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 VELKOVÁ, Alice: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? 
Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první 
polovině 19. století na příkladu západočeského panství 
Šťáhlavy. Práce historického ústavu AV Čr / opera in-
stituti historici pragae, řada A – Monographia, sv. 27. 
Praha : Historický ústav AV Čr, 2009, 586 s. IsBn 
978-80-7286-151-4.

Autorka se v současnosti řadí k našim mladým a na-
dějným specialistkám na historicko-demografickou 
problematiku v širším kontextu historiografie, kul-
turní a historické antropologie i etnologie. své hlavní 
badatelské úsilí orientuje na období raného novověku 
českých zemí v komparaci se střední Evropou a Ev-
ropou, tematicky na sledování života venkovského 
obyvatelstva a jeho vztahů, „nevztahů“ uvnitř spole-
čenství, k vrchnosti, státu a bohu. Protože základní 
ekonomickou, společenskou, kulturní a zejména bio-
logickou jednotkou byla rodina, respektive domácnost, 
dům, koncipuje práci prizmatem této rudimentální so-
ciální komunity. Výzkumné úsilí završila zveřejněním 
obsáhlé a obsažné monografie vydané péčí Historic-
kého ústavu AV Čr. Při jejím vytváření navázala četné 
vědecké kontakty na instituce i osobnosti zabývající se 
daným badatelským kontextem. Podařilo se jí zpraco-
vat ve značném rozsahu téměř 600 stran zajímavou 
a v mnohém podnětnou a inspirující práci, která se 
pokouší zachytit a přiblížit obraz rodiny a především 
domácnosti – domu – v době, kdy se začaly systema-
ticky a programově v duchu osvícenských teorií rodit 
moderní poměry se svými nově se utvářejícími práv-
ními normami, představami o svobodě a individualitě 
člověka, jeho majetku, ale také o zvycích, zlozvycích, 
morálce, skupinové i individuální mentalitě. Venkov-
ské prostředí spjaté s přírodou a jejím opakujícím se 
koloběhem náleželo ke konzervativním a setrvalým, 
na impulzy přicházející z jiného prostředí reagovalo 
specificky. 

Velková pojala monografii velkoryse a s noblesou, 
její přípravě a všem fázím zpracování věnovala ne-
malou péči a energii, téma zpracovávala v podstatě 
15 let (od seminární přes diplomovou až po disertační 
práci). zapojila se přitom do řady badatelských pro-
jektů organizovaných doma i v zahraničí zaměřených 
na region Čech. začala zprvu kurzy zaměřenými na 
historicko-antropologický výzkum rodiny, později 
se zúčastnila projektu Soziale Strukturen in Böhmen 
16.–19. Jahrhundert v jeho druhé fázi, která se usku-
tečnila v letech 1997–1999. Absolvovala rovněž za-
hraniční stáže ve Vídni, Cambridge, Göttingen, kde 
se seznámila s významnými odborníky mezinárod-
ního věhlasu, především s Univ. Prof. Michaelem 
Mitterauerem, Univ. Prof. Dr. Markusem Cermanem, 
prof. sheilagh C. ogilvie, prof. Jürgenem schlumbo-

hmem a mnoha dalšími. Úspěšně se zhostila práce na 
dvouletém grantu nazvaném Family Structures and 
Social Migration in Western Bohemia. Byla proto na 
zpracování tématu náležitě informačně, metodicky 
i metodologicky připravena. 

své odborné kvality prokazuje v rozsáhlé úvodní 
části, členěné do pěti kapitol a mnoha podkapitol, 
v níž se jednak zabývá vstupem do problematiky histo-
rické rodiny, prameny, metodami, proměnami sociální 
stratifikace venkova v časově vymezené periodě, jed-
nak poskytuje v mnoha rovinách informace k panství 
Šťáhlavy, jež jí bylo experimentální „laboratoří“. Daný 
blok uzavírá typy venkovské rodiny a domácnosti 
na Šťáhlavsku. svou profesionální připravenost ke 
zpracování nelehkého tématu autorka prokazuje v za-
svěceném vstupu pojednávajícím o dějinách bádání 
o rodině v historiografii, který je velmi dobře utříděn 
a vnitřně strukturován, čtivě a obratně stylisticky po-
dán. zachycuje problém v evropském a posléze čes-
kém kontextu, prokazuje znalost a orientaci v oblasti 
teorií i výzkumných výstupů. 

Šťáhlavské panství bylo rovněž adekvátně vybráno, 
splňuje typologickou bohatost – vedle městečka sta-
rého Plzence, administrativního centra pro panství 
Šťáhlavy, zahrnuje rovněž vsi sedlec a Lhůtu, které 
se nacházely v těsné blízkosti lokalit s protoindustri-
ální výrobou železa. Časově pokrývá dlouhé období 
dvou set let, jež ji umožňuje formulovat demografické, 
historiografické, antropologické i etnologické závěry. 
Pracovala s databází vytvořenou na základě excerpce 
římskokatolických matrik v rozsahu úctyhodných 
15 400 osob. sociální složení populace panství rekon-
struovala na základě využití pozemkových knih, první 
z let 1694–1695, přičemž se jevem zabývala až do roku 
1850. Dále používala soupis obyvatelstva podle víry 
z roku 1651, soupisy obyvatelstva z 19. století (při-
čemž soupis z let 1816–1824 zahrnuje veškeré obyva-
telstvo). Její pozornosti a excerpci neunikl ani status 
animarum z roku 1838. Bohatost a různorodost pra-
menné základny doplňují katastry: Berní rula z roku 
1654 a Tereziánský katastr. Autorka rovněž využila 
informací z urbáře panství z roku 1719 a konskripce 
obyvatelstva pro starý Plzenec z roku 1775.

Proměny sociální stratifikace populace panství uka-
zují na složitost problému a nemožnost vytvořit obraz 
poměrů pro celek českých zemí, tzn. zobecnit jej na 
základě lokálního vývoje. Vnější podmínky v jednotli-
vých mikroregionech byly dosti odlišné (nížiny, hory, 
místní ekonomické zdroje a specifika jejich využití 
atd.): vytvářely se regionálně rozmanité sociální kate-
gorie, které bývají v různých pramenech svým rozsa-
hem i obsahem odlišně podány. Proto autorka zavedla 
vlastní sociální strukturu šesti základních kategorií: 
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sedlák, chalupník, domkář, úředník, řemeslník, po-
druh. První tři skupiny se sjednocují pod pojmem 

„hospodáři“ – držitelé nemovitostí, jejichž součástí 
byly rozmanité polnosti, s výjimkou domkářů, kteří 
žádnou půdu neměli. V rámci „hospodářů“ pak roz-
lišuje velké a malé sedláky, větší a menší chalupníky, 
úředníky, kam řadí vedle osobně svobodných členů 
správního aparátu panství také mlynáře a hospodské 
(tj. vesnické elity), dále řemeslníky, kteří nedrželi do-
mek, domkáře držící domek se zahrádkou a podruhy, 
k nimž přiřazuje služebný personál zámku, ovčáky 
a hutníky. Těžko zařaditelnou kategorií byli výměnkáři 
a zcela na konci sociální stratifikace stáli žebráci. Vý-
voj směřoval k úbytku sedláků a dynamickému růstu 
domkářů, přičemž autorka shledala značné rozdíly 
mezi zkoumanými obcemi (nejvíce velkých sedláků 
nalezla ve starém Plzenci, koncentraci úředníků, ře-
meslníků a panských služebníků pak ve Štáhlavech, 
v sedlci pozorovala v souvislosti s rozvojem železáren 
růst domkářské vrstvy).

A. Velková konstatuje stálý zemědělský charakter 
panství po celou sledovanou dobu, přestože zde byla 
doložena řemeslná výroba, která však náležela k ty-
pickým venkovským hospodářským aktivitám a že-
lezárny měly jen místní působnost (později pobočka 
Škodových závodů v Plzni). zásadní je autorčino 
konstatování o struktuře a funkci venkovské rodiny 
a domácnosti v 18. století. oba tyto jevy začínají mít 
svou přibližně dnešní podobu právě až tehdy. zabývá 
se typy domácností a jejich skladbou, nejčastěji podle 
anglického autora P. Lasletta, i když si uvědomuje, že 
právě tato teorie byla podrobena kritice. struktura 
domácností se rychle měnila v průběhu času, jedna 
rodina tak může být definována a zařazena do růz-
ných typů, což je nevýhodou aplikace. Autorka došla 
k závěru o téměř 90% zastoupení tzv. jednoduchých 
rodinných domácností. skladbu domácností a so-
ciální stratifikaci řešila na základě použití předpisu 
daně z hlavy z roku 1820. Využitím tohoto pramene 
dokládá významnou skupinu obyvatelstva, která ne-
držela vlastní dům – bylo to 45 % domácností. K vyšší 
sociální vrstvě náležela cca čtvrtina tamější populace, 
33–40 % tvořila střední vrstva (domkáři, řemeslníci), 
35 % patřilo k dolní vrstvě (námezdně pracující, žeb-
ráci, atd.). Významné je autorčino šetření zabývající 
se vahou a funkcí čeledi v sociálně odlišně stratifikova-
ných domácnostech na panství. zjistila značné rozdíly 
mezi sedláky (60% zastoupení čeledi) a zahradníky 
(jen 25%), ale též s ohledem na fázi životního cyklu. 
selské rodinné domácnosti na počátku cyklu, v době, 
kdy ještě neměly své děti, zaměstnávaly mnohem více 
čeledi, než později, kdy již založily rodinu a dispono-
valy vlastními dětmi. Tato kategorie měla také nejvíce 
potomků. 

Těžiště práce spočívá ve druhé a třetí kapitole, 
v nichž se zaměřuje na poddanské usedlosti, jejich dr-
žitele a na životní cykly spojené se sociální mobilitou. 
V úvodu druhé kapitoly se nachází vhodně umístěná 
část věnovaná problematice druhu nemovitostí. na 
šťáhlavském panství se nacházely jen nemovitosti 

zakoupené, které mohli jejich držitelé volně prodat, 
postoupit dědici, ale na druhé straně se o ně museli 
starat, opravovat je a udržovat v dobrém stavu. ne-
zakoupená držba měla charakter pachtu, kde nebyla 
jistota setrvání na gruntě do smrti, udržování nemo-
vitosti šlo na vrub vrchnosti. 

oddíl věnovaný venkovským usedlostem a jejich 
držitelům otevírá, zcela ve shodě s optimálním čle-
něním práce, způsoby získávání usedlostí v daném 
konkrétním mikroregionu. Vyčleňuje čtyři základní 
podoby – převod od rodičů, kteří si vybrali dědice, 
získání od širšího příbuzenstva, obtížnější koupě 
usedlosti nebo její nová výstavba. Muži mohli usedlost 
získat rovněž sňatkem s dědičkou usedlosti, případně 
málo frekventovaně manželstvím s vdovou po bývalém 
hospodáři. Častější byla forma tzv. prozatímní správy 
usedlosti do doby dospělosti řádně ustaveného dědice. 
V tomto případě se otevíral prostor pestré a mnoho-
tvaré skupině mužů k uplatnění individuálních schop-
ností a kreativity po dobu správy k nahospodaření fi-
nančních prostředků a jejich využití k následné koupi 
vlastní usedlosti. Autorka si rovněž všímala četnosti 
jednotlivých cest a jejich proměn v čase, což graficky 
vyjádřila. neopomíjela ani genderové uchopení té-
matu, např. věnovala pozornost růstu váhy žen vdov 
v první polovině 19. století, které se po smrti manžela 
již podruhé neprovdaly a snažily se hospodařit samy, 
což lze interpretovat jako růst sebevědomí těchto žen. 

Bez povšimnutí nezůstaly ani málo četné až margi-
nální formy držby – např. držba více usedlostí najed-
nou, což sice právní předpisy nepřipouštěly, nicméně 
se dálo. Vlastnické, resp. v dané době držební, poměry 
na našem venkově dokládají odlišné pozice dětí podle 
pohlaví i pořadí narození. Usedlost se nesměla (až na 
vzácné výjimky) dělit, tzn. dědicem se mohlo stát jen 
jedno dítě, což býval syn (byl-li jaký), dcera dědila tak, 
že držitelem nemovitosti býval až do konce 18. století 
její manžel. stále platil právní přístup k ženě daný od 
antického starověku, což se začalo měnit až v souvis-
losti s procesem její emancipace s nástupem moderní 
doby. Protože podstatou a srdcem domu býval komín 
(topeniště), mohly se dělit domkářské nebo selské 
usedlosti za předpokladu, že bylo více komínů, tzn. 
kuchyní. I v období, na které se autorka zaměřila, žilo 
obyvatelstvo venkova v permanentní hrůze před smrtí 
hladem, takže pec a stůl jako místa přípravy a konzu-
mace jídla měly vysokou hodnotu a byly jádrem nemo-
vitosti. Dělení selských gruntů jako závažný problém 
státní politiky (potřeba vojska a tudíž akcent na růst 
počtu obyvatelstva) se pokoušela nepříliš zdařile řešit 
i Marie Terezie. Cestou se stalo oddělení stavebního 
pozemku a výstavba nové usedlosti. A. Velková sledo-
vala vlny těchto masovějších výstaveb venkova. Ade-
kvátně si rovněž všímala úlohy vrchnosti při obsazo-
vání usedlostí. Ke změně docházelo v důsledku smrti 
hospodáře nebo pro jiné příčiny (např. kvůli jeho 
zdravotnímu stavu, pro špatný stav usedlosti, atd.). 
Vrchnost, pokud hospodářství neprosperovalo, mohla 
neschopného hospodáře z usedlosti „sehnat“ a poku-
sit se různými formami (poskytování úlev pro nového 
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hospodáře, veřejná licitace, přemlouvání, sliby, zpro-
středkování sňatku mezi rodinami „starého“ a „no-
vého“ hospodáře) zfruktifikovat danou hospodářskou 
jednotku. Autorka uvádí řadu konkrétních příkladů, 
včetně zveřejnění dobových textů. 

V této souvislosti v obsáhlé podkapitole podrobně 
referuje o konkrétním průběhu bránění se poddaných 
zvyšujícím se nárokům vrchnosti na jejich energii 
a čas (růst robot a dalších povinností po třicetileté 
válce) na příkladu boje největších sedláků ve starém 
Plzenci. Dokládá, že hlavním leitmotivem jednání 
vrchnosti s poddanými v široké škále forem a způsobů 
byla její snaha zachovat kontinuitu dobrého hospoda-
ření a výnosů z každé usedlosti. Vrchnost se chovala 
již tržně, jednala z pozice dobrého hospodáře, kte-
rému není lhostejná celková rentabilita panství a jeho 
prosperita.

Velková se v dané kapitole pokouší naskicovat po-
kud možno v komplexní a „totální“ podobě obraz 
venkovských poměrů z hlediska vývoje dědického 
práva a všech dalších způsobů transferů majetku mezi 
poddanými v předmoderní době a v počátcích moder-
ních časů, kdy se agrární společnost začala pozvolna 
proměňovat. Vše se odehrávalo v rámci starého a již 
přežilého právního systému, kdy všechny vrstvy ven-
kovského obyvatelstva včetně nejbohatších sedláků – 
až na marginální vrstvičku svobodníků (mlynáři, 
rychtáři, atd.) – nemovitý majetek nevlastnily, pouze 
držely, přičemž vrchnost z titulu vlastnictví chtěla se 
svým majetkem v podstatě již kapitalisticky nakládat, 
tj. mít z něho nejen výnos pro vlastní spotřebu, ale také 
zisk. Při takto koncipovaném zásadním oddílu mono-
grafie věnovala autorka pozornost rovněž věku hospo-
dářů při změně držby a délce hospodaření. Došla na 
základě rozsáhlého a metodicky kvalitně provedeného 
výzkumu k závěru o větší stabilizaci zejména rodové 
držby usedlostí, což dokládá snižování fluktuace ven-
kovských populací v 18. století. Tento poznatek má své 
dalekosáhlé konotace v oblasti změn mentalit a v po-
sílení pozic rodů a v jejich rámci nukleárních rodin, 
což po třicetileté válce vrchnost s radostí umožňovala. 
Byla to cena nutná, placená za válkou zničený život 
na venkově. Docházelo tak k postupnému vytváření 
rodinného majetku poddaných, předávaného z poko-
lení na pokolení. Poddaní (resp. jejich část) tím z hle-
diska kulturních vzorů de facto napodobovali vrch-
nost a proměňovali se v dobré hospodáře, u kterých se 
postupně prosazoval jiný vztah k půdě i nemovitému 
majetku. V době před třicetiletou válkou byla velká 
fluktuace hospodářů na usedlostech, čímž se nemohl 
a také nevytvářel hlubší, důvěrnější a citovější vztah 
k majetkovým hodnotám patřícím de jure vrchnostem. 
Poválečné změny posilovaly utužování rodových pout 
poddaných a zvyšovaly váhu příbuzenstva. Velková 
doložila rovněž tendenci k nepřekračování hranic 
panství a prožití celého života v rámci této zdaleka 
nejen právní a správní jednotky. otázkou zůstává, zda 
je možno poměry na jednom konkrétním západočes-
kém panství vztáhnout na celé Čechy, respektive české 
země. 

Mimo její pozornost proto nemohla zůstat v daném 
kontextu zásadní oblast vývoje poddanského dědic-
kého práva. Autorka konstatovala, že i přes existující 
různorodost u nás, lze české území přiřadit k zápa-
doevropskému modelu, jehož stěžejním znakem byla 
nedělitelnost usedlosti a existence jednoho hlavního 
dědice (viz ustanovení Všeobecného občanského zá-
koníku z roku 1811 o třech dědických liniích, který 
opakoval zásadu šesti dědických linií stanovených 
v patentu z roku 1786). V rámci řešení této otázky au-
torka také dokládá snahu osvícenského rakouského 
státu odebírat část funkcí tradičním vlastníkům, tj. 
vrchnosti, církvi a obci, v jejímž rámci dochází již ve 
druhé polovině a ke konci 18. století k průniku státu 
do oblasti soukromého práva (viz např. změnu v dě-
dické praxi, kdy do 80. let 18. století dědil usedlost 
nejmladší syn, na základě patentu z roku 1787 to byl 
nejstarší syn, přičemž již existovala instituce testa-
mentu; viz také patent z roku 1791 O právě dědickém 
na selských statcích v Čechách). Autorka doložila do-
bovou praxi řadou konkrétních rekonstrukcí na bázi 
bohatého využití příslušných pramenů, včetně pečlivě 
vybrané fotodokumentace a hojných citací. A. Velková 
však šla mnohem dále a řešila řadu významných otá-
zek orientovaných např. k proměnám a vývoji převodu 
usedlostí v dlouhém časovém úseku od konce 17. sto-
letí do poloviny 19. století. Postihla a časově určila zá-
sadní tendenci vedoucí k dominanci převodu usedlosti 
na dědice již za života původního hospodáře a přechod 
do marginální pozice převodu po smrti otce. zajíma-
vou podkapitolu věnovala přiblížení dobové atmo-
sféry, názorů a rodinných strategií na věčnou otázku 
majetku. Konstatovala shodně s J. Goodym, že člověk 
bez majetku je rovněž osobou bez sociálních vztahů, ale 
také bez napětí, sporů a konfliktů. 

Další velkou, široce a detailně rozpracovanou vý-
zkumnou oblastí, nacházející se v obsáhlé a bohatě 
strukturované třetí kapitole, byla problematika život-
ního cyklu populací a s ní spojená sociální mobilita 
obyvatelstva. Autorka si byla velmi dobře vědoma, že 
komplikovaná majetková tematika se týká jen určité 
omezené vrstvy venkovské společnosti dané časové 
etapy – totiž osedlých a „majetných“, nikoliv neosed-
lých a bezzemků, její zájem se však upínal k agrární 
komunitě jako celku, nikoliv jen k její – byť významné – 
části. Proto dané zúžení zkoumané materie vyřešila 
touto cestou. Musela se zaměřit na exploataci jiných 
pramenů, na zdroje evidenční povahy, které registro-
valy všechno obyvatelstvo bez ohledu na jeho sociální 
pozici a zámožnost. Jsou jimi zejména soupisy obyva-
telstva a matriky. Pro panství Šťáhlavy se však až do po-
čátku 19. století žádné soupisy nedochovaly, proto byla 
A. Velková nucena použít římskokatolické matriky, při-
čemž aplikovala metodu pracující s kohortami. Vybrala 
si tři kohorty narozených, tak, aby mezi nimi byl ča-
sový odstup padesáti let, přičemž excerpovala matriky 
v délce deseti let. První pokrývala úsek v letech 1691–
1700, druhá 1741–1750 a třetí 1791–1800. Časové 
sondy zvolila autorka velmi dobře, můžeme říci sofis-
tikovaně, protože mohla vhodně sledovat produktivní 
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období obyvatelstva v dlouhodobém horizontu, při-
čemž i třetí kohorta ji poskytla vynikající možnost 
rekonstrukce mnoha řešených otázek, dokonce i rozší-
ření pramenné základny. Protože naopak první kohorta 
se jeví jako nejproblematičtější s příznačným nedostat-
kem relevantních informací, nebylo možno dodržet 
u všech tří stejný rejstřík zkoumaných jevů a ukazatelů. 

studium životního cyklu venkovských populací 
v etapě před nástupem modernizace má v daném typu 
výzkumu své výsadní a nezastupitelné místo vzhle-
dem ke známému faktu o vzájemné podobě životních 
osudů lidí této historické epochy. stále se pohybujeme 
v prostředí tradiční agrární společnosti spjaté podob-
nými zvyky, kulturou a mentalitou, jejíž příslušníci od 
narození po smrt procházeli víceméně stejnými život-
ními fázemi dětství, dospívání, manželství a stáří a to 
bez ohledu na to, v jaké kolébce se narodili a jak byli 
v průběhu svého života úspěšní. Jednalo se o etapu ne-
jen českých, ale obecně evropských dějin, kdy dozní-
vala v zásadě statická, dozadu obrácená a tradiciona-
listická společnost, a kdy z antropologického hlediska 
dožíval model lidského jednání, chování, prožívání, 
hodnotových stupnic, atd., který se zrodil a byl neod-
myslitelně spjat s konstituováním a existencí usedlé 
zemědělské civilizace. 

Uchopení zkoumané látky prostřednictvím život-
ního cyklu kromě toho badateli umožňuje postihnout 
a dekódovat tendence v sociálním vývoji dané popu-
lace a také zachytit sociální mobilitu, tzn. proměny 
sociálního statusu, vzestupy a pády jednotlivých kon-
krétních aktérů, ale také celých sociálních skupin. A. 
Velková v předchozí části práce však došla k závěru, že 
již v 18. století docházelo k uzavírání sociálních vrs-
tev, tzn. sociální avans se stával věcí nelehkou, hlavní 
formou získávání majetku bylo stále dominantněji dě-
dictví, což postihovalo především početné vrstvy neo-
sedlých. z jednotlivých fází životního cyklu se autorka 
nezaměřila na dětství. Kohortní analýze podrobila 
obce starý Plzenec, Šťáhlavy, sedlec a Lhůtu. Protože 
matriční zápisy z let 1691–1700 jsou na informace 
o sociálním původu otců narozených dětí velmi chudé, 
musela autorka využívat dat pozemkových knih (grun-
tovnic). nejvíce a v největším rejstříku excerpovaných 
a dále zpracovaných údajů a ukazatelů bylo pokryto 
období první poloviny 19. století. Autorka se zabývala 
nejen sociální pozicí otců a jejich dětí v době narození 
a při dosažení 15 let věku, ale také nemanželskými 
dětmi, předmanželskými početími, osudy matek ne-
manželských dětí, průběhem životního cyklu, tzn. 
dobou čelední služby, sňatky ve farnosti starý Plzenec, 
obdobím ekonomické aktivity populace, spojeném 
s migracemi a konečně stářím a smrtí. zaznamenala 
řadu vývojových změn a posunů. 

Práce končí rozsáhlým závěrem (14 stran), v němž 
se autorce podařilo postihnout charakter i možnosti 
monografie, kterou, podle mého soudu, správně 
označila za dílčí sondu do poměrů české vesnice ve 
zkoumaném čase, jíž je možno výborně použít ke 
komparaci různých prostředí i jako podnět k realizaci 
podobných výzkumů. I když se jedná v zásadě o his-

toricko-demografický typ zpracování, A. Velkové se 
podařilo vhodně a organicky využít evropského bá-
dání a jeho výsledků i metodických postupů a podnětů 
nejen na úrovni daného oboru, ale v mnoha přesazích, 
takže její monografie je dobře využitelná jak v mezi-
národním měřítku, tak v ohledu interdisciplinárním. 
Členění do tří tematických okruhů od makrohistorické 
roviny (hospodářské podmínky, demografický vývoj), 
přes sledování majetkoprávních poměrů, včetně le-
gislativní praxe, až po mikrohistorickou rekonstrukci 
životních cyklů populace šťáhlavského panství, jí 
umožnilo komplexně a zároveň strukturovaně ucho-
pit bádaný problém. stylisticky kultivovaně a čtivě, 
obsahově podnětně a citlivě autorka naskicovala na 
fundamentu rozsáhlého a velmi pracně vytvořeného 
analytického zpracování fresku vývoje západočeské 
vesnice jako v dané době stále ještě určující civilizační 
formy lidské existence u nás. Bylo by do budoucna 
zajímavé zpracovávat k tomuto typu venkovské, lidmi 
kultivované, krajiny obdobně výzkumně pojaté pro-
jekty z typologicky odlišných prostorů českých zemí, 
např. z černozemní oblasti, hor, podhůří, atd. opti-
mální je rovněž zvolit za „jednotku“ bádání panství, 
což badateli otevírá pole k postihování ekonomických, 
společenských, mocenských, ale i sociologických, psy-
chologických a mentálních vazeb a vztahů existujících 
mezi zámkem a podzámčím. 

K vysoce kvalitnímu habitu práce přispěly přílohy 
(takřka 150 stran). Je to jak anglické resumé, tak 
úctyhodný seznam použitých pramenů, rozsáhlá čty-
řicetistránková v podstatě specializovaná bibliografie 
k tématu, bohaté přílohy v podobě tabulek, grafů a vy-
obrazení, seznam míst vyskytujících se v textu s jejich 
stručnou charakteristikou, seznam zkratek a jmenný 
rejstřík historických osob, s nimiž autorka pracovala 
s uvedením jejich základních životopisných dat, sociální 
pozice, místa bydliště a strany, kde se v textu vyskytují.

na úplný závěr je třeba podotknout, že se A. Vel-
kové podařilo vymyslet i vtipný, krátký a vystihující 
název, a že bylo dílo vydáno v pevné, kvalitní vazbě. Je 
proto třeba popřát knize šťastnou cestu ke čtenářům, 
ať už jimi budou zasvěcení odborníci nebo laici z řad 
široké čtenářské obce. Vloudila se jen nepatrná vada 
na kráse drobného stylistického rázu, totiž opakovaně 
použité a autorce jistě milé příslovce přeci.

