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PINDUR, David – TURÓCI, Martin a kol.: Šľachta 
na Kysuciach a jej susedia. Čadca – Český Těšín – Ži-
lina : Muzeum Těšínska, Kysucké múzeum v Čadci, 
Považské múzeum v Žiline, 2012, 263 s. ISBN 978-
80-86696-26-3 (Muzeum Těšínska), 978-80-970780-
1-0 (Kysucké múzeum v Čadci).

V roce 2012 obohatila knižní trh další z řady sou-
borných publikací, jež na svých stranách prezentují 
dosavadní výzkumy stále atraktivního tématu, kterým 
pro mnohé badatele jsou právě dějiny šlechty. Kniha 
tak navazuje na celou škálu odborně velmi významné 
literatury z let nedávno minulých, jež v některých pří-
padech dokonce stanovila či alespoň naznačila, jakým 
směrem by se mohl tento výzkum ubírat v příštích 
letech a na jaké otázky by měla historiografie hledat 
odpověď. Lze tedy považovat za úctyhodný počin, že 
podobná publikace byla vydána na základě vzájemné 
spolupráce českých a slovenských badatelů.

Sborník Šľachta na Kysuciach a jej súsedia vzešel 
z činnosti tří muzeálních institucí, Kysuckého múzea 
v Čadci, Muzea Těšínska a Povážského múzea v Žilině, 
spojených v projektu Historía spája. Jde vlastně o pub-
likaci, jejímuž vydání předcházelo uspořádání stejno-
jmenné konference v květnu roku 2012 v Krásně nad 
Kysucou. Recenzovaná kniha tedy v podstatě sdružuje 
pod jedinou knižní vazbou a společnou myšlenkou 
velmi pestré konferenční příspěvky úzce tematicky 
specifikovaného i metodologického zaměření. Na její 
konečné podobě se podíleli nejen slovenští a čeští his-
torikové, ale i archeologové a publicisté. 

Ačkoliv většina článků dosahuje vysoce odborné 
úrovně (za jejich vydáním stojí viditelně složitý a dlou-
hodobý výzkum), musím připustit, že publikace je ke 
své škodě na několika místech postižena zbytečnými 
formálními nedostatky (u některých autorů jde o ne-
úplné citace obrazových příloh získaných z interne-
tových zdrojů; nelze opomenout ani skutečnost, že 
sa motný název úvodu Quid tibi nobilitas je v obsahu, 
umístěném na závěr publikace, vytištěn s chybou 
vzniklou jistě z pouhé nepozornosti). Zároveň jsem 
toho názoru, že ne všechny uveřejněné příspěvky by 
zaslu hovaly být zařazeny do tohoto jinak velmi zdaři-
lého konferenčního sborníku. 

Ať již tak editoři učinili vědomě, či nikoliv, pomy-
slně rozdělili knihu do dvou nápadně vyhraněných 
celků. Jako první jsou ve sborníku uveřejněny články 
slovenských badatelů. Hned první příspěvek spoluau-
torů Petera Bednára a Zuzany Stanekové Budatínský 
hrad vo svetle archeologických nálezov (s. 7–17) shr-
nuje dějiny a vývoj jedné z nejdůležitějších stavebních 
památek z oblasti Kysuce a upozorňuje na nejnovější 
archeologické výzkumy, které umožňují přiblížit i ži-
vot šlechty na tomto starém feudálním sídle. Budatín-

skému hradu by se měl podle zvoleného názvu věnovat 
i autor následující studie. Peter Šimko však v článku 
Budatínský hrad – komunikační uzol v minulosti 
(s. 18–28) necharakterizuje hospodářský a komuni-
kační význam tohoto architektonického objektu, jenž 
je jistě nepopiratelný, nýbrž se již téměř od počátku 
zabývá historií několika mostů, které přetínaly řeku 
Váh. Bezesporu jde o zajímavou studii, leč uveřejně-
nou pod naprosto neodpovídajícím názvem a zdá se, 
že i v tematicky nevhodně zvoleném sborníku. Spíše 
dějinám hospodářství, respektive dřevařského prů-
myslu na Kysuci než problematice šlechty usazené 
v tomto re gionu věnovala svůj článek Rozvoj železniční 
dopravy na Kysuciach a jej vplyv na podnikateľské akti-
vity šľachty v oblasti drevárského priemyslu (s. 67–79) 
i Veronika Pauková. Příspěvek Adama Buchty Kto 
vlastne bol župan Bohumír, šľachtic z prvej písomnej 
zmínky (1244) o Kysuciach? (s. 29–37) je návratem do 
středověkého období kysuckých dějin a velmi vyčerpá-
vajícím souborem dostupných informací o prvním do-
loženém držiteli tohoto území. Župan Bohumír se zde 
přesvědčivě jeví jako postava hodná uceleného studia, 
neboť za svého života byl jistě jedním z nejvýznamněj-
ších uherských šlechticů 13. století. Blanka Králíková 
ve svém textu nazvaném Alexander Pongrác – zemian-
stvo a šľachta na Kysuciach a blízkom okolí (s. 54–66) 
čtenáře seznamuje s postavením a majetky tohoto 
šlechtického rodu, jenž má v historii regionu rovněž 
své místo. I následující články slovenských badatelů 
se zabývají rozsáhlými a souhrnnými genealogickými 
studiemi, které se především týkají držitelů panství 
Budatín, jedné z územních částí Kysuce. O potomcích 
Mikuláše Suňoga, abovského podžupana, o význam-
ném rodu ovládajícím téměř tři staletí část horního 
Pováží píše Andrea Paráčová v článku Suňogovci 
z Ja senice a Budatína (s. 38–53). Jedná se o skutečně 
velkorysý genealogický exkurz s bohatě citovanými 
odkazy na použitou literaturu a dostupné prameny. 
Osudům jednoho z posledních majitelů zmiňovaného 
panství se naopak věnoval Martin Turóci ve studii 
Gejza Čáki – šľachtic v povojnovom Česko-Slovensku 
(s. 80–94). Nastínil nejen původ tohoto pro region 
významného aristokrata, ale podrobně v jednotlivých 
kapitolách pojednal především o vyrabování budatín-
ského hradu po druhé světové válce a o následné kon-
fiskaci majetku a ztrátě samotného občanství hraběte 
Csákyho. Životní pouť této osobnosti se jeví jako velmi 
inspirativní příběh, avšak odborné historické studii by 
více slušel objektivní nadhled a méně zřetelný projev 
obdivu a osobních sympatií. Několik generací předků 
hraběte Gejzy Csákyho pak rozebírá článek Michala 
Jureckého Rodokmeň grófa Gejzu Čákiho v zbierkách 
Povážského múzea v Žiline (s. 95–105). Onen domnělý 
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předěl mezi slovenskými a českými příspěvky tvoří 
jakási krátká a rozporuplná esej Drahoslava Machaly 
uveřejněná pod názvem Priznajme sa k slovenskej 
šľachte (s. 106–112), v níž autor naprosto pomíjí sebe-
stručnější citace i poznámkový aparát. Svým přehnaně 
propagačním charakterem snižuje toto pojednání jinak 
vysokou odbornou úroveň recenzovaného sborníku. 

