pěstních soubojů“ některých horkých hlav ve vídeň-
ském parlamentu v listopadu 1897. toto téma je už 
v českém prostředí vcelku notoricky známé, podobně 
jako ve třetí kapitole projednávaná problematika pou-
ličních střetů v Brně na přelomu září a října 190�, kde 
byla rozbuškou otázka zřízení či nezřízení české uni-
verzity v moravské metropoli. Ve čtvrté kapitole se 
Wingfield rozepisuje o marné snaze c. k. eráru posílit 

stmelující ideologii rakušanství, rakouského státního 
patriotismu. autorka na příkladu pražských událostí 
z prosince roku 1908 ukazuje, že ani nejdůležitější 
oslava spjatá s nejvýznamnější centripetální postavou 
monarchie již nebyla dostatečnou atrakcí schopnou 
překonat národnostní animozity. 

Pátou kapitolou se Wingfieldino vyprávění dostává 
do období samostatné české státnosti, konkrétně 
do prvních poválečných dní a týdnů, kdy se při pro-
cesu konsolidace nového státního útvaru významně 
prosadily české národní mýty a stereotypy namířené 
proti Habsburkům. Do centra autorčiny pozornosti se 
dostalo povalení Mariánského sloupu v Praze, demon-
strace a generální stávka českých němců �. března 
1919 proti začlenění do ČSr, respektive vandalismus 
páchaný na sochách Josefa ii. Další kapitola se pak 
návazně týká komemorace a konstrukce české národní 
paměti v éře i. republiky. Wingfield v ní zdůrazňuje, že 
témata dvou nejvýznamnějších svátků nového státu 
(výročí založení státu, respektive výročí bitvy u Zbo-
rova) a k nim náležející symboly zdůrazňovaly speci-
ficky českou (Czech) národní historii, což kompliko-
valo úsilí o jejich přijetí všemi etniky multinárodního 
státu (multinational national-state). Po sedmé kapi-
tole o protiněmeckých demonstracích a výtržnostech 
v souvislosti se zavedením zvukového filmu v roce 
1930 a osmé kapitole pojednávající o snaze německých 
aktivistů o vytvoření ucelené sudetoněmecké identity 
namísto německých identit lokálních či regionálních, 
následuje závěrečný oddíl věnovaný politice paměti 
v poválečném Československu. němci a jejich kultura 
měli být vymazáni z českého povědomí o minulosti, 
proto docházelo k procesu přepisování našich dějin 
sdílených s němci a k přisvojování si společného kul-
turního dědictví. Snahou nových politických elit bylo 
vytvořit přesvědčivou naraci spojující „akceptovatel-
nou“ minulost s rekonstruovaným poválečným stá-
tem, legitimizovat poválečný národní stát a po komu-
nistickém převratu rovněž „vymazat“ mnoho českých 
historických postav, které se nedaly použít jako potvr-
zení komunistického světonázoru. Po roce 19�� došlo 
k odstranění řady pomníků a památníků, které prokla-
movaly německý nárok na veřejný prostor.

Při čtení knihy se naskýtá otázka, jak se naciona-
lizovaná krajina center odrazila na periferii (máme-li 
pro to vůbec dostatek pramenů)? Jinými slovy, jak 
ovlivnily v knize popisované „pouliční vášně“, jejichž 
hlavními aktéry byli zejména radikální mladí muži 
především v centrech větších měst, nacionální emoce 
v jiných segmentech populace, mezi jinak klidnými 
sousedy? Do jaké míry je v těchto událostech, jež dnes 
interpretujeme jako nacionální vášně, zakompono-
vána vrstva vandalismu, nadávek či výtržností, jež 
měly dlouhou tradici již v rurální evropě?2

Stejně jako u Judsonovy knihy recenzované v tomto 
čísle časopisu nevyhovuje ani u Wingfieldiny publikace 

2 Viz šestá kapitola knihy JuDSOn, P. M.: Guardians 
of the Nation : Activists on the Language Frontiers of 
Imperial Austria. Cambridge – Massachusetts 200�.

LITERATURA  zpRÁvy o LiteRatuře



 HISTORICA  Revue pRo histoRii a příbuzné vědy  2010/2234

neúčelné spojení poznámkového aparátu a seznamu 
pramenů a literatury do jednoho celku, které značně 
stěžuje orientaci. Zřejmě se však jedná o americký 
úzus.

Pavel Kladiwa

FAUVECHAMOUX, Antoinette – BOLOVAN, Ioan 
(Eds.): Families in Europe between the 19th and the 
21st Centuries : From the Traditional Model to Contem-
porary PACS. Supplement of the romanian Journal 
of Population Studies. Cluj-napoca : Cluj university 
Press, 2009, 820 s. iSBn 978-973-�10-931-7.

Pod vedením profesora univerzity „Babeş Bolyai“ 
(Cluj-napoca, rumunsko) ioana Bolovana zorgani-
zovali členové Centra pro studium populací na téže 
univerzitě mezinárodní konferenci s názvem Families 
in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From 
the Traditional Model to Contemporary PACS a vydali 
sborník příspěvků z této konference pod stejným titu-
lem. Sborník dosáhl úctyhodného rozsahu 820 stran, 
protože publikoval �� příspěvků. Všechny příspěvky 
byly publikovány v angličtině.

Ústředním tématem sborníku se stala rodina, její 
modely a proměny těchto modelů (vzorců) v období 
velké transformace. na počátku svazku byly publiko-
vány studie z plenární sekce, která celou problematiku 
uváděla. nizozemský sociální historik a demograf 
Jan Kok se v úvodním příspěvku zabýval souvislostí 
rodinných systémů s úrovní mimomanželské plod-
nosti (Family systems as frameworks for understanding 
variation in extra-marital births, Europe 1900–2000). 
Položil si otázku, zda některé rodinné systémy „pro-
dukovaly“ více mimomanželských porodů než jiné. 
Znamenalo by to totiž, že nelegitimní porodnost for-
movala demografické vlastnosti či zvláštnosti určitých 
regionů. Jaké normy tedy způsobovaly, že se někde 
nelegitimnost projevovala více a někde méně? Podle 
Jana Koka patřily mezi zásadní příčiny normy předepi-
sující výběr partnera (rodiči, samými partnery, námlu-
vami apod.), stanovící držbu majetku (odklady v pří-
padě nedostatku ekonomického zázemí) a umožňující 
či bránící soužití páru se staršími generacemi. autor 
zmínil jakési „urovnávací normy“, které zaváděly bez-
pečnostní záklopku v případech, kdy bylo příliš složité 
prosadit určité pravidlo. V jistých obdobích se muselo 
velmi dlouho čekat na uzavření sňatku, a proto některé 
komunity do jisté míry umožňovaly sexuální styky 
v rámci „námluv“, tzn. mezi sobě zaslíbenými oso-
bami. už v tradiční společnosti existovala tedy určitá 
tolerovaná forma partnerství a současné partnerské 
svazky mají podle Jana Koka kořeny v tomto chování. 
Pochopitelně existovala řada dalších ovlivňujících fak-
torů, např. vliv autority, která třeba zakazovala sňatky 
chudině, v některých oblastech těhotné ženy ztratily 
právo na sňatek, důležitým faktorem byl podíl mužů 
a žen v populaci, znalost antikoncepčních praktik, 
abortů a infanticidy apod. Hlavní část své studie věno-
val Jan Kok srovnání situace v nizozemí a v rumun-
sku. V nizozemí byl na přelomu 19. a 20. století vysoký 
sňatkový věk a nízká nelegitimní porodnost, zatímco 

rumunsko vykazovalo nízký sňatkový věk a relativně 
vysokou nelegitimní porodnost (bez maďarských ob-
lastí). Jan Kok to vysvětluje neoslabující a důslednou 
společenskou a rodinnou kontrolou v nizozemí. ačko-
liv tam byla obvyklá předmanželská sexualita, zřídka-
kdy končila porodem nelegitimního dítěte. tento prin-
cip společenské kontroly a výchovy se podle autora 
dodnes zachoval ve formě důsledného sexuálního 
vzdělávání ve školství, a proto se i v současné době 
mladí lidé v nizozemí brání nechtěnému početí lépe 
než třeba současná rumunská mládež. 

Zajímavou analýzu provedl maďarský badatel Pe-
ter Öri ve svém příspěvku na téma Hajnalovy linie 
v uhrách (Marriage Customs and Household Struc-
ture in Hungary at the end of the 18th Century. The 
Case of County Pest-Pilis-Solt) a navázal tak na své 
předchůdce, významné představitele maďarské his-
torické demografie, např. tamáse Faragó. Zabýval se 
obdobím let 177�–178� a jako hlavní prameny použil 
soupisy duší a dochované soupisy obyvatel z doby 
panování Josefa ii. Zjišťoval počty ženatých mužů na 
jednu domácnost a z tohoto počtu určoval převládající 
typ domácnosti. Většina domácností v uhrách patřila 
k jednoduchému typu. Ve dvou oblastech se ve větší 
míře vyskytovaly rozšířené domácnosti (rodiny), a to 
na jihu v Chorvatsku a Slavonii a na severu na Sloven-
sku. V některých obvodech Chorvatska jich bylo více 
než 90 %. Ve svobodných královských městech, na 
severozápadě, jihovýchodě a v transylvánii byly rozší-
řené rodiny pravděpodobně řídkým jevem.

rumunský zástupce adrian-Silvan ionescu se zají-
mal o sociálně výše postavené rodiny šlechty a vojáků 
v první polovině 19. století. Zaujala ho zejména změna 
chování vyšších sociálních vrstev v souvislosti s častou 
přítomností zahraničních vojsk na území rumunska, 
např. růst nevěry. Stalo se bontonem svádět místní kra-
savice, což s sebou přinesli francouzští a ruští vojáci. 
Jejich pěkné uniformy vyšívané zlatem dělaly – oproti 
tradičnímu směšnému úboru rumunských bojarů – 
dojem. Dále se autor zabýval možnostmi prosadit si 
výběr partnera v tradičně se chovajícím společenství, 
závislostí žen na mužích jako hlavách rodin, morálkou 
žen či svatebním šatem a jeho proměnou v důsledku 
moderních manýr.

Sborník přináší celou řadu témat z různých koutů 
evropy, z historie i současnosti a z různých sociál-
ních vrstev. třeba populačními otázkami nám téměř 
neznámé albánie se zabývali dva autoři: rozeta Bici 
a Siegfried Gruber. O specifických rysech demogra-
fického přechodu v rakouských zemích psali Peter tei-
benbacher a Catherine Sumnall. Problematice maďar-
ského vývoje se kromě Petera Öriho věnovali také 
Ferenc ajus a tünde turai, přičemž řada příspěvků 
se zabývala někdejší součástí uher, transylvánií. Ze 
studií o současném demografickém vývoji lze zmínit 
na příklad popis nového typu soužití partnerů ve Fran-
cii – PaCS (Le Pacte civil de solidarité) – rumunské 
badatelky Dany-Marie rus. PaCS byl přijat francouz-
ským parlamentem v roce 1999. umožňuje veřejný 
vztah dvou plnoletých osob beze sňatku, ale signovaný 
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před civilní autoritou. ačkoliv legalizoval homosexu-
ální svazky, ve velké míře byl přijat i heterosexuálními 
partnery. Z více než 100 tisíc partnerství PaCS bylo 
v roce 2007 téměř 9� tisíc heterosexuálních.

není možné přinést v rámci jedné zprávy informace 
o všech více než �0 příspěvcích, které sborník obsa-
huje. Vybrané studie snad dobře poukázaly na hlavní 
témata, která se ve sborníku vyskytují. Z dalších témat 
je potřeba přinejmenším zmínit problematiku vztahu 
církve a rodiny, státu a rodiny či rozvázání rodiny.

radek Lipovski

RUCKOVÁ, Iveta: Das Adelshaus der Lichnowskys : 
Eine kulturelle Kontinuität. [Spis Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity č. 171/2007]. Ostrava : Ostrav-
ská univerzita, Filozofická fakulta, 2007, 1�� s. iSBn 
978-80-73�8-322-1.