Ludmila nesládková

KOLEKTIV AUTORŮ: Ostravská hudební kultura 
od konce 19. století do současnosti. ostrava : Peda-
gogická fakulta ostravské univerzity v ostravě, 2010, 
298 s., 45 obr. příloh a 2 CD. IsBn 978-80-7368-776-2.

reprezentační složení autorského kolektivu (Jan 
Mazurek, Karel steinmetz, Hana Adámková, Milan 
Báchorek, Jiří Kusák, Miloš navrátil, Anna neu-
wirthová, Šárka zedníčková), tvořeného osobnostmi, 
jejichž životní pracovní zaměření souvisí s daným té-
matem, se stalo zárukou, že vydaná práce je kvalitní 
syn tézou shrnující a vyhodnocující výsledky dosa-
vadních analytických studií zabývajících se touto pro-
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blematikou spojenou se současnou metodologickou 
úrovní výzkumu hudební kultury v dané lokalitě (mo-
nografie byla vydána z finančních prostředků projektu 
Grantové agentury České republiky č. 408/07/0020 
jako neprodejná publikace v nákladu 300 kusů). Jen 
netuším, proč na s. 18 je u týmu ostravských au-
torů soustředěných kolem hudebně-pedagogického 
pracoviště muzikologické zaměření uvedeno pouze 
v závorce, když celá práce komplexně postihuje řadu 
muzikologických disciplín počínaje hudební historio-
grafií přes hudební teorii a hudební pedagogiku až po 
hudební sociologii zkoumající apercepci hudebního 
díla v daném prostředí. 

Práci předcházely v minulosti již dvě monografie 
snažící se postihnout daný fenomén. První z nich – 
Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka Františka Míti 
Hradila (ostrava 1981) se vyznačuje především osob-
ním pohledem a vlastními hodnotícími soudy i vzpo-
mínkami na své vrstevníky. V doslovu k této práci 
(s. 277) již tehdy Karel steinmetz požadoval vznik 
velké vědecké monografie, která by objektivně zhod-
notila postavení ostravské hudební kultury v českém 
vývojovém kontextu. Dalším krokem posunujícím vý-
zkum byla monografie Hudební kultura na Ostravsku 
po roce 1945 (ostrava 1984). Tato práce se snažila po-
stihnout význam kulturního regionu ostravska a jeho 
vkladu do celonárodní hudební kultury. Také ona byla 
již zaměřena na hodnocení ostravy jako regionálního 
hudebního centra, které kvalitou svých aktivit integ-
ruje a reprezentuje kulturu daného regionu. ostrava 
je zde postavena do pozice reprezentanta hudební 
kultury ostravské aglomerace a přilehlých tradičních 
historických hudebních regionů. o obou publikacích 
se zmiňuji proto, že představují jisté archetypy zde 
recenzované monografie. Škoda, že v koncepci zachy-
cení hudebního života přilehlých historických hudeb-
ních regionů především bývalého opavského a Těšín-
ského slezska nebylo pokračováno. Až v předkládané 
publikaci byly zachyceny profily hudebních skladatelů, 
interpretů a organizátorů hudebního života ostravska. 
nová publikace tedy navázala na koncepci předcho-
zích dvou děl a rozšířila ji především o hudebně teo-
retické rozbory skladeb těchto osobností. Dosavadní 
především hudebně-historiografická produkce zabý-
vající se danou problematikou je zde vyčerpávajícím 
způsobem zachycena a doplněna v poznámkovém 
aparátu, takže čtenář může sledovat na základě od-
kazů i vývoj řešení jednotlivých problémů.

Kniha, která zachycuje období od roku 1880 do 
roku 2010, je rozdělena do šesti kapitol podle časo-
vých údobí charakterizovaných společensko-poli-
tickými systémy: 1880–1918 – rakousko-Uhersko; 
1918–1938 – Čsr; 1939–1945 – Protektorát Čechy 
a Morava; 1945–1968 – Čsr, Čssr; 1969–1989 – 
Federace Čssr; 1990–2010 – ČsFr, Čr. Toto verti-
kální členění je vnitřně doplněno rozdělením kapitol 
po ose horizontální, a to zachycením oblasti hudebně 
tvůrčí, koncertní a divadelní sféry, hudebního vzdělá-
vání, hudebně zábavní oblasti, šíření kultury rozhla-
sem a televizí, hudební publicistiky a hudební vědy.

Kapitolu sedmou tvoří analytické sondy reprezen-
tativního vzorku skladeb významných ostravských au-
torů (rudolf Kubín, Miroslav Klega, Čestmír Gregor, 
Karel Kupka, Vladimír svatoš, Jaromír Dadák, Eduard 
Dřízga, Jan Grossmann a Milan Báchorek). Tyto ana-
lýzy se svým charakterem měly stát metodologickým 
přínosem při hledání specifik hudební tvorby vznika-
jící v tomto regionu a zároveň vyhodnocením jejich 
přínosu do kontextu české národní hudební kultury. 

V úvodu autoři ozřejmují svůj přístup k chápání hu-
debního života jako života společenského, nazíraného 
z hlediska potřeb, zájmů, postupů a aspirací jedinců 
i skupin obyvatel směřujících k hudbě. zajímá je kom-
plex sociálních mechanismů, v nichž se hudební kul-
tura uskutečňuje a znějící hudba komunikuje a v nich 
žije. 

Kapitola první – Hudební život do roku 1918 čte-
náře uvádí do historie hudební ostravy, zachycuje 
vývoj od počátků 50. let 19. století. Mimo pozornost 
věnovanou kočovným divadelním společnostem je 
zaměřena především na rozvoj pěveckých spolků, a to 
i vzájemným vztahům česko-německým, jakož i vývoji 
divadelního života. Charakterizuje činnost vůdčích 
osobností, německých (A. Könnemann či A. Aich), 
i českých (především absolventi Janáčkovy varhanické 
brněnské školy – Eduard Marhula, Edvard rund, Vi-
lém Petrželka, Cyril Metoděj Hrazdira, také jejich ná-
sledovníci – Eduard Bartoníček, Karel Budík a rudolf 
Kadleček). seriozními a přínosnými podklady, z kte-
rých tato kapitola vychází, jsou především citované 
analytické studie J. Mazurka a dále práce V. Gregora, 
E. Báčeho, J. Štefanidese, o. svozila, umožňující zá-
jemci o podrobnější seznámení se s problematikou 
daného období. 

Druhá kapitola zachycující hudbu meziválečného 
období (1918–1938) objasňuje specifika města s ná-
rodnostně smíšeným obyvatelstvem tvořící jakousi 
enklávu mezi opavským slezskem na západě a Tě-
šínským slezskem na východě. Pozornost v oblasti 
hudební produkce je věnována především tvorbě výše 
uvedených Janáčkových žáků a samostatná pozornost 
ve formě hutných medailonů je již věnována osob-
nostem reprezentujícím ostravu nejenom v kontextu 
celostátním, ale i mezinárodním, především svými 
osobními kontakty s předními osobnostmi evropské 
hudební kultury (M. Balcarovi, F. M. Hradilovi, J. Vo-
gelovi. J. schreiberovi, E. schulhoffovi), zároveň s vy-
hodnocením vlivů hudební tvorby vycházející z tradice 
(Marhula, rund, Wünsche). V oblasti interpretační je 
pozornost věnována především opeře, baletu a ope-
retě v souvislosti s existencí národního divadla mo-
ravskoslezského, v koncertním životě pak Kruhu přá-
tel vážné hudby a spolku pro komorní hudbu, jehož 
moderní dramaturgie přiváděla do ostravy špičkové 
české i zahraniční umělce. Jako nový sledovaný feno-
mén přistupuje v tomto období i hudba v ostravském 
rozhlase, od doby kdy samostatná rozhlasová stanice 
začala vysílat v roce 1929.

Další kapitoly (třetí až šestá) zachycují hudební ži-
vot ve všech jeho sférách, to je produkční, interpretační 
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a apercepční. Tvoří samostatný celek daný nejenom 
společnou metodologickou platformou, ale především 
faktem, že v celém časovém údobí zachycují jednu ge-
nerační vrstvu a část nové generační vlny. 

osobnosti významu rudolfa Kubína (1909–1973), 
Miroslava Klegy (1926–1993), Čestmíra Gregora 
(1926–2011), Karla Kupky (1927–1985), Ivo Jiráska 
(1920–1994), Jaromíra Dadáka (1930), Milana Bá-
chorka (1939), Jaromíra Podešvy (1927–2000), Vla-
dimíra svatoše (1928), Eduarda Dřízgy (1944), Jana 
Grossmanna (1949) sehrávají dominantní úlohu již 
v celém časovém sledovaném úseku. rovněž tak je 
tomu i v oblasti interpretační, která vytváří nejenom 
svůj samostatný osobnostní, ale i institucionální 
okruh, který určuje charakter vývoje ostravské hu-
dební kultury. V uvedených kapitolách je zachyceno 
nejenom působení a vliv jednotlivých osobností a in-
stitucí, ale také jejich kvantitativní i kvalitativní rozvoj 
s pozorností zaměřenou i k hudbě neartificiální.

sedmá kapitola má především přímou vazbu na 
přiložený kompaktní disk (CD 1), kde jsou zpřístup-
něny nahrávky jednotlivých děl, která jsou předmětem 
této analytické části. Ta ovšem, jako by byla zvláštním 
celkem v publikaci využívající předcházejících hu-
debně-historických informací. Výběr analyzovaných 
deseti děl devíti ostravských skladatelů se snaží ve 
vazbě na význam jednotlivých autorských osobností 
ukázat rozmanitost a uměleckou hodnotu zkouma-
ných děl a jejich místo v hierarchii děl špičkových čes-
kých umělců tvořících v dalších hudebních centrech 
našeho státu a případě i možnost zařazení v axiolo-
gické úrovni v rámci celoevropského hudebního vývo-
jového kontextu.

samostatné zvukové přílohy na CD 1 zachycují 
tvorbu ostravských autorů jako reprezentativního 
vzorku generační vrstvy dominujících v ostravě po 
roce 1945 i s nástupem nových jmen. Příloha CD 2 
tvoří bohatý průřez ostravské hudební produkce 
v oblasti hudby lidové a populární. obrazové přílohy 
dokumentují jednak skladatelské osobnosti, sólisty 
a soubory, jakož i architekturu prostor, v nich se hu-
dební život odehrává. Perfektně zpracovaná výběrová 
bibliografie shrnuje a doplňuje bohatý a funkční po-
známkový aparát monografie spolu s osobním (jmen-
ným) rejstříkem.

Celá práce se vyznačuje jasnou koncepcí i meto-
dologickým přístupem při zkoumání hudební kultury 
dané lokality nejenom z pohledu regionálního, ale 
v kon textu národní hudební kultury a jejích vazeb 
k hu dební kultuře evropské. Podařilo se představit 
a zhod notit přínos osobností i institucí významných 
pro specifiku ostravského hudebního života. rozbor 
dra maturgie koncertního života ukazuje na kontakty 
s osob nostmi i tvorbou představitelů evropské mezi-
válečné hudební avantgardy (P. Hindemith, I. stravin-
skij, s. Prokofjev, A. schönberg a dalších), jakož i sou-
časných českých skladatelů (L. Janáček, B. Martinů, 
A. Hába, P. Bořkovec, J. Ježek) a apercepci jejich tvorby. 
Poválečné údobí již ukazuje na plnou profesionalizaci 
hudební kultury, a to především ve vytváření a roz-

voji institucionální platformy (divadlo, filharmonie, 
komorní soubory, vysoké a střední hudební školství).

Tato práce zachycující více než stoleté období hu-
dební kultury v druhém největším městě Moravy – 
ostravě, ukazuje nejenom jednotlivé etapy tohoto 
historického vývoje, ale dokumentuje především jeho 
kvalitativní rozvoj. současný stav zachycených pub-
likací ukazuje na šíři celostátního i středoevropského 
významu ostravských skladatelů, koncertních umělců, 
hudebních kritiků a publicistů, hudebních pedagogů 
a institucí, jakož i všech dalších hudebních aktivit. 
Práce přitom nezůstává jenom u problematiky hudby 
artificiální, ale plně postihuje i všechny další složky hu-
dební kultury, to je oblasti žánrů hudby lidové a zábavné.

závěrem můžeme konstatovat, že práce je význam-
ným vkladem do české hudební historiografie. I když 
je zaměřená na specializovaný výzkum hudebního 
dění v přesně vymezených topograficko-regionálních 
souvislostech, neomezila se na lokální patriotický zá-
jem a problematiku vývoje hudební kultury postihla 
v celé jeho kontinuitě i diskontinuitě se zdůrazněním 
celkového trendu vývoje kvalitativní úrovně. Práce zá-
roveň plně respektuje společensko-historickou deter-
minaci jak hudební tvorby, tak i její apercepce v dané 
lokalitě. Hudební kultura ostravy je zde interpreto-
vána jako soubor jevů s hudbou relevantně souvise-
jící, jako fenomén uvědomovaný si ve své komplexní 
dějinné, diachronní a vývojové dimenzi. Výzkum 
hudební tvorby plně respektuje aspekty interpretační 
i recepční. regionální problematika je chápána jako 
faktor národního společenského vědomí, osvětlovaný 
v procesech své geneze a vývojových proměn. napl-
nění názvu a tématu Hudební kultura ostravy je tak 
v práci plně postiženo tím, že hudba je zde chápána 
jako součást kultury, jako kulturní jev, jako systém 
hudebního života, jako teritoriálně vymezený kontext 
hudby a hudebního dění.

Bohužel velkým a nezanedbatelným handicapem 
práce je výše jejího nákladu 300 kusů a její nepro-
dejnost. svým významem by se měla stát nejenom 
součástí knihoven všech hudebních institucí, včetně 
škol, ale také, a ne na posledním místě, přístupnou 
širokému okruhu hudebního publika. Lze si pouze 
přát, aby byla odstraněna byrokratická opatření, která 
znemožňují šíření této přínosné práce. Tuto snahu si 
předložené dílo zaslouží, jakož seznámení s ní si za-
sluhuje i široký okruh zájemců hudebního publika, 
kterému by měla být zpřístupněna. Quod nemo novit, 
paene non fit (Co nikdo neví, to jako by se nedělo). 

Karel Boženek
 

VONDRA, Roman: Po kolejích a silnicích Velké 
Prahy : Systém městské hromadné dopravy na území 
hl. m. Prahy v letech 1918–1945. Práce Historic-
kého ústavu AV Čr / opera Instituti Historici Pragae. 
Řada A, Monographia 33. Praha : Historický ústav 
AV Čr, 2011, 288 s. IsBn 978-80-7286-179-8.

Vývoj městské hromadné dopravy v jednotlivých 
městech poutal a stále poutá zájem široké veřejnosti 
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i odborných kruhů. reprezentativní monografie vě-
nované vývoji systému městské hromadné dopravy od 
jeho počátku až do současnosti vycházejí především 
péčí jednotlivých dopravních podniků, které takto 
představují svoji historii i přítomnost široké čtenářské 
obci. největší slabinou těchto prací však většinou bývá 
pohled na minulost a současnost městské dopravy 
pouze optikou dopravního subjektu. Komplexností 
tématu se tak v tomto případě rozumí především 
podrobné seznámení s vozovým parkem a jeho pro-
měnami, detailní zachycení rozvoje dopravní sítě 
a provozních částí podniku (dílny, měnírny, napájecí 
sítě), méně již vývoj organizace provozu (vývoj tarifu, 
zaměstnaneckých záležitostí, každodennosti na dráze 
apod.). Doposud absentují práce, které by se pokusily 
proniknout za tuto „zjevnou“ rovinu a pojaly městskou 
hromadnou dopravu a její vývoj především jako mno-
hovrstevnatý a komplexní historický a společenský 
fenomén. První krok k takto pojaté dopravní proble-
matice paradoxně neučinili dopravní historikové, ale 
především historikové sociálních dějin. Jejich pojetí 
dopravy jako součásti širokého procesu modernizace 
městské společnosti a rozvoje moderní infrastruktury 
v souvislosti s genezí tzv. výkonové samosprávy se 
však nutně omezilo na dobu do roku 1914, resp. 1918. 
V tomto kontextu je tedy práce r. Vondry novátorská, 
neboť se pokouší o syntézu dosavadních informací 
a o analýzu období první Československé republiky 
a Protektorátu (s. 198), kterým dopravní historikové 
věnovali nepoměrně menší pozornost než počátkům 
nebo současnosti městské hromadné dopravy. 

Ve srovnání s ambicemi autora však práce vyznívá 
rozpačitě, neboť úvodní kapitola se omezila na stručné 
shrnutí dosavadní stravu výzkumu a nastínění vývoje 
městské hromadné dopravy před rokem 1918. Autor 
sice deklaroval pokus o syntézu, avšak několik zmínek 
o Brně, navíc nepřesných (s. 12–13: koňská dráha 
v Brně fungovala s přestávkami v letech 1869–1881, 
roku 1874 ukončil provoz její první provozovatel; 
parní provoz byl v Brně zahájen v roce 1884, provozo-
vatelem byl do r. 1886 Wilhelm von Lindheim a poté 
Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft, nikoliv obec; 
František Křižík nevynalezl, pouze zdokonalil oblou-
kovou lampu) za ni považovat nelze.

V úvodní kapitole zcela absentuje řádné sezná-
mení čtenáře s problematikou, kritické zhodnocení 
dosavadní literatury, která je obsáhlejší než publikace 
o Praze, které autor uvádí. Pominuty jsou domácí i za-
hraniční práce o městské hromadné dopravě, které 
by mohly být autorovi určitým metodickým vzorem.1 

1 z českých např. GArBA, K.: Historie úzkorozchod-
ných tratí na Ostravsku 1902–1973 I–II. Praha 1974; 
ze zahraničních např. yAGo, G.: The Decline of Tran-
sit: urban Transportation in German and US Cities 
1900–1970. Cambridge 1984. reprezentativní, péčí 
kolínského dopravního podniku vydanou a přitom ob-
sahově vynikající prací s jasnou strukturou je LInDE-
MAnn, D.: Kölner Mobilität. 125 Jahre Bahnen und 
Busse. Köln 2002. 

Chybí rozbor pramenné základny a především infor-
mace o užité metodice práce. 

Dalším problémem recenzované práce je také au-
torova ambice zkoumat městskou hromadnou dopravu 
v Praze v letech 1918–1945 jako sociální fenomén, jako 
neodmyslitelnou součást každodenního života Pražanů 
(s. 8). Autor se totiž nepokusil osvětlit čtenáři pod-
statu sociálního fenoménu ani jeho teoretické základy, 
neseznámil ho s vlastním pojetím a jeho aplikací na 
dopravu. Výsledkem tohoto absentujícího teoretic-
kého přístupu je poté roztříštěná struktura celé práce. 
z ní je patrné, že i přes deklarovanou snahu autora 
nedošlo k novému pojetí městské hromadné dopravy. 
Kdyby tomu tak bylo, autor by musel více zohlednit 
interakci města a jeho orgánů s dopravním podnikem 
a změny, které souvisely se vznikem a stabilizací tzv. 
Velké Prahy. Při takto nahlíženém předmětu výzkumu 
by autor zřejmě opustil obvyklou periodizaci vývoje 
dopravního podniku ve prospěch problémově poja-
tého bádání (problematika velkých měst a dopravních 
koncepcí, hospodářství, mzdová, sociální a tarifní 
politika podniku). Právě promarnění této možnosti 
komparace vybraných problémových otázek v demo-
kratickém státě a Protektorátu zamrzí zřejmě nejvíce. 

První část monografie, věnovaná Československé 
republice, vyznívá velmi rozpačitě. nevyváženost 
textu způsobuje naddimenzovaná část o vývoji praž-
ské dopravní sítě (stav a vývoj tratí a linek, vozového 
parku, autobusové a trolejbusové dopravy a prvním 
projektům podpovrchové tramvaje, resp. metra), tedy 
informace, které jsou již známy a které tvoří stan-
dardní obsah dopravních příruček, jejichž rámec však 
autor chtěl překročit (s. 8)!

Lépe vyznívají analyticky pojaté kapitoly, které 
čtenáře seznamují s dosud neprobádanými oblastmi 
existence a fungování Elektrických podniků v daném 
období. Ve stati o personálním obsazení vedoucích po-
stů Elektrických podniků se pokusil autor rekonstru-
ovat propojení komunální sféry s dopravou. sledoval 
tak obměny řídících pracovníků dopravního podniku 
v závislosti na výsledku komunálních voleb a dospěl 
k závěru, že „zlatý věk pražských tramvají“ byl umož-
něn především stabilním obsazením nejvyšších postů 
ve správní radě, navíc politicky spřízněným s radniční 
koalicí. zdá se tedy, že i v případě Prahy došlo k politi-
zaci dopravní otázky, jasnější odpověď však monogra-
fie nepodává. nedozvíme se, zda zasahovala radnice 
do koncepcí dopravy připravených odborníky, ani 
zda se oblast dopravy stala tématem politických před-
volebních bojů. Vyzdvihnout je však třeba doplnění 
života ing. Eustacha Mölzera o události po roce 1947, 
které doposud literatura neobsahovala. 

následující kapitola se věnuje hospodaření Elek-
trických podniků. Autor se v ní pokusil vypořádat se 
složitou finanční problematikou a analyzovat obecné 
trendy v hospodaření společnosti, jež ovlivňovaly jak 
hospodářské krize, tak také rozdíly mezi jednotlivými 
typy dopravních prostředků. Autor dospěl k závěru, 
že po celou první Československou republiku byl 
rozpočet podniku vyrovnaný, resp. mírně přebytkový, 
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nicméně jen za cenu vysokých půjček a finančně ná-
ročných investic do infrastrukturního vybavení města 
těsně po první světové válce. statisticky je dokumento-
vána nerentabilnost autobusové dopravy a její sanace 
příjmy z tramvají, snižování podílu nákladní dopravy 
na příjmech dopravního podniku. spíše než o detailní 
analýzu se však jedná o prvotní vhled do problematiky, 
kdy si autor vytvořil dobrou výchozí pozici pro další 
výzkum postavení dopravního podniku v rámci měst-
ské infrastruktury a jeho finanční participaci na obec-
ním rozpočtu.2 Podobný přístup je možné aplikovat 
také při hlubší analýze mzdové, sociální a tarifní poli-
tiky, které tvoří obsah dalších kapitol a jež představují 
také úvod do dané problematiky. Konkrétně u tarifní 
politiky by bylo jistě zajímavé zohlednit způsob pro-
deje krátkodobých a časových jízdenek, resp. odká-
zat na literaturu, která se touto otázkou zabývá, popř. 
srovnat s výzkumem, provedeným v jiných městech 
(např. v olomouci).3

rovněž kapitolu věnovanou nehodovosti lze po-
važovat za nevyváženou. zůstává otázkou, proč au-
tor přistoupil k chronologickému výčtu jednotlivých 
(často tragických a vesměs podobných) dopravních 
nehod rok po roce a nepokusil se o komplexnější po-
hled, v němž by zohlednil také reakci veřejnosti a tisku 
na počet dopravních nehod na jedné straně a na druhé 
straně bezpečnostní a preventivní opatření doprav-
ního podniku (případná školení zaměstnanců, letá-
ková kampaň, finanční postihy za prokázané zavinění 
nehody apod.). 

Druhá část publikace, věnovaná Protektorátu, 
zcela opouští řadu problémů, které autor nastínil 
v první polovině práce, což lze chápat jako obrovský 
deficit monografie. Již se nedozvíme nic o změnách 
v hospodaření podniku, v oblasti zaměstnanecké 
politiky, také tarifní politika je pominuta. Autor se 
mnohem více soustředil na okupaci a její odraz v ka-
ždodennosti městské dopravy. zde zaujme především 
kapitola věnovaná změnám ve vedení a organizaci 
podniku, kde autor poukázal na postupující nárůst 
moci říšských okupačních orgánů prostřednictvím 
nově dosazených řídicích pracovníků a také na strate-
gický význam městské dopravy v plánech okupačních 
orgánů. Tuto stránku vývoje městské hromadné do-
pravy dosavadní publikace vesměs neuváděly nebo se 
jí dotkly jen zběžně. Je proto potěšující, že se jí autor 
nevyhnul a doplnil ji také o rasovou politiku doprav-
ního podniku vůči židovským zaměstnancům i vůči 
cestujícím, opomenuta nezůstala ani odbojová činnost 
zaměstnanců podniku a jejich účast na pražském po-

2 Jako určitý vzor může sloužit např. ŠErKA, J.: 
Městské podniky Velké ostravy 1924–1938. In: 
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy 
a Ostravska 24, 2009, s. 185–228.
3 Tuto problematiku rozpracoval např. PoTĚŠIL, T.: 
Vývoj tarifů v olomoucké městské hromadné dopravě. 
Ročenka státního okresního archivu v Olomouci 3 (22), 
1994, s. 78–117. 

vstání, včetně jmenného seznamu padlých za okupace 
nebo těsně po ní. I zde se však ukazuje nevyváženost 
přístupu, faktograficky je kapitola o odboji stručná 
a květnové události roku 1945 a jejich vliv na měst-
skou dopravu jsou zachyceny jen zběžně.

Práci završuje obsáhlá 88-stránková příloha, tvo-
řená fotografiemi, jmennými přehledy vedoucích 
pracovníků i členů obecní samosprávy apod. zvlášť 
jsou uvedeny mapy. Co však citelně chybí, je seznam 
zkratek. 

rozporuplné pocity z předkládané monografie 
umocňuje především přístup autora. na jedné straně 
se evidentně pokouší o komplexní pojetí tématu se 
všemi sférami, které doprava nabízí, na druhé straně 
však díky složitosti této problematiky práce působí 
útržkovitě a nekoncepčně. Autor jako by se nedoká-
zal rozhodnout, zda bude psát vědeckou monografii 
určenou úzkému okruhu čtenářů nebo popularizační 
dopravní příručku pro širokou veřejnost. I přes tyto 
nedostatky by však monografie neměla uniknout po-
zornosti, neboť představuje pokus o jiný pohled na 
městskou hromadnou dopravu. Pokus o analýzu ně-
kterých dosud nezohledněných stránek dopravního 
podniku je cestou, jak obohatit dosavadní dopravní 
literaturu o nový a tolik potřebný směr výzkumu zalo-
žený na pramenech.

Michaela závodná 

HRUBÁ, Michaela: Zvonění na sv. Alžbětu : Odraz 
norem a sociální praxe v životních strategiích měšťa
nek raného novověku. Praha : Argo, 2011, 412 s. IsBn 
978-80-257-0439-4.

zhruba tři roky po její obhajobě se na knižní trh do-
stává písemná podoba habilitační práce ústecké his-
toričky a pedagožky Michaely Hrubé – studie vskutku 
ryze genderová a urbánní, v kteréžto oblasti se autor-
čino pracoviště také nejvíce profiluje. 

Úvodní část knihy obstarává obsáhlý rozbor lite-
ratury k dějinám ženy v raném novověku (a ve středo-
věku) i rozhled po bádání o starší historii měst. oboje 
je více než vyčerpávající. nicméně autorčina slova 
(s. 10) o tom, že města (notabene královská! – stačí 
srovnat vyšlé svazky edice nLn) zůstávají stranou 
výzkumů, jsou jak klišé, tak passé. rovněž se dá po-
lemizovat s tvrzením o nerozvinutí se bádání v histo-
ricko-antropologických a mikrohistorických intencích 
na poli výzkumu českých měst (s. 29), neboť i tako-
vých studií se zvláště v posledním desetiletí objevilo 
vícero. zcela pak nesouhlasím s konstatováním, že se 
v českých městských archivech nedochovala měšťan-
ská osobní korespondence, paměti a rodinné kroniky 
z předbělohorského období: vždyť jen namátkou je 
možno jmenovat např. zápisky rodiny sivých z Va-
lašského Meziříčí, rodinné paměti velkobítešského 
Daniela Glose, paměti lipnického primase Martina 
zikmundka, spisování českolipského Hanse Krie-
scheho nebo chabařovického Bartoloměje Habela. 
I korespondence fyzicky existuje, ač tu lze nezřídka 
nalézt velmi pracně. Třeba i ve spisových materiálech 
pragmatické povahy.
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Hrubá nemohla nezačít od české mytologie, pro-
tože právě Vlasta a názory současníků (mužů) na dívčí 
války negativně ovlivňovaly soudobý pohled na sa-
mostatně konající, nebo dokonce, jako za husitských 
válek, ozbrojenou ženu. na druhou stranu i autorka 
potvrzuje, že o ženské emancipaci se dá v Čechách 
hovořit až od 19. století. Etablování se genderu jako 
vědní disciplíny pak věnuje značnou pozornost. Knihu 
ale především tvoří dvě jiné části – první o právních 
normách v rámci života měšťanek a druhá o jejich 
disciplinaci a regulaci v každodenním životě. „Právní“ 
oddíl řeší zvláště majetkové nároky žen, jako věno či 
dědictví, v jehož případě Hrubá upozorňuje na důle-
žitost předchozího vzdání si majetku oběma manželi 
navzájem a na kvantitativní vzrůst tohoto jevu právě 
v 16. století, které je ústředním časovým polem celé 
práce. stavebními kameny se autorce stávají právní 
spisy Koldína a Brikcího, plus několika dalších. za 
podstatnou považuji mj. kapitolu o ženách coby po-
ručnicích nařízených manželem. na tu ostatně nava-
zuje analýza pozůstalostních inventářů s ohledem na 
přetrvávající dluhy, s nimiž se po mužově smrti musela 
žena vypořádávat. následují otázky sporů mezi man-
želi a ženské kriminality, včetně prohřešků a zločinů 
sexuální povahy. rozhodně lze také souhlasit se zjiště-
ním, že infanticidium nebylo v měšťanské společnosti 
úplně obvyklé, jelikož se v něm pro nechtěně těhotnou 
ženu mnohdy našlo, na rozdíl od venkova a nižších 
městských vrstev, alternativní řešení. „Disciplinační“ 
část knihy postupně pracuje s proměňujícími se rodin-
nými stavy žen – panna, manželka, vdova – respektive 
analyzuje dobové tisky, vydané speciálně za tímto úče-
lem. např. u vdovy dochází Hrubá k přesvědčení, že 
pohled na ni byl tehdy silně ovlivněn ideálem askeze. 
Čtenáře zde provázejí Kazimír a Dobromír a jejich 
spor o pohledu na ženu, s předem předurčeným vítě-
zem, pozitivně hájícím ženiny hodnoty. sama autorka 
poté hledá dopady moralistních spisů na sociální praxi 
měšťanek. Úplný závěr věnuje postavení ženy v rámci 
hospodářského a společenského života měst, kde na-
ráží na problematiku tolerance ženské práce a nemož-
nosti prosazovat své zájmy politicky. 

obecnou rovinu své práce s rozbory soudobé litera-
tury Hrubá prokládá konkrétními příklady z měst čes-
kého severozápadu (mj. příběhem sebevědomé loun-
ské měšťanky, která se nebála ani střetu s městskými 

představiteli a doplatila na to hospodářskou izolací), 
využívajíc svých předchozích výzkumů testamentů 
z této oblasti. Bohužel ale prakticky výlučně jazykově 
české, což dotvrzuje i seznam použitých pramenů. 

soupis literatury (s. 356–398) je na jednu stranu 
úctyhodný, na druhou, při detailnějším pohledu, po-
někud diskutabilní. Čtenář zde totiž nalezne i množ-
ství titulů, které s tématem nijak zásadně nesouvisejí, 
zatímco jiné, které jsou pro problematiku velmi pří-
nosné, chybějí. Ať již jde z domácího prostředí o práce 
Ireny Korbelářové (jak o slezských městech, tak třeba 
o výbavě tamější raně novověké měšťanské nevěsty) či 
ze zahraničí o početné monografie z měšťanského pro-
středí od Bernda roecka. Kniha renate Dürr o raně 
novověkých děvečkách je sice citována, ale překvapivě 
pouze v závěrečném soupise, bez reflexe v rozboru 
lite ratury. syntéza Marie Tošnerové o českém před-
bělohorském kronikářství již patrně nestihla redakční 
uzávěrku.

Ani faktografických chyb není nejméně… Jaro-
slav Miller nepojednává pouze o městech v období 
1500–1600 (s. 29), ale 1500–1700, v knize uváděný 
mincmistr se nejmenoval Erckert (s. 227), ale Ercker, 
podobě jména Estery by více než Herbenstrajtová 
(s. 40, 223) slušelo Hebenštrajtová, jak ji ve svém 
opusu uvádí i Josef Janáček, z Anny rudolfové je o pár 
řádků níže Anna rulfová (s. 198)… a „lehká“ kázání 
(Leichtpredikten; s. 191) budou spíše pohřební kázání 
(Leichpredigten), aj. z nedostatků poznámkového 
aparátu upozorňuji symptomaticky na s. 342, kde je 
neúplně citována práce Kateřiny Matasové o vdovách 
v krušnohorských městech, přičemž v seznamu lite-
ratury zcela chybí. nemálo autorku a jazykové lektory 
pozlobila i gramatika („zjištně“, „lutherových názorů“ 
aj.), překlepy (např. „kladem“ místo kladen; „Madga-
lena“) a stylistika (kupř. opakování stejného příslovce 
v jedné větě či ve větě navazující). A byl-li vypracován 
rejstřík jmenný, je otázkou, proč chybí rejstřík místní – 
podobné práci by jistě slušel.

Tyto formální a nepříliš podstatné výhrady nicméně 
nechtějí snižovat kvalitu a přínos recenzované práce, 
která je výsledkem dlouholetého archivně-knihovnic-
kého výzkumu a rozhodně i zásadní syntézou k celé 
problematice. Že ještě vyvolá otevřenou diskusi a bude 
mít své pokračovatele (pokračovatelky), je nasnadě. 

Jan Kilián

Zprávy o literatuře

BIAŁY, Franciszek – BIAŁY, Lucyna (red.) a kol.: 
Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 roku. Wrocław : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 
612 s. Issn 0239-6661, IsBn 978-83-229-3041-0.

Kniha, o níž chceme informovat, představuje vý-
znamnou pomůcku nejen pro historiky slezska, která 
má šanci stát se nadlouho součástí informační in-
frastruktury silesiakálních bádání. navazuje na již 

dříve vydané bibliografie slezských periodik, jako 
byly práce J. Ignatowicze Katalog czasopism śląskich 
(1960), H. ristera Schlesische Periodica und Serien 
(1975) nebo B. Gröschela Die Presse Oberschlesiens 
von Anfängen bis zum Jahr 1945 (1993). recenzo-
vaná bibliografie vznikla jako výstup z dlouhodobého 
projektu (1992–2005), financovaného Komitetem Ba-
dań naukowych. Časově je soupis vymezen koncem 
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15. století a koncem druhé světové války, tedy rokem 
1945. Geograficky zaujímá slezsko (včetně všech 
územních změn od 16. do poloviny 20. století) a dále 
i mimoslezské oblasti, pokud v nich vycházela perio-
dika vztahující se ke slezsku. Autoři proklamovali, že 
část slezska, která se po první světové válce stala sou-
částí Československa, je zachycena jen marginálně. 
Věcně je bibliografie vymezena tisky typu novin a ča-
sopisů, dále kalendářů, almanachů, adresářů, výroč-
ních zpráv institucí, úřadů a spolků. Autoři rezigno-
vali na periodické výroční zprávy škol (zejm. gymnázií 
z pruské éry), v nichž se publikovaly proslovy rektorů, 
učební plány, seznamy žáků, soupisy knihovních fondů 
apod., a také na výroční zprávy průmyslových podniků, 
obchodních společností apod., s výjimkou velkých 
a významných koncernů. Jsou zachycena periodika 
především v jazycích polském a německém, ale soupis 
registruje i periodika s latinskými a řeckými názvy, dále 
periodika tištěná v češtině, slovenštině, francouzštině, 
italštině, angličtině, lužické srbštině a v jazyce jidiš.

základem pro tvorbu soupisu se stal knižní fond 
Univerzitní knihovny ve Vratislavi, doplňující roli 
sehrály knižní fondy Deutsche Bücherei v Lipsku 
a Herder-Institut v Marburgu. Dohledávky se uskuteč-
nily i v knihovnách dalších slezských archivů, muzeí 
a knihoven. Celkem je do soupisu zařazeno 3 600 po-
ložek. Autoři však nevylučují, že jim mohla řada titulů 
uniknout.

Promyšleně je strukturován jednotlivý záznam. ob-
sahuje titul periodika, podtitul a jeho případné změny. 
Dále registruje místo vydání (včetně změn), dobu, po 
kterou periodikum vycházelo, název nebo jméno vy-
davatele (včetně změn), název tiskárny (včetně změn), 
jméno redaktora (včetně změn), periodicitu, resp. její 
změny, tiráž, pokud mělo periodikum nějaká suple-
menta – tedy i jejich názvy, celkovou věcnou a obsa-
hovou charakteristiku. Protože základem byl knižní 
fond vratislavské knihovny, informaci o dochování 
v ní. Pokud bylo periodikum již někde registrováno, 
resp. existuje-li o něm literatura, odkaz na tyto údaje. 
záznam ukončují dodatečné poznámky a doplňující 
informace. není sporu o tom, že informační struktura 
je v podstatě vyčerpávající. 

Pokud jde o periodika vydávaná na dnešním území 
České republiky, je jejich počet značně omezený. nej-
silněji je zastoupena Moravská ostrava s 29 záznamy, 
dále Český Těšín s 21 a opava s 20 záznamy. Fryštát se 
objevuje jako místo vydání u 18, olomouc u 13, Kar-
viná u 9, Frýdek u 8, orlová u 4 a Polská (dnes slez-
ská) ostrava u 3 záznamů. není zaregistrován ani je-
diný záznam např. ke Krnovu nebo Hlučínu. Absence 
záznamů z českých částí slezska je ovšem editory 
vysvětlena. Pro opavu jako místo vydávání velkého 
množství silesiakálních periodik by určitě autorům 
pomohl soupis Arnošta Mazura Opavská periodika,1 
čítající cca 260 položek, a některé další.

1 In: GroBELnÝ, A. – soBoTÍK, B.: Opava. 
Sbor ník k 10. výročí osvobození města. ostrava 1956, 
s. 285–301.

Dílo, o kterém přinášíme informaci, je produktem 
promyšlené koncepce, velké píle a mimořádné důsled-
nosti autorů. není pochyb o tom, že se nadlouho stane 
nepostradatelnou pomůckou badatelů všech oborů, 
v centru jejichž zájmu je slezsko a jeho minulost.

Milan Myška

LABUDA, Gerard: O historykach : Kto jest kim 
w dziejopisarstwie polskim? Poznań : Wydawnictwo 
Poznańskie, 2010, 158 s. IsBn 978-83-7177-621-2.

Gerard Labuda (* 28. 12. 1916, † 1. 10. 2010) byl 
předním reprezentantem polské historické obce, 
dobře známým a ceněným také v zahraničí. Mezi ob-
lasti jeho zájmu patřily například středověké dějiny, 
obecná historie a historie Polska, dějiny západních 
slovanů, historie kultury a civilizací či metodologie 
historického bádání. svými pracemi zasáhl i do sla-
vistiky a politologie. ovlivnil také podobu mnohých 
učebních textů pro polské studenty historických 
oborů. Publikoval více než dva tisíce prací, což před-
stavuje přes třicet knih, několik set studií a článků. 
Když zemřel, ztratila historická obec nejen vynikají-
cího člena, ale díky jeho dlouhé životní pouti i více než 
povolaného pamětníka vývoje oboru. 

studia absolvoval na Univerzitě Adama Mickie-
wicze v Poznani (dále jen UAM) a tajné Univerzitě 
západních zemí ve Varšavě v letech 1936–1943. I když 
byla jeho studijní léta narušena válkou, získal o rok 
později také doktorát (magisterský titul i doktorát na 
tajné univerzitě). značnou část své aktivní kariéry 
pak svázal se svou alma mater, již zmíněnou poznaň-
skou univerzitou, na níž působil mezi lety 1946–1970 
(1946 docentura, 1950 mimořádná profesura, 1956 
řádná profesura). zastával rovněž mnohé řídicí a or-
ganizační funkce, jen namátkou: rektor UAM (1962–
1965), vedoucí oddělení Historie Pomoří v Histo-
rickém institutu Polské akademie věd (1952–1986), 
zástupce ředitele a posléze ředitel západního institutu 
(1955–1961), viceprezident Polské akademie věd 
(1984–1989) aj. 

Jednu z jeho posledních knih vydalo v loňském roce 
Poznaňské nakladatelství pod titulem O historykach : 
Kto jest kim w dziejopisarstwie polskim? Tento nevelký, 
ale pozoruhodný spis by jistě neměl uniknout čtená-
řově zájmu. na prostoru devíti kapitol nabízí Labuda 
širší vhled do „historikovy dílny“, věnuje se otázce 
historických pramenů a práce s nimi či problematice 
hermeneutiky v historických bádáních. zachycuje 
i proces, kdy se ze začínajícího adepta historické vědy 
stává historik hermeneut-vykladač, na cestě jeho pro-
fesního zrání od magisterského stupně přes doktorský 
ke stupni habilitačnímu. Cenné je především to, že 
používá pro svůj výklad konkrétní autory konkrétních 
prací. Tyto pasáže jsou mu prostředkem k zamyšlení se 
nad analýzou a různými typy syntéz a jejich vybraných 
příkladů v rámci polské historiografie. V poslední ka-
pitole se zaměřuje na základní prameny geneze narati-
vismu ve světové historiografii a jeho recepci v polské 
historiografii. 
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Pro historika by měl být Labudův spis přitažlivý 
nejméně ze dvou důvodů – kvalitních textů zkušených 
představitelů oboru, které mu mohou pomoci při for-
mování vlastních teoretických základů badatelské 
práce, nebývá mnoho. Autor navíc opírá svůj výklad 
o představení řady význačných polských historiků, 
včetně jejich specializací a děl. Labudova práce je 
proto také cenným zdrojem ke studiu polské historio-
grafie, jak slibuje ostatně už její titul. 

Petr Gába

Rocznik Jeleniogórski 34–41. Jelenia Góra : Towarzy-
stwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 2002–2009, 250 s. Issn 
0080-3480; Z dziejów Garnizonu Jelenia Góra. suple-
mentum k ročníku 36, 168 s. Issn 0080-3480; Jelenia 
Góra i Jeleniogórzanie – 900 lat. suplementum k roč-
níku 40, Jelenia Góra : Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej 
Góry, 2008, 176 s. Issn 0080-3480. 

Rocznik Jeleniogórski (dále jen RJ) patří mezi nej-
lepší historická periodika Dolního slezska. Vychází 
již od roku 1963, prošel různými peripetiemi, vě-
nuje se historii města Jelení Hora i měst a vsí v okolí 
v rámci bývalého jelenohorského vojvodství. od 90. let 
20. století prodělal RJ výraznou proměnou ve směru 
zvědečtění obsahu, což je samo o sobě tamějšímu re-
gionu jedině ku prospěchu. RJ vydává Towarzystwo 
Przyjaciół Jeleniej Góry ve spolupráci s Archiwem 
Państwowym w Wrocławiu (oddział w Jeleniej Gó-
rze). V naší zprávě si povšimneme těch článků, které 
mají souvislost s českými národními i regionálními 
dějinami, případně které řeší problematiku stejnou či 
podobnou jako dějepisectví české.

ročník RJ 34, 2002 (250 s.) přináší mj. studie 
Wiesława Wereszczyńského Proces rozbudowy ma-
jątku Gotsche II Schoffa, założyciela rodu z Chojnika 
i Gryfa [cz. 1] (s. 49–74), romana stelmacha Początki 
prepozytury cystersów krzeszowskich w Cieplicach 
(s. 75–82), Malgorzaty Kysil Prepozytura cysterska w 
Cieplicach od XVI do XIX wieku (s. 83–86), Mieczy-
sławy Chmie lewské Misja Krzysztofa Leopolda Scha-
ffgotscha na Sejm Elekcyjny w Rzeczypospolitej 1669 
roku (s. 87–94). První popis Krkonoš v češtině od Jo-
sefa Myslimíra Ludvíka přiblížil český autor František 
Jirásko (s. 115–118).

ročník RJ 35, 2003 (362 s.) uvádí příspěvek pa-
trně nejlepšího toponomastika na polské straně Kr-
konoš Edwarda F. zycha Nazwy miasta Kamienna 
Góra (s. 29–32). Archivář roman stelmach přibližuje 
v článku Archiwum majątku Schaffgotschów w Ciepli-
cach – Dokumenty [cz. I] (s. 33–40) bohatství tohoto 
archivního fondu. nejobsáhlejší studií RJ 2002 je 
druhá část vskutku výtečné práce Wiesława Weresz-
czyńského Proces rozbudowy majątku Gotsche II Scho-
ffa… (s. 41–154). Małgorzata Kysil přichází se statí 
Rządy baronów Adama Krzysztofa i Hansa Ulryka 
Schaffgotschów z linii karpnickiej w baronii żmigrod-
zkiej w latach 1592–1635, na tle dziejów wolnego pa-
ństwa stanowego w Żmigrodzie (s. 155–162). Maciej 
a Wojciech szczerepovi v textu „Wojna babska“ – lwó-
wecki epizod wojny trzydziestoletniej. Próby rekatoli-

zacji Lwówka w latach 1629–1631 (s. 163–168) píší 
o překvapivé epizodě města za třicetileté války. za 
vskutku kvalitní a prospěšný považuji přehled litera-
tury k dějinám Jelení Hory a okolí z pera Mariana Iwa-
neka Jelenia Góra jako ośrodek badań i popularyzacji 
nauk historicznych 1945–2002 (s. 257–298).

V RJ 36, 2004 (276 s.) nalezneme již příspěvky 
k poznání hnutí solidarita i dalších občanských akti-
vit. První z nich je studie Jana r. sielezina Płasz czyzna 
współdziałania i konfrontacji między NSZZ „Soli-
darność“ a władzą lokalną w Kotlinie Jeleniogór-
skiej (1980–1981). Aspekt społeczny i gospodarczy 
(s. 11–24). následuje ji stať Grzegorze Majewského 
Karkonosze, miejsce spotkań i akcji opozycji polsko-
-czechosłowackiej [1978–1988] (s. 25–36). roman 
stelmach pokračuje v přehledu šafgočských archi-
válií 2. částí [viz RJ 2003] (s. 79–104). Pro nás jistě 
zajímavou historickou událost přibližuje robert Ki-
siel v příspěvku Potyczka pod Kamienną Górą w 1745 
roku (s. 111–120). Kartografická díla pro potřeby 
turistiky v meziválečném období zhodnotil Michał 
Woźniak (Kartografia turystyczna Karkonoszy w okre-
sie miedzywojennym [1918–1939], s. 139–160). Ivo 
Łaborewicz publikuje zajímavou stať Ludność stolicy 
po Powstaniu Warszawskim 1944 roku w obozie w Pie-
chowicach (s. 161–170) spolu se soupisem 113 Varša-
vanů nasazených na nucené práce.

Jako suplementum téhož svazku RJ vyšla publikace 
Z dziejów Garnizonu Jelenia Góra (168 s.) přibližující 
v celé řadě článků dějiny vojenské posádky do roku 
1945, po druhé světové válce až do roku 2004, kdy ar-
máda město opustila. Mezi autory jsou zbigniew Kuś-
mierek, Ivo Laborewicz, stanisław Wilk a další.

ročník RJ 37, 2005 (306 s.) přichází se statí Humor 
okresu stanu wojennego w Polsce (s. 25–38), jejíž au-
torkou je Barbara rogowska. Jerzy Kordas přibližuje 
stávkové hnutí v jelenohorském vojvodství v příspěvku 
Solidarny opór wobec władzy – strajki w województwie 
jeleniogórskim w 1981 roku (s. 39–70). svůj Dziennik 
jednego miesiaca 1980 r. publikuje aktivista solidarity 
Jan ryszard sielezin (s. 71–80). Ivo Laborewicz píše 
o záchraně písemností solidarity v článku Ocalałe 
przed zniszczeniem – archiwalia NSZZ „Solidarność“ 
w Jeleniej Górze odzyskane w 1988 r. przez Archiwum 
Państwowe (s. 81–84). Text deníku vězněného pře-
dáka solidarity Andrzeje Piesiaka je publikován pod 
názvem Dziennik internowania w Kamiennej Górze. 
Cz. 1. [7.–23. 1. 1982] (s. 85–118). Toponomastik Ed-
ward zych publikuje v tomtéž ročníku stať Nazwy miej-
scowości Karpniki [700 lat miejscowości] (s. 17–24). 
Janusz Gołaszewski je autorem příspěvku Spuścizna 
kartograficzna Schaffgotschów w zasobie Archiwum 
Państwowego w Wrocławiu (s. 127–146), Grzegorz 
Podruczny pak článku Fortyfikacje górskie w rejonie 
Kowar i Lubawki z II. połowy XVIII wieku (s. 161–166).

ročník RJ 38, 2006 (356 s.) je uveden závěreč-
nou statí Wiesława Wereszczyńského Proces rozbu-
dowy… (viz dva předcházející svazky RJ), nesporně 
nej lepším přehledem mocenského růstu rodu od ma-
lých po čátků po téměř magnátské postavení v období 
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vrcholného středověku (s. 11–60). Ivo Łaborewicz je 
autorem přehledu Obraz Kotliny Jeleniogórskiej na 
osiemnastowiecznych mapach Wielanda i Schubartha 
(s. 61–76). Dva onomastické příspěvky přinášejí 
Hanna Gaczyńska – Działalność Komisji Nomenkla-
tury Sudetów [1947–1950] (s. 125–132) a Edward 
zych – Karpacz – nazwy części miasta (s. 133–142). 
Michał Woźniak připravil přehled Kartografia tu-
rystyczna polskich Karkonoszy w okresie 1945–1990 
(s. 147–176). 

ročník RJ 39, 2007 (340 s.) otevírá opět stať Ed-
warda zycha Etymologia nazwy miasta Wleń (s. 11–
14). závažný je článek romana stelmacha Doku-
menty książat świdnickich (dotyczace osób i instytucji 
z terenu dawnego księstwa jaworskiego) zachowane w 
zbiorach archiwalnych (s. 27–36), tedy archiváliích 
přístupných v polských i českých archivech (v Praze). 
Przemysław Wiater se věnuje tzv. laborantům v Krko-
noších i Jizerských horách (s. 61–76), Michał Woź-
niak se opět věnuje turistické kartografii Krkonoš 
v období 1800–1918 [1. část] (s. 117–142). Pro dějiny 
Trutnovska má velký význam studie Adolfa Andrejewa 
Mikołaj Lutterotti – dziejopis opactwa krzeszowskiego 
(s. 149–157). RJ se častěji obírá obdobím vysídlení 
německého obyvatelstva po roce 1945. Tak je tomu 
i v případě romualda Witczaka a jeho textu Okolicz-
ności wysiedlania Niemców z Jeleniej Góry w latach 
1945–1947 (s. 167–178). Konečně nás zaujala stať 
Krzystofa sawického Polityczne i społeczne aspekty 
funkcjonowania kopalni uranu w Sudetach – na przy-
kładzie Kowar, 1. cz. (s. 199–210). 

Poslední svazky RJ, které byly vydány od roku 
2007 s podtitulem Pismo regionu Karkonoszy, opět 
dokládají zvyšující se odbornou úroveň sborníku. 
ročník RJ 40, 2008 (352 s.) již předznamenává 
údajné historické jubileum města (900 let). svazek 
přináší přehled z pera stanisława Firszta Odkrycia 
i badania archeologiczne w latach 1971–2003 w obrę-
bie dawnych murów miejskich Jeleniej Góry (s. 13–32) 
doprovázený katalogem míst nálezů v prostoru města 
obehnaného hradbami. Wiesław Wereszczyń ski se 
ve své zásadní studii vrací k závažné problematice 
v článku Powstanie i lokacja Jeleniej Góry na prawie 
miejskim (s. 33–74). Cenný je přehled listin týkajících 
se města Jelení Hora do roku 1500, který připravil 
vratislavský archivář roman stelmach – Archiwum 
dokumentów miasta Jeleniej Góry (s. 75–100). Ivo Ła-
borewicz a Przemysław Wiater sledují změny držby 
na slezské straně Jizerských hor v průběhu staletí 
(s. 101–106). několik dalších článků je věnováno 
dějinám turistiky a sportu. Tak Michał Woźniak na-
psal pojednání Kartografia turystyczna Karkonoszy 
w okresie 1800–1918, cz. 2 (s. 107–128), o počát-
cích lyžování v Krkonoších a Jizerských horách psal 
Przemysław Wiater (s. 129–148). Dějinám sáňkař-
ství a turistiky se dále věnovali Tomasz rzeczycki 
(s. 187–192) a Piotr sroka (s. 193–206). o plánech 
města Jelení Hora od 19. do poloviny 20. století píše 
již výše vzpomenutý Michał Woźniak (s. 149–162). 
Druhou částí studie Polityczne i społeczne aspekty… 

pokračuje Krzysztof sawicki (s. 207–224). něko-
lik článků je věnováno i dějinám kultury, zejména 
po roce 1945. Magda Dąbek napsala stať o svatyni 
Wang, skandinávském kostele, přeneseném roku 
1842 do Karpacze (s. 271–282). Krzysztof sawicki se 
opět záslužně obírá těžbou uranové rudy v Kowarech 
v letech 1948-63 a jejím dopadem na rozvoj obce 
(207-224). zajímavý je i kolektivní příspěvek o první 
etapě archeologického výzkumu šibenice v Miłkově 
(s. 303–316).

suplementum téhož ročníku rJ přináší příspěvky 
z konference roku 2008 pod názvem Jelenia Góra i Je-
leniogórzanie – 900 lat (176 s.). suplementum obsa-
huje osm závažných příspěvků k dějinám města, k re-
gionální historiografii i k poválečnému vývoji města, 
jakož i k městským archiváliím ve vratislavském 
státním archivu i archivu IPn. Jsou to články sta-
nisława Firszta Badania archeologiczne prowadzone 
w Jeleniej Górze – stan i postulaty badawcze (s. 5–18), 
Wiesława Wereszczyńského Dzieje Jeleniej Góry od 
średniowiecza do końca XVI wieku w dotychczasowych 
badaniach historycznych. Postulaty badawcze (s. 19–
84), Przemysława Wiszewského Płótno, Reformacja 
i poezja. Współczesne rozważania historyków wokół 
wczesnonowożytnych dziejów Jeleniej Góry [do 1740 r.] 
(s. 85–96), Mariana Iwaneka Historycy i historiografia 
Jeleniej Góry w okresie powojennym (Jelenia Góra jako 
przedmiot badań historycznych) [s. 97–130]; Marcina 
zawiła Podziemie poakowskie w rejonie Jeleniej Góry. 
Stan badań i postulaty badawcze [s. 131–136]; Jana 
ryszarda sielezina Dzieje polityczne Jeleniej Góry 
w okresie powojennym. Wybrane problemy (s. 137–
156), roberta Klementowského Perspektywy badań 
nad historią Jeleniej Góry w kontekście materiałów 
zgromadzonych w archiwum IPN (s. 157–168) a Ivo 
Łaborewicze Archiwalia jeleniogórskie, ich wykorzy-
stanie i możliwości badawcze – przyczynek do tematu 
(s. 169–176). 

ročník RJ 41, 2009 (262 s.) obsahuje mj. druhé 
pokračování stati romana stelmacha z RJ 2008 
(s. 21–36). Jacek Urbańczyk píše o počátcích letectví 
v kotlině jelenohorské (s. 65–76). osobností Her-
manna stehra, spisovatele a dramaturga spjatého s Je-
lení Horou, si všímá Gabriela Dziedzic v textu Uroczy-
stości ku czci Hermanna Stehra na ziemi jeleniogórskiej 
(s. 77–86). Czesław Margas je autorem stati, žel neo-
patřené poznámkovým aparátem, Historia Zakładów 
Lniarskich w Mysłakowicach (s. 87–102); tato firma 
spolupracovala rovněž s firmami českými. Mateusz 
J. Hartwich je autorem přehledu Wirtualny Heimat : 
Obraz stron ojczystych w piśmiennictwie ziomkowskim 
regionu jeleniogórskiego w okresie powojennym (s. 104–
130), v němž referuje o pojmu vlasti (rodného kraje, 
domoviny) v produkci německých autorů-vysídlenců 
po roce 1945. Důležitý je přehled německé vlastivědné 
literatury týkající se tohoto regionu. Průkopnická je 
studie Dzieci i młodzież północnokoreań ska v Polsce w 
latach 1953–1954 w świetle wybranych dokumentów 
(s. 195–210), jejímž autorem je Łukasz sołtysik. stať 
je doprovázena edicí šesti dokumentů. RJ uzavírá po-
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lemika Ad vocem Stanisława Firszta s článkem Wie-
sława Wereszczyńského v RJ 2008 (s. 254–260).

Kromě studií a statí obsahuje RJ články biografické, 
bibliografické soupisy, kroniku za příslušný rok (Cze-
sław Margas), nekrology, recenze a zprávy o literatuře. 
naše sborníky Krkonoše – Podkrkonoší : Vlastivědný 
sborník Muzea Podkrkonoší v Trutnově a Z Českého 
ráje a Podkrkonoší státního okresního archivu semily 
mají v RJ výtečného partnera a konkurenta. Je to ku 
prospěchu historiografií obou zemí i sousedních re-
gionů. Poslední svazky RJ opět dokládají, že ročenka 
koná mimořádně důležitou a kvalitní práci v pozná-
vání historie regionu, jeho obcí a měst, kultury, sportu, 
institucí apod. redakci a vydavatelům RJ i jednotli-
vým autorům a rovněž sponzorům za to patří velké 
uznání.

Vladimír Wolf 

RÁKOSNÍK, Jakub: Sovětizace sociálního státu : 
Lidově demokratický režim a sociální práva občanů 
v Československu 1945–1960. Ediční řada Fontes, 
sv. 2. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
2010, 503 s. IsBn 978-80-7308-303-8.

sociální stát a problematika s ním spojená patří 
dnes mezi hojně diskutovaná témata v řadě oblastí. 
Proto je zapotřebí přivítat každou záslužnou práci, 
která v tomto ohledu rozšiřuje a doplňuje naše po-
znání. K takovým patří i loňský vydavatelský počin 
vzešlý z Filozofické fakulty pražské Karlovy univer-
zity z pera Jakuba rákosníka (* 1977). Autor působí 
v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, kde 
se odborně věnuje zejména moderním sociálním ději-
nám, genezi a vývoji sociálního státu v komparativním 
pohledu, sociálním teoriím aj. 

Ve své publikaci Sovětizace sociálního státu : Lidově 
demokratický režim a sociální práva občanů v Česko-
slovensku 1945–1960 zachytil období budování so-
ciálního státu v Československu, s jeho pozitivními 
i negativními formami a některými dodnes patrnými 
důsledky. Po důkladném a potřebném teoretickém 
vstupu, v němž se čtenáři dostává poučení o samot-
ném pojmu sociální stát, jeho interpretacích a rozdíl-
ných přístupech k němu, se autor dále koncentruje na 
charakteristiku podmínek, za jejichž spolupůsobení se 
daný typ sociálního státu zrodil. Postihuje postupně 
politické, hospodářské i demografické aspekty jeho 
formování v lidově demokratickém režimu tehdej-
šího Československa. Šířeji se věnuje fenoménu po-
válečné politiky zaměstnanosti a pracovní síly, coby 
jednomu ze základních stavebních kamenů sociálního 
státu. reflektuje jeho nejdůležitější pilíře, týkající se 
zdravotnictví a zabezpečení v době nemoci, rodinné 
a vzdělávací politiky, sociální péče a zaopatření či dů-
chodového zabezpečení a bytové otázky. Uvádí mnohé 
příklady konkrétních, v praxi uplatňovaných opatření, 
která podrobuje odpovídající kritice. Ve výkladu není 
jednostranný, analyzuje pozitivní i negativní aspekty, 
postihuje úspěchy i selhání celého systému. 

správně připomíná silný poválečný společenský 
konsenzus, který generoval předpoklady pro vybudo-

vání rozvinutého sociálního státu. Předpokládá však, 
že by se vytvořil – pochopitelně v rozdílné struktuře 
jednotlivých sociálních programů – i kdyby nepřišel 
únor osmačtyřicátého roku. sledovaný typ sociálního 
státu prezentuje v rámci existujícího vládnoucího 
systému, přičemž jej podrobuje srovnání nejen se si-
tuací v meziválečném Československu, ale i v jiných 
evropských zemích ve vymezeném období. některé 
parametry, např. péče o matku a dítě, byly v evrop-
ském měřítku na vysoké úrovni, jiné se nepodařilo 
uvést do chodu. Mnohé byly také dříve či později kon-
frontovány s limity ekonomické výnosnosti systému. 
rákosník dovedl své úvahy do roku 1960, vidí jej 
hlavně jako symbolický mezník daný vyhlášením so-
cialistické ústavy proklamující ukončení jedné etapy 
vývoje. ovšem proces inspirace sovětským sociálním 
modelem byl podle něj završen již v roce 1956. Tehdy 
se zformovala podoba československého sociálního 
státu do tvaru, který s menšími obměnami přežil až 
do roku 1989 a jehož některé segmenty přetrvaly do 
současnosti. To, že jde za tuto hranici, mu umožňuje 
postihnout fungování daného modelu sociálního státu 
spolu s jeho společenskými dopady. 

rákosník svůj výklad opírá o kvalitní práci s celou 
řadou zdrojů, na něž bohatě odkazuje v textu. Práci 
doplnil také přehlednými tabulkami a několika grafy, 
což jistě přispívá k většímu čtenářskému komfortu. 
sympatická je i skutečnost, že autor nepovažuje svoji 
knihu za vyčerpávající analýzu dané problematiky, na-
opak je si vědom dalších potenciálních úhlů pohledu. 
V každém případě je rákosníkova práce cenným pří-
spěvkem k moderním sociálním dějinám, své čtenáře 
si jistě nalezne i mimo historickou obec. 

 Petr Gába

PINDUR, David: Počátky kostela Všech svatých 
v Místku : Sonda do života severomoravské farnosti 
v ob dobí baroka. Frýdek-Místek : Římskokatolická 
farnost Místek, 2009, 79 s. IsBn 978-80-254-5776-4.

V roce 2009 vydala římskokatolická farnost 
v Místku rozsahem nevelkou publikaci mladého his-
torika Davida Pindura, pracovníka Muzea Těšínska 
v Českém Těšíně, týkající se jednoho z místeckých kos-
telů. Autor, který se specializuje na církevní dějiny Tě-
šínska a jeho okolí v barokním období, sepsal historii 
počátků nevelké sakrální stavby, která se v současnosti 
nachází uprostřed sídlištní architektury 70. let 20. sto-
letí postavené ve stylu socialistického brutalismu.

Kostel Všech svatých v Místku vznikl počátkem 
18. století z iniciativy místní patricijské rodiny Vido-
musových. za využití archivních pramenů a dobové 
i odborné literatury poskládal autor příběh o životě 
rodiny bohatých měšťanů žijících v malém městě na 
přelomu 17. a 18. století a jejich vztahu k duchovním 
hodnotám a náboženství. Druhou linii příběhu tvoří 
nástin způsobů, jakými byla v tomto období projevo-
vána barokní katolická zbožnost v regionu na pomezí 
Moravy a slezska. Mikrohistorická sonda do rodiny 
Vidomusových je propojena se stručným obecně 
historickým výkladem dějin regionu a se stavebně 
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historickým popisem nejen kostela Všech svatých, ale 
i dalších sakrálních objektů Místku.

Autor se snažil přiblížit dnešnímu laickému i od-
bornému čtenáři mentalitu lidí žijících v období, kdy 
jediný pevný bod v životě představovala víra v Boha. 
Po hrůzách třicetileté války a období hospodářského 
i morálního úpadku se společnost ve střední Evropě 
pomalu vzpamatovávala, když tu opět přišla katast-
rofa nepředstavitelných rozměrů, tentokrát ve formě 
morové epidemie, která na počátku 18. století zdeci-
movala populaci v této části Evropy. Pozemský život 
byl křehký a pomíjivý, bezpečný přístav představovala 
pouze víra. Vědomí této pomíjivosti vedlo zbožné 
z řad šlechty, ale i měšťanů či osob v duchovním stavu, 
ty, kteří si to mohli finančně dovolit, k mecenášství, 
jež našlo svou podobu ve formě fundátorských akti-
vit. V pěti kapitolách se můžeme dočíst o tom, jaké 
podoby nabyla barokní zbožnost v místecké farnosti 
17. století, jak zdejší obyvatele postihla morová epi-
demie v letech 1715–1716 a jak tuto pohromu pro-
žívali, kdo byli manželé Vidomusovi a jak vypadaly 
počátky kostela Všech svatých. Je zde věnováno místo 
i přestavbě tohoto kostela a jeho vybavení. závěr pak 
shrnuje předchozí kapitoly a autor v něm vyslovuje 
poděkování těm, kteří byli nápomocni při vzniku pu-
blikace (s. 9–43). Kapitoly jsou bohatě opoznámko-
vány a opatřeny vědeckým aparátem, kniha je vyba-
vena i soupisem archivních pramenů, starých tisků, 
rukopisů a použité literatury (s. 45–66). obrazová 
příloha obsahuje barevné fotografie interiéru kostela 
Všech svatých i uměleckých děl zde se nacházejících 
(s. 67–78). reprodukce uměleckých artefaktů, listin 
a soudobé fotografie místeckého exteriéru jsou za-
komponovány i v textu. 

Hana Šústková

Hans-Adam II.: Stát ve třetím tisíciletí. Praha : Grada 
Publishing, 2011, 207 s. IsBn 978-80-247-3652-5.

na našem knižním trhu se v březnu tohoto roku 
objevil dlouho očekávaný český překlad publikace 
lichtenštejnského vládnoucího knížete Hanse-Adama 
II. Kniha s téměř prorockým názvem Stát ve třetím 
tisíciletí, která v Evropě již stihla vzbudit nemalou po-
zornost, vyšla v nakladatelství Grada a její překlad je 
dílem Jiřího Knapa. 

Publikaci možno nejlépe charakterizovat jako po-
litické pojednání. není však jen jakýmsi návodem jak 
vládnout a la Montesquieu, nýbrž komplexním his-
toricko-politicko-ekonomicko-právním a správním 
pojednáním o ideálním modelu pro stát budoucnosti. 
Tvoří ji celkem 13 kapitol, přičemž těžiště celé práce 
lze jednoznačně spatřovat v posledních čtyřech, které 
zkoumají jednotlivé aspekty ideálního státu v budouc-
nosti, zabývají se jeho realizací v jednotlivých oblas-
tech a v neposlední řadě podobou jeho ústavy, jejíž 
konkrétní návrh je cenným obsahem přílohy.

Autor propaguje lichtenštejnský model, odmítá 
etatismus ve prospěch ekonomického liberalismu 
a volné soutěže a volá po maximální možné decent-
ralizaci státní moci a vyšší míře obecní samosprávy. 

stát je v jeho vizi jakýsi podnik služeb, který v glo-
bální konkurenci zprostředkovává svým občanům ty 
nejnutnější služby (garance právní jistoty, provádění 
zahraniční politiky), přičemž v ostatních oblastech 
je uplatňován princip subsidiarity a kompetence jsou 
delegovány směrem k nižším jednotkám, které jsou 
v rozhodovacím procesu flexibilnější. Ideálním zříze-
ním je pro něj dědičná monarchie, která by propůjčo-
vala legitimitu i kontinuitu jednokomorovému par-
lamentarismu s výraznými prvky přímé demokracie 
v rozhodovacím procesu.

Již na první pohled je zjevné, že kniha je tematicky 
rozkročena vskutku do široka a klade si za cíl prezen-
tovat čtenáři úctyhodné množství faktů i myšlenek. 
Autor sám si tento fakt uvědomuje a již v úvodu přede-
sílá, že v touze po dosažení srozumitelnosti nepojímá 
své dílo jako vědecké, a vypouští tedy formální náleži-
tosti jako citace zdrojů či poznámky pod čarou obecně. 
V akademickém prostředí může být toto vnímáno jako 
jistý prohřešek, nicméně je zjevné, že Hans-Adam cílí 
své pojednání primárně na širokou veřejnost a nikoli 
do akademických kruhů, což nepochybně mění situaci. 
odborníci mohou jistě namítnout, že většina názorů, 
tezí a myšlenek je pouze zběžně načrtnuta a mnoho 
odvážných tvrzení je prezentováno bez pokusu o preg-
nantnější vymezení či doložení. na druhou stranu je 
nesporné, že toto pojednání má primárně charakter 
a funkci vědecko-popularizační, respektive, že hlav-
ním smyslem této „politické kuchařky“ je splnit svůj 
přínos, podělit se o nesmírně cenné zkušenosti, po-
střehy a „recepty“ s co nejširším okruhem čtenářů, 
a v tomto ohledu byl záměr naplněn více než zdařile.

na první pohled obecné téma i obsah Státu ve 
třetím tisíciletí tak nelze vnímat jako tematický či 
fak tografický kámen úrazu tohoto díla. Právě na-
opak, autorova schopnost zpracovat v rámci svých 
historicko-politických úvah tak úctyhodné penzum 
informací, přehledně je strukturovat a kauzálně pro-
pojit tak, aby výsledná podoba byla pro čtenáře nejen 
poučná, nýbrž i zajímavá a čtivá – v tom tkví pravdě-
podobně výjimečnost, největší přínos a deviza zmíně-
ného díla.

Důležitou přidanou hodnotou díla budiž, že Hans-
-Adam není čirým teoretikem; naopak, může kromě 
své erudice čerpat i z vlastních bohatých zkušeností 

„insidera,“ což je z textu zcela patrné. Diskutuje-li 
problémy současnosti či události nedávno minulé, 
využívá právě svých bohatých zkušeností i ekonomic-
kých znalostí k formulaci přesvědčivých argumentů 
i konstruktivních návrhů řešení stávajících problémů. 
Problematičtěji by mohly být chápány některé ex-
kurzy k „historické zkušenosti,“ které ve snaze kau-
zálně propojit uvedená fakta občas vyznívají odvážně 
či vedou k jistým schematizmům (viz např. kapitola 
Počátky státu či diskutabilní koncept vrozené religio-
zity). na druhou stranu, autor není historikem, jeho 
primární ambicí je být srozumitelný, a v neposlední 
řadě, jak sám přiznává, publikace je prezentací jeho 
osobních názorů a zkušeností. navíc, vyzdvihnout lze 
autorovy erudované úvahy v ekonomické oblasti, což 
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dokazují pojednání o státních financích, národní měně 
a jiných hospodářských aspektech státu budoucnosti. 

Jednou z otázek, která se nevyhnutelně nabízí, zů-
stává reálná aplikovatelnost lichtenštejnského modelu 
decentralizace a obecní samosprávy na středně velké 
a velké evropské země. Jinými slovy, je vysoká míra 
obecní samosprávy v podání 11 obcí a 35 tisíc obyva-
tel realizovatelná i pro 82 milionů německých občanů? 
Pokud ano, nebylo by třeba daleko sofistikovanějších 
prostředků státní kontroly, a tedy i administrativních 
výdajů? Vyřešil by se tak systém neefektivní a přebu-
jelé byrokracie nebo by byl pouze přemístěn na jinou – 
rozuměj nižší – úroveň? 

Ať tak či onak, kniha, která se erudovaným, zasvě-
ceným a čtivým způsobem vyjadřuje k odpovědné 
správě věcí veřejných, motivuje čtenáře k retrospekci 
a prezentuje cenný pohled člověka v této oblasti z nej-
povolanějších, je bezpochyby cenným artefaktem 
našeho knižního trhu a nelze ji než doporučit (nejen) 
všem těm, kteří se odnepaměti fascinující otázkou 
ideál ního společného zřízení zabývají a zabývat budou. 

Tomáš Bosák  

MAUR, Eduard – VELKOVÁ, Alice (eds.): Rodina 
a domácnost v 16.–20. století. studia historica LX. 
Praha : nakladatelství Karolinum, 2010, 133 s. IsBn 
978–80–246–1764-0 / Issn 0567-8293.

součástí výzkumného záměru České země upro-
střed Evropy v minulosti a dnes, jehož řešitelem byla 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, byl 
i vědecký seminář konaný dne 9. listopadu 2007. Dis-
kusí na něm prošla podstatná část předkládaných 
příspěvků, které tvoří vydaný souhrn prací. sborník 
byl dále doplněn o články Věry Hruškové a Martina 
Jemelky, které sice nebyly součástí semináře, ale s da-
nou problematikou v mnoha ohledech velmi dobře 
korespondují. 

Ústředním tématem sborníku se stala rodina a její 
proměny v průběhu 16.–20. století. Úvodního slova 
se s příspěvkem nesoucím název Dějiny rodiny v české 
historiografii ujal Eduard Maur, který se pokusil po-
dat komplexní obraz o dějinách rodiny a domácností 
v české historiografii. srovnal výsledky českých a za-
hraničních badatelů. Vytyčil hlavní směry, kterými by 
se čeští vědci měli v budoucnu ubírat. zároveň nastínil, 
jakých chyb se dřívější historikové dopustili a v kte-
rých oblastech český výzkum zcela zaostává za jinými 
zeměmi. 

Další dva referáty, jejichž autoři jsou zástupci Ji-
hočeské univerzity v Českých Budějovicích, jsou si 
tématicky i formou zpracování velmi blízké. Jaroslav 
Dibelka vycházel z písemností trestněprávní prove-
nience a ve svém příspěvku Obranné strategie mužů 
a žen obviněných z cizoložství na třeboňském panství na 
přelomu 17. a 18. století se snažil osvětlit, jak se muži 
a ženy na přelomu 17. a 18. století bránili obvinění 
z mimomanželského pohlavního styku. Autor zkou-
mal přes 50 případů cizoložství. Velký podíl z celko-
vého počtu zaujímají ženatí hospodáři, kteří se nevěry 

dopustili se svými děvečkami. Tyto dívky se v mnoha 
případech obávaly, že pokud nesplní hospodářovo 
přání, mohl by je i propustit ze služby. Muži hojně 
využívanou taktikou pak byl slib manželství po smrti 
jejich ženy, dále uváděli, že je ženy samy sváděly a oni 
nemohli takovému pokušení odolat, a v mnoha přípa-
dech hájili své jednání tím, že v danou dobu byli v pod-
napilém stavu a nemohli se proto dostatečně bránit. 
Muži i ženy se snažili zamezit nechtěnému otěhotnění 
a znali metody, které tomu měly předcházet. Pohlavní 
styk pro ně totiž nebyl neznámý a měli o něm určité 
povědomí. reakce bezprostředního okolí nevěrníka 
či nevěrnice, ale především postoj podvedeného pro-
tějšku sehrál při prokázání nevěry velmi důležitou roli. 

Druhý ze zástupců Jihočeské univerzity Pavel 
Matlas využil pro svůj výzkum bohatého materiálu 
vrchnostenské agendy a svým referátem Nemanžel-
ská sexualita, sňatkový konsens a sociální disciplinace 
poddaného obyvatelstva dal nahlédnout do problema-
tiky nemanželské či spíše předmanželské sexuality 
a jejího řešení na panství Hluboká nad Vltavou. Autor 
vysvětluje strategie jednotlivých držitelů panství Hlu-
boká, kteří se v období bezprostředně po třicetileté 
válce snaží všemožným způsobem obsadit pusté used-
losti. Byla zde snaha řešit tuto problematiku společně 
s problematikou nemanželské sexuality. Vrchnost 
na přelomu 17. a 18. století dokonce podporovala 
dodatečnou legitimizaci mimomanželského otěhot-
nění, udělovala povolení k sňatku a zároveň dávala 
novomanželskému páru k dispozici volnou usedlost. 
Postupem času však volných statků ubývá a s tím se 
mění i postoj vrchnosti ke sňatkovým povolením. ne-
manželská sexualita je vrchností trestána a dosáhnout 
udělení sňatkové konsensu není již tak jednoduché, 
jako tomu bylo dříve. Především z těchto důvodů roste 
ke konci 18. století nemanželská porodnost.

stať Alice Velkové Proměna v chápání majetkových 
zájmů v rodinách držitelů venkovských usedlostí v letech 
1650–1850 poukázala na proměnu chápání majetko-
vých zájmů v rodinách držitelů venkovských usedlostí, 
a to na příkladu obce Šťáhlava ležící nedaleko Plzně. 
Autorka vycházela z výzkumu pozemkových knih. 
Práce v mnohém koresponduje s názory Pavla Matlase 
o nutnosti obsazení volných hospodářství v období po 
třicetileté válce. Velková tuto myšlenku dále rozvíjela 
a upozornila na to, že právě nutnost obsadit osiřelé 
usedlosti mohla dát vzniknout rodovému držení ma-
jetku. rodina a rodinná pospolitost byly v tomto ob-
dobí velmi důležité. V lidech se i po generace zachová-
valo vědomí příbuzenství, i vzdáleného. např. pokud 
se majitel usedlosti dostal do dluhů nebo se nemohl 
o hospodářství dobře postarat, raději ho se svolením 
vrchnosti převedl na některého ze svých příbuzných či 
příbuzných původních majitelů, kteří byli ochotni pře-
vzít hospodářství a uhradit všechny peněžní závazky. 

Příspěvek Jürgena schlumbohma s názvem Die 
Schule des Lebens je založen na výzkumu autobiografií 
z 19. století, napsaných různými jedinci pocházejí-
cími z různých sociálních prostředí. Autor zkoumá 
socializaci dítěte na příkladu několika autobiografií. 
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Důležité byly pro něj např. vzpomínky pedagoga 
Friedricha Paulsena, který jako rolnický syn vyrůstal 
na vesnici a velký vliv na jeho duševní vývoj mělo úzké 
spojení s přírodou či zapojení se do běžných domácích 
prací, avšak nejen to. Matka dovedla malého Fried-
richa k psanému slovu, které ho nadchlo natolik, že 
přečtené informace dále sděloval svým vrstevníkům. 
Příklad Paulsena a jeho lásky ke knihám byl však na 
vesnici poměrně výjimečný. opačným příkladem byly 
děti zámožných měšťanů, které byly odtržené od svých 
vrstevníků, jež jim kniha v mnohém nahrazovala. Do-
volovala jim utéct do nových nepoznaných světů. Děti 
byly taktéž podrobeny mnohem přísnějšímu dohledu 
a projevovala se u nich nedostatečná fyzická námaha, 
která byla později nahrazována nejrůznějšími těles-
nými cvičeními. 

referát Mariny Halířové pojednává o pražském si-
rotčinci a jeho schovancích. slovo sirotčinec nabádá 
k představě, že zde byly především děti, jejichž oba ro-
diče zemřeli. Autorka se však snažila dokázat, že tomu 
tak zcela nebylo. Ukazuje příklady rodičů, kteří se 
ocitli v takové životní situaci, že nebyli schopni svým 
dětem zajistit ani základní lidské potřeby, a proto se 
raději rozhodli umístit je do ústavní péče. Autorka za-
hrnula do článku původ dětí či konkrétní důvody žá-
dostí o přijetí do sirotčince. 

Článek Věry Hruškové s názvem Zaměstnanost ro-
din v příměstské vesnici v 2. polovině 19. století podává 
díky bohaté pramenné základně (katolické matriky, 
sčítání lidu, katastrální oceňovací operáty) ucelený 
obraz o proměně chování a myšlení jednotlivých členů 
rodin a domácností. Autorka ukázala, že ještě na po-
čátku 19. století se práce v hospodářství dělila mezi 
muže a ženu. Po roce 1848, kdy se poměry v habsbur-
ské monarchii uvolnily, však dochází ke změně. Muži 
odchází za prací do města a ženy zůstávají na práci 
v hospodářství samy. nápomocny jsou jim nezletilé 
a někdy i zletilé děti. Do konce 19. století klesá porod-
nost, což je dle mínění autorky příčina intenzivnějšího 
zapojení žen do pracovního procesu. 

závěrečná stať zástupce ostravské univerzity Mar-
tina Jemelky Rodina a domácnost v dělnické kolonii 
na Ostravsku (1890–1930) je založena na excerpci 
sčítání lidu a zabývá se životem dělnické třídy ve dvou 
ostravských koloniích – na Šalomouně a Pěťáky. Au-
tor podal komplexní obraz o struktuře rodinných i ne-
rodinných domácností v obou vybraných koloniích. 
svou pozornost zaměřil také na počet dětí v domác-
nostech nebo na majetkové poměry domácností. 

Jana Lipovská

MUSILOVÁ, Margaréta – TURČAN, Vladimír 
(eds.): Rímske pamiatky na strednom Dunaji : Od 
Vin dobony po Aquincum. Bratislava : nadácia pre zá-
chranu kultúrneho dedičstva, 2010, 200 s. IsBn 978-
80-968910-1-6.

Kniha, ktorá je výsledkom spolupráce troch medzi-
národných archeologických tímov (rakúsko, sloven-
sko, Maďarsko), vychádza v čase, keď sa kompetentní 

snažia o zápis rímskych pamiatok na Dunaji do zo-
znamu svetového kultúrneho dedičstva (UnEsCo). 
Publikácia je určená predovšetkým širokej verejnosti. 
z toho dôvodu ju autori koncipovali ako praktického 
sprievodcu po viditeľných rímskych pamiatkach na 
strednom Dunaji. Ich cieľom bolo nepochybne vzbudiť 
záujem a zároveň pozdvihnúť úroveň vedomostí o rím-
skych pamiatkach v strednej Európe nielen v radoch 
slovenskej verejnosti, ale minimálne aj v okolitých kra-
jinách (publikácia by mala vyjsť v ďalších troch jazy-
koch – angličtina, nemčina, maďarčina). Častokrát sa 
totiž stáva, že aj ľudia, ktorí žijú len pár kilometrov od 
takýchto pamiatok, vedia síce, že sa tam „niečo“ na-
chádza, ale nemajú o tom žiadne poznatky. 

V stručnom úvode kniha približuje priebeh rímskej 
expanzie do strednej Európy (s. 8), prítomnosť cisára 
Marca Aurelia (161–180 po Kr.) v strednom Podunaj-
sku (s. 9) a v súvislosti s tým i jeho stĺp v ríme (s. 10) 
a nakoniec je zaradená informácia o procese roma-
nizácie na dobytom území (s. 11). na nasledujúcich 
stranách sprevádzajú autori čitateľa po stopách ri-
manov pozdĺž Dunaja od Viedne cez Bratislavu až po 
Budapešť, t. j. na územiach dnešného rakúska (s. 12–
77), slovenska (s. 78–121) a Maďarska (s. 122–197). 

Dobrodružstvo sa začína vo Vindobone (dn. Vie-
deň), odkiaľ sa naše kroky môžu uberať buď na sever 
limitnou cestou (Limes Romanus) do Klosterneu-
burgu a ďalej až k hranici rímskej provincie Panno-
nia Superior alebo do východne ležiaceho Carnunta 
(dn. Petronell – Bad Deutsch-Altenburg), ktoré bolo 
hlavným mestom uvedenej provincie. z Carnunta sa 
dá zamieriť na juh pozdĺž pohoria Leithagebirge sme-
rom k dnešným rakúsko-maďarským hraniciam do 
scarbantie (dn. Šoproň na území Maďarska) a odtiaľ 
sa oblúkom vrátiť späť k Dunaju pri Vindobone. Alter-
natívou je obrátiť sa z Carnunta na východ a kopíro-
vať tok Dunaja až do Hainburgu a ďalej do Bratislavy, 
hlavného mesta slovenska. na slovenskom území sa 
ako prvá uvádza možnosť ísť na sever a prezrieť si hrad 
Devín, neďalekú Dúbravku, stupavu a dostať sa až do 
juhomoravského Mušova, o ktorom sa tu dočítame 
napriek tomu, že sa nachádza v susednej Českej re-
publike. Druhou, resp. treťou možnosťou je vybrať sa 
po Dunajskej ceste do antickej Gerulaty (dn. rusovce), 
resp. vnútrozemím do Kelemantie (dn. Iža-Leá ny-
vár). V prvom prípade môžeme navštíviť pamiatky 
z rímskych čias v Bratislave (Bratislavský hrad, staré 
mesto, rusovce), v druhom na území niekdajšieho 
barkarika (Podunajské Biskupice, Boldog, seme-
rovo, Želiezovce, Komárno, Iža-Leányvár). Medzi 
slovenské lokality autori zaradili i severnejšie ležiace 
Laugaricio (dn. Trenčín), čo spôsobila výnimočnosť 
tejto unikátnej pamiatky. na území Maďarska ponúka 
publikácia tri trasy na ceste do Aquinca (dn. Buda-
pešť), hlavného mesta rímskej provincie Pannonia 
Inferior. z antickej Gerulaty (na území slovenska) 
prídeme po pravom brehu Dunaja do legionárskeho 
tábora Brigetio (dn. szöny), pričom po ceste si mô-
žeme prezrieť archeologické pozostatky po rimanoch 
v mestách Mosonmagyaróvár, Máriakálnok, Gönyü 
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a Györ. z Brigetia pokračujeme ďalej do Aquinca buď 
vnútrozemím (v smere neszmély – Tokod – Keszölc) 
alebo dunajským ohybom (v smere Esztergom –Vise-
grád – szentendre). 

Pri každej lokalite sa autori snažili čitateľa obozná-
miť s jej stručnými starovekými dejinami, priebehom 
osídlenia a s tamojšími archeologickými nálezmi. Dô-
raz kládli predovšetkým na prezentovanie výsledkov 
archeologických výskumov vrátane tých najnovších, 
ktoré následne interpretovali v kontexte moderného 
bádania. V tejto súvislosti by sa žiadalo poznamenať, 
že v budúcnosti by nebolo na škodu veci, ak by obsah 
doplnili o podrobnejší výklad niektorých historických 
udalostí, ktoré sa geograficky viazali k oblasti stred-
ného Dunaja a vo svojej podstate mali celoríšsky vý-
znam. V prípade Carnunta sa napríklad o priebehu 
takej významnej udalosti, akým bola schôdzka cisárov 
v Carnunte (308 po Kr.), čitateľ dozvedá len toľko, že 
dôvodom na vybudovanie Pohanskej brány (Heiden-
tor) bola pravdepodobne konferencia cisárov, ktorá sa 
konala v Carnunte na začiatku 4. storočia (s. 45). Ak 
máme byť dôsledný, tak k tejto udalosti sa viaže ešte 
komentár k obrázku s oltárom boha Mithru, kde je 
uvedené, že mu bol venovaný pri príležitosti stretnutia 
troch cisárov v roku 308 (s. 73). o tom, ktorí cisári sa 
tu stretli, z akého dôvodu a s akým výsledkom skončila 
táto schôdzka sa tu však nedočítame.

Ako mimoriadne prospešné pre čitateľov-turistov 
hodnotíme uverejnenie miestnych orientačných ma-
piek a adries múzeí s kontaktmi (telefónne číslo, e-
mail, internetová stránka), v ktorých sú prezentované 
archeologické nálezy z uvedených lokalít. rovnako 
tak užitočné sú informácie o doprave (prehľad spojov, 
vzdialenosť, minutáž, cyklotrasy, GPs) na základe 
ktorých sa turista môže na svoju cestu pripraviť a prí-
padne sa aj rozhodnúť, aký dopravný prostriedok si 
zvolí. 

na záver publikácie je zaradený slovník vybra-
ných latinských pojmov (s. 198–199), v ktorom sa 
na chádza niekoľko nedostatkov. V niektorých prípa-
doch prišlo k uvedeniu dvoch rovnakých pojmov 
(latinská aedicula sa vyskytuje aj ako poslovenčené 
edikula), v iných sa objavil chybný latinský prepis 
(správne je quaestor veteranorum a nie questor vetera-
norum). nájsť tu môžeme i chybne, prípadne nedosta-
točne vysvetlené pojmy (napríklad ordo decurionum by 
sa nemal interpretovať ako obecný radca, ale mestská 
rada či stav dekurionov a v súvislosti s tým decurio 
nebol len nižší poddôstojník v rímskom vojsku, ale aj 
člen mestskej rady). Menšie nepresnosti sa vyskytli 
i v samotnom texte (napr. Traianus vládol v rokoch 
98–117 po Kr. a nie v rokoch 96–118 po Kr., ako sa to 
uvádza na strane 37, alebo Aquincum bolo hlavným 
mestom provincie Pannonia Inferior a nie Pannonia 
Superior – s. 124). niektoré z nich boli spôsobené skôr 
nepozornosťou ako neodbornosťou, pretože na iných 
miestach sa uvádzajú správne. Text dopĺňa množstvo 
farebných fotografií, mapiek, kresieb a počítačových 
vizualizácií, umožňujúcich urobiť si predstavu o kráse 
antických stavieb, z ktorých zostali už len ruiny. 

napriek zanedbateľným nedostatkom publikácia 
nielenže sprístupňuje seriózne poznatky pre všet-
kých, ktorí majú záujem v stredoeurópskom priestore 
objavovať a spoznávať miesta, kde „vstúpila noha ri-
manov“, ale ponúka ľudom aj tipy na výlety s rodinou 
alebo priateľmi.

Tomáš Klokner

BIEBERLE, Josef: Letopis intelektuála ze ztracené 
ge nerace. olomouc : Univerzita Palackého olomouc, 
2010, 208 s. IsBn 978-80-244-2601-4.

Když jsem v Historice 2011/1 na s. 120–121 uveřej-
nil stručnou zprávu o pamětech Josefa Bieberla Cestou 
necestou mou krajinou historie (olomouc 2010), vy-
slovil jsem politování, že autor neprozradil víc ze svých 
zážitků vysokoškolského učitele a aktivního společen-
ského činitele na olomoucké Univerzitě Palackého 
a zejm. její Filozofické fakultě. než se rok s rokem 
sešel, přibyla v mé početné sbírce memoárů druhá me-
moárová knížka Josef Bieberleho, o které bych chtěl 
alespoň stručně informovat. Tentokrát autor prolomil 
skořepinu svého privata a plně se věnuje své veřejné 
činnosti, ať už na poli pedagogickém nebo politickém. 
Pozoruhodnému vzpomínání dal svéráznou, myslím 
však účelnou formu. nejprve se drží chronologie svých 
vzpomínaných zážitků: tak píše o letech 1945–1966 
v kapitole Od modré košile k děkanskému řetězu, léta 
1968 a 1969, která byla výrazným zlomem v jeho osob-
ním životě, i profesní kariéře nazval Bouřlivou dvoulet-
kou. Marasmus, který následoval v letech 1971–1977 
a posunul univerzitu až na hranice zániku, trefně po-
jmenoval Podnik na baterky. Pak již bylo třeba sledovat 
jen neblahé Plody konsolidace (1978–1987) a Politic-
kou rezistenci a politickou policii. Do této chronolo-
gické struktury pak v druhé, rozsahem přibližně stejné 
části vkládá své vzpomínky především na různé osob-
nosti, se kterými mu bylo spolupracovat, stýkat, ale 
také se potýkat, a na události, které se ho přímo nebo 
zprostředkovaně dotýkaly apod.

Bieberleho paměti jsou pro historika cenným zdro-
jem informací, vzdor svému někdy velmi subjektiv-
nímu pohledu na lidi a události. na jedné straně umož-
ňují vhled do intelektuálního prostředí olomouce, 
jaký bychom asi z jiných informačních zdrojů sotva 
získali. Proto jsou cenným pramenem pro poznání ne-
jen prostředí olomoucké univerzity, ale intelektuální 
olomouce vůbec. na druhé straně jde o barvitý osud 
jednotlivce, zapáleného stoupence demokracie a so-
cialismu, prožívajícího sinusoidní křivku vývoje od 
téměř bezvýhradného přitakávání ke kritickému po-
stoji životní praxí poučeného vědce a společenského 
činitele, který postupně odhalil rozpor mezi idejemi 
a jejich nepovedenými uskutečňovateli, ale přesto ne-
ztratil přesvědčení, že sociální a demokratické uspořá-
dání společnosti je nepominutelnou perspektivou. 

Kniha je napsána velmi čtivě, autor je zkušený his-
torik, který dovede svými texty vytvořit napětí a udržet 
čtenářovu pozornost. navíc je nadán smyslem pro 
intelektuální humor, což je deviza neoddiskutova-
telná. Je zásluhou Palackého univerzity, že se rozhodla 
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poskytnout svým osobnostem prostor k vydávání 
jejich pamětí. Doufejme, že se brzy dostane i na jiné, 
kteří třeba shledají některé z Bieberlem viděných udá-
lostí v odlišném světle či z jiného úhlu pohledu. 

Milan Myška

Sambucus : Práce z klasickej filológie, latinskej medie
valistiky a neolatinistiky. V. Trnava : Filozofická fa-
kulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, 246 s. IsBn 
978-80-8082-347-4.

Katedra klasických jazykov Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity vydala v poradí už piaty zväzok 
zborníka nazvaného, podľa známeho trnavského ro-
dáka, Sambucus. zborník obsahuje 16 príspevkov, 
ktoré charakterizuje tematická a chronologická pes-
trosť. Presná polovica z nich odznela na konferencii 
s názvom Dejepisectvo medzi literatúrou, vedou a ume-
ním, ktorá sa konala dňa 14. mája 2009 na Filozofic-
kej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na počesť 
profesora Jana Buriana pri príležitosti jeho osemde-
siatin.

Grécke antické dejiny v zborníku reprezentujú prí-
spevky E. Juríčkovej Počiatky dejepisectva – Herodotos 
na pomedzí epiky a dejepisectva (s. 15–21) a J. Kordoša 
Cassius Dio a imitatio Thucydidea (s. 22–30). Prvý pri-
bližuje významnú osobnosť gréckej historiografie Hé-
rodota z Halikarnassu, jeho vzťah k predchodcom (tzv. 
logografom) a predovšetkým metódy, ktorými praco-
val pri písaní svojho spisu Historiés apodexis. Druhý 
rozoberá tvorbu rímskeho senátora Cassia Diona, 
ktorý zanechal grécky napísané rímske dejiny (Rhó-
maiké historiá). V popredí tu stojí snaha dokumento-
vať Dionovu závislosť na napodobovaní Thúkydido-
vých vzorov prostredníctvom komparácie niektorých 
pasáží z prác oboch antických historikov.

K rímskej antike sa vzťahujú tri príspevky. rozboru 
literárnej tvorby Aurelia Victora (4 st. n. l.), jedného 
z tzv. menších latinských dejepiscov, sa venuje M. Ba-
bic (s. 31–36). E. Jirkal zameriava svoju pozornosť na 
funkciu a význam Vergiliových citátov v Lactantiovom 
diele De mortibus persecutorum (s. 37–49) a K. Kuz-
mová prezentuje výsledky archeologického bádania 
o rimanoch na území juhozápadného slovenska 
(s. 50–63). stredovek zastupuje pomerne osamotená 
štúdia E. serafínovej o homíliách Andreja z Kréty, 
ktorý je považovaný za jedného z veľkých rečníkov by-
zantskej epochy (s. 64–75).

Do obdobia humanizmu a renesancie sa hlásia 
príspevky I. nagya o antickej historiografii v percep-
cii humanistov 16. storočia (s. 76–86), D. Škovieru 
o prítomnosti rímskych dejín v didaktickom spise 
Apophthegmata illustrium virorum od Leonarda stöc-
kela (s. 87–109), H. Liskovej o preklade kroník Lei-
bitzerovcov a Gašpara Haina a ich význame v spišskej 
historiografii (s. 110–120) a nakoniec J. Žemberu, 
ktorý analyzuje vplyv Etruskov na renesančné umenie 
v oblasti Apeninského polostrova (s. 121–127). 

Latinskú barokovú tvorbu zastupuje E. Juríková 
s poznatkami o panegyrikoch na Habsburgovcov 

z dielne trnavskej univerzitnej tlačiarne (s. 128–135). 
Do tohto časového obdobia môžeme zaradiť ešte prís-
pevky K. Karabovej o pohľade Babaiových epigramov 
na Habsburgovcov (s. 136–147) a A. Dekanovej, ktorá 
v súvislosti s uhorskou vernosťou Habsburgovcom pri-
náša rozbor príležitostnej epickej básne ondreja Pla-
chého (s. 148–163). 

na význam a využitie kanonických vizitácii pri vý-
skume nielen cirkevných dejín upozorňuje A. ostertá-
gová (s. 164–170). oblasť dejín vied o antickom staro-
veku zahŕňa štúdia P. Blahu o nemeckom bádateľovi 
a nositeľovi nobelovej ceny za literatúru Theodorovi 
Mommsenovi, ktorého predstavil ako editora justi-
niánskych Digest (s. 171–183). Posledný príspevok 
od J. Tarabu s názvom Noemická analýza starofran-
cúzskeho prekladového textu síce, vzhľadom na zame-
ranie zborníka, vybočuje „z radu“, ale i tak môže byť 
pre klasických filológov inšpiráciou pri riešení meto-
dologických problémov (s. 184–201).

na záver sú zaradené recenzie domácich i zahra-
ničných publikácii (s. 205–228) a správy o životných 
jubileách či uskutočnených konferenciách (s. 231–
243). zaujímavý doplnok tvoria anotácie obhájených 
diplomových prác na katedre klasických jazykov na 
Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2009 
(s. 247–248). 

 Tomáš Klokner

BLÁHOVÁ, Kateřina: České dějepisectví v dialogu 
s Evropou (1890–1914). Praha : Academia, 2009, 
192 s. IsBn 978-80-200-1723-9.

V roce 2009 obohatila českou historiografickou 
produkci monografie Kateřiny Bláhové (Ústav pro 
českou literaturu AV Čr) věnovaná emancipaci a mo-
dernizaci historického bádání u nás na přelomu 19. 
a 20. století. Práce vyvěrá z dlouhodobého autorčina 
zájmu o dějiny českého dějepisectví a problematiku 
literárního a vědeckého života druhé poloviny 19. sto-
letí a století následujícího. rozsahem nevelké dílo se 
pohybuje na pomezí obecné a literární historie, což je 
ostatně čtenáři zřejmé již po nahlédnutí do jeho ob-
sahu. rozčleněno je do čtyř hlavních kapitol, přičemž 
každá je dále přehledně rozdělena na řadu kratších 
částí. První dvě kapitoly pojednávají o české historické 
obci, následující dvě naopak sledují prostředí literární 
historie. 

Část o obecné historii je věnována nejprve reflexi 
soudobé evropské historiografie na stranách českých 
odborných časopisů. středem pozornosti je zde lo-
gicky Český časopis historický (ČČH), nová oborová 
tribuna založená v roce 1895. opomenuty však ne-
zůstávají ani jiné odborné časopisy, např. Časopis 
Matice moravské, Sborník historický nebo Athenaeum. 
sledovány jsou zejména recenzní a informační činnost 
ČČH a její proměny. zajímavé je pak porovnání tohoto 
časopisu s jeho tradičním konkurentem, Časopisem 
Musea Království českého. Druhý velký tematický ce-
lek této části knihy představují studijní a badatelské 
cesty do zahraničí. zde si Kateřina Bláhová všímá 
jak otázky motivace těchto cest, tak i jejich iniciace, 
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podpory a významu zahraniční zkušenosti pro histo-
riky. samostatné podkapitoly navíc vypovídají i o jed-
notlivých destinacích, kam mířili na studia budoucí 
čeští historikové. zvláštní místo v rozvíjení kontaktů 
s evropskou historickou vědou přisuzuje autorka 
správně Jaroslavu Gollovi a Antonínu rezkovi, kteří 
školili budoucí historiky na univerzitě, určili ráz ČČH, 
iniciovali a podporovali zahraniční cesty a ovlivňovali 
jejich cíle. 

Předmětem třetí kapitoly, která obsahově náleží 
k části knihy o literární historii, je další „komunikační 
kanál“ se zahraničím – překlady cizích děl. Autorka 
upozorňuje mimo jiné na kvantitativní a kvalitativní 
změny, jež postihly překladatelskou práci v devade-
sátých letech 19. století. soustřeďuje se především 
na pronikání francouzského pozitivismu do českého 
prostředí. na recepci a překladu pozitivisty Hippolita 
Taina od šedesátých do devadesátých let 19. století 
sleduje proměnu jeho vlivu na český kulturní a vě-
decký život. V syntetizující závěrečné kapitole uka-
zuje na příkladu literární historie (a činnosti jejich 
vůdčích postav Jaroslava Vlčka a Jana Jakubce), že 
to byla právě snaha českých vědců obstát v soudobé 
Evropě, která napomohla metodologické precizaci, 
stejně jako zrodu a metodologickému vyhranění ně-
kterých dalších oborů. Přibližuje okolnosti emanci-
pace tohoto vědního oboru i obtíže, jež tento proces 
provázely. 

Autorce se podle mého názoru navýsost podařilo 
splnit původní záměr, jímž bylo zachytit v tomto ob-
dobí zintenzivňující se kontakty české historické vědy 
se zahraničím a pokusit se postihnout jejich proměny. 
K to muto nesnadnému cíli ji dovedl její originální pří-
stup k řešení problému, stejně jako precizní orientace 
v roz sáhlé a pestré pramenné základně (osobní fondy, 
dobové časopisy, vydané autobiografie, vzpomínky 
a de níky). Čtivé dílo by nemělo scházet v knihovnách 
odborných historiků a literárních vědců. Vedle ne-
sporně kvalitního zpracování k tomu ostatně vybízí 
i ve likost formátu a poměrně malý rozsah.

Petr Kadlec

SITEK, Sławomir: Stykowość obszaru i jej wpływ na 
przebieg procesów społecznoekonomicznych na przy
kładzie południowej części województwa śląskiego. 
Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach 2762. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2010, 164 s. IsBn 978-83-226-1926-1 / 
Issn 0208-6336.

Historik zabývající se hospodářskými a sociálními 
dějinami by neměl zůstávat nevšímavý k publikačním 
výstupům i jiných věd než historických, zvláště po-
kud se jedná o výsledky tzv. příbuzných věd, jako jsou 
například ekonomie, sociologie, geografie aj. Mezi 
zaznamenáníhodné práce, v tomto případě geografic-
kého charakteru, patří také v loňském roce slezskou 
univerzitou v polských Katovicích vydaný titul z pera 
doktora sławomira sitka (Wydział nauk o ziemi 
Uni wersytetu Śląskiego, Katedra Geografii Ekono-

micznej, zakład Geografii społecznej) pod názvem 
Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów 
społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej 
części województwa śląskiego. Autor v knize prezentuje 
komplexní přístup k problematice svázané s rozvojem 
regionu a vliv proměn hranic na regiony (konkrétně 
jižní část slezského vojvodství složená z následují-
cích okresů: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki 
a městská část Bielsko-Biała). Tento prostor je pro 
něj výjimečně zajímavý, protože byl podle dřívějších 
hranic rozdělen mezi tři sub-regiony (Śląsk Cieszy-
ński, ziemia pszczyńska a část tzv. Małopolska). Právě 
určení potenciálních rozdílů v kontaktu těchto území 
a sledování jejich charakteru se autorovi stalo základ-
ním východiskem pro jeho práci. Empirickou část 
výzkumu mezi zvolenými respondenty doplnil ekono-
mickými a sociálními aspekty regionu a neopomněl 
do svého výkladu zahrnout i roli přírodních bariér 
existujících ve sledované oblasti. Šetření prokázalo, že 
sociální vazby reagovaly na změnu historických hra-
nic jiným způsobem než vazby a vztahy ekonomické. 
Konečným výstupem celého šetření pak bylo určení 
intenzity a směru transformací, které byly generovány 
dřívějšími hranicemi. Po sitkově textu může tedy se 
zájmem sáhnout ekonomický či sociální geograf, ale 
i historik zabývající se třeba genezí a vývojem průmys-
lových oblastí či historií příhraničních regionů. 

Petr Gába

ZLÁMAL, Bohumil – LARISCH, Jan: Rudolf Jan : 
Arcivévoda rakouský, arcibiskup olomoucký a kardi
nál. olomouc : Matice cyrilometodějská, 2010, 126 s. 
IsBn 978-80-7266-339-2.

Čtenáři se dostává do rukou další z dosud nepub-
likovaných studií Bohumila zlámala (1904–1984), 
někdejšího profesora teologické fakulty v olomouci, 
jehož práce postupně zveřejňuje Matice cyrilometo-
dějská – čtenář měl již možnost nahlédnout do zláma-
lovy Příručky českých církevních dějin I–V. (olomouc 
2005–2009).

Kniha, jak už název napovídá, popisuje život arci-
vévody rakouského, třetího arcibiskupa olomouckého 
a kardinála rudolfa Jana, k jehož 190. výročí introni-
zace kniha vychází. Původní text byl opraven a dopl-
něn ThLic. Janem Larischem, Th. D. o informace, ke 
kterým neměl zlámal v období totality přístup.

rudolf Jan (1788–1831), jakožto nejmladší dítě 
toskánského vévody a pozdějšího císaře Leopolda II., 
byl – z části pro své chatrné zdraví a dle zlámala i pro 
svou zbožnost – již od dětství vychováván pro církevní 
dráhu. Již v  pouhých jeho 17 letech jsou mu udělena 
nižší svěcení, olomouckou kapitulou je přijat za nesí-
delního kanovníka a aklamací je zvolen koadjutorem 
olomouckého arcibiskupa. ovšem po smrti arcibis-
kupa Colloreda-Waldsee v roce 1811 metropolitní 
stolec odmítá. olomouckým metropolitou se stává až 
v roce 1819 po skonu arcibiskupa Trautmannsdorfa. 
Ve stejném roce jej papež Pius VII. jmenoval kardiná-
lem. Ve vládě rudolfa Jana na arcibiskupském stolci 
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se nevyskytovala žádná mimořádná rozhodnutí, byl 
spíše nenápadnou osobností a řízení arcidiecéze, snad 
kvůli svému zdraví, přenechával generálnímu vik-
áři Migazzimu. rudolf Jan se ve svých rozhodnutích 
pohyboval na pomezí mezi „katolickým“ a josefín-
sko-osvícenským směrem. Příkladem je jeho kritika 
Frintovy učebnice teologie, na straně druhé odmítnutí 
příchodu redemptoristů na území diecéze. Velkým 
počinem na poli hospodářském bylo založení Vítko-
vických železáren. Avšak po roce 1827 dochází u kar-
dinála k častějším projevům epilepsie a o čtyři roky 
později umírá ve 43 letech.

zlámalova studie nejenže zasazuje život a působení 
kardinála rudolfa Jana do dobových souvislostí, ale 
všímá si také jeho vztahu ke kléru. Velká část publikace 
se zaobírá i celoživotním přátelstvím mezi kardinálem 
a hudebním skladatelem Ludvíkem van Beethovenem, 
potažmo rudolfovým vztahem k hudbě a umění vůbec. 
Pro zajímavost je proto v příloze seznam všech hudeb-
ních děl, která arcibiskup zkomponoval, anebo která 
mu dedikoval sám Beethoven. V závěru knihy může 
čtenář nahlédnout do soupisu rudolfovy pozůstalosti, 
za pozornost stojí i překlad (jediného) arcibiskupova 
pastýřského listu. Celé zlámalovo dílo je navíc dopl-
něno o arcivévodova životopisná data a chronologický 
přehled jeho činnosti ve funkci olomouckého arcibis-
kupa. 

Tato nevelká publikace není určena jen pro zá-
jemce o postavu třetího olomouckého arcibiskupa, ale 
rovněž poslouží také tomu, kdo chce získat alespoň 
stručný náhled na podobu fungování diecéze a vůbec 
vztahu vysoké politiky a biskupů v rakouské monarchii 
za císaře Františka II. (1792–1835).

Václav Lunga

ARNASON, Johann P.: Historickosociologické eseje. 
Edice studie, sv. 61. sociologické nakladatelství 
(sLon) : Praha, 2010, 204 s. IsBn 978-80-7419-
027-8.

Historická sociologie představuje v České republice 
relativně mladou vědeckou disciplínu, v zahraničí je 
však už plně etablovaným oborem. situace se ale po-
stupně mění k lepšímu. Máme již vlastní odborný ča-
sopis zaměřený na danou problematiku, samostatné 
studijní programy a oborové specializace na univer-
zitní půdě. Každý zájemce ovšem musí počítat s tím, 
že jen malá část zdrojů existuje v češtině, proto je více 
než jindy ke studiu zapotřebí jazykové vybavenosti. 

sociologické nakladatelství si vytklo za cíl zpro-
středkovat některé z cizojazyčných textů českému 
čtenáři, a proto loni vydalo v překladu práci Johanna 
P. Arnasona (* 1940) pod titulem Historicko-socio-
logické eseje. nakladatelství zvolilo autora velmi pří-
hodně. Připomeňme jen několik informací. Tento 
islandský kritický sociolog se zabývá historickou so-
ciologií převážně ve formě srovnávacího studia civi-
lizací. studoval filozofii, historii a sociologii na řadě 
evropských univerzit, mj. také v Praze. Dlouhá léta 
své akademické kariéry strávil na univerzitě La Trobe 
v australském Melbourne. od roku 2007 přednáší jako 

hostující profesor i na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy, a to dokonce i v češtině, s níž přišel 
do kontaktu během svých studií. Dnes jej lze již zařadit 
ke „klasikům“ zmiňované disciplíny. Česky mu zatím 
vyšly předloni péčí nakladatelství Filosofia jen tři eseje 
pod společným názvem Civilizační analýza: Evropa 
a Asie opět na rozcestí (Praha 2009).

Historicko-sociologické eseje tvoří soubor osmi te-
maticky různorodých textů, které vznikaly od konce 
80. let do roku 2005. Ve své originální podobě nevy-
šly společně, ale v různých publikacích. Jednotlivé 
eseje (Nacionalismus, globalizace a modernita; Praxis 
a jednání. Dominantní teorie a marxovské korektivy; 
Modernita, postmodernita a japonská zkušenost; Ca-
nettiho alternativní obraz společnosti; Komunismus 
a modernita; Rozrůznění modernity; Axiální věk a jeho 
interpreti: znovuotevření diskuse; Civilizační analýza, 
sociální teorie a komparativní historie) zastupují tři te-
matické okruhy problémů. První je zasvěcen otázkám 
sociální teorie, druhý modernizaci a modernizačním 
procesům a třetí je zaměřen na srovnávací civilizační 
analýzu. 

Arnason neprezentuje historickou sociologii pouze 
jako jednu ze subdisciplín sociologického pohledu 
a badatelské perspektivy, ale patří spíše mezi zastánce 
historizace či re-historizace sociologických pojmů 
a pohledů, ovšem s patřičnou reflexí zahrnující také 
filozofické pozadí tohoto pojetí. Arnasonovy eseje si 
žádají alespoň trochu poučeného čtenáře, jehož pak 
mohou v plné míře oslovit a zaujmout. 

Petr Gába

AL SAHEB, Jan – JEŽ, Radim – KRISTIAN, Jiří – 
PINDUR, David: Třanovice v proměnách staletí. Třa-
novice : obec Třanovice, 2010, 420 s. IsBn 978-80-
254-8364-0.

obec Třanovice vydala v loňském roce své dějiny 
s názvem Třanovice v proměnách staletí. Ke spolupráci 
na tomto díle oslovila Muzeum Těšínska, jehož čtyři 
pracovníci se podělili o jednotlivé části knihy a vytvo-
řili o této nevelké obci poměrně rozsáhlou publikaci. 
Třanovice proslavil ve světě svým příjmením evange-
lický kněz a barokní básník Jiří Třanovský. narodil se 
sice v Těšíně, ale jeho otec Valentin pocházel z Třano-
vic a jeho děd Adam dokonce zastával post místního 
fojta. Přestože Jiří tedy nebyl přímým třanovickým 
rodákem, nemohli autoři jeho život opomenout a po-
chopitelně mu věnovali v dějinách obce značnou po-
zornost.

Úvodních kapitol o přírodních a zeměpisných po-
měrech obce se zhostil ekolog a zoolog Jiří Kristian. 
Charakterizoval polohu obce, klima, vodstvo, vegetaci 
apod. V druhé kapitole se věnoval topografii Třanovic. 
Pokusil se vysvětlit původ jména Třanovice, popsat 
místní části obce a jejich názvy. 

následující kapitoly již zpracovávali ostatní autoři, 
vzděláním historici, kteří se věnovali dějinám Třa-
novic od prvních zmínek po současnost. V podstatě 
se museli zabývat historií dvou vsí, protože původně 
vedle sebe existovaly Horní a Dolní Třanovice, které 
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sjednotilo společné obecní zastupitelstvo po vzniku 
obecních samospráv v roce 1850. radim Jež se nej-
dříve zaměřil na nejstarší zmínky o vsi Třanovice. 
nesouhlasí s tvrzením Vincence Praska, který našel 
nejstarší zmínku v listině z roku 1322, přesto klade 
počátky vsi do zhruba téhož období, spíše 30. a 40. let 
14. století. Podrobně pak rozepsal další zmínky o Třa-
novicích a jejich držitelích Pelhřimových z Třankovic 
ad., což zasadil do dobového kontextu rozvoje Těšín-
ského knížectví.

Jan Al saheb a David Pindur navázali kapitolami 
o období vlády Habsburků na Těšínsku (1653–1848) 
a o vytváření občanské společnosti (1848–1918). Po-
psali majetkové převody statků Horní a Dolní Třano-
vice či dokonce jen jejich částí, ale zároveň sledovali 
jejich obyvatelstvo. K sociálnímu a kulturnímu popisu 
třanovických usedlých a neusedlých obyvatel vyu-
žili řadu zajímavých pramenů, např. urbáře, kupní 
smlouvy, svatební smlouvy atd. Podrobně se věnovali 
církevním poměrům v Třanovicích, protože ve vsi pře-
trvávala silná protestantská tradice, která se udržela 
i po třicetileté válce díky blízkosti luterského Ježíšova 
kostela v Těšíně (založen na počátku 18. století). zru-
šením vrchnostenského panství v polovině 19. století 
se ze samostatných šlechtických statků Horní a Dolní 
Třanovice vytvořila obec Třanovice s jednotným před-
stavenstvem, ale ve skutečnosti byla i nadále striktně 
rozdělována na obě původně samostatné místní části 
(s. 104). Autoři popsali rozvoj živnostenské činnosti, 
charakterizovali místní hostince a výčepy nebo liho-
var v Kapplově dvoře. zajímali se také o národnostní 
vývoj. naprostá většina třanovických obyvatel se na 
přelomu 19. a 20. století hlásila k polskému obcova-
címu jazyku, na což měla podle autorů velký vliv pol-
ská obecná škola založená v roce 1872, ale i mnohem 
intenzivnější polské národní hnutí na Těšínsku.

Dějiny Třanovic v období první republiky a 2. svě-
tové války sepsali radim Jež a David Pindur. zazna-
menali neutěšené období bojůvek během sporu o Tě-
šínsko, v nichž nescházela ani krvavá střetnutí. Dále 
se zabývali politickou situací, národnostním vývojem, 
rozvojem školství, polské osvěty či dopady hospodář-
ské krize. z náboženského hlediska stále mírně pře-
važovali evangelíci, jimž byl vystavěn v letech 1929–
1931 vlastní chrám. Politický vývoj na konci 30. let 
19. století „vehnal“ Třanovice nejdříve pod vládu Pol-
ska a poté německé Říše. Většina obyvatel se za války 
přihlásila ke slezské národnosti, což svědčí o národ-
nostní nevyhraněnosti místního obyvatelstva. Autoři 
se věnovali podrobněji nejen principu tzv. Volkslisty, 
ale i bohaté diverzní aktivitě v oblasti Třanovic.

Poslední tři kapitoly zpracoval samostatně David 
Pindur a dovedl tak dějiny obce až do současnosti. 
Věnoval se např. volebním výsledkům, aktivizaci a ná-
slednému utlumení spolkové činnosti, náboženským 
poměrům, budování socialismu, kolektivizaci, likvi-
daci tzv. záhumenků a záhumenkových krav v roce 
1961, normalizaci atd.

obec i autoři si dali na zpracování anotované pub-
likace opravdu záležet. Využili na příklad fondy arci-

biskupského archivu ve Vratislavi, archivu a knihovny 
B. r. Tschammera v při evangelicko-augsburské far-
nosti v Cieszyně, národního archivu v Praze, obec-
ního úřadu Třanovice, soukromého archivu Jana 
Jeziorského (soubor dokumentů rodin Pillersdorfovy, 
Gattnarovy a Kappelovy) nebo paměti Jiřího Macury, 
plebiscitního komisaře. Publikaci doplnili o velké 
množství obrazových příloh (černobílých i barevných), 
jmenný a místní rejstřík či textové přílohy (edice pra-
menů). Vydání kvalitní a atraktivně zpracované publi-
kace se povedlo i díky různým historickým nadšencům, 
kteří shromažďovali materiál k dějinám obce již dříve.

radek Lipovski

KELLER, Katrin – VIERTEL, Gabriele – DIESE-
NER, Gerald (Hg.): Stadt, Handwerk, Armut. Eine 
kommentierte Quellensammlung zur Geschichte der 
Frühen Neuzeit. Leipzig : Leipziger Universität-Ver-
lag, 2008, 745 s. IsBn 978-3-86583-227-6.

rozhodně i k českému čtenáři, neřku-li specia-
listovi na raně novověkou urbánní problematiku, by 
měl doputovat sborník příspěvků k 70. narozeninám 
německého historika a archiváře Helmuta Bräuera, 
jehož medailonek je obsažen v úvodu celého díla. 
sborník je vskutku impozantní, vezmeme-li v úvahu, 
že zahrnuje rovných šedesát příspěvků, psaných vý-
hradně německy, ovšem autory několika národností; 
český element reprezentuje pouze Dana Štefanová. 
raný novověk pojednávaným tématům sice jedno-
značně dominuje (což by měl i podle svého názvu), ale 
zastoupen je rovněž středověk a 19. století. Jak je již 
z podtitulu zřejmé, jedná se většinou o komentované 
edice vybraných archiválií, rozdělených do šesti uce-
lených bloků. První z nich je věnována městské samo-
správě, vnitřním poměrům a právu, druhá hospodář-
ství a podnikání, třetí řemeslům, čtvrtá záležitostem 
nejnižších společenských vrstev a péči o ně, pátá 
sociálním skupinám a šestá umění, kultuře a vědě ve 
městech. 

Falk Bretschneider rozebírá provenienčně torgav-
ský ikonografický pramen z roku 1789 s vyobrazením 
trestu pro různé provinilce a vysvětluje jeho discipli-
nační účel. Günter Vogler na základě pramene písem-
ného pojednává o opozici proti ungeltu v norimberku 
roku 1524. zajímavou edici deníku stralsundského 
purkmistra n. Gentzkowa z let 1558–1567 přináší 
Heidelore Böcker, zatímco Herwig Ebner se ve svém 
příspěvku věnuje nepřátelství vůči cizincům (zvláště 
Italům) v lékárenském textu z 16. století ze Štýrského 
Hradce. Maďarská historička Katalin szende se za-
měřila na rozbor majetku šoproňského špitálu (před-
stavovaný z nejlukrativnější části vinicemi) podle tří 
dochovaných inventářů ze druhé poloviny 16. století. 
Heiner Lück editoval a okomentoval právní pona-
učení ve věci vaření piva ve městech Einbeck a oste-
rode roku 1654. Dvoje gravamina z poslední třetiny 
16. století z braniborského Trebbinu se staly pro Eva-
marii Engel zdrojem poznání chudoby a nouze v malo-
městském prostředí. o středověkém konfliktu ve věci 
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městské pečeti mezi Höxterem a opatským Corveym 
hovoří Wilfried Ehbrecht. Jeden z právních sporů 
města Trevíru, a to roku 1575 proti jistému sonnta-
govi z Krettnachu, se stal námětem pro studii rity 
Voltmer. Diskurs o způsobech popravy na přelomu 
18. a 19. století, zahrnující i usmrcení elektrickým 
proudem (!), zaujal Gerharda Ammerera, plán lip-
ské zástavby vzniklé na objednávku tamní rady roku 
1671 historičku Anett Müller. V rozsáhlejší a hlouběji 
ponořené studii si Gerhard Fouquet pokládá otázku, 
zda mezi městem a vrchnostenskou rezidencí nebyl 
ve středověku a na počátku raného novověku rozpor. 
Henning steinführer pak rozebírá okolnosti přijetí 
městského syndika do služby v Braunschweigu pozd-
ního středověku a Thomas Kübler nařízení o nošení 
v nosítkách z roku 1705. 

Krátký druhý blok zahajuje edice pozdně středově-
kého pamětního spisu v záležitostech krušnohorské 
těžby stříbra od Adolfa Laubeho, na niž navazuje pře-
pis kurfiřtské listiny z přibližně stejného období pro 
chemnitzkého podnikatele Ulricha schütze včetně 
jeho medailonku od stephana Pfalzera. Chemnitzké 
podnikání, tentokrát ale již průmyslové na sklonku 
1. tře tiny 19. století, má v hledáčku také Wolfgang 
Ullmann, zabývající se zde otázkami a odpověďmi na 
jeho stav roku 1827. Již před vydáním sborníku ze-
snulý Frank-Dietrich Jacob upozorňuje, že by se pro 
období posledních desetiletí 15. a prvních desetiletí 
16. století nemělo rezignovat na používání termínu 
raný kapitalismus. 

Výrazně obsáhlejší třetí, řemeslnický blok uvádí 
rozbor listiny císaře Fridricha III. pro tkalce vlny 
z Anklamu roku 1449 z pera Elfie-Marity Eibl. Jedné 
ze zhořeleckých ulic na řemeslnickém předměstí se 
na základě daňového nařízení Ferdinanda I. zcela 
stručně věnuje Peter Wenzel, Manfreda straubeho 
zaujaly první hrnčířské pořádky ze středoněmeckého 
prostředí, Petera Teibenbachera topografie řemesel ve 
Štýrském Hradci po polovině 19. století a Uwe Fied-
lera chemnitzký obraz interiéru tkalcovské světnice 
z roku 1780. Wilfried reininghaus přispěl k tématu 
sporů mezi městy a venkovem v oblasti hospodářské 
sféry města Werl v letech 1433–1566, s přesahy i do 
doby pozdější, Martina röber analyzovala pramen 
zachycující artikl plavenských soukeníků k roku 
1577. zhruba o sto let mladší je reinerem Großem 
editovaný pamětní spis soukenického řemesla ze 
saského zemského sněmu. s levočskou vzorkovnicí 
prýmkařů z 18. století názorně seznamuje ottó Do-
monkos, s výběrem z 21 kusů korespondence prým-
kařů hornofalckých (z 1. poloviny 19. století) rainer 
s. Elkar. stanovy pešťských kloboučníků z roku 1828 
rozebírá Klára Dóka, o půl století mladší autobiogra-
fické ohlédnutí zestárlého parukáře, člena ochranov-
ské (herrnhutské) bratrské obce, komentuje Helga 
schultz. Jakým způsobem probíhalo přijetí do ře-
mesla, osvětluje na příkladě smlouvy freiberského pa-
pírnického učně z roku 1556 Barbara Pätzold, takřka 
o dvě století mladší půhon lijeckých tovaryšů komen-
tuje Marcel Korge. Annemarie steidl a Josef Ehmer 

se pokoušejí s oporou v soupise řemeslníků z Vídeň-
ského nového Města z počátků vlády Marie Terezie 
dobrat se ke stanovení prostorových struktur rakous-
kého cechovnictví obecně, do prostředí hamburských 
osvícenců míří článek Franklina Kopitzsche. 

Komentářem tří listin pro ženskou fundaci ve štýr-
ském Judenburgu z období, kdy u nás probíhaly hu-
sitské války, přivádí Käthe sonnleitner čtenáře k pro-
blematice chudinství v urbánním prostředí. Hned tři 
za sebou jdoucí příspěvky (sebastian schmidt, Uwe 
schirmer a Elke schlenkrich) se věnují špitálům, chu-
dobincům a žebrákům ve druhé polovině 18. století, 
přičemž ten schirmerův je zaměřen na oblast Če-
chám blízkého saského Krušnohoří. stefan oehmig 
naproti tomu podrobně rozebral nařízení wittenber-
ského magistrátu z roku 1827, týkající se obecných 
záležitostí obyvatel města a zřetelně naznačující, že 
hlavním cílem představitelů města bylo jak stanovení 
řádu v této oblasti, aby počestné měšťanstvo nebylo 
příliš obtěžováno, tak poskytnutí možnosti práce a vý-
dělku těm, kteří o to stáli. Matriční záznamy ze dvou 
německých vsí ze 17. a 18. století využil ke svému 
pohledu na nižší sociální vrstvy Markus Cottin, zají-
mavý doklad v podobě prosby čtyř sester o propuštění 
matky z chudobince do jejich péče (Lipsko, 1755) ko-
mentuje Carla Calov. Anne Marie Dubler prezentuje 
bernská nařízení ohledně lidí bez domova na konci 
18. století. Gender je ve sborníku zastoupen např. po-
hledem na chudobu nemanželských dětí a jejich ma-
tek v salcburku (sabine Veits-Falk) a k salcburku se 
rovněž váže příspěvek Alfreda stefana Weiße o denní 
náplni vězňů v káznici, oboje z přibližně stejné doby 
kolem roku 1800. Hannes stekl obsáhle vykládá po-
měrně stručný návrh hraběte Kuefsteina na zřízení 
pracovních zařízení v rakousku na prahu novověku, 
na o něco starší náhled měšťanského právníka Justa 
Mösera na problematiku „profesionálních“ žebráků 
upozorňuje Manfred rudersdorf. zařazení do tohoto 
bloku se poněkud vymyká závěrečný text, rozbor mo-
rového nařízení ze saského zwickau z roku 1680 od 
silvy Teichert. 

Autorem prvního příspěvku v oddíle následujícím, 
věnovaném sociálním skupinám, je přední evrop-
ský urbánní historik Herbert Knittler, zabývající se 
zde týdenními odvody v dolnorakouské Weitře roku 
1527. Velmi široký záběr (1400–1750) zvolili Dana 
Štefanová a Markus Cerman pro posouzení životních 
poměrů postarších venkovanů z Čech a Horní Lužice 
poté, co tito předali svůj grunt mladším hospodářům. 
Primárním zdrojem jim byly smlouvy o majetkových 
převodech z oblasti česko-lužicko-slezského pomezí. 
situace v basilejském tiskařském průmyslu koncem 
18. století a nespokojenost v něm zaměstnaných děl-
níků jsou předmětem zájmu jiného smíšeného autor-
ského dua, Kathariny simon-Muscheid a Christiana 
simona. několik zmínek o jistém muži v lipských 
radních knihách z let 1536–1540 poskytlo Berndu 
rüdigerovi zdroj k rozvinutí otázky partnerských 
vztahů svobodných tovaryšů k děvečkám a osamělým 
vdovám. Ani ne o generaci mladší je zpráva o dvou po-
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dezřelých, kterou v městském archivu v Krems an der 
Donau objevil Gerhard Jaritz a načrtl podle ní způsob 
tehdejší konstrukce kriminálního přečinu. Výpovědi 
a nemilosrdné rozsudky v čarodějnické kauze v Ty-
rolsku na počátku 16. století komentuje Brigitte rath. 
U edice pohřebního kázání měšťana Georga Wintera 
z roku 1618 se Manfred Unger zamýšlí nad elitami 
tehdejšího Lipska. 

Poslední, šestý oddíl zahrnuje značně rozličnou 
škálu pramenů, sjednocenou pod kulturně-vědnou 
hlavičkou. Tak Detlef Döring přináší dopis dvou lé-
kařů, chemnitzkého a lipského, který umožňuje po-
hled na běžnou praxi městských mediků v polovině 
18. století. Tištěný kalendář z počátku století 17. coby 
dobové masmédium zkoumá Dagmar Böcker, za-
tímco Enno Bünz porovnává dvě würzburské plastiky 
s vyobrazením špitálního osazenstva, jednu ze 16. 
a dru hou z 18. století. s doprovodnou studií k edito-
vané dohodě ze sklonku středověku mezi univerzitou 
a radou města Lipska bohužel „šetřil“ siegfried Hoyer, 
podstatně velkoryseji s osvícenským Montesquiovým 
programem blahobytného státu zacházel Thomas riis. 
Vše uzavírají dva pozoruhodné soupisy potravin pro 
sídlo basilejského biskupa ze 60. let 16. století, které 
čtenáři zprostředkovala Dorothee rippmann, a na 
úplný závěr je připojena bibliografie oslavence z let 
1969–2008 i seznam do sborníku přispěvších autorů. 

Ačkoli jsou úroveň jednotlivých příspěvků i přínos 
pro editování vybraných pramenů rozdílné, vznikl 
sborníkem celek, který lze označit za velmi pozoru-
hodný publikační počin. Už pro svou pestrost, jak 
tematickou a časovou, tak autorskou. zájemci přináší 
kromě přehledu o různorodosti archivních pramenů 
také seznámení se s formami jejich odborné interpre-
tace a komentáře. směrem k českému čtenáři bude 
pochopitelně poněkud problematická vysoká pořizo-
vací cena, která s náklady na dopravu přesahuje 100 €. 

Jan Kilián 
 

ŚWIĄTKIEWICZ, Wojciech (ed.): Górnośląskie 
stu dia socjologiczne. seria nowa. Tom 1. Katowice : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 311 s. 
Issn 0208-6336, Issn 0072-5013.

Horní slezsko je oblastí s velkým badatelským po-
tenciálem pro mnohé vědecké disciplíny, mezi jinými 
také sociologii. Péčí slezské univerzity v polských 
Ka tovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) vyšel 
v loňském roce první svazek nové série hornoslez-
ských sociologických studií. Tím byla znovuobnovena 
přerušená tradice sociologického časopisu věnova-
ného této lokalitě. Vždyť první svazek časopisu pod 
názvem Górnośląskie studia socjologiczne byl vydán již 
roku 1963. Poté vycházely postupně další svazky, a to 
až do roku 1989 (celkem 21 svazků). Velké změny po 
roce 1989 však již titul nepřežil. svou roli jistě sehrála 
i skutečnost, že některá sociologická pracoviště byla 
reorganizována, případně přímo zrušena. Myšlenkou 
na obnovení časopisu se zabývala skupina odborníků 
kolem tehdejšího ředitele sociologického institutu 

prof. zw. dr hab. Marka s. szczepańského. Díky jejich 
úsilí vznikl první svazek nové série. současně došlo 
k formování obsahu do pěti oddílů: Slezsko – problémy 
sociálně-kulturní, Kultura a historické prostory, Lidé 
a sociálně-kulturní kapitál, Žena a rodina, Profesní 
skupiny a vzdělávací systém. zájemce o slezskou pro-
blematiku v tomto svazku nalezne například stať vě-
novanou regionu a lokální společnosti v sociologické 
perspektivě, charakteristiku demografických procesů 
ve slezsku, úvahu nad symbolickými místy Horního 
slezska či pohled na změny ve společnosti a rodině, 
vše z pera zasvěcených odborníků. obnovení tradice 
titulu proto nelze než uvítat. 

Petr Gába 

JURKIEWICZ-JANUSZEWSKA, Joanna: Sto
sunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 
1920–1939. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, nr. 2691. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego : Katowice 2010, 710 s. IsBn 978-83-226-
1817-2, Issn 0208-6336. 

Polská historička dr hab. Joanna Januszewska-
-Jurkiewicz (Instytut Historii – zakład Historii naj-
nowszej 1918–1945, Wydział nauk społecznych, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach) se ve své odborné 
práci dlouhodobě věnuje mimo jiné také národnostní 
a etnické problematice na pozadí historického vý-
voje. svůj zájem v tomto ohledu soustředí i na tzv. 
Wileńszczyźnu (Wilno = Vilnius), což je teritorium 
ležící blízko litevsko-běloruských hranic. sehrálo 
v polsko-litevských vztazích výraznou roli, proto má 
pro polskou kulturu i historii nezanedbatelný význam. 
Vilnius a „vilniuská oblast“ prodělaly velmi specifický 
vývoj a jedna z jeho etap tvoří rámec pro autorčin vý-
klad. na pozadí historického vývoje vykresluje plas-
tický portrét každodenního života lokální společnosti 
a vzájemné vztahy mezi národy, které toto území obý-
valy. Tamější společnost totiž netvořila homogenní ce-
lek, ale byla formována více jednotkami, které se lišily 
etnicky, kulturně i náboženským vyznáním. Téměř vy-
čerpávajícím způsobem se J. Januszewska-Jurkiewicz 
zhostila pramenné základny. zvláště hojně využívala 
materiálů z hlavního ústředního litevského archivu 
ve Vilniusu, což jí umožnilo bohatě rekonstruovat 
polsko-litevské, polsko-běloruské a polsko-židovské 
soužití v lokalitě. Představovaná publikace je výsled-
nicí pilného badatelského snažení autorky a byla v této 
podobě také podkladem k jejímu velmi úspěšnému ha-
bilitačnímu řízení. 

Petr Gába

KVAČEK, Robert: Poslední den : Mnichov – Praha, 
konec září 1938. Edice Magnetka. Pražská vydavatel-
ská společnost, nakladatelství Epocha : Praha, 2011, 
131 s. IsBn 978-80-7425-064-4.

Důvodů, proč jsem sáhl po této knize, je více. Již 
několik let mě problematika mnichovských dní ne-
smírně zajímá. Jsem si vědom složitosti a citlivosti 
všech událostí, které se odehrály v tomto nelehkém ob-
dobí našich novodobých dějin. Také jsem před časem 
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zhlédl zčásti propagandistický dvoudílný film režiséra 
otakara Vávry Dny zrady (1973), který by měl dle 
tvůrců všechny události líčit podle autentických výpo-
vědí a záznamů. Kriticky myslící člověk jistě v průběhu 
filmu dojde mnohdy k opačnému názoru. Událostí 
a aktérů je však příliš a tak považuji za nezbytné se 
doslova pročíst mnohými paměťmi a odbornou histo-
rickou produkcí a v neposlední řadě také archivními 
materiály, aby se mohlo dojít k relativně uspokojivým 
závěrům. z odborné české literatury pouze připomí-
nám nejzávažnější práce: jistě největší dojem musí 
i dnes vzbuzovat starší práce Bořivoje Čelovského 
Mnichovská dohoda 1938 (Šenov u ostravy 1999), 
dále práce roberta Kvačka, zdeňka Kárníka, Jindři-
cha Dejmka a v neposlední řadě XIV. svazek Velkých 
dějin zemí Koruny české z pera Antonína Klimka (Li-
tomyšl 2002). 

novou knihu profesora Kvačka jsem objevil ná-
hodou na internetu, kde působí na první pohled ma-
jestátním vzezřením. záhy mě zarazila skutečnost, 
že dílko má pouze něco málo přes sto stran. Připo-
mínám, že Čelovského práce má 471 stran. Přesto 
jsem se při mé návštěvě Prahy zastavil v knihkupec-
tví a drobnou knížečku pořídil. Autorovým záměrem 
zřejmě bylo podat mnichovské události populárnější 
a čtivější formou, než to podávají hutné odborné 
práce. Dle mého názoru se jedná o tak choulostivé 
a především významné téma naší novodobé historie, 
že by nemělo být deklasováno potřebami trhu. Už 
fakt, že knížečka nemá poznámkový aparát, ve mně 
vyvolala velkou skepsi a nevoli. Kniha nemá ani rej-
střík, či seznam alespoň základní literatury k tématu. 
rozumím, že v dnešní době je výhodné prodávat 
populárně laděné práce typu Hitlerův pes, Hitlerovy 
ženy či Hitler vege tarián, ale Mnichovské dohodě vě-
novat takovouto hanebnou brožurku nepovažuji za 
správné. Dále se domnívám, že pravdivost myšlenek 
a fakt nemůže autor pouze potvrdit svým titulem či 
předchozí kvalitní literární produkcí. Přes všechny 
mé výhrady musím uznat, že práce profesora Kvačka 
se četla velice dobře. Literární styl však u takového 
tématu nemůže stačit. 

Při hodnocení se zastavím pouze u několika mých 
dojmů. Vzhledem k šíři tématiky se více nelze rozepi-
sovat. Celý text na mě zapůsobil relativní vyvážeností, 
co se týká vkladu jednotlivých účastníků tzv. mnichov-
ských dnů. Jsou zde uvedeny názory zahraničních po-
litiků – strany anglické, francouzské, německé i italské. 
V menší míře jsou uvedeny skutky polské a maďarské 
strany. na sovětské straně jsou líčeny činy Litvinova 
a především Alexandrovského. Mnohdy bývá v histo-
rické literatuře zpochybňována možná vojenská po-
moc sovětského svazu Československu. Líbí se mi, že 
Kvaček tuto možnost nevylučuje a na několika místech 
(s. 88, 89, hlavně 95) i uvádí citáty, které apriori tuto 
variantu nevylučují. Problém však vidím opět v tom, že 
nepodložená tvrzení bez poznámkového aparátu mo-
hou být mnohdy problematická. Při čtení textu jsem 
vždy pouze usuzoval, z kterých pamětí či dokumentů 
by tak mohl předkládaný citát pocházet. Asi na dvou 

místech píše Kvaček, že v průběhu září rozmlouval 
prezident Beneš se sergejem Alexandrovským několi-
krát. Tyto rozmluvy však v textu uvedeny nejsou. Da-
leko uspokojivěji jsou některé otazníky kolem osoby 
vyslance Alexandrovského zodpovězeny v Klimkově 
syntéze. Dle mého soudu nechtěl prezident Beneš při-
pustit pomoc sovětského svazu z důvodu bolševizace 
Československa a za druhé, že pokud půjde sovětský 
svaz po boku Československa, dostane se Českoslo-
vensko do válečného konfliktu nejen s Třetí říší, ale 
také s Anglií a Francií. Čím více se o „Mnichov“ zají-
mám, tím více se o tomto tvrzení ubezpečuji. Kvaček 
mé tvrzení také podpořil na několika místech (s. 88, 
a především s. 95). Kupříkladu jsem se nesetkal v lite-
ratuře s citováním pamětí Ludvíka svobody (Cestami 
života, naposl. Praha 2009). svoboda v nich vzpomíná 
na soukromou rozmluvu s Benešem v Moskvě, kde mu 
československý prezident přímo řekl, že nemohl pustit 
bolševiky do Evropy. ze zahraničních autorů mohu 
uvést např. Alana Bullocka, který uvádí ve svém díle 
Hitler a Stalin – paralelní životopisy (Praha 2005) na 
podporu možné pomoci sovětského svazu odkaz na 
prof. ržeševského z moskevského Institutu světových 
dějin: přes neochotu československé vlády bylo nakonec 
v srpnu 1938 přijato sovětské pozvání adresované ve-
liteli československých leteckých sil, generálu Fajfrovi 
(s. 570). ržeševskij cituje i zprávu Fajfra, dle níž bylo 
dosaženo dohody, podle které nám Sovětský svaz bez-
odkladně pomůže vysláním 700 stíhaček za podmínky, 
že připravíme vhodná letiště a zabezpečíme protileta-
dlové krytí (s. 570). Bullock dále uvádí v knize i četné 
informace o činnostech Majského či Litvinova. My-
slím, že právě širší evropský a snad i světový kontext 
v předkládané knížečce prof. Kvačka chybí. 

Váhám nad textem na zadním obalu knihy: Na zá-
kladě znalosti dobových dokumentů plasticky líčí dění a 
atmosféru oněch zářijových dní… nepochybuji o eru-
dici prof. Kvačka a v podstatě se s jeho závěry a líče-
ním událostí ztotožňuji. nechápu ovšem komerční la-
ciné tahy vydavatelství u předkládané publikace. Práce 
bez poznámkového aparátu s několika fotografiemi 
by neměla mít u čtenářů laické ani odborné veřejnosti 
místo. Knihu bych snad mohl považovat za jakýsi 
úvod do dané problematiky s tím, že další informace si 
musí čtenář dohledat v jiné literatuře. 

Adam Židek

JEŽ, Radim – PINDUR, David (eds.): Těšínsko 
v pro  měnách staletí : Sborník přednášek z let 2008–
2009 k dějinám Těšínského Slezska. Český Těšín : Mu-
zeum Těšínska a Matice slezská, 2010, 281 s. IsBn 
9778-80-86696-12-6.

V minulém roce vydalo Muzeum Těšínska se sídlem 
v Českém Těšíně společně s Maticí slezskou sborník 
přednášek pronesených v letech 2008–2009 na akcích 
pořádaných těmito institucemi. Přednášejícími byli 
přední odborníci zabývající se dějinami Těšínského 
slezska jak z univerzitních pracovišť, tak dalších 
odborných i zájmových institucí (slezská univerzita 
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v opavě, Uniwersytet opolski, Muzeum Těšínska, 
zemský archiv v opavě, ostravské pracoviště národ-
ního památkového ústavu). Jak čtenáře informují edi-
toři v úvodním slově, je sborník výsledkem dvou spolu 
nesouvisejících přednáškových cyklů. Ten první pod 
názvem Těšínsko v nás pořádal českotěšínský odbor 
Matice slezské a 14 přednášek, které v jeho rámci ode-
zněly, tvoří základ publikace. Druhá část přednášek či 
lépe řečeno referátů zazněla v rámci pracovního semi-
náře Slezsko – součást a budoucnost v rámci Evropské 
unie. seminář uspořádalo 6. května 2009 sdružení 
Mladých konzervativců v Karviné a Přerově v prosto-
rách Kulturního a společenského střediska střelnice 
v Českém Těšíně v rámci nadace Konrad Adenauer 
stiftung. Ve sborníku jsou mimo to opublikovány 
i čtyři příspěvky, které byly původně určeny pro stře-
doškolské a vysokoškolské studenty. 

Vzhledem k tomu, že referáty jednotlivých autorů 
vesměs shrnují jejich dlouholeté badatelské úsilí, 
které již našlo svůj odraz na stránkách odborného 
tisku, rezignovali editoři sborníku na vědecký po-
známkový aparát. Každý příspěvek je na konci opat-
řen soupisem relevantní literatury a stručným anglic-
kým resumé. sborník je zaměřen na běžného čtenáře, 
který se zajímá či hledá informace o Těšínsku, jež by 
mu pomohly vytvořit přehled o jeho osudech napříč 
staletími – od středověku po události z 1. poloviny 
20. století. sami sestavovatelé sborník označili za 
příspěvek k 90. výročí rozdělení Těšínska v roce 1920. 
Přičemž příspěvky mají vysokou hodnotu i pro od-
borníka, který však nutně musí poznámkový aparát 
postrádat.

základní strukturu sborníku tvoří dva bloky, do 
kterých jsou příspěvky uspořádány. První blok je na-
zván Těšínsko ve středoevropském kontextu a jsou do 
něj zařazeny statě, které v chronologickém pořadí od 
středověku po rok 1938 mapují dějiny tohoto regionu 
v širším vztahu k okolním historickým zemím i novým 
státním útvarům vzniklým po 1. světové válce. Blok 
otevírá práce opavského historika roberta Antonína 
Přemyslovští králové a slezští vévodové v době vrchol-
ného středověku (s. 13–24). Autor se zde zaměřuje na 
období následující po smrti slezského a krakovského 
vévody Jindřicha II. zbožného v bitvě u Lehnice v roce 
1241. Druhým mezníkem je pak rok 1329, kdy český 
král Jan Lucemburský včlenil do svých území i dolno-
slezská knížectví. studie je opatřena i genealogickými 
vývody dolnoslezských a hornoslezských Piastovců ve 
13. století. 

Příspěvek Martina Čapského Hornoslezská knížata 
a jejich role v lucemburské politice do konce 14. století 
(s. 25–36), opět zástupce slezské univerzity v opavě, 
je zahájen přehledem politického vývoje ve střední 
Evropě ve 14. století. V další části se autor věnuje 
problematice vztahu hornoslezských knížectví k ze-
mím Koruny české. Tato knížata se uplatňovala sama, 
častěji prostřednictvím svých synů, v diplomatických 
službách Lucemburků i polských králů. Především je 
třeba zmínit osobnost těšínského Piastovce knížete 
Přemysla I. nošáka, který se angažoval při uzavření 

sňatku druhorozeného syna císaře Karla IV. zikmunda 
s uherskou princeznou Marií. I tento příspěvek obsa-
huje rodokmen, tentokrát těšínských zástupců rodu 
Piastovců ve 14.–15. století. rovněž následující studie 
Hornoslezská knížectví v napěťové ose mezi Krakovem 
a Budínem (s. 37–48) je z pera Martina Čapského. Lze 
ji považovat za chronologické pokračování předcho-
zího příspěvku. Věnuje se období, kdy ve sledovaném 
prostoru zemí Koruny české dochází k úpadku cent-
rální moci patrné i v dění v Horním slezsku. oslabení 
Lucemburků vyvolalo reakci polského krále, jehož voj-
ska bez vážnější reakce ze strany českého vladaře pře-
kračovala hranice korunních zemí při pronásledování 
narušitelů míru. následuje vylíčení osudů Horního 
slezska v období husitských válek, které se v tomto 
regionu projevily v roce 1422, při přechodu polského 
kandidáta na český trůn zikmunda Korybutoviče přes 
toto území do Čech. Poslední část je věnována otázce 
nástupnictví po zikmundovi Lucemburském. 

Těšínský historik radim Jež přispěl do sborníku 
studií „Velcí“ těšínští Piastovci. Politické kariéry Ka-
zimíra II. (1450–1528) a Václava III. Adama (1524–
1579) (s. 57–70). na 13 stránkách představuje osob-
nosti dvou těšínských knížat, která se významným 
způsobem angažovala na poli mezinárodní politiky 
na přelomu 15. a 16. století. Kazimír II. zastával 
post vrchního slezského hejtmana a jako takový byl 
zástupcem krále a vykonavatelem jeho příkazů ve 
slezsku. stal se významnou postavou jagellonského 
soustátí. Kníže Václav III. Adam nastoupil vládu ve 
složitém období, kdy mocensko-politické střety vy-
ústily v první stavovské povstání. Kníže, jakožto 
oblíbenec krále Ferdinanda I. stál na prohabsbursky 
orientované straně. Po smrti posledního Jagellonce 
zikmunda II. Augusta se stal dokonce jedním z kan-
didátů na uprázdněný polský trůn, byť jeho kandi-
datura měla pouze formální charakter. Jan Al saheb, 
který reprezentuje Muzeum Těšínska, ve sborníku 
zveřejnil příspěvek Valašská kolonizace na Těšínsku 
v 16.–18. století (s. 71–78). Tzv. valašská kolonizace 
Těšínska představuje dlouhodobý proces usazování 
obyvatel v horských oblastech, jejichž původní vlastí 
bylo rumunské Valašsko. nově příchozí se promísili 
s původním obyvatelstvem, které začalo horské ob-
lasti Beskyd osidlovat již koncem 15. století.

David Pindur, rovněž zástupce Muzea Těšínska, 
prezentuje v publikaci článek Reformace a počátky 
rekatolizace v Těšínském knížectví (s. 79–92). zračí se 
v něm autorův dlouhodobý zájem o církevní dějiny Tě-
šínska. Pindur sleduje luteránskou reformaci v knížec-
tví od jejího počátku koncem 40. let 16. století až do 
roku 1653, kdy zemřela poslední těšínská Piastovna 
Alžběta Lukrécie. následující období, ve kterém se 
Těšínsko stalo majetkem Habsburků, bylo ve znamení 
rekatolizace oblasti. Autor se zaměřuje na jednotlivé 
osobnosti z řad protestantů i katolíků, které oba pro-
cesy významnou měrou ovlivnily. Do jisté míry gende-
rové téma zpracoval ve svém druhém příspěvku Man-
želky těšínských Piastovců – soužití z rozumu či lásky? 
(s. 93–106) opět radim Jež. Konstatuje, že postavení 
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Piastoven resp. manželek Piastovců v 16. a v 1. polo-
vině 17. století nebylo ideální, neboť jejich svazky byly 
výsledky rodinných strategií těšínských knížat, což 
často neblaze ovlivňovalo průběh urozených manžel-
ství (např. svazek Václava III. Adama a Marie z Pern-
štejnu či Alžběty Lukrécie a Gundakara z Liechten-
steinu). Dokazuje však, že existovaly i opačné případy, 
že manželství sjednané předem z politických a mocen-
ských důvodů může skončit i jako láskou a porozumě-
ním naplněný vztah (např. druhé manželství knížete 
Václava III. Adama se sidonií Kateřinou saskou).

otázku vývoje Těšínského slezska v letech 1740–
1742, v období tzv. první slezské války, vysvětluje 
Jan Al saheb v příspěvku Mocenskopolitický konflikt 
o Slezsko v letech 1740–1742 a jeho průběh na Těšín-
sku (s. 107–118). Autor se zaměřil na válečné události 
odehrávající se na teritoriu Těšínska a severovýchodní 
Moravy. Projevy modernizace v rakouském a Prus-
kém slezsku se ve své stati Rozdělené Slezsko v době 
modernizace. Od slezských válek do konce velké války 
1740–1918 (s. 119–136) zabývá Dan Gawrecki. za-
měřil se především na reformní kroky Pruska usku-
tečňované v rámci jím anektované části slezska a na 
jejich obdobu v Habsburky držené části slezska, dále 
na vznik politických stran a moderního nacionalismu 
v rakouské části země.

na předcházející studii chronologicky i tématicky 
navazuje Marie Gawrecká v příspěvku Slezsko po roce 
1918 (s. 137–148). Autorka zachycuje události ode-
hrávající se na Těšínsku v meziválečném období na 
pozadí evropské politiky. Problematikou českosloven-
sko-polských vztahů v letech 1918–1938 se zabýval 
Ivo Baran v příspěvku Těšínsko v proměnách českoslo-
vensko-polských vztahů 1918–1938 (s. 149–159). 

Druhý blok příspěvků nazvaný případně Varia je 
naplněn případovými studiemi na nejrůznější témata 
vztahující se k dějinám Těšínska. Blok otevírá stať 
zbyška ondřeky týkající se Těšínska ve starých ma-
pách (s. 163–176), následuje práce r. Ježe o Hradním 
(resp. zámeckém) vrchu v Těšíně (s. 185–200). Pří-
spěvek Martina Krůle je věnován tzv. Jablunkovské 
šanci (s. 201–214). Karel Müller zpracoval problema-
tiku heraldických pramenů na Těšínsku (s. 215–224), 
D. Pindur připomenul nejstarší dějiny hornodoma-
slovického farního kostela (s. 225–236). Gabriela 
Chromcová se věnovala dějinám novin na Těšínsku 
a zároveň otázce jejich uchování pro budoucí badatele 
pomocí digitalizace (s. 237–244). Příspěvek Vlasti-
mila Kočvary o matiční činnosti ve slezsku (s. 245–
253) uzavírá druhý blok sborníku.

Všechny příspěvky jsou doprovázeny bohatým 
obrazovým materiálem. soupis vyobrazení je pak na 
s. 255–260. sborník je opatřen jmenným (s. 261–272) 
a místním rejstříkem (s. 273–280), což leckdy nebývá 
zvykem ani u kolektivních monografií, které mají vyšší 
vědecké ambice než toto dílo. Celou publikaci uzavírá 
oddíl věnovaný krátkým biografiím autorů (s. 281). 
Kromě obsahové hodnoty je třeba ocenit i pečlivou 
ediční práci a grafickou úpravu knížky.

Hana Šústková

WOLF, J. G. (Hg.): Neue Rechtsurkunden aus Pom
peji. Tabulae Pompeianae Novae. Darmstadt : Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, 2010, 240 s. IsBn 
978-3-534-23236-9. 

V rámci svojej dlhoročnej edície Texte zur 
Forschung vydalo nemecké vydavateľstvo WBG (Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft) z Darmstadtu v po-
radí už 98. zväzok s názvom Neue Rechtsurkunden aus 
Pompeji. Jeho autorom je Joseph Georg Wolf, eme-
ritný profesor rímskeho práva, dlhodobo pôsobiaci na 
Albert-Ludwigs-Universität vo Freiburgu. Anotovaná 
kniha oboznamuje čitateľskú obec s novým pramen-
ným materiálom zo starovekých Pompejí, ktorý sa 
našiel v roku 1959 pri rekonštrukcii cesty v blízkosti 
dnešného talianskeho mestečka Pozzuoli (v antike 
Puteoli). Ide o doteraz najdôležitejší nález týkajúci 
sa rímskeho súkromného a procesného práva. Vý-
znam právnych dokumentov zachovaných vo forme 
voskových tabuliek je neoceniteľný nielen z dôvodu 
ich kvantity a kvality zachovania, ale aj z hľadiska vý-
povednej hodnoty. Teoretické poznatky k rímskemu 
súkromnému právu čerpáme najmä zo zachovaných 
fragmentov spisov klasických rímskych právnikov pr-
vých troch storočí po Kr., ktoré boli zahrnuté do Digest 
cisára Justiniána I. (527–565 po Kr.). o konkrétnej 
aplikácii týchto zásad v praktickom živote sme však až 
doposiaľ veľa nevedeli. Až nové svedectvo z Pompejí 
ukázalo, že rímsky právny poriadok v podobe, v akej 
ho predstavili úryvky zo spisov rímskej právnej vedy, 
nebol iba obratnou, bezkrvnou normatívnou štruktú-
rou, ale vo svojej komplexnosti akceptovaným a žijúcim 
predpisom (s. 11).

nájdené voskové tabuľky patrili do archívu ob-
chodného domu, ktorý mal svoje sídlo vo významnom 
prístavnom a obchodnom centre na Apeninskom po-
lostrove – v Puteolách. samotný archív spoločnosti 
bol však umiestnený v neďalekých Pompejach. nápisy 
dokumentujú nielen súdne konania, obchodné zmluvy 
a iné právne úkony, ale utvárajú aj obraz hospodár-
skeho a spoločenského života v oblasti Kampánie. Je 
pravdepodobné, že sa zachovali len vďaka výbuchu 
Vezuvu v roku 79 po Kr., pri ktorom nánosy blata a so-
pečného popola zakonzervovali okolie miest Pompeje, 
stabiae, Herculaneum a oplontis. Profesor Wolf po-
menoval objavené tabuľky ako Tabulae Pompeianae 
Novae, aby ich odlíšil od podobného nálezu pompej-
ských právnych dokumentov, ktoré archeológovia od-
kryli v júli 1875.

Publikácia sa skladá z predhovoru a troch častí. 
Prvá časť obsahuje deväť kapitol a prináša úvod do 
problematiky, v rámci ktorého sa pozornosť koncen-
truje na všeobecnú charakteristiku nájdeného ma-
teriálu z viacerých hľadísk. V jednotlivých krátkych 
kapitolách sa čitateľ dozvedá o okolnostiach, mieste 
a obsahu nálezu (s. 17–18 a 22–24), o technike vyho-
tovenia (s. 19–20) a typoch dokumentov (s. 20–22). 
Ďalej sa píše o predchádzajúcich edíciách textov 
(s. 24–25), o ich datovaní (s. 25–26) a osobách, kto-
rých mená sa v nápisoch uvádzajú (s. 26–28). Po-
sledné dve kapitoly sú venované rozboru písomného 
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aspektu dokumentov, úrovni gramotnosti v obchod-
nom svete (s. 29–30) a povahe obchodných záležitostí 
spoločnosti (s. 30–32), pričom sa vychádza z obsahu 
tabuliek. Žiaľ, v pozadí autorovho záujmu zostáva his-
torický kontext doby, z ktorej objav pochádza. 

V druhej časti práce je sprístupnený prepis latin-
ského textu 118 voskových tabuliek s detailným ko-
mentárom, textovokritickým aparátom, ako aj nemec-
kým prekladom. nápisy sú roztriedené do niekoľkých 
právnych skupín, napr. vadimonia, testationes sistendi, 
iusiurandum, denuntiatio, apochae a pod. V tejto 
súvislosti je zaujímavé, že v prvej časti Wolf rozlišuje 
iba medzi dvoma typmi – testatio a chirographum 
(s. 20–21), ktoré stručne charakterizuje. Podľa nášho 
názoru by sa žiadalo vysvetliť aj zvyšné právne skupiny, 
čím by sa čitateľovi, ktorý sa nikdy predtým nezaoberal 
s rímskymi právnymi dejinami, uľahčilo obsahové po-
rozumenie nápisov.

Tretiu časť publikácie (s. 153–233) tvoria kvalitne 
vypracované indexy, ktoré umožňujú orientovať sa 
v knihe nielen podľa antických mien cisárov, konzulov, 
súkromných osôb, cudzincov a otrokov, resp. ich jed-
notlivých častí (nomina gentilicia, cognomina, agno-
mina), ale aj podľa latinských a gréckych slov (index 
verborum) či iných znakov (officia, nummi, merces, 
loca, aedificia, monumenta).

okrem toho zväzok obsahuje výberovú bibliografiu, 
kde nájdeme nemeckú, anglickú a taliansku odbornú 
produkciu (s. 15–16). na záver autor zaradil prílohu 
so štyrmi fotografiami objavených voskových tabu-
liek (s. 237–240) demonštrujúcimi vysokú náročnosť 
úlohy, s ktorou sa Wolf musel pri svojej práci vyrovnať.

 Tomáš Klokner 

 
VORÁČEK, Emil a kol.: Luže v dějinách. Díl 1. Od 
počátků středověku do konce 17. století. Luže : Město 
Luže, 2010, 291 s. IsBn 978-80-254-8472-2.

Ihned po prolistování tohoto díla jsem se nemohl 
dlouho zbavit dojmu profesionality, s kterou autoři 
k práci přistoupili. Čtenáře na první pohled mile pře-
kvapí pěkný design knihy, četné obrazové přílohy (ve-
duty, historické mapy, fotografie obrazů a především 
kopie nejrůznějších archiválií) a v neposlední řadě 
také kvalitní papír, který slibuje dlouhou životnost 
knihy a zároveň lepší prožitek při čtení textu. Tato 
specifika již bohužel dnes na knižním trhu nejsou sa-
mozřejmostí. 

sepsáním prvního dílu podrobné historické trilogie 
města Luže (okr. Chrudim) se zhostil kolektiv deseti 
odborníků z mnoha pracovišť pod vedením Emila Vo-
ráčka z Historického ústavu Akademie věd Čr. Jak je 
uvedeno v předmluvě, výsledkem celého projektu má 
být zpracování období dějin osídlení v Luži, života 
místní společnosti od počátku stálého osídlení až po 
současnost, s přihlédnutím k širším souvislostem vý-
voje regionu, respektive dějin celé země. První svazek 
je doveden do roku 1698, kdy umírá poslední slava-
tovna, druhý díl by měl končit rokem 1918 a třetí sva-
zek by měl výklad dovést až do současnosti. 

První svazek trilogie je rozdělen na jedenáct částí. 
Autoři využili při sepisování jednotlivých kapitol dvo-
jího způsobu výkladu – chronologického, který pře-
vládá v první části knihy a také tematického, který je 
charakteristický spíše pro druhou část. Koncepce je 
dána samozřejmě dochováním pramenné základny. 

Po krátké předmluvě vedoucí kolektivu Emil Vorá-
ček popsal symboliku Luže. Třetí kapitolu s názvem 
Počátky středověké Luže sepsal Jan Frolík z Arche-
ologického ústavu AV Čr. V podkapitolách se autor 
věnuje archeologickým nálezům či prvním písemným 
zprávám o Luži.

následující kapitolu, s názvem Od vzniku Luže do 
vrcholného středověku, sepsal zdeněk Vašek z Ústavu 
českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Tato část knihy ukazuje, jak se v dobře psané 
mikrohistorii může čtenář dovědět cenné informace 
nejen z oblasti jednoho regionu, ale i informace, které 
mají význam pro celé české země, např. důležitost 
trhů nebo způsob založení obce. Poněkud proble-
matická se mi zdá pasáž, v které autor píše: Z těchto 
a dalších náznaků můžeme soudit, že osídlení v katas-
tru dnešní Luže vzniklo pravděpodobně v 11. století. 
Správním centrem celé oblasti bylo vraclavské hradiště. 
(s. 42). První zmínka o dnešní Vraclavi (resp. hradišti) 
je z roku 1073 a jde o Vratislav. nejsem si jist, zda již 
v 11. století došlo ke změně názvu na vraclavské hradi-
ště. samotná vesnice se jmenovala původně Vratislav 
(zřejmě od vládce země), teprve později došlo ke změ-
nám názvu na Vracslav / Vraclav. nepovažuji přená-
šení dnešních místopisných názvů do daleké minulosti 
za nejšťastnější. 

Pátá kapitola byla svěřena Pavlu Fabianimu z Filo-
zofické fakulty Univerzity Karlovy. Je to jedna z nejpo-
vedenějších kapitol celé knihy. Autor se zaměřil, byť 
na základě omezené pramenné základny, na otázky 
hospodářského rozkvětu městečka, rozvoj školství či 
vztah vrchnosti vůči poddaným v 16. a 17. století. ne-
smírně zajímavé jsou také podkapitoly o správní orga-
nizaci, soudnictví, řemeslech a trzích.

Šesté kapitoly se ujal Josef Hrdlička z Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Výklad je zaměřen 
od této části knihy spíše tematicky, proto nese kapitola 
název Zámek Košumberk a jeho slavatovští majitelé 
v první polovině 17. století. I další části knihy mají ne-
smírnou vypovídající hodnotu, přičemž si zachovávají 
potřebnou čtivost. 

Právem nejrozsáhlejší závěrečná kapitola knihy je 
věnována židovské komunitě v Luži v 16.–18. století. 
Jiří Fiedler z Židovského muzea v Praze nakročil ve 
výkladu do 18. století, aby byl zachován komplexní 
výklad. Autor popsal vyčerpávajícím způsobem nej-
důležitější aspekty této problematiky ve dvanácti pod-
kapitolách, v kterých se například zaobíral počátky 
židovského osídlení v regionu, vývojem početního 
stavu židů v Luži či teritoriální migrací. zajímavá je 
také podkapitolka o způsobech obživy a zjištěných 
profesích židovské populace.

Velice zdařilé jsou ke knize přiložené obrazové pří-
lohy, které navozují lépe dějinnou atmosféru. Práce je 
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také vybavena anglickým a německým resumé, jmen-
ným a místním rejstříkem. Kniha dle mého názoru 
představuje dobrý vzor pro další mikrohistorická bá-
dání. za šťastnou považuji především týmovou práci 
odborníků, která se jistě vyplatí i u jiných prací po-
dobného charakteru. Doufám, že celý projekt trilogie 
nezůstane po vydání prvního dílu tzv. u ledu, vzhledem 
k současné nelehké situaci na knižním trhu. 

Adam Židek

FASORA, Lukáš: Dělník a měšťan : Vývoj jejich vzá
jemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 
1870–1914. Brno : Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2010. 423 s. IsBn 978-80-7325-233-5.

Brněnský historik Lukáš Fasora zůstal i v dalším 
projektu věrný tematice sociálních dějin. na rozdíl 
od předešlé monografie (Svobodný občan ve svobodné 
obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 
1851–1914. Brno 2007), v níž se soustředil na výzkum 
brněnských městských elit, v té aktuální propojuje kla-
sické Bürgertumforschung s analýzou dělnického pro-
středí, přičemž se primárně soustřeďuje na prostředí 
továrního dělnictva. Položil si tři základní otázky: 
1) Jak to bylo s třídní společností a trváním základních 
sociálních formací městské společnosti doby, měšťan-
stva a dělnictva? 2) Jaká byla míra homogenity těchto 
základních skupin? 3) Jak obě skupiny pohlížely na 
sociální otázku? sleduje kontakty a možnosti kon-
taktů – v rámci toho nejen konflikty, ale také hledání 
způsobu soužití, a to ve třech oblastech: práce a vztahy 
zaměstnavatel – zaměstnanec, bydlení a intimní vazby, 
veřejné dění. zvolený koncept, jenž vznikl na základě 
autorových znalostí zahraniční literatury, považuji za 
velmi šťastný, neboť právě studium kontaktů a inter-
akcí nejvíce napoví, poskytne podstatně plastičtější 
obraz než studium jedné či druhé skupiny izolovaně. 
Časové vymezení je logické, neboť v 70. letech 19. sto-
letí se v našich zemích zformovalo organizovaného 
dělnického hnutí.

Kniha začíná metodologickým rozhledem, jenž se 
vyznačuje příkladnou utříbeností a vysoce kvalitním 
pojmoslovím (v případě měšťanstva je po mém soudu 
nejvyzrálejší, s jakým jsem se u nás setkal). V roz-
hledu se Lukáš Fasora poohlíží pouze po výzkumech 
z posledních dvou desetiletí (výlučně zahraničních, 
neboť v naší historiografii nebylo dělnictvo v té době 

„v kurzu“). Vyhnul se tedy hodnocení naší starší his-
toriografie, což je na jednu stranu trochu škoda (mohl 
se zmínit o tom, co je z jeho pohledu „použitelné“), na 
druhou stranu se mu ani nedivím, neboť by to kromě 
rozdmýchání vášní nepřineslo nic pozitivního pro 
budoucí výzkumy. Koncept Verbürgerlichung pojímá 
jako vzájemnou výměnu impulzů mezi měšťanstvem 
a dělnictvem, s čímž se zcela ztotožňuji. nemyslím si 
však, že se jednalo o rovnocennou výměnu (autor to 
uvádí na s. 7, když přejímá definici německé autorky 
Birgit Mahnkopf), a to vzhledem k odlišné kulturní 
úrovni obou skupin (především zohledňujeme-li 
v první skupině hlavně jádro měšťanstva, tedy v pod-

statě buržoazii). ostatně Fasorův další text definice 
Mahnkopf nepotvrzuje. následuje představení „arén“. 
Autor si zvolil šestici moravských měst, z nichž pouze 
Brno mělo velkoměstský a tovární charakter, v no-
vém Jičíně a Prostějově se vedle malovýroby rozvinula 
i významná velkovýroba, kdežto v olomouci, Jihlavě 
a znojmě jednoznačně dominovala malovýroba. Takto 
zvolené portfolio autorovi umožnilo zohlednit vývoj 
typologicky odlišných municipalit a zamyslet se nad 
tím, jak se socioekonomické faktory podepsaly pod 
lokální vývoj formací měšťanstva a dělnictva.

Vlastní jádro knihy tvoří tři kapitoly představující 
dělnictvo, měšťanstvo, respektive zóny jejich vzájem-
ných kontaktů. U dělnictva šesti vybraných měst autor 
sleduje mzdové rozdíly v různých výrobních odvětvích, 
pracovní dobu a bydlení, dělnický spolkový život a ve-
řejné dění. Konstatuje promísení dělnického obyvatel-
stva některých sektorů městského a předměstského 
bydlení s jinými složkami nižších vrstev obyvatelstva 
a také s příslušníky okrajových složek měšťanstva. To 
je vcelku logické a po mém soudu ani nemohl zjistit 
něco jiného – jde o výši příjmů, čili bydlení pro dolní 
vrstvy, kam patřily i okrajové složky měšťanstva. 
V tomto ohledu je otázkou, jestli do měšťanstva nepo-
čítat pouze tzv. Kernbürgertum. za vynikající počin 
považuji analýzu profilu socialistických vůdců a teo-
retických znalostí předáků soc. demokratického hnutí, 
kde L. Fasora popisuje přístup socialistických předáků 
k otázce třídního boje jako navýsost pragmatický – ré-
torické využívání pojmu třídní boj a tiché opuštění 
revoluční taktiky (jež následně umožnilo navázání 
spolupráce s občanskými stranami v některých dílčích 
otázkách). stejným způsobem autor postupuje při 
představení měšťanstva. za pozornost určitě stojí vý-
čet znaků oddělujících podle Jürgena schmidta jádro 
měšťanských vrstev od okrajových skupin měšťanstva. 
Bydlení se podle L. Fasory v našem maloměstském 
prostředí vyznačovalo členěním měšťanských a děl-
nických sektorů podle vzorce náměstí s přilehlými uli-
cemi vs. periferie, jen v případě Brna konstatuje útěk 
dynamických složek měšťanstva pryč ze středu města. 
následuje výstižná analýza spolkového a veřejného 
života měšťanského prostředí, v níž však v paralele 
k vylíčení teoretických znalostí a přístupů předáků 
dělnického hnutí postrádám ucelený rozbor ideologie 
liberálů a její praktické aplikace – v případě němec-
kého liberalismu máme vynikající analýzu z pera ame-
rického historika Pietera M. Judsona2 a jistě by se něco 
našlo i k českému liberalismu.

Primární zónou kontaktů měšťanstva a dělnictva 
bylo pracovní prostředí. z Fasorova textu je dobře 
patrné, jak liberálové museli pod tlakem doby modifi-
kovat své vnímání pracovní síly jako tržního zboží bez 
dalších morálních a společenských souvislostí, jakou 

2 JUDson, P. M.: Exclusive Revolutionaries: Liberal 
Politics, Social Experience, and National Identity in the 
Austrian Empire, 1848–1914. Ann Arbor 1996; TÝŽ: 
Wien brennt! Die Revolution von 1848 und ihr liberales 
Erbe. Wien 1998.
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motivaci měli tovární podnikatelé pro spuštění sociál-
ních programů a povolení dělnických výborů (důležitý 
smírčí nástroj, otupující radikální nápor sociální de-
mokracie). Velmi zdařilá je analýza veřejného dění ve 
sledovaných měst zahrnující všechny politické proudy 
(obzvláště mne zaujalo odůvodnění spolupráce mezi 
liberály a sociálními demokraty na brněnské a pro-
stějovské radnici). Kromě komunální politiky autor 
nachází body spolupráce zástupců dělnických a měš-
ťanských stran i na úrovni zemských sněmů (byť zvolil 

„jen“ formu výčtu návrhů zákonů, na nichž se shodli 
zástupci obou táborů – v tomto ohledu by zřejmě 
v budoucnu byla možná podrobnější analýza). zabývá 
se i kontakty, jež měly podobu konfliktu: oslavami 
1. Máje, pouličními střety a stávkovým hnutím.

Dnešním trendem jsou interakce – výzkum vzájem-
ných vztahů a vlivů různých sociálních, etnických, ná-
boženských, ekonomických a dalších skupin zasazený 
do časových a prostorových souvislostí. recenzovaná 
kniha kráčí přesně tímto směrem. Autor prošel velké 
množství archivních fondů, tištěných pramenů, naší 
i zahraniční literatury. Množství relevantních infor-
mací, jež nashromáždil, je úctyhodné. Je až neuvěři-
telné, že celý projekt dokázal zpracovat sám (GAČr 
si může gratulovat - dovedu si živě představit, že na 
některých pracovištích by se na takovém projektu 

„uživil“ početný tým). Tu a tam je kniha tak přeplněná 
faktografií, že čtenář má problém sledovat vývojovou 
linku. L. Fasora se obeznámil se zahraničními (pře-
devším německými) projekty na toto téma a podařilo 
se mu jejich metodiku přizpůsobit našim poměrům 
a charakteru pramenné základny. Podle mého soudu 
posunul bádání o dělnictvu, jež snad s výjimkou kvalit-
ních prací Jany Machačové a Jiřího Matějčka po roce 
1989 „zamrzlo“, kvalitativně o notný kus dopředu.

Pavel Kladiwa

KADŁUBIEC, Daniel (ed.): Jan Szczepański: Dzien
niki z lat 1935–1945. Ustroń : Muzeum Ustrońskie 
im. Jana Jarockiego, 2009, 272 s. IsBn 978-83-
60551-24-0.

Profesor Jan szczepański (1913–2004), jeden 
z nejpřednějších polských, ale i evropských sociologů, 
byl rodákem ze slezské Ustroně, města ležícího sotva 
několik kilometrů od česko-polské hranice na Těšín-
sku. od svých studentských let (absolvoval gymná-
zium v Cieszyně) si vedl deníky, které od roku 1930 čí-
taly několik desítek sešitů. Autor byl veden myšlenkou, 
že nic by nezůstalo z jeho prožitých dnů, kdyby o nich 
nezanechal symbolickou stopu, stopu písma. z oněch 
desítek popsaných sešitů se nedochovalo prvních 
sedm, takže editor mohl svou práci začít až deníkovým 
záznamem z 29. dubna 1935 a dovedl edici szczepań-
ského záznamů až do roku 1945. záznamy pokrývají 
autorova vysokoškolská studia sociologie na poznaň-
ské univerzitě, počátky akademické kariéry ve státním 
institutu vesnické kultury ve Varšavě a období oku-
pace Polska nacisty a druhé světové války. závěrečná 
část szczepańského memoárů pojednává o jeho po-

bytu ve Vídni, kde jako totálně nasazený ve zbrojním 
průmyslu pracoval a žil s manželkou a synem Arturem. 
Dramatických rozměrů nabývá autorovo vyprávění 
o v momentech, kdy bezprostředně po skončení války 
putoval spolu se ženou a tchýní po západních okupač-
ních zónách v rakousku a německu, aby hledal svého 
nezvěstného, tehdy pětiletého syna. Ani kruté pod-
mínky světové války, které ho donutily žít ve velmi stís-
něných poměrech a starostech o holé živobytí, nebyly 
s to potlačit jeho úsilí o další studium a vědeckou tvo-
řivost. Až neuvěřitelné jsou jeho záznamy o tom, jak za 
nuceného pobytu na statku svých rodičů v Ustrońi na 
usedlosti v Brzezině dovedl s mimořádným fyzickým 
a psychickým nasazením zdolávat ty nejhrubší země-
dělské práce i vědeckou práci a nepřerušené studium 
filozofické a sociologické literatury, pobízen nadějí, 
že se do akademického světa jednou vrátí. Tato vize 
se mu naplnila v roce 1945, kdy mohl nastoupit uči-
telskou kariéru na nově otevřené lodžské univerzitě, 
v jejímž čele jako rektor stál v letech 1952–1956.

szczepański je vynikající stylista s vysokou kul-
turou jazyka. Události svého života často prokládá 
etickými úvahami, takže memoáry jsou nejen připo-
mínkou prožitého, ale i vhledem do myšlení a duše 
autora, umožňují rekonstruovat jeho mentální struk-
turu a životní etiku. Editor si dal s přípravou edice 
značnou práci. nespokojuje se s pouhým přepisem 
deníkových záznamů, ale v poznámkách pod čarou 
je nejen komentuje, ale zejména se věnuje výkladu 
pojmů, osobních resp. místních jmen, které by pro 
dnešního čtenáře už nemusela být samozřejmostí. 
Editor D. Kad łubiec edici doplnil stručnou informací 
o osobnosti autora deníků, opatřil ji chronologickou 
tabulkou základních životopisných dat a rejstříky 
osobních jmen a geografických názvů. Je třeba také 
poznamenat, že projekt edice byl financován z grantu 
slezského vojevodství a Polské sociologické společ-
nosti. Vydání edice další části szczepańského deníků 
je limitováno autorovým přáním, že mohou být zveřej-
něny teprve poté, až od událostí, o nichž pojednávají, 
uplyne 50 let.

V souvislosti s referovanou publikací bych také rád 
připomenul u nás téměř neznámou knihu vzpomínek 
žáků a přátel profesora szczepańského z roku 2005 
Jan Szczepański : Humanista – uczony – państwowiec : 
Księga wspomień, kterou připravili editoři Jan Cofalka 
a Jolanta Kulpińska a vydala Kancelaria sejmu – Wy-
dawnictwo sejmowe ve Varšavě. zde na 319 stranách 
jsou publikovány vzpomínky na setkání s panem pro-
fesorem čtyř desítek polských intelektuálů – filozofů, 
so ciologů, filologů, umělců, publicistů i veřejných či-
nitelů. 

Milan Myška

UHLÍŘ, Jiří: Osobnosti Jaroměře. Liberec : nakla-
datelství Bor, 2011, 232 s. IsBn 978-80-86807-77-5.

Biografické příručky jsou dnes širokou odbornou 
i laickou veřejností vskutku vyhledávané a potřebné 
publikace, přibližující významné kulturní, vědecké, 
politické, církevní, hospodářské a sportovní osobnosti. 
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Dokládají to např. současné severomoravské i celo-
státní biografické slovníky. zdá se, že význam těchto 
příruček se ještě zvyšuje. naši minulost i přítomnost je 
totiž třeba vidět nejen přes velké historické osobnosti, 
ale i přes méně známé osobnosti malých měst, měste-
ček a vsí. Poznáním osudů těchto osobností se vytváří 
těsnější vztah obyvatel k jejich místu i regionu.

Město Jaroměř má štěstí v tom, že mezi jejími ob-
čany pilně pracuje skromný badatel, jehož biografické 
i bibliografické výzkumy přesáhly už dávno hranice 
tohoto mikroregionu – PhDr. Jiří Uhlíř. Ten již před 
více než 40 lety připravil cenný a rozsáhlý biografický 
příspěvek ve sborníku Minulostí Jaroměře (1, 1968, 
s. 187–307), další hesla publikuje průběžně v Jaro-
měřském a Josefovském zpravodaji. nyní toto úsilí 
završil příručkou Osobnosti Jaroměře. Publikace je 
provázena portréty osobností z pera Jiřího Škopka. 
Pečlivá redakční práce dr. Evy Koudelkové i autora 
samotného podtrhuje význam této F. Koudelkou (gra-
fické zpracování, sazba) vskutku sličně vybavené pu-
blikace.

Kniha přináší 217 osobnostních hesel jaroměř-
ských a josefovských rodáků a občanů. Výběr těchto 
osobností byl proveden nepochybně odpovědně, ale 
i tak se nabízí otázka, proč nemohl být širší (předpo-
kládám, že důvody byly rozsahové a finanční). Postrá-
dám totiž řadu osobností, které se rovněž významným 
způsobem zapsaly do historie souměstí, např. archeo-
logové M. Vávra a M. Ježek, ředitel kůru J. Kovanda, 
ředitelé gymnázia V. Linda a V. Levínský, někteří pod-
nikatelé aj. snad se někdy podaří v této bohulibé akti-
vitě pokračovat, nejspíše druhým svazkem.

Konečně je třeba poděkovat Městu Jaroměři, Kraj-
skému úřadu, dalším sponzorům i J. Uhlířovi za po-
čin, který přesahuje hranice města. Kéž by podobnou 
publikaci měla i další česká města. Jaroměř je v tomto 
ohledu nepochybně průkopníkem. 

Vladimír Wolf

JAROSZ, Dariusz: Mieszkanie się należy : Studium 
z peerelowskich praktyk społecznych. Warszawa : 
oficyna Wydawnicza AsPrA-Jr, 2010, 388 s. IsBn 
978-83-7545-169-6.

Prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Instytut Informa-
cji naukowej i studiów Bibliologicznych – zakład 
Wiedzy o Książce, Wydział Historyczny Uniwersy-
tetu Warszawskiego w Warszawie; Instytut Historii 
Polskiej Akademii nauk) vydal v loňském roce práci 
nazvanou Mieszkanie się należy : Studium z peere-
lowskich praktyk społecznych. nosným tématem jeho 
knihy je studium bytové problematiky jako fenoménu 
sociální praxe v časech Polské lidové republiky. sle-
duje nedostatek bytových kapacit a různé (běžné, ale 
i „méně běžné“) cesty, které Poláci podnikali za úče-
lem získání bytu. V úvodu autor blíže specifikuje svůj 
záměr a charakterizuje dosavadní bádání věnovaná 
bytové otázce. soudí, že se jí prozatím dostalo spíše 
pozornosti sociologů, architektů či urbanistů, díky 
čemuž je k dispozici řada údajů. Mnohé z těchto prací 
však byly napsány před rokem 1989.

Jarosz si pokládá otázku: Co museli Poláci podstou-
pit v letech 1944/1945–1989, pro to, aby získali byd-
lení (byt)? Jde mu o postižení konkrétního so ciál ního 
jednání, které vedlo k realizaci kýženého cíle. zajímají 
jej nejenom oficiální cesty, ale také nelegální či polole-
gální a skryté procedury. soustředil se však na snahu 
získat vlastní bydlení pouze ve městě, to mu předsta-
vuje scénu, kde se sledovaná otázka projevovala nej-
více. Vesnice má v tomto ohledu svá vlastní specifika. 

Celý výklad autor rozdělil do šesti kapitol, tvoří-
cích logickou a funkční strukturu textu. V první ka-
pitole se zaměřil na charakteristiku bytové otázky 
v Polsku let 1918–1944 na pozadí historických změn. 
Druhou věnoval představení proměn bytové politiky 
v období 1944-1989. následující dvě kapitoly zasvě-
til výkladu budování bytových kapacit a snahy Po-
láků získat vlastní bydlení. za periodizační kritérium 
zvolil vnitřní politické změny, které měly rozhodující 
vliv na uspokojování bytových potřeb obyvatelstva 
a fungování systému. V souvislosti s tímto záběrem 
nezapomíná ani na postižení mechanismů či mo-
tivů manipulace s plány rozmístění stavebně-byto-
vých investic, proměny architektonických koncepcí 
a standardy budovaných kapacit. snaží se vykreslit 
bytovou problematiku z pohledu centrální i lokální 
správy, zároveň nezapomíná na optiku každodenního 
života jednotlivců a jejich snahy při praktickém řešení 
vlastní bytové potřeby. Proto tam, kde je to funkční, 
doplňuje výklad i autobiografickými dokumenty, do-
bovou publicistikou apod. Tento přístup plně rozvinul 
v rámci páté kapitoly v podobě tří případových mini-
studií věnovaných konkrétním lokalitám (nowa Huta, 
szcze cin a anonymizované „Město D“ v bývalém rze-
szowském vojvodství). V poslední kapitole charakte-
rizuje některé sociální podmínky různorodosti bytové 
situace. 

Autor nepodrobil polský případ důsledné kom-
paraci s jinými zeměmi východního bloku, které re-
alizovaly obdobný model bytové politiky, a věnoval 
se detailně situaci v Polsku, i když s některými údaji, 
případně čísly samozřejmě pracoval. Je si však vědom 
potřeby širší perspektivy a odkazuje proto na několik 
existujících prací s tímto záběrem. Komparaci Polska 
s dalšími zeměmi, zejména východního bloku, pak 
považuje autor za uskutečnitelnou jedině na základě 
mezinárodního bádání a výzkumů. 

 Prezentovaný spis seznámí čtenáře s historií by-
tových peripetií Poláků ve sledovaném období při de-
monstraci toho, jakým způsobem byly malé struktury 
(např. rodina, regionální nátlakové skupiny apod.) 
schopny ovlivňovat proměnu centrálně nastavených 
parametrů přidělování bytů. K pozitivům socialistic-
kého modelu bydlení je podle něj zapotřebí počítat 
relativně slušné nasycení bytových potřeb, i když ne 
zcela dostačující a vyhovující. negativním aspek-
tem byla na druhé straně například velmi limitovaná 
možnost výběru jednotlivce, ať už se to týkalo lokality, 
standardu či podobně. Proto model označovaný jako 
socialistický považuje za málo elastický, což způsobo-
valo nízkou sociální mobilitu, a to i vzhledem k velmi 
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malé možnosti změny bytu. způsob distribuce bytů 
byl také potenciálním prostředím pro projevy někte-
rých patologických jevů (např. modely korupčního 
jednání). 

Jarosz zpracoval svou monografii velmi zodpo-
vědně, o čemž svědčí velké množství podkladového 
materiálu a šíře využívaných zdrojů. silně jsou za-
stoupeny například materiály institucí, v jejichž gesci 
byla právě bytová problematika, všímá si také řady so-
ciologických či demografických výzkumů a studií. To 
mu umožňuje zahrnout do úvahy také otázku migrací, 
fungování rodiny či vliv rozmístění průmyslu. Jaro-
szovu monografii tedy nelze než přivítat coby cenný 
příspěvek k hlubšímu poznání vytčeného problému. 

Petr Gába

VACKOVÁ, Barbora – FERENČUHOVÁ, Slavo-
míra – GALČANOVÁ, Lucie (eds.): Československé 
město včera a dnes : Každodennost – reprezentace – 
výzkum. Brno – Červený Kostelec : Masarykova uni-
verzita, Pavel Mervart, 2010, 284 s. IsBn 978-80-
87378-44-1, 978-80-210-5308-3. 

V listopadu 2009 uspořádaly Katedra sociologie 
a Institut pro výzkum reprodukce a integrace společ-
nosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univer-
zity v Brně interdisciplinární konferenci pod názvem 
Československé město včera a dnes: Každodennost – re-
prezentace – výzkum. V podstatě šlo již o druhý roč-
ník, který volně navazoval na konferenci z podzimu 
2007 Město: proměnlivá ne/samozřejmost. nosným 
tématem dvoudenního rokování bylo nahlédnutí, 
pochopení a vysvětlení společenské změny optikou 
zkoumání měst. Ta se jeví jako vhodná badatelská per-
spektiva pro tento účel. Metamorfózy města, měnící 
se životy a příběhy jeho obyvatel, jejich odraz v ma-
teriální stránce města a mnohé další faktory osvětlují 
společenské změny s jejich vazbami od lokální úrovně 
až po globální. K diskutovaným otázkám patřily napří-
klad: Jak a v čem se měnila česká a slovenská města 
v průběhu 20. století? Jak se v jejich podobách a v ži-
votech jejich obyvatel projevovaly nebo přímo utvářely 
společenské, politické nebo ekonomické změny? Jak 
se žilo v českých a slovenských městech v minulosti 
a jak se v nich žije dnes? A jak chápeme a zkoumáme 
město minulé a současné? 

nutno říci, že se stejně jako při prvním setkání se-
šla řada badatelů z různých oblastí, např. sociologie, 
historie, etnografie, geografie, enviromentalistiky aj. 
z tohoto důvodu bylo zapotřebí pojmout sestavovaný 
sborník příspěvků z konference nutně jako výběrový. 
Péčí tří editorek získal finální podobu a byl vydán 
v roce 2010. obsahuje devět textů různého zaměření 
podle specializace svých autorů či autorek. 

Úvodní příspěvek Blanky soukupové (Fakulta 
hu ma nitních studií Univerzity Karlovy v Praze) s ná-
zvem Václavské náměstí – proměny pražského korza 
v moderní době sleduje proměny jeho vzhledu a funkč-
nosti od konce 19. století do roku 1989. Jan Beseda 
(Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 

v Praze) referuje ve svém textu s titulem Asanace ná-
městí ve Žďáru nad Sázavou jako přechodový rituál so-
cialistické urbanizace o změně důležitého městského 
prostoru: vnímá nejen její konkrétní fyzickou podobu, 
ale přisuzuje jí také symbolický význam. Barbora Vac-
ková a Lucie Galčanová (obě Institut pro výzkum re-
produkce a integrace společnosti, Fakulta sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně) se v příspěvku 
Inovace, rutiny a cihly: Současnost zlínského baťov-
ského bydlení zaměřily na sociologickou studii součas-
ného bydlení, vzešlou z výzkumu úprav standardních 
baťovských domků ve zlíně jejich obyvateli. Autorky 
tyto domky neprezentují pouze jako součást dobového 
projektu továrního města, ale i jako osobní prostor, 
v němž se odehrává každodenní život jejich obyvatel. 

následuje text Význam a normalita ve veřejném 
prostoru a v nákupním centru z pera Pavla Pospěcha 
(Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masary-
kovy univerzity v Brně). Představuje zde nový feno-
mén – nákupní centra jako privatizovaný prostor, na 
rozdíl od tradičního veřejného prostoru (univerzálně 
přístupná místa, např. parky). Michal růžička se (re-
search Platform Human rights in the European Con-
text, Universität Wien, Katedra sociologie Filozofické 
fakulty západočeské univerzity v Plzni) v příspěvku 
Urbanizace chudoby a etnicity v (post)socialistickém 
městě zabývá tím, jak dva socioekonomické systémy – 
socialistický a postsocialistický – zasáhly a formovaly 
podobu městského a sociálního prostoru na území 
Československa. Další z publikovaných statí nese ná-
zev Analýza migračního chování obyvatel uvnitř Prahy 
a její autorkou je Klára Šustrová (Katedra sociální 
geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fa-
kulta Univerzity Karlovy v Praze). zabývá se migrač-
ními proudy v rámci daného urbánního prostoru. Jiný 
aspekt městské mobility sledují ondřej Mulíček, ro-
bert osman a Daniel seidenglanz (Geografický ústav 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně) 
v příspěvku Časoprostorové rytmy města – industriální 
a postindustriální Brno. Předposledním textem je 
práce Michaely závodné (Katedra historie Filozofické 
fakulty a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 
Filozofické fakulty ostravské univerzity v ostravě) 
pod titulem Městská doprava a „Ostrava“. Prosto-
rové a správně-ekonomické interakce v meziválečném 
období 1918–1938. Autorka reflektuje roli městské 
správy a její aktivitu v městské hromadné dopravě na 
bázi širšího ostravska. Celý sborník uzavírá příspě-
vek Aleše Binara (Ústav historických věd Filozoficko-
-Přírodovědecké fakulty slezské univerzity v opavě) 
nazvaný Administrativní urbanizace aneb „vytvoření“ 
města. Kravaře po roce 1960. Charakterizuje adminis-
trativní stránku vzniku města na příkladu Kravař. 

Uveřejněné příspěvky jsou jen zlomkem referátů 
a sdělení, které na konferenci zazněly, rozhodně 
však přinášejí mnohé podněty. Potěšující je i to, že 
se letos na podzim v Brně uskuteční v pořadí již třetí 
diskusní setkání nad tematikou města a městského 
prostoru. 

Petr Gába