Články českých autorů uvozuje studií Uherská 
šlechta a slezští Piastovci na počátku raného novo-
věku (rodové aliance ve víru politiky a osobní prestiže) 
(s. 113–144) Radim Jež, jenž svou práci založil na vy-
nikající znalosti dostupných pramenů, tuzemské i za-
hraniční literatury. Čtivým a informačně vyčerpáva-
jícím způsobem postihuje utváření vazeb posledních 
čtyř generací rodu těšínských Piastovců s uherskými 
šlechtickými rody. Na příkladech Hedviky Těšínké 
a Sidonie Kateřiny Sasko-Těšínské dokládá význam 
navazování vzájemných vztahů mezi nejurozenějšími 
vrstvami společnosti na historickém území Slezska 
a Slovenska (Uher). Tematicky naprosto odlišnému 
tématu se věnuje následující příspěvek Martina Krůla 
Posádka na Jablůnkovských šancích. Příspěvek k po-
znání života v raně novověkém opevnění (s. 145–162). 
Ačkoliv tento systém novověkého opevnění na po-
mezí Slezska a Uher představoval důležitou obchodní 
spojnici a výrazný fenomén novověkých dějin tohoto 
území, je nutné konstatovat, že dějin šlechty se autor 
dotýká jen velmi okrajově. Krůlova studie se snaží po-
skytnout rámcový přehled budování zdejší fortifikace, 
nahlédnout do podmínek života posádky v horském 
opevnění a přínosně využít získané poznatky k analýze 
artefaktů hmotné kultury. Studie Pražmové z Bílkova 
a barokní náboženské festivity ve Frýdku (s. 163–187) 
od Davida Pindura shrnuje vztah barokního šlechtice 
Františka Viléma Pražmy z Bílkova ke katolické církvi, 
který mohl být, navzdory představám o katolické vrch-
nosti přelomu 17. a 18. století, komplikovaným a ne 
vždy dobrosrdečným. Problematiku neméně kompli-
kovaných vzájemných vazeb, tentokrát však z doby 
dřívější, rozebírá článek Jana Al Saheba Slezská nižší 
šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou 
horou. Osobní aspirace versus reální kariérní možnosti 
na příkladu Valentina Pavlovského (s. 188–201). Při-
pomíná důležitou úlohu klientelismu a nepotismu, 
jež společně s konfesionalizací zásadním způsobem 
ovlivňovaly výběr příslušníků některých slezských 
šlechtických rodin při obsazování lukrativních míst ve 
správních strukturách olomouckého biskupství. Zá-
věrem sborníku je konečně uveden příspěvek Lenky 
Vašutové týkající se sporů a vzájemných styků poddan-
ských měst s místními hejtmany, jež autorka nazvala 
Šlechtici v roli hukvaldských hejtmanů a zástupců 
vrchnosti a jejich kontakty s městy ve druhé polovině 
17. a v 18. století (s. 202–217). Její práce ve stručnosti 
líčí činnost zástupců nižší šlechty v roli hejtmanů a po-
vahu vztahů s poddanskými městy, které se nerozvíjely 
pouze na byrokratické úrovni, ale i v rámci společen-
ského života. 

Recenzovaný sborník je tedy skutečně pestrou 
publikací nepochybně hodnou soustředěného zájmu. 

