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NOIRIEL, Gérard: Úvod do sociohistorie. Překlad 
a doslov Pavel Sitek. Praha : Sociologické naklada-
telství (SLON), 2012, 148 s. Studijní texty, 53. ISBN 
978-80-7419-061-2.

Sociologické nakladatelství připravilo v rámci 
své ediční řady Studijní texty překlad rozsahem ne-
velké, ale zajímavé publikace francouzského historika 
Gérarda Noiriela pod názvem Úvod do sociohistorie. 
Gérard Noiriel (*1950) v současnosti působí v pozici 
directeur d’études (obdoba české profesury) v L’École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS) v Pa-
říži. Patří k předním francouzským historikům, zamě-
řuje se hlavně na otázky spojené s imigrací ve Francii 
či na problematiku interdisciplinární a epistemolo-
gické povahy v historickém bádání. Doktorátu dosáhl 
roku 1982, kdy pod vedením Madeleine Rebérioux 
předložil k obhajobě práci Les Ouvriers sidérurgistes 
et les mineurs de fer du bassin de Longwy-Villerupt 
(1919–1939). Publikoval řadu odborných knih i statí, 
angažuje se rovněž ve veřejném prostoru, mnohé vy-
konal také při propagaci vědy populárně naučnou 
formou. Ve svých dílech se často pohybuje na pomezí 
historie a sociologie. 

Jedním z výsledků je i představovaná kniha Úvod do 
sociohistorie, v níž přibližuje přístup a metodu kombi-
nující dvě zmíněné disciplíny. Autor v sobě vedle vědce 
nezapře také zdatného pedagoga. Jeho text je totiž při 
svém propedeutickém charakteru dobře didakticky 
vystavěn. Noiriel nejenže provede čtenáře svým myš-
lenkových světem postupně, přitom s odborně fundo-
vanou argumentací, ale používá k tomu i velmi čtivou 
formu. To je zapotřebí náležitě ocenit, protože napsat 
odborný text s ohledem na jeho čtenářskou vstřícnost 
nebývá vždy snadné. Noirielova práce si nehledá cestu 
jen do rukou historiků a sociologů, alespoň zalistovat 
v ní mohou také mnozí jiní pohybující se na badatel-
ském poli společenských věd. Autor se nejprve stejnou 
měrou věnuje charakterizaci jak historie, tak i sociolo-
gie, a to zejména jejich specifik. Přibližuje i řadu stě-
žejních osobností oborů, které je svými postoji, názory 
a díly formovaly. Tato množina však nemá jen dekla-
ratorní ráz, slouží autorovi k tomu, aby mohl formu-
lovat klíčová východiska pro práci sociohistorika. Při 
sumarizaci dosaženého poznání syntetizuje výsledky 
historie i sociologie, které jsou mu podhoubím, z ně-
hož vyrůstá sociohistorie a její badatelský přístup. 

Sociohistorie představuje vědecký proud ve spole-
čenských vědách ve Francii se zhruba patnáctiletou 
historií a vývojem. Nejedná se jen o jistou formu spo-
lupráce historiků se sociology, přidruženi jsou také 
antropologové a politologové. Autor hned v úvod-
ních větách zdůrazňuje, že tento proud není nějakou 
zcela novou teorií, umožňující dosáhnout doposud 

netušeného posunu ve výzkumu. Jde spíše o jakýsi 
instrumentář východisek, nástrojů či metod, v němž 
může badatel nalézt vhodné nástroje pro vyřešení kon-
krétního vědeckého problému, jenž leží v centru jeho 
pozornosti. Tyto úvahy s patrným interdisciplinárním 
podtextem se projevily i na počátku devadesátých let 
minulého století v založení vědeckého časopisu Ge-
nèse. Histoire et sciences sociales jako jedné z hlavních 
publikačních tribun a opor rozvoje sociohistorie ve 
Francii. Zároveň však vždy existuje v tomto i jiných 
obdobných případech nemalé riziko, že se (tentokrát) 
sociohistorie pod rouškou interdisciplinarity pro-
mění v jakýsi „supermarket“ společenských věd. I to 
nakonec přivedlo autora k záměru vydat tento text, 
s jehož pomocí se pokusil osvětlit sociohistorii a její 
perspektivy. Její filozofickou bází je mu pragmatismus, 
konkrétně princip, že nástroje, které musí vědec zmo-
bilizovat, úzce souvisejí s problémy, které chce vyřešit. 
Proto prezentuje sociohistorii jako krabici s nástroji, 
nikoli jako nové paradigma. 

Noiriel nedefinuje ani nějaký specifický a závazný 
kánon sociohistorie pro praktickou práci. Právě kon-
krétní výzkumná práce umožní badateli lépe uchopit 
výchozí myšlenky sociohistorie a následně je uplatnit. 
Sociohistorii autor do jisté míry chápe jako hru, do níž 
se může zapojit každý zájemce. Připomíná však tři zá-
sadní pravidla této vědecké hry. První pravidlo vychází 
z historie – nalézání minulosti v přítomnosti, tj. nachá-
zení historicity světa, v němž žijeme. Druhé pravidlo 
má své kořeny v sociologii – nacházení reálných je-
dinců za kolektivními entitami. Sociohistorik nevnímá 
kolektivní entity (např. proletariát, národ apod.) jako 
aktéry dějin, pro něj tyto kolektivní osoby neexistují. 
Reálně existující jsou pouze jedinci z masa a kostí. 
Jednou z prvních starostí výzkumu je proto tyto ko-
lektivní entity dekonstruovat a obnažit v nich ony 
reálné jedince spolu s přiblížením jejich vztahů, ať už 
přímých, nebo nepřímých, které mezi sebou v rámci 
své činnosti navazují. Třetím pravidlem je pojímání so-
ciálních vztahů jako vztahů mocenských (termín „moc“ 
v širokém smyslu v souladu s definicí podanou Mi-
chelem Foucaultem). Kdykoliv se některému jedinci 
podaří ovlivňovat chování jiné osoby, můžeme říci, že 
na něm vykonává moc. Nejde zde o zatracování tohoto 
faktoru, ale o vysvětlení, jak funguje. Zračí se napří-
klad ve snaze vykládat sociální problémy utrpení, ne-
spravedlnosti a formy dominance, které jsou přítomny 
v každé společnosti. Cílem však v tomto případě není 
formulovat prognózy či recepty pro použití v praktické 
politice, ale spíše svým snažením přispět k prohlou-
bení znalostí, případně k obohacení množiny nástrojů, 
na jejichž základě mohou jedinci učinit vlastní volbu 
a jednat smysluplným způsobem. Vědecký výzkum 
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může politice poskytnout mnohá fakta a znalosti, ale 
neměl by se stát politickým nástrojem. 

Noiriel po úvodní části soustředil svůj výklad v pěti 
kapitolách, přičemž poslední tři obohatil vždy něko-
lika případovými studiemi, aby tak názorně přiblížil 
aplikaci svého vědeckého přístupu. Úvodní pasáže mu 
posloužily k vymezení oblasti zájmu sociohistorie. Její 
specifičnost je založena na skutečnosti, že kombinuje 
základní principy historie a sociologie tak, jak se usta-
vily na přelomu 19. a 20. století. Následně autor tyto 
základní principy připomíná a stručně, avšak výstižně 
charakterizuje. V centru zájmu sociohistorie leží ze-
jména geneze fenoménů, které zkoumá. Odhalováním 
historicity současného světa se snaží dobrat pocho-
pení toho, jak minulost ovlivňuje přítomnost. Přestože 
se dnes přístup sociohistoriků uplatňuje hlavně pro 
moderní dějiny, nelze jej takto omezovat, výzkumná 
oblast sociohistorika není limitována časem. Sociolo-
gie vyrůstající ze situace na konci 19. století rozvíjela 
kritiku určité formy zvěcnění, představované kolek-
tivními entitami (viz podnik, stát, církev atd.), jako 
by šlo o reálně existující osoby. Sociologie se snažila 
o dekonstrukci těchto entit a nalezení jedinců i vztahů 
mezi nimi udržovaných. Sociohistorie tento pohled 
přebírá, ovšem klade důraz i na výzkum vztahů na 
dálku (díky písmu, penězům a technickým inovacím 
existuje množství vztahů výrazně přesahujících oblast 
přímých interakcí, založených na vzájemné známosti; 
tato neviditelná síť vláken dnes spojuje mnoho mili-
onů navzájem se neznajících lidí, navíc se její hustota 
neustále zmnožuje). Sociohistorie se snaží poznávat 
tyto formy vztahů a také vyložit, do jaké míry a jakým 
způsobem ovlivňují vztahy založené na vzájemné zná-
mosti. 

Dalším významným sociohistorickým aspektem je 
reflexe mocenských vztahů, a především skutečnost, 
jakým způsobem rozvoj prostředků působení na dálku 
tyto mocenské vztahy ovlivnil. Jednak optikou sociální 
dominance (rozvoj písemné komunikace coby prostře-
dek vzniku a rozšiřování byrokracie, s jejíž pomocí 
vedoucí elity států přiměly k poslušnosti populace na 
svém území; obdobně fungovalo používání peněz, ve-
dení podniku vnutilo svá pravidla mase jedinců v jeho 
službách), dále optikou sociální solidarity (prostředky 
působení na dálku coby účinný nástroj kolektivních 
aktivit, tedy vlastně spojení i těch nejchudších za úče-
lem obrany jejich zájmu, případně ideálu) i optikou 
symbolické povahy, týkající se hlavně jazyka (všechny 
sociální vztahy jsou zprostředkovány jazykem, tento 
fenomén lze přitom vnímat ve velmi rozličných oblas-
tech; ti, kdo disponují mocí nad komunikačními pro-
středky, mají zároveň moc symbolické povahy, protože 
se obracejí na veřejnost – každý veřejný diskurs tedy 
umožňuje vytyčit linii mezi realitami zviditelňovanými 
přede všemi, a to jednoduše pouze tím, že jsou ozná-
meny, a mezi realitami, které zůstávají neviditelné, 
protože neopouštějí sféru „soukromého“ jazyka). 

Poslední aspekt stojící u základů sociohistorie 
má epistemologickou povahu. Sociohistorie se pre-
zentuje jako jakýsi instrumentář nástrojů a metod, 

případně určitá perspektiva náhledu. Právě z tohoto 
důvodu prozatím sociohistorikové nemají potřebu 
zcela přesně a jednoznačně (je-li to vůbec možné 
a uskutečnitelné, představuje také zajímavou vědec-
kou otázku) definovat či vymezit oblast svého zájmu. 
Jejich počínání si klade za cíl lépe pochopit současný 
svět prostřednictvím výzkumu přesně vymezených 
empirických otázek. Výběr nástrojů či metod se proto 
vždy odvíjí od přesně vymezených vědeckých otázek, 
k jejichž osvětlení mají přispět. Ne všechny oblasti, 
v nichž lze uplatnit sociohistorický výzkum, jsou dnes 
stejně rozvinuté, případové studie uveřejněné v knize 
jsou nicméně dobrým reprezentativním vzorkem. 
K nezanedbatelným problémům náleží také snaha 
upřesnit a zpřehlednit užívanou sociohistorickou 
terminologii. Noiriel pracuje s termínem konfigurace 
(v podstatě jde o termín figurace v dílech Norberta 
Eliase), který označuje jistou činnost spojující aktéry 
zapojené do stejného konkurenčního boje; uskupení 
užívá pro označení souboru osob, které také mají 
společné zájmy, ale z velké části se neznají, přičemž 
každé uskupení podléhá určitým pravidlům a má své 
představitele, každý z jeho členů je nezávislý, tře-
baže někteří ovládají a jiní jsou ovládáni (ekonomická 
uskupení – např. podnik, politická uskupení – např. 
stát, strana, kulturní uskupení – publikum); dále 
s termínem komunita pro označení souboru jedinců 
vzájemně spojených vztahy založenými na vzájemné 
známosti (tj. rodina, čtvrť); na druhou stranu socio-
historie nepracuje s termínem sociální skupina, ten 
přenechává historikům definujícím kolektivní identity 
na základě „objektivních kritérií“ (zaměstnání, výše 
příjmů apod.). Sociohistorik užívá pro označení sou-
boru jedinců vznikajícího na základě zvyšující se in-
tervence státu termíny socioprofesní skupiny, případně 
socioprofesní kategorie (třeba nezaměstnaný, penzista 
aj.). Pokud dané uskupení není výsledkem mobilizace 
přímo zúčastněných aktérů, pak hovoří o socioadmini-
strativní kategorii (například imigranti). 

První dvě kapitoly Setkání historie a sociologie 
a Od struktur k aktérům jsou věnovány postižení 
vývoje obou disciplín v jejich základních obrysech, 
následovaných proměnami a přesuny zásadních ba-
datelských perspektiv a směrů v období po druhé 
světové válce. Utváření a metamorfózy sociohisto-
rického hlediska je totiž zapotřebí sledovat na pozadí 
dlouhodobějšího dění ve společenskovědních obo-
rech. Z tohoto důvodu připomíná autor v některých 
ohledech přínosné a inspirativní podněty z díla Karla 
Marxe, Émila Durkheima, Maxe Webera či Gabriela 
Tardeho. K výrazným předchůdcům sociohistorie 
počítá okruh kolem časopisu Annales (zpočátku za-
mýšlený jako kontaktní místo pro střetávání a reflexi 
obou disciplín), zejména pak Marca Blocha, méně již 
Luciena Febvra, který si vůči sociologii přece jen za-
chovával určitý odstup. Právě v jejich generaci došlo 
již k jistému opatrnému sbližování historie a socio-
logie, což následně pootevřelo dveře novým perspek-
tivám pro sociohistorii. Přesto nelze tento vývojový 
směr neadekvátně vyzdvihovat, protože i on měl své 
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limity. Z dalších významných postav připomíná autor 
Françoise Simianda, který sehrál důležitou roli v po-
lemikách s historiky a svou prací podnítil založení 
retrospektivní ekonomické sociologie (zaznamenala 
velký ohlas ve 30. letech 20. století). Z hlediska so-
ciohistorie jsou pozoruhodné rovněž studie Maurice 
Halbwachse o kolektivní paměti. Interpretoval ji jako 
výraz solidarity spojující členy stejné sociální skupiny. 
Nezohledňoval však to, že paměť může být také vyu-
žívána coby prostředek přivlastněný úzkou skupinou 
jedinců. 

Do myšlenkového podhoubí sociohistorie náleží 
i Norbert Elias a jeho historická sociologie. Vytyčil si 
jako úkol výklad geneze současného státu s přihléd-
nutím k jeho národní dimenzi. Pracuje přitom s již 
známou tezí, že sociální vztahy jsou vztahy mocenské. 
Sociohistorik u Eliase nachází například určitý způ-
sob, jakým nahlíží na vztahy mezi individuálním a ko-
lektivním. Jeho rozlišení vztahů na několika úrovních 
pak umožnilo sociohistorikům rozšířit vlastní slovník. 
Elias vlastně použil krabici s nástroji, k jejímuž vy-
tvoření sám přispěl. Přestože je důležitou osobností 
ve vývoji sociálně-vědního poznávání, upozorňuje 
Noiriel na skutečnost, že empirické základy jeho stu-
dií nestojí často na příliš pevném podkladu. Sám totiž 
nikdy neprováděl výzkum v archivech ani v terénu. 
Eliasovo inspirativní myšlení je proto přínosnější pro 
historickou sociologii než sociohistorii. Z dění ve spo-
lečenských vědách po druhé světové válce poté autor 
připomíná nejen ty kapitoly, které byly pro další rozvoj 
sociohistorie přínosné, ale i ty, které ji naopak oslabo-
valy, například položením důrazu na jiná badatelská 
hlediska či východiska. Zahrnuje přitom prostředí 
německé, britské, francouzské i americké s jejich me-
tamorfózami společenskovědního bádání. Všechny 
proudy a směry nebyly pochopitelně sociohistorii vždy 
příznivě nakloněny. 

I události konce šedesátých let minulého století, 
a nejen v intelektuálním prostředí, přinesly nové 
změny pohledů, které se v dosavadních přístupech 
nutně projevily. Už jen tím, že se mnozí badatelé 
na poli společenských věd obrátili zády k dřívějším 
názorům a vystupovali kriticky vzhledem k přede-
šlému vývoji. Noiriel analyzuje nově vykrystalizované 
stoupence „sociální konstrukce reality“, stoupence 

„kulturních studií“, stejně jako jinou skupinu vědců 
definujících se jako „poststrukturalisté“. Zásadnější 
most k sociohistorii spatřuje autor v sociologii Pierra 
Bourdieua, jemuž tak sociohistorie za mnohé vděčí. 
Nepřebírá ale veškeré Bourdieuovy myšlenky. Snaží se 
vyřešit přesné empirické problémy za pomoci použití 
nástrojů, které se v závislosti na daném případu zdají 
býti nejvhodnější. Sociohistorik vidí hlavní přínos 
v oblasti poznání této generace ve snaze osvětlit úlohu, 
kterou hraje jazyk v mocenských vztazích. S tím sou-
visí i výzkum problematiky spojené s písmem, prová-
děný Jackem Goodym (sledoval úlohu, jakou hrálo 
písmo v rozvoji vztahů na dálku). Tím tedy Noiriel 
představil čtenáři hlavní nástroje, jež poskytla historie 
se sociologií sociohistorii. 

Třetí až pátá kapitola (Ekonomické a sociální 
otázky; Politika; Kulturní otázky) se zaměřily na užití 
těchto stručně přiblížených nástrojů v empirických 
výzkumech ekonomické, sociální, politické či kul-
turní povahy, včetně konkrétních aplikací zastoupe-
ných případovými studiemi. Sociohistorik tedy se 
zájmem sleduje genezi současných ekonomických 
fenoménů, poodhaluje konfigurace a uskupení pří-
značné pro tuto oblast praktik apod. (například trh 
je mu ekonomickou konfigurací). Případové studie 
třetího celku reprezentují: Utváření proletariátu v bra-
zilských velkoměstech; Vývoj francouzského národního 
státu; Socioprofesní skupiny a socioadministrativní 
kategorie (Cadres, Uprchlíci, Míšenci). Čtvrtá část je 
zaměřena na uplatnění sociohistorických hledisek 
v politice (např. sociogeneze demokracie, konstrukce 
národností, fabrikace voličstev, politizace zájmů či 
dekonstrukce veřejného mínění). Text je opět dopl-
něn případovými studiemi (Národy a nacionalismy: 
z Balkánu do Japonska; Francouzská politika; Geneze 
veřejného mínění; Za sociohistorií vlády ve Vichy). Po-
slední kapitola naznačuje několik přístupů historie 
v oblasti výzkumu kulturních otázek a posléze rozvíjí 
úvahy nad sociohistorií kultury. Případové studie jsou 
zde zastoupeny třemi reprezentanty: Od historie knihy 
k historii čtenářů a posluchačů; Antropologie a socio-
historie: příklad Nové Kaledonie; Fyzické násilí na sta-
dionech ve Velké Británii. 

V závěrečných pasážích textu se autor vypořádal 
s otázkou angažovanosti a distancovanosti ve vztahu 
mezi vědcem a politikem, což v případě sociohisto-
rické perspektivy vyžaduje uchopit společenské vědy 
jako určitou formu kulturní aktivity. Připomíná již 
překonané koncepce objektivity, dále jistou míru vě-
decké distancovanosti, stejně jako konkurenční boje 
ve světě vědy. Věnuje se také charakteristice využití ná-
strojů, které sociohistorie vytvořila pro výzkum „psaní 
historie“. Pro sociohistorika je totiž psaní historie 
jednou z forem komunikace na dálku, která uvádí do 
vztahu historika a jeho čtenáře. 

Podstatný je v případě takové publikace pochopi-
telně seznam literatury, který umožní zájemci bližší 
pochopení materie knihy. Uvedené položky známěj-
ších i méně známých titulů tomuto kritériu plně vy-
hovují. Překladatel Pavel Sitek svůj překlad Noiriela 
ještě doplnil fundovaným doslovem, v němž blíže 
představil osobnost autora a připojil též několika-
stránkový „návod“ usnadňující uchopení jeho textu 
(jako jednoho ze zajímavých produktů francouzského 
intelektuálního prostředí, jemuž by bylo záhodno 
věnovat pozornost). Úvod do sociohistorie v něm cha-
rakterizuje jako nastínění základní osy „historické 
metody“ kombinující vybrané myšlenky historie 
a sociologie. Svůj doslov pak Sitek zakončuje dvěma 
dalšími příklady Noirielova sociohistorického bádání. 
Překlad představované publikace je pozoruhodným 
pohledem na oblast sociálně-vědního bádání, a jako 
takový má svůj inspirační akcent. Jak se k němu čte-
nář postaví, však už záleží pouze na něm. 

Petr Gába 
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JOcKENHöVEL, Albrecht (ed.): Dějiny světa : 
Glo bální dějiny od počátků do 21. století, 1 : Základy 
globálního světa od počátku do roku 1200 př. Kr. Pře-
klad z něm. Jiří Pondělíček a Jan Hlavička. Praha : 
Vyšehrad, 2012, 475 s. ISBN 978-80-7429-241-5; 
LEHMANN, Gustav Adolf – ScHMIDT-GLIN-
ZER, Helwig (eds.): Dějiny světa : Globální dějiny 
od počátků do 21. století, 2 : Starověké světy a nové 
říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr. Překlad z něm. Karla 
Korteová a kol. Praha : Vyšehrad, 2012, 478 s. ISBN 
978-80-7429-292-7.

Poté, co byly v prvních poválečných desetiletích čes-
kým vysokoškolským studentům nabídnuty překlady 
ruských příruček V. I. Avdijeva (Dějiny starověkého 
Východu. Praha : Státní nakladatelství politické litera-
tury, 1955), V. S. Sergejeva (Dějiny starověkého Řecka. 
Praha : Rovnost 1952) a N. A. Maškina (Dějiny staro-
věkého Říma. Praha : Rovnost, 1952), na jejichž kon-
cepci navázal další překlad prvních dvou svazků Dějin 
světa (Praha : SNPL, 1962–1963), nauka o minulosti 
lidstva se uskutečňovala ve světle sovětské (marxis-
tické) koncepce studia minulosti. Jako konfrontace 
tohoto ducha s ohledem na metodickou koncepci se 
jevila na tuto dobu jako celkem novátorská publikace 
dvousvazkových Dějin pravěku a starověku redigovaná 
J. Pečírkou (Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 
1986, 19893). Avšak i tato vynikající příručka je již 
dnes poněkud zastaralá. A tak nebylo překvapením, že 
nakladatelství Vyšehrad uskutečnilo vydání překladů 
prvních dvou svazků Dějin světa německého originálu 
WBG Weltgeschichte, editovaných A. Jockenhövelem, 
G. A. Lehmannem a H. Schmidt-Glintzerem.1

První svazek uvedené práce je věnován základům 
světa od počátku do roku 1200 př. Kr. Kniha zahrnuje 
následující okruh otázek: vznik člověka a jeho vývoj do 
konce starého paleolitu (400 000–300 000 let př. Kr.), 
neandertálci, formování indoevropské jazykové ro-
diny (s. 33–104), vznik neolitu, vesnic a formování 
městských struktur (s. 107–152), starověký Egypt 
(doba archaická až pozdní), Mezopotámie (rané státy 
ve 3. tis. př. Kr. až po vznik velkých říší v 1. tis. př. Kr.), 
úsvit civilizací na Arabském poloostrově, harappská 
kultura v Indii, chetitská říše, civilizační vývoj Kréty, 
Mykén a Kypru (s. 155–289), doba zpracování mědi 
na Předním východě, eneolitické společnosti a chal-
kolit ve Středomoří, vynález kola, historické kořeny 
evropských dějin jako epocha mezi prehistorií a civi-
lizačním postupem (s. 293–354), přehled tzv. vzdále-
ných oblastí starověkého světa – Afrika, Čína, Ame-
rika, severoamerická Arktida (s. 357–438). Do přílohy 

1 JOCKENHÖVEL, Albrecht (Hg.): WBG Weltge-
schichte, I : Vom Beginn bis 1200 v. Chr. WBG Welt-
geschichte. Eine globale Geschichte von den An-
fängen bis ins 21. Jahrhundert, 1. Darmstadt 2009; 
LEHMANN, Gustav Adolf – SCHMIDT-GLINTZER, 
Helwig (Hrsg.): WBG Weltgeschichte, II : 1200 v. Chr. 
bis 600 n. Chr. WBG Weltgeschichte. Eine globale Ge-
schichte von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert, 2. 
Darmstadt 2009.

jsou zařazeny seznam literatury (s. 450–459), chro-
nologická tabulka a rejstřík. Prací českých badatelů je 
zde citováno pouze několik (P. Charvát, J. Siegelová), 
obdobně jsou na tom historikové východní Evropy, 
především Ruska, jejichž příspěvek k bádání o orien-
tálních civilizacích není zanedbatelný.

Hodnotit týmovou práci z hlediska odborného je 
úkol dosti složitý a občas i nevděčný, budu tedy raději 
hovořit z pozice učitele historie, přičemž se soustře-
dím na antický starověk. V prvním svazku autoři čte-
nářům nabízí pozoruhodnou kapitolu o egejské civili-
zaci na příkladě Kréty, Kypru a severovýchodní části 
Peloponnésu, Mykén. Nabízená interpretace není 
v rozporu se současnými závěry většiny badatelů-my-
kénologů (za datum poslední destrukce krétské kul-
tury je považováno tradiční datum spojené s katastro-
fou Théry, tj. s dobou kolem roku 1450 př. Kr.), avšak 
dějiny Kréty nejsou interpretovány v kontextu celé 
Egeidy, nýbrž jaksi vytrženy ze zeměpisného kontextu 
(jakkoli není pochyb, že toto okolí Krétu podstatně 
ovlivňovalo: o obchodu se sice mluví, ovšem o civili-
začním potenciálu zemí, s nimiž se obchodovalo, ni-
koliv). Hovoříme-li o Mykénách, Thébách, Messénii 
a Attice, kde jsou sídla mykénské kultury doložena, 
měli bychom stejnou pozornost věnovat i Pylu. Trója 
je pouze zmíněna, otázku příchodu dórských kmenů 
autor kapitoly H. Matthäus nechal bez jasné, alespoň 
alternativní odpovědi, což mu nemůžeme nijak zazlí-
vat. Je otázkou času, kdy bude zodpovězena. 

Další svazek této vynikající kolektivní monografie 
je soustředěn kolem následujících otázek: starověké 
státy (vzestup a pád novoasyrské říše, íránské říše, 
starověký Izrael, svět řeckých států do konce řecko-
-perských válek, období peloponnéské války a její 
důsledky) a jejich kultura (řecká tragédie a komedie, 
výtvarné umění klasického Řecka, s. 37–155), v kapi-
tole o helénistickém světě se mluví o středomořském 
prostoru a Přední Asii, Íránu po Alexandrově tažení, 
o říši Ptolemaiovců a také o přírodních vědách a tech-
nice (s. 159–216), další kapitola Antická oikumena 
nabízí přehled dějin Říma na cestě od počátků této 
velmoci k dosažení nadvlády nad Apeninským polo-
ostrovem, včetně vnitřních konfliktů a vnější expanze 
až do druhého triumvirátu (r. 43 př. Kr.), dále dějiny 
římské říše (Imperium Romanum) v letech 37–378 po 
Kr., římsko-židovské války, říše Sásánovců. Na závěr 
jsou zdůrazněny otázky vývoje a triumfu křesťanského 
náboženství, rozpadu římské říše v letech 378–640 
po Kr. (s. 219–318). Poslední kapitola svazku s ná-
zvem Velké asijské říše a kulturní transfery přenáší 
čtenáře na východ, do Indie a Číny, a poskytuje také 
pozoruhodné pasáže o vojenství a náboženství v ob-
lastech Hedvábné cesty (s. 321–438). Jako závěrečná 
pointa se nabízí výhled do středověku (s. 439–442). 
Příloha v tomto svazku zahrnuje seznam literatury 
(s. 443–453; monografie českých badatelů jsem zde 
neobjevil), chronologickou tabulku a rejstříky. 

I zde bych chtěl svou pozornost věnovat kapitolám 
o dějinách a kultuře Řecka a Říma. Nenamítal bych 
nic proti názoru, že egejský svět a východní Středo-
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moří 12. stol. př. Kr., o nichž se mluví v úvodní části 
svazku, můžeme chápat jako preambuli starověké Ev-
ropy a že není jisté, zda destrukce mykénských center 
byla vyvolána „dórským stěhováním“ stejně jako velké 
stěhování kmenů včetně iónského (to poslední se ko-
nalo ještě před dórskou invazí). I když nepřímo, autor 
(G. A. Lehmann) právem konstatuje, že tato destrukce 
by se mohla pojit s vpádem tzv. mořských národů 
(s. 22), o nichž jsou naše vědomosti stále chabé. Kon-
statujeme-li, že během postmykénského období alias 

„temných staletí“ celé Řecko upadlo do hluboké chu-
doby a izolace, měli bychom se pokusit zkoumat mj. 
klimatické a morové problémy, o nichž se většinou ani 
neuvažuje. Je však třeba brát v potaz i otázku kontinu-
ity veškerého vývoje helénských zemí – vznik písma 
a osamostatnění básnictví jako literárního žánru jsou 
toho příkladem.

Lehmann nabízí svou vizi vývoje řeckých měst-
ských států v době, kterou tradičně nazýváme obdo-
bím pozdní archaiky a dále rané a vrcholné klasiky 
(7./6. – pol. 5. stol. př. Kr.). Časově navazuje na 
předchozí pasáže v úvodu, tematicky nikoliv, jinými 
slovy zde není popsána otázka velké řecké kolonizace 
v jejím ohromném záběru. Dostačující je jistě analýza 
raně politických struktur v Řecku, včetně raných ty-
rannid, lykúrgovské Sparty (7.–6. stol. př. Kr.) a Athén 
za Solóna, Peisistrata a Kleisthena. 

Je nutné souhlasit s konstatováním o rivalitě Athén 
a Sparty, jež měla dávné a hluboké kořeny, a také 
s tím, že završení athénské demokracie proběhlo až 
za Perikla, i když razantní zásah do ústavy se neko-
nal. Autor zde zdůraznil význam Perikleovy sociální 
politiky, snahu o politickou rovnost občanů, ale i vy-
tlačování žen na okraj občanské společnosti (s. 115). 
Kladně hodnotím zdůraznění, že podstatný faktor 
hospodářského života Athén představovala práce ot-
roků (s. 116), autor tento faktor chápe jako logickou 
součást celkového vývoje a zdůrazňuje docela příznivé 
podmínky existence otroků (což se týká především 
Athén).

Otázku vývoje attické komedie a tragédie autor 
M. Rühl interpretuje v těsném spojení nejen s nábo-
ženským, ale i sociálním a politickým životem Athén. 
Přidal bych k tomu i filosofické pozadí této doby. Rühl 
poněkud vzdáleně od uvedených podmínek vysvět-
luje vývoj klasického výtvarného umění. Stejně jako 
v předchozích pasážích knihy i zde však, zapomněl na 
tzv. Velké Řecko a na řecký svět v Černomoří. Část pu-
blikovaných obrázků je navíc nepřijatelné kvality (srov. 
s. 124, 139, 142).

Přeskočíme-li informace o peloponnéské válce 
s jejími důsledky (s. 145–155, autor G. A. Lehmann), 
ocitneme se v helénistickém světě od vzestupu Ma-
kedonie až po její druhou válku s Římem, jež Říma-
nům v roce 197 př. Kr. definitivně otevřela cestu na 
Balkán. Další kapitoly o Íránu po Alexandrově tažení 
a o Egyptu za Ptolemaiovců (J. Wiesehöfer, H. Hei-
nen) si zvláštní komentář nevyžadují, stejně tak i ka-
pitola o přírodních vědách a technice (S. D. Engster). 
Vytkl bych pouze to, že ani zde není poukázáno na ve-

levýznamnou existenci řecké kultury na jihu Itálie, na 
Sicílii, v celém Černomoří, na západním pobřeží Malé 
Asie a v jiných, vzdálenějších lokalitách a na jejich 
kontakty s pevninským Řeckem, což mi připomíná 
bajku o velkém pěkném lvu s uťatým ocasem.

Dějiny Říma alias antické oikumeny (v kontextu 
Imperium Romanum) jsou časově v relativně logické 
návaznosti k předchozí látce, avšak toho, kdo by měl 
náhodou k dispozici pouze tento druhý svazek, pře-
kvapí, že výklad začíná v 4./3. století př. Kr. (autor 
B. Bleckmann). Není tajemstvím, že část současných 
historiků, mluví-li o římské říši, shledává právě v této 
době její začátek (velká diskuse rozpoutaná o tomto 
problému Věstnikem drevněj istoriji v letech 1989–
1990 prakticky nic nevyřešila). Usilujeme-li však o di-
daktickou roli publikace, měli bychom alespoň letmo 
uvést, co a jak probíhalo v dějinách starého Říma již 
na rozhraní 12./11.–10. stol. př. Kr. I osvícené poslání 
jinak ztrácí svůj lesk a účel. Musím však na tomto 
místě kladně ohodnotit odbornou úroveň map, nachá-
zejí-li se však v záběru dvou stránek, úroveň kvality 
klesá (srov. s. 176–177, s. 220–221). 

Nebyl bych kritický k dalšímu výkladu o dějinách 
římské republiky a císařství, jelikož tato část knihy 
poskytuje dostatek faktografického materiálu a po-
stupuje logicky, i když ti, kdo se zabývají dějinami tzv. 
adoptivních císařů, vztahů Říma s Podunajím a Čer-
nomořím, stěhováním národů apod., budou poněkud 
zklamáni. Zájemcům o detailnější informace o tomto 
období bych doporučil studie J. Buriana a J. Češky 
(viz mé práce Professor PhDr. Josef Češka, DrSc.: Vita 
et bibliographia. České Budějovice 2005 a Profesor 
PhDr. Jan Burian, Csc.: Bibliografie. Praha 2011). 

A ještě jedna poznámka: na přebalech obou svazků 
je uveden citát prof. H. Schmidt-Glintzera: Dějiny 
světa vůbec poprvé podávají historii lidstva, jež zohled-
ňuje všechny doby a kultury. (…) Poprvé jsou tu dějiny 
vypsány z globální perspektivy. S tímto konstatováním 
si dovolím nesouhlasit. Abych byl spravedlivý, zdůraz-
ním, že oba recenzované díly Dějin lidstva poskytují 
bohatou faktografickou látku se snahou o globální pří-
stup k interpretaci minulosti, jsou dobrou odbornou 
pomůckou pro začátečníky i pokročilé. Před celým 
týmem autorů, překladatelů a konzultantů nezbývá 
než smeknout a za tento cenný (cenově však náročný) 
dárek vřele poděkovat.

Igor Lisový

KLEISNER, Tomáš – BOUBLÍK, Jan: Mince a me
daile císaře Františka Štěpána Lotrinského : Sbírka 
Národního muzea v Praze / Coins and Medals of the 
Emperor Franz Stephen of Lorraine : Collection of the 
National Museum, Prague. Praha : Národní muzeum, 
2011, 208 s. ISBN 978-80-7036-316-4.

K dluhům české vědecké numismatiky patří stále 
chybějící corpus nummorum, na němž začalo numis-
matické oddělení Národního muzea v Praze praco-
vat v 80. letech minulého století soupisem Chaurovy 
sbírky. O to cennější je každá práce, která pomyslně 
doplňuje, ba překračuje výše stanovený cíl. V rámci 
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dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných 
úkolů, které probíhají na materiálu uloženém nebo 
studovaném v Národním muzeu, vyšel již před časem 
soupis mincí a medailí posledních Rožmberků au-
torů Tomáše Kleisnera a Zuzany Holečkové.2 Prvně 
jmenovaný spolu s Janem Boublíkem nyní připravili 
obdobnou monografii věnovanou numismatickým 
památkám císaře Františka Štěpána I. (1708–1765), 
manžela Marie Terezie. Publikace je díky paralelnímu 
anglickému překladu určena nejen české veřejnosti, 
ale i potencionálnímu širokému okruhu uživatelů v za-
hraničí.

Kniha má dvě části, úvodní – popisnou a rozsáh-
lejší část katalogovou. Úvodní pasáže patří mincování 
lotrinského vévody Františka Štěpána, který zdědil 
mincovní právo po svém otci v roce 1729, přičemž 
ale první ražby vznikly až roku 1736 v Nancy. Autoři 
představují vývoj měnového systému v toskánském 
velkovévodství a následně v habsburské monarchii 
za spoluvlády Marie Terezie s Františkem Štěpánem. 
Osvětlují rozdíl mezi početními jednotkami a sku-
tečnými mincemi, což dokládají i údaji o cenách 
a mzdách. Přínosem práce je také rozkročení nad rá-
mec mincování na území monarchie, poněvadž mince 
se zobrazením poprsí císaře Františka Štěpána razila 
i svobodná říšská města Augsburk, Norimberk, Řezno, 
Kolín, Brémy a Švábský Hall. Dále se autoři věnují 
okolnostem vydávání medailí s odkazem na zvyk ob-
darovávat jimi poddané při korunovacích, holdech, 
svatbách atd. Následně charakterizují jejich typické 
znaky, přičemž poukazují na inspiraci antikou, kte-
rou barokní mincovnictví a medailérství vzhledem 
k uspokojivé srozumitelnosti použitých symbolů (či 
emblémů) rozvíjelo. Unifikovaný portrét císaře Fran-
tiška Štěpána takto odpovídal zobrazení římských 
císařů – v brnění a s vavřínovým věncem ve vlasech, 
ačkoliv jeho skutečná podoba byla značně odlišná. 
V závěrečné části úvodních pasáží autoři připomínají 
okolnosti budování numismatické sbírky Národ-
ního muzea. Její jádro tvoří sbírka Královské české 
společnosti nauk, litoměřického biskupa Emanuela 
Arnošta z Valdštejna, Františka hraběte Šternberka, 
Josefa Zounka, Eduarda Fialy, Viktora Katze a Karla 
Chaury, pomineme-li konfiskáty německého majetku 
po roce 1945.

Vlastní katalog mincí Františka Štěpána Lotrin-
ského obsahuje celkem 50 katalogových čísel seřa-
zených nikoli chronologicky, ale rozdělených podle 
zemí a mincoven. Každá mince je oboustranně zob-
razena ve standardizované velikosti cca 70 mm, ani 
je ale připojeno měřítko. Mince doprovází nominál, 
ročník, jméno mincmistra, popis mincovního obrazu, 
materiál, průměr, hmotnost, inventární číslo a citace 
předchozího publikování. Zde však postrádáme od-

2 KLEISNER, Tomáš – HOLEČKOVÁ, Zuzana: 
Mince a medaile posledních Rožmberků : Vilém (1535–
1592) a Petr Vok z Rožmberka (1539–1611) / Coins and 
Medals of the Last Rosenbergs : William (1535–1592) 
and Peter Vok of Rosenberg (1539–1611). Praha 2006.

kazy na česká sběratelská kompendia věnovaná právě 
mincovnictví Františka Štěpána.3 Překvapivě ve výčtu 
položek chybí drobné mince – měděné feniky a stří-
brné čtvrtkrejcary a poltura. Tím je obraz mincování 
Františka Štěpána neúplný a uvedené ukázky mincí 
mohou sloužit jen jako výběr sledující především es-
tetický zřetel.4

Ten je naopak zcela primární v případě katalogu 
medailí. Celkem 63 medailí čtenáře provede význam-
nými událostmi ze života sledovaného panovníka. 
Medaile byly raženy např. k svatbě s Marií Terezií, 
k přijetí spoluvlády, k narození synů Josefa a Karla, 
k volbě císařem i korunovaci roku 1745. Řada medailí 
oslavuje vítězné bitvy svedené s Prusy, počínaje Kolí-
nem 1757 a konče mírem v Hubertsburgu 1763 atd. 
Fotografie medailí jsou opět zvětšeny na průměr cca 
75 mm. Doprovází je informace o události, k níž byly 
vydány, následuje místo a datace emise, jméno autora, 
signatura, popis medaile, kov, průměr, hmotnost a in-
ventární číslo všech exemplářů ze sbírky Národního 
muzea. Pochopitelně nechybí ani odkaz na literaturu. 
Za mimořádný přínos publikace lze považovat dopro-
vodné texty k jednotlivým medailím, které ražby vřa-
zují do dějinných souvislostí a interpretují obsah scén, 
alegorických postav a symbolů na reverzech medailí. 
Ocenit je třeba i překlady všech latinských opisových 
a nápisových legend. Navíc autoři leckde připojili kva-
litní srovnávací materiál např. v podobě fotografií řím-
ských mincí, vedut i portrétů.

Katalog v sobě obsahuje i složku faleristickou: zlaté 
medaile mohly být i vyznamenáním nošeným na ře-
tězu. Vedle toho je císař František Štěpán zobrazen 
vždy s Řádem zlatého rouna na honosné kolaně či na 
stuze. Zde lze autorům vytknout nepečlivou redakci; 
zatímco u mincí jsou názvy řádů pravopisně správně, 
v katalogu medailí je nesprávně zaměněn název Řádu 
zlatého rouna jako záslužného vyznamenání za název 
duchovně rytířského společenství. U Vojenského řádu 
Marie Terezie, jehož založení r. 1757 připomínají dvě 
medaile, jde pak jednoznačně o hrubou pravopisnou 
chybu (č. 94 a 95). Jen nevelkou pozornost věnují au-
toři heraldickým aspektům katalogizovaných medailí 
a přestože ty jsou významnou součástí značné části ar-
tefaktů, ne vždy je v popisu jejich výskyt zmíněn a dále 
interpretován. Na medaili k dobytí svídnické pevnosti 
z roku 1761 (č. 103) neklečí před vítězným vojevůd-
cem celé Slezsko, nýbrž jen alegorie města Svídnice, 
jak dokládá připojený znak. Z heraldického hlediska je 
například také zajímavá medaile na svatbu Františka 
Štěpána (č. 53), na níž je v rozporu s obvyklým územ 

3 NOVÝ, Miroslav: Mince Františka Lotrinského 
1745–1765 (1766–1780). Cheb 1981; NOVOTNÝ, 
Vlastislav: Mince Františka Lotrinského 1745–1765, 
1766–1780, Josefa II. 1765–1790, Leopolda II. 1790–
1792. Hodonín 1995.
4 Ne náhodou připomíná typově klasickou práci NO-
HEJLOVÉ-PRÁTOVÉ, Emanuely: Krása české mince. 
Praha 1955. 
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dána v zobrazeném aliančním znaku přednost no-
vomanželce, naopak zase oba štítonoši jsou převzati 
z erbu ženichova. 

V závěrečné části katalogu prezentují autoři tištěný 
soupis 414 medailí z doby vlády Marie Terezie, který 
vyšel v roce 1782 péčí arcivévodkyně Marie Anny a nu-
mismatika Mikuláše Adaukta Voigta. Stejnou vzác-
ností je i katalog z roku 1759 (s pozdějšími doplňky) 
císařovy osobní sbírky, čítající na 50 tisíc kusů mincí 
a medailí. Poslední katalogová čísla se týkají série me-
dailí lotrinských vévodů a vévodkyň vydaných na přání 
císařova otce Leopolda Lotrinského (1679–1729). 
Celkem bylo vyrobeno deset stříbrných a třicet bron-
zových kolekcí po 36 medailích uložených v intarzo-
vaných etuích. František Štěpán po svatbě s Marií Te-
rezií v roce 1736 nechal do kompletu vložit ještě svou 
medaili v obdobné stylizaci. Anotovanou publikaci 
uzavírá seznam použité literatury a také ilustrací s dů-
sledným uvedením zdroje.

Bezesporu velmi přínosný katalog lze ocenit i pro 
vysoce kvalitní reprodukce popisovaných mincí a me-
dailí, z nichž mimo jiné vyplývá rovněž poučení pro 
všechna numismatická pracoviště a kurátory výstav. 
Národní muzeum dbá na zachování dobové patiny, 
kterou staré mince a medaile vyžadují, což zná a re-
spektuje každý amatérský sběratel,5 na rozdíl od 
některých „profesionálů“, kteří staré numismatické 
památky zrcadlově vyleští do podoby dnešních inves-
tičních ražeb.

Květoslav Growka – Karel Müller

ŘÍHA, Zdeněk – FOJTÍK, Pavel: Jak se tvoří město : 
Vývoj dopravního systému Prahy v období průmyslové 
revoluce. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 
2012, 190 stran + DVD. ISBN 978-80-01-05029-3. 

Dějiny městské hromadné dopravy patří dlouho-
době k velmi atraktivním směrům výzkumu a nemine 
rok, kdy by nebyla v této oblasti vydána monografie. 
Největší zájem je soustředěn na území Prahy, které 
svým vývojem poutá pozornost dopravních historiků 
i dalších badatelů příbuzných vědních oborů. Nejno-
vějším příspěvkem k této problematice je publikace 
Zdeňka Říhy a Pavla Fojtíka, která vychází ze stejno-
jmenné výstavy uspořádané v roce 2010 v Národní 
technické knihovně. 

Cílem autorů je zmapování rozvoje Prahy ve vrchol-
ném období průmyslové revoluce se zaměřením na 
dopravní systém a především snaha ukázat vzájem-
nou provázanost dopravního systému s ekonomickým, 
stavebním a společenským rozvojem města (s. 4, 13). 
Z tohoto záměru tak vychází koncepce publikace, 
která je rozdělena do čtyř hlavních kapitol s předmlu-
vou a doslovem. 

V předmluvě, jejímž autorem je Bedřich Duchoň, je 
doprava zasazena do obecných ekonomických souvis-
lostí s důrazem na poptávkovou stranu. Tento přístup 
tak navazuje na trendy výzkumu prosazující se v po-
sledních letech v zahraničí. Velmi důležité je zmínění 

5 MARCO, Jindřich: Jak sbírat mince. Praha 1972, s. 20.

vlivu dopravního systému na mobilitu obyvatel a zboží 
a diferenciace poptávky po dopravních službách v ná-
vaznosti na sociální a demografickou stratifikaci oby-
vatel (s. 10). 

Z takto naznačeného pojetí interakce dopravy 
a společnosti vychází první kapitola publikace, která 
se orientuje především na období do poloviny 19. sto-
letí, tzn. podle autorů na období před vypuknutím 
průmyslové revoluce. Jednotlivé podkapitoly jsou vě-
novány dobovým ekonomickým tezím Adama Smithe, 
zavádění nových zdrojů energie a jejich využití v ob-
lasti dopravy a následně vzniku a vývoji Prahy do po-
loviny 19. století. Autoři se zde pokoušejí, s odkazem 
na Smithe, aplikovat princip dělby práce na dopravní 
problematiku v souvislosti s oddělováním bydliště 
od pracoviště a současně poukazem na energetické 
zdroje vymezit význam průmyslové revoluce pro roz-
voj dopravního systému.

Následuje zachycení vývoje Prahy a jejích před-
městí – Karlína, Libně, Vysočan ad. Autoři analyzují 
postupný rozvoj průmyslových podniků v daných lo-
kalitách, vývoj počtu obyvatel a diferenciaci podle za-
městnání, sledují také postupný prostorový růst obcí 
a s ním související proměny dopravní infrastruktury. 

Druhá kapitola se věnuje vývoji dopravního sys-
tému na území vlastní Prahy. Analyzováno je rušení 
hradeb, rozvoj koněspřežných tramvají a především 
výstavba a provoz Křižíkovy elektrické tramvaje na 
Letné. V této podkapitole je kladen důraz zejména na 
Křižíkovu snahu proměnit sezonní atrakci v plnohod-
notný dopravní prostředek.

Třetí kapitola je nejobsáhlejší a autoři se v ní věnují 
rozvoji dopravního systému v jednotlivých obcích 
pražské aglomerace. V heslovitě pojatých podkapito-
lách je krátce představena historie sídla, jeho správní, 
popř. populační vývoj, významné průmyslové podniky 
na jeho katastru a poté rozvoj dopravního systému. 

V závěrečné kapitole se pozornost autorů sou-
středila na vznik komunálního podniku a proměnu 
dopravních koncepcí, ať již v souvislosti s nutností 
elektrifikovat tratě (výstavba elektrárny), s nutností 
reagovat na asanaci staré Prahy, či s nutností zajistit 
optimální fungování dopravního systému po vzniku 
tzv. Velké Prahy. Organickou součástí této kapitoly 
jsou také statě věnované lanovým drahám na území 
města Prahy, které obě využívaly systému Abtovy 
ozubnice (srov. s. 136 a 138).

Autorům se podařilo podchytit především prosto-
rové proměny pražské aglomerace a počáteční mezi-
městský charakter dopravy. Poukázali na postupné 
připoutávání předměstských obcí k Praze samotné 
prostřednictvím výstavby tramvajových tratí i význam 
aktivního přístupu pražské obecní samosprávy při bu-
dování dopravního systému, který vyvrcholil vznikem 
pražských Elektrických podniků jakožto komunálního 
podniku. V tomto kontextu se pasáže věnované ko-
munálním podnikům jednotlivých obcí (např. plynár-
nám, které měly pro vývoj dopravního systému v Praze 
nulový význam) jeví jako zbytečné. Zamrzí i fakt, že 
jen okrajově je zmíněn význam dopravy pro kulturní 



 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2013/1106

a rekreační vyžití obyvatel pražské aglomerace 
(např. Křižíkova tramvaj na Letné či lanové dráhy se 
jeví jako ideální pro tento směr výzkumu). 

Přínosná je podkapitola věnovaná rozvoji dopravní 
infrastruktury, především postupnému přemosťování 
Vltavy, které mělo klíčový význam při dopravním pro-
pojování pražské aglomerace. Za zdařilou lze označit 
také obrazovou dokumentaci, která je organicky svá-
zána s textem a umožňuje i „mimopražským“ čte-
nářům udělat si přesnější představu o prostorových 
proměnách pražské aglomerace a jejich významu 
pro vznik a rozvoj dopravního systému. Pozitivně lze 
hodnotit použití poznámkového aparátu, v doprav-
ních publikacích paradoxně ne zcela běžného, v němž 
autoři odkazují na řadu fondů Archivu dopravního 
podniku hl. m. Prahy, Národního archivu či Archivu 
Národního technického muzea, na řadu statistických 
publikací i množství dobové literatury a tisku. 

V této souvislosti je však zarážející absence citací 
prací k dějinám Prahy obecně, k dějinám dopravního 
podniku či k dopravě v období Velké Prahy (ačkoliv 
v seznamu použité a doporučené literatury uvedeny 
jsou). Při čtenářově znalosti těchto prací tak recen-
zovaná publikace získává charakter jakéhosi sumáře 
doposud vydaných knih, neboť řada informací již po-
psána a zpracována byla, a autoři tak uvádějí skuteč-
nosti „již dávno objevené“, ačkoliv se tomuto postupu 
chtěli vyhnout (s. 15). 

Nejdiskutabilnější částí publikace je však úvodní 
teoretická kapitola. Obsáhlou debatu lze vést v sou-
vislosti s pojetím průmyslové revoluce, kterou autoři 
charakterizují jako proces ekonomických, sociálních, 
technických a technologických změn života společ-
nosti, jehož základní vlastností je spontánnost jednot-
livých dějů a zároveň jejich návaznost, a jako proces, 
v němž se centrem lidské existence stávají města (s. 28). 

Z tohoto pojetí vyplývá, že autoři užívají pojem 
průmyslová revoluce k označení změn, pro něž se 
v historických kruzích užívá pojmu modernizace jako 
komplexní proměny společnosti. Její nedílnou složkou 
je proces urbanizace, industrializace a několik průmy-
slových revolucí (např. především konec 19. století 
a počátek 20. století je charakterizován pojmem druhá 
průmyslová revoluce, v níž jako základní energetický 
zdroj dominuje elektřina, následně ropa). Tato dis-
proporce vystoupí do popředí o to více, že autoři popi-
sují vývoj dopravního systému v Praze i po roce 1918. 
V této souvislosti je tak užití výrazu průmyslová revo-
luce zavádějícím a je otázkou, zda nebylo vhodnější po-
užít v názvu publikace i v textu samotném pojem jiný, 
pro postižení historické reality obsahově přesnější. 

Obdobně lze s výhradami přistupovat i k dalším 
premisám autorů, např. k tvrzení, že růst průmyslu, 
kolem něhož rostou zaměstnanecké domy, indukuje 
potřebu vnitroměstské dopravy (s. 32). Při pohledu 
na dopravní vývoj např. ostravsko-karvinské či olo-
moucké aglomerace lze říci, že u počátku městské do-
pravy stála primárně potřeba spojit vzdálená nádraží 
s centrem města a problematika dojížďky za prací byla 
druhotným důvodem, objevujícím se převážně až po-

čátkem 20. století. Rovněž diskutabilní je otázka om-
nibusové dopravy jako základního kamene městské 
hromadné dopravy (s. 19). Jak autoři sami přiznávají 
(s. 61, pozn. 98, s. 65, pozn. 118), je problematika to-
hoto typu dopravy jen málo prozkoumaná, to jim však 
nebrání v tom, aby považovali omnibusovou dopravu 
za základní kámen městské hromadné dopravy s pou-
kazem na pravidelný jízdní řád. Při pohledu na omni-
busovou dopravu v Ostravě a v Olomouci je však toto 
pojetí také dosti zjednodušené. 

Nedostatečné teoretické zdůvodnění, popř. přílišné 
zjednodušení složitých historických procesů tak lze 
chápat jako největší deficit této práce, jakkoliv další 
kapitoly jsou užitečným sumářem relevantních infor-
mací o městské hromadné dopravě v Praze. 

Michaela Závodná

POLÁK, Michal: Hlavou proti vetru. Bratislava : 
CCW, 2011, 431 s. ISBN 978-80-89166-35-0.

Kniha Michala Poláka s názvem Hlavou proti vetru 
je zajímavým autorským počinem tohoto známého, 
původem slovenského žurnalisty, ekonoma a filosofa, 
působícího jak na Britských ostrovech, tak na sloven-
ské levicové intelektuální scéně. Jedná se sice o publi-
kaci čítající nemalý počet více než čtyř set stran, ovšem 
slohová úroveň předloženého textu jeho poměrnou 
délku více než kompenzuje. Na slovenském textu je 
znát autorova dlouholetá zkušenost se psaním nejrůz-
nějších článků a esejí, jež této knize zaručuje transpa-
rentnost, systematičnost a odbornost na jedné straně, 
a čtivost, spád, srozumitelnost a nezanedbatelnou 
složku humoru či štiplavé, přesně mířené ironie a sar-
kasmu na straně druhé. Za velký klad osobně považuji 
skutečnost, že se v knize objevuje celá řada vtipů, jimiž 
se Michal Polák úsměvnou formou pokouší vyrov-
nat s pojednávaným tématem, a tak čtenáři laskavou 
a nenásilnou formou přiblížit obsah svého naléhavého 
sdělení. A co že tedy vlastně je tím autorovým „posel-
stvím“ či předmětem oné naléhavé potřeby sdělení?

Především je třeba si uvědomit, že kniha Hlavou 
proti vetru vyšla pod patronací občanského sdružení 
SOK, které se samo definuje jako občanské sdružení 
rozvíjející levicové myšlení a umění jako prostředek hle-
dání alternativ k současnému ekonomickému, politic-
kému a ideologickému systému. Michal Polák se tedy se 
zápalem sobě vlastním a vlídností lehce sarkastického 
intelektu věnuje kritice současného liberalistického, 
demokratického a tržně kapitalistického prostředí, 
a to jak na Slovensku, tak i v České republice (mys-
lím, že je pro obě strany velmi zajímavé a obohacující 
zvláště časté porovnávání panujících poměrů mezi 
těmito spolu sousedícími zeměmi). Nezřídka se zde 
vyskytuje i tematika světového, či chcete-li globálního 
kontextu událostí přelomu druhého a třetího tisíciletí. 
Autor však není pouze bezhlavým, rýpavým kritikem 
všeho, co stojí proti jeho očividnému a hluboce niter-
nému levicovému přesvědčení, a není ani hlučným 
a bezobsažným křiklounem velkolepých tezí a prázd-
ných frází. Jeho kniha vykazuje i mnoho konstruk-
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tivních prvků, návrhů, nápadů a postřehů určených 
k rozproudění širší obecné diskuse. 

Snaha o dialog, veřejnou a otevřenou diskusi, vy-
volání otázek a potřeby vzájemné komunikace se čte-
nářem, to vše je vidět již na samotné struktuře a ob-
sahu této publikace. Kniha Hlavou proti vetru, která 
je souborem žurnalistické tvorby mapující autorovu 
činnost za posledních dvacet let, je rozdělena do devíti 
hlavních kapitol. První kapitola s názvem Trasoviská 
a východiska je snahou o vytyčení základního okruhu 
problematiky, jíž se autor hodlá zabývat, a zároveň 
tematickým zacílením následujících řádků. V žádném 
případě se ale nejedná o nějaké „vědecké“ či jinak su-
chopárně teoreticko-metodologické stanovení základ-
ních axiómů (jak ještě uvidíme). Následující kapitoly 
pod sebe subsumují a sdružují různé, často volněji 
související články tohoto autora z různých období 
jeho tvorby, ve kterých je spíše jistá „alegorická“ než 
faktická tematická shoda. V samotné knize jsou obsa-
ženy názory a postřehy Michala Poláka komentující 
dobové události, témata a ožehavé problémy (nutno 
podotknut, že mnoho z nich na své aktuálnosti příliš 
neztratilo – spíše naopak). Na samý závěr publikace 
je zařazena kapitola s názvem Rozhovory, jimiž kniha 
končí a začíná dialog. Již samotná forma novinových 
článků, které kniha obsahuje, využívá do značné míry 
autorský monolog pouze v té míře, v níž je taková vyja-
dřovací forma nutná k sepsání jistého souvislého textu 
určeného k publikaci. Soustředí se tak v daleko větší 
míře na výzvu, či snad dokonce až na vyprovokování 
úvahy samotného čtenáře nad předneseným tématem. 
Obsah sdělení i jeho forma však nejsou nijak násilné 
ve snaze obhájit a prosadit levicové myšlení. Polákova 
intence vychází ze skálopevné a odhodlané víry v mož-
nost levicových alternativ, které nesou nezanedbatelné 
a mnohdy neoprávněně a neuváženě zavrhované 
výhody. Završením snahy o rozmluvu se čtenářem 
je tak právě onen přechod od formy z donucení mo-
nologické k formě rozhovoru s předními představi-
teli a autoritami v oblasti levicového intelektuálního 
smýšlení, jakými jsou například Jan Keller či Michal 
Hauser, jména českému čtenáři zajímajícímu se o tuto 
problematiku jistě dobře známá. Michal Polák ovšem 
rozhodně nezůstal pouze u těchto předních myslitelů 
české levicové scény, ale díky svým žurnalistickým 
kontaktům a mezinárodním stykům do této kolekce 
rozhovorů přizval i osobnosti, jakými jsou: Michael 
Albert, Claous Offe, Juraj Zamkovský, Jože Mencin-
ger, Wolfgang Marcle, Béla Greskovits, Andrew Hil-
lard, Eugen Gindel, Özlem Onaranová, David Craven, 
Joachim Becker, Miroslav Tížik či Petr Uhl. 

Jelikož se v zásadě jedná o širokou škálu textů re-
agujících na řadu konkrétních dobových událostí 
počínaje porevolučními událostmi v Československu 
až po významná témata doby současné (či nedávno 
minulé – nejmladší články tohoto souborného vydání 
jsou z roku 2010), bylo by velmi těžké a snad i kontra-
produktivní a bezúčelné, abych se blíže věnoval jed-
notlivým parciálním tématům a postřehům, které jsou 
v této publikaci pojednávány a probírány. Protože to 

však sám smysl recenze sám vyžaduje, je nutné, abych 
se alespoň v krátkosti pokusil o stručný tematický prů-
řez jednotlivými kapitolami knihy Hlavou proti vetru. 

Zastavím-li se hned na začátku nad Predslovem 
autora, vyzdvihl bych několik slov, kterými autor 
popisuje intence a vlastní obsah knihy. To považuji 
za vhodné také z toho důvodu, že by se obsah tohoto 
souboru článků a myšlenek dal popsat také jako „život 
a dílo Michala Poláka“. Neboli, v mnohém z toho, co 
je nám autorem prezentováno, se vyjevují ryze osobní 
postoje a životní události, které Michala Poláka v da-
ném období provázely, postupně formovaly a usměr-
ňovaly jeho nejen politické, ale i občanské myšlení 
a osobní postoje. Právě tento rozměr svého díla dává 
autor již ve zmiňovaném „úvodu“ jasně najevo. Som 
socialista, (s. 9) píše na začátku druhého odstavce, 
motivuje ma predstava společnosti spájajúcej sociálnú 
spravodlivosť s demokratickou samosprávou a osobnou 
slobodou. Tímto osobním „vyznáním“ hodlá Michal 
Polák poukázat na skutečnost, že v dnešní společnosti 
panují velmi zkreslené, nepřesné a zbytečně radikální 
a omezené názory na demokratický socialismus, který 
jako určitá súvislá myšlenková línia (s. 9) spojuje jed-
notlivé texty knihy navzdory jejich tematické a časové 
rozrůzněnosti. Autor popisuje pohled současné spo-
lečnosti na demokratický socialismus jako na strašáka, 
jenž pramení z úvahy čo je sociálne, to je ľavicové; čo je 
ľavicové, to je komunistické; a čo je komunistické, to je 
od diabla (s. 9).

První kapitolu či, jak ji sám autor nazývá, oddiel 
tvoří „pouhé“ tři texty. První text Bod obratu s mír-
ným nádechem poetického metra popisuje vznik 
antikapitalistického hnutí, jež autor vnímá jako zá-
sadní moment v rozproudění společenského dění na 
doposud značně monotematickém poli občanského 
a politického diskursu a smýšlení. V textu s názvem 
Mŕtve ramena a živé časy nalezneme zamyšlení ne-
jen nad dějinně zásadním momentem levicového 
myšlení reformního roku 1968. Konečně třetí text 
Nedokončená revolúcia se zaobírá sametově-revoluč-
ním rokem 1989. Na základě historického rozvržení 
epistemologických zlomů (řečeno s Foucaultem) v le-
vicovém myšlení si tak Michal Polák připravuje půdu 
pro promýšlení nejrůznějších témat současného stavu 
a událostí. Má tak zcela otevřené dveře k argumentaci 
podporující alternativní levicové myšlení z logických, 
politických, ekonomických či ideologických pozic, ale 
i v souvislosti s historickými souvislostmi, kontexty 
a kořeny tohoto myšlení.

Další kapitoly, obsahující již větší množství textů 
různé délky, hloubky i tematiky, využívají do jisté 
míry těchto tří textů (plus úvodního slova) jako svého 
podstavce a pevného základu nikoli v axiomatickém, 
ale spíše v axiologickém slova smyslu. Slovo ku dňu 
přináší bohatý výbor z krátkých textů Michala Poláka 
věnujících se především dobově aktuálním událostem 
z let autorova působení v pozici šéfredaktora týde-
níku Slovo. Z tohoto souboru stojí jistě za povšimnutí 
velmi zajímavý a úsměvný článek Ako nám zobák na-
rostol, kde autor využívá svých perfektních znalostí 
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anglického a slovenského jazyka. Žurnalistickým způ-
sobem komentuje jazykové jevy a prvky slovenského 
jazyka pramenící ze současného a místy neúměrného 
vlivu anglického jazyka na způsob mluvy, vyjadřování, 
a co je velmi důležité, i na smýšlení jednotlivých lidí, 
skupin a organizací. Vtipné postřehy jsou však pojed-
návány takovým způsobem, že se s autorem musíme 
chtě nechtě zamyslet i nad jejich reálnými důsledky 
pro naše postoje, názory a hodnoty, které zastáváme 
a razíme. Rovněž článek s numerickým nadpisem 
150 000 dokáže vzbudit vaši pozornost, a to nikoli jen 
pro celou publikaci typickým, pronikavým a nenásilně 
odlehčeným komentováním té či oné události, ale také 
pro autorovo nesporné literární nadání.

Kapitoly Hľbka ponoru a Na zlobu doby jsou exkur-
sem do událostí, jež rozdmýchávaly aktivitu a jitřily 
mysl několika málo jedinci počínaje a celkem společ-
nosti konče. Na těchto kapitolách je znatelná osobní 
zainteresovanost autora, který se na mnoha z těchto 
aktivit osobně podílel a jenž s nasazením a vervou sobě 
vlastní činorodě vstupoval do veřejného dění. Článek 
Ako ministerstvo vnútra šliaplo extrémne vedľa odráží 
míru osobního zapojení Michala Poláka ve snahách 
pohnout veřejným míněním a též odráží životní udá-
losti s těmito aktivitami spojené.

Název další kapitoly Ako páli ľavica hovoří téměř 
sám za sebe. Narativním způsobem popisuje chro-
nologii jak postupných, tak radikálních změn, jimiž 
procházela slovenská levice v průběhu dějin. Volnější 
návaznost této kapitoly můžeme spatřovat v části ná-
sledující, která nese název Kráska i zviera. S trochou 
nadsázky řečeno, autor líčí kontext, v němž se tato 
transformace slovenské levicové scény odehrávala. 
Řeč je zde o vnitrostátní i mezinárodní politice Spo-
jených států amerických, o principech, skrytých zá-
měrech a především důsledcích, které z této politiky 
vyplývají a které mají vliv jak na samotné USA, tak i na 
jednotlivé suverénní státy celého světa. Poukázáním na 
mnohé latentní intence, praktiky a pochybné a ne zcela 
bezproblémové kroky, jež Spojené státy podnikly, tak 
poodhaluje roušku zákulisních intrik, praktik a „sku-
tečných“ záměrů a motivů, které stojí v pozadí jednání, 
které je prezentováno jako zdánlivě míru milovné.

Pokud bychom dali mezi názvy dalších dvou kapitol 
pomlčku, odhalili bychom tím jednu z jejich poten cio-
nálních souvislostí: Dejiny a postavy – Odkiaľ a kam.

Kapitola Dejiny a postavy se věnuje významným 
osobnostem a pro autora zásadním událostem, které 
formovaly a nadále formují společenské a moderní le-
vicové smýšlení. Ze zde předkládaných článků zaujme 
velmi přiléhavý a vtipný název Oko Tigrida, čerpající 
inspiraci z nesmrtelného hitu Eye of the tiger – hlavní 
melodie filmu Rocky se Silvestrem Stallonem v hlavní 
roli – a podobnosti se jménem významného českého 
politika Pavla Tigrida. Tematicky interesantní a myš-
lenkově podnětný je článek Náš súdruh George Orwell, 
v němž je znatelný jak soukromý obdiv Michala Poláka 
vůči tomuto původem indickému autorovi, tak i jeho 
lidský nadhled nad „ideologií“ jako takovou, jež mu 
je pouhým prostředkem k dosažení hodnot, jako jsou 

kritické myslenie, humanizmus a socialismus, které 
u Orwella obdivuje (i když v duchu těchto zásad i Or-
wellovo myšlení podrobuje jisté kritice). V kapitole 
Odkiaľ a kam kulminuje jistý „genius libri“. Zde se 
ze střípků jednotlivých článků skládá kompaktní mo-
zaikový obraz teoretického výkladu a interpretace pro 
autora klíčového pojmu socialismus.

Poslední kapitola Rozhovory, jež již byla zmíněna 
výše, nepotřebuje myslím nijak zdlouhavého popisu 
a rozboru. Ze jmenované plejády osobností, s nimiž 
Michal Polák hovořil a jejichž slova ve svých statích za-
znamenal, záměrně nebudu vybírat onoho „top“ před-
stavitele a s mírnou dávkou recenzní nevstřícnosti ne-
chám výběr na vás, čtenářích, na vašem vkusu a gustu. 

Měl-li bych tedy závěrem zhodnotit předkládanou 
publikaci Hlavou proti vetru, musím především říci, že 
se jedná o soubor originálních a značně subjektivních, 
nevnucujících se myšlenek, postřehů a názorů na spo-
lečenské události s jasně znatelnou levicově-interpre-
tační tendencí, jež se snaží především o kritické my-
šlení, předkládání alternativ a hledání „toho, co je za 
věcmi“. Hodnotit tuto publikaci z jakéhosi „objektiv-
ního“ hlediska totiž nedává smysl hned z několika dů-
vodů. Pominu-li poměrnou obtížnost a snad i nemož-
nost takového pohledu, musím zdůraznit především 
jeho nesmyslnost. Michal Polák si svými texty nenáro-
kuje objektivitu či výhradní právo na pravdu. Jedná se 
spíše o pozvánku k dialogu, pozvánku, jež nás oprav-
ňuje vstoupit do jeho světa i mysli a též nás opravňuje 
podívat se na předkládanou problematiku z jiného 
úhlu pohledu, než je možná většina z nás zvyklá. Míst 
ke kritice či nesouhlasu by se jistě několik našlo, ale 
o tom přece takový dialog je a Michal Polák by byl 
asi tím posledním, kdo by nám chtěl upírat právo na 
vlastní a svobodný názor. Naopak. Jeho kniha nese 
jako svou vlajkovou myšlenku především snahu o vy-
buzení takového vlastního názoru a kritického zhod-
nocení toho, co se nám často předkládá pod názvem 
fakt, pravda či skutečnost. Do tohoto abstraktního 
dialogu přirozeně vstupuje jako člověk s vlastním 
názorem a jasným postojem. Není však fanatikem, 
zaslepencem ani lítým bojovníkem, který by nás chtěl 
k něčemu nutit. Pouze vybízí, podněcuje a podává „fé-
rovou“ nabídku ke společnému zamyšlení.

Jelikož bych nechtěl zakončit svou recenzi kla-
sickým klišé ve smyslu „nezbývá tedy, než abyste 
po knize sáhli a přesvědčili se sami“, nabídnu vám 
spíše sladko-trpkou ochutnávku tohoto díla, jež dle 
mého názoru vystihuje jeho přívětivou a humornou 
atmosféru všudypřítomnou pachuť hořké reality, 
která celé dílo provází a vždy náš úsměv poněkud 
zmrazí. V článku …aj s takou robotou!, v kapitole 
Slovo ku dňu Michal Polák nabízí tento „vtip“ (s. 71): 
Dvaja dobre živení páni v oblekoch sedia v reštaurá-
cii, pred nimi taniere s bohatým obedom. Jeden sa 
nakláňa k druhému so slovami: „Vďaka našej politike 
vznikli štyri milióny nových pracovných miest!“ A čaš-
ník, ktorý im na tácke práve prináša víno, si pomyslí: 
„Hej… a len ja sám z nich mám tri.“ 

Filip Svoboda
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BOLKOVÁ, Jana – OTISK, Marek a kol.: Facultas 
philosophica Universitatis Ostraviensis 1991–2012. 
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 
2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6. 

V životě každého, jednotlivce či celého společen-
ství, přichází chvíle, kdy je čas se zastavit a zamyslet 
se nad vykonanou prací. Snad nejvhodnějším oka-
mžikem pro takové zamyšlení je výročí, jako tomu 
bylo v případě Ostravské univerzity, která v roce 2011 
načala druhé desetiletí své činnosti. U této příležitosti 
vydala její filozofická fakulta pod vedením svého dě-
kana prof. Aleše Zářického knihu s názvem Facultas 
philosophica Universitatis Ostraviensis 1991–2012, 
která mapuje dvě desetiletí existence fakulty, jejíž 
historie se začala psát ke stejnému datu jako dějiny 
univerzity. 

Nová vzdělávací instituce univerzitního typu ne-
vznikala na moravsko-slezském pomezí lehce. Sou-
časně s pádem komunismu, již záhy po sametové re-
voluci, se zrodil plán na zřízení nové univerzity, která 
by nesla název „Slezská“ a měla by fakulty v Ostravě, 
Opavě a Karviné. Již v roce 1990 vznikl přípravný vý-
bor, kde byli zástupci ostravských a opavských vzdě-
lávacích a vědeckých institucí. Přes počáteční nadšení 
se ovšem záhy ukázalo, že spolupráce se zástupci 
Opavy nebude jednoduchá. Rozepře se ještě prohlou-
bily, když opavští zástupci v přípravném výboru bez 
vědomí ostravských členů podali samostatný návrh 
na zřízení univerzity bez účasti Pedagogické fakulty 
v Ostravě. Na to vrcholní představitelé ostravské Peda-
gogické fakulty reagovali rozhodnutím podat vlastní 
projekt na zřízení samostatné univerzity v Ostravě. 
Dne 17. srpna 1990 ministerstvo školství této žádosti 
vyhovělo. Jedenáct dní na to (28. srpna) se sešel nově 
zvolený fakultní akademický senát, který se usnesl na 
transformaci stávající Pedagogické fakulty na fakulty 
filozofickou, přírodovědeckou a pedagogickou. Dne 
9. července 1991 schválila ČNR návrh zákona o vzniku 
pěti nových univerzit, mezi nimi i té ostravské.

Publikace je rozdělena do několika částí, z nichž 
každá popisuje různou etapu a oblast vývoje fakulty. 
První část, jejíž autorkou je spoluzakladatelka a dlou-
holetá děkanka filozofické fakulty doc. Eva Mrhačová, 
je věnována vzniku Ostravské univerzity, pozitivním 
i negativním aspektům tohoto procesu, ustanovování 
nových fakult, etablování se nové instituce v rámci 
kraje atd. Kapitola je vědecky přínosná nejen auten-
ticitou výpovědi E. Mrhačové, nýbrž také studiem 
širokého spektra dosud nevyužitého archivního ma-
teriálu. Přílohou této části jsou dosud nepublikované 
dokumenty, blahopřání mnoha významných osob-
ností z oblasti politického, vědeckého i kulturního 
života naší země a další prameny. Atmosféru vzniku 
fakulty a univerzity dokresluje kapitola věnovaná in-

stitucionálním insigniím, jež vzešla z pera dalšího ze 
spoluzakladatelů Ostravské univerzity, potažmo její 
filozofické fakulty prof. Lumíra Dokoupila.

Další část je věnována historii bývalých i stávajících 
fakultních součástí, tedy kateder (anglistiky a ame-
rikanistiky, české literatury a literární vědy, českého 
jazyka, dějin umění a kulturního dědictví, filozofie, 
germanistiky, historie, psychologie, romanistiky, sla-
vistiky, sociologie), seminářů (latinského jazyka a kul-
tury), center (Centrum pro hospodářské a sociální 
dějiny, Centrum výzkumu odborného jazyka, Ústav 
pro regionální studia), knihovny, studoven atd. V ka-
pitole Život na fakultě se autoři zaměřili na různorodé 
oblasti aktivit studentů a pedagogů (setkání s osob-
ností, překladatelské dílny, divadlo atd.). Podrobně 
je zmapován také rozvoj zahraniční spolupráce, kte-
rou fakulta rozvíjí jak v rámci struktur Evropské unie, 
tak v oblastech mimo ni (Turecko, Ukrajina, Rusko, 
Ázerbájdžán, Spojené státy americké atd.). Další ob-
lastí aktivit, jimiž fakulta reagovala na globalizující se 
světový vývoj, bylo zavedení výuky exotických jazyků 
jako je japonština, arabština, čínština, korejština, viet-
namština, romština, sanskrt ad. Fakulta ve své čin-
nosti pamatovala také na seniory, kteří měli (a stále 
mají) příležitost rozšiřovat si své obzory a seznámit se 
s moderními trendy v nejrůznějších oborech v rámci 
Univerzity třetího věku.

Jak se říká nejen prací živ člověk, proto se na fakultě 
rozvíjí také bohatý kulturní život. Příkladem toho je 
mj. Galerie na půdě, kde vystavují svá díla jak známí 
umělci (Igor Kitzberger, Zdeněk Stuchlík, Vladimír 
Birgus či Jindřich Štreit), tak zaměstnanci a absol-
venti fakulty (Katerina Bohac, Zdenek Pala, Tomáš 
Koudela, Jan Melena, orlovská fotografická skupina 
K4 a mnoho dalších). Dále v rámci fakulty působilo 
a působí několik divadelních souborů, dívčí pěvecký 
soubor Adash ad.

Závěrečnou část knihy tvoří seznam absolventů, 
kteří ukončili studium na Filozofické fakultě Ost-
ravské univerzity v letech 1991–2012, soupisy pe-
dagogických i nepedagogických pracovníků, složení 
vědeckých rad, fakultních senátů, obhájených rigoróz-
ních, disertačních a habilitačních prací, ukončených 
habilitačních a profesorských řízení a další informace. 
Musíme souhlasit s výrokem prof. Zářického v úvodu 
recenzované knihy, že bilanční publikace není jen 
výkladní skříní instituce, ale představuje především 
důležitý zdroj poznání pro budoucí generace. A co je 
neméně důležité, v rámci setkávání absolventů napříč 
akademickými ročníky přispívá nejen k jejich sbližo-
vání navzájem, ale také k utužování jejich vazeb s je-
jich někdejším vzdělávacím ústavem – Filozofickou 
fakultou Ostravské univerzity. 

Petr Doležel
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JIROUŠEK, Bohumil: Historik Jaroslav Charvát 
v systému vědy a moci. Praha : ARSCI, 2011, 232 s. 
ISBN 978-80-7420-015-1.

Historikové věnují svou pozornost řadě rozličných 
témat. Nedílnou součástí jejich badatelského úsilí 
jsou přitom i dějiny vlastního oboru. Přestože bylo na 
tomto poli již mnohé vykonáno, zůstávají přece jen bílá 
místa, jejichž zaplňování teprve probíhá. To je i případ 
výzkumu české historiografie ve 20. století, zvláště pak 
po roce 1945, respektive 1948. Hanzalovy Cesty české 
historiografie 1945–1989 (Praha : Karolinum, 1999) 
mají informativní přehledový ráz, a přispěly proto 
spíše k většímu uvědomění si potřebnosti seriózního 
výzkumu tohoto tématu. Existence a fungování oboru, 
míra tvůrčí (ne)svobody, role jednotlivých osobností 
historické vědy, jejích jednotlivých institucí a orgánů, 
úroveň vzniklých děl apod., to vše je třeba fundovaně 
zpracovávat. 

Mezi ty, kteří posunují naše poznání vlastní mi-
nulosti kupředu, patří i Bohumil Jiroušek (* 1972) 
z Historického ústavu Filozofické univerzity Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. S jeho jménem je 
spojena celá řada prací zasvěcených historiografii, 
od drobných biografických črt přes studie různého 
rozsahu až po samostatné monografie. Knižní trh 
tak obohatil například několika biografiemi, v nichž 
představovaného historika vždy pečlivě zasa-
zuje do odpovídajícího kontextu doby. Namátkou 
připomeňme několik titulů: Antonín Rezek (České 
Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002), Jaroslav Goll. 
Role historika v české společnosti (České Budějovice : 
Jihočeská univerzita, 2006); z období 2. poloviny 
20. století pak například Josef Macek. Mezi historií 
a po litikou (Praha : Výzkumné centrum pro dějiny 
vědy, 2004) či spoluautorství knihy Proměny diskursu 
české marxistické historiografie (České Budějovice : 
Jihočeská univerzita, NTP Pelhřimov, 2008). 

Dalším přírůstkem v Jirouškově produkci je před-
stavovaná kniha Historik Jaroslav Charvát v systému 
vědy a moci, vydaná v předloňském roce. Jiroušek v ní 
na pozadí životopisu Jaroslava Charváta (1904–1988) 
přibližuje proměny marxistické historické vědy od 
předválečných časů až po normalizační období. Snaží 
se přitom vyložit, jak se její reprezentant, mimo jiné 
žák Josefa Pekaře, propracoval k aktivitám Historické 
skupiny a časopisu Dějiny a přítomnost, dále jeho 
válečný osud a následně i životní etapu po roce 1945 
spojenou s členstvím v komunistické straně. Správný 
politický názor a ideové směřování následně po únoru 
akcelerovaly Charvátův vzestup v oficiálních struk-
turách historické vědy. Zastával řadu vlivných postů 
a funkcí (profesor Univerzity Karlovy a jistou dobu její 
prorektor, rektor Vysoké školy pedagogické, angažo-
val se v akčních výborech, působil v různých pozicích 
na ministerstvech apod.). To vše mu umožnilo až do 
pozdního věku setrvat ve vysokých funkcích a ovliv-
ňovat dění v historické obci. Autor se pochopitelně za-
bývá také Charvátovou publikační činností, poukazuje 
na její nevelký rozsah, což mu však nebylo překážkou 
v kariéře. 

Jiroušek Charváta charakterizuje jako jednoho 
z hlavních budovatelů marxisticko-leninské historio-
grafie v Československu a příslušníka první generace 
profesionálních historiků otevřeně se hlásících k mar-
xismu jako svému vzoru. Charvát tato stanoviska za-
stával již za první republiky, tj. v době, kdy ještě zda-
leka nedorostla do podoby dogmatu. Charvát a jiní se 
stýkali a potýkali s tehdejším univerzitním prostředím, 
měli blízko i k samorostu české historiografie Janu 
Slavíkovi. Poté se tento proud realizoval v rámci His-
torické skupiny. Ta však konkrétních výstupů sama 
příliš neměla. V poválečné republice se Charvát stává 
rychle jednou z důležitých opor nového režimu, který 
tak pomáhá budovat. Dosti oddaně slouží zájmům 
strany v akademickém prostředí, podílí se kupříkladu 
na odstavení některých historiků od vědecké a peda-
gogické práce (jako předseda Akčního výboru Čes-
koslovenské společnosti historické z ní vyloučil již tři 
dny po „únorovém vítězství pracujícího lidu“ právě 
Jana Slavíka či Zdeňka Kalistu, což byl mimochodem 
člověk, který mu poskytl konzultace, radu i pomoc při 
práci na disertaci o Kryštofu Harantovi z Polžic a Bez-
družic, jíž Charvát obhájil pod Pekařovým vedením na 
konci dvacátých let; dodejme jen, že jde podle Jirouška 
asi o nejvýznamnější původní vědeckou práci, kterou 
za svůj život Charvát napsal). 

Jiroušek tyto epizody líčí střízlivě s důkladnou zna-
lostí věci načerpanou v materiálech. Ostatně sám si 
vytkl za cíl knihy: (…) prozkoumat aktivity Jaroslava 
Charváta, jeho směřování do pozice marxisty-leninisty, 
univerzitního profesora i jeho přínos české vědě. Záro-
veň však se tato monografie pokoušela vymezit k His-
torické skupině jako celku; minimálně k jejím čelným 
reprezentantům jako první, zakladatelské generaci 
historiografie navázané na marxistické myšlení a po-
sléze na marxisticko-leninskou (stranickou) doktrínu. 
(s. 184). Snaží se také formulovat Charvátův skutečný 
význam pro historickou vědu, což není jednoduché. Ji-
roušek konstatuje, že neměl přímé pokračovatele v ob-
lasti ideové, v okruhu badatelských témat, případně 
metod či postupů (vlastně ani v tomto směru neměl 
moc co nabídnout). Na druhé straně se významně 
spolupodílel na tvorbě učebních textů pro jednotlivé 
stupně škol a mezi studentstvem patřil k oblíbeným 
učitelům. 

Jiroušek rozvrhl svůj výklad do tradičního rámce. 
Po úvodní pasáži následuje pojednání věnované mate-
riálové bázi (O pramenech a literatuře), v níž přiblížil 
dosavadní stav relevantních archivních a jiných zdrojů 
vztahujících se k Charvátově osobě a činnosti. Dříve 
než přistoupil k vlastnímu vylíčení jeho životní a pra-
covní dráhy, snažil se čtenáře blíže seznámit se širšími 
kontexty vývoje v kapitole České marxistické dějepi-
sectví – mezi tradicí a změnou. V ní dostatečně osvětlil 
potřebný vhled do problematiky, aby se poté již mohl 
plně zaměřit na osobu Jaroslava Charváta (Rodinné 
kořeny a dětství; Univerzitní studium; Archivářem za 
první republiky; Členem předválečné Historické sku-
piny; Za protektorátu; V letech 1945–1948 – v mocen-
ském boji; Univerzitní profesor; Vědecké dílo?; Závěr). 
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Jednotlivé kapitoly poskytují velmi solidní podklad pro 
sledování Charvátova pracovního i osobního života, 
jeho názorů a přesvědčení, včetně veřejného angažmá 
jak po roce 1948, tak znovu po roce 1968. Za velmi za-
jímavou pokládám i krátkou zmínku o soudním sporu 
Marie Husová a spol. (blíže viz s. 148–151). 

Knihu dotváří i anglické a německé résumé a po-
chopitelně také jmenný rejstřík, bez něhož by se práce 
tohoto druhu neobešla. Rejstříku je ještě předřazen 
oddíl s názvem Prameny a literatura, zachycující pro-
studované a využité materiály. Nutno podotknout, že 
se jedná o vyčerpávající soupis, kde Jiroušek shromáž-
dil řadu položek vhodných k dalšímu studiu. Stejnou 
kvalitou se vyznačuje i autorův poznámkový aparát 
s detailními informacemi, který však vhodně doplňuje 
hlavní text. Závěrem lze tedy Jirouškovu knihu přivítat 
jako hodnotný příspěvek k prohloubení poznání české 
historiografie 20. století. Snad s jedinou výhradou– 
vlastní text by si zasloužil minimálně pro zpřehlednění 
a lepší čtenářský komfort kvalitnější grafickou podobu 
a formální členění. 

S přihlédnutím k Jirouškově publikační činnosti 
na poli dějin historiografie je třeba pamatovat ještě 
na jedno riziko. Mám na mysli určitý stupeň vyzrálé 
sebereflexe autora, aby se při příštích biografických 
sondách dokázal vždy vyvarovat jistého schematismu, 
do něhož není těžké při produkci obdobných prací 
sklouznout. S potěšením kvituji, že v tomto případě 
se to autorovi zdařilo a portrét Jaroslava Charváta vy-
kreslil plasticky a čtivě. 

Petr Gába 

NEŠPOR, Zdeněk R. – KOPEcKÁ, Anna (eds.): 
Edice českých sociologických časopisů. Praha : Socio-
logické nakladatelství, MathAn., 2011. Úvodní studie 
+ 2418 textů (v rozsahu 7268 s.). ISBN 978-80-7330-
190-3.

Sociologický ústav vydal v předloňském roce ve 
formě CD edici českých sociologických časopisů od 
roku 1921 do roku 1989. Akademické, ale i širší ve-
řejnosti jsou zde plnohodnotně a v uživatelsky dobře 
přijatelné formě zpřístupněny texty, které byly uveřej-
ňovány v časopisech Parlament (výběr 1921–1931), 
Sociální problémy (1931–1939, 1947), Sociologická 
revue (1930–1940, 1946–1949) a Sociologický obzor 
(1987–1989). Pokusme se v této zprávě stručně cha-
rakterizovat editovaná periodika:1

Parlament, roč. I–XI, 1921–1931, 1935–1936. 
Revue se zaměřovala zejména na tyto problematické 
okruhy: stát, politika státu a politika obecně, socio-

1 V případě prvních tří časopisů je následující cha-
rakteristika založena na publikaci Zdeňka R. Nešpora 
s názvem Institucionální zázemí české sociologie před 
nástupem marxismu. Srov. NEŠPOR, Zdeněk R.: In-
stitucionální zázemí české sociologie před nástupem 
marxismu. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 
2007, s. 51–52 (Parlament), 54–56 (Sociální pro-
blémy) a 53–54 (Sociologická revue).

logie a ekonomie. Prvním vydavatelem časopisu byla 
poslanecká sněmovna (1921–1927), od následují-
cího roku se stal vydavatelem Rudolf Hudec. V roce 
1931 (tj. roč. IX) vyšlo pouze první číslo. Poslední dva 
ročníky vznikly již jen vlastním Hudcovým nákladem 
a navíc s několikaletým zpožděním (převážnou náplň 
v té době už tvořily přehled činnosti sněmovny a pro-
jevy státních činitelů). Jednotlivé příspěvky revue 
vycházely z výše naznačených tematických okruhů. 
Doplňovány byly výsledky recenzní činnosti a infor-
mačními přehledy o sociálních badatelích zahraniční 
provenience. Na sociologickou problematiku uveřej-
ňovanou v rámci revue poté částečně navázal časopis 
Sociální problémy. 

Sociální problémy, roč. I–VII, 1931–1939, 1947. 
Zprvu byl v letech 1931–1932 vydáván jako dvoumě-
síčník s podtitulem Revue pro sociální theorii a praksi 
pod vedením Josefa Krále a Václava Verunáče. Od tře-
tího ročníku (1933/1934) se situace změnila, v jeho 
čele stál pouze první jmenovaný a jeho periodicita se 
změnila na čtvrtletník. Kromě nedůsledně dodržované 
pravidelnosti ve vydávání (roč. V – 1937; roč. VI – 
1938–1939; roč. VII – 1947; opožděné č. 4, VII. roč. na 
jaře 1948 již nesmělo vyjít a časopis zanikl) se objevily 
i jiné problémy. S šestým ročníkem se rozšířil název 
na Sociologie a sociální problémy. Uveřejňované pří-
spěvky se týkaly především české společnosti a jejích 
aktuálně pociťovaných sociálních problémů. Mimoto 
časopis přinášel i obsáhlejší recenze a bibliografie či 
kratší zprávy. 

Sociologická revue, roč. I–XV, 1930–1940, 1946–
1949. Tato revue patřila k hlavním časopisům socio-
logické disciplíny. Od roku 1930 až do počátku války 
vycházela čtyřikrát ročně (roč. XI, 1940). Znovuob-
novení se dočkala po válce, v letech 1946–1949 byly 
publikovány ještě čtyři ročníky (XII–XV, roč. XV byl 
poslední a časopis zanikl). Vycházela opět ve formě 
čtvrtletníku, i když byla často jednotlivá čísla spo-
jována. První ročník vydavatelsky zajišťoval Socio-
logický seminář Masarykovy Univerzity v Brně, od 
druhého ročníku pak Masarykova sociologická spo-
lečnost (později přejmenovaná na Českou sociologic-
kou společnost). Pro léta 1948–1949 je coby vydavatel 
uváděna Masarykova sociologická společnost v Brně. 
Po celou dobu existence časopisu stál v jeho čele re-
prezentant brněnské sociologie Arnošt Inocenc Bláha 
(do přerušení v roce 1940 s pomocí J. L. Fi sche ra 
a E. Chalupného). Publikovali v něm zejména členové 
redakce a občas přispěli i zahraniční autoři. Články 
a příspěvky měly hlavně popisný ráz. Zaměřovaly se 
na sledování vývoje disciplíny v zahraničí, sociolo-
gické teorie či teoretické uchopení konkrétních soci-
álních otázek. Velká část časopisu byla také věnována 
recenzní činnosti. Díky tomu poskytoval dobrý pře-
hled o aktuálním dění v oboru. 

Sociologický obzor, roč. I–III, 1987–1989. Jediný 
samizdatový zástupce v představované edici. Tento 
časopis psal a vydával Miloslav Petrusek s Josefem 
Alanem jako čtvrtletník. Po třech ročnících se ve svo-
bodných poměrech v roce 1990 název časopisu změnil 
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na S-OBZOR. Obsahuje řadu črt o československé 
společnosti i soudobé sociologii, eseje, polemiky 
a analýzy. 

Tento ediční počin nelze než jednoznačně přiví-
tat, zejména s ohledem na často špatnou dostupnost 
těchto časopisů ve fyzické podobě. Soubor obsahuje 
veškeré publikované texty (v případě časopisu Par-
lament se jedná o jejich výběr) vyjma anotovaných 
bibliografií, reklamních sdělení a knih došlých re-
dakci. Celý souhrn představuje 2 418 textů v rozsahu 
7 268 stran. Edice je velmi vhodným studijním pod-
kladem pro dějiny české sociologie, pro sledování 
stavu její tehdejší úrovně a situace sociálních věd 
vůbec. Součástí CD je rovněž kvalitní úvodní studie 
pojednávající o domácích publikačních možnostech 
českých sociologů a badatelů z příbuzných vědních 
disciplín v rámci existujících časopisů. Nechybí při-
tom ani základní charakteristiky všech zmíněných pe-
riodik (celkem je jich takto stručně připomenuto 38), 
ačkoli do samotné edice byly pojaty jen čtyři z nich. 
Tato pomůcka jistě nalezne své uplatnění nejen u soci-
ologů a badatelů z dalších sociálně-vědních oborů, ale 
také v řadě knihoven, včetně mnohých soukromých. 

Petr Gába 

KREJČÍ, Jaroslav: Praha – Vídeň – Lancaster : Sto
pami makrosociologického pohledu na dějiny i pří
tomnost : Výbor ze studií. K vydání připravil a úvodní 
medailon napsal Josef Tomeš. Praha : Ústav T. G. Ma-
saryka, o. p. s., 2011, 182 s. ISBN 978-80-86142-38-8.

V předloňském roce vydal Ústav T. G. Masaryka, 
o. p. s. pro Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava 
Krejčích péčí Josefa Tomeše útlý soubor osmi vybra-
ných studií významného odborníka v oblasti srovná-
vacích dějin civilizací Jaroslava Krejčího. Čtyři texty 
jsou publikovány poprvé, tři vyšly již dříve v rámci ko-
lektivních sborníků a jeden reprezentuje úvodní část 
rozsáhlého, nikdy v celku nevydaného rukopisu. Pub-
likace byla připravena u příležitosti autorova význam-
ného životního jubilea a je dalším krokem ve zpřístup-
nění Krejčího pozoruhodného díla českému čtenáři. 
Soubor otevírá Krejčího medailon s názvem Odysea 
českého vědce z pera Josefa Tomeše. Jde o příběh velmi 
bohatý, který nepochybně stojí za krátkou rekapitu-
laci i v tomto příspěvku. Ostatně naznačuje ho dobře 
už samotný titul publikace Praha – Vídeň – Lancaster 
(domovy a působiště Jaroslava Krejčího). 

Jaroslav Krejčí (* 13. 2. 1916), emeritní profesor 
univerzity v anglickém Lancasteru, se narodil ještě 
v časech Rakousko-Uherska, v rodině právníka prof. 
dr. Jaroslava Krejčího, pozdějšího vysokého úředníka 
československé vlády a justice. Jeho otec byl význam-
nou postavou i v rámci české autonomní protektorátní 
správy (1939–1945 ministr spravedlnosti, 1942–1945 
navíc i předseda vlády). Jaroslav stačil ještě na sklonku 
třicátých let minulého století absolvovat práva na Uni-
verzitě Karlově (1935–1939, rigorosa až 1945). Už 
během studií projevoval též výrazný zájem o národo-
hospodářskou problematiku. Za války se dále vzdě-

lával v ekonomii a národohospodářském plánování, 
přičemž navázal kontakty s odbojem. 

Krátce po válce se stává představitelem Státního 
úřadu plánovacího. Pracoval také v pozici národo-
hospodářského experta Československé sociální 
demo kracie, pro níž připravil alternativní koncepci 
pětiletého hospodářského plánu k návrhu z dílny ko-
munistů. V průběhu roku 1947 se Krejčí stihl také 
podrobit habilitačnímu řízení na Vysoké škole poli-
tické a sociální v Praze (sám na ní v letech 1946–1951 
přednášel), ke kterému předložil spis Důchodové roz-
vrstvení. Docentura mu však byla v nově nastolených 
poměrech osmačtyřicátého roku zamítnuta. Donucen 
opustit Státní úřad plánovací přešel do generálního 
sekretariátu Hospodářské rady. Ani zde ovšem dlouho 
nezůstal a uplatnění nalezl ve studijním oddělení nově 
vzniklé Státní banky československé. Krátce ještě 
mohl i přednášet. 

Vlastní práce, názory a demokratické přesvědčení 
spolu se zátěží rodinného původu mu zformovaly 
nepřijatelný kádrový profil v očích nového režimu. 
Postupně se na něj upřela pozornost bezpečnostních 
orgánů a roku 1954 byl zatčen. Následujícího roku 
vyměřil soud Krejčímu desetiletý trest za zločin ve-
lezrady, spočívající údajně zejména v „přípravě od-
borníků na návrat kapitalismu“. Z vězení vyšel v roce 
1960 díky všeobecné amnestii, ani další existence ale 
nebyla jednoduchá. Stejnou perzekucí byla postižena 
také jeho manželka, jíž bylo znemožněno pracovat 
v oboru. 

Nelehké poměry, v nichž oba žili, však nezbrzdily 
Krejčího vědeckou práci. Za léta 1961–1967 sepsal 
objemný text o rozsahu šestnácti set stran, v němž se 
věnoval základům a vývoji světových civilizací. Rok 
1968 umožnil Krejčímu oficiálně se nakrátko vrátit 
k vědecké činnosti. Zakotvil v Kabinetu architektury 
a životního prostředí při ČSAV, stává se dokonce čle-
nem poradního sboru místopředsedy vlády Oty Šika. 
Srpnová invaze vojsk Varšavské smlouvy bohužel pře-
rušila jakékoliv naděje. Jaroslav Krejčí i s manželkou 
Annou odešli do exilu (nejprve krátce ve Vídni, později 
v anglickém Lancasteru). 

Počínaje rokem 1970 začal Krejčí přednášet na 
lancasterské univerzitě, kde se o šest let později stává 
profesorem. Plně zde mohl rozvinout svůj makroso-
ciologický výklad dějin a tzv. integrovanou společen-
skou vědu, v níž kombinuje poznatky ze sociologie, 
ekonomie, politologie, historie i kulturní antropologie. 
Publikoval řadu prací, v nichž se zabýval otázkami ná-
boženství, kultur, civilizací a jejich koexistence i střetů. 
V anglosaském univerzitním prostředí se, stejně jako 
jeho paní (psycholožka a pedagožka), plně etabloval. 
Aktivně působil také v československém exilu. 

Po listopadu 1989 se navzdory věku vrhl opět i do 
domácího dění. Psal, přednášel, referoval, publikoval 
příležitostně i v českém tisku apod. V Sociologickém 
nakladatelství vyšla roku 2002 jeho objemná práce 
Postižitelné proudy dějin, v níž zúročil své nabyté vě-
domosti v oblasti sociologie dějin. Uveřejnil také své 
memoáry pod názvem Mezi demokracií a diktaturou. 
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Domov a exil. Krejčího mnohostranná činnost se do-
čkala zaslouženého ocenění u nás i v zahraničí. Je jen 
správné, že se i čeští čtenáři mohou prostřednictvím 
zpřístupnění Krejčího často původně anglicky psa-
ných prací seznámit s jeho dílem. 

První Krejčího studie, zahrnutá do anotované pu-
blikace a nazvaná Cesty indických civilizací, se věnuje 
Indii jako jednomu z význačných civilizačních center. 
Druhý text, Společenské formace současnosti, jejich 
historické předpoklady a tendence vývoje (Propozice 
makrosociologických koncepcí), pochází z počátku 
krátkého autorova exilového pobytu ve Vídni roku 
1968, a uveřejněn byl proto v němčině. Krejčí v něm 
ve zhutněné formě vyložil své pojetí srovnávacího 
studia světových civilizací. Objasnil metodologická 
východiska a přiblížil též své teoretické směřování. Na 
dějiny nahlíží jako na proces vývoje společenských 
struktur, primárně duchovně scelujících formací (civi-
lizací) a v tomto daném rámci formací sociálně (poli-
ticko)-ekonomických. 

Třetí stať s názvem Specializované nebo všeobecné 
vzdělání? Strategie harmonizace představuje auto-
rovu inaugurační profesorskou přednášku na lancas-
terské univerzitě z ledna 1979. Krejčí se v ní zamýšlel 
nad korelací mezi hloubkou a šíří našeho vzdělání. 
Je lepší znát stále více o stále menším okruhu otázek 
(specializované vzdělání), nebo dát přednost variantě, 
kdy známe stále méně, ale okruh otázek se zvětšuje 
(všeobecné vzdělání)? Pokusil se vyložit svůj pohled 
na věc. Domnívá se totiž, že při použití vhodné stra-
tegie lze propojit solidní specializované vědění v jedné 
akademické disciplíně s obecnějším vhledem (nikoliv 
však povrchním!) do širšího kontextu humanitních 
a společenských věd. Jde mu o vyvážené začlenění 
vlastní speciální disciplíny v humanitních nebo spo-
lečenských vědách do širší oblasti lidského poznání, 
které se týká údělu člověka. Velmi potřebné je však do-
držovat alespoň jistá elementární pravidla při naklá-
dání s fakty, sledování procesů či používání teoretic-
kého a pojmového instrumentáře. Vědecky pracovat 
zkrátka neznamená nechat se pouze nezodpovědně 
unášet na vlnách vlastní teoretické kreativity, jež často 
nemá reálný podklad. Tyto myšlenky si přitom autor 
uvědomoval a reflektoval i při vlastní práci. 

Čtvrtý text Postižitelné proudy dějin (Výhledy jasné 
a pochmurné) tvoří závěrečná kapitola autorovy již 
zmíněné práce Postižitelné proudy dějin. Civilizace 
a sociální formace, struktury a procesy, kultura, poli-
tika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy 
(v předmětné knize na s. 478–491). V knize ukončuje 
oddíl pod názvem Sociologické parametry a trendy dě-
jin. Předkládá zde charakteristiku dvou typů struktur, 
v jeho pojetí tzv. konfigurací. Rozlišuje ekonomicko-
-politické konfigurace (sociální formace) a konfigu-
race sociálně-kulturní (civilizace). Sled a prostorové 
rozmístění těchto konfigurací vytvářejí Krejčímu stě-
žejní osy dějin. Následně identifikuje a dále specifikuje 
dva moduly základní civilizační změny (mutaci a rene-
sanci). Při zohlednění prostorové souvislosti pracuje 
se třemi moduly (radiace, impozice a recepce). Pro 

lepší proniknutí do autorova myšlenkového světa je 
v tomto případě přece jen vhodnější seznámit se s již 
několikráte připomínanou knihou. Šíře Krejčího inte-
lektuálního záběru může totiž být pro leckterého méně 
zběhlého čtenáře matoucí. 

Další částí je esej s titulem Co znamenáme pro svět?, 
který původně vznikl pro sborník Co daly naše země 
Evropě a lidstvu III. Svobodný národ na prahu třetího 
tisíciletí (eds. Ivan Havel a Dušan Třeštík). Autor se 
v něm zamýšlel nad českým přínosem pro svět zhruba 
v rozmezí pěti desetiletí po druhé světové válce. Další 
studií je Naše nynější modernita v dějinné perspektivě. 
Vzešla z autorovy přednášky na mezinárodním vědec-
kém kolokviu konaném roku 2007 a ukazuje aplikaci 
Krejčího badatelského pojetí na soudobé fáze moder-
nity. Jako sedmý je v souboru zařazen text úvodního 
referátu J. Krejčího Ženy ve spektru civilizací (Klíčový 
problém ve vývojové perspektivě) na stejnojmenném 
vědeckém kolokviu proběhnuvším v roce 2008. Zá-
věr Náboženství jako pojivo multietnických společností 
tvoří opět překlad části autorova anglického rukopisu 
z téhož roku. Autor se v něm vyrovnává s otázkou ná-
boženství ve srovnávacích religionistických studiích 
a nastiňuje hlavní náboženské struktury (křesťanství, 
islám, náboženská směs Indie a náboženská směs 
Číny). 

Publikace je doplněna jmenným rejstříkem, ang-
lickým résumé a konečně i šestnácti fotografickými 
reprodukcemi ze života Jaroslava Krejčího a jeho ženy 
Anny. Útlý svazek osmi vybraných studií z autorova 
rozsáhlého celoživotního bádání představuje pouze 
malou ochutnávku jeho díla a seznamuje zájemce 
i s Krejčího pohnutým životním osudem. Obojí nabízí 
poutavé, byť nikoli jednoduché čtení. Vždyť profesor 
Krejčí je dnes považován za jednoho ze skutečných 
a zároveň stále vzácnějších polyhistorů.

Petr Gába

BRODŇANSKÁ, Erika: Gregor z Nazianzu : Listy vo 
veršoch. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univer-
zity 2012, 280 s. ISBN 978-80-555-0599-2.

Monografia prešovskej klasickej filologičky ponúka 
komplexný pohľad na básnické listy jedného z najväč-
ších teológov východnej cirkvi, Gregora z Nazianzu, 
ktorý si v boji proti ariánom a iným heretikom vyslúžil 
čestný titul Teológ a ako vynikajúci rečník prívlastok 
kresťanský Démosthenés. Na Slovensku ju možno 
považovať za priekopníčku, pretože sa životu a dielu 
tohto teológa a mysliteľa, ale i básnika a filozofa dote-
raz nikto systematicky nevenoval. V Čechách existuje 
k tomuto autorovi literatúra písaná teológmi (Špidlík, 
Karfíková, Ambros). 

Publikácia má tri základné časti. V predslove, 
ktorý predchádza vlastnému textu, informuje au-
torka monografie o zložitosti problematiky, s ktorou 
je spojený výskum života a diela Gregora z Nazianzu 
(doposiaľ neexistuje súborné kritické vydanie jeho 
spisov). Úvodná kapitola je ľudským i spisovateľským 
portrétom Nazianzskeho. V hutnej skratke je v nej 
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predstavený jeho život a dielo. Druhá kapitola su-
marizuje a hodnotí rukopisnú tradíciu Gregorových 
básnických listov, interpretuje ich obsah a analyzuje 
ich metrickú štruktúru. Najväčší rozsah kapitoly o me-
trike s detailnou analýzou metrickej stránky veršov na-
značuje zameranie autorky. Kapitolu možno označiť 
za originálny prínos autorky k literatúre o Gregorovi. 
Osobitná pozornosť je venovaná profánnym a biblic-
kým príkladom (exempla) ako základnému tematic-
kému prvku výstavby textov. Autorka sa venuje tiež 
funkcii a významu zdanlivo bezvýznamnej veci, oslo-
vení, ktoré Gregor vo svojich veršovaných listoch pou-
žíva, ale ukázalo sa, že sa za nimi skrýva mnoho význa-
mov. Tretia časť knihy obsahuje jednotlivé básnické 
listy v slovenskom preklade spolu s poznámkami 
k veršom. Slovenský preklad veršov „metricky upravil“ 
profesor D. Škoviera. Každému z listov predchádza 
charakteristika s ním súvisiacich reálií a rozbor ich 
kompozičnej štruktúry i obsahu. Ústretovým krokom 
autorky voči recipientom z hľadiska orientácie v texte 
je menný, vecný a zemepisný register i prehľadne spra-
cované profánne a biblické odkazy nachádzajúce sa 
v Nazianzskeho listoch vo veršoch. Je to pozoruhodné, 
pretože knihu vydala univerzita, nie vydavateľstvo, za 
indexom je iste zdĺhavá práca autorky.

K teologickej problematike sa autorka vyjadruje 
veľmi skromne, čo je zo stanoviska klasického filológa 
pochopiteľné, ten chápe text literárne. Do istej miery 

„skromné“ sú však aj úvodné kapitoly o živote a di-
ele Gregora z Nazianzu. Autorka podáva v prevažnej 
miere informácie získané zo sekundárnej literatúry 
a nemá ambíciu priblížiť hlbší pohľad na Gregorovu 
osobnosť a jej vnútorný rozmer plynúci z osobnej lek-
túry diel tohto veľkého teológa a básnika. Autorka 
uvádza veľké množstvo sekundárnej literatúry, novšej 
aj staršej a rôznej proveniencie, citačne bez problémov, 
len niekedy zabudla uviesť prameň, napr. s. 42 citácia 
P. Maasa, s. 62 miesto u Lukiana.

Niekedy však ako keby nebolo jasné, komu je 
práca určená, na jednej strane je v práci kapitola o ru-
kopisnej tradícii listov, bez vysvetlenia sa používa 
termín Schneeballsystem (s. 38), idololatria  (s. 220, 
pozn. 588), neprekladajú sa niektoré citácie z latin-
činy (Seneca, s. 53), z gréčtiny (s. 61, pozn. 105, s. 82, 
pozn. 174, s. 205), na druhej strane klasických autorov 
cituje autorka podľa prekladov a nie z kritického vyda-
nia (passim), považuje za potrebné v poznámke uviesť, 
že Homér bol básnik, autor eposov Ilias a Odysseia 
(s. 224, pozn. 606).

Keď sa autorka odvoláva v texte na nejaké miesto, 
uvádza jeho preklad tak, ako sa nachádza v preklade 
celého listu uvedeného na konci každej kapitoly ve-
novanej tomu listu. Ja by som však niekedy v texte dal 
prednosť doslovnému prekladu, nie básnickému, pre-
tože v ňom sa volia ekvivalenty z rôznych, nielen význa-
mových dôvodov, napr. metrických. Doslovný preklad 
by myšlienku z textu ilustroval lepšie ako básnický. 
Napr. v poznámkach 448 a 449 na s. 191 sa v gréckom 
texte nachádza jedno slovo, eidos, ale v preklade je 
raz krása a raz podoba, na s. 193 sa adjektívum akos-

mos prekladá ako nemiestny (zraz), ale v poznámke 
by mohlo byť aj iné adjektívum, napr. suplement LSJ 
uvádza význam of loose morals, t.j. uvoľnených mravov, 
na s. 194 v pozn. 470 sa prekladá parthenos aidós ako 
panenská skromnosť, lepší by bol panenský stud.

Autorka píše kultivovaným jazykom, zrozumiteľ-
ným štýlom, len niekedy by som volil iný termín, napr. 
na s. 51 sa nachádza „Príklad odvodený z väčšieho pre 
menšie“ (?), na s. 55 je dionýzovský rituál, lepšie kult, 
nie je jasný výraz festival martýrov na s. 121. K termi-
nológii patrí aj pomenovanie dvoch antagonistických 
svetov, v ktorých Gregor žil,  pohanstvo a kresťanstvo 
(tak je nazvaná jedna kapitola práce), alebo svet my-
tológie a biblie (s. 11). Pre kresťanstvo a bibliu nemá 
autorka iné možnosti na ich pomenovanie, ale pre po-
hanstvo používa rôzne synonymá ako antika, antický, 
profánny, klasický, mytologický. Najmenej vhodný sa 
mi vidí výraz antika spolu s adjektívom antický, na-
príklad spojenia antická kultúra, antická vzdelanosť, 
antická epištolografia, antické formy, antické uzavre-
tie manželstva len implicitne znamenajú pohanskú 
antiku.

Veľkosť diela Gregora Nazianskeho dáva predpo-
klad, že autorka sa mu bude venovať aj ďalej a že sa 
dočkáme aj práce o iných druhoch jeho spisovateľskej 
činnosti.

František Šimon

FEJTOVÁ Olga: „Já pevně věřím a vyznávám“ : Re
katolizace na Novém Městě pražském v době pobělo
horské. Archiv hlavního města Prahy – Filozofická 
fakulta UJEP v Ústí nad Labem – Scriptorium, Praha 
2013, 336 s.

Případových studií o českých pobělohorských měs-
tech dosud nevzniklo mnoho a pro problematiku jejich 
rekatolizace v 17. století to platí dvojnásob. O to více 
lze vítat monografii Olgy Fejtové, dlouhodobě se bada-
telsky zaměřující na poznání situace na Novém Městě 
pražském, která její výzkum završuje, resp. naplňuje, 
jelikož autorka bude ve zkoumání tématiky jistě na-
dále úspěšně pokračovat. 

Knihu by bylo možné podle její struktury rozdělit 
do čtyř či pěti základních částí. V úvodní autorka svou 
látku zasazuje do evropského bádání a stanovuje si 
i svůj cíl, jímž je reflexe postupu rekatolizace v každo-
denním životě novoměstského obyvatelstva. Následně 
vymezuje základní pojmy, přičemž se obsáhle věnuje 
termínu konfesionalizace (s jehož užíváním polemi-
zuje) a jejímu prvnímu zformulování Ernstem Wal-
trem Zeedenem. Kapitole o historiografii rekatolizace 
dominuje přirozeně ta jazykově německá (u níž si mj. 
všimla v podstatě vymizení pojmu protireformace, za-
tímco v jiných evropských zemích zůstal zachován), 
značný prostor je poskytnut formulacím a závěrům 
klasiků Heinze Schillinga a Wolfganga Reinharda. 
Zastavila se také u otázky položené právě Schillingem, 
zda vlastně existovala specifická „městská religiozita“. 
Autorka zde i jinak prezentuje nesmírně širokou zna-
lost příslušné literatury, jejíž rozbor a komentář tvoří 
dobrou třetinu celé recenzované monografie. Podobná 
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slova lze ostatně užít i v případě primárních zdrojů, 
tedy soudobých pramenů z novoměstského prostředí, 
v nichž Fejtová plně zúročila svou archivní praxi. Její 
rozbor městských knih, na prvním místě nyní tolik 
populárních knih kšaftů, a komplementárních doku-
mentů je velmi fundovaný a své místo zde nacházejí 
i okolnosti jejich vzniku a využití při současných vý-
zkumech. 

Po rozhledu po literatuře a pramenech následuje 
kapitola, v níž je studovaná problematika zasazena 
do dobových souvislostí a komparována zvláště se 
sice sousedním, ale značně odlišným Starým Městem 
pražským. Autorka se tu věnuje rozloze, počtu obyva-
tel, populačním ztrátám za třicetileté války, ale i měst-
ským privilegiím, sociální topografii či stavebním 
dominantám. Samostatné podkapitoly přitom tvoří 
nábožensko-politický a správní vývoj Nového Města 
v 17. století, stejně jako důsledky konfiskací a emig-
race (u níž není opomenuta ani záležitost jinak často 
opomíjené reemigrace), kde se mohla autorka opřít 
o starší zjištění Václava Lívy a Jaroslavy Mendelové.

V posledních dvou částech knihy přichází na řadu 
jádro sdělení, již avizovaný prožitek náboženského 
dění města jako celku i jednotlivců. První uvedené se 
odráží zvláště v pramenech normativní povahy, jež 
Fejtová podle jejich původu člení na státní, městské, 
církevní a soudní a samostatně o nich také pojednává. 
Čtenářsky vděčný je mj. případ Václava Krucigera, 
který i se svou družkou přestoupil od katolictví k ži-
dovské víře, navíc se ale dopustil trojnásobné vraždy, 
přičemž se ovšem úřady více koncentrovaly na pro-
hřešek první. Privátní sféru náboženského prožitku 
a proměny religiozity Novoměstských autorka studuje 
v první řadě na základě dochovaných knih kšaftů a vel-
kého prostoru se zde právem dočkají knihovna a četba, 
s prokázáním nemalého zájmu čtenářů i o protes-
tantskou literaturu. Speciální podkapitolou je rozbor 
literatury u měšťanských elit, kde Fejtová nachází jen 
nízký podíl náboženských titulů, což přičítá i velkému 
rozsahu těchto knihoven. Na závěr četbu zasazuje 
do širšího vývoje doma i v zahraničí, tam především 
v komparaci s Norimberkem a Gdaňskem.

Autorka i redaktoři vykonali dobrou práci, takže 
kniha má jen minimum (mj. s. 12 …přístup Karl 
Vocelky…) jazykových chyb a překlepů, nejinak je 
tomu i u těch faktografických (např. s. 264 a 315 
L. Špornová je ve skutečnosti L. Šporová). Co je ale 
bohužel velkým nedostatkem této graficky a vizuálně 
půvabné publikace, je u díla takového záběru a zamě-
ření opravdu překvapivá absence rejstříků, jak jmen-
ného, tak místního. Tento fakt bohužel silně limituje 
upotřebení knihy pro ostatní badatele. Uvedená vý-
tka je nicméně prakticky jedinou k jinak autorkou 
precizně zvládnutému a modernímu podání tématu 
s obsáhlým zakomponováním světových výzkumů 
a obdivuhodným vytěžením dostupných pramenů. 
Současně by mohla být výzvou k vytvoření analo-
gických studií pro jiná česká města, ať už královská 
nebo vrchnostenská. 

Jan Kilián
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sach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX 
wiek).  Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice, 
Ostravská univerzita v Ostravě : Katowice – Ostrava 
2011, 296 s. Nobilitas in historia moderna, 5. ISBN 
978-80-7368-936-0 (Ostravská univerzita v Ostravě), 
ISBN 978-83-932082-0-3 (Uniwersytet Śląski w Ka-
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Sborník Šlechtic v Horním Slezsku je pátým svaz-
kem v ediční řadě Nobilitas in Historia Moderna. 
Jejím základem jsou příspěvky z mezinárodní konfe-
rence Šlechtic v Horním Slezsku v novověku s podtitu-
lem Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér 
šlechty Horního Slezska. Konference pořádaná Cen-
trem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity, Instytutem Historii 
Uniwersitu Śląskiego w Katowicach a Muzea Těšín-
ska v Českém Těšíně se odehrála v polském Cieszyně 
ve dnech 5. a 6. listopadu 2009. K vydání sborníku 
však došlo až v roce 2011. Snad by mohla zarazit velká 
prodleva mezi konáním konference a vydáním sbor-
níku, ale již na první pohled je zřetelné, že editoři od-
vedli velký kus práce. Čtenářům tak předkládají velmi 
dobře propracovanou publikaci, která poslouží nejen 
jako připomínka badatelských výsledků jednotlivých 
autorů, ale díky preciznímu provedení se sborník stává 
nepostradatelnou heuristickou příručkou k proble-
matice v této publikaci nastíněné. Kromě obligátního 
soupisu zkratek a soupisu ilustrací totiž čtenář na 
konci knihy v oddíle Seznam pramenů, literatury a in-
ternetových stránek nalezne obsáhlý přehled veške-
rých zdrojů použitých autory v tomto sborníku. Velmi 
užitečné jsou také vyčerpávající rejstříky – zeměpisný 
a jmenný, zrejstříkovány byly nejen hlavní texty jednot-
livých kapitol, ale i popisky vyobrazení a vysvětlivky.

V úvodu editoři vytkli cíle sborníku: nalézt odpo-
vědi a popřípadě položit nové otázky k problematice 
hornoslezské šlechty a jejího vztahu k regionálním 
a nadregionálním centrům, jaké možnosti skýtalo 
toto teritorium z hlediska uplatnění šlechticů domá-
cích i příchozích a vliv jejich kariérních strategií (ať již 
v sledovaném prostoru či mimo něj) na jejich rod – to 
vše na pozadí nezanedbatelného faktoru politicko- 
-geogra fických změn. 

V závislosti na vytčených otázkách je sborník roz-
dělen do tří tematických okruhů: Šlechtic v Horním 
Slezsku, Mezi Vídní a Berlínem, Za hranicemi Horního 
Slezska, Exkurzy. Těmto okruhům předchází Prolog, 
kde Jiří Brňovják načrtl základní pojmy, které se vinou 
celým sborníkem. Jarosław Kuczer představil vývoj 
raněnovověkého panského stavu ve slezských knížec-
tvích a Jiří Peterka poukázal na jeden ze stěžejních 
pramenů pro výzkum hornoslezské šlechty – Zemské 
knihy v Zemském archivu v Opavě.

I v prvním oddíle Šlechtic v Horním Slezsku nalezne 
čtenář příspěvky představující klíčové prameny pro 
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KRoNIKAvytčené téma. Jiří Stibor předkládá obsáhlý přehled 
pramenů a literatury – především soupisy šlechty, 
které mu umožnily vytvořit zajímavé porovnání 
šlechtických rodů po čtvrtstoletích od patnáctého do 
osmnáctého století. Karel Müller pak poukazuje na 
hmotné památky – erby umístěné na různých „veřej-
ných“ stavbách, které měly šlechtické rody reprezen-
tovat a propagovat. Další autoři na konkrétních pří-
padech nastínili působení šlechtických rodů na území 
Těšínska. Převažují příběhy raněnovověkých šlechticů: 
Wacław Gojniczek popsal konflikt Jana Czela z Cze-
chovic s těšínským knížetem Václavem III. Adamem, 
který vedl k úpadku celého rodu, Radim Jež předkládá 
příběh knížete Adama Václava Těšínského, který pod 
vlivem dobových událostí přestoupil ke katolické víře. 
Marek Vařeka představil Karla I. z Lichtenštejna jako 
cílevědomého muže, který díky svému obratnému, 
i když ne vždy transparentnímu jednání pozdvihl svůj 
rod do knížecího stavu. David Pindur poukázal na 
důsledně katolický rod Oppersdorfů a Jiří Kubeš pak 
nastínil působení Verdugů v hornoslezském teritoriu. 
Středověk svým příspěvkem zastoupil Petr Kozák, 
který poukázal na kariérní strategii a majetkovou po-
litiku Bernarda Bírky z Násilého. Ryszard Kaczmarek 
pak příběhem hornoslezského magnáta Jana Hen-
ryka XI Hochberga představil novověkou postavu.

Ve druhém oddíle Mezi Vídní a Berlínem se autoři 
zabývali vztahem hornoslezských šlechticů k velmo-
cenským centrům. Małgorzata Konopnicka se po-
kusila odhalit postoje a vztahy hornoslezské šlechty 
k pruskému dvoru. Zbyněk Žouželka se věnuje nobi-
litacím Slezanů, kteří zachovali věrnost Marii Terezii 
v období slezských válek. Milan Myška načrtl poutavý 
příběh hraběte Alberta Josefa Hodice, šlechtice, který 
se neostýchal dát najevo své sympatie k pruskému pa-
novníkovi, a to i přesto, že riskoval negativní odezvu 
ze strany Habsburků. Dlouho dokázal balancovat na 
tenké niti napjatých vztahů dvou často znesvářených 
panovníků, nakonec však byl okolnostmi nucen k jas-
nému příklonu na stranu pruského krále. Dušan Uh-
líř představil genealogii rodu Lichnovských z Voštic. 
Jiří Jung pak na příkladu Karla Maxe Lichnovského 
a jeho manželky ukázal příklad kariéry a kulturního 
působení ambiciózního šlechtice v pruské metropoli 
v první třetině 20. století.

V předposlední části Za hranicemi Horního Slez-
ska ukázali autoři možnosti uplatnění mimo území 
sledovaného teritoria. Bożena Czwojdrak vyprávěla 
o Janu Mężykowi z Dabrowce, Slezanovi ve službách 
koruny, Jerzy Sperka nastínil problematiku migrace 
hornoslezské šlechty do polského království za vlády 
jagellonské dynastie. Jan Štěpán se zabýval kariérou 
slezského šlechtice v církevním prostředí, na níž chtěl 
ukázat využívání rodinných vazeb ke společenskému 
a kariérnímu vzestupu. Frederyk Federmayer pak 
představil profesní vývoj absolventa Trnavské uni-
verzity pocházejícího ze Slezska, Christopha Georga 

Hilschera, jenž jako jeden z mála tamnějších studentů 
našel uplatnění ve světské sféře.

Poslední část nazvaná Exkurzy obsahuje příspěvky, 
které se Slezskem souvisejí pouze okrajově, ale pomo-
hou zasadit téma sborníku do širšího kontextu. Jan 
Al Saheb demonstroval proměnu příjmové struktury 
a diferenciaci šlechty v šestnáctém století na příkladu 
severovýchodní Moravy. Tomáš Krejčík ukázal kariéru 
panského úředníka Adama Wittmanna von Denglaz. 
Václav Horčička se ve svém příspěvku zabýval otázkou 
vyvlastnění majetku Lichtenštejnů v roce 1945, kde se 
zaměřil především na strategie Františka Josefa II. pro 
ochranu majetku na území Československé republiky.

Sborník je logicky uspořádán a drží se striktně 
koncepce představené v úvodu. Jde o publikaci velmi 
dobře propracovanou jak po stránce obsahové, tak 
formální. Jednotlivé příspěvky – i přes vcelku úzké te-
ritoriální vymezení – mohou být pro čtenáře užitečnou 
inspirací z hlediska metodologie. Díky práci editorů 
není sborník pouze shlukem k sobě poskládaných 
tematických textů, neboť díky obsáhlým rejstříkům 
a soubornému seznamu pramenů a literatury sborník 
dobře poslouží i těm čtenářům, kteří si v něm potře-
bují vyhledat jen některý konkrétní detail k dané osob-
nosti či místu.

Ivana Austová

SMETANA, Robert: Vzpomínky na Rudolfa Firkuš
ného. Brno : Janáčkova akademie múzických umění 
v Brně, 2012, 47 s. ISBN 978-80-7460-016-6.

Český národ si bohužel v dostatečně velké míře 
neváží umělců, kteří proslavili naši zemi za jejími hra-
nicemi. Spíše se situace v tomto směru neustále zhor-
šuje. Jednou ze světlých výjimek je vydání vzpomínek 
na Rudolfa Firkušného (* 1912, Napajedla, † 1994, 
USA) z pera jeho přítele, hudebního vědce Roberta 
Smetany. Práce vychází k 100. výročí narození R. Fir-
kušného. Drobnou knížečku můžeme chápat jako 
důležitý doplněk k životu jednoho z našich nejlepších 
klavíristů 20. století. Autorův výklad je zaměřen pře-
devším na mládí tohoto skvělého umělce. Čtenář se 
tak může více dozvědět například o rodinném zázemí 
R. Firkušného, o jeho blízkém vztahu k prezidentu 
T. G. Masarykovi, o tom, jak mladý klavírista studoval, 
i o celkovém charakteru tehdejší doby. Speciální kapi-
tola je věnována Firkušného pařížskému pobytu – ob-
zvláště jeho setkání s legendárním francouzským kla-
vírním pedagogem Alfredem Cortotem (1877–1962). 
Závěrečná kapitola z pera sestry Rudolfa Firkušného 
působí jako velmi zajímavý doplněk k vyprávění Ro-
berta Smetany. K textu jsou rovněž přičleněny dvě pří-
lohy: vzpomínky Rudolfa Firkušného na hudebního 
skladatele Leoše Janáčka a Firkušného přednáška 
přednesená 7. listopadu 1993 u příležitosti udělení 
čestného doktorátu Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně Rudolfu Firkušnému.

Adam Židek


