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BABIC, Marek: Od antiky k stredoveku : Dejiny ne-
skorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284–476. 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury 
2009, 331 s. ISBN 9788073252021.

Mladý slovenský historik, který není odborné veřej
nosti neznámý, vydal v roce 2009 svou knižní prvotinu 
s názvem Od antiky k stredoveku. Kniha přináší pře
hled (především politických) dějin pozdního římského 
císařství, pro které se v odborné literatuře užívá ter
mín dominát (284–476 n. l.). 

Monografii autor rozdělil na úvod a jedenáct kapi
tol, přičemž při jejich tvorbě uplatnil chronologický 
princip. Výjimku tvoří poslední tři, které pojednávají 
o specifické problematice. 

V úvodu jsou představeny hlavní otázky a témata 
zkoumaného období, přičemž důraz je kladen na chri
stianizaci a barbarizaci římské společnosti. Tyto dva 
fenomény pozdního císařství, které ovlivňovaly z velké 
míry i politický vývoj impéria, jsou základní kostrou 
celé knihy. Čtenář se tak na jejích stránkách sezna
muje nejen s významnými politickými činiteli té doby, 
ale i s představiteli církevního života a předními osob
nostmi mimořímskeho (barbarského) světa. 

Mimořádně důležitou část práce představuje první 
kapitola (s. 23–41), která je celá věnována pramenům 
k pozdní antice, jejich typům a různorodosti. Jak sám 
autor poznamenal, šlo mu jen o subjektívny výber naj-
dôležitejších a kľúčových odkazov neskorej Rímskej ríše 
(s. 23). Z toho důvodu by na tomto místě čtenář marně 
očekával vyčerpávající informaci o veškeré produkci 
z uvedeného období. V této části se neztotožňujeme 
s tvrzením, že mince náleží k literárním pramenům 
(s. 29). V druhé části první kapitoly se autor zaměřil 
na život a dílo tří významných antických historiků 
(Eusebios, Aurelius Victor, Ammianus Marcellinus), 
přičemž poukázal na reprezentanty obou táborů (křes
ťanského a pohanského) v historiografii pozdní antiky. 
Stručný přehled a charakteristika dalších spisů antic
kých autorů se nachází na začátku každé z následují
cích kapitol (s výjimkou posledních dvou), přičemž 
v konkrétní kapitole jsou uvedeny jenom ty, které se 
k ní vztahují. 

Druhá a třetí kapitola (s. 43–96) pojednávají o řím
ské říši za vlády dvou nejvýznamnějších panovníků 
z ob dobí dominátu – Diocletiana (284–305 n. l.) a Con
stantina I. (306/324–337 n. l.). Autor si všímá jejich 
nástupu na trůn, náboženské politiky a především re
forem, v jejichž důsledku mohlo impérium přežít další 
dvě století své existence. Čtvrtá kapitola (s. 97–114) 
je věnována událostem, ke kterým došlo po smrti cí
saře Constantina I. Od dynastických sporů mezi Con
stantinovými syny přes mimořádně energickou vládu 
Iuliana Apostaty (361–363 n. l.) se tady dostáváme 

ke krátkému působení císaře Ioviana (363–364 n. l.). 
Pátá kapitola (s. 115–130) seznamuje čtenáře s vý
vojem římského státu od nástupu Valentiniana I. 
(364 n. l.) až po smrt jeho bratra Valenta na bojovém 
poli u Hadrianopole roku 378 n. l. Pro Římany zname
nala porážka v této bitvě katastrofu (padl nejen císař, 
ale také dvě třetiny východní armády). Na druhou 
stranu tato tragédie vytvořila podmínky pro nástup 
posledního velkého císaře Theodosia I., jehož vláda 
je předmětem šesté kapitoly (s. 131–151). V sedmé 
kapitole (s. 153–196) je pozornost věnována vzniku 
a vývoji barbarských států na území Západořímské 
říše (Vizigóti, Vandalové, Hunové). Výklad o politic
kých událostech pozdního římského císařství uzavírá 
osmá kapitola (s. 197–234), která mapuje si tuaci v zá
padní a východní části říše po jejím administrativním 
rozdělení v roce 395 n. l. až do zániku Západořímské 
říše v roce 476 n. l. Autor se v této kapitole mimo jiné 
snaží postihnout příčiny rozdílného vývoje v obou čás
tech impéria. Mimořádně podnětné je také předsta
vení několika přístupů k otázce úpadku a pádu Říma. 
Devátá kapitola nese název Neskorá antika v stred nom 
Podunajsku a je pěkným zpestřením celé pu blikace, 
a to z toho důvodu, že dějiny středoevropského pro
storu jsou pro české a slovenské čtenáře geograficky 
přece jen bližší. V posledních dvou kapitolách se autor 
pokusil přiblížit literaturu, vzdělání (s. 259–277) a ar
chitekturu (s. 279–297) pozdní antiky, čímž čtenáře 
uvedl do kulturních dějin a dějin umění tohoto období.

Svůj výzkum postavil M. Babic především na lite
rárních textech, které se zachovaly z dob pozdní antiky. 
V mnohem menší míře využil epigrafické a numizma
tické prameny. Archeologické svědectví má v této pub
likaci jen doplňující úlohu. To není nejideálnější řešení, 
čehož si je však autor plně vědom (s. 21). 

Knihu charakterizuje kvalitní práce s prameny 
a dobrá znalost sekundární literatury, což nemůže pře
kvapit, protože se autor k psaní své publikace připra
voval na prestižní Cambridgeské univerzitě, kde mohl 
čerpat z jednoho z nejlépe vybavených knižních fondů 
ke starověkým dějinám. Pozitivně vnímáme skuteč
nost, že slovenský historik při svém výkladu neváhal 
sáhnout k antickým textům a uvést překlad jejich 
úryvků. Část těchto ukázek pochází z antických děl, 
která nebyla zatím přeložena do češtiny ani sloven
štiny (např. Codex Theodosianus). 

Odborný charakter publikace umocňuje bohatý po
známkový aparát s odkazy na literaturu a prameny. Sa
motný text navíc doprovázejí různé seznamy, tabulky, 
mapy a početná vyobrazení (mince, antické pa mátky 
apod.), ke kterým autor občas přidal svůj ko mentář. 

Součástí knihy je rovněž poměrně rozsáhlá biblio
grafie (s. 299–322) a index jmen a hesel (s. 323–330). 
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Bibliografie je rozdělena na dvě části. V první se čte
nář může seznámit s výčtem pozdně antických autorů 
a jejich děl, přičemž cenné jsou především informace 
o vydáních textů v originálních jazycích či překladech 
do českého a slovenského jazyka. Autor zde však ne
byl důsledný. V některých případech poskytl čtenáři 
nedostatečné informace o tom, kde se překlad nachází, 
popř. zda jde jen o překlad úryvků (např. u Liber de 
Caesaribus od Aurelia Victora není čtenář upozor
něn na to, že její překlad je součástí 30. svazku edice 
Antická knihovna, který vyšel pod názvem Héródiá-
nos: Řím po Marku Aureliovi. Praha 1975). V jiných 
případech překlad zcela chybí, i když existuje (např. 
český překlad spisu Excerpta Valesiana pořídila dvo
jice Jan Burian a Bohumila Mouchová a je součástí 
38. svazku edice Antická knihovna Synové slávy – oběti 
iluzí. Praha 1977). Druhá část bibliografie obsahuje 
sekundární literaturu, která má posloužit případným 
zájemcům k prohloubení poznatků. V tomto případě 
se autor rozhodl nejprve seznámit čtenáře s obecnými 
monografiemi o pozdní antice a následně uvedl litera
turu k jednotlivým kapitolám. Zvolený pracovní po
stup nebyl špatný, přesto v některých případech došlo 
k situaci, kdy se jednotlivé publikace opakovaly. Proto 
by bylo zřejmě vhodnější, kdyby se v těchto pracích 
uvedlo rozmezí stránek, které se vztahují ke konkrétní 
kapitole. Zcela zbytečné se nám také zdá uvádět jednu 
monografii v prvním i druhém vydání, resp. v pře
kladu do češtiny (např. Gibbon, E.: History of the Dec-
lide and Fall of the Roman Empire). Mimoto nerozu
míme tomu, proč se mezi obecnými pracemi k pozdní 
antice nachází záznamy jako Škoviera, D.: Edičná po
známka. In: Plutarchos – Životopisy slavných Grékov 
a Rimanov. Bratislava 2008.

Užívanou formu latinských a řeckých jmen ne
chceme příliš komentovat (zvolený způsob je zdůvod
něný v ediční poznámce). Možná by ale bylo lepší, 
kdyby některá řecká jména nebyla nahrazena latin
ským ekvivalentem (např. Eusebius, Zosimus). Jejich 
řecká forma je sice uvedena vedle latinské v indexu 
jmen a hesel, ale i tak máme proti tomu menší výhradu. 

Úkol, kterého se M. Babic zhostil, nebyl vůbec jed
noduchý. A to nejen z hlediska složitosti zkoumaného 
období, ale i z toho důvodu, že šlo o první větší práci 
mla dého historika. Domníváme se, že kombinace 
obou zmíněných faktorů byla hodně odvážná. M. Ba
bic však ukázal, že to nejen jde, ale jde to taky kvalitně. 
Snad se nezmýlíme, když řekneme, že se tato práce 
může – a taky bezpochyby bude – srovnávat s prací 
významného českého historika Josefa Češky (Zánik 
antického světa, Praha 2000). 

Tomáš Klokner

LENDEROVÁ, Milena – JIRÁNEK, Tomáš – MAC
KOVÁ, Marie: Z dějin české každodennosti : Život 
v 19. století. Praha : Karolinum, 2010, 430 s. ISBN 
9788024616834.

Milena Lenderová se svými kolegy Marií Mackovou 
a Tomášem Jiránkem koncipovala po řadě význam
ných prací věnovaných konkrétním kulturním aspek

tům života v 19. století první pokus o syntézu z dějin 
každodennosti v tomto „dlouhém století“. V zásadě 
autoři navázali na své předchozí vysokoškolské texty, 
jejichž spojením a obohacením vytvořili tuto obsáhlou 
publikaci. Je poměrně obtížné stanovit, co vše do sféry 
každodennosti patří, ba v jistém směru by snad bylo 
snadnější vymezit, co do této sféry nepatří, a proto tato 
práce není absolutní syntézou dějin každodennosti 
a svým názvem se ani k „absolutnosti“ nehlásí. Přesto 
zahrnuje velké množství oblastí, které nějakým způso
bem zasahovaly do každodenního života lidí.

V prvním oddíle se Milena Lenderová zabývala Ku-
lisami každodennosti, tzn. světem, který lidi obklopo
val. Věnovala se obchodům a nakupování, bydlením 
v souvislosti s proměnami vnímání tepla a světla, čis
totou, vývojem hygieny a zdravotnictví, oblékáním, 
oděvní módou a způsoby stravování včetně hostinců 
a hospod. Na druhém oddílu se již částečně podíleli 
také další dva spoluautoři. Zabývali se „způsoby kaž
dodennosti“, tzn. světem, jak ho lidé žili. Vyšli z rodin
ného prostředí, shrnuli dosavadní poznatky o vývoji 
rodiny v 19. století a životních cyklech v rámci rodiny 
a společnosti, takže se postupně věnovali dětství, vzdě
lání a školství všeobecně či stáří a smrti. Zajímavým 
způsobem zahrnuli do této části také specifický životní 
cyklus mužů – život v armádě, kterým se podrobněji 
zabýval Tomáš Jiránek. Otevřel tím téma, kterému se 
zatím kulturní dějiny příliš nevěnovaly, a přitom ně
které informace by mohly vnést světlo do vztahů mezi 
obyvatelstvem a vojskem. Např. informace o tvrdém 
trestu za znásilnění venkovské dívky (s. 231) má jistě 
širší souvislosti než jen výraz úrovně vojenské sprave
dlnosti na konci 18. století 

Do téhož oddílu zahrnuli autoři specifické prvky, 
které pozměnily způsoby života obyvatel v 19. století 
Důraz položili na objev volného času v souvislosti 
s ekonomickými a sociálními změnami. Volný čas na
bídl možnosti k rozvoji společenského života, nových 
forem slavností, „spolčování se“, ale i k četbě, sportu 
nebo cestování. Všechny tyto volnočasové aktivity se 
autoři pokusili podrobněji charakterizovat. Kniha tedy 
obsahuje množství informací, názorů a charakteristik 
života lidí v 19. století; škoda jen, že v naprosté většině 
jsou postaveny na výzkumech v Čechách, zejména 
v Praze a Hradci Králové. Třeba v případě popisu děl
nického bydlení mohli autoři využít studie z největší 
průmyslové aglomerace českých zemí, tzn. Ostravska. 

V poslední kapitole se Milena Lenderová zamyslela 
nad novým směrem historiografie – kulturními ději
nami a obory, které lze ke kulturním dějinám zařadit 
nebo výrazně přispěly k rozvoji tohoto „postmoder
ního“ historiografického směru, tzn. historickou 
antro pologií, dějinami každodennosti, historickou 
demografií, dějinami mentalit a gender history. Kon
cipovala velmi přínosný přehled vývoje těchto oborů 
včetně úvah nad problematikou nedostatečného meto
dického a předmětového vymezení. Popsala základní 
předpoklady a omezení, s nimiž historik kulturních 
dějin musí počítat, které však podle mého názoru 
mohou obsahovat rozpor samy v sobě. Lze souhlasit 
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s tvrze ním , že není možno posuzovat minulost z ně
jaké ideologické pozice a z hlediska dnešních hodno
tových představ. Přesto mám pocit, že tomuto se sou
časný badatel nemůže vyhnout, i kdyby měl sebevětší 
vůli. Autorka také připomíná, že neexistuje žádná 
jediná pravdivá forma skutečnosti a nebezpečí banali
zace nelze vyloučit.

Proto mám některé připomínky k chápání určitých 
jevů 19. století Nelze je vnímat jako kritiku, spíše jako 
jiný pohled na daný jev, protože kulturní dějiny se 
v zásadě opírají o konfrontaci teorií a pohledů. Mám 
za to, že zdůrazňování vlivů industrializace a urbani
zace je určitým stereotypem vycházejícím z dosavadní 
historiografie ovlivněné doposud profilujícími soci
álními dějinami. Nechci banalizovat dopady těchto 
procesů, ale právě kulturní dějiny se snaží tento so
cioekonomický pohled na vývoj některých dějinných 
rysů modifikovat. Dokonce se pod vlivem některých 
výzkumů kulturních dějin dá hypoteticky uvažovat, 
zda přímo procesy industrializace a urbanizace nebyly 
výsledkem určitých kulturních proměn. Ostatně autoři 
začínají většinu rozebíraných témat obdobím osví
cenství, pominemeli některé aspekty sahající až do 
středověku, přes úvodní kapitolu na téma světa před 
sto lety a vývoje společnosti v dlouhém 19. století, ve 
které položili důraz na změny způsobené industriali
zací a urbanizací. Byly to tedy procesy industrializace 
a urbanizace, které změnily 19. století, nebo máme 
hledat kořeny změn dále do minulosti? Na „průnik“ 
kategorie volného času mezi dolní vrstvy obyvatelstva 
(masy obyvatel) měly pravděpodobně větší vliv změny 
s průmyslovou revolucí než úvahy osvícenských mysli
telů, ale řada dalších kategorií měla asi své kořeny už 
v proměně mentalité v 18. století, neli ještě dříve. 

Jeli cílem historika kulturních dějin neposuzo
vat minulost ze svého hodnotového hlediska, pak dle 
mého názoru nebyl tento aspekt dodržen při popisu 
tématu lásky a koncipování manželství. Podle tvrzení 
Mileny Lenderové byla láska v dnešní podobě při uza
vření sňatku po dlouhá staletí nepodstatná a manžel
ství byla ještě v 19. století uzavírána na základě pouhé 
rodičovské autority. Novější historickodemografické 
výzkumy ovlivněné kulturními dějinami toto hledisko 
do značné míry pozměňují. Především při výzkumech 
plodnosti obyvatelstva byly v řadě evropských zemí 
zjištěny vysoké podíly prvních porodů před dovršením 
devíti měsíců od sňatku, a tudíž vysoké množství před
manželských koncepcí už v období tzv. Ancien Ré
gime. V této souvislosti se stále více objevuje hypotéza, 
že mladé páry si touto cestou vynucovaly na svých 
rodičích předání gruntů. Dokonce se otevřeně hovoří 
o existenci předmanželských sexuálních styků jako 
formě vzájemného poznávání se mladých lidí. I kdy
bychom neakceptovali tuto hypotézu, stále vysoký 
počet předmanželských koncepcí naznačuje, že se 
často stanovisko rodičů obcházelo a láska možná hrála 
daleko větší roli, než si ji dnešní člověk dokáže u svých 
předků připustit. Navíc řada titulů krásné literatury 
19. století naznačuje ještě jiné hledisko, které podle mě 
není v práci vůbec zohledněno. Copak nemohl strohý 

kalkul ve věci sňatku existovat také u oněch mladých 
lidí – dívek a mládenců? Např. v díle Karla Václava 
Raise se objevuje více narážek na dívky, které se na
konec rozhodly zvolit si jako životního partnera „toho 
zajištěnějšího“, přičemž Rais se podobně zmiňuje 
i o některých mužích, kteří se snažili vylepšit si své po
stavení sňatkem. Není ostatně podobný jev viditelný 
i dnes? Řídí se současný výběr partnera především 
láskou? Při použití zdrojů jako krásná literatura nebo 
deníky se navíc objevuje ještě jedna pochybnost. Do 
jaké míry lze brát jejich autory za skutečný předobraz 
situace ve společnosti? Předpokládám, že ke psaní de
níku motivuje více nespokojenost, např. v manželství, 
než spokojenost. Raise také mohla přimět k častým 
útokům na strohý kalkul dívek nějaká vlastní životní 
zkušenost. Racionální kalkul podporoval společenský 
systém, v němž byly mladé páry vystaveny poměrně 
tvrdé ekonomické realitě, což je možná viditelné i dnes. 
Velmi málo víme o roli tzv. dohazovače, a přitom tato 
osoba stála za vznikem velkého počtu manželství a ne
pochybně podporovala racionální rozhodování. Znala 
mladé lidi široko daleko, byla dobře informována o je
jich rodinném i ekonomickém postavení a často sblí
žila dvě rodiny, jejichž členové o sobě ani nemuseli vě
dět. Zkrátka z mého pohledu byla záležitost sňatkové 
politiky podceněna a vyjadřuje hodnotové hledisko 
současníka, který dělá klasickou chybu racionálního 
moderního člověka, tzn. odmítá minulé jako něco ne
dokonalé (jako „barbarství“). Není v tom skryté hod
nocení minulosti z dnešního pohledu?