Šlechtický knížecí rod Lichnovských, jehož domény 
se od konce 18. století rozkládaly na rakouské i pruské 
straně Slezska, se těší větší pozornosti historiků spíše 
zahraničních než českých. tento rod přitom předsta-
vuje fenomén několika generací vzdělaných aristo-
kratů, kteří svými výkony uměleckými, vědeckými 
i politickými a zejména svými kontakty s předními re-
prezentanty evropské kultury 18. až 20. století i svým 
uměleckým mecenátem představují ne sice jedinečný, 
ale rozhodně pozoruhodný jev. Mladá ostravská ger-
manistka věnovala svou vědeckou prvotinu čtyřem 
význačným představitelům rodu, knížeti Karlu aloi-
sovi Lichnovskému, příteli adama Georga Forstera, 
Johanna Wolfganga Goetha a Ludwiga van Beetho-
vena (jenž knížete nazýval „einer meiner treuesten 
Freund“), dále Felixi Lichnovskému, karlistickému bo-
jovníkovi a pravicovému politikovi (poslanec Frank-
furtského parlamentu), jenž proslul svým přátelstvím 
s Franzem Lisztem a posloužil za předobraz literárním 
postavám v Heinově zvířecím eposu Atta Troll a Weer-
thově románu Leben und Thaten des berühmsten Rit-
ters Schnapphahnski. téměř polovina díla je věnována 
knížeti Karlu Maxovi Lichnovskému a jeho manželce 
Mechtildě Lichnovské. Max vstoupil ve známost jako 
poslední německý vyslanec v Londýně a odhodlaný 
odpůrce příprav první světové války, coby milovník 
a podporovatel umění (vztah ke Cosimě Wagnerové) 
a jako „literární předloha“ jedné z postav díla augusta 
Scholtise Schloß Fürstenkron. Snad nejširší akční 
rádius vůči uměleckému světu evropy na konci 19. 
a v první polovině 20. století připadl Mechtildě L., hra-
běnce z rodu arco-Zinnenberg, již Scholtis v jednom 
ze svých dopisů z r. 19�8 označil za „eine der bedeu-
tendsten Frauen unserer Gegenwart“. Sama vynikla 
jako spisovatelka několika desítek románů, novel 
a divadelních her, byla zručnou kreslířkou a hudební 
skladatelkou. Síť jejích kontaktů pokrývala skutečnou 
evropskou kulturní a uměleckou elitu. Svědčí o tom 
bohatá korespondence i osobní styky s osobnostmi, 
jako byl rainer Maria rilke, Johann robert Becher, 
Karl Kraus, Sidonie nádherná z Borutína, Mary Do-
brzenský, Hugo von Hofmannsthal, Franz Werfel ad. 

Její zásluhou se zámek v Hradci nad Moravicí a tehdy 
v Prusku ležící nedaleká Chuchelná staly místem set-
kávání evropské kulturní elity a ohniskem vážných roz-
prav o osudech evropského umění.

autorka se vcelku uspokojivě vypořádala s rele-
vantní starší literaturou předmětu a vydatně čerpala 
z korespondence Lichnovských, uložené ve fondu 
rodinný archív a ústřední správa Lichnovských i, ii 
v Zemském archívu v Opavě, exploatovala tiskem 
vydanou korespondenci augustina Scholtise (1991) 
i jeho memoárovou knihu Ein Herr aus Bolatitz (19�9). 
Vytvořila tak potřebnou a užitečnou faktografickou 
základnu pro příští úvahy o funkci tohoto knížecího 
rodu v rozvoji evropské kultury v rozpětí neméně než 
dvou staletí. Významně podepřela dnes zpochyb-
ňovanou tezi o významu šlechtického elementu pro 
společenský a kulturní rozvoj i v éře tzv. občanské 
společnosti. Škoda, že se knize, vydané Ostravskou 
univerzitou v malotirážní řadě spisů (100 kusů), nedo-
stalo větší pozornosti odborné kritiky. alespoň tímto 
krátkým referátem bych chtěl splatit malý dluh.

Milan Myška

ARTL, Gerhard – GÜRTLICH, Gerhard H. – ZENZ, 
Hubert: Allerhöchste Eisenbahn : 170 Jahre Nord-
bahn Wien – Brünn. Wien : Verlag Fassbaender 2009, 
�0� s. + xVi tab. iSBn 978-3-902�7�-2�-�.

užitečná a historické vědě prospěšná spolupráce 
rakouského státního archivu (Österreichisches Staats-
archiv) se Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací 
a technologie (Bundesministerium für Verkehr, inova-
tionen und technologie) ve Vídni vydala nový produkt. 
Po jubilejních sbornících ke stopadesátému výročí 
dráhy přes Semmering, ke stopadesátému výročí ra-
kouské jižní dráhy, stopadesátému výročí rakouské 
západní dráhy a stodvacátému výročí Mühlkreisbahn 
se v roce 2009 na knižním trhu objevila obsáhlá sbor-
níková publikace 170 let Severní dráhy Vídeň – Brno. 
Železniční trať z Vídně do Brna, zprovozněná 7. čer-
vence 1839, byla prvním dokončeným úsekem Severní 
dráhy císaře Ferdinanda (SDF), páteřní tratě železnič-
ního systému staré habsburské monarchie. to byl asi 
důvod, proč sestavovatelé sborníku nezůstali jen při 
publikaci statí o tomto úseku železnice, ale dali publi-
kační příležitost i studiím, které pojednávají o SDF 
vcelku a zčásti i o železničním dopravním systému celé 
habsburské monarchie. K napsání objemné „kolektivní 
monografie“ spojili své síly historikové, železniční 
technici, ekonomové, geografové – zkrátka široká 
škála odborností, které podrobily analýze stavbu a pro-
voz železnice z aspektu různých vědních oborů.

Pořadatelé, ponecháme-li stranou oficiální vstupní 
statě ministryně dopravy, ředitelů rakouského stát-
ního archivu, vídeňského technického muzea a edi-
torů, rozdělili statě tří desítek autorů do několika od-
dílů. V prvním jsou řešeny problémy obecnější povahy: 
teorie tzv. dopravní revoluce, vlivu dopravní struktury 
na organizaci prostoru a konkrétně významu SDF pro 
Dolní rakousko. Druhý oddíl soustředí příspěvky 
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dotýkající se výstavby a provozu Severní dráhy. Čes-
kého čtenáře zaujme zejména obsáhlá stať H. Zenze 
o soustavě železnic, které v různých obdobích ve 
vlastní režii provozovala SDF. Oceníme zejm. tabul-
kovou část, v níž je podán přehled k SDF přičleněných 
tratí (vč. tzv. lokálních drah) podle doby zahájení 
provozu, délky, data dostavby jednotlivých úseků 
apod. Další komplex příspěvků se zaobírá temati-
kou právní a ekonomickou. Zvláště cenná je pro čes-
kého historika dopravy přehledná stať a. H. Kasera 
o rakouském železničním zákonodárství, dovedená 
až k současnosti. technickými záležitostmi výstavby 
a provozu se zabývá oddíl technické základy, z nějž 
zaujme stať a. Horna o vývoji parku železničních vozi-
del (lokomotiv osobních a nákladních, vozů osobních, 
nákladních a speciálních). Zajímavé příspěvky přináší 
oddíl sledující význam Severní dráhy pro rakouskou 
armádu. Pojednává o významu dráhy pro formování 
strategie moderního vedení válek po roce 18�0, dále 
o využití železnice ve válce proti Prusku v roce 18�� 
a o významu SDF při ofenzivě proti rusku v roce 
191�. několik statí se zabývá architekturou drážních 
staveb, zejména nádraží, a pronikáním moderních 
architektonických stylů do projekce zejména význam-
nějších budov železničních stanic. autorská dvojice 
G. H. Güttlich a P. Weiss analyzují rakouské a zčásti 
i československé jízdní řády od počátku provozu na 
SDF po letní variantu jízdního řádu ÖBB pro rok 
2009. Poslední oddíl pojednává o osobnostech spja-
tých se stavbou, resp. provozem SDF. najdeme zde 
stať n. reisingera o F. x. rieplovi, namnoze vychá-
zející ze starší literatury (např. Drapala, ale s absencí 
znalosti výsledků českého bádání), dále životopisné 
studie S. Kühbergové o H. v. Sichrovském a Salomonu 
M. rothschildovi a stati W. Blasi o průkopníkovi mo-
derní železniční techniky Ferdinandu Mannlichovi 
a prvním generálním inspektorovi SDF a. negrellim 
ryt. v Moldelbe.

na vzniku díla se vedle historiků, archivářů a tech-
nických muzejníků podílela i řada techniků, ekonomů 
a manažerů železničního sektoru, novinářů, právníků 
ad. Pořadatelé sborníku si zaslouží uznání, že se jim 
i po formální stránce podařilo udržet dobrou úroveň 
publikace. Dílo je vybaveno desítkami černobílých (v 
dosti špatné kvalitě) i barevných ilustrací, většinou 
dokumentární povahy. nutno poznamenat, že „kolek-
tivní monografii“ je nutno vnímat jako jeden celek s ju-
bilejní výstavou k dějinám SDF, uspořádanou technic-
kým muzeem ve Vídni. Myslím, že by tato publikace 
mohla přinést řadu podnětů i českým hospodářským 
historikům, resp. odborníkům na dějiny dopravy.

Milan Myška

PRůCHA, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dě-
jiny Československa 1918–1992. 2. díl: Období 1945–
1992. Brno : nakladatelství Doplněk, 2009, 1  00� s. 
iSBn 978-80-7239-228-�.

V roce 200� vydal autorský kolektiv v čele s Václa-
vem Průchou první díl Hospodářských a sociálních 

dějin Československa 1918–1992, zahrnující období 
let 1918–19��.3 O pět let později vyšel péčí stejného 
nakladatelství také zamýšlený druhý díl, zabývající se 
obdobím let 19��–1992. Obměněný autorský tým� 
v něm na monumentální ploše více jak tisícovky stran 
představil detailní analýzu československých hospo-
dářských a sociálních poměrů v průběhu téměř pade-
sáti let. Je třeba také připomenout, že oba jmenované 
svazky mají jednotnou koncepci po čtyřech kapito-
lách. 

Publikace podává výklad v závislosti na proměn-
livém vnitropolitickém klimatu i mezinárodní situ-
aci. První z kapitol se zaobírá časově krátkým, ale 
důležitým údobím let 19��–19�8. Druhá charakteri-
zuje dvacetiletí do roku 19�8, třetí etapu od nástupu 
normalizace do přelomového roku 1989 a závěrečná, 
čtvrtá kapitola sleduje prvotní transformační úsilí 
o proměnu postkomunistické ekonomiky do tržní 
podoby až do okamžiku rozdělení státu. 

Mezi výrazné klady prezentovaného pojednání patří 
skutečnost, že česká hospodářská historiografie má 
konečně pokryto celé údobí existence Československa. 
neopominutelné jsou též mnohé přehledy a tabulková 
zpracování zkvalitňující vypovídací hodnotu textu 
samotného. Oba svazky jsou cenným příspěvkem pro 
obor hospodářských a sociálních dějin a jako komplet 
by jistě neměly chybět v žádné slušněji vybavené obo-
rové knihovně. Výbornou pomůckou budou jistě i pro 
studenty historických disciplín (i když by je mohla 
od pořízení publikací odradit poněkud vyšší prodejní 
cena). 

Petr Gába

HOLUBEC, Stanislav: Lidé periferie : Sociální posta-
vení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné 
době. (ediční č. ��-071-09/ č. publikace 19��). Plzeň : 
Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 330 s. iSBn 
978-80-70�3-83�-3. 

Prezentovaná práce přibližuje sociální existenci 
a každodennost pražského dělnictva v meziválečném 
období. Zachycuje dynamický růst Prahy v této době 
a představuje ji jako město s největší koncentrací děl-
níků v tehdejším Československu. 

autor se nejprve zaměřil na dělnictvo jako výzkum-
nou kategorii sociálních věd, připomněl mnohé ze 
starších výzkumů věnovaných podobné problematice 
a neopomenul ani metodologické obtíže zkoumání 
dělnictva a dělnického prostředí, se kterými se musel 
potýkat. největší pozornost věnoval dělnickým rodi-
nám, jejich struktuře, fungování a vztahům; dále pro-
blematice zdravotního stavu a sexuality dělníků; jejich 

3 Viz PrŮCHa, V. a kol.: Hospodářské a sociální dě-
jiny Československa 1918–1992. 1. Období 1918–1945. 
Brno 200�. autorský kolektiv: Václav Průcha, Jozef Fal-
tus, alice teichová, Jana Geršlová, alena Hadrabová, 
Lenka Kalinová a eduard Kubů. 
� Václav Průcha, Jana Geršlová, František Vencovský, 
alena Hadrabová, Lenka Kalinová, Zdislav Šulc. 
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bytovým podmínkám, volnému času, kulturnímu 
vyžití; možnosti vzdělání či pasivní nebo aktivní účasti 
na politickém životě. 

Holubec vytěžil své poznatky nejen z mnohých do-
bových archiválií, ale také z kvalitativního sociologic-
kého šetření mezi pamětníky. Publikace přinášející 
řadu zajímavých poznatků o pražském dělnictvu je 
doprovázena i množstvím tabulkových a grafických pří-
loh, které vhodně dokreslují výklad autora. 

Petr Gába

FRIEDL, Jiří – JIRÁSEK, Zdeněk: Rozpačité spoje-
nectví : Československo-polské vztahy v letech 1945–49. 
Praha : Vyd. nakladatelství aleš Skřivan ml., 2008, 
�00 s. iSBn 978-80-8��93-23-7.

Sleduji již dlouhou dobu československo (česko)- 
-polskou historickou produkci o našich vzájemných 
vztazích. Musím konstatovat, že v posuzované pu-
blikaci česká i polská odborná i laická veřejnost do-
stává do rukou excelentní dílo, které maximálně usi-
luje o objektivnost a nezatíženost ve výkladu tohoto 
výseku dějin našich národů. Jde o práci, která překo-
nává nacionalismus a subjektivismus ve výkladu, je 
založena na mimořádných znalostech pramenného 
archivního domácího i zahraničního materiálu a ope-
ruje se znalostí snad veškeré domácí (české i polské) 
i další zahraniční literatury. Hloubka excerpcí archiv-
ních fondů je rovněž značná.

Práce je rozdělena do dvou bloků. V prvním, nazva-
ném Vztahy mezi Československem a Polskem v letech 
1945–1949, Jiří Friedl přibližuje politický a nacionální 
vývoj problému 19��–19�9. uvádím-li „problému“, 
je to výraz, který vystihuje zřejmě nejlépe poválečnou 
cestu našich států a jejich vztahů. rozhodně to nebyla 
cesta lehká, bezproblémová, jen úspěšná. naopak, 
byla to cesta náročná, klopýtavá, často nevyzpytatelná, 
konfliktní, a často také diktovaná domácími česko-
slovenskými i polskými silami i silami zahraničními, 
najmě tehdejším Sovětským svazem. 

Friedlův segment knihy (339 stran) přináší vedle 
úvodu téměř vyčerpávající rozbor pramenů a litera-
tury. Prameny polské provenience jsou deponovány 
v archiwu Ministerstwa Sprav Zagranicznych War-
szawa, v archiwu akt nowych Warszawa, v archiwu 
Straży Granicznej Szczecin, v Centralne archiwum 
Wojskowe Warszawa, české pak v archivu Kanceláře 
prezidenta republiky Praha, Ministerstva zahranič-
ních věcí České republiky, národního muzea, národ-
ního archivu Praha, Vojenském ústředním archivu 
Praha, archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu 
Čr, v Zemském archivu Opava a ve státním okres-
ním archivu Karviná. Dalšími důležitými archivy pak 
byly archivy ruské – archiv vněšnej politiky Moskva 
a rossijskij gosudarstvennyj vojennyj archiv Moskva, 
konečně pak i archivy britské – instytut Polski i Mu-
zeum imienia Generała Władysława Sikorskiego 
v Londýně a national archives Londýn. nesmírně po-
četný a důležitý poznámkový aparát pak dokládá, že 
autor provedl náročnou práci heuristickou a že zvládl 
veškerou literaturu. 

názvy jednotlivých kapitol pak vyjadřují charak-
teristiku jednotlivých etap vývoje našich vztahů ve 
sledovaných letech: Navázání kontaktů s Polským 
výborem národního osvobození a polskou prozatímní 
vládou, Konflikt, Na cestě k dvoustranným jednáním 
v únoru 1946, Cesta k dohodě, V osidlech dodatko-
vého protokolu. autor popisuje a vykládá události na 
poli politickém, diplomatickém, značná pozornost je 
věnována roli médií, která už tehdy spoluformovala 
(často negativně) názory obou stran. nešlo o období 
lehké, ale čas a problémy celoevropského vývoje byly 
pro naše vztahy konec konců pozitivním přínosem. 
Mnoho záležitostí (např. těšínská otázka, otázka Hlub-
čic, ratibořska i Kladska) nebylo uspokojivě dořešeno 
ani do uzavření polsko-československé spojenecké 
dohody z března 19�7. tato dohoda byla realizována 
pod silným tlakem Moskvy, která již tehdy potřebo-
vala pod heslem „slovanského spojenectví“ upevnit 
své pozice ve středovýchodní evropě. Řada problémů 
byla odsunuta na později, šlo zejména o hospodářskou 
spolupráci, k jejímuž poznání, jak autor uvádí, je ještě 
třeba mnohé probádat. V letech 19�7–19�9 došlo 
pouze k dílčím dohodám. Změnou politicko vojenské, 
tedy mocenské situace v evropě od roku 19�8, došlo 
pak ke zpomalování, v mnoha směrech i utlumení vzá-
jemných aktivit.

Problémy, o nichž píše Jiří Friedl, pak z hlediska 
polského i československého exilu v letech 19�3–19�9 
přibližuje Zdeněk Jirásek pod názvem na slepé koleji. 
Československý a polský exil v přelomových letech 
(s. 3�1–3�8). Cesty obou exilových skupin se nemohly 
protnout, protože každá z nich sledovala jiné cíle, 
vlastně v těch letech naprosto nerealizovatelné. 

Kniha je uzavřena obsáhlým soupisem pramenů 
(archivních, vzpomínek i tištěných), literatury, sezna-
mem zkratek a jmenným rejstříkem.

Obsáhlá monografie Jiřího Friedla a Zdeňka Ji-
ráska je výstupem grantového projektu Grantové 
agentury České republiky (Československo-polské 
vztahy 19�3–19�9). Je dokladem nezměrné píle a úsilí 
o poznání pozitivních i negativních stránek vývoje 
vztahů obou našich zemí v počátečním poválečném 
období. Jak jsem již uvedl, je to práce mimořádně ná-
ročná a mimořádně povedená. 

a konečně musím ještě rád dodat, že je velmi čtivá, 
na kvalitní jazykové úrovni. Jsem přesvědčen, že už dnes  
patří ke zlatému fondu české i polské literatury, sledu-
jící naše vzájemné vztahy po 2. světové válce. Je také 
nesporně podnětem k dalšímu bádání.

Vladimír Wolf

KOPEČEK, Michal: Hledání ztraceného smyslu revo-
luce : Zrod a počátky marxistického revizionismu ve 
střední Evropě 1953–1960. edice Historické myšlení, 
sv. ��. Praha : argo, 2009, 388 s. iSBn 978-80-2�7-
0100-3.

V průběhu loňského roku vyšla zajímavá práce 
Michala Kopečka (*197�) – v současnosti působí-
cího v Ústavu soudobých dějin aV Čr – s názvem 
Hledání ztraceného smyslu revoluce : Zrod a počátky 
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marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953–
1960. Publikaci v rámci jedné ze svých edic – Histo-
rické myšlení – vydavatelsky zajistilo nakladatelství 
argo. autor podává pozoruhodný výklad vztahu mar-
xismu a mocenskopolitických struktur v poměrech 
středoevropských komunistických režimů padesá-
tých a počátku šedesátých let 20. století. Zaměřuje se 
zvláště na politický a intelektuální vývoj v těchto stá-
tech a jeho změny, na nichž se podstatně spolupodílela 
Stalinova smrt. 

Z podhoubí mírného uvolnění rigidního kurzu se 
začala rodit nová podoba marxismu, tzv. revizionis-
tický marxismus. Postupně nabyl podoby specific-
kého politického jazyka, který rozrušoval dosavadní 
jednotu a neochvějnost ideologie panujících režimů. 
Zapříčinil rozkol uvnitř monolitu stranické struktury 
a vedl k politické diferenciaci systému. Díky tomu se 
stal inspiračním myšlenkovým zdrojem a východis-
kem pro reformní úsilí roku 19�� v Polsku a Maďarsku 
a roku 19�8 v Československu. 

Kopeček svou studii podnětně založil na kompa-
raci situace v několika zemích tzv. východního bloku 
a na analýze transformace části dosavadních předních 
dogmatiků v novodobé „heretiky“-revizionisty. riva-
litu mezi revizionistickým marxismem a marxismem 
dogmatickým proto prezentuje na rozboru názorů 
a děl několika významných postav: György Lukácse, 
Leszka Kołakowského, Ágnes Hellerové a Karla Ko-
síka. Právě komparativní perspektiva umožňuje čte-
náři obeznámenému často jen s domácím vývojem 
hlubinnější reflexi celé problematiky a pochopení šir-
ších souvislostí. nejen z tohoto důvodu je kniha cen-
ným příspěvkem k historiografii politického a sociál-
ního myšlení. 

Petr Gába

Krkonoše – Podkrkonoší 9 : vlastivědný sborník. trut-
nov, Muzeum Podkrkonoší v trutnově ve spolupráci 
se Státním okresním archivem trutnov, Krkonošským 
muzeem Správy KrnaP ve Vrchlabí a Vlastivědným 
kroužkem Krkonoš a Podkrkonoší, 2009, �28 s. iSBn 
978-80-9037�1-�-0, iSSn 0231-993�.

Po dvacetileté přestávce se zásluhou regionálních 
pracovišť v severovýchodních Čechách podařilo obno-
vit vydávání vlastivědného sborníku, založeného již 
téměř před půlstoletím s přispěním historiků Filozo-
fické fakulty univerzity Palackého v Olomouci. Jeho 
složité osudy v úvodu objasňuje Vladimír Wolf, jeden 
ze zakladatelů a současný předseda redakční rady. 
Obsáhlý svazek je věnován zasloužilému vlastivěd-
nému pracovníkovi Miloslavu Bartošovi, jehož čin-
nost je připomenuta medailonem antonína tichého 
a výběrovou bibliografií prací.

nejobsáhlejší část sborníku Studie a články (s. 29–
3��) uvádí celkem 17 tematicky různorodých příspěvků  
spojených zaměřením k teritoriu severovýchodních 
Čech. Jestliže v úvodním zamyšlení vyzvedl Vladimír 
Wolf zejména potřebu prohloubit studia v oblasti hos-
podářských dějin regionu 16.–17. století, politických, 
hospodářských i správních dějin 19. a 20. století, napl-

ňuje sborník úspěšně zejména druhý úkol, protože asi 
polovina příspěvků je věnována tomuto období. Jan 
Kafka např. rozpracoval téma své bakalářské práce 
do šedesátistránkové analýzy církevní politiky KSČ na 
trutnovsku v poúnorovém období, Jana Koníčková sle-
duje sportovní aktivity v padesátých až sedmdesátých 
letech 20. století na příkladu jednotlivých sportovních 
oddílů tJ Jiskra Juta ve Dvoře Králové nad Labem, 
Ondřej Vašata nastiňuje složitou cestu konstituo-
vání české menšiny a zrod jejích spolků i politických 
organizací ve výrazně německém prostředí Žacléře 
od sklonku 19. století až do Mnichova, Vladimír Wolf 
osvětluje v kontextu politických střetů po volbách 
v roce 19�� zrod Velkého turnova v následujícím roce. 
K tomuto okruhu se řadí též drobné příspěvky anto-
nína tichého o desetileté historii (1928–1938) vrch-
labské pobočky spolku Schlaraffia s přehledem jeho 
členů a také studie Jana Juřeny, který se zabývá v kri-
tickém roce 1938 krátce existující četnickou stanicí 
Výrovka v Krkonoších. Poměrně obsáhlého zastou-
pení se ve vlastivědném sborníku tradičně dočkaly 
i příspěvky k uměnovědné tematice, hlavně k historii 
a současnému stavu církevních staveb. Vstupní článek 
Miloše Buroně je věnován stavebnímu a umělecko-
historickému rozboru kaple Panny Marie Pomocné 
ve Vrchové, příspěvek Olgy Hájkové a Václava Šrajera 
je pokusem o novou interpretaci sochařské výzdoby 
tympanonu v kostele nejsvětější trojice v Hostinném, 
Jiří Louda pak věnuje podrobnou čtyřicetistránko-
vou studii charakteristice souboru padesáti alespoň 
v torzu dochovaných sakrálních staveb z katastrů 
Špindlerova Mlýna, Strážného a Vrchlabí se speci-
fickým zaměřením na epigrafický rozbor. K oblasti 
hmotné kultury náleží i drobné pojednání Olgy Háj-
kové o zaniklé vápence v rudníku-Bolkově, založené 
zejména na výsledcích archeologického výzkumu 
v roce 200�, doplněné obrazovou dokumentací. Jak je 
u tohoto typu publikací běžné, nescházejí ani prosopo-
grafické příspěvky: Ludvík Schmid osvětluje životní 
dráhu lékaře a vlastivědného pracovníka MuDr. Jo-
sefa Hosera a poté podává přehlednou charakteristiku 
jeho publikační činnosti, Jaroslav Šůla stručně pojed-
nal o Jakubu z Wejherowa, který se v letech třicetileté 
války načas stal majitelem vlčického panství. Pouze 
drobný článek Ondřeje Wolfa věnovaný hospodář-
skému životu trutnova ve 13.–1�. století se orientuje 
ke středověké tematice, více místa ve sborníku připadlo 
18. století zásluhou příspěvků Františka iši (Poselská 
služba ve Dvoře Králové nad Labem – registra poselství 
branných z roku 1740) a Františka Jiráska (Toleranční 
patent, rudničtí evangelíci a jejich první pastor). Oddíl 
doplňuje článek Vlastimila Málka o obtížné cestě od 
německého názvu osady Berggraben na Žacléřsku 
k českému pojmenování Vrchová a nástin vývoje tex-
tilního školství ve Vrchlabí od druhé poloviny 18. sto-
letí až po jeho zrušení v padesátých letech 20. století 
z pera Pavla r. Zahradníka.

Oddíl Materiály (s. 3�7–�07) zahrnuje informaci 
o činnosti odbojové skupiny Obrana národa a o ilegál-
ním časopisu V boj s medailony s ním spojených osob-
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ností ve Dvoře Králové nad Labem a okolí (růžena 
Hlušičková), o polních opevněních ve východních 
Čechách z doby bramborové války s obrazovou doku-
mentací (Miroslav nejman), příspěvek k evidenci 
a ochraně drobných památek v krajině s příklady 
péče z Bádenska-Württemberska (Hans Pichler) 
a článek využívající seznamy dělnictva úpické firmy 
F. M. Oberländera pro studium fluktuace textilního 
dělnictva (iva Vondrová). Cenná pro zájemce o vlas-
tivědné studium regionu je Bibliografie (s. �09–��1) 
se základními údaji pro dosud vydané svazky sborníku 
Krkonoše – Podkrkonoší a všechna jeho suplementa; 
zahrnuje rovněž vydané svazky Sborníčku Muzea 
Podkrkonoší v Trutnově a Ročenky Státního okresního 
archivu v Trutnově. Oddíl Zprávy (s. ��3–�7�) uvádí 
výroční zprávy regionálních historických pracovišť, 
zprávy o konferencích a vlastivědných akcích. Sbor-
ník zakončují Zprávy o literatuře (s. �77–�20) s ano-
tacemi převážně k regionu severovýchodních Čech 
zaměřených prací.

Lze souhlasit s předsedou redakční rady, že návrat 
sborníku po mnoha peripetiích je nesporně pozitivním 
činem, umožní odborným pracovníkům publikovat 
výsledky výzkumů a čtenářům získat nové informace 
o minulosti regionu. Pohnutá historie příhraniční 
oblasti s bohatou tradicí vlastivědné práce přináší pro 
odborný výzkum i čtenářský zájem široké uplatnění.

Lumír Dokoupil

HOLLENDER, Henryk: Miasto książek : Popularny 
przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych 
i archiwalnych. Książnica Cieszyńska : Cieszyn 2010. 
120 s. iSBn 798-83-9270�3-1-�.

Kniha představuje popularizační výstup z velko-
lepého projektu „Ochrana a konzervace těšínského 
dědictví písemnictví“, který byl financován z pro-
středků evropského hospodářského společenství 
a z dotací z prostředků polského ministerstva kultury 
a národního dědictví. Projekt byl realizován v letech 
2007 až 2010. Byl zaměřen nejen na ochranu písem-
ných památek města a regionu, ale také na vytvoření 
podmínek pro zabezpečení jejich další existence 
a na jejich zpřístupnění pro kulturní a vědecké účely. 
Součástí projektu bylo zabezpečení materiální exis-
tence písemného dědictví moderními technickými 
prostředky, digitalizací vybraných částí fondu a také 
zveřejnění informací o kulturní a vědecké hodnotě 
těšínských fondů pro současnost. Kniha, o které refe-
rujeme, má poslání naplnit poslední ze jmenovaných 
cílů projektu. Obsahuje stručnou, ale hutně napsanou 
historizující stať o kultuře těšínského Slezska, dále 
kapitolu o historii a současnosti nejvýznamnějších 
kolekcí těšínských písemností, stať o místě knihoven 
v životě města, kapitolu s informacemi o provozu a do-
stupnosti knihoven a konečně užitečnou prvoplánovou 
bibliografii prací o knižní kultuře těšína a těšínska.

Jak již víme, předmětem projektu se staly nejvý-
znamnější, historicky i vědecky cenné soubory pí-
semných památek, obsažené ve fondech ústavů jako 

je Książnica Cieszyńska, Biblioteka i archiwum 
im. tschammera, archiwum i Biblioteka Konwentu 
Zakonu Braci Miłosiernych, Biblioteka Muzeum 
śląska Cieszyńskiego a archiwum Państwowe w Ka-
towicach, Oddział w Cieszynie. tyto instituce pečují 
o cca 900 běžných metrů archiválií, 18 000 inventari-
zovaných knižních rukopisů, 2� 000 starých tisků (do 
r. 1800, v tom několik desítek vzácných inkunabulí) 
a cca 1�0 000 svazků publikací, vydaných v letech 
1801 až 19��. největší soubor písemných památek 
soustředí Książnica Cieszyńska, v níž je deponováno 
několik dříve samostatných knižních souborů. K nej-
proslulejším a nejcennějším patří nesporně tzv. Šeršní-
kova knihovna, jejíž základy položil na sklonku 18. stol. 
osvícenec, prefekt královského gymnázia a Cselestova 
konviktu Leopold Jan Šeršník. Šeršníkova knihovna je 
uchovávána v původním mobiliáři i uspořádání, které 
jí vtiskl její zakladatel.

Svým způsobem jedinečný soubor písemných pa-
mátek obsahuje Biblioteka i archivum im. tscham-
mera, původně farní archív a knihovna evangelického 
kostela Ježíšova, rozmnožovaná za léta své existence 
řadou donátorů, po jednom z nichž (advokát Gottlieb 
rudolf tschammer z iskrzyczyna – 1711–1787) byla 
pojmenována. Dodnes je uložena v empoře evange-
lického chrámu, deponovaná v moderním mobiliáři 
a přístupna badatelům. nestarším knižním soubo-
rem těšína je archiwum i Biblioteka Konwentu Za-
konu Braci Miłosiernych. trvá nepřetržitě od r. 1�9� 
(původně v klášteře ve Vendryni). Poprvé se jí dostalo 
inventarizace v rámci zmiňovaného projektu. Obsa-
huje 3000 svazků, z toho 19� starých tisků a 200 ruko-
pisů. Ve sbírkách Muzea těšínského Slezska se nachází 
vedle knih (z nich je 2�� starých tisků vč. inkunábulí) 
také mapy, ikonografické dokumenty vč. fotografií 
apod. Pobočka Státního archívu v Katovicích, sídlící 
v těšíně, soustřeďuje od r. 19�2 celkem 277 archív-
ních fondů a sbírek o úhrnném rozsahu ��0 běžných 
metrů. Hlavním fondem archívu jsou akta těšínské 
komory (1�38–1920), k významným patří také fond 
akta města těšína (1�19–19��). archív spravuje 
i 270 pergamenových listin, obsahově se vztahujících 
k dějinám těšínska, a to od r. 1388. archiv spravuje 
i několik desítek osobních písemných pozůstalostí 
významných postav regionu, např. historika Wiktora 
Kargera a etnografky a regionální badatelky Barbary 
Poloczkové.

Mimo již uvedených informací obsahuje kniha 
zajímavou úvahu o funkci knihoven v životě města 
v minulosti i v současnosti, a to jak v každodenním 
životě měšťanů, tak ve školství a ve vědě. Spis je dopl-
něn užitečnými bibliografickými i věcnými informa-
cemi. nelze se nezmínit o typografické úpravě. Je to 
přitažlivá publikace, vybavená desítkami obrazových 
dokumentů, opět jeden i mistrných kusů vydavatele, 
českotěšínského Kazimierze Gajdzicy. i když se dílko 
hlásí proklamativně k rovině popularizace, najdou 
v něm poučení a užitečné informace i badatelé-profe-
sionálové.

Milan Myška
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