Přes drobné nedostatky je stále jedinečným písemným 
počinem, který se jako první uceleně věnuje výlučně 
tématu šlechty ve vzájemně historicky propojených 
regionech Kysuce, Horního Pováží, Těšína a Moravy. 
Nabízí v mnoha případech nejen možnost seznámit se 
s kvalitními pracemi mnoha zasvěcených odborníků, 
ale jako smysluplná vědecká práce klade otázky pro 
další ucelené studium. Šlechta tohoto regionu sice ne-
patřila k rodům nejvýznamnějším, ale klíčově ovlivnila 
své prostředí. Cíl, který si stanovili sami autoři, a to vy-
vrátit tvrzení, že na Kysuci žádná šlechta neexistovala, 
se tak bezesporu podařilo naplnit. 

Jana Knapíková

GRUlICH, Josef: Migrace městského a vesnického 
oby vatelstva : Farnost České Budějovice 1750–1824. 
Monographia historica, 13. Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích : České Budějovice 2013, 
392 s. ISBN 978-80-7394-374-5.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích vydala 
ve své edici Monografia Historica. Editio Universitatis 
Bohemiae Meridionalis (sv. 13) studii Josefa Grulicha 
o migracích mezi městem, předměstím a vesnicemi 
farnosti České Budějovice v druhé polovině 18. stol. 
a na počátku 19. stol. Práce představuje historicko-
demografickou analýzu problematiky teritoriálního 
pohybu v období osvícenských reforem, v tomto pří-
padě důležitého zrušení nevolnictví, na jehož dopad se 
autor zaměřil.

Úvod monografie autor zasvětil teoriím migrací, 
metodologii práce a pramenné základně. Tato část je 
ozdobou celé knihy, protože Josef Grulich se důkladně 
obeznámil s problematikou migrací a jejich nelehkého 
výzkumu v minulosti. Celá úvodní kapitola má přes 
100 stran, což do jisté míry hovoří za vše. Podstatné 
je, že zároveň představuje kvalitní ucelený přehled 
o dosavadní literatuře k dané otázce. Autor skutečně 
prostudoval zejména zahraniční, v mnoha případech 
anglojazyčnou literaturu, aby našel co možná nejvíce 
návodů k průzkumu tématu, který patří v historiogra-
fii k nejobtížnějším. Josef Grulich čtenáře o kvalitě 
odvedené práce brzy přesvědčí a jeho kniha se pro 
všechny zájemce o další výzkum migrací může stát zá-
kladním zdrojem informací o teorii a metodologii.

Teorie migrací se autor snažil uspořádat podle růz-
ných přístupů a správně zdůraznil, že řada z nich vy-
cházela z ekonomického pohledu a potřeby pracovní 
síly: […] zmiňované teorie zohledňují makroekono-
mické procesy a ekonomicky podmíněné individuální 
rozhodování jednotlivce (s. 20). Např. podle neokla-
sické ekonomické teorie legální migrant kalkuluje 
náklady, které musí odečíst ze zisku, což je poněkud 
příliš stavěno jen na ekonomických faktorech. Kul-
turní antropolog by snad mohl jízlivě poznamenat: 
Kdyby jen ubohý migrant věděl, co vlastně kalkuluje. 
Teorie migračních sítí a teorie migračních systémů, ji-
miž autor pokračuje, přece jen lépe odpovídá pohledu 
na migranta, jeho motivy, předpoklady a směry mig-
race. Především teorie migračních systémů se snaží 
propojovat zemi původu a její význam pro migrace 
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s cílovou zemí. Institucionální teorie jde ještě dál a ho-
voří o podpoře různých organizací a jednotlivců při 
vycestování osob. Přesto teorie téměř bezvýhradně vy-
cházejí z pracovních migrací. Napadá mě tedy otázka, 
kam zařadit např. pohyb mormonů, kteří přijíždějí 
do evropských zemí s cílem přivést zdejší obyvatele 
ke své víře. Misionářský pohyb může být chápán jako 
pracovní, ale těžko se misijní činností živí mormoni 
v místě své misie. Platí autorovo tvrzení: Migraci lze 
vysvětlovat z různých úhlů pohledu, od individuálních 
pohnutek a subjektivního prožívání přes rodinné sítě až 
po specifika svébytných etnických a kulturních skupin 
(s. 31). Myslím si, že v kapitole mohla být zmíněna Le 
Playova teorie, kterou autor dobře zná a která se týká 
otázky migrací, ačkoliv podstatnější význam má pro 
dějiny rodiny.

 Po teoretickém úvodu následuje historický exkurz 
do dějin města Českých Budějovic a okolních vesnic, 
tzn. do dějin zkoumaného teritoria. Třetí kapitolu 
autor věnuje populačnímu vývoji farnosti České Budě-
jovice ve sledovaném období druhé poloviny 18. stol. 
Postupně se zabývá počty narozených, oddaných 
a zesnulých, podrobněji mortalitními krizemi a přiro-
zeným přírůstkem obyvatelstva. Při sledování vývoje 
velikosti Českých Budějovic mě poněkud zarazilo po-
užití termínu počet obyvatelstva v tabulce II. 2. Jelikož 
tyto „počty“ byly učiněny Františkem Kavkou na pod-
kladě redukčního koeficientu, asi bych v titulku tuto 
záležitost nějak zmínil, protože o skutečné počty se 
nejedná. Podobně v tabulce III. 7. v kapitole o úmrtích 
autor vyčíslil kojeneckou a dětskou úmrtnost podle 
věkových skupin v procentech, ale úmrtnost se po-
čítá v promile na celkové počty narozených, přičemž 
v tomto případě se zřejmě nejedná o úmrtnost, nýbrž 
o podíly v celkovém množství zesnulých dětí.

V rámci analýz počtů narozených se Josef Grulich 
dotkl problému zrušení nevolnictví a jeho dopadu na 
populaci ve farnosti České Budějovice. Podle známého 
předpokladu o úprku vesničanů do měst by po roce 
1781 ve městě […] mělo […] docházet ke zvyšování 
počtu narozených na úkor jejich množství ve vesnickém 
prostředí (s. 158). Autorův výzkum prý nic takového 
neprokázal a při prvním pohledu na roční počty naro-
zených to tak skutečně vypadá, přesto nemohu s tímto 
tvrzením bez výhrad souhlasit. Po sečtení úhrnů za 
pětiletí zjistíme, že v letech 1776–1780 činil počet na-
rozených v  Českých Budějovicích 520, v následujícím 
pětiletí, tzn. bezprostředně po zrušení poddanství, jen 
530, ale v letech 1786–1790 už 673, a následně do-
konce 802 (1791–1795). Zatímco v letech 1776–1780 
představovala narození ve městě necelou polovinu 
(48 %) narozených v celé farnosti, v letech 1791–1795 
to bylo téměř 55 %. Samozřejmě platí autorovo tvr-
zení, že […] přibývání českobudějovického obyvatel-
stva bylo dáno vysokou plodností žen, kterou ovlivňoval 
relativně nízký věk při prvním sňatku […] (s. 160), ale 
zdá se, že jistý posun obyvatelstva ve farnosti nastal. 
Neustálý růst počtu narozených ve městě je zajímavý 
i z hlediska častých dětských epidemií v daném období, 
protože nemoci se lépe šířily v prostředí s vysokým 

podílem nejmenších a malých dětí. Jistou příčinou 
růstu počtu narozených by tedy mohlo být častější 
umírání nejmenších dětí a zkracování meziporodního 
intervalu. Svou roli mohlo sehrát střídání generací, 
v zásadě jakýsi nástup „silné“ generace, ale vzhledem 
k velké hladové krizi v letech 1771–1772 nebyly nastu-
pující generace asi nejsilnější.

Spornou otázkou je podle mého názoru vliv ne-
štovicových epidemií na počty nemanželských početí 
a narození (s. 161). Chápu, že se autor snaží vysvětlit 
občasný nárůst nemanželských novorozenců úmrt-
nostními krizemi jako hladomor, i když ani o tomto 
spojení nejsem přesvědčen. Je pravda, že středověké 
a raněnovověké morové epidemie vyvolávaly poněkud 
volnější sexuální chování, ale nevím o tom, že by se 
něco podobného prokázalo u jiných krizí včetně hlado-
moru. Spíš se domnívám, že hladem zmožené obyva-
telstvo nemělo pomyšlení na podobné výstřelky. Jeho 
jedinou starostí bylo sehnat něco do úst. Nedostatek 
jídla asi neměl stejný dopad na lidskou psychiku jako 
téměř jistá smrt v náručí černé rány a ani se stejným 
způsobem neprojevoval. V případě epidemií neštovic 
mě nenapadá žádný důvod k zesílení nevázaných mi-
momanželských sexuálních styků. Tyto epidemie po-
stihovaly zejména děti, zatímco dospělé obyvatelstvo 
mělo v této době pravděpodobně už poměrně dobře 
vyvinutou imunitu vzhledem k četnosti neštovico-
vých epidemií v 18. stol. Snad by bylo možno v této 
otázce odkázat k důležité větě v další autorově kapitole 
o sňatcích: Nejnižší počty oddaných jsou doložitelné 
v období velkého hladomoru (1771) (s. 167). Za de-
mografických krizí dočasně klesala sňatečnost a te-
oretická strategie snoubenců vyvíjet nemanželským 
početím tlak na vlastní rodiče mohla snáze selhávat. 
Museli bychom ovšem přijmout teorii strategického 
nátlaku na rodiče za opodstatněnou. Pokud strategie 
selhala, snoubenci nevstoupili do manželství a dítě se 
narodilo mimo ně. 

Vlastní kapitoly věnované pracovním a sňatkovým 
migracím jsou zpracovány velmi podrobně a kvalitně. 
Josef Grulich na počátku kapitol vysvětluje metodiku 
práce a v zásadě kapitolám nelze nic vytknout, přesto 
bych se pokusil právě zde o asi nejpodstatnější pole-
miku s autorovým postojem k tématice. Ani nevím, 
zda můžu následující řádky polemikou nazvat, nebo 
zda se jedná jen o určité drobné nejasnosti a pochyb-
nosti. Jde o celou koncepci migrací. Položím si jedno-
duchou otázku – lze vyvodit migrace z údajů uvede-
ných v církevních matrikách? V historické demografii 
se obvykle pracuje s termínem teritoriální původ, pro-
tože matriky neuvádějí a nesledují skutečný pohyb, 
ale jen původní lokalitu pobytu (narození). Vlastně 
ani nevíme, zda matriky zmiňovaly místo pobytu, 
narození nebo snad ještě nějaké jiné místo původu, 
na které se daný člověk dostal migrací během svého 
života. Proto se používá poněkud přesnější termín 
teritoriální původ. Na druhou stranu nelze v podstatě 
autorovi užívání termínu migrace vytknout, protože 
se v zásadě o mechanický pohyb jednalo. Nelze zpo-
chybnit autorovo tvrzení: Matriční evidence zemřelých 
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představuje neprávem opomíjený pramen, který lze 
použít nejen ke sledování přirozené měny, ale také za 
účelem výzkumu migrací městského i venkovského oby-
vatelstva. V tomto směru je vždy velmi důležitá zmínka 
místa původu a lokality, ve které došlo k úmrtí. Uvede-
ným způsobem bývají dodatečně odhalovány pracovní 
migrace, které je možné sledovat na základě srovnání 
charakteru výchozí a cílové sídelní jednotky a z hlediska 
rozsahu uskutečněné migrace. (s. 102) Josef Grulich 
využil pečlivě zaznamenaná data v matrikách farnosti 
České Budějovice, tzn. údaje o místě původu a úmrtí, 
jejichž kombinací statisticky vyhodnotil hlavní a méně 
důležité směry migrací a teritoriální původ zesnulých. 
Málokterý badatel má takové štěstí, aby v matrice ob-
jevil místa původů zemřelých.

Podobným způsobem dokázal Josef Grulich velmi 
šikovně zpracovat sňatkové matriky. Srovnával místo 
pobytu novomanželů před sňatkem a po jeho uza-
vření: U svobodných osob (mužů i žen) bylo za výchozí 
infor maci pokládáno bydliště rodičů, uváděné větši-
nou s odkazem na otce (s. 252). U vdovců a vdov bylo 
adekvátně zvoleno místo původu zesnulého manžela 
(manželky). Neexistuje ale žádná jistota, že bydliště 
rodičů nebo vdovců bylo skutečně místem pobytu 
před manželstvím, i když samozřejmě ke směru mi-
grace poukazovat může. Velkým problémem tako-
vého výzkumu je nezahrnutí všech osob, které se na 
migracích podílely. Ačkoliv v matrice zesnulých by 
teoreticky měli být uvedeni všichni obyvatelé farnosti, 
nejsou tam osoby, které se vystěhovaly. Z přistěho-
valců mohla řada získat domovské právo a jako místo 
původu jim asi byla zapsána farnost. Je samozřejmě 
pravdou, že tytéž problémy by postihly analýzu terito-
riálního původu, která rovněž nemůže být nikdy abso-
lutní. Základní tendence a směry jsou dány i tak a více 
nelze udělat. Je obtížné akceptovat kvalitu matričních 
záznamů a jejich pravdivost. Josef Grulich si dovolil 
přesvědčeně tvrdit, že […] zvláště v případě řemeslnic-
kých a obchodnických rodin, které měly osobní nebo 
profesní vazbu na vzdálenější lokality městského typu, 
byly poměrně časté migrace svobodných žen do míst 
vzdálených 20–29 kilometrů (Český Krumlov, Kaplice, 
Mezimostí nad Nežárkou, Nové Hrady, Třeboň, Veselí 
nad Lužnicí, Vodňany) […] (s. 281). Když jsem tento 
text četl, připsal jsem si k němu poznámku: Jak to 
(autor) ví? Samozřejmě jde o výsledek analýzy místa 
pobytu po uzavření sňatku, ale přiznám se, že bych 
to muto údaji asi tolik nedůvěřoval, ačkoliv autorovi 
vlastně nezbývalo nic jiného, než důvěru v pramen 
vložit. 

Autor se snažil sledovat různé typy migrací podle 
věkových skupin, pohlaví a podle rodinného stavu 
(svobodný, ženatý, vdaná, vdovec, vdova). Zároveň 
se zaměřil na profese (sociální statuty) migrantů, aby 
zjistil míru, jakou se jednotlivé sociální skupiny na 
migracích podílely. U žen byla nejčastěji sledována 
profese otce. Velmi podrobně se Josef Grulich věnoval 
analýze migrací mezi lokalitami v rámci farnosti, tzn. 
zejména mezi městem Českými Budějovicemi, jeho 
předměstím a venkovem. Pokoušel se tak zkoumat 
vlivy venkovského a předměstského zázemí na cent-
rum a naopak. Ne všechny analýzy byly pochopitelně 
možné. Při popisu sňatkových migrací vdov autor 
konstatoval, že všechny případy pohybu vdov […] není 
možné doložit, neboť u vdov zapisovaných do matriky 
byl při sňatku uváděn pouze odkaz na zesnulého muže, 
nikoliv otce (s. 297). Tyto ženy mohly mít rodiny mimo 
město, podle zesnulého manžela se to však nedalo 
zjistit. Napadlo mě, zda by nešlo v počítačové databázi 
najít první sňatky těchto žen: alespoň v migračním 
pohybu mezi městem a venkovem by se snad první 
sňatky najít daly, protože by byly uzavřeny v rámci far-
nosti, a tudíž by neměly v databázi scházet.

Všechny dosud zmíněné pochybnosti jsou jen ja-
kousi úvahou, jíž dospívám k závěru, že Josefu Gruli-
chovi nelze nic vyčíst. Stanovil si jasnou metodu práce, 
kvalitně zpracoval dostupná data a jejich výjimečnosti 
velmi dobře využil. Migrační jevy analyzoval textově, 
tabulkově a graficky – celá kniha je protkána velkým 
množstvím tabulek, grafů a map, pomocí nichž se 
autor snažil podrobně vysvětlit základní tendence. Po-
drobnost může být na některých místech pro čtenáře 
možná zmatečná, např. tabulky na s. 217–219 jsou 
z mého pohledu udělány složitě a zdvojeně, přestože 
měly zřejmě zjednodušovat. Seznam pramenů a litera-
tury zabírá přes 40 stran, o bohaté literatuře, kterou 
autor ve své práci využil, již byla ostatně řeč. Je třeba 
zdůraznit, že monografie představuje po všech strán-
kách výbornou práci, zvláště proto, že pojednává o do-
sud u nás téměř nezkoumaném, ale v současné světové 
historiografii velmi žádáném tématu. Odvaha Josefa 
Grulicha pustit se do tohoto tématu přinesla ovoce 
a kniha bude v následujících letech patřit k základním 
monografiím české historiografie o migracích. Termi-
nologický problém rozdílu mezi teritoriálním půvo-
dem a migracemi není z tohoto hlediska podstatný: 
lepší možnosti ke sledování migrací pravděpodobně 
nikdy nebudou – proto je tento pokus odpovídající, ba 
až nečekaně dobrý. 

Radek Lipovski
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SUŁEK, antoni: Obrazy z życia socjologii w Polsce. 
Warszawa : Oficina naukowa, 2011, 372 s. ISBN 978-
83-7459-123-2.

Antoni Sułek vydal v předloňském roce publikaci 
s názvem Obrazy z życia socjologii w Polsce. K přednos-
tem autora patří důkladná znalost oboru především 
v akademickém prostředí, protože se řadí k předním 
polským sociologům, navíc obdobné problematice vě-
noval již některé své starší práce. Sułek (*1945) působí 
dlouhodobě na Varšavské univerzitě (1968: absoluto-
rium sociologie na Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, 1974: doktorát tamtéž s prací Miejsce 
eksperymentu w naukach społecznych, 1990: habilitace 
tamtéž s prací W terenie, w archiwum i w laboratorium. 
Studia nad warsztatem socjologa, 2002: profesura 
tamtéž). V letech 1989–2009 vedl v Sociologickém 
institutu Zakład Metodologii Badań Socjologicznych, 
v období 2002–2005 řídil celý institut (dyrektor Insty-
tutu Socjologicznego Uniwersytetu Warszawskiego). 
Ve své práci se zabývá především metodologií a ději-
nami sociálního bádání, teorií a výzkumem veřejného 
mínění, reflexí sociologie v Polsku aj. Publikoval celou 
řadu přínosných textů, například Eksperyment v bada-
niach społecznych (Warszawa : PWN, 1979), W te renie, 
w archiwum i w laboratorium (Warszawa : Uniwersytet 
Warszawski, 1990), Sondaż Polski. Przy garść rozpraw 
o badaniach ankietowych (Warszawa : Wydawnictwo 
IFiS PAN, 2001), Ogród metodologii socjologicznej 
(Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 
2002). Angažoval se také v Polskim Towarzystwie So-
cjologicznym, které v letech 1994–1998 vedl. 

Autor vnímá sociologii velmi široce a prezentuje 
ji jako barvitou a zajímavou vědu. Nevidí v ní pouze 
souhrn různých idejí, teorií nebo výsledků výzkumů. 
Je součástí akademického prostoru, mnohých vědec-
kých institucí, reprezentují ji také metody či lidé, kteří 
je utvářeli. Právě jim věnoval v této knize Sułek svoji 
pozornost. Text rozdělil do dvou oddílů, z nichž první 
nazval Z historii (z historie) a druhý Z obsewacji (z po-
zorování). V každém soustředil několik fundovaných 
skic ze života sociologie v Polsku od konce 19. do po-
čátku 21. století. Jednotlivé příspěvky tvořící danou 
publikaci vznikaly postupně v letech 1972–2010 a jsou 
založeny na analýze sociologických textů a výzkumů, 
osobních i úředních materiálů a v neposlední řadě 
rovněž na zúčastněném pozorování života sociologie 
v posledních několika desetiletích. Celý výklad je při-
tom zodpovědně veden v širším historicko-sociálním 
kontextu. Úvodní studie prvního oddílu se zaměřila 
na analýzu polské recepce sociologické studie Émila 
Durkheima Sebevražda z roku 1897. Na jejím příkladě 
autor sleduje pronikání klasických sociologických děl 
do Polska a jejich přijímání, resp. odmítání. 

Následující práce rozebírá uskutečňované výzkumy 
nezaměstnanosti ve třicátých letech minulého století, 
které byly cíleny na poznání nového, dříve nesledo-
vaného jevu. Tyto výzkumy neměly tehdy ještě ucele-
nou teorii, vypracovanou metodiku ani nebyly svými 
současníky označovány za sociologické. S každým 
dalším výzkumem však postupně rostla jejich úroveň, 
výsledky předchozího se stávaly automaticky inspirač-
ním podkladem pro budoucí výzkumy. Výsledky pak 
byly využitelné pro vzájemnou verifikaci jednotlivých 
výzkumných akcí a vydaly informace o vlivu nezaměst-
nanosti na život nezaměstnaných, což následně umož-
nilo i teoretickou interpretaci dané problematiky. Pří-
klad bádání o nezaměstnanosti ve 30. letech 20. století 
dobře ilustruje proces transformace sociografie 
(tj. popisné, deskriptivní součásti sociologie, která 
se nesnaží sociální jevy vysvětlit, ale pouze popsat 
jejich stav) v sociologii. Je potřeba připomenout, že 
tyto polské výzkumy časově kolidují s asi nejslavnější 
prací k této problematice z pera trojice Marie Jahoda, 
Paul F. Lazarsfeld a Hans Zeisel Die Arbeitslosen von 
Marienthal. Ein soziolographischer Versuch über die 
Wirkungen langdauernder Arbeitslosigkeit (Leipzig 
: Hirzel, 1933), která sledovala konkrétní komunitu 
nezaměstnaných (malá vesnice Marienthal v Dolním 
Rakousku; utvářela se v průběhu let 1830 až 1890 
v souvislosti s rozvojem textilních továren přímo v lo-
kalitě; velká hospodářská krize však zapříčinila rychlé 
uzavření všech pěti tamějších textilních závodů, což 
tvrdě dopadlo na téměř veškerou populaci obce). 

Tedy ve stejné době, kdy tato trojice podala výklad 
ničivého dopadu nezaměstnanosti na život i osobnost 
nezaměstnaných a na společenství, jež bylo nezaměst-
naností zasaženo, vychází Pamiętniki bezrobotnych 
v Polsku. Instytut Gospodarstwa Społecznego ve 
Varšavě totiž vyhlásil konkurz na sběr deníků neza-
městnaných a podařilo se mu shromáždit bohatou 
dokumentaci jejich života, bídy i nálad. Výbor nej-
charakterističtějších výpovědí pak institut v roce 1933 
vydal pod názvem Pamiętniki bezrobotnych Nr 1–57 
s úvodem Ludwika Krzywickiego, (Warszawa : Insty-
tut Gospodarstwa Społecznego, 1933). Tento výsledek 
náleží k pionýrským a průkopnickým polským pracím 
zaměřeným na výzkum nezaměstnanosti. Zmíněný 
konkurz (1931/1932), vyhlášený v mnoha časopisec-
kých titulech, měl značnou odezvu. Záměrem insti-
tutu bylo přimět nezaměstnané, aby důkladně a široce 
popsali okolnosti ztráty práce, obdrženou pomoc, 
životní podmínky svých rodin, příležitostnou práci 
a jiné zdroje příjmu, a konečně i situaci nezaměstna-
ných rodin ve svém okolí. Institut obdržel 774 výpo-
vědí a v prvním svazku publikoval 57 z nich (další dva 
plánované svazky bohužel nebyly realizovány). 

Zprávy o literatuře
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Třetí ze studií prvního oddílu se věnuje výjezdům 
polských sociologů do USA po roce 1956, kdy již bylo 
možno díky částečnému otevření východního i zá-
padního bloku podnikat tyto studijní cesty (zejména 
v rámci programů Fordovy nadace). Autor sleduje vliv 
tohoto pootevření na „modernizaci“ sociologie v Pol-
sku (např. rozvoj empirické sociologie, sociologie prů-
myslu, modernizace marxistické nauky aj.). Výjezdy 
do Ameriky spoluutvářely celé pokolení polských 
sociologů a daný příspěvek načrtává jejich kolektivní 
portrét. 

Čtvrtý příspěvek (za spoluautorství Niny Kraśko) 
zachycuje na příkladu PTS (Polskie Towarzystwo So-
cjologiczne) stav sociologie v Polsku v rozmezí dlou-
hého časového období až do pádu komunistického 
režimu. Zbylé studie prvního oddílu tvoří biografické 
portréty významných osobností polské sociologie 
(Stefan Nowak [1924–1989], Jakub Karpiński [1940–
2003], Irena Nowakowska [1912–2006]). 

Druhý oddíl Sułkovy knihy otevírá analýza stavu 
tehdejších polských sociologických časopisů a jejich 
produkce (studie z roku 1972 za spoluautorství Jacka 
Orlika), které rovněž vypovídají o stavu a vývoji disci-
plíny. Následující text se věnuje metodologické reflexi 
polské empirické sociologie (přednesen jako referát 
na VI. Všepolském sociologickém sjezdu v Lodži roku 
1981). Třetí část pojednává o „nepředvídatelnosti 
revoluce“ a byl napsán u příležitosti pětadvacátého 
výročí Solidarity. Pokouší se zodpovědět otázku, proč 
polská sociologie nepředpověděla tento fenomén. Od-
pověď hledá Sułek v samotném revolučním, bezprece-
dentním a výjimečném charakteru Solidarity, stejně 
jako v myšlenkových vzorech a schématech převládají-
cích v sociologii reálného socialismu. Čtvrtý příspěvek 
vychází z autorova vystoupení na VII. Všepolském so-
ciologickém sjezdu ve Vratislavi roku 1986. Poukazuje 
na občasné politicky motivované omezování svobody 
vědy, které deformovalo nejen vědeckou komunikaci, 
ale i fungování sociologie jakožto disciplíny. Pátá stu-
die charakterizuje změnu režimu v Polsku a její vliv 
na život a fungování polské sociologie. Zbylé tři pří-
spěvky jsou věnovány empirickým sociálním výzku-
mům, konkrétně sondám veřejného mínění v demo-
kratickém Polsku. V závěru neschází jmenný rejstřík. 

Antoni Sułek v představované práci shromáždil 
patnáct svých starších i novějších prací v rozsahu od 
několika stran až po obsáhlejší studie. Nejde však, jak 
by se mohlo zdát, pouze o publikaci sborníkového 
typu, jakých vychází celá řada. Autor přináší bohatě 
dokumentovaný vhled do polské sociologie, v němž 
je dobře patrné osobní zaujetí. Kromě určitých etap 
v životě polské sociologie, jejích pozitivních stránek 
i limitů, prvenství, proher či překážek dokládá tato 
publikace ještě jedno vývojové zrání – totiž autorovo. 
Sułek svůj výklad vždy doprovází kvalitním poznám-
kovým aparátem (ve čtenářsky přijatelné míře), který 
lze velmi dobře využít jako sekundární bibliografii.

 V době, kdy nejen v sociálních vědách převažuje 
orientace spíše na západoevropskou, případně ame-
rickou produkci, není na škodu připomenout, že i na 

východ od našich hranic funguje vědecká komunita 
nabízející mnoho zajímavého. Polská sociologie je to-
tiž v sociologické obci pojmem a bylo by trestuhodné 
ji přehlížet. Kniha navíc vyšla ve velmi sympatické po-
době a její rozměry přímo vybízejí k tomu, aby se z ní 
stal dobrý společník například při delším cestování. 
Vždyť se toho dá tolik přečíst ve vlaku, autobuse nebo 
při čekání na nádraží. Společenské vědy se totiž nedají 
naučit, ale je zapotřebí je tzv. načíst. 

 Petr Gába 

 
NEŠPOR, Zdeněk R.: Republika sociologů : Zlatá 
éra české sociologie v meziválečném období a krátce po 
druhé světové válce. Praha : Scriptorium, spolek pro 
nekomerční vydávání odborné literatury, 2011, 308 s. 
ISBN 978-80-87271-48-3.

Anotovaná Nešporova práce, vydaná v předloň-
ském roce, přináší rozbor vývoje české sociologie v da-
ném období, s přihlédnutím k celé řadě autorů a jejich 
prací. Publikace představuje výstup z projektu Dějiny 
a současnost české sociologie, podpořeného Grantovou 
agenturou České republiky. Prací, které by mapovaly 
historii této vědní disciplíny v českém, respektive 
československém prostředí není mnoho, přestože jde 
o téma navýsost zajímavé. Vždyť mezi humanitními 
obory patří právě sociologie k disciplínám s barvitým 
osudem. 

Publikace přispívá k dalšímu zaplnění této mezery, 
a lze konstatovat, že velmi úspěšně. Autor se totiž 
o dějiny sociologie dlouhodobě zajímá, což je na knize 
dobře znát. Zdeněk R. Nešpor (*1976) je k takovému 
úkolu nesporně dobře vybaven již šíří studií, která ab-
solvoval, a rovněž svou bohatou publikační aktivitou 
(několik desítek odborných studií, statí a autorství či 
spoluautorství dvou desítek knih), v níž se fundovaně 
pohybuje na poli sociologie, historie i sociální antro-
pologie. Od roku 2009 pak působí v pozici docenta na 
FHS UK v Praze a věnuje se zejména výzkumu české 
religiozity od 18. století do současné doby, migrační 
problematice a reflexi oboru. Rovněž vědecky pracuje 
v Sociologickém ústavu AV ČR. 

Text rozčlenil na osm vyvážených kapitol, v nichž 
čtenáře postupně uvádí do světa české meziválečné 
sociologie a krátkého poválečného intermezza. Svůj 
výklad logicky otevírá kapitolou s názvem Kořeny a po-
čátky české sociologie, v níž se soustředil na vykreslení 

„protohistorie“ této vědy. Počátky ustavování sociolo-
gie vidí v průběhu 19. století s tím, že se jí plné insti-
tucionalizace dostalo ve století následujícím. Kořeny 
nachází například v některých úvahách Bernarda Bol-
zana, Augustina Smetany či Gustava Adolfa Lindnera, 
sociologické stopy sleduje také u řady dalších tehdej-
ších myslitelů. Konstatuje ovšem zcela po právu, že 
valná část těchto osobností nepatřila do akademického 
prostředí a také jejich zaměření či pěstované zájmy 
byly velmi rozptýlené. Díky tomu nelze tuto vývojovou 
etapu charakterizovat jako jednolitý proud vedený 
určitou hlavní ideou. K „otcům zakladatelům“ české 
sociologie, kteří inspirovali, podněcovali a populari-
zovali, počítá Nešpor Josefa Kaizla a T. G. Masaryka. 
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Připomíná revue Naše doba, která pod Masarykovým 
vedením do značné míry přispěla k popularizaci socio-
logie v českých zemích a patří i k prvním časopisům, 
v němž nacházeli zájemci o obor publikační možnosti. 
Cesta k plnému etablování sociologie mezi vědními 
obory na univerzitní půdě však byla ještě dlouhá. To 
neznamená, že by jisté sociologické podněty nebyly 
již v přednáškách a vystoupeních některých jedinců 
přítomny. Skutečně prvním univerzitním profesorem, 
který sociologii přednášel jako svébytnou filozofickou 
disciplínu, byl ovšem až T. G. Masaryk. 

Druhá kapitola nese název Stát potřebuje sociology, 
v níž autor podrobně rozebírá situaci sociologie v nově 
vzniklé republice, postupnou akademickou institu-
cionalizaci oboru a uplatnění sociologů v některých 
státních orgánech či funkcích, včetně jejich podílu na 
veřejném životě. Neopomíná zmínