
 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2012/2242

LITERATURA

JEMELKA, Martin (ed.): Ostravské dělnické kolo-
nie I: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a kok-
soven moravské části Ostravy. Ostrava : Filozofická 
fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011, 544 s. 
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, spis OU 
č. 238/2011. ISBN 978-80-7368-953-7.

Když se počátkem roku 2012 (s vročením 2011) 
dostala do rukou odborné veřejnosti publikace o děl-
nických koloniích v Ostravě, od samého počátku 
bylo jasné, že jde o publikační počin mimořádného 
významu. Ten spočívá především ve způsobu pojetí 
tématu, dokonalém využití pramenné základny, peč-
livém zpracování celého díla i jeho rozsahu. Autorem 
myšlenky, vedoucím autorského kolektivu, autorem 
šesti z celkových 13 kapitol knihy a nakonec i editorem 
celého díla je Martin Jemelka, který patří k nejmladší 
generaci ostravských historiků, odborný asistent ka-
tedry společenských věd Vysoké školy báňské – Tech-
nické univerzity Ostrava a člen Centra pro hospodář-
ské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě. Spoluautory recenzované knihy 
jsou pak absolventi studia historie Ostravské uni-
verzity Marianna Grussmannová, Jarmila Peňázová, 
Mariana Stonišová a Ondřej Štarman. M. Jemelka se 
problematice dělnických kolonií věnuje již od samého 
počátku své vědecké dráhy. Kromě celé řady studií je 
autorem několika publikací o dělnických koloniích, 
především v Ostravě.1 Právě výsledky jeho poslední 
práce2 nejvýrazněji přispěly k Jemelkovu rozhodnutí 
realizovat první z trojice plánovaných svazků topo-
grafické publikační řady Ostravské dělnické kolonie 
(I: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven 
v moravské části Ostravy, II: Závodní kolonie kame-
nouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy, 
III: Závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších 
průmyslových podniků). Čtyřletý projekt byl zahájen 
roku 2010.

Přáním autorského kolektivu recenzované publi-
kace bylo vytvořit publikaci, která by navazovala na 

1 Na kolonii : Život v hornické kolonii dolu Šalomoun 
v Moravské Ostravě do začátku socialistické industria-
lizace. Ostrava 2007; Na Šalomouně : Společnost a ka-
ždodenní život v největší moravskoostravské hornické 
kolonii (1870–1950). Ostrava 2008; Z havířských ko-
lonií aneb jak se žilo havířským rodinám (Edice Ostra-
vica, 22). Ostrava 2008; Lidé z kolonií vyprávějí své 
dě jiny. Ostrava 2009. 
2 DOMBROVSKÝ, Z. a kol.: Hornické kolonie Ostravy. 
Sborník Hornického zpravodaje, Edice Hornictví 
včera, dnes a zítra, 10. Ostrava 2009. 

tradiční a přibližně šedesátiletý výzkum ostravských 
dělnických kolonií, na němž se v uplynulých desetiletích 
vedle hospodářsky a sociálně orientovaných historiků 
podíleli i sídelní geografové, etnologové nebo historičtí 
demografové, a nejen kriticky sumarizovala dosavadní 
výsledky bádání, ale hlavně na základě detailního 
archivního výzkumu přispěla k odstranění dlouho tra-
dovaných omylů a nedorozumění a široké veřejnosti 
připomněla i opomíjené lokality mezi dělnickými ko-
loniemi v moravské části Ostravy. Těmi opomíjenými 
jsou míněny především kolonie U jámy Ignát, U Kos-
tela, U Odry, U Dubu nebo Staré kolonie dolu Louis. 
Kolektiv autorů si jako primární cíl stanovil vytvoření 
publikace v oblasti tzv. historické topografie. Jeho 
uskutečnění na jedné straně představovalo časově ná-
ročnou a komplikovanou badatelskou práci, na druhé 
straně však přineslo sumarizaci základních informací 
o sledovaných dělnických koloniích, které byly čer-
pány převážně z archivních pramenů. Autoři si byli 
vědomi limitů práce – ať již informačních nebo meto-
dických. Ty byly dány nestejně dochovanými archiv-
ními prameny nebo dosavadními malými zkušenostmi 
s široce koncipovaným archivním výzkumem. I přes 
objektivní nesnáze jejich dílo podává nejen informace 
o dosud přehlížených dělnických koloniích v morav-
ské části Ostravy, ale i poprvé publikované informace 
z oblasti historické topografie a regionálních dějin. 
Lze souhlasit s domněnkou autorů, že se publikace 
může stát pohnutkou k potřebnému výzkumu firemní 
sociální politiky ostravských průmyslových závodů, 
konkrétně v oblasti bytové politiky v poslední třetině 
19. století (tedy v době vrcholící industrializace ostrav-
ské průmyslové aglomerace).

Vlastní práci předchází stať Vzory a sumarizace 
dosavadního výzkumu ostravských dělnických kolonií, 
ve které autoři výstižně charakterizují dosavadní lite-
raturu, a to i práce, které dosud nebyly publikovány. 
Vlastní obsah knihy autoři rozdělili do 13 kapitol za-
měřených na konkrétní kolonie. Pro historická území 
Mariánských Hor a Hulváků to jsou Dolní kolonie 
jámy Ignát, Horní kolonie U Koule, Kolonie u Jámy 
Ignát a Kolonie U Kostela; v rámci Moravské Ostravy 
Kolonie Jámy Hlubina, Kolonie jámy Jindřich, Osada 
jámy Jiří, Osada jámy Šalomoun, Kolonie U Dubu; 
v rámci Přívozu Kolonie dolu a koksovny František, 
Osada Odra, Osada U Odry (Stará kolonie jámy Fran-
tišek) a nakonec pro Vítkovice Stará a Nová kolonie 
jámy Louis. Tyto kapitoly přinášejí základní infor-
mace o poloze, stavebním, populačním, společenském 
a spolkovém vývoji uvedených patnácti existujících 
nebo většinou již zbouraných hornických kolonií na 
území moravské části Ostravy (zcela demolovány jsou 
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kolonie U Jámy Ignát, kolonie Jindřišská, Jiřská, Šalo-
mounská a U Dubu, kolonie dolu František a kolonie 
U Odry). Kolonie byly skutečně významným činitelem 
v životě obcí, ke kterým patřily. Pro ilustraci uvádím, že 
v roce 1921 činil v Mariánských Horách podíl obyvatel 
kolonií 31,4 % všech obyvatel obce! Nejstarší dělnic-
kou, případně hornickou kolonií na území Moravské 
Ostravy byla kolonie dolu Jindřich (původně jámy X), 
postavená v letech 1853–1871. Dvě největší morav-
skoostravské hornické kolonie, Šalomoun a Hlubina 
z let 1868–1928 a (1859) 1868–1929 obývalo ještě 
mezi světovými válkami více než dva tisíce obyvatel 
a tyto kolonie žily bohatým společenským, spolkovým 
a politickým životem. Kolonie jámy Šalomoun patří 
rovněž k těm kapitolám publikace, které jsou ve všech 
částech zpracovány nejdůkladněji, a to nepochybně 
proto, že právě této kolonii věnoval Martin Jemelka 
nejvíce svého badatelského zájmu. Za zmínku rovněž 
stojí, že na závěr kapitoly o hornických koloniích ve 
Vítkovicích je připojena subkapitola Život v koloniích 
očima Rudolfa Františka Šimka (1906–1962), vítko-
vického rodáka, spisovatele.

Základní okruhy studia jednotlivých hornických 
kolonií, jak jsou konkrétně naplněny v samotné práci, 
pak autoři uvádějí ve stati Struktura textu a jeho pra-
menná báze. V jednotlivých kapitolách tyto okruhy 
představují následující subkapitoly: Základní prosto-
rové informace, Stavební vývoj, Standard bydlení, Cha-
rakteristika populačních poměrů, Okolí kolonie a zaří-
zení občanské vybavenosti, Spolkový a společenský život, 
Významné události a osobnosti spjaté s koloniemi.

Podkapitoly Základní prostorové informace lokali-
zují dělnická sídliště v areálu obcí, informují o aktu-
ální silniční síti a jejích proměnách a popisují nejbližší 
okolí kolonií. Podle mého názoru se autoři vyrovnali 
s pramennou základnou natolik důkladně, že zřejmě 
není možno očekávat zjištění dalších pramenů, jejichž 
využití by významněji posunulo dosavadní poznatky.

Podkapitoly Stavební vývoj zachycují periodizaci 
výstavby kolonie a stavebně-architektonickou nebo 
sociálně-prostorovou typologii popisované výstavby. 
Významnou součástí této subkapitoly jsou tabulky 
o stavebním a populačním vývoji, které detailně za-
chycují základní údaje o jednotlivých domech (číslo 
popisné, typ domu, zahájení výstavby, kolaudace, 
povolení k užívání, demolice, rozměry nadzemního 
podlaží, obytná plocha bytu, počet bytových jednotek 
a počet obyvatel v letech 1890, 1900, 1910 a 1921). 
I zde autoři vyčerpali veškeré relevantní zdroje.

Podkapitoly Standard bydlení sledují základní 
vybavenost kolonií a případné proměny nebo růst 
bytového standardu a standardu bydlení. Pro její 
zpracování autoři shromáždili velké množství důleži-
tých informací, jejichž zdrojem byl především aktový 
materiál ve stavební dokumentaci. Dalším zdrojem 
informací byly vzpomínky bývalých obyvatel nebo 
denní tisk. Pokud jde o vzpomínky, zde jsou, zdá se, 
možnosti dalšího získávání informací velmi omezené 
z toho důvodu, že dnes žije již jen velmi málo přímých 
pamětníků života v koloniích. Postrádáme-li dnes více 

podobných zdokumentovaných vzpomínek, je nutno 
tuto skutečnost přičíst na vrub předcházejícím gene-
racím historiků, etnografů apod. Pokud jde o využití 
deního tisku, jsem toho názoru, že zde ještě existují re-
zervy (např. v pasáži o archivních pramenech je v od-
dílu o sbírce novin a časopisů Archivu města Ostravy 
uváděn ve větší míře jen Duch času). Každopádně je 
nutno považovat zařazení této pasáže do publikace za 
výrazný posun v poznání konkrétního života v koloni-
ích.

Subkapitoly Charakteristika populačních poměrů 
uvádějí informace o počtu a případně i o populačním 
chování obyvatel sledovaných kolonií. V kontextu do-
savadních publikací o hornických koloniích předsta-
vuje tato pasáž novinku. Rozsah uváděných informací 
však není u všech uváděných kolonií stejný – u dvou 
kolonií (Jindřišská, U dubu) jsou údaje výsledkem 
úplné excerpce dochovaných sčítacích operátů z let 
1880–1930, u tří kolonií (Františkova, Jiřská, Oder-
ská) byly využity informace ze starších diplomových 
prací, u dvou (Hlubinská a Šalomounská) pak infor-
mace z již publikovaných prací (zde se jedná o stručné 
exkurzy do vývoje počtu pojednávaných lokalit s ohle-
dem na percentuální podíl obyvatel kolonií na celko-
vém počtu obyvatel pojednávaných lokalit, na jejichž 
území kolonie ležely, nebo o obsáhlejší výklady o po-
pulačním vývoji). Především je nutné ocenit náročný 
pramenný výzkum. Zde současně vidíme úkol do bu-
doucna (jehož jsou si autoři určitě dobře vědomi): do-
končení excerpce sčítacích operátů pro všechny dosud 
nezpracované lokality.

Subkapitoly Okolí kolonie a zařízení občanské vyba-
venosti seznamují s úrovní občanské vybavenosti v jed-
notlivých lokalitách a s jejími zařízeními buď na úze-
mích samotných kolonií, nebo v jejich nejbližším okolí. 
I tyto informace znamenají výrazný posun v poznání 
života v koloniích. I když je rozsah pramenů použitých 
pro zpracování této subkapitoly obsáhlý, soudím, že 
pramenná základna pro zpracování těchto partií o děl-
nických koloniích není ještě zcela vyčerpána.

Subkapitoly Spolkový a společenský život jsou sou-
částí pouze kapitol o koloniích Hlubinské a Šalomoun-
ské v Moravské Ostravě, Františkově kolonii a Osadě 
Odra v Přívoze a Nové Louisově kolonii ve Vítkovicích. 
Představují významný posun v poznání života v kolo-
niích a někdy i života konkrétních osob. Tuto možnost 
otevřelo studium spolkové agendy buď v archivních 
fondech Archivu města Ostravy, nebo ve spolkovém 
oddělení fondu Policejní ředitelství Moravská Ostrava 
Zemského archivu v Opavě. Tato skutečnost zároveň 
naznačuje možnosti následného výzkumu pro další 
kolonie uváděné v této publikaci. Autoři jsou si této 
skutečnosti jistě vědomi a jsem přesvědčen o tom, že 
další, byť určitě náročný výzkum může zaplnit tuto in-
formační mezeru.

Subkapitoly Významné události a osobnosti spjaté 
s koloniemi (taktéž součásti pouze kapitol o koloniích 
Františkově, Hlubinské, Oderské a Šalomounské) ob-
sahují informace buď o událostech nadregionálního 
významu (stávky v letech 1872–1900 v Hlubinské 
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a Šalomounské kolonii), nebo připomínají osobnosti 
společenského a politického života spjaté s pojedná-
vanými dělnickými koloniemi. Zařazení těchto pasáží 
je velmi významným autorským počinem. Na této sku-
tečnosti nic nemění ani fakt, že v této fázi bádání jde 
o doplnění obrazu jen čtyř hornických kolonií. Je to 
dáno jednak tím, že hlavní směr náročného výzkumu 
byl soustředěn na co nejúplnější zachycení stavební 
dokumentace kolonií (ve snaze dodržet plánované 
vydání I. svazku proponované trilogie), jednak skuteč-
ností, že je velmi obtížné získávat další svědectví o vý-
znamných osobnostech z kolonií. Autoři publikace 
ostatně nakonec sami naznačují, kde výzkum kolonií 
nabízí další možnosti.

Shrnu-li dojem z celé publikace, musím s radostí 
konstatovat, že záměr, který autoři prezentovali, se 
jim podařilo splnit. V dosud nebývale plastické podobě 
představili ostravské hornické kolonie a život v nich. 
Právě úsilí o zachycení života v koloniích a osudů je-
jich konkrétních obyvatel je to, v čem tato publikace 
převyšuje dosud vydané práce a v čem je její významný 
metodický přínos. Všechny kapitoly jsou zpracovány 
velmi pečlivě, stejná pozornost je věnována poznám-
kovému aparátu. Je nutné vyzvednout velmi dobrou 
jazykovou a stylistickou úroveň celé knihy. K vlastní 
práci, tedy k rozsáhlým kapitolám o dělnických ko-
loniích na území moravské části Ostravy, je třeba 
uvést, že jde především o hornické kolonie (v několika 
případech o kolonie pro zaměstnance báňských kok-
soven ) – v tomto směru by tedy bylo možné podtitul 
názvu publikace upřesnit. Autoři se rozhodli začlenit 
jednotlivé kapitoly podle polohy kolonií v dříve sa-
mostatných obcích dnešní Ostravy (Mariánské Hory 
a Hulváky, Moravská Ostrava, Přívoz a Vítkovice). 
Toto rozhodnutí bylo oprávněné pro možnost systema-
tického využití stavebních spisů ať již v Archivu města 
Ostravy, nebo na stavebních úřadech příslušných 
městských částí Ostravy a dále pro případné využití 
sčítacích operátů. Publikaci uzavírají vedle klasického 
vědeckého aparátu (seznam pramenů a literatury, re-
sumé apod.) rovněž seznam použitých zkratek, vedle 
osobního a místního rejstříku také rejstřík veřejno-
právních korporací, průmyslových závodů a firem. 
V publikaci není uveden seznam obrázků (celkem 335, 
opatřených velmi přesnými popisy) a tabulek (51).

Část shrnující archivní prameny zasluhuje velké 
ocenění. Odkazy jsou zpracovány pečlivě a velmi po-
drobně (dokonce je uváděna i archiválie, která v se-
znamech archiválií byla uvedena, ale ke studiu nebyla 
předložena!). Do kategorie tištěných pramenů jsou 
zařazeny i práce, které jsou většinou zařazovány do 
literatury (např. čtyři kapitoly z publikace Kameno-
uhelné doly ostravsko- karvinského kamenouhelného 

revíru I, Moravská Ostrava 1929 a tři základní práce 
Wilhelma Jičinského). Nabízí se ale otázka, zda by 
sbírka novin a časopisů neměla být zařazena spíše 
do kategorie tištěných pramenů. Celá pasáž svědčí 
o snaze autorů využít v maximální míře všech, i jen 
trochu dostupných pramenů (zde mám na mysli pře-
devším spisový materiál uložený na úřadech měst-
ských obvodů Mariánské Hory a Hulváky, Moravská 
Ostrava a Přívoz a Vítkovice). Autoři využili pro za-
chycení konkrétní podoby kolonií a její změny pře-
devším stavební spisy katastrálních území Moravská 
Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Přívoz, Vítkovice 
a Zábřeh nad Odrou, dále archiválie ze Sbírky map 
a plánů a ze Sbírky fotografií a pohlednic z Archivu 
města Ostravy a dále písemnosti již uvedených úřadů 
městských obvodů. Sčítací operáty ze sčítání obyvatel-
stva z let 1880–1930 (z Národního archivu, Státního 
okresního archivu Frýdek-Místek a Archivu města 
Ostravy) pak umožnily autorům zachytit skladbu 
obyvatel kolonií a její proměnu v průběhu doby. Ar-
chiválie z fondu Policejní ředitelství Moravská Ostrava 
(ze Zemského archivu v Opavě) a dále především pra-
meny z archivních fondů škol, spolků, sbírky pamětí 
a historicko-vlastivědných rukopisů, sbírky novin 
a časopisů z Archivu města Ostravy se ukázaly jako 
velmi důležité pro zachycení života v koloniích. Kromě 
toho byly využity i další archiválie – např. z Archivu 
OKD, a.s. Otázkou zůstává, proč nebyl pro kolonie 
Dolu Ignát a Odra využit archivní fond Báňská a hutní 
společnost, a.s. – báňské ředitelství Moravská Ostrava 
(1906–1945) uložený v Archivu OKD, a.s. Pokud jde 
o formální stránku názvů uváděných fondů a sbírek, 
považuji za potřebné uvést, že použité názvy by po-
dle mého přesvědčení měly být v souladu s databází 
evidence archivních fondů a sbírek, kterou vede Mi-
nisterstvo vnitra ČR. Významnou část seznamu pou-
žitých zdrojů představuje přehled tradičních ústních 
pramenů a soukromých sbírek fotografií.

Na pramennou základnu navazující rozsáhlý pře-
hled literatury svědčí o široké základně pro práci na 
publikaci, do přehledu jsou zařazeny i dosud nevydané 
práce. Sympatické je, že jsou zde zahrnuty také odkazy 
na použité internetové stránky.

Významnému obsahu knihy odpovídá i podoba 
knihy samotné: pevné desky s krásnou žánrovou fo-
tografií kolonie, kvalitní vazba, křídový papír, velmi 
dobrý tisk a pečlivá grafická úprava. Mohu potvrdit, 
že přání autorů vytvořit čtivý pomník tisícům beze-
jmenných obyvatel ostravských dělnických kolonií se 
rozhodně naplnilo. Doufám, že se tato velmi zdařilá 
publikace brzy dočká pokračování, tak jak to autoři 
v úvodu celého díla naznačují.

Oldřich Klepek
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HLAVÁČEK, Ivan: O mých předchůdcích i současní-
cích : Soubor studií k dějinám archivnictví, historio-
grafie a pomocných věd historických. Praha : Národní 
archiv, 2011, 450 s. ISBN 978-80-86712-89-5.

Osmdesátiny prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. 
(*1931), se staly příležitostí k tomu, aby Jan Kahuda 
ve spolupráci s Národním archivem připravil výbor ze 
statí této přední osobnosti českých pomocných věd 
historických, které se na jedné straně týkají převážně 
jeho vědního oboru, na druhé straně osobností české 
obecné historiografie i pomocných věd historických 
a byly napsány a publikovány při nejrůznějších pří-
ležitostech – životních jubileích, úmrtích, výročích 
apod. Nesporně dominantní postavení v předlože-
ném souboru zaujímá stať Přehled dějin pomocných 
věd historických v českých zemích, který je (a asi na-
dlouho i bude) sice stručným, ale velmi hutným a na 
informace bohatým syntetickým pohledem na vývoj 
tohoto vědního oboru, realizovaného jmenovitě na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vývoj 
oboru sleduje autor od jeho osvícenských počátků do 
současnosti. Prof. Hlaváčka zajímají teoretické vlivy 
přicházející ze zahraničí, autor proto pečlivě sleduje 
výuku tohoto oboru na univerzitách. Osobně si velmi 
cením zejména jeho tematické analýzy diplomových 
prací obhájených v období let 1952–1988 na praž-
ském i brněnském učilišti oboru. Pozornost upoutává 
také soubor několika studií o Hlaváčkově předchůdci 
na stolici pomocných věd v Praze – Josefu Emlerovi – 
a dvě studie o historiografii města Chebu a jeho archi-
vářích. Užitečné je také zařazení bibliografie článků, 
studií a osobních zpráv autorových, které byly věno-
vány dějinám historiografie a osobnostem českých 
historiků. Výbor Hlaváčkových historiografických pří-
spěvků v často jen obtížně dohledatelných publikacích 
je cenným vkladem do dosti opomíjené oblasti našeho 
současného dějepisectví.

Milan Myška

KERRIGAn, Michael: Zprávy z minulosti. Přeložila 
Hana Navrátilová. Praha : Knižní klub, 2011, 224 s. 
+ obr. ISBN 978-80-242-2850-1.

Relativně nedávno nás potěšila tetralogie vydava-
telství Grada Lidé starověku: co nám o sobě řekli. Me-
zopotámie. Egypt. Řecko a Řím (Praha 2011). Jelikož 
byla výjimečně určena mladším čtenářům, vyniká ná-
zorností. Výklad materiálu je stručný a srozumitelný. 
Autor věnuje zvýšenou pozornost pramenné základně 
jmenovaných zemí – například ve svazku o Mezopo-
támii seznamuje čtenáře s písemnými památkami, 
texty na válečcích, hliněných tabulkách, pečetích, na 
stélách či hranolech. Analogický přístup k pramenům 

pozorujeme i v díle věnovaném Egyptu. Zde byly např. 
zařazeny informace o amarn ských dopisech (archivu), 
Aniho papyru, pověstné Rosettské desce aj. Ukázky 
písemných pramenů v knize o Řecku zastupují ilus-
trace faistského disku a pyloské tabulky s lineárním 
písmem, dále texty nápisů včetně zákonů z Gortyny 
na Krétě a ukázky mramorové kroniky z ostrova Paru. 
Pozornost si zaslouží stránky o způsobu hlasování 
v demokratických Athénách (ukázka hlasovacích 
disků a ostrak, střepů). Ve stejném duchu je napsána 
i kniha o Římu. Zde autor uvádí různé typy latinských 
nápisů včetně textů z Pompejí a textů náhrobních. 
V přílohách uvedených publikací čtenář nalezne slov-
níček pojmů, časovou osu a stručný seznam literatury 
a webových stránek.

Nová kniha známého popularizátora starověkých 
civilizací M. Kerri gana1 se přes tematickou blízkost 
od předešlých publikací obsahově liší. Nabízí poně-
kud širší přehled písemných památek Mezopotámie, 
Egypta, Řecka a Říma, Izraele, Judejí, Palestiny, Foi-
níkie a Etrurie. Do přílohy zařadil stručný výběr lite-
ratury včetně odkazů na internetové stránky (s. 220). 
Pochvalu zaslouží přítomnost jednoduchých map. Pro 
jasnější představu o obsahu Kerriganovy knihy použiji 
jako příklad kapitolu o Egyptě (s. 40–69) a o Římu 
(s. 172–219). Autor do přehledu egyptských památek 
zahrnuje proslulou Narmerovu paletu a informace 
o tzv. „palermské desce“ se seznamem faraonů, dále 
se zaměřuje na obsah stély pokladníka Čečiho a vládce 
Vesetu Kamose, publikuje text jednoho ze skarabů 
Amenhotepa III., mluví o amarnském klínopisném ar-
chivu, proslulém papyru Aniho, o kanopském dekretu 
krále Ptolemaia III. a konečně se zastavuje u pověstné 
Rosettské desky, jež přinesla J.-F. Champollionovi 
slávu rozluštitele egyptských hieroglyfů. Do kapitoly 
věnované římským památkám Karrigan zahrnuje re-
lativně bohatou galerii latinských nápisů, převážně 
věnování, úředních usnesení a náhrobních nápisů; je 
mezi nimi i jeden příklad nápisu na zdi z Pompejí.

Je zřejmé, že publikace není univerzálním ani od-
borným přehledem většiny starověkých písemných 
památek – ostatně o to ani neusiluje. Nabízí začátek 
cesty do bohaté písemné základny naší minulosti a vy-
bízí, řekl bych, k dalšímu poznání. Formou a obsahem 
výkladu je užitečná pro žáky i studenty. Adeptům stu-
dia historie starověku by mohla sloužit jako vzor inspi-
race pro další, analogická a hlubší bádání.

Igor Lisový

1 KERRIGAN, M.: Historie smrti : Pohřební zvyky 
a smuteční obřady od starověku do současnosti. Praha 
2008.
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ADKInS, Lesley – ADKInS, Roy A.: Antický Řím : 
encyklopedická příručka. Přeložili Petr Kitzler a Mai 
Havrdová Fathi. Praha : Slov art, 2012, 487 s. ISBN 
978-80-7391-579-7.

Publikace tematicky navazuje na knihu Starověké 
Řecko (Praha 2011), o které jsem informoval v přede-
šlém čísle revue Historica (2012, č. 1, s. 89–90). Přes-
tože jsou si formou podobné, obsahově se podstatně 
liší. Nenabízí například vyváženou tematicky-chrono-
logickou strukturu (stručný přehled kulturně-historic-
kého vývoje starověkých států včetně chronologie, bio-
grafický slovníček státníků a politiků, eseje o vojenství, 
zeměpisný slovník, přehled hospodářské činnosti, ob-
chodu, cestování a dopravy, eseje o urbanizaci, písem-
nictví, vzdělávání, literárně-umělecké činnosti a vědě, 
o náboženství a výtvarném umění, o každodenním 
životě), nýbrž přibližuje čtenářům analogický okruh 
otázek podle poněkud jiného principu. Jsou to: 1) Re-
publika a císařství, 2) Vojenství, 3) Geografie řím-
ského světa, 4) Města a venkov, 5) Obchod a cestování, 
6) Psané doklady, 7) Náboženství, 8) Hospodářství 
a řemesla, 9) Každodenní život. Do přílohy jsou zařa-
zeny mapy, tabulky, rozsáhlá bibliografie (s. 395–412) 
a rejstřík.

Každého, kdo je alespoň letmo seznámen s ději-
nami starověkého Říma, může tato kompozice po-
ně kud překvapit, a to především proto, že autoři 
upřednostnili otázky politických událostí a vojenství, 
a teprve poté se zabývají problematikou zeměpisu 
a topografie, obchodu a cestování, písemnictví a nako-
nec náboženství, hospodářství a řemesel. Díky tomu 
nabízí do určité míry svéráznou, leč velmi užitečnou 
a poučnou „jízdu proti směru“. Například první ka-
pitolu uvádí chronologický přehled římských dějin 
od prvních králů až po pozdní antiku, dále slovníček 
vybraných historických osobností a císařů. Až poté ná-
sleduje stručná charakteristika sociální struktury řím-
ské společnosti a státních institucí v době republiky.

Ten, kdo si vybere kapitolu o vojenství, zjistí, že má 
z hlediska chronologie jasnější koncepci, a je proto 
také kvalitnější. Vynikající přílohou je zde přehled 
římských legií. Z jiných přehledů bych rád upozornil 
na kapitolu o písemnictví (psaných dokladech), v níž 
kromě slovníčku literátů najdeme pozoruhodné pa-
sáže o epigrafice. Poslední kapitola knihy o každoden-
ním životě je velmi stručná, pro laiky dostačující, pro 
studenty klasické filologie nikoliv.

Nehodlám na tomto místě s autory polemizovat: 
i v po pulárně vědecké publikační činnosti platí stejné 
pravidlo jako u umělců: každý si volí tu strukturu 
a formu interpretace, jakou považuje za nejvhodnější. 
To však nevylučuje všestrannou erudici, přesnost fakto-
grafie a přesvědčivost argumentace, což autorům knihy 
naštěstí nechybí. Velmi kladnou stránkou tohoto vy-
dání je i skutečnost, že nakladatelství přizvalo ke spolu-
práci předního českého odborníka, doc. Václava Marka 
z Fi lozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tato 
spolupráce nepochybně zvýšila odbornost knihy a po-
stavila ji v české vědě mezi kvalitní publikace o antice.

Igor Lisový

WEITHMAnn, Michael: Xanthippe und Sokrates. 
Frauen und Män ner im alten Athen. Darm stadt : Wis-
senschaftliche Buchgesell schaft, 2010, 203 s., ISBN 
978-3-534-23550-6.

Každého, kdo se seznámil s knihou H. Sonnabenda 
Wie Nero das Chanson erfand. Trendsetter der antiken 
Kunst und Kultur (Düsseldorf – Zürich 2005), pře-
kvapí tematicky blízká, avšak obsahově odlišná pub-
likace vědeckého knihovníka na univerzitě v Pasově 
M. Weihmanna. Autor v ní nabízí dvě projekce každo-
denního života v Athénách klasického období (včetně 
roviny erotické), koncipované ze dvou genderových 
pohledů: z perspektivy muže a ženy. Na toto pódium 
meditativního chápání světa umísťuje dvě vynikající 
postavy, slavného a klidného Sókrata a energickou 
Xanthippu (Sokrates’ Athen – Der männliche Blick, 
s. 13–77; Xanthippes Athen – Der weibliche Blick, 
s. 79–140). M. Weihmann se dotkl i tak všeobecně 
známé otázky, jakou je soudní proces a smrt filozofa, 
nastínil i málo známou otázku o odkazu obrazu Xan-
thippy v pozdějších dobách. Materiál esejů doplňuje 
pečlivě vybraná odborná literatura (s. 189–200).

Igor Lisový

HABAJ, Michal: Antika v európskych kultúrnych de-
jinách. Recepcia antiky v nemeckej literatúre v 18. sto-
ročí. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
2012, 207 s. ISBN 978-80-8105-357-3.

Z dielne mladého slovenského historika Michala 
Habaja, pôsobiaceho na Filozofickej fakulte Univer-
zity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, sa do rúk čitateľov 
dostáva knižka, ktorej hlavným ťažiskom je recepcia 
antiky v nemeckej literatúre v 18. storočí, konkrétne 
v období rokov 1755–1807. Napriek tomu, že ide o au-
torovu premiérovú monografiu, sa jeho meno zapísalo 
do povedomia odbornej verejnosti už v predchádzajú-
com období prostredníctvom niekoľkých štúdií pub-
likovaných v časopisoch a zborníkoch.2 S návratom 
k antickým dielam, ktoré sa napodobňovali po obsa-
hovej i formálnej stránke v rozličnej intenzite (v závis-
losti od dejinného obdobia), sa stretávame prakticky 
od zániku Západorímskej ríše až do súčasnosti. Práca 
M. Habaja zachytáva jedno z dynamických období ne-
meckých dejín i literatúry, kedy sa Nemecko postupne 
odkláňalo od rímskej antiky a začalo sa orientovať na 
jej grécku časť. Hneď na úvod považujem za nutné 
poznamenať, že autor sa primárne nesnažil podať 
komplexnú analýzu recepcie antiky v nemeckej lite-
ratúre, ale pokúsil sa len predostrieť obraz, ktorý sa 
o antickom Grécku vytvoril. Z toho dôvodu nepodrobil 
analýze všetkých autorov pôsobiacich vo vymedze-
nom časovom úseku, ale vybral len tých, ktorí výrazne 

2 Napr. Recepcia antiky v Nemecku na konci 18. sto-
ročia : Čo znamenala antika pre nemeckých klasikov 
Schillera a Goetheho. Acta historica Posoniensia, 13, 
2010, s. 42–67; Johann Joachim Winckelmann : Nový 
pohľad na antické umenie, vedu a spoločnosť. Tamže 
16, 2011, s. 72–93.
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ovplyvnili formovanie dobového obrazu o antickom 
Grécku (s. 19).

Štruktúra knihy, ktorá vychádza z dizertačnej 
práce autora, je vyvážená a skladá sa zo štyroch častí. 
V prvej sa M. Habaj snaží zadefinovať pojem recep-
cia, približuje sociálnu a politickú charakteristiku 
daného obdobia a stanovuje ciele výskumu a meto-
dológiu. Z pohľadu úvodu do problematiky, ako aj 
z metodologického hľadiska, ju považujem za veľmi 
dôležitú a potrebnú. Druhá kapitola predstavuje 
tvorcov základných klasicistických téz (J. J. Winc-
kelmann, G. E. Lessing, J. G. Herder) a analyzuje 
práce, v ktorých prezentovali svoje názory o antike, 
jej interpretácii a recepcii. Keďže J. J. Winckelmann 
vytvoril a zdôvodnil tzv. grécky ideál, logicky sa mu 
poskytol aj najväčší priestor. Tretia kapitola načrtáva 
uplatnenie Winckelmannových téz v literárnej pro-
dukcii Ch. M. Wielanda, J. W. Goetheho a F. Schillera. 
Ch. M. Wieland sa vo svojom poňatí mierne odlišoval 
od nemeckých klasikov a ku gréckej antike sa postavil 
menej idealisticky. Na druhej strane Goethe a Schiller 
už umelecky napĺňali Winckelmannovu ideu o tvo-
rivom nasledovaní gréckej antiky. Výberom týchto 
troch osobností sa autor pokúsil naznačiť vývoj v pro-
cese recepcie od klasicizmu ku klasike. V poslednej 
kapitole sa výklad koncentruje na analýzu fenoménu 

„grécizmu“ v diele W. von Humboldta a F. A. Wolfa. 
Prvý sa snažil aplikovať Winckelmannovu požiadavku 
o nasledovaní Grékov do vzdelávacieho procesu a tým, 
že svojimi myšlienkami začal zdôrazňovať nielen es-
tetickú hodnotu antických pamiatok, ale aj ich histo-
rický rozmer, zavŕšil idealizáciu „grécizmu“. Tvorba 
F. A. Wolfa, zakladateľa modernej vedy o staroveku, 
znamenala prechod od literárnej idealizácie k vedec-
kému bádaniu, čím sa uzavrela jedna významná etapa.

V rámci jednotlivých kapitol má čitateľ možnosť 
zoznámiť sa nielen s analýzami diel vybraných osob-
ností, ale k dispozícii dostáva aj ich krátky biografický 
medailón zahrňujúci poznatky o vzdelaní, zdroje po-
znávania antiky a ďalšie skutočnosti vplývajúce na 
formovanie ich myšlienkového vývoja. Samotný text 
dopĺňa poznámkový aparát, anglický abstrakt a zo-
znam použitej literatúry. Obrazový materiál sa v publi-
kácii nenachádza. Precízny odkazový aparát obsahuje 
532 záznamov a spolu s bibliografiou oprávňuje po-
važovať knihu za vedeckú monografiu. Čitateľ by však 
v knihe márne hľadal tradičnú výbavu odbornej mono-
grafie – register.

Samotný výklad vykazuje niekoľko nepresností, 
skôr formálneho ako obsahového charakteru. Z nich 
si dovoľujeme na niektoré poukázať. Autor sa raz vy-
jadruje v prvej osobe jednotného čísla, inokedy v pr-
vej osobe množného čísla (napr. s. 16, 17, 19). Za-
komponované úryvky z diel nemeckých spisovateľov 
a antických autorov sú v hlavnom texte publikované 
v slovenčine (pri doposiaľ nepreložených nemeckých 
spisoch ide o autorov preklad) a češtine, čo je podľa 
nášho názoru akceptovateľné, ale len v prípadoch, keď 
k českému prekladu nemáme k dispozícii slovenskú 
jazykovú mutáciu. V práci sa však objavilo aj niekoľko 

úryvkov v nemčine (napr. s. 99, 125), ktoré sa mohli 
preložiť rovnako ako v iných prípadoch (v poznámko-
vom aparáte by sa dal akceptovať aj nemecký originál). 
Je však možné, že autor na slovenský preklad rezigno-
val, pretože išlo o náročnejšiu poéziu, čo si vyžaduje už 
skúsenejšieho jazykového odborníka. Pri citovanej pa-
sáži z Herodota na strane 154 sa domnievam, že nebolo 
potrebné uchýliť sa k slovenskému prekladu z češtiny, 
keďže existuje Herodotov kvalitný slovenský preklad 
z dielne prof. J. Špaňára (zoznam použitej literatúry 
avizuje, že autor pracoval iba s českým prekladom).

Menšie výhrady mám i voči zoznamu použitej lite-
ratúry, ktorý mohol byť vnútorne rozčlenený na pra-
mene (minimálne antické) a sekundárnu literatúru. 
Pri niektorých záznamoch je pripojené ISBN (podľa 
nás úplne zbytočne), pri iných však nie. Rovnako pri 
usporiadaní záznamov odporúčam dôslednejšie dodr-
žiavať abecedný postup (napr. s. 193).

Monografia M. Habaja poskytuje obraz o návrate 
k antickému dedičstvu v nemeckej literatúre v 18. sto-
ročí, poodhaľuje dobové myslenie a túžby rozvíjajú-
ceho sa meštianstva a v neposlednom rade poukazuje 
na význam skúmania recepcie. Z toho dôvodu ju po-
važujem za dôležitý prínos do výskumu o recepcii an-
tiky. Odporúčam ju všetkým, ktorých zaujíma antická 
kultúra i nemecká literatúra 18. storočia a teším sa na 
ďalšiu, podobne zameranú, autorovu prácu.

Tomáš Klokner

LE GOFF, Jacques: Peníze ve středověku : Historicko-
-antropologická studie. Praha : Nakladatelství Mladá 
fronta, Edice Kolumbus, 2012, 180 s. ISBN 978-80-
204-2406-8.

Jedna z nejnovějších prací současné francouzské 
medievalistiky přináší čtenáři mnoho cenných infor-
mací nejen o tom, jak na peníze nahlížel středověký 
člověk. Autor, Jacques Le Goff, nezapomíná snad na 
žádnou podstatnou stránku středověkého života, se 
kterou je užívání peněz spojeno. Tento dnes již oprav-
dový král mezi francouzskými medievalisty vychází 
částečně ze své dřívější studie Peníze a život (Praha 
2005). Ta je ovšem v nové knize rozšířena o některá 
nová témata, přičemž autor nezapomíná zmínit jména 
a názory historiků prakticky z celé Evropy, o jejichž ar-
gumentaci se mnohdy opírá. Na stránkách anotované 
knihy se tedy setkáme s názory francouzských, belgic-
kých, italských, anglických, německých, španělských 
i polských historiků. Historikem z českých zemí, který 
v Le Goffově publikaci právem zaujímá čestné místo, 
je František Graus. Le Goffova kniha představuje 
studii založenou na dlouholetých výzkumech oboha-
cených o literaturu umožňující komparativní náhled 
v maximální možné šíři. Autor si bere při výkladu 
minulosti kromě archivních pramenů a historické 
odborné produkce na pomoc dobovou prózu a poezii – 
tím podle mého názoru práce získává ještě větší kredit.

Jacques Le Goff líčí v chronologickém sledu vývoj 
vztahu k penězům ve všech společenských vrstvách 
v závislosti na mnoha faktorech. Hlavním určujícím 
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faktorem mu je přirozeně církev. Jednotlivé kapitoly 
i celý text je díky této skutečnosti tak dobře struktu-
rován, že se kniha čte doslova jedním dechem. Čtenář 
se může v drobné knížce seznámit s dlouhým vývojem 
od dědictví římské říše přes vládu Karla Velikého a vr-
cholný středověk až po závěrečná období středověku. 
Le Goff se i přes útlost publikace zabývá širokou té-
matikou: rozvojem a základním fungováním Hanzy, 
oběhem peněz v evropské oblasti, trhy, půjčkami 
a především lichvou či zadlužením měst. Nesmírně 
poutavé jsou také pasáže o středověkých cenách 
a mzdách. V nich Le Goff mimo jiné upozorňuje na 
situaci ve 14. století, kdy v důsledku morových ran, vá-
lek, hladomorů a následného demografického poklesu 
krátkodobě vzrostly mzdy dělníků (s. 133). Zajímavé 
je, že autor v této souvislosti zmiňuje anglickou práci 
The Medieval Mason z roku 1933, ve které její autoři 
D. Knoop a G. P. James uvádějí, že mzdový index an-
glického stavebního dělníka opravdu rostl v důsledku 
nedostatku pracovních sil po hladových letech, moro-
vých ranách a následkem válek. Očekával bych, že Le 
Goff v této pasáži zmíní především ruského historika 
Maxima Maximoviče Kovalevského, který na tento 
jev upozorňoval již dříve. To je ovšem pouze malý 
a zanedbatelný detail. Rovněž pozoruhodná kapitola 
s názvem Existoval ve středověku trh s půdou? přináší 
spoustu užitečných a často překvapujících zjištění. 
Závěrečná pasáž knihy pojednává o dlouho diskutova-
ném problému, zda ve středověku existoval kapitalis-
mus. Le Goff přibližuje současné názory v historické 
vědě i tři teze (F. Braudel, K. Marx, M. Weber), ze 
kterých v minulosti historická věda často vycházela. 
Sám se přiklání k názoru, že pro středověk je charak-
teristická tzv. „ekonomie darování.“ V této souvislosti 
mluví například o podstatném činu almužny: Jelikož 
almužny se obecně udílely prostřednictvím a pod kon-
trolou církve, opět zde vidíme převažující vliv církve 
ve středověké společnosti, včetně používání peněz.“ 
(s. 163). Hlavní důvody pro neexistenci kapitalismu 
ve středověku Le Goff vidí v chybějícím dostatečném 
a pravidelném zásobování drobnými kovy pro výrobu 
peněz, v absenci jednotného trhu a také burzy, která 
začala fungovat v Amsterodamu až v roce 1609 (s. 161 
a 162). V těchto bodech Le Goff dle mého názoru de 
facto mluví o nedostatečné či žádné akumulaci kapi-
tálu a nedostatečné globalizaci, která byla v podstatě 
stále v běhu. Společně s popisem zcela jiného pojetí 
peněz a „ekonomie“ ve středověku tak Jacques Le Goff 
klade počátky kapitalismu na základě materiálních 
i duchovních předpokladů do 16. a 17. století.

Podle mého mínění je studie dílem, které si zaslouží 
velkou pozornost hospodářských historiků, medieva-
listů, studentů historie i široké veřejnosti.

Adam Židek

FRAGnER, Benjamin a kol.: Industriální topo-
grafie – Pardubický kraj : Průmyslová architektura 
a technické stavby. Praha : Výzkumné centrum průmy-
slového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, 
2012, 273 s. ISBN 978-80-01-05045-3.

Kolektiv odborníků se pokusil třetím svazkem (již 
dříve vyšly Karlovarský a Ústecký kraj) projektu In-
dustriální topografie České republiky zmapovat kraj, 
který nebyl v minulosti vnímán primárně jako průmys-
lový. Přesto se v Pardubickém kraji nachází mnoho za-
jímavých industriálních památek, které si zaslouží po-
zornost odborné i laické veřejnosti. Autoři přistoupili 
k projektu s naprostou profesionalitou, která je zřejmá 
už po prvním letmém prolistování publikace. Za nej-
větší přednost práce považuji její přehlednou koncepci, 
což umožňuje čtenáři rychle a efektivně vyhledávat 
hesla. Celkem se podařilo autorům popsat 383 průmy-
slových staveb či areálů. Snadnou orientaci umožňuje 
mapa kraje, která je umístěna na začátku knihy. Mapa 
rozděluje kraj na 9 očíslovaných částí (1 – Pardubice, 
Holice; 2 – Přelouč; 3 – Chrudim; 4 – Hlinsko, Sku-
teč; 5 – Choceň, Vysoké Mýto; 6 – Litomyšl, Polička; 
7 – Letohrad, Žamberk; 8 – Česká Třebová, Ústí nad 
Orlicí; 9 – Moravská Třebová, Svitavy). Při hledání tak 
stačí jen najít příslušné číslo na mapě a poté v knize. 
Pokud čtenář zvolí č. 1, hned na první stránce pod 
hlavním nadpisem Pardubice jsou v abecedním pořadí 
popsány další menší obce, které může čtenář v rámci 
tohoto oddílu nalézt. Na vedlejší stránce je připojen 
krátký historický popis příslušné lokality. Třetí a čtvr-
tou stránku pokrývá mapa vybrané oblasti s přesnou 
lokalizací všech průmyslových staveb (jednotlivé 
objekty jsou označeny čísly). Na následujících strán-
kách jsou již umístěna jednotlivá hesla. Každé heslo 
obsahuje název průmyslového objektu, jeho přesnou 
lokalizaci, tj. současnou adresu včetně souřadnic GPS, 
a rok, ve kterém byla stavba realizována, případně léta, 
ve kterých byla uskutečněna přestavba, dostavba či re-
konstrukce objektu. Poté následuje použitá literatura, 
na jejímž základě byly získány potřebné informace 
k sepsání hesla. V tomto ohledu musím konstatovat, 
že kolektiv autorů přistoupil k této části práce s velkou 
svědomitostí. Literatura, kterou při sestavování hesel 
používali, je naprosto vyčerpávající, a proto je každý 
titul citován jen nejnutnějším způsobem. Přesnou 
citaci díla pak zájemce najde v rozsáhlém seznamu 
literatury v závěru knihy. Hlavním kritériem pro zahr-
nutí stavby nebo areálu do publikace byla míra jejího 
dochování, architektonická či technická úroveň, vý-
znam urbanistický a krajinotvorný, využitelnost nebo 
míra ohrožení a v neposlední řadě také význam pro 
region. Již neexistující stavby jsou označeny šedou 
barvou. Topografie je dále opatřena jmenným rejstří-
kem, rejstříkem obcí a také typologickým rejstříkem. 
Většina industriálních památek je v publikaci rovněž 
vyobrazena: často se jedná o dvojí černobílé zobra-
zení – z dob dávno minulých a obrázek současný. I to 
nepochybně napomáhá větší atraktivnosti publikace. 
Vyslovuji pouze přání, aby si celý projekt získal uznání 
a oblibu u nejširší čtenářské obce a především, aby byl 
dotažen do konce. Pokud se podaří zmapovat tímto 
způsobem celou Českou republiku, bude se jednat 
o naprosto ojedinělý a potřebný počin. Na závěr si 
snad zaslouží ocitovat poslední stranu této výjimečné 
práce: Průmyslové dědictví jsou pozůstatky průmyslu 
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a techniky, a jako součást kulturního dědictví člověka 
má historický význam pro porozumění civilizačnímu 
vývoji, pro pochopení principů technologických změn, 
pro vědomí společenských souvislostí; vztahuje se k udá-
lostem a činnostem s dějinnými důsledky. Reprezentuje 
hodnoty a zkušenosti – technické, vědecké, architek-
tonické, umělecké i sociální, ale také materiální, pro 
něž si zaslouží chránit a zachovat… Tato slova by měl 
mít v budoucnu na mysli každý člověk, který se bude 
rozhodovat, zda zbourat, přestavět či nevhodným způ-
sobem rekonstruovat kteroukoli industriální památku 
v naší zemi.

Adam Židek

FIALOVÁ, Ivana – RAGAČ, Radoslav – VAŘEKA, 
Marek: Panstvá císara Františka Štefana Lotrin-
ského na oboch brehoch rieky Moravy. Skalica : Regio-
nálna rozvojová agentúra Skalica, 2012, 160 s. ISBN 
978-80-970317-4-9.

V rámci projektu Spoločný návrat do 18. storočí 
prostrednictvom F. Š. Lotrinského – pána Hodonína 
a Holiča a s podporou Evropského fondu regionál-
ního rozvoje mezihraniční spolupráce Slovenské re-
publiky a České republiky vyšla tato reprezentativně 
vypravená publikace zaměřená především na hospo-
dářské aspekty činnosti císaře a manžela Marie Tere-
zie – Františka Štefana Lotrinského, jednoho z mála 
evropských vladařů, kteří se pokusili své státnické 
působení alespoň zčásti hradit z prostředků vlastních 
ekonomických aktivit. V hospodářských dějinách pod-
nikání evropské šlechty patřil císař nesporně k nejpo-
zoruhodnějším osobnostem své doby. Kniha se zabývá 
především problematikou hospodářského rozvoje 
holičského panství za časů jeho držby Františkem 
Lotrinským a pokouší se vymezit hranice skutečného 
přínosu císaře pro rozvoj dominií Holič a Šaštín. Jsou 
zde sledovány jeho aktivity ve velmi širokém komplex-
ním pohledu s důrazem zejména na jeho podnikání 
v sektoru manufakturního průmyslu (Radoslav Ragač, 
Ivana Fialová). Celkovému monotematickému zamě-
ření publikace se vymyká kapitola napsaná Markem 
Vařekou. Přesahuje záměr projektu v tom smyslu, že 
historie hospodaření F. Š. Lotrinského na Hodonín-
sku tvoří jen její malou a ne právě podstatnou část, 
protože v popředí zájmu autora stojí dějiny hodonín-
ského panství a města Hodonína od počátků středo-
věku, takže se záměrem projektu souvisí jen velmi 
volně a lze pochybovat o její funkčnosti. Narušuje to 
homogennost jinak zdařilé publikace. Přílohou knihy 
je graficky velmi působivě připravený Rodokmen rodu 
Lotrinků od počátku až do jejich nástupu na trůn Řím-
ské říše v roce 1745, dílo Vladimíra Ševčíka. Autoři se 
spolehlivě orientují v literatuře předmětu, zejména 
slovenské kapitoly se opírají o rozsáhlou heuristiku 
v archivech. Publikace vyniká tím, že obrazové přílohy 
nemají pouze ilustrační charakter, ale jsou organickou 
součástí informační struktury a vhodně doplňují a roz-
šiřují textem sdělované informace.

Milan Myška

JAnÁČEK, Vincenc: Pamětní kniha rodiny Janáčkovy 
jakož i kronika školy, kostela, fary a obce Albrechtic. 
K vydání připravil Milan Myška ve spolupráci s Ji řím 
Se hna  lem a Petrem Hlaváčkem. Sebrané spisy Vin-
cence Ja náčka. Albrechtičky : Obec Albrechtičky, 2011, 
412 s. + 40 s. obr. příloh. ISBN 978-80-260-0386-1.

Kulturní krajina Lašska, na rozdíl např. od východ-
ních Čech nebo Českomoravské vysočiny, neoplývala 
v minulosti osobnostmi, které by po způsobu starých 
písmáků typu Vavákova nebo Dlaskova zanechaly pí-
semná svědectví o své osobě, místě a době, v níž žili 
své obyčejné životy. Tím více je třeba uvítat počin edi-
tora Mgr. Milana Myšky vydat tiskem již dříve známé 
písmácké a kronikářské záznamy venkovského učitele 
Vincence Janáčka, jehož životní štací byla malá ves-
nička Albrechtičky nedaleko Petřvaldu a Nové Horky 
na Moravě. Ediční počin je o to významnější, že šlo 
o blízkého příbuzného hudebního génia Leoše Ja-
náčka: Vincentův bratr Jiří byl otcem hudebního skla-
datele. Autor písmáckých záznamů se narodil 12. ledna 
1821 a dožil se osmdesáti let (zemřel 2. ledna 1901).

Hlavní editor M. Myška byl postaven před nelehký 
úkol. Do edice, kterou připravil, musel vkomponovat 
několik relativně samostatných rukopisů téhož autora 
psaných zčásti německy, z větší části česky, které sice 
na sebe tematicky i chronologicky navazovaly, ale často 
se překrývaly nejen v popisování dějů a událostí, někdy 
i doslovně. První rukopis Kronika školy albrechtické od 
roku 1787 začal Janáček psát již v roce 1872 a pokračo-
val v ní do svého odchodu na odpočinek roku 1886. Ru-
kopis Gedenkbuch der Familie Janáček nebst einer Chro-
nik der Schule … vznikl v roce 1893. Rok poté sepsal již 
v českém jazyce Kroniku obce Albrechtic a Životopis Ji-
říka Janáčka, svého otce a vesnického učitele. Posledním 
dílem V. Janáčka byla Kronika kostela a fary v Albrech-
ticích. Posledně jmenovaná čtyři díla vznikla až v době, 
kdy Janáček opustil své vesnické působiště a trávil své 
stáří v Kateřinkách, tehdy samostatné vesnici u Opavy.

Rukopisy byly původně ve vlastnictví rodiny Vin-
cence Janáčka, konkrétně jeho neprovdané dcery 
Anny. Od ní si je vypůjčil Vladimír Helfert, profesor 
hudební vědy na Masarykově univerzitě v Brně, který 
jako první využil jejich informačního bohatství při se-
pisování důkladného a i o jiné prameny se opírajícího 
životopisu Leoše Janáčka. Část rukopisů skončila 
v rukou dr. Oty Frice, který zamýšlel vydat je tiskem již 
bezprostředně po druhé světové válce. Souhrou šťast-
ných náhod rukopisy přežily válku i poválečný chaos 
a staly se součástí rukopisných fondů hudebního od-
dělení Moravského zemského muzea v Brně.

Editor se podle mého soudu zhostil svého úkolu 
uspo kojivým způsobem. Editovaný text smysluplně 
vy bavil stovkami poznámek a vysvětlivek usnadňují-
cích čtenáři porozumění a interpretaci textu. V této 
sou vislosti nelze opomenout ani vydatnou pomoc 
brněn ských muzikologů Jiřího Sehnala a Petra Hla-
váčka, kteří přispívali poznámkami a vysvětlivkami 
tam, kde si to žádala muzikologická specializace. 
Edice záznamů a kronik Vincence Janáčka je ovšem 
významná nejen pro poznání života předků skladatele 
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Leoše Janáčka a stopování geneze jeho tvůrčí geniality. 
Poslouží nejen muzikologům, ale obsahuje i mnoho 
informací o způsobu života na lašském venkově, jeho 
obyvatelích, o někdy svízelných poměrech venkov-
ského učitele, vztazích mezi školou, učitelem a vrch-
ností světskou či duchovní. Je to skutečná pokladnice 
infor mací o tomto opomíjeném, navenek neatraktiv-
ním regionu v době velkých společenských, ekonomic-
kých, ale i civilizačních proměn, což ocení nejen regi-
onální historikové, ale i ti, kdo se zabývají historicky 
se měnícím způsobem života lidu, tedy kulturní histo-
rikové, etnologové a jiní. Mám za to, že obec Albrech-
tičky vydáním této edice uctila výročí 600 let od první 
písemné zmínky o obci rozhodně lépe, než kdyby vy-
dala, jak bývá dnes špatným, ale bohužel častým zvy-
kem, uspěchanou a nekompetentní monografii obce.

Milan Myška

GERŠLOVÁ, Jana – SEKAnInA, Milan (eds.): 
Karel Engliš 1881–1961. Ostrava : Vysoká škola báň-
ská – Technická univerzita Ostrava, 2011, 187 s. ISBN 
978-80-248-2453-6.

Publikaci o K. Englišovi vydali její autoři při příle-
žitosti 50. výročí smrti tohoto význačného ekonoma 
a jednoho z lidských pilířů nově vzniklého českoslo-
venského státu. Engliš se zabýval mnoha tvůrčími 
aktivitami, proto editoři sborníku rozdělují příspěvky 
na životopisné, teoretické a komparativní. Nejsou 
opomenuti ani lidé, kteří Karla Engliše obklopovali 
a formovali jak jeho osobnost, tak jeho profesní zá-
jem. Ačkoliv loni uplynulo již padesát let od Englišovy 
smrti, některé jeho myšlenky a přístupy jsou aktuální 
i dnes. Například Miroslav Singer vyzdvihuje v před-
mluvě knihy význam Englišovy snahy o vyrovnanost 
státního rozpočtu či zájem o otázku stabilizace měny 
a poskytnutí záruk při investicích do budoucna. Podle 
Sekaniny jeho myšlenka přesně vystihuje zaměření 
měnové politiky centrálních bank ve vyspělých zemích.

Kniha obsahuje celkem 17 příspěvků, které jsou – 
jak už bylo zmíněno výše – různého charakteru. Ne-
jsou výstupem z žádné konference, jedná se spíše 
o sborník tematicky příbuzných článků, v tomto pří-
padě článků, které se zaměřily na Karla Engliše. Nej-
častěji jsou to práce již dříve otištěné např. v periodiku 
Ekonomická revue (největší část příspěvků pochází 
z let 2000–2001), v různých sbornících apod. První 
stať napsal prezident ČR a ekonom Václav Klaus. 
Původně vznikla jako inaugurační přednáška u pří-
ležitosti udělení Ceny Karla Engliše na Masarykově 
univerzitě v Brně. Pro účely publikování ve sborníku 
byla zkrácena. Václav Klaus přibližuje Engliše jako 
osobnost politika, teoretika, vysvětluje jeho přístupy 
k ekonomice, všímá si, co formovalo jeho názory a my-
šlenky. Na pozadí dějin ekonomických teorií vymezuje 
Englišovi místo právem mu náležející. Další příspěvek 
je rázu životopisného. Autorem je ekonom František 
Vencovský, který se osobností a pracemi svého učitele 
celoživotně zabýval. Celkově je zajímavé, že se ve sbor-
níku potkávají tři generace učitelů a jejich žáků – Albín 

Bráf, Karel Engliš, František Vencovský a jeho bývalí 
studenti. František Vencovský pojal stať jako klasický 
biogram: začíná datem a místem narození Karla Eng-
liše, pokračuje jeho studiem na gymnáziu a Právnické 
fakultě UK. Zatímco dětství a rané mládí zabírá jen 
malou část příspěvku, Englišova studia na právech, 
vztah k učiteli Bráfovi, zaměstnání a hlavně formování 
vlastního ekonomického názoru jsou obsažnější. Fran-
tišek Vencovský dále oceňuje hlavně Englišovu teleo-
logickou teorii národohospodářskou, uvádí Englišova 
východiska pro její zformulování. Snaží se ekonomovu 
osobnost vystihnout jako osobnost státníka i vědce či 
učitele. V dalším svém příspěvku opustil Vencovský 
životopisné schéma a věnoval se Englišově praktické 
finanční a měnové politice. V posledním příspěvku 
František Vencovský nabízí Englišovo zamyšlení nad 
vztahy mezi politikou, kulturou a morálkou – zde se 
ukazuje, že mnoho věcí, které Karel Engliš popsal 
v roce 1936, je aktuálních i v dnešní době. Václav Ju-
rečka svůj příspěvek zacílil na osobnostní rysy Karla 
Engliše, zejména v jeho vztahu k Aloisi Rašínovi či 
Jaroslavu Preissovi. V podkapitole Odchody a návraty 
vysvětluje důvody Englišových opakovaných demisí 
a opozičního chování vůči politickým i ekonomickým 
soukmenovcům. Další článek věnoval Václav Jurečka 
vzpomínce na Albína Bráfa a hlavně těm personálním 
stránkám, pro které jej studenti obdivovali a pod jeho 
vedením se věnovali ekonomii. Nejvíce pozornosti se 
však v příspěvku dostalo vztahu Bráfa a Engliše coby 
učitele a žáka. Jiří Blažek ve studii Brněnská léta Karla 
Engliše rozvíjí tu část Englišova života, kterou prožil 
jako vyučující na brněnské technice. K jeho největším 
zásluhám však – jak zdůrazňuje autor – patří snahy 
o založení brněnské univerzity, které inicioval a na 
jejímž vybudování se zároveň podílel. Text Drahomíra 
Jančíka zase ukazuje cestu Karla Engliše na výsluní 
česko-slovenské společnosti, vliv Albína Bráfa na 
jeho budoucí kariéru i postupnou proměnu vztahu od 
učitele-žáka ke kategorii přátelé. Druhá stať líčí Karla 
Engliše jako opatrovníka a kontrolora státních financí. 
Ukazuje nesnadnou Englišovu pozici v nově vznik-
lém státu, který byl navíc během své krátké existence 
poznamenán světovou hospodářskou krizí. Milan 
Sekanina zvolil za téma svého příspěvku Englišovo 
dvojí východisko z hospodářské krize třicátých let. 
Přibližuje Englišovo vnímání příčin hospodářské krize 
a vliv takové krize na mezinárodní vztahy a předsta-
vuje teorii hospodářské rovnováhy. Nevynechává ani 
poznámku, že problémem hospodářské krize 30. let 
byla nesprávná peněžní politika a zlatá deflace. Co se 
týče již zmíněných východisek z krize, k první patřilo 
odčinění deflace snížením všech hospodářských čísel 
včetně mezd, platů a úroků. Tato cesta – s výjimkou 
snižování úroků – odpovídala potřebám a ekonomic-
kým zájmům Živnobanky, která měla zájem na sni-
žování cenové hladiny (mimo úroky). Druhou cestou 
byla deflace, kterou však Engliš vnímal jako náhradní 
řešení. Ve svém dalším příspěvku vykresluje Milan 
Sekanina vztah Karla Engliše k Národní demokra-
cii. Ze všech problémů zde popsaných vystupuje na 
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povrch hlavně otázka vzniku nového ekonomického 
systému a řešení světové finanční krize. Ivan Jakubec 
přibližuje ve své stati spor Karla Engliše a Friedricha 
Fellnera o národní důchod. Popisuje hlavně Englišův 
nesouhlas s metodou Fellnerem prováděného odhadu 
národního důchodu a snahu o představení rostoucího 
podílu Uher na hospodářství celé monarchie. Článek 
Naděždy Kaňákové na začátku představuje důvody, 
které vedly Karla Engliše k vytvoření teleologické hos-
podářské teorie. Namísto faktů vykresluje autorka fi-
lozoficko-ekonomický svět Karla Engliše. O Františku 
Vencovském jako životopisci hovoří Jitka Koderová. 
Vnímá jej jako prvního autora, který ucelil dějiny čes-
kého ekonomického myšlení, v němž velkou roli při-
pisoval Karlu Englišovi. Připomíná také zásluhu Ven-
covského o znovuotištění některých Englišových statí, 
nejprve v cizině, poté i v rodné zemi, a také jeho peda-
gogické působení. O životě Františka Vencovského 
píše ve svém příspěvku také Jana Geršlová. Publikaci 
uzavírá závěrečné slovo starostky Hrabyně Zdeňky 
Jordánové, která vzpomíná snahu o vybudování mu-
zea věnovaného Karlu Englišovi i to, jak je dnes Engliš 
v Hrabyni vnímán. Kniha se celkově snaží srovnáním 
osobnostních rysů Karla Engliše s povahami jeho ko-
legů a odpůrců vytvořit na relativně malém prostoru 
plastický obraz tohoto významného českého eko-
noma. Srovnáním Englišových názorů s názory jeho 
současníků v kontextu celkového vývoje ČSR zároveň 
poukazuje na složitost vyvíjejícího se hospodářského 
systému.

Pavlína Nováčková

 
nOIRIEL, Gérard: Úvod do sociohistorie. Přeložil Pa-
vel Sitek. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 
2012, 146 s. ISBN 978-80-7419-061-2. 

Nové přístupy a metody ve Francii neskončily po-
slední (ne)generací školy Annales, do historické obce 
se neustále šíří povědomí o dalších. Jejich autoři na své 
předchůdce mnohdy navazují a jednou řečené a ozkou-
šené přetavují v nové přístupy a pohledy na dějiny. Jed-
ním z takových je Gérard Noiriel, který ve svém šest 
let starém textu uvedl na scénu novou disciplínu na 
pomezí sociálních a humanitních věd, tzv. sociohisto-
rii. Slovník cizích slov dává sociologii za úkol výzkum 
vývoje společenské struktury z historického pohledu, 
autor sám definuje obor následovně: (Sociohistorie) 
vymezila svou vlastní oblast výzkumu tím, že převzala 
od historiků definici empirické práce založené na stu-
diu archivů a zaměřené na pochopení, a nikoli posuzo-
vání lidských aktivit. Od sociologů převzala cíl, který si 
stanovili: zkoumat mocenské vztahy a vztahy na dálku, 
které vzájemně spojují různé jedince (s. 25). Tuto defi-
nici ale v mnoha ohledech naplňuje například histo-
rická sociologie nebo sociální historie, jelikož velká 
část výzkumů zejm. Noirielových žáků zkoumá vztahy 
ve skupinách a mezi skupinami zasazené do dobového 
kontextu hospodářských a sociálních dějin (viz přípa-
dové studie) a využívá přitom podobné, neřkuli stejné 
prameny jako dva výše zmíněné obory. Bohužel, autor 
rozebírá metodologii a cíl sociohistorie pouze ve dvou 

kapitolách, následující případové studie jsou prople-
teny vysvětleními a komentáři, které pomalu stírají 
hranici mezi představením sociohistorie a výsledky 
jejího výzkumu. Taktéž se odvolává na své předchůdce 
ze školy Annales a poukazuje na to, že některé jejich 
výzkumy se sociohistorii blíží. Zde se jedná o diskuta-
bilní tvrzení, jelikož snaha naroubovat sociohistorické 
metody na dnes již klasická díla z dějin mentalit, to-
tální historie nebo historické sociologie působí přinej-
menším jako snaha podložit základnu metod a cílů vý-
zkumů, které jinak stojí na vratkých hliněných nohou. 
Jména jako Maurice Halbwachs, Norbert Elias, Roger 
Chartier aj. není možné se sociohistorií spojit, už jen 
s ohledem na tradiční interpretace jejich děl. Noiriel 
dále sociohistorii poněkud přehnaně staví nad hospo-
dářské a sociální dějiny, dokonce píše, že sociohistorie 
byla vystavena na jejich troskách. Sociohistorie vyčítá 
oběma historickým disciplínám uzavírání historické 
reality do formy o třech částech: ekonomika a sociální 
otázky, politika, kultura a mentality. Zároveň se však 
hlásí k levicovému smýšlení mnoha významných 
členů historické obce a uznává novou sociální historii 
(Geoffrey Crossick, Heinz-Gerhard Haupt, George 
Pullman aj.). Zde se autor vymezuje další diskutabilní 
záležitostí, kterou je zájem sociohistorika o studium 
reálných jedinců v rámci jejich každodenních čin-
ností, ale nevěří, že sociální realita se vytváří ve vzta-
zích, které navazují jednotliví aktéři přímo mezi sebou, 
a trh považuje za speciální druh konfigurace (boj pod-
nikatelů, vztahy mezi akcionáři, působení vzájemných 
vazeb na zaměstnance apod.). Sociohistorie se má po-
dle Noiriela nadále orientovat na výzkum národů a na-
cionalismu, veřejného mínění, voleb a politiky obecně 
(ovšem nemá užívat nástrojů politologie a politických 
dějin), což je možná dáno také vlastní autorovou anga-
žovaností ve správě věcí veřejných. Vzhledem k tomu, 
že sociohistorie potřebuje jako předmět svého bádání 
aktéry a jejich vztahy ve skupině i působení na dálku, 
nemá ráda pokrok současných technologií, jako jsou 
internetové volby nebo bezhotovostní platební styk, 
protože tak se z předmětu bádání potřební konkrétní 
aktéři vytrácí. A protože náš svět se čím dál více stává 
místem jedniček a nul, jsou nespokojenost a obavy so-
ciohistoriků pochopitelné.

Sociohistorie se snaží dodat nový nádech také vý-
zkumu kultury. Ta v jejím pojetí představuje soubor 
všech činností, které si kladou za cíl nabídnout nové 
popisy světa, a které jsou seskupeny do dvou celků: 
a) výzvy pravdy a vše s nimi spjaté; b) umění, tvorba a 
zábava. Míru svobody v projevu kultury vidí sociohis-
torie v míře ekonomické závislosti na státu. Různé ob-
lasti kultury jsou konfiguracemi, které spojují aktéry, 
kteří si vzájemně konkurují.

Četba Noirielovy práce nás ve svém závěru opět 
utvrdí v názoru, že sociohistorie je zde podávána spíše 
jako mutace zrozená z kombinací již existujících, uzná-
vaných a zkoumaných oborů historického výzkumu 
než jako sebevědomá disciplína s potenciálem přepiso-
vat paradigmata a diskurzy současné historické vědy.

Pavlína Nováčková