Jsem autorům velmi vděčen za zařazení kapitoly 
o čtení a čtenářství, ale podle mého názoru se v ní do
pustili jisté banalizace, běžné v dosavadních historic
kých pracích. Nemohu se zbavit dojmu, že na čtenář
ské snahy dolních vrstev obyvatel se současný badatel 
dívá jako na ne příliš hodnotné, protože byla čtena tri-
viální literatura, krvavý nebo milostný román. Z mého 
pohledu je velmi důležité, že měly tyto vrstvy vůbec zá
jem o četbu. Samozřejmě vyplývala z dané doby, v níž 
nevytlačovala masmédia ostatní druhy zábavy, ale toto 
nemusel být hlavní důvod oné žádostivosti po psaném 
slovu. Ponechámli bez komentáře, co mohlo být příči
nou čtení dolních vrstev obyvatelstva, podstatné je, že 
se tak stávalo. Lidé z nižších vrstev se chápali knih, no
vin, časopisů. Účastnili se aktivně spolkového života, 
a postupem času dokonce sami zakládali různé spolky, 
např. divadelní ochotnické, v nichž přece také museli 
číst a učit se textům nejen brakové úrovně. K širším 
vrstvám obyvatelstva se dostávaly noviny a časopisy 
jako Zlatá Praha nebo Světozor, jejichž úroveň byla 
nesrovnatelná s nejčtenějšími (bulvárními) časopisy 
současnosti. Tento jev byl podstatnou součástí pro
cesu alfabetizace a racionálního poznávání. Není dů
ležité vnímat pouze kategorii literatury, ale i změny, 
které proběhly v rámci této kategorie. Je triviální 
literatura konce 19. století na stejné úrovni jako sou
časná? Osobně si myslím, že například zábavná litera
tura pro náctileté se velmi změnila. Stále sice sleduje 
především cíl pobavit, stále se v ní objevuje boj dobra 
se zlem, přesto v ní lze vidět podstatnou odlišnost. 
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Pokud srovnám nejčtenější knihy dobrodružné litera
tury přelomu 19. a 20. století a současnosti, tzn. třeba 
knihy Karla Maye nebo Julesa Vernea, J. R. R. Tolkiena 
a J. K. Rowlingové, pak spatřuji zásadní rozdíl v „pro
storu“, kde se děj odehrává. Na počátku 20. století to 
byl tento svět, zatímco na počátku 21. století jsou to 
neidentifikovatelné vymyšlené světy. Tolkien sice tvo
řil již kolem poloviny 20. století, ale v současnosti ob
rovsky vzrostl zájem přinejmenším o jeho trilogii Pán 
prstenů. Podle mého názoru se nejedná pouze o odraz 
medializace jeho díla, ale i o dopad změny pohledu na 
tento svět a jeho vnímání. Jednoduše řečeno, knihy 
Julesa Vernea i Karla Maye byly zaměřeny na pozná
vání (!) tohoto světa. Byly odrazem pronikání racio
nálního poznávání do širokých mas obyvatelstva, což 
šlo ruku v ruce s objevováním světa. Dělo se formou 
vědeckou (kvazi vertikální) a cestovatelskou (kvazi ho
rizontální). Jules Verne se sice zajímal o fiktivní světy, 
ale jeho fikce vycházela z racionální vědy, tzn. uvažo
vala nad směry a možnostmi budoucí vědy. Současná 
science fiction se odklonila od sledování budoucnosti 
člověka. Zapojuje fiktivní světy neuchopitelné rozu
mem. Do jisté míry naznačuje tento trend odklon od 
racionální vědy, od „věku rozumu“.

Mé úvahy nejsou míněny přímo jako výtky auto
rům. Slouží spíše k názorové výměně, k tolik potřebné 
diskuzi jako podstatě kulturních dějin. Studie Mileny 
Lenderové, Marie Mackové a Tomáše Jiránka obsa
huje velké množství informací zasazených do širokých 
souvislostí. Znalosti různých jevů a jejich souvislostí 
ukazuje vynikající přehled zejména Mileny Lenderové, 
která již zpracovala celou řadu přínosných analytic
kých studií na témata z dějin každodennosti. Tento 
pokus o syntézu má vysokou úroveň, význam a přínos 
pro historickou obec, přičemž díky příjemné čtivosti 
textu ji lze doporučit i široké čtenářské obci.

Radek Lipovski

PELC, Martin: Struktury opavského sportu 1850–1938. 
Acta Historica Universitas Silesianae Opaviensis. 
Supp lementa Tomus VI. Opava : Slezská univerzita 
v Opavě, 2009, 201 s. ISBN 9788072485499.

Přes všechny pohyby v tematickém zaměření české 
historiografické produkce posledních desetiletí zůstá
vají dějiny sportu stále jen odstrkovanou popelkou. 
Možné příčiny tohoto stavu lze hledat v nejednodu
chosti metodologického uchopení tématu i specifič
nosti pramenné základny. Ne že by se dosud jednalo 
o problematiku ležící zcela mimo zájem českých his
toriků, ovšem její pojímání často oscilovalo mezi pře
konaným faktografickopopisným a statistickoana
listickým přístupem. Nových výzev, daných využitím 
teoretických východisek příbuzných vědních disciplín, 
se zatím jen málokdo chopil. K těm, které neprošlapa
nost nových cest neodrazuje, patří i vědecký pracovník 
Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě 
Martin Pelc. Vybaven zevrubnou znalostí německé 
i domácí literatury a opřen o široce ukotvenou pra
mennou základnu se pokusil o aplikování struktu
rálních metodologických přístupů na tematiku spor

tovního hnutí v 19. a 20. století z pohledu kulturních 
a zvláště sociálních dějin.

Mohlo by se zdát, že zpracování situace „pouze“ 
jedné lokality, byť by se jednalo o hlavní město histo
rické země, nemůže mít vyšší ambici, než se stát pro
fesionálně odvedenou regionální prací. Opava však ve 
své době nebyla „obyčejným“ městem, jehož obyva
telé holdovali tělovýchově a sportu stejně jako v desít
kách jiných měst v tehdejších českých zemích. Opava 
se totiž v určitém smyslu stala (vedle Vídně a Prahy) 
jakousi branou moderních sportů, skrze niž se jejich 
znalost a obliba šířila do dalších částí monarchie. 
A i když studie nakonec nedává přímou odpověď na 
otázku, proč právě Opava byla tak významným stře
diskem moderního sportu s řadou vynikajících spor
tovců a proč právě jí patřila v mnohém průkopnická 
role, je velice zajímavým, poučným a podnětným čte
ním pro zájemce o historii společnosti a její kultury.

Studie je členěna do celkem dvanácti oddílů, 
v nichž autor mapuje vývoj celé řady tělesných a tě
locvičných aktivit i sportovních odvětví od turnerství 
přes individuální sporty tzv. „první vlny“, populární 
kolektivní sporty až po činnosti, které se spíše řadí do 
kategorie společenské zábavy. Některé kapitoly jsou 
obohaceny o exkurzy, jež krátkými biogramy osob
ností či popisem významných sportovních událostí 
příhodně doplňují vlastní text. Z hlediska časového 
záběru je práce vymezena lety 1850 a 1938. Zatímco 
horní mezník je tradiční a vcelku logicky odvozený 
z politických dějin, u spodní časové hranice se zdá, že 
byla zvolena spíše symbolicky, ovšem vzhledem k ob
sahové stránce studie je kontext jasný. Vnitřní členění 
pak pracuje s klasickým přelomem 1918, jenž také dělí 
publikaci do dvou částí.

Počátky organizovaného sportu zkoumá autor ve 
spojitosti s měšťanským životním stylem, přičemž ne
opomíjí ani sociálně psychologický základ těchto ak
tivit. Kapitoly nazvané „Národní trénink“ a „Prožitek 
krajiny“ jsou zaměřeny na klasické projevy sportovní 
činnosti liberálních buržoazních vrstev – gymnastická 
cvičení v rámci národně profilovaných tělocvičných 
organizací a horskou turistiku. Na sportech dominu
jících před nástupem kolektivních míčových her, tzn. 
bruslení, veslování, plavání a cyklistice, pak dokládá 
mnohovrstevnatost a komplikovanost procesu eman
cipace a společenské akceptace sportování. Úspěšnost 
postupného vymanění se ze stereotypů a předsudků 
konzervativního myšlení i šněrovaček měšťácké mo
rálky by nebyla myslitelná bez úsilí výjimečných osob
ností, nefalšovaných allround sportsmanů, těšících 
se nakonec nemalé společenské prestiži (samostatná 
kapitola věnovaná Augustu Strasillovi).

Sport a jeho provozování zasazuje M. Pelc do šir
ších politických, sociálních a kulturních souvislostí 
opavských dějin druhé poloviny 19. století. Všímá si 
nejen pojítek mezi tělocvičným hnutím a světem prak
tické politiky, ale též např. proměny městské krajiny 
v souvislosti s budováním sportovního zázemí a ší
řením společenského významu tělovýchovy. Věnuje 
pozornost velmi zajímavé a dosud nepříliš zkoumané 
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otázce zavádění tělocviku do školských osnov a jeho 
eta blování jako pevné součásti systému vzdělávání 
mlá  deže. Při té příležitosti připomíná i pozapomenuté 
spor tovní hry typické pro prostředí německé společ
nosti.

V meziválečné éře se v souvislosti s široce defino
vanými společenskými změnami dostávají do popředí 
kolektivní sporty anglického typu. Sport přestal být 
výsadou středních vrstev, či v některých případech 
dokonce jen vybraných elit, a otevřel se početným niž
ším vrstvám. Zároveň s masovým rozšířením začal být 
odhalován jeho integrační a zábavní potenciál, i když 
zrovna tento moment není v samotné studii příliš ak
centován. Při popisu sportu ve 20. století, kdy se stále 
více uplatňuje jeho výkonnostní stránka a jednotlivá 
sportovní odvětví se rozvíjejí na soutěžní bázi v rámci 
svazových organizací, se asi nedá zcela vyhnout po
pisnému zpracovávání sportovní tematiky formou 

„branek, bodů, vteřin“. Navzdory tomu se autor stále 
snaží soustředit pozornost hlavně na hlubší jevy skrý
vající se pod povrchností výsledků, statistik a tabulek. 
A pokud už s nimi pracuje, užívá jich k dokumentaci 
strukturálních proměn, jakými prošel např. fotbal 
v éře první republiky, kdy v důsledku hospodářských 
a sociálních změn začaly tuto kolektivní hru ovládat 

„plebejské“ vrstvy způsobující její „zvulgarizování“.
Podobně tomu bylo u ledního hokeje, v němž Opava 

hrála mezi světovými válkami nepřehlédnutelnou roli. 
V souvislosti s hokejem přináší publikace také zajíma
vou mikroanalýzu národnostních vztahů mezi Čechy 
a Němci, respektive jejich národními svazovými or
ganizacemi, a začlenění německých sportovců do „ná
rodních“ výběrů první ČSR na příkladu nejslavnějšího 
opavského hokejisty Wolfganga Dorasila. Tato pasáž 
asi nejvíce vybízí k zamyšlení nad limity nahlížení dě
jin moderního sportu v českých zemích z úzce vymeze
ných národnostních pozic, i když k tomu pochopitelně 
svým tématem směřuje kniha jako celek.

Právě u částí věnovaných sociálním posunům za 
první republiky napadne čtenáře, že by možná bylo 
rovněž vhodné hlouběji promýšlet a analyzovat vývo
jové změny struktur sportu v závislosti na generační 
výměně nositelů sportovních aktivit a zdokumentovat 
ji na některých organizovaných odvětvích s dlouhodo
bou kontinuitou. Je třeba však jedním dechem dodat, 
že to by si vyžádalo náročný výzkum sociální skladby 
členstva sportovních spolků, který mnohdy naráží na 
nepřekonatelné problémy s nedostatečnou pramen
nou základnou. Snad jen v kapitole o fotbalu (Míčové 
hry na vzestupu) autor něco podobného naznačil – jak 
v otázce pro Opavu specifické podpory fotbalovému 
sportu na místní reálce, tak provázaností tohoto jevu 
s generační charakteristikou učitelského sboru na 
uvedené škole.

Jestliže je úvodní kapitola studie věnována velkým 
tělocvičným organizacím budovaným na nacionální 
bázi, je jimi práce také příznačně uzavřena. Nemusí 
být totiž asi příliš zdůrazňováno, že tělovýchovné 
hnutí je nacionalismem prodchnuto a že právě vyhro
cený politický nacionalismus přelomu 19. a 20. století 

přivodil jeho atomizaci. Větší či menší míra „politizo
vání“ je ostatně signifikantním znakem sportovních 
aktivit v 19. a první polovině 20. století, což současně 
z tohoto fenoménu moderních sociálních dějin činí 
(vedle jiného) i do budoucna badatelsky vděčné téma.

Z hlediska jazykově stylistického zůstává studie 
M. Pelce i při svém vědeckém charakteru přístupná 
široké čtenářské veřejnosti. U odborné publikace to 
jistě není zanedbatelné pozitivum. Autor možná jen 
trochu ke škodě plynulosti četby a účelnosti v užívání 
poznámkových odkazů překládá všechny německé 
názvy spolků, což však lze mít za věc subjektivního ná
hledu. Jinak pozitivní dojem z jazykové stránky knihy 
poněkud ruší záměna symbolu pro procenta (x %) za 
symbol pro přívlastek „procentní“ (x%), která není 
náhodným dílem tiskařského šotka, neboť se vysky
tuje v celém textu. Tento formální nedostatek však 
nesnižuje obsahovou kvalitu práce ani její fundovanou 
odbornou úroveň.

Radoslav Daněk

HOLUBEC, Stanislav: Lidé periferie : Sociální po-
stavení a každodennost pražského dělnictva v mezi-
válečné době. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni 
2009, 329 s. ISBN 9788070438343.

Od publikování kolektivní etnografické monogra
fie Stará dělnická Praha (1981) brzy uplyne třicet let, 
během nichž se tematika pražského dělnictva arti
kulovala jen formou dílčích studií a musela se obejít 
bez potřebného monografického zpracování, které by 
těžiště zájmu o uvedenou problematiku přinejmen
ším v chronologické návaznosti na Starou dělnickou 
Prahu posunulo do let meziválečných, protektorátních 
a v ideálním případě i do časů poúnorových. Publikace 
Stanislava Holubce Lidé periferie : Sociální postavení 
a každodennost pražského dělnictva v meziválečné 
době je nadějným dokladem probouzejícího se zájmu 
o problematiku (pražského) dělnictva, a to nejen me
todologickou inovativností, odkazující na autorovo 
spíše sociologické než historické zázemí, ale i tema
tickou šíří a v závěru publikace deklarovaným zájmem 
ve výzkumu dlouhodobě přehlížené problematiky po
kračovat.

Knihu otevírá selektivní zhodnocení domácích 
tra dic sociálněvědního výzkumu dělnictva, dopl
něné drobným pohledem do evropské historiografie. 
Ná sleduje přehledný exkurz k pojmům dělnická vrstva, 
třída a prostředí, resp. dělnictvo (autor se přiklonil 
k širšímu chápání pojmu dělnictvo, k používání pojmu 
sociální prostředí/milieu a k analýze pojmů určených 
pro dobové označení sociálního prostředí). Úvod po
kračuje přehledem pramenů se zjevnou preferencí 
tištěných pramenů úřední provenience (statistiky, 
přehledy, výroční zprávy), denního, hlavně komu
nistického tisku a pamětnických výpovědí. Kapitolu 
uzavírá pasáž o metodologických obtížích, s nimiž 
se autor potýkal, jmenovitě o prostorovém vymezení 
tématu v rámci Velké Prahy s preferencí dělnických 
čtvrtí, generačním a genderovém aspektu problému 
anebo sociálně, politicky a statisticky reflektovaném 
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pojmu a statusu dělníka (autor se kloní k weberovsko
wrightovskému pojímání dělníků coby osob pracují-
cích za mzdu bez pravomocí nad ostatními pracovníky 
a s velmi malou kvalifikací).

První kapitola je věnována struktuře, fungování 
a vzta hům v dělnické rodině. S. Holubec otevírá té
mata jako hledání a volba partnera, symbolický ka
pi tál a hodnotová orientace, věk, sociální postavení 
a původ snoubenců (venkovský původ a snaha o exo
genní sňatky), průběh dělnické svatby, velikost rodin, 
neúplné rodiny a rozvody, vazby k ostatním příbuz
ným (prázdniny na venkově, konfliktní soužití více
generačních rodin), postavení muže a ženy (inspirace 
H. Rosenbaumovou), výchova a tělesné trestání dětí 
(Strassensozialisation, časově omezená a autorita
tivní výchova rodiči či staršími sourozenci). Podle 
autora se pražské dělnické rodiny velikostí, složením 
a výchovou značně odlišovaly od rodin středních 
a hor ních vrstev, analýza sňatkového chování pak pro
kázala silné sociální bariéry a ve výchově kombinaci 
tradičních metod se sklonem k fyzickým trestům se 
zjevnou emancipací.

Druhá kapitola pojednává o dělnickém zdraví 
a zdra votním kapitálu: prostřednictvím fenoménů 
nemocnosti, hygieny a sexuality, a to včetně jejích 
stinných stránek v podobě nemanželského mateřství, 
potratů a pohlavních nemocí, autor sleduje zdravotní 
stav pražského dělnictva, který byl přes „zdravotní 
revoluci“ značně neuspokojivý, a to nejen ve srovnání 
se středními či vyššími třídami či současností. Vysoká 
nemocnost determinovaná špatnou bytovou situací 
a nevyhovujícími hygienickými podmínkami činila ze 
zdravotního kapitálu klíčovou hodnotu v životě praž
ského dělnictva. Sexuální chování si pak přes zdra
votní a legislativní rizika amatérských potratů uchová
valo liberálnější charakter, jehož odvrácenou stranou 
byla prostituce, sexuální násilí a rozšířené a kompliko
vaně léčitelné pohlavní choroby.

K recenzentovu uspokojení se autor nevyhnul by
dlení pražských dělníků: četnost prvorepublikových 
statistických šetření a sociologických sond do oblasti 
bydlení mu umožnila detailně sledovat geografické 
rozdíly ve vybavenosti, velikosti, dispozici a výši ná
jemného dělnických bytů a otevřen byl i problém 
me ziválečné legislativy na ochranu nájemníků, hygi
enických a technických zařízení, kultury spaní a este
tiky dělnických domácností. Stručným exkurzem se 
S. Holubec pokusil o komparaci pražských bytových 
poměrů s národní a mezinárodní situací. Zajímavá je 
pasáž věnovaná pražským pokusům řešení kompliko
vané bytové situace dělníků a publikace nezapomněla 
ani na svět nouzových kolonií, viděný i optikou vět
šinové společnosti nebo státní správy a samosprávy. 
Přes všechny podobnosti v proměnách estetického 
vnímání obytného prostoru nebo jeho hierarchizaci, 
které Prahu nevzdalují jiným evropským metropolím, 
musel autor v závěru kapitoly konstatovat, že přes růst 
počtu a vybavení bytů nedošlo v Praze mezi světovými 
válkami k zásadnímu kvalitativnímu růstu (lépe na 
tom bylo i dělnictvo na Moravě).

Čtvrtou kapitolu autor věnoval kulturním prakti
kám a volnočasovým aktivitám pražského dělnictva. 
Sleduje problematiku vzdělanostní a kulturní úrovně, 
volného času dětí, mládeže a dospělých, zmiňuje stag
nující spolkový život a naopak expandující tramping. 
Autor nezapomněl na trávení volného času v biografu 
či hospodách, zájem o četbu či módu. S jistými deficity 
se však setkávám v subkapitolách věnovaných sportu 
a hudbě, divadlu a tanci: autor v podstatě pominul ra
dikální změnu, k níž ve sledované době došlo v podobě 
přechodu od masové tělovýchovy založené na principu 
aktivní účasti a spoluprožívané tělesnosti k individu
álnímu a na výkon orientovanému sportu a jeho sice 
masově, ovšem stále více pasivně prožívané účasti. 
V pasáži o dělnickém divadle pak postrádám infor
mace o pražském dělnickém ochotničení.

Závěrečné kapitoly věnované politickému životu 
a školství považuji za nejzdařilejší části recenzované 
knihy. V pořadí pátá kapitola je věnována politickému 
životu, specifikům volebního chování (mj. v závislosti 
na trvalém bydlišti v některé z pražských dělnických 
čtvrtí), charakteristice politických subjektů a jejich 
představitelů z řad ČSDSD a KSČ (např. sociodemo
grafickým charakteristikám a analýze jejich trvalého 
bydliště) anebo relaci mezi pražským dělnictvem 
a politickými stranami. Autor se nakonec dopracoval 
k bližšímu hodnocení sociálnědemokratického pro
středí včetně přidružených organizací (SD mládež, 
DTJ, Dělnická akademie, odbory) a prostředí komu
nistického, v němž akcentuje jeho modernizační po
tenciál podle sovětských vzorů. V případě KSČ autora 
zajímala kulturní specifika, dilemata, strategické 
orien tace a početnost členské základny. Podle autora 
byla pro pražské prostředí intenzivně vedených před
volebních bojů a volební podpory tzv. socialistických 
stran charakteristická omezená pravidelná politická 
aktivita (asi 10 % pražského dělnictva), exkluzivně 
a vůči většinové společnosti agresivně vystupující 
KSČ a prohlubování generačních rozdílů v řadách 
ČSDSD a mezi ČSDSD a KSČ. Podobu exkurzu má 
subkapitola věnovaná náboženskému životu, která ov
šem (jako celé toto téma) volá po bližším zpracování. 
Kapitola „Pražské školství a dělnické prostředí“ je za
jímavým pokusem o uchopení problematiky školství 
v dělnickém prostředí, a to analýzou prospěchu a so
ciálního původu žáků v obecných a měšťanských ško
lách pražských dělnických čtvrtí a volby učňovských 
oborů či případného studia na gymnáziích, ojediněle 
vysokých školách. V pražském školství panovala po
dle autora výrazná sociální nerovnost, mezi dělníky 
se prosadila diferenciace vzdělanostních perspektiv 
(preferované a deklasované učňovské obory), dělnické 
děti pronásledovala vysoká míra propadání a u školou 
povinných dívek přetrvávala řada sociálních a profes
ních bariér.

Jaký je autorův výsledný obraz meziválečné děl
nické Prahy? Metropole byla ve sledovaném období 
populačně expandujícím městem s největším počtem 
(nikoliv však podílem) dělníků, pracujících převážně 
v menších průmyslových provozech (jen deset závodů 
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zaměstnávalo více než 500 dělníků). V Praze stále 
nebyl ukončen proces industrializace, průmyslové zá
vody expandovaly do jihovýchodních obcí Velké Prahy 
a město bylo místem protikladů: dělnictvo profitovalo 
z progresivní modernizace (lékařská péče a sociální 
zabezpečení), současně však žilo ve špatných byto
vých podmínkách v městských čtvrtích koncentrují
cích řadu sociálně patologických jevů. K autorovým 
zjištěním náleží rozdílné vnímání identity osobami, 
které by dobová i dnešní statistika považovala za děl
níky (vydávání se za řemeslníky), značná sociálně
prostorová polarizace Prahy, preference zdravotního 
kapitálu před kapitálem sociálním či kulturním, pro
blematické rysy školní docházky, relativně svobodo
myslný charakter sexuality a manželského soužití 
a rychlý nástup masové kultury, stírající dosavadní 
genderové a sociální hranice. Pražské dělnictvo tvořilo 
tou dobou etnicky homogenní skupinu obyvatel z řad 
starousedlíků a imigrantů ze středních Čech s velmi 
silným socialistickým smýšlením, ovšem politická 
a světonázorová orientace nebyly klíčovými prvky 
dělnické identity (trávení volného času bylo takřka 
výhradně apolitické). Přes preferenci zdravotního ka
pitálu se řada dělníků orientovala na zisk elementár
ního kapitálu kulturního (četbou, sebevzděláním), ale 
i sociálního a symbolického (význam módy v životě 
mladších generací). Pražské dělnictvo zažilo posun 
od fatalistické mentality (klesající úmrtnost) k racio
nálnějším formám individuálního i kolektivního dis
kurzu a rostoucí vliv masové kultury, rozmělňující 
hranice mezi sociálními skupinami a produkující stále 
významnější vizuální vnímání reality i vlastního já.

Samozřejmou součástí publikace je seznam 32 ta bu
lek a 9 grafů a použitých pramenů a literatury se zjev nou 
preferencí české meziválečné sociologické li te ratury 
a německé (Zinnecker, Tenfelde, H. Rosen baum ad.) 
a anglické historiografické produkce (E. P. Thomp son, 
E. O. Wright, D. Nasaw, D. Healey ad.). Přílohy tvoří  
bio gramy šestnácti respondentů (narozeni 1916–1930), 
jejichž vzpomínky byly zachyceny v le tech 2005–2007, 
tabulky se základními so ciál ními a demografickými 
údaji pražských čtvrtí (1921 a 1931), vybranými údaji 
o největších pražských podni cích a přednostech do
mácností v nouzové dělnické kolonii Eden (Motol). 
Knihu uzavírá 43 obrazových příloh (mapy, denní tisk, 
dobové a současné fotografie nouzových kolonií ad.) 
a jmenný rejstřík. Hlavní handicap zatím ve skromné 
grafické podobě a malém nákladu vydané publikace, 
recenzované Ja nem Měchýřem a Mirjam Moravcovou, 
odhaluje v zá věru práce sám autor, který si je dobře 
vědom skutečnosti, že přes ohromný tematický zá
běr jeho publikace v podstatě nereflektuje svět práce: 
Tímto směrem bychom chtěli napřít své další badatel-
ské úsilí (s. 265). S. Holubec si však již nyní zaslouží 
poděkování za informačně bo hatou publikaci, která – 
jak věřím – je jen prvním knižním výstupem autorova 
zájmu o problematiku praž ského dělnictva a výcho
diskem dalších výzkumů, v nichž by však mladý vědec 
neměl zůstat osamocen.

Martin Jemelka

JANAS, Karol: Perzekúcie Rómov v Slovenskej repub-
like (1939–1945). Bratislava : Ústav pamäti národa, 
2010, 112 s. ISBN 9788089335305.

V roce 2010 vydal slovenský Ústav pamäti národa 
monografii Karola Janase s titulem Perzekúcie Rómov 
v Slovenskej republike (1939–1945). Jak z názvu vy
plývá, tématem monografie je perzekuce slovenského 
romského obyvatelstva v období druhé světové války, 
což je tematická oblast, která dosud stojí na okraji 
slovenské historiografie, ale rovněž ani česká historio
grafie doposud stoprocentně nepodala přesný obraz 
života Romů v tomto období. Tento stav okrajovosti je 
způsoben pravděpodobně dvěma faktory. S odstupem 
času se historikové začali zabývat fenoménem holo
caustu, který je, zejména laickou veřejností, chápan 
především jako židovská tragédie, což je vcelku po
chopitelné, zvláště pokud přihlédneme k počtu obětí 
nacistického vyvražďování. O osudu Romů za druhé 
světové války toho bylo napsáno v porovnání s publi
kacemi o židovském holocaustu jen nepatrné množ
ství. Druhým faktem ovlivňujícím okrajovost tématu 
romského holocaustu, který zmiňuje rovněž samotný 
Janas ve své monografii, je skutečnost, že historiogra
fie na území československého komunistického státu 
plnila do roku 1989 jiné úlohy a prioritně se zaměřo
vala na odboj a dějiny komunistické strany (s. 7). 

Janasova monografie je rozdělena do dvou částí, 
které jsou uvedeny úvodem a zakončeny závěrečným 
shrnutím. Úvodní kapitola nastiňuje základní výcho
diska a některé metodologické problémy historického 
výzkumu daného tématu. Autor zde hovoří o stavu po
znání romského holocaustu a již existující odborné li
teratuře. Dosavadní stav poznání je založen především 
na pracích českého historika Ctibora Nečase, kterého 
můžeme považovat za průkopníka v oblasti bádání 
o romském holocaustu. Jako první z českých, respek
tive československých vědců se začal zabývat osudem 
českých, moravských a slovenských Romů v období 
druhé světové války. Tím však výčet odborných prací 
o romském holocaustu téměř končí, protože až na ně
které práce etnologů či sociologů (například Emília 
Horváthová a její monografie Cigáni na Slovensku) se 
setkáváme s nedostatkem relevantních publikací, ba 
co více, setkáváme se zejména s nedostatečně zastou
penými pracemi historiků (s. 9). 

Janas se při tvorbě monografie rovněž musel vy
pořádat s metodologickou otázkou, zda zkoumanou 
problematiku zpracovat jako postavení Romů na Slo
vensku, nebo ve slovenském státě. Autor se nakonec 
přiklání k užšímu vymezení, tedy osudu Romů ve slo
venském státě, a osud Romů, kteří zůstali na územích 
postoupených Maďarsku, ponechává stranou. Záro
veň však zdůrazňuje, že s událostmi tohoto období jak 
na území slovenském, tak i na území maďarském se 
musí vyrovnat nejenom slovenská, ale také maďarská 
historiografie (s. 10). 

Při výzkumu romského obyvatelstva je taktéž nutné 
vyrovnat se s otázkou pojmenování příslušníků zkou
mané populace, tedy zda příslušníky nazývat Romy 
(v současnosti pojmenování, které je přijímáno jako 
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politicky korektní), nebo Cikány, respektive Cigány 
ve slovenském jazyce (jako pojmenování, které v ma
joritní společnosti má negativní a pejorativní nádech, 
i když většinou bývá příslušníky dané skupiny běžně 
užíváno). Janas tuto otázku vyřešil jednoduše a lo
gicky tak, že v textu striktně užívá termínu Róm, ov
šem v případech, kdy cituje z dobových dokumentů, 
vyhlášek, nařízení či oběžníků, užívá pojmenování 
původního, tedy Cigán. 

Období let 1939 až 1945 a přístup státu k Romům 
lze rozdělit do dvou období, čemuž odpovídá i rozdě
lení monografie do dvou částí. První období zahrnuje 
období mezi roky 1939 a 1944 (podzim tohoto roku) 
a je vnitřně členěno do tří fází (čemuž odpovídají kapi
toly této první části). Druhé období, časově mnohem 
kratší, zahrnuje období let 1944 a 1945, tedy měsíce, 
kdy bylo Slovensko okupováno německou armádou 
a perzekuční opatření vůči Romům začala být přís
nější a odlišná od období prvního. 

První část monografie, Prvé obdobie perzekúcií Ró-
mov (1939–1944), obsahuje tři kapitoly. První kapi tola 
(Perzekučné opatrenia zamerané na likvidáciu kočovníc-
tva) řeší tři okruhy problémů. Prvním z nich je početní 
stav romské populace ve slovenském státě, který vy
chází z údajů ze sčítání lidu. Janas zde zmiňuje jednak 
sčítání lidu v roce 1938 (kdy bylo zjištěno 26 265 Romů 
na území Slovenska), jednak cenzus v roce 1940, při 
kterém bylo zjištěno celkem 37 398 Romů. Zde však 
musíme upozornit na fakt, který se týká všech stati
stických šetření, jež zkoumala početní stav romské 
populace – veškerá tato sčítání a evidence nikdy ne
zaznamenaly veškerou romskou populaci, v mnoha 
případech byly zjištěné početní stavy podhodnocené, 
a proto k těmto údajům musíme přistupovat kriticky 
a s vědomím toho, že je nelze považovat za úplné. 

Druhým okruhem, kterým se první kapitola zabývá, 
je vznik prvních opatření, která byla namířena pře
devším proti kočujícím Romům. Autor zde uvádí, že 
v počátečních letech nebyla vůči Romům uplatňována 
otevřená diskriminace, ale hlavní snahou bylo omezit 
vnější projevy romského způsobu života, tedy zejména 
omezit kočovnictví (s. 18). Následovala různá další 
nařízení a vyhlášky, jež autor dokládá příklady jejich 
uplatňování, které získal studiem archivních pramenů. 
Velmi často byla jednotlivá nařízení doprovázena pře
kážkami v podobě například neochoty majoritních 
úřadů dohlížet nad dodržováním nařízení nebo pro
blematičnosti financování spojeného s nařízením od
straňování romských obydlí při cestách apod.

Posledním tématem první kapitoly jsou příklady 
opatření proti kočovníkům po roce 1944, která však 
byla doprovázena kompetenčními spory jednotlivých 
orgánů a rovněž neochotou samotných Romů dodržo
vat vyhlášky. Autor již zde uvádí, že v roce 1942 došlo 
k budování a otevírání prvních pracovních útvarů pro 
Cigány a asociály. K diskriminačním opatřením se 
v roce 1944 přidalo rovněž ministerstvo dopravy, když 
vyhláškou zakázalo Romům cestovat po železnici. 

Druhá kapitola (Pracovné útvary pre Rómov a tzv. 
aso ciálne osoby) ve třech subkapitolách popisuje 

vznik, fungování, problémy a zánik samotných pra
covních útvarů pro Romy, které byly vytvořeny na 
území Slovenska. Janas podotýká, že první představy 
o pracovních útvarech se u části slovenských vládních 
elit objevují již v čase autonomie, ale skutečným ini
ciátorem se stal v roce 1941 ministr vnitra Alexander 
Mach. Na jaře roku 1941 ministerstvo vnitra rozho
duje o zřizování pracovních útvarů jako pracovních 
míst na hospodářské využití pracovních sil se zřetelem 
výchovním a karanténním (s. 34).

Druhá subkapitola je věnována pracovním útvarům 
se stálou pracovní příležitostí, což byly útvary, které 
byly zřizovány od roku 1942 a na rozdíl od pracov
ních útvarů zmiňovaných v předchozím odstavci měly 
mít trvalý charakter. Výnosem ministerstva vnitra 
z 26. května 1942 byl zřízen první z těchto pracovních 
útvarů v Hanušovicích nad Topľou, jehož zařazenci 
měli pracovat na stavbě železniční trati Prešov – Stráž
ské. V následujících pěti částech Janas popisuje na 
základě studia archivních pramenů jednotlivé pra
covní útvary, které na slovenském území vznikly – již 
zmiňovaný pracovní útvar v Hanušovicích nad Topľou 
(tento útvar nebyl dislokován na jednom místě, ale byl 
rozmístěn do více míst poblíž stavby tratě), pracovní 
útvar v Dubnici nad Váhom (po jehož zrušení v listo
padu 1944 byl na jeho místě zřízen zajišťovací tábor 
pro Cigány), pracovní útvar v Ilave (zřízený jako zdroj 
pracovní síly pro stavbu ilavské hydroelektrárny), pra
covní útvar v Revúcej (v jihovýchodním Slovensku, 
který byl vybudován v souvislosti se stavbou železniční 
trati Revúca – Tisovec) a v neposlední řadě pracovní 
útvar v Ústí nad Oravou, který měl zajišťovat pracovní 
sílu pro stavbu Oravské přehrady. Autor u jednotli
vých pracovních útvarů popisuje jejich samotné fun
gování, organizaci, důvody jejich vzniku (jak již bylo 
naznačeno, povětšinou se důvodem stalo budování 
strategických staveb). Z archivních pramenů rovněž 
dokládá konkrétní příklady vzniku problémů, jež se 
týkaly dostatečného, respektive nedostatečného počtu 
zařazenců, kteří se na stavbách podíleli. K poslednímu 
dni roku 1944 byly všechny pracovní útvary zru
šeny. Důvodem, jak uvádí Janas, byl fakt, že v té době 
byla již jiná situace, než která panovala v době jejich 
vzniku – v důsledku Slovenského národního povstání 
se Slovensko stalo okupovanou krajinou, a tím se změ
nil i přístup státních úřadů k romskému etniku (s. 55).

Třetí podkapitola je věnována organizační struk
tuře pracovních útvarů a na téměř dvou desítkách 
stránek Janas popisuje život zařazenců v pracovních 
útvarech (například jejich dělení do dvou skupin – 
skupiny Cigánů a skupiny ostatních – a další dělení 
do tří kategorií; způsoby disciplinárních řízení za 
nejrůznější přestupky a další). Dále se věnuje otázce 
práce v zimních měsících, kdy pracovní útvary získaly 
po jistý čas stálý pracovní charakter, přesto většina 
z nich fungovala sezonně. Jen některé z útvarů fun
govaly i v zimních měsících, ale toto jejich fungování 
bylo doprovázeno četnými problémy – nedostatkem 
pracovních příležitostí či nedostatkem vhodného zim
ního oblečení pro zařazence. Janas zde také popisuje 
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ubytovací podmínky v pracovních útvarech, problémy 
způsobené zejména překračováním jejich kapacity 
a nedostačujícími hygienickými podmínkami, účet
nictví a hospodářskou správu, zdravotní zabezpečení 
v pracovních útvarech, strážení pracovních útvarů 
a také uvádí případy nepokojů (způsobené problémy 
s vyplácením mezd, z nichž byly zařazencům strhá
vány další povinné odvody, v některých případech 
i zadržování jejich výplaty), které v mnoha případech 
skončily útěky zařazenců z útvarů. 

Poslední kapitola první části (Perzekúcie v armáde 
slovenského štátu) se na několika stránkách věnuje po
stavení Romů v armádních složkách Slovenska a autor 
zde dokládá, že opatření namířená proti Romům se 
nevyhnula ani armádě. Diskriminace se projevila rov
něž v rozdílných uniformách – armáda využívala uni
formy barvy khaki, zatímco Romové nosili uniformy 
hnědé (s. 82).

Druhá část monografie s názvem Druhé obdobie 
perzekúcií Rómov (1944–1945) představuje krátké 
období druhé poloviny roku 1944 a rok 1945 a je roz
dělena do dvou kapitol. První kapitolu autor věnoval 
popisu zajišťovacího tábora pro Cigány v Dubnici nad 
Váhom, který vznikl na místě zrušeného pracovního 
útvaru. Jeho zřizovatelem bylo ministerstvo národní 
obrany (oficiální datum vzniku tábora je 2. listo pad 
1944). Autor studoval dostupné archivní materiály a na 
jejich základě podává poměrně podrobný popis fungo
vání tábora, jeho organizační zajištění a pracovní po
vinnosti zajištěnců tábora. Podmínky v táboře byly ka
tastrofální, neboť kapacita tábora (max. 300 osob) byla 
překračována, což mělo vliv na zhoršení hygienických 
a zdravotních podmínek. V prosinci roku 1944 pro
pukla v táboře epidemie skvrnitého tyfu, která tábor 
paralyzovala, a došlo ke karanténě. Němci se nakonec 
rozhodli pro vyvraždění všech nemocných – 23. února 
1945 do tábora vjely nákladní vozy, do kterých byli 
naloženi všichni nemocní pod záminkou transportu 
do nemocnice. Dvacet šest nakažených Romů bylo 
nakonec odvezeno do dubnického závodu, kde byli 
brutálně zavražděni v masovém hrobě. O den později 
byla oficiálně ukončena karanténa. Po osvobození 
města byla provedena exhumace masového hrobu – 
v hloubce asi 150 cm se nacházela vrstva mrtvol v růz
ných polohách. Z vyšetřování vyplynulo, že němečtí 
vojáci nahnali všechny Romy do jámy, poté se kolem 
ní postavili a dávkami z automatů začali do Romů stří
let. Když se jim zdálo, že všechny postříleli (ne všechny 
rány ale byly smrtelné), došlo k zahrnutí jámy (s. 97). 

Druhá kapitola druhé části (Prípady priamej fyzic-
kej likvidácie) vyjmenovává stručně nejbrutálnější pří
pady perzekuce Romů představované přímou fyzickou 
likvidací. Většina z těchto aktů byla spáchána přísluš
níky německých okupačních sil, i když nalézáme pří
pady aktivní pomoci slovenských přisluhovačů (s. 99). 
Zde se však autor dostal k pouhému vyjmenovávání 
několika míst, kde se masové popravy odehrály, aniž 
by uváděl podrobnější informace. Jedním z možných 
důvodů je pravděpodobně nedostatek archivního svě
dectví o těchto aktech. 

V závěrečné části Janas hodnotí celé toto období 
a opatření, která byla namířena proti Romům a jejich 
důsledků. Zcela na místě podotýká, že opatření státu 
byla v podstatě nekoncepční, většina úředníků při
stupovala k řešení problémů váhavě a bez většího zá
jmu. Perzekuční opatření nedosáhla stanovených cílů, 
přesto se závažným způsobem odrazila na způsobu 
života Romů (s. 103). 

V závěru monografie autor uvádí seznam použitých 
pramenů. Z předloženého výčtu archivních pramenů 
vyplývá, že využil celkem patnácti slovenských archivů, 
které v textu knihy poměrně hojně cituje. Seznam po
užité literatury čítá celkem sedmdesát devět odkazů, 
přičemž devatenáct z nich jsou autorovy články a stu
die. V textu nalézáme četné citace, zejména z prací his
torika Ctibora Nečase, zabývajících se osudem Romů 
v letech druhé světové války. Monografie je doplněna 
dobovými fotografiemi, které zobrazují Romy v kaž
dodenním životě, ale i při pracích v pracovních útva
rech, a rovněž se setkáváme s ukázkami dokumentů 
státních orgánů (např. vyhlášek). 

Ač je monografie poměrně útlou knihou, předsta
vuje dílo, které může posloužit jako východisko dal
šího, podrobnějšího bádání o osudech Romů během 
druhé světové války. Stále neprobádáno je zejména 
téma účasti Romů u partyzánských oddílů, avšak 
v tomto případě je otázka, nakolik jsou historikové 
schopni toto téma zpracovat na základě archivních 
pramenů. Můžeme však konstatovat, že celé toto 
téma – Romové v době druhé světové války – nebylo 
doposud dostatečně zpracováno a historiografie, ne
jenom slovenská, ale i česká, by se tak měla snažit za
plnit toto bílé místo v historii, a splatit tak dluh, který 
má majoritní společnost vůči romskému obyvatelstvu. 

Jan Knejp

ŠMIGEĽ, Michal (ed.): UPA vo svetle slovenských 
a českých dokumentov (1945–1948), kniha 1. Leto pis 
Ukrajinskej povstaleckej armády, Tomus 48. Toronto – 
Ľviv 2010, 861 s. ISBN 9781897431160.

Editor recenzovaného sborníku Michal Šmigeľ, 
pra covník katedry historie FHŠ Univerzity Mateja 
Bela v Banské Bystrici, se zabývá problematikou půso
bení Ukrajinské povstalecké armády (UPA, tzv. ban
derovců)1 na Slovensku a v českých zemích už několik 

1 Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) tvořila 
ozbrojené jednotky, přesněji řečeno frakci Stepana 
Bandery v rámci Organizace ukrajinských naciona
listů (OUN), její příslušníci byli proto zjednodušeně 
označováni jako banderovci. Vznikla během 2. světové 
války. Po přepadení SSSR nacistickým Německem 
S. Bandera vyhlásil ve Lvově 1. července 1941 Ukra
jinský nezávislý stát. Po dobytí celé západní Ukrajiny 
nacisté připojili toto území k okupovanému Polsku 
a ve dení UPA zatkli. Příslušníci UPA zahájili party
zánský boj proti okupantům za nezávislost Ukrajiny, 
působili především v oblasti Volyně a Haliče. V roce 
1944 se jejich počet odhadoval na 35 tisíc, tvořili dobře 
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let. Na toto téma vydal samostatnou publikaci a celou 
řadu studií a článků ve sbornících a kolektivních mo
nografiích.2 Jeho úsilí o odhalení reálného průběhu 
banderovských „rejdů“ si všimla už také některá 
česká historická pracoviště i média. V současné době 
je v tisku jeho příspěvek Bezpečnostné a politicko-
-spoločenské aspekty prienikov a činnosti Banderovcov 
na území krajiny (1945–1947) přednesený na kon
ferenci VHÚ v Praze konané 18.–19. října 2010 pod 
názvem Od svobody k nesvobodě (krátce před tímto 
vystoupením natočil pozoruhodný dokument pro ost
ravské studio České televize).3 Toto téma patří k „hor
kým“ událostem poválečného vývoje nejen tehdejší 
ČSR (resp. také té části Ukrajiny, kde žili tzv. volyňští 
Češi), ale také Polska a dalších zemí střední Evropy. Je 
opředeno spoustou mýtů, které vytvořily pod přímým 
mocenským vlivem SSSR také ozbrojené a politické 
složky států tzv. sovětského bloku. Pouhé nahlédnutí 
na internetové stránky po zadání hesla „banderovci“ 
ukazuje, že velká část českých čtenářů hrůzostrašné 
historky o „řádění“ UPA na našem území v letech 
1945–1947 dosud bere za naprosto věrohodné. Velkou 
pozornost a vesměs naprosto negativní komentáře 
vzbudilo v poslední době např. vyhlášení Stepana Ban
dery národním ukrajinským hrdinou (učinil tak pre
zident Juščenko před svým odchodem z funkce). Jen 
asi 20 % účastníků hlasování v anketě tn.cz tento akt 
schvalovalo, většina považuje bojovníky UPA za jakési 
dobové teroristy. Je proto třeba bezesporu uvítat, že 
český čtenář či divák má konečně šanci dozvědět se 
reálná fakta, která autor edice podložil dlouhodobým 
a velmi pečlivým studiem archivních materiálů různé 
provenience. 

Recenzovaná edice dokumentů slovenského a čes
kého původu o „rejdech“ oddílů UPA na slovenské 
a zčásti i české území v letech 1945–1948 (první část) 
vyšla v Kanadě a na Ukrajině jako 48. svazek Letopisů 
UPA. Dokumenty i vysvětlivky k nim jsou tištěné ve 
slovenském a českém originále s rozsáhlou (cca 38 s.) 
předmluvou editora v ukrajinštině, slovenštině a v an
glickém překladu. 

Michal Šmigeľ v úvodu nejdříve vysvětluje, že první 
průniky několika jednotek UPA na území východního 
Slovenska na podzim 1945 a na jaře 1946 měly přede

vyzbrojené, ukázněné a v bojích zkušené oddíly, pod
porované značným množstvím civilního ukrajinského 
obyvatelstva. S příchodem Rudé armády se obrátily 
tyto jednotky proti obnovující se sovětské moci, pů
sobily také na území jihovýchodního Polska, kde se 
pod jejich kontrolou ocitlo rozsáhlé území, mj. i téměř 
500 km hranice se SSSR. Odtud podnikly několik 

„rejdů“ na východní Slovensko. 
2 Srov. ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku 
(1945–1947) : Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek 
Ukra jinskej povstaleckej armády na území krajiny. 
Ban ská Bystrica 2007.
3 Dokument pod názvem Banderovci by měla vysílat 
Česká televize na 2. programu 18. nebo 19. května 2011.

vším politický charakter. Po skončení války se ukrajin
ští nacionalisté pokoušeli rozšířit boj proti sovětskému 
režimu na územích, která se ocitla po osvobozenec
kém tažení sovětských vojsk ve sféře vlivu SSSR. Po
dle koncepce Ukrajinské hlavní osvoboditelské rady 
(UHVR) se národy střední a východní Evropy měly 
stát strategickými partnery v boji za obnovení ukrajin
ské státnosti a proti „bolševickému jařmu SSSR“. Jak 
prokazují zejména texty dokumentů čtvrté části edice, 
které pocházejí přímo z provenience velení UPA v Pol
sku, měla vést spolupráce části obyvatelstva těchto 
zemí s UPA k vytvoření mezinárodního spojenectví 
(„frontu“), opírajícího se o princip národního sebeur
čení všech zúčastněných složek. Československo (ze
jména jeho východoslovenská část) hrálo podle autora 
předmluvy v plánech banderovců mimořádnou roli, 
byli totiž přesvědčeni, že nepodléhalo bezprostředně 
po válce rychlé sovětizaci. Existovala také určitá tra
dice spolupráce ukrajinských nacionalistů s ČSR 
z me ziválečné doby, kdy na jejím území působily emi
grantské ukrajinské organizace, jejich tisk, vzdělávací 
spolky apod. Slováci byli považováni za potenciální 
spojence i vzhledem ke svým antibolševickým posto
jům, část z nich byla podle přesvědčení velení UPA ne
spokojena s likvidací samostatného slovenského státu, 
navíc mezi nimi a Ukrajinci neexistovaly v minulosti 
žádné antagonismy. 

Na československé území se jednotky UPA dostaly 
z jihovýchodního Polska, jejich cílem byla v prvé řadě 
propagace vlastního hnutí, cílů UHVR a rozšiřo
vání rezistence proti narůstajícímu vlivu Sovětského 
svazu.4 Publikované dokumenty byly po dlouhá léta 
komunistického režimu v ČSR (stejně jako v Polsku 
a dalších zemích) utajovány, pod vlivem komunis
tické propagandy se v tisku i v odborné literatuře šířilo 
jednostranné, stereotypní vnímání UPA. Cílem edice 
je zveřejnit co nejširší okruh archivních dokumentů, 
které jsou kromě informací o UPA zároveň velmi za
jímavým svědectvím o celkové situaci v poválečném 
Československu, zejména o vývoji jeho vojenských 
a bezpečnostních struktur, zabezpečení hranic apod.

V další části úvodu editor seznamuje čtenáře s roz
sáhlou heuristickou základnou svého výzkumu. Vedle 
fondů slovenských a českých vojenských a bezpeč
nostních archivů, Slovenského národního archivu 
v Bratislavě a Národního archivu v Praze obsahuje 
edice množství dokladů z archivů regionální prove
nience, samozřejmě především z oblasti východního 
Slovenska, kam „rejdy“ UPA v prvé řadě směřovaly. 
Celá edice se skládá z pěti základních oddílů řazených 
převážně chronologicky. V prvním z nich jsou zveřej
něny doklady o průběhu prvního průniku jednotek 
UPA na Slovensko v srpnu až září 1945. Jak proka

4 Teprve v poslední etapě svého působení v oblasti 
střední Evropy v roce 1947 se pokoušely oddíly bande
rovců probít přes naše území na západ. Tato etapa je
jich působení však není předmětem recenzované edice, 
příslušné dokumenty budou zveřejněny ve druhé při
pravované knize.
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zuje většina z celkem 52 dokumentů otištěných v této 
části publikace, první reakce na průnik banderovců na 
Slovensko byly ze strany zdejších orgánů velmi zma
tené a protichůdné; jejich autoři nevěděli, o koho jde, 
a neorientovali se ani v účelu „rejdu“. Banderovci se 
mohli vzhledem k bezmocnosti zdejších ozbrojených 
složek pohybovat celkem volně po území východního 
Slovenska. Jejich ozbrojené hlídky předem zajišťovaly 
vytipované obce, po příchodu do nich obsadili další 
ozbrojenci zdejší četnické stanice a ujistili jejich po
sádku, že jí ani obyvatelům nehrozí žádné nebezpečí. 
Pak se snažili navštěvovat obyvatele obcí v domech, 
informovali je o cílech hnutí, zejména o jeho antiso
větském charakteru, i na veřejně konaných shromáž
děních, rozdávali propagační materiály. Snažili se 
získat také jakési „zásobovací základny“, což podle 
editora (s. 63) byly vlastně jediné jejich prokázané 
akce, které mohlo domácí obyvatelstvo vnímat nega
tivně vzhledem k celkově špatné zásobovací situaci 
v oblasti. Zajímavé jsou i číselné údaje – podle většiny 
zpráv působilo na zmi ňovaném teritoriu v srpnu a září 
1945 cca 1200–2000 příslušníků UPA, ale např. v hlá
šení pro prezidenta Beneše se uvádí dokonce deset 
tisíc ozbrojenců. Velmi dobrá organizace oddílů a je
jich rychlé přesuny z místa na místo totiž vzbuzovaly 
u československých ozbrojených složek i u domácího 
obyvatelstva dojem, že je jich mnohem více, než pro
kazují vlastní záznamy. Dokumenty polského velení 
jednotek UPA svědčí o tom, že jejich příslušníci měli 
přísný zákaz jakéhokoliv agresivního zásahu proti ci
vilnímu obyvatelstvu – ten by ostatně zcela nelogicky 
zmařil cíle, které hnutí na Slovensku sledovalo. Také 
analýza většiny dokumentů domácí provenience uka
zuje, že se „vyslanci“ UPA chovali disciplinovaně.  
M. Šmigeľ v této souvislosti podrobněji rozebírá ze
jména hlášení z 30. srpna z Breznice v okrese Strop
kov, kde byla banderovcům připsána vražda Michala 
Potomy. Poukazuje na to, že svědectví je postaveno na 
výpovědi jediného svědka a vyznívá zcela nevěrohodně.

Ještě závažnější je soubor dokumentů (bohužel ne
úplný, možná v minulosti i záměrně zčásti zničený) vě
novaný vraždám celkem 18 Židů a komunistů v okrese 
Snina z listopadu – prosince 1945, připisovaným 
ban derovcům.5 Tyto případy nejsou dosud dostatečně 
objasněny; vzhledem k jejich kontroverznímu charak
teru publikuje editor ve druhé části knihy všechny do
kumenty, které byly dosud v této souvislosti nalezeny. 
Dokumentuje tak zároveň zásadní přelom ve vnímání 
problematiky UPA ze strany oficiálních míst ČSR 
v následujících měsících po prvním „rejdu“, který je 
předmětem druhé části edice. Pod vlivem zmíněných 
násilných událostí se snažily československé orgány 
zabezpečit na počátku roku 1946 situaci na východ
ním Slovensku, plánovaly také další akce proti bande

5 Podobnou analýzu tohoto případu prováděl M. Šmi
geľ opakovaně nejen v citované publikaci z roku 2007 
(viz pozn. č. 2), ale v několika svých dalších vystoupe
ních na různých konferencích na Slovensku i na uvá
děné konferenci v Praze.

rovcům. V souvislosti s událostmi v okolí Sniny Šmigeľ 
poukazuje na základní argument ukrajinských histo
riků, že v době spáchání vražd žádné oddíly UPA na 
Slovensku nebyly (jak jsem zmínila, první „rejd“ byl 
ukončen v září 1945). Po odchodu banderovců se však 
začaly množit na podzim 1945 na celém vojensky ne
dostatečně zabezpečeném slovenském území případy 
rabování a násilností na domácím obyvatelstvu, pá
chané různými domácími i zahraničními kriminálními 
živly. Pozdější československá historiografie tyto činy 
pak vesměs neoprávněně a bez důkazů připisovala 
ban derovcům, které mimo jiné obviňovala z antisemi
tismu. Vyšetřování násilností z konce roku 1945 však 
jednoznačně popírá rasové důvody vražd spáchaných 
na Židech – šlo tu výlučně o ekonomické pohnutky. 
Ostatně i v části dobových dokumentů bezpečnosti 
a později také Povereníctva vnútra se hovoří o tom, že 
na účet banderovců se často dopouštějí násilností do
mácí kriminálními živly. K případům vražd v okrese 
Snina je možno uvést ještě další verzi: je prokázáno, že 
koncem roku 1945 působili na východním Slovensku 
příslušníci NKVD spolu se zbytky sovětské armády. 
V lednu 1946 byla mezi NKVD a slovenskými pohra
ničníky uzavřena dohoda o spolupráci při likvidaci 
banderovských oddílů. Z Ukrajiny i Polska je známo, 
že NKVD vytvářela v boji proti UPA pseudobanderov
ské oddíly, které měly diskreditovat toto hnutí různými 
násilnými činy včetně vražd. Nedá se tedy vyloučit po
dobný postup jednotek sovětské bezpečnosti ani v uve
dených případech, ať už je přímo prováděly, či pouze 
iniciovaly.

Třetí oddíl edice se věnuje druhému „rejdu“ UPA 
na východní Slovensko v dubnu 1946. Skládá se z pa
desáti dokumentů, které popisují jak strategii, záměry 
a chování banderovců na sledovaném území, tak pro
tiopatření československých bezpečnostních struktur. 
Ta přišla vesměs opožděně, neboť druhý průnik měl 
pouze krátké trvání, k 29. dubnu byl definitivně ukon
čen. Čtvrtá část (zastoupená pouze 14 dokumenty, 
které ale přesvědčivě dokládají skutečné záměry pro
pagačních „rejdů“ UPA) je jistě pro českého čtenáře 
velmi zajímavá, neboť obsahuje propagandistický ma
teriál připravený v centrále OUN a UPA v jihovýchod
ním Polsku pro účely druhého průniku. Poslední část 
pak věnuje pozornost zpravodajským a situačním hlá
šením silových struktur ČSR o působení jednotek UPA 
v Polsku v roce 1946 a o navázání českopolské spolu
práce při jejich likvidaci.6 Z těchto dokumentů je také 
zřejmé, že české pohraniční oddíly (některé jednotky 
tzv. skupiny „Ocel“) spolupracovaly zejména při vý
měně zpravodajských informací zároveň s pohranič

6 Shodou okolností právě v této době vychází u nás 
poměrně rozsáhlé zhodnocení polské produkce, která 
se zabývá činností Banderovců na území Polska z roz
dílných úhlů pohledu a pochopitelně mnohem po
drobněji, než jak ji zachycují historikové čeští a slo
venští. Viz: VESELÝ, L.: Proti „fašistickým bandám 
UPA“ : Ukrajinci v propagandě lidového Polska. Sou-
dobé dějiny, 2010, č. 4, s. 667–701. 
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ními útvary NKVD. Na československé straně se však 
činnost vojenských jednotek omezovala na ochranu 
hranic a zpravodajskou činnost, resp. na zajišťování 
civilistů, kteří byli obviněni z předcházející spolupráce 
s UPA nebo z jiné nezákonné činnosti. Banderovské 
oddíly v následujících měsících překračovaly hranice 
jen zcela výjimečně, když jim na polské straně hrozilo 
obklíčení, a zase se velmi rychle vracely. V této části 
jsou zveřejněny také dosud zcela neznámé dokumenty 
o vysídlování Lemků – utečenců z Polska na východní 
Slovensko jednotkami čs. armády a Národní bezpeč
nosti. V rámci této akce bylo vykázáno do Polska na 
čtyři tisíce lidí hledajících na Slovensku úkryt, další 
z nich pak byli internováni v utečeneckém táboře ve 
Strážském.

Pro českého čtenáře „odkojeného“ komunistickou 
propagandou, která se snažila oddíly ukrajinských 
na cionalistů diskreditovat všemi možnými způsoby, 
bude jistě bližší seznámení s obsáhlou edicí i dalšími 
pracemi M. Šmigeľa překvapující. Je ovšem třeba 
při znat, že komunikace editora se čtenářem, vedená 
přísně odbornými postupy i množství shromážděných 
relevantních dokumentů různé provenience vyznívá 

vskutku přesvědčivě. Samotné propagandistické 
ma teriály OUN a UPA bychom mohli považovat za 
poplatné poválečné době, v níž se už vyhrocený naci
onalismus provázený násilnostmi alespoň oficiálně 

„nenosil“. Pro přehodnocení role ukrajinských nacio
nalistů v poválečné době však hovoří i ostatní argu
menty, které se podařilo shromáždit.

Na závěr proto už jen jedna poznámka, která má 
souvislost s českým prostředím. O roli banderovců 
(nebo spíše pseudobanderovců?) v jejich původním 
prostředí na Volyni bezprostředně po přechodu fronty 
bylo mnoho našich spoluobčanů (včetně autorky této 
recenze) informováno prostřednictvím reemigrantů – 
volyňských Čechů. I oni vesměs vyprávěli až neuvě
řitelné příběhy o vraždách, loupežných přepadech 
a dalších hrůzách, před nimiž prchali ze svého volyň
ského domova. Tvrdili přitom, že se na nich podíleli 
jak bolševici, tak i ukrajinští nacionalisté. Pro českou 
(stejně jako slovenskou a ukrajinskou) historiografii 
se v tomto směru zřejmě otevírá další dosud zcela ne
probádané téma, které by mohlo přinést řadu překva
pivých, nových historických zjištění.

Nina Pavelčíková

SZCZEPAŃSKI, Marek S. – NAWROCKI, To
masz – NIESPOREK, Andrzej (eds.): Deficyty 
ba dań śląsko znawczych. Katowice : Wydawnictwo 
Uni  wer sytetu Ślaskiego, 2010, 232 s. ISBN 97883
22619421, ISSN 02086336.

Sborník příspěvků a výběru z diskusních vystou
pení účastníků českopolské konference zástupců 
humanitních věd, obírajících se problematikou Slez
ska jakožto objektu komplexního bádání. Konference 
se konala z podnětu konference rektorů slezských 
univerzit, Mezinárodního centra slezských studií 
a Ústavu sociálních věd Slezské univerzity v Katovi
cích dne 2. března 2009 a byla v pořadí druhou, jež se 
věnovala bilanci společenskovědních výzkumů Slez
ska.7 Zástupci jednotlivých vědních oborů se ve svých 
vystoupeních zabývali na jedné straně již dosaženými 
výsledky bádání o Slezsku, ale důraz byl položen pře
devším na definování tematických okruhů a problémů, 
jejichž výzkum se buď vůbec nerozvinul, nebo vyka
zuje značné deficity, které brání dospět v dohledném 
časovém horizontu ke komplexnímu uchopení proble
matiky Slezska jako významného středoevropského 
regionu, nebo alespoň k jeho prvnímu stupni – projek
tované elektronické slezské encyklopedii.

O poměrně důkladnou a vyčerpávající bilanci do
savadního stavu historického bádání o Slezsku, re
alizovaného v Polsku, se pokusil Marek Czapliński 

7 CZAPLIŃSKI, M. – DEBICKI, J. – PRZERWA, T. 
(eds.): Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk history-
cznych. Wrocław 2007.

(Uniwersytet Wrocławski), navazuje tak na výsledky 
konference Deficity výzkumů historických věd v oblasti 
Slezska, která se konala v září 2007 na vratislavské 
univerzitě. V kontrastu s tímto do hloubky jdoucím 
pohledem bylo vystoupení Zdeňka Jiráska (Slez
ská univerzita v Opavě), bilancující výsledky a vacat 
české historické vědy při studiu slezské tematiky. 
Jeho pohled byl silně jednostranný, upřednostňující 
jeho opavské pracoviště a nedoceňující to, co bylo 
vykonáno na ostatních akademických, resp. odbor
ných pracovištích. I historika zaujmou v referovaném 
sborníku bilanční statě k dějinám umění (E. Cho
jecka, Uniwersytet Śląski w Katowicach), literární 
vědě (K. Biliński, Uniwersytet Wrocławski) či vědě 
o architektuře (A. Niezabitowski, Politechnika Śląska, 
Katowice). Značné úspěchy, ale i nedostatky výzkumu 
současného jazyka ve Slezsku komentovala J. Tam
borová (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Pro
blematika etnologických výzkumů ve Slezsku, regionu 
z tohoto hlediska velmi komplikovaném a dynamicky 
se proměňujícím, byla tématem bilanční zprávy I. Bu
kowskéFloreńské (Uniwersytet Śląski w Katowi
cach), na kterou zčásti navazovalo vystoupení J. Haj
dukNijakowské (Uniwersytet Opolski) o bádání 
o slezském folkloru. Na konferenci zazněly i bilanční 
zprávy z oborů, které jsou v českém bádání o Slez
sku dokonale bílými místy nebo jsou teprve ve stadiu 
rozvoje. Mám tu na mysli moderně koncipovaná tzv. 
regionální studia (ve smyslu interdisciplinární regio-
nal science – A. Klasik a F. Kuźnik, Akademia Eko
nomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), 
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sociálněekonomické geografie (K. Heffner, taktéž 
z katovické ekonomické akademie), s regionem spjaté 
sociologie (W. Światkiewicz, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach) a regionálně orientované politologie 
(A. TrzcielińskaPolusová, Państwowy Instytut Nau
kowy – Instytut Śląski w Opolu).

Zdá se, a referovaný sborník k tomu přímo vyzývá, 
abychom se také my, kteří bádáme o Slezsku na čes
kých vědeckých pracovištích, pokusili o podobnou 
bilanci. Kdysi, před více než desítiletím, se o to poku
sili historikové.8 Ale i v této vědě došlo ke značnému 
pohybu a dnes je situace diametrálně odlišná. Mnohé 
z toho, co bylo formulována jako postulát, se stalo 
skutkem, řada témat dosud zůstává nedotčena. Ještě 
horší situaci vidím v ostatních humanitních vědách. 
Nebylo by od věci vnímat katovickou konferenci jako 
výzvu?

Milan Myška

ŠUCH, Juraj: Narativní konstruktivizmus Haydena 
Whitea a Franka Ankersmita. Ostrava : Filozofická 
fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010, s. 234. 
ISBN 9788073689353.

Mluví se dnes často v humanitních vědách o tom, 
že dějiny nám nemohou být přístupné jinak než v po
době konstruovaných kauzálních vztahů a především 
příběhů, pomocí nichž se pokoušíme spojit a pochopit 
události. Není proto překvapivé, že předmětem stu
dia se v poslední době stává problém narativity (vy
právění) v historiografii, přičemž se reflektují rozdíly 
a shody mezi narativem textů historiografických a li
terárních. Je známým faktem, že hlavním iniciátorem 
této debaty je americký teoretik historiografie a lite
rární vědec Hayden White. Podobné myšlenky rozvíjí 
jeden z jeho následovníků, holandský teoretik historie 
Frank Ankersmit. Na dílo těchto dvou osobností se 
zaměřuje monografie Juraje Šucha, filozofa Fakulty 
humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Autor oprávněně chápe oba badatele jako 
představitele tzv. narativního konstruktivismu, který 
je alternativou k tradičnímu pojetí historiografických 
výkladů chápaných jako rekonstrukce či snad objek
tivní kopie dějinné skutečnosti.

J. Šuch vykládá názory obou autorů vždy v chrono
logické perspektivě, a ukazuje tak velmi důkladně vý
voj a proměny jejich myšlení. Předkládá popis, ale zá
roveň i základní interpretaci jejich názorového světa. 
Velmi užitečné jsou poznámky k rozsáhlé recepci knih 
H. Whitea v okruhu mezinárodní odborné veřejnosti, 
větší pozornost mohla být věnována polemickým re
akcím v německém prostředí, které většinou nepřijalo 
vstřícně tezi o fikčnosti a literárnosti historiografie. 
Bylo by užitečné připomenout také fakt, že H. White 
formoval koncept amerického nového historismu, 
který se prosadil zejména v literárněvědném a kul

8  BORÁK, M. (ed.): Slezsko v dějinách českého státu : 
Sborník z vědecké konference k 50. výročí Slezského 
ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Opava 
1998.

turologickém bádání (srov. česky vydanou antologii 
Nový historismus / New Historicism, ed. J. Bolton, 
2007). Výklady o Ankersmitovi jsou dosti objevné také 
proto, že znalost tohoto autora je v československém 
kontextu minimální. Velmi přesná je charakteristika 
Ankersmitova konstruktivistického chápání histo
rie v souvislosti s postmodernismem a narativismu 
v kontextu s novými formami historického psaní, ja
kými jsou dějiny každodennosti nebo mikrohistorie. 
Produktivní diskusi může jistě i ve slovenskočeském 
prostředí vyvolat zprostředkování Ankersmitových 
názorů o nostalgii jako o možném vůdčím principu 
postmoderní historiografie, na níž holandský teoretik 
oceňuje upřednostňování estetických kritérií před hle
disky politickými a etickými. 

J. Šuch předložil velmi důkladný, terminologicky 
precizní výklad s množstvím citátů. Vzhledem ke 
složité teoretické problematice mu velmi prospívají 
názorné příklady. Na s. 79–83 je velmi šťastně rozví
jen na základě příkladů různých historiografických 
obrazů dění ve Slovenském štátě v letech 1939–1945, 
na s. 125–126 podobně pomocí způsobů informo
vání o zaplavení italského města Sarno sopečným 
bahnem v roce 1998. Podobná zkonkrétnění účinně 
přibližují dosti abstraktní látku i čtenáři, který je do 
tématu méně zasvěcen. Škoda že je tento postup spíš 
výjimečný; většinou se autorův výklad drží roviny 
teoretické. Přehlednost textu navíc narušuje naduží
vání rozsáhlých poznámek pod čarou. Velmi dobrou 
pomůckou je naopak v této čtenářsky náročné knize 
jmenný rejstřík. 

Myšlení Haydena Whitea v posledních letech dosti 
silně rezonuje i v českém prostředí. Také u nás začínají 
někteří badatelé uznávat a studovat literární aspekty 
historických děl, roli imaginace, rétoriky i narativity 
při jejich vzniku a působení (srov. Milan Řepa, Poetika 
českého dějepisectví, 2006). Nechybí však ani hlasy po
lemické, a to z tábora historiků i literárních teoretiků 
(srov. zejména práci Lubomíra Doležela, Fikce a his-
torie v období postmoderny, 2008). Ostatně i ohlasy 
na nedávno v češtině vydanou Whiteovu Tropiku dis-
kurzu (2010) dokládají, že se domácí historiografická 
a literárněvědná scéna s tímto typem uvažování potře
buje vypořádat. Slovenská monografie Juraje Šucha 
o narativním konstruktivismu může do této diskuse 
velmi výrazně vstoupit. 

Jan Malura

CAMPBELL, Duncan B.: Tábory římských legií 
27 př. n. l. – 378 n. l. Praha : Grada Publishing, 2009, 
64 s. ISBN 9788024728711

Vďaka vydavateľstvu Grada Publishing sa českému 
i slovenskému čitateľovi dostáva do rúk publikácia po
predného odborníka na antické vojenské dejiny Dun
cana B. Campbella, ktorá poskytuje cenné poznatky 
o vývoji a vzhľade pevností rímskych légií cisárskeho 
obdobia. Kniha vychádza z výsledkov archeologic
kých výskumov, ale aj zo štúdia literárnych a epigra
fických prameňov, na ktoré sa autor odvoláva priamo 
v texte.
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Po krátkom úvode do problematiky (s. 4) a stručnej 
chronológii (s. 5–6) prechádza Duncan B. Camp
bell priamo k priblíženiu vývoja a podoby rímskych 
legio nárskych táborov. Časové vymedzenie jeho vý
kladu ohraničuje začiatok Augustovho principátu 
(27 pred n. l.) a ťažká porážka Rimanov v bitke pri 
Hadrianopole v roku 378 n. l. V prípade principátu 
(od Augusta po Severovcov) sa rozhodol postupovať 
tak, že vždy osvetlil vývoj vojenských základní legio
nárov za vlády jedného či dvoch cisárov v chronologic
kej postupnosti (s. 7–32). Čitateľ sa na tomto mieste 
môže zoznámiť s rozmiestnením légií na celom území 
Rímskej ríše, s ich presunmi, vznikom, zánikom 
resp. zlúčením, čo podstatne vplývalo na výstavbu 
nových, prípadne úpadok alebo až zánik starých vo
jenských táborov. Na základe výpovedí prameňov sa 
autor okrem iného snaží objasniť príčiny týchto zm
ien v konkrétnych prípadoch. Zároveň si všíma účasť 
jednotlivých légií na politickom živote impéria. Výklad 
o vývoji legionárskych základní je po vymretí dynastie 
Severovcov prerušený a do popredia sa dostáva obraz 
pevnosti a jej súčasti (s. 33–48). Pozornosť sa venuje 
celkovému plánu základne, jej opevneniu a budovám 
ako boli nemocnica (valetudinarium), obilnica (ho-
rrea), kúpele (thermae) či dielne (fabricae), ktoré 
neodmysliteľne patrili k takémuto táboru. Čitateľ sa 
tu oboznamuje nielen s využitím a obvyklým umiest
nením týchto stavieb, ale aj so zaujímavými archeo
logickými nálezmi, ktoré boli v nich objavené počas 
výkopových prác. V nasledujúcej kapitole nazvanej 
Život v legionářském táboře (s. 49–56) sa opisuje viac 
vnútorná štruktúra légie a jednotlivé druhy ubytova
cích priestorov ako každodenný život legionára, ktorý 
napriek avizovanému názvu zostáva bokom. 

V záverečnej časti nadväzuje  Duncan B. Campbell 
na prerušený výklad o vývoji legionárskych táborov 
a podáva informácie o situácii za neskorého rímskeho 
cisárstva (dominát), pričom v porovnaní s princi
pátom je tomuto obdobiu venovaný omnoho menší 
priestor (s. 57–61). Pri výklade sa v tejto časti naďalej 
dodržiava chronologický princíp, ale upustilo sa od 
členenia podľa vlády jednotlivých cisárov. V popredí 
autorovho záujmu tu stoja vojenské reformy cisárov 
Diocletiana a Constantina I. a s nimi súvisiaca otázka 
redukcie počtu mužov v légiách. 

Kniha obsahuje odporúčanú výberovú literatúru 
(s. 62), ktorú až na jednu výnimku reprezentujú cud
zojazyčné publikácie. Zaujímavý doplnok publikácie 
predstavuje výkladový slovníček latinských pojmov 
(názvy ulíc, brán či úžitkových stavieb), ktoré musel 
ovládať každý obyvateľ rímskej vojenskej základne, 
aby sa mohol orientovať v jej areáli (s. 63). 

Text knihy sprevádza množstvo čiernobielych i fareb
ných nákresov, mapiek, obrázkov a fotografií z archeo
logických výskumov, ktoré dopĺňa odborný komentár. 

Na záver konštatujeme, že autorovi sa na pomerne 
malej ploche 64 strán podarilo podať plastický obraz 
rímskych legionárskych táborov a zachytiť hlavné 
trendy v ich vývoji počas cisárskeho obdobia.

Tomáš Klokner

 PALÁT, Jiří – ŠRÁMEK, Pavel: 500 let výroby pa-
píru v Českém Slezsku (1507–2007). Opava : vlastním 
nákladem, 2007–2010, s. p. ISBN chybí. 

Autoři, technik J. Palát a archivář P. Šrámek, již ně
kolik let soustřeďují své badatelské úsilí na problémy 
historického vývoje papírnického řemesla a posléze 
průmyslu na území Českého Slezska. Pobídkou k této 
badatelské práci jim bylo blížící se pětisté výročí první 
zmínky o produkci papíru na území našeho dnešního 
Slezska v privilegiu českého a uherského krále Lud
víka, potvrzeném v roce 1507 zemskému hejtmanovi 
opavskému Albertu Sobkovi tehdejším polským krá
lem Zikmundem. Připomíná se v něm první „papírový 
mlýn“ na katastru Opavy a dnešního území Českého 
Slezska vůbec. Historie papíren je dovedena do druhé 
poloviny 20. století, do doby, kdy byly privátní papírny 
v regionu buď znárodněny, nebo zanikly. Rozvoj slez
ského papírenského průmyslu autoři periodizují do 
pěti epoch. První trvala od roku 1507 do konce 16. sto
letí, druhá od počátku 17. století do roku rozdělení 
Slezska (1742); autoři je charakterizují jako rozšiřo
vání papírenské výroby na území Českého Slezska. 
Třetí fázi představuje období zániku ručních papíren 
a nástupu strojové výroby, čtvrtou pak rozvoj strojního 
papírenského průmyslu do roku 1945. Poslední fázi 
vyplňuje krátké období znárodňování tohoto odvětví 
průmyslu. Vedle stručných úvodních kapitol k jednot
livým obdobím vývoje papírenského průmyslu postu
pují autoři tak, že se v příslušném chronologickém 
úseku zabývají historií jednotlivých slezských papíren 
a prezentují ji převážně analistickým způsobem – to
tiž soupisem chronologicky seřazených událostí, re
levantních k historii jednotlivých papíren. Autorům 
je třeba přiznat přímo mravenčí heuristickou práci. 
Excerpovali několik desítek fondů domácích i zahra
ničních (hlavně polských) archivů a sotva lze doufat, 
že se v dohledné době podaří někomu dalšímu rozšířit 
faktografickou základnu k jejich tématu. To má ovšem 
i druhou stránku: cesta ke skutečné syntéze vývoje od
větví od takto koncipované práce nebude ani snadná, 
ani rychlá. Knížka, o které přinášíme tuto stručnou 
informaci, je vlastně mechanickým souborem šesti 
separátů článků, otiskovaných v letech 2007 až 2009 
na stránkách Časopisu Slezského zemského muzea 
v Opavě, série B. Lze pochválit, že autoři si dali velkou 
práci s výběrem obrazových i textových příloh (v počtu 
113, z nichž jsou mnohé v barvě), které nebylo možné 
z nejrůznějších důvodů připojit k jednotlivým statím 
uveřejňovaným časopisecky. Málo potěšující je kon
statování autorů, že pro knižní vydání této užitečné 
práce se nenašel sponzor, a tak autoři zvolili cestu 
vlastního nákladu, neobvykle nízkého (30 výtisků).

Milan Myška 

SVOBODA, Rudolf: Jan Prokop Schaaffgotsche : 
První biskup českobudějovický. Pontes pragenses, 54. 
Brno : L. Marek, 2009, 319 s. ISBN 9788087127179.

Knihou Rudolfa Svobody se nám do rukou do
stává snad dosud nejsystematičtější zpracování života  
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a působení prvního českobudějovického biskupa 
J. P. Schaaff gotscheho (1748–1813). Monografie, 
zčásti čerpající z informací předcházejících badatelů 
(typu K. A. Hubera či J. Kadlece),9 které jsou ovšem 
povětšinou kusé a místy nepřesné, se nesoustřeďuje na 
pouhou faktografii, ale i přes značnou absenci mate
riálů osobní povahy se snaží zařadit tohoto biskupa do 
dobových myšlenkových proudů.

V prvních kapitolách knihy se autor pokouší o defi
nici osvícenství, potažmo s ním spojeného josefinismu, 
tedy období či směru, který Schaaffgotscheho ovliv
nil a ze kterého ve svém působení vycházel. V tomto 
úvodu může čtenář naleznout i stručnou charakteris
tiku badatelů, již se zabývali josefinismem, především 
v jeho filozofickonáboženské otázce. Myšlenky osví
cenství, které v rakouské monarchii nabyly podoby 
tzv. rakouského osvícenství, byly ve způsobu vlády 
uplatňovány počínaje císařovnou Marií Terezií. Vr
chol tohoto pronikání můžeme spatřovat v panování 
jejího syna Josefa II. (1780–1790). Jak se josefinis
mus projevoval v působení biskupů jakožto hlavních 
koordinátorů církve, z níž císař Josef učinil nepostra
datelnou pomocnici své vlády, je ukázáno na třech 
jejich konkrétních zástupcích. Tímto úvodem si autor 
perfektně připravil půdu pro vyprávění následujícího: 
Jan Prokop Schaaffgotsche pocházel z významné 
šlechtické rodiny původem ze Slezska. Ještě při stu
diu na vídeňském Terezianu se stává olomouckým 
domicelářem (čekatelem na místo kanovníka) a roku 
1771 je vysvěcen na kněze. Schaaffgotschova církevní 
kariéra už od počátku nabrala vysokých obrátek. Roku 
1772 je jmenován sídelním kanovníkem v královehra
decké diecézi a po smrti tamějšího biskupa Blümme
gena se do příchodu nového pastýře stará o diecézi 
z titulu generálního vikáře a oficiála. V Hradci Králové 
zastává tuto funkci i po příchodu dalších biskupů, na
víc je pověřen i dohledem nad hradeckým kněžským 
seminářem. Po uvolnění místa v olomoucké kapitule 
přechází právě sem a v roce 1780 je jmenován tamním 
sídelním kanovníkem a arcijáhnem. V arcidiecézi pů
sobil do roku 1783, kdy byl císařem Josefem II. jmeno
ván generálním vikářem a světícím biskupem pražské 
metropole se sídlem v Českých Budějovicích. V této 
době už ovšem uzrává u císaře plán na zřízení nového 
biskupství právě v tomto městě. Kniha velmi detailně 
popisuje proces vzniku tohoto biskupského stolce. 

9 V případě Kurta Augustina Hubera jedne zejména 
o sérii článků k dvoustému výročí založení česko
budějovického biskupství v časopise Archiv für Kir-
chengeschichte von Böhmen – Mähren – Schlesien, 7, 
Festschrift zur zweiten Säkularfeier des Bistums 
Budweis 1785–1985. Königstein im Taunus 1985: 
Kirche in Südböhmen. Ein Überblick (s. 7–36), Die 
Gründung des Bistums Budweis 1784/85 (s. 37–49), 
Johann Prokop Graf Schaaffgotsche, erster Bischof 
von Budweis (s. 56–67) a Der Budweiser bichöfliche 
Visitationsbericht von 1811/12 (s. 68–87). Jaroslav 
Kadlec pojednává o Schaaffgotschově životě ve knize 
Českobudějovická diecéze. České Budějovice 1995. 

I když je tento akt oficiálně ukončen až roku 1789, už 
o čtyři roky dříve je Schaaffgotsche jmenován do čela 
nové českobudějovické diecéze. 

Schaaffgotsche se stává biskupem v období josefín
ských reformních kroků, jež nejenom na jihu pražské 
arcidiecéze znamenají zásah do života některých cír
kevních institucí, ale které představují i redukci do té 
doby obvyklé barokní zbožnosti. Schaaffgotschovo 
působení autor sleduje velmi detailně a hodnotí je 
velmi pozitivně. Za jeden ze Schaaffgotschových 
důležitých počinů je bezesporu pokládáno založení 
biskupského kněžského semináře v Českých Budějo
vicích roku 1803.

Za nejzajímavější považuji čtvrtou, poslední, část 
této monografie – ta se zabývá individualitou této 
osobnosti. Schaaffgotschův vztah ke státu a k papeži 
byl určován církevněpolitickou realitou v habsbur
ské monarchii, kdy byl určujícím činitelem panovník. 
Schaaffgotsche na této skutečnosti nemohl a ani ne
hodlal nic měnit. Mezi těmito dvěma stranami se sna
žil nacházet rovnováhu. Jeho loajalita patřila panov
níkovi i papeži, ale každému úplně v jiných oblastech 
a nepochybně v tom neviděl rozpor.

Byla zde vyvrácena i starší „zařazení“ Jana Prokopa 
Schaaffgotscheho do dobových duchovních proudů. 
Schaaffgotsche nebyl vyhraněný jansenista, nebyl fe
bronián, ale lze ho zařadit do katolického osvícenství. 
Jak autor píše: […] neodmítal vnitřní i vnější projevy 
zbožnosti z doby minulé, ale podporoval ty, které dle něj 
měly vnitřní hodnotu, a naproti tomu se stavěl proti těm, 
u nichž viděl vliv pověr. Svou činností a osobní zbož
ností stavěl most mezi obdobími baroka a restaurace. 

Celá monografie výborně balancuje mezi katolic
kým a nekonfesně vyhrazeným hodnocením epochy 
josefinismu. I když se autor neuchyluje přímo k vele
bení Schaaffgotscheho osoby, lze z díla jasně vycítit 
autorův obdiv k této postavě. I přesto jsem si poopravil 
pohled na josefínského duchovního, jímž Schaaff
gotsche nepochybně byl a který je často katolickými 
badateli hodnocen spíše negativně: Nedokázali se při-
blížit prostým věřícím, jejichž jazyk neovládali, ani niž-
ším duchovním a vedli ve svých palácích feudální život, 
který už v 19. století budil pohoršení.10 U Jana Prokopa 
Schaaffgotscheho je opak pravdou.

Václav Lunga

KITZLER, Petr (ed.): Příběhy raně křesťanských mu-
čedníků : Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrolo-
gické literatury. Praha : Vyšehrad, 2009, 400 s. ISBN 
9788070219898.

Osudy raných křesťanských mučedníků a světců 
zachycené řeckou a latinskou hagiografií představují 
u nás dosud jen málo sledovanou oblast. Tyto texty, 
zachycující prizmatem osobního utrpení vyznavačů 
raného křesťanství střet mezi dosud dominujícím po
hanstvím a soudobými vyznavači Krista, nepřipouštějí 
pochybnosti, která ze stran vyjde vítězně z odehráva

10 POLC, J. V.: Stručný přehled dějin českých a morav-
ských diecézí po třicetileté válce. Praha 1995, s. 9.
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jícího se konfliktu. Z tohoto hlediska se hagiografie 
stala důležitým prostředkem k posílení sebevědomí 
utvářející se křesťanské komunity. 

Předložený soubor překladů promyšleně vybraných 
21 hagiografických obrazů je uveden obšírnou studií 
J. Šubrta, jenž pod sugestivním názvem Sanguis mar-
tyrum, semen Christianorum přibližuje dnešku feno
mén mučednictví v rané církvi z hlediska teologického, 
historického, ale i psychologického, rozšířeného u ne
kompromisních ctitelů Kristových do počátku 4. stol. 
po Kr. Hlavním cílem redakčního a překladatelského 
kolektivu Příběhů bylo představit českému zájemci 
řeckou a latinskou hagiografii v její chronologické 
a geografické rozrůzněnosti, jakož i v žánrové pest
rosti od strohých zápisů prováděných výslechů přes 
pokusy zachytit v širším záběru individuální hrdinství 
mučedníků po výtvory sledující hlubší psychologické 
a svým způsobem i umělecké cíle.

Ke kvalitám publikace patří překladatelská přes
nost a odpovídající české vyjádření originálního 
textu. Pozitivně se tu zřejmě projevila skutečnost, že 
se na překladech podílelo několik autorů, což v čes
kém znění napomohlo jazykovému a stylistickému 
odstínění jednotlivých děl. Překladatelům se podařilo 
překonat i úskalí, které představuje sám slovník křes
ťanských spisovatelů, u nichž mnohé řecké a latinské 
výrazy nabývají významu odlišného od běžného úzu. 
Každý překlad je uveden samostatným úvodem, při
bližujícím čtenáři zásadní problematiku daného textu. 
Tyto vstupní pasáže stejně jako vlastní překlady jsou 
provázeny podrobným věcným poznámkovým apará
tem, v němž je soustavně využíváno rozsáhlé, zvláště 
nejnovější odborné bibliografie. Výsledný dojem, 
vyvolávaný výpovědí Příběhů, nemůže být jiný nežli 
vysoké ocenění hagiografie a její ideové funkčnosti 
v prostředí raných křesťanských pospolitostí, v nichž 
byly tyto texty nejen čteny, ale i společně předčítány. 
Jejich působivost byla zvyšována i výtvarnými pro
středky (malířská či mozaiková výzdoba shromažďo
vacích prostorů, iluminace rukopisů). V předložené 
publikaci je této součásti pohledu na oběti pronásle
dování věnována rozsáhlá, z velké části barevná pří
loha. Výtvarné zpodobnění hrdinů pronásledování je 
působivým prostředkem k prohloubení pohledu na 
tento aspekt historie raného křesťanství, a to způso
bem, jenž ani v odborných publikacích nebývá běžně 
aplikován a plně doceňován. 

Jan Burian

PIERENKEMPER, Toni (Hrsg.): Regionen und Re-
gio nale Industrialisierung : Zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung ostmitteleuropäischer Regionen im 19. Jahr-
hundert. Aachen : Schaker Verlag, 2009, 207 s. ISBN 
9783832279080, ISSN 09450815.

Publikace sestavená předním německým hospodář
ským historikem Toni Pierenkemperem přináší jede
náct příspěvků českých, polských a německých histo
riků, které zazněly na konferenci konané v roce 2005 na 
zámku v polských Pławniowicích. Mezinárodní konfe
rence byla koncipována jako přípravné jednání před 

světovým kongresem hospodářských historiků v Hel
sinkách, který se konal v roce 2006. Ve finské metropoli 
pak velká část příspěvků zazněla v rámci sedmdesáté 
sekce s názvem Industrialization in Middle Eastern 
European Regions during the XVIII and XIX Century. 

Studie uveřejněné v publikaci se věnují kapitalis
tické industrializaci jako fenoménu, který má bytostně 
regionální rozměr. Po zastřešujícím úvodu, kterým 
editor shrnul dosavadní stav bádání, následují vlastní 
příspěvky. Zájem autorů se přitom soustředil na ně
kolik významných středoevropských regionů. Velká 
pozornost jak německých, tak polských historiků 
byla již tradičně věnována regionu Horního a Dolního 
Slezska. Tři příspěvky byly zaměřeny na hospodář
ský vývoj Dolního Slezska. Zygfryd Piątek představil 
vývoj uhelného průmyslu v dlouhodobé perspektivě 
od 17. století do 19. století, Marcel Boldorf vývoj dol
noslezského lnářského průmyslu v 19. století a nestor 
polských hospodářských dějin Zbigniew Kwaśny 
prezentoval vývoj ostatních důležitých segmentů dol
noslezského průmyslu v 19. století, především sou
kenictví, bavlnářství, hutnictví železa, dolování rud 
a potravinářského průmyslu. Další čtyři příspěvky 
byly zaměřeny na region Horního Slezska. Toni Pie
renkemper ve své studii rozpracoval velmi zajímavou 
otázku role státu v industrializačním procesu první 
poloviny 19. století, zvláště v oblasti těžkého průmy
slu. Na určitá specifika hornoslezského podnikání 
upozornil mladý německý historik Klemens Skibicki, 
jehož příspěvek se týkal oblíbeného tématu velkopod
nikání vysoké šlechty (tzv. „magnátů“) v Horním Slez
sku. Zbývající dva příspěvky z pera německé badatelky 
Very Schulze a polského historika Wacława Długobor
ského jsou zaměřeny na specifický obor průmyslové 
výroby, který zaznamenal v průběhu 19. století ve Slez
sku značný rozmach – na výrobu zinku. 

Druhým zájmovým územím se pro výzkum regio
nálních souvislostí industrializačního procesu stala 
severovýchodní oblast habsburské říše, resp. oblast 
Moravy a Slezska. Na vývoj hutnictví železa v proto
industriálním období i v období průmyslové revoluce 
se dlouhodobě orientuje přední český hospodářský 
historik Milan Myška, který ve své studii sumarizoval 
dosavadní poznatky o vývoji moravskoslezského žele
zářství v novověku. Oblasti průmyslového Ostravska 
se dotýkají dva publikované příspěvky. Aleš Zářický 
se věnoval proměnám forem podnikání v báňském 
průmyslu v oblasti ostravskokarvinského revíru na 
přelomu 19. a 20. století. Pavel Kladiwa pak v souvis
losti se svými výzkumy občanské společnosti Moravy 
a Slezska představil zájmovou spolkovou činnost a lo
kální politickou činnost průmyslového podnikatelstva 
na Ostravsku. Poslední v publikaci uveřejněná studie 
z pera brněnského historika Lukáše Fasory vznikla 
v souvislosti s jeho výzkumy brněnské městské společ
nosti druhé poloviny 19. století. Autor se v ní zabývá 
velmi zajímavým tématem hospodářského významu, 
společenského postavení a veřejného působení řeme
slnických vrstev v modernizující se společnosti druhé 
poloviny 19. století. 
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Představovaná publikace zahrnuje tematicky velmi 
pestrou škálu příspěvků, přičemž dle mého názoru 
dobře prezentuje současný stav bádání o hospodář
ském vývoji střední Evropy v dlouhém 19. století. 
Kniha by jistě neměla uniknout pozornosti nikomu, 
kdo se zabývá středoevropským industrializačním 
procesem. 

Petr Popelka 

SÝKORA, Jan: Ekonomické myšlení v Japonsku. 
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 
2010, 198 s. ISBN 9788073083090.

Jan Sýkora již vydal řadu prací o japonských ději
nách v České republice i v Japonsku. Jeho nejnovější 
práce je výsledkem patnáctiletého studia hospodář
ských dějin a dějin předmoderního ekonomického 
myšlení. Tomu také odpovídá excelentní literární 
základna, ze které autor čerpal. Kniha postihuje více 
než 250 let historického vývoje. Jádrem je období od 
nástupu Tokugawů – tedy od počátku 17. století do 
začínající éry Meidži. Kniha je rozdělena na dvě části. 
V první autor podává teoretický úvod ke studiu dějin 
japonského ekonomického myšlení a širší výklad 
politického, ekonomického a intelektuálního rámce 
tokugawské společnosti. Ve druhé části se zabývá již 
vlastním ekonomickým myšlením. 

Za největší přínos bych především považoval pokus 
o komparaci s některými evropskými hospodářskými 
procesy. Autor se například zmiňuje o přítomnosti vý
razných protoindustriálních prvků, které se začínají 
v japonském hospodářství objevovat na přelomu 18. 
a 19. století. Z toho usuzuje, že nástup procesu for
mování ekonomické společnosti započal v Japonsku 
podstatně dříve než v roce 1868. Další otázkou, kterou 
si musí čtenář položit po přečtení takové práce, je, do 
jaké míry se dá mluvit o tzv. evropské výjimečnosti. 
Velice vhodný je také důraz, který autor klade v celém 
díle na pojmosloví, přičemž některé termíny jsou uve
deny v závorkách v japonštině, případně dále rozve
deny v poznámkovém aparátu. 

Za naprosto nevhodné ovšem považuji citování li
teratury, kde je uveden pouze autor a v závorce rok vy
dání knihy se stranami. To je značně nepřesné a čtenář 
musí neustále obracet na seznam literatury. Také se 
mi nelíbí některá autorova generalizující tvrzení hned 
v úvodu. Sýkora například píše (s. 7): Direktivy, bez 
ohledu na jejich charakter a sílu, jsou totiž extrémním 
nástrojem ekonomické kontroly a z dlouhodobého hle-
diska připravují celý systém o jeho dynamiku. Přestože 
má autor v seznamu literatury uvedeno jméno Josepha 
Aloise Schumpetera, není zde zařazeno jedno z hlav
ních děl tohoto ekonoma – Kapitalismus, socialismus 
a demokracie (Praha 2004), kde Schumpeter takový 
direktivní model představuje. Na jiném místě uvádí 
(s. 8): Aby […] však ekonomická společnost mohla 
vůbec vzniknout, musí být splněny dva základní před-
poklady. Na jedné straně musí být vytvořeny objektivní 
podmínky pro hospodářský rozvoj, tj. např. příznivý 
demografický vývoj […]. Domnívám se, že oba aspekty 
tedy hospodářský rozvoj a demografický vývoj mohou 

na sebe působit a tedy lze tvrdit, že demografický vý
voj není pouze podmínkou, ale také (snad primárně) 
důsledkem hospodářského rozvoje. Není snad pravda, 
že industrializace přispěla vedle jiných aspektů k velké 
populační expanzi?

Adam Židek

CLEMENT, Werner – GRÜNWALD, Oskar a kol.: 
Österreichs Verstaatlichte : Die Rolle des Staates bei 
der Entwicklung der österreichischen Industrie von 
1918 bis 2008. Wien : Manzsche Verlags und Univer
sitätsbuchhandlung GmbH, 2009, 210 s. ISBN 9793
214003418.

Kniha, která se zabývá vztahem státního a soukro
mého sektoru hospodářství určité země, je na knižním 
trhu stále spíše výjimkou. Autoři publikace již v úvodu 
ve své práci deklarují, že nejsou historiky, ale svědky 
procesů, o kterých píší, a v neposlední řadě také spo
luúčastníky těchto procesů. Jedná se v podstatě o za
jímavou spolupráci šesti autorů z univerzitního pro
středí a také bývalých ředitelů či členů řídicího aparátu 
různých hospodářských podniků. Práce je rozdělena 
zhruba na dva stejně velké úseky. V první části se au
toři snaží vylíčit kroky, ve kterých získával stát hlavní 
řídicí i vlastnickou roli v hospodářském systému země. 
Druhá část přibližuje čtenáři období od roku 1991 do 
roku 2008, které je příznačné převahou soukromého 
sektoru. 

Autoři vycházejí z rozsáhlé literární základny. Jsou 
zde zahrnuta díla vycházející již od padesátých let dva
cátého století. Výjimečně je užita i literatura starší. Za 
přínosné považuji také citování některých prací po
cházejících z univerzitního prostředí. Kniha je vcelku 
vyváženým způsobem rozdělena na více kapitol, při
čemž každá kapitola sleduje určitou logicky vyměře
nou etapu vývoje. Nejdříve je krátce vyložen historický 
kontext určitého období, poté je většinou popsán vý
voj hlavních průmyslových odvětví a jejich postavení 
v celém hospodářství země. Často autoři rozebírají de
tailně chod či postavení některého významného pod
niku a zacházejí tak až do přílišných detailů. Přínosem 
práce je, že se snaží zodpovědět otázky vlivu státu na 
chod ekonomiky nebo zasahování jednotlivých politic
kých subjektů do chodu hospodářství. Pozitivně také 
hodnotím snahu o stálou komparaci s některými ev
ropskými zeměmi a také četné využívání tabulek a pře
hledů, které napomáhají čtenáři v pochopení základ
ních aspektů celé složité problematiky. Práci považuji 
za další krok k postupnému pochopení nesmírně slo
žitého vývoje hospodářských dějin ve dvacátém století.

Adam Židek

KRAJČOVIČ, Milan: Slovenské národné hnutie v me-
dzinárodnom kontexte : Od roku 1820 po vznik Sloven-
ského štátu. Bratislava : Slovak Academic Press 2010, 
459 s., ISBN 9788080950590.

Publikace odborníka na mezinárodní souvislosti 
slovenských dějin 19. a 20. století představuje vý
znamný příspěvek k poznání slovenského národního 
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hnutí od jeho počátků v raném 19. století až po vznik 
Československé republiky v roce 1918, resp. vznik Slo
venského štátu v roce 1939. Celoživotní zájem o tuto 
problematiku, dlouholeté studium domácích i zahra
ničních (rakouských, maďarských, rumunských aj.) 
archivů, řada přípravných studií a monografií věno
vaných jednotlivým časovým úsekům či dílčím problé
mům byly v tomto díle přetaveny do syntetického, kom
parativně pojatého a přehledně zpracovaného výkladu. 

Chronologicky uspořádaná práce Milana Krajčo
viče se skládá ze dvou částí (dále členěných celkem do 
deseti kapitol) s mezníkem v polovině osmdesátých 
let 19. století, který znamenal posun od rostoucího 
nacionálního útlaku k oživení a aktivizaci slovenského 
národního hnutí až k jeho vrcholu v roce 1918 (1939). 
Autor se koncentruje především na vnější faktory 
a souvislosti emancipačního úsilí Slováků, stranou zá
jmu však nezůstaly na rozdíl od jeho předchozích stu
dií ani vnitřní (slovenské) dějinné okolnosti. Metodo
logickým východiskem práce je komparativní přístup 
s jinými národními hnutími v Uhrách, jenž umožnil 
vytvoření vskutku originální syntézy a nové vyhodno
cení slovenského národního hnutí.

Těžiště obsahem i rozsahem (459 stran) úctyhod
ného díla spočívá v kapitolách 1 až 7 (s. 19–411). 
V prvních šesti je čtenáři předložen mezinárodní kon
text slovenské otázky příslušného časového období 
a analýza dalších národních hnutí v Uhrách (Chor
vatů, Srbů, Rumunů), včetně jejich spojení se slo
venským protějškem. Mapuje v nich podrobně vývoj 
slovenskojihoslovanských vztahů do roku 1914, pro
měnu jejich kvality a intenzity. Zdrojem jsou vedle tak
řka vyčerpávající bibliografie k tématu rovněž bohaté 
tištěné a archivní prameny slovenské i zahraniční pro
venience, z nichž některé byly v minulosti badatelům 
nedostupné (např. Matice chorvatská 1863–1875). 
Důležitým mezníkem je autorovi rok 1875 a vypuknutí 
velké východní krize let 1875–1878, což mělo za ná
sledek změnu mezinárodního kontextu slovenského 
národního hnutí v závěru 19. století – obrat od priority 
chorvatské solidarity k jiným národům a státům (Češi, 
Rumuni, Srbsko, Rusko). Sedmá kapitola se věnuje 
období let 1914–1918, přičemž se koncentruje na 
zahraniční odboj, mezinárodní koncepce řešení slo
venské otázky (propolská, promaďarská, proněmecká, 
velkorakouská, pročeská) a národní hnutí v Uhrách. 
Osmá kapitola (s. 413–420) je potom stručným shr
nutím mezinárodního kontextu slovenského národ
ního hnutí v letech 1820–1918.

Emancipační snahy Slováků po roce 1918 jsou 
předmětem zájmu deváté kapitoly (s. 421–448). Tato 
kapitola představuje vstup do další fáze slovenského 
národního hnutí v novém poválečném uspořádání 
středoevropského prostoru se završením ve vytvoření 
Slovenského štátu v roce 1939. Sám autor ji v názvu 
označuje za „dodatek“, což ukazuje do jisté míry na 
její místo v monografii. Koncentruje se v ní především 
na situaci v prvních poválečných letech, rozbor exis
tujících zahraničněpolitických koncepcí slovenských 
separatistů dvacátých a třicátých let (středoevropská 

federace, kombinace federace a autonomie s Polskem, 
promaďarská koncepce, proitalská, proněmecká) 
a emancipační snahy v meziválečném období. 

K jinak znamenité práci lze snad mít jen několik 
drobných, spíše formálních výhrad. Text je sice dopro
vozen bohatým a hodnotným poznámkovým apará
tem, ale výrazně zde schází seznam použité literatury 
a pramenů, tedy standardní výbava každé vědecké 
práce. Snad by vhledem k poměrně velkému výskytu 
jmen uvítal čtenář také sestavení jmenného rejstříku. 
Rovněž místo resumé období let 1820–1918 v podobě 
osmé kapitoly by knize zřejmě více prospělo zařazení 
závěru za kapitolu o meziválečném období, kde by au
tor pojednal o celém sledovaném období. 

Bezesporu přínosné, faktograficky vyčerpávající, 
metodologicky podnětné a stylisticky bravurně na
psané syntetické dílo Milana Krajčoviče by nemělo 
zůstat mimo pozornost české historické obce. Naopak 
splňuje navýsost veškeré předpoklady, aby se stalo 
vítaným zdrojem informací o slovenských emancipač
ních snahách v letech 1820–1939. 

Petr Kadlec

LACKO, Martin (ed.): Zrod Slovenského štátu v kro-
nikách slovenskej armády. Bratislava : Ústav pamäti 
národa, 2010, 183 s., ISBN 9788089335190. 

Recenzovaná publikace mladého historika Mar
tina Lacka (Ústav pamäti národa) je věnována otázce 
zrodu Slovenského štátu, tedy tématu, které je slo
venskou historiografií posledních deseti let poměrně 
často reflektováno. Autor, jenž koncentruje svůj ba
datelský zájem na obecné a vojenské slovenské dě
jiny let 1939–1945, předkládá ve svém díle čtenáři 
komentovanou edici kronik z roku 1939 pocházejících 
od různých složek slovenské armády. Završuje tak vy
dávání malé řady edic dobových armádních pramenů 
(od roku 2007). Leitmotivem jeho práce je, jak sám 
podotýká, snaha přiblížit se publikováním a využitím 
armádních kronik k historické pravdě o zkoumaném 
období. Otázkou zůstává, do jaké míry může tomuto 
účelu posloužit právě tento analyzovaný pramen.

Rozsahem nevelké dílo (183 stran) lze rozčlenit 
na dvě hlavní části: úvod a část věnovanou edici ar
mádních kronik, jež je dále členěna podle kronik vy
braných armádních složek. Za poněkud matoucí lze 
považovat to, že nadpis úvodní části nekoresponduje 
s jejím názvem v obsahu. Rovněž zpracování úvodu 
knihy (s. 9–20) nelze přijmout zcela bez výhrad. Au
tor zde dává čtenáři nahlédnout do obecných dějin
ných souvislostí, vývoje a struktur slovenské armády 
či základních historických děl k tématu. Analyzuje 
zde také základní pramen – armádní kroniky – a vy
světluje způsob, jakým s nimi pracoval. Celkově pů
sobí obsáhlý úvod velmi zmateným dojmem. Zřejmý 
záměr vměstnat do něj co nejvíce informací způsobil, 
že se místo „standardního“ úvodu jedná spíše o cha
oticky uspořádaný shluk rozličných sdělení. Navíc 
části věnované obecným historickým souvislostem, 
které by měly být pilířem úvodu, byly pojaty snad až 
příliš stručně a povrchně. Naopak za zdařilé je možné 
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považovat pasáže o armádních kronikách či výstiž
nou ediční poznámku. Dílu by nepochybně prospělo, 
kdyby její úvodní část byla přehledně rozdělena ales
poň do dvou kapitol věnovaným historickému pozadí 
vzniku Slovenského štátu a rozboru armádních kronik, 
resp. ediční poznámce. 

Stěžejní část práce představuje komentovaná edice 
dvaadvaceti kronik různých složek slovenské armády 
z roku 1939, uložených v opisech v bratislavském Vo
jenském historickém archivu (s. 21–164). Ocenění 
si zaslouží jejich výběr z hlediska struktury sloven
ské armády, neboť jsou zastoupeny různé vojenské 
útvary – divize, pluky, prapory…, ale i specializované 
útvary typu vojenských nemocnic. Stejně tak je zdařilé 
geografické rozložení původců zvolených kronik po
krývající ve dvanácti lokalitách v podstatě celé území 
Slovenska. Přepisy kronikářských zápisů z roku 1939 
jsou doplněny poznámkovým aparátem s autorovým 
komentářem, jenž vysvětluje některé termíny, objas
ňuje historické souvislosti, přibližuje některé osob
nosti či upozorňuje na některé odborné práce k té
matu. Při této příležitosti je možné namítnout, jestli by 
si řada osobností zmíněná touto formou nezasloužila 
spíše samostatnou kapitolu v závěru knihy. Zde by se 
o nich mohlo přehledně pojednat kupříkladu pomocí 
abecedně seřazených biogramů o jednotlivých osob
nostech. 

Velmi kladně je nutné ohodnotit precizně zpraco
vaný jmenný a místní rejstřík. Cenný je rovněž seznam 
zkratek, i když někteří méně zasvěcení čtenáři v něm 
budou jistě některé zkratky z textu postrádat (např. 
VHA – Vojenský historický archiv). Dílo naopak velmi 
postrádá seznam citované odborné literatury či výbě
rovou bibliografii k tématu. Přes veškeré výše zmíněné 
výhrady se práce Martina Lacka jistě dočká ocenění ze 
strany zájemců o tuto oblast studia, ať již z řad odbor
ných historiků, či laické obce.

Petr Kadlec

DVOŘÁK, Jan: Židé v opavském Slezsku 1918–1945. 
Opava : Slezská univerzita 2009, 176 s. ISBN 97880
72485482.

V minulém roce vydal Ústav historických věd při 
Slezské univerzitě v Opavě publikaci s názvem Židé 
v opavském Slezsku 1918–1945. Kniha vznikla v rámci 
projektu Slezsko v dějinách českého státu a střední Ev-
ropy a jejím autorem je Jan Dvořák. Monografie, jak již 
samotný název napovídá, pojednává o osudech židov
ského obyvatelstva na území tzv. opavského Slezska 
v letech 1918 až 1945. Rozsahem nevelké dílo je rozdě
leno do sedmi systematicky uspořádaných kapitol, při
čemž každá je dále členěna na jednotlivé podkapitoly.

Po úvodní kapitole následuje druhá, jež je věnována 
podrobnému rozboru pramenné základny a literatury, 
z níž autor při psaní dané publikace vycházel. Stručný 
exkurz do minulosti vývoje židovského obyvatelstva 
na území opavského Slezska před vznikem samostat
ného Československa je předmětem třetí kapitoly. Ná
sledující dvě kapitoly pojednávají o životě Židů v mezi

válečném období a jejich osudech během válečných let. 
Jejich život v meziválečném období stručně vystihují 
jednotlivé podkapitoly věnované židovským obcím na 
Opavsku, politické angažovanosti Židů či sionistic
kému hnutí. Mimoto je čtenář seznámen s významem 
a podílem židovských obchodníků a podnikatelů na 
hospodářském životě daného regionu, získá infor
mace o jejich vzdělání, kultuře a společenském životě 
včetně židovských spolků. Autor neopomenul uvést 
rovněž antisemitické projevy ze strany místních oby
vatel či politických stran, které lze vůči židovskému 
obyvatelstvu pozorovat již od třicátých let 20. století. 
Tato část se stala volným přechodem z meziválečných 
let, pro Židy poměrně poklidných, ke krušným letům 
pod nacistickou okupací.

Předmětem páté kapitoly je život Židů v opavském 
Slezsku během nacistické okupace. Autor poukazuje 
mimo jiné na nárůst antisemitismu a s ním související 
vyhánění Židů z pohraničí, pronásledování či jejich 
útěky do jiných zemí, popř. vnitrozemí. Ve stručnosti 
se zmiňuje o zavedení říšského zákonodárství a proti
židovských zákonech, výrazně ovlivňujících do té doby 
poměrně poklidný život zdejšího židovského obyva
telstva. Hospodářské aktivy židovských podnikatelů 
a obchodníků byly již na počátku okupace omezeny 
a postupně byli Židé vyřazeni z hospodářského života 
úplně. Menší podkapitoly jsou věnovány transportům 
místních Židů do koncentračních táborů, pochodům 
smrti a nakonec osvobození a obnovení židovských 
obcí. 

Velmi zajímavý je obsah předposlední šesté kapitoly, 
kde se autor publikace věnuje popisu a charakteristice 
židovských památek na území opavského Slezska. 
Kapitolu rozdělil na dvě podkapitoly, z nichž jedna je 
zaměřena na synagogy a druhá na hřbitovy postavené 
na tomto území v minulosti.

V monografii se autor pokusil zachytit život Židů 
v opavském Slezsku v letech 1918 až 1945, což se mu 
povedlo. Kniha si jistě získá čtenáře všech věkových 
kategorií, kteří se o dané téma zajímají. Její systema
tičnost a nezabředávání do zbytečných maličkostí jistě 
přiláká nejen odbornou, ale také laickou veřejnost, 
a zařadí se tak po bok ostatních publikací zabývajících 
se životem židovských obyvatel na našem území. 

Eva Bánská

BIEBERLE, Josef: Cestou necestou mou krajinou 
his torie. Olomouc : Olomoucké vzdělávací sdružení, 
o. s., 2010, 146 s. ISBN 9788025483169.

Také Josef Bieberle, senior olomouckých univer
zitních historiků a legenda společenského života 

„druhého hlavního města Moravy“, se odhodlal, ná
sleduje příkladu svých generačních vrstevníků, vydat 
své vzpomínky. Záměrně zdůrazňuji „vydat“, protože 
napsány byly již dávno, v daleko větším záběru a roz
sahu – a lze jen litovat, že pro knižní vydání byl vybrán 
jen jejich fragment. Autor rezignoval na vzpomínání 
na své zážitky a prožitky v plném rozsahu svých osmi 
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desítek let života a – jak napsal v úvodu – jen chtěl při-
pomenout několik míst, která přispěla k utváření mého 
pohledu na dějiny. První dva oddíly memoárů jsou 
věnovány dětství v Lošticích (před válkou a za války) 
a studiu na gymnáziu v Lošticích, kde jeho osobnost 
formovalo několik vynikajících profesorů. Své setká
vání a střetávání se s fenoménem „sovětské reality“ 
vypsal v další kapitole, kde svá „setkávání“ sledoval 
od chvíle nadšení z osvobození svého města v roce 
1945 Sovětskou armádou přes peripetie vyrovnávání 
se s tímto fenoménem v době svého univerzitního pů
sobení až po „socialistickou tragédii“ – okupaci v roce 
1968 a pobyt Sovětské armády v Olomouci v normali
začním období. Význam působení prostředí beskyd
ských horalů ze Starých Hamer a Bílé na formování 
jeho osobnosti v časech letních pobytů v pronajaté 
chalupě pár kroků od soutoku Bílé a Černé Ostravice 
je námětem kapitolyeseje Lidé ze zátopy. Vyprávění 
o tom, jak hluboce zasáhlo do života desítek rodin bes
kydských horalů budování přehrady Šance a jaké byly 
jejich reakce na někdy násilné formy vyhánění, bude 
jistě v budoucnu cenným pramenem pro historika 
i historizujícího sociologa. K rozhodně nejzajímavěj
ším, ale také nejkontroverznějším (pro sílu názorové 
osobitosti) patří poslední kapitola, která pojednala 
o spolupráci novověkých historiků někdejšího Severo
moravského kraje, tedy hlavně jeho vědeckých center 
Olomouce, Ostravy a Opavy. Umožňuje v ní alespoň 
zběžně nahlédnout do poměrů a komplikovaných 
personálních vztahů na půdě olomoucké univerzity. 
Čtenář jen lituje, že takto informovaný autor toho ne
prozradil více. Byl by to nesporně významný přínos 
a zdroj informací pro příští historiografy této druhé 
nejstarší univerzity v našem státě. Knihu vzpomínek 
zakončuje esej o Cestě životem a Historických pracích 
Josefa Bieberleho z pera Svatopluka Ordelta a Miloše 
Trapla. 

Milan Myška

HLŮZOVÁ, Vlasta: Osobnosti Šternberska. Štern
berk : Vlasta Hlůzová, 2007, 261 s. ISBN 97880254
47352. TÁŽ: Osobnosti Šternberska ve 20. století. 
Šternberk : Vlasta Hlůzová, 2009, 278 s. ISBN 978
8025447352. TÁŽ: Prošli Šternberskem : Výběrový 
slovníček 225 osob ností. Šternberk : Vlasta Hlůzová, 
2010, 168 s. 

Šternberská biografka připravila v krátkém období 
let 2007–2010 tři svazky pojednání o osobnostech 
spjatých se Šternberskem. Úvodní dva svazky sledují 
životní příběhy osobností, jejichž pouť je již ukončena 
a těžiště jejich činnosti tkví ve 20. století, někdy s časo
vými přesahy přes jeho počátek i zakončení. V prvém 
svazku (32 biogramů) autorka představuje většinou 
ty, kteří přispěli k rozvoji národního života v regionu, 
případně se zasloužili o obnovení svobody a demokra
cie, ve druhém svazku (40 osobností) jsou v popředí 
zájmu především tvůrci v oblasti výtvarného umění 
a literatury. Autorka chce čtenáře zaujmout, proto do 
textu často vkládá citace z literatury i pramenů, v zá

věru jsou začleněny ukázky z tvorby, v některých pří
padech i výběrová bibliografie. Na konci jednotlivých 
hesel uvádí příslušnou literaturu, někdy v jejím rámci 
i prameny, původce ústních sdělení (obvykle rodin
ných příslušníků) a internetové zdroje. Úvod medai
lonu přináší vedle základních životních dat rovněž 
foto osobnosti.

Třetí svazek – „výběrový slovníček“ – navazuje 
na předchozí, ale podstatně rozšiřuje počet zastou
pených osobností i časový záběr. Vedle historických 
postav (Albrecht II. ze Šternberka, Karel starší ze 
Žerotína aj.) vystupují i četní současníci, v některých 
případech teprve v počáteční etapě své tvůrčí kariéry 
(např. v 80. letech narození Stanislav Černý, Adam 
Dostál). Představeny jsou nejen osobnosti, které v re
gionu trvale působily, ale též významní rodáci (Hana 
Maciuchová) či ti, kteří tu na čas zakotvili (Ivo Viktor), 
případně byli jen občasnými návštěvníky (Gabriela 
Preissová). Biogramy jsou ve srovnání s předchozími 
dvěma svazky většinou stručné, někdy zahrnují jen 
několikařádkový přehled se základními životními daty. 
Na rozdíl od Osobností Šternberska autorka neuvádí 
u jednotlivých hesel výchozí zdroje, pouze v závěru 
jsou začleněny oddíly Literatura (s. 157–161) a Inter-
netové zdroje a další prameny (s. 161–162). Vybraná 
fota jsou umístěna na obálce s grafickým naznačením 
a jménem na konci publikace.

Autorčiným pracovním úsilím i obětavostí (práce 
vydala vlastním nákladem) byl vytvořen potřebný 
zdroj pro kulturněhistorické poznání regionu, který 
takové dílo dosud postrádal.

Lumír Dokoupil

KELLER, Jan: Tři sociální světy : Sociální struktura 
postindustriální společnosti. Praha : Sociologické na
kladatelství (Slon), 2010, 211 s. ISBN 978807419
0315.

Nejnovější práce prof. Jana Kellera je výstižnou 
analýzou struktury současné společnosti. Domnívám 
se, že kniha není přínosem pouze pro obor sociolo
gie. Vzhledem k autorově sondě do vývoje společnosti 
předchozích šedesáti let, tedy do období po druhé svě
tové válce, je práce užitečná i pro historiky, ekonomy 
a politology. Důležitější však je, že tato studie neoslo
vuje pouze odbornou obec, ale nachází mnoho čtenářů 
i mimo univerzitní prostředí. Důvodem je jistě autorův 
nesmírně zajímavý a přesný výklad podložený roz
sáhlou českou, německou, anglickou a francouzskou 
literaturou. Autor vychází z široké komparace vývoje 
v mnoha zemích, a nalézá tak někdy až překvapivě 
podobné rysy v historickém vývoji napříč Evropou. 
Pokud se ve středověku mluvilo o trojím lidu – ti, co 
se modlí, ti, co válčí, a ti třetí, co na obě předchozí sku
piny pracují, můžeme dnes podle prof. Kellera rozdě
lovat populaci na tři sociální světy (elita, střední vrstvy 
a deklasované). S myšlenkou, dle které společnost 
přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměři
telnosti, se bohužel nedá než souhlasit. 

Adam Židek
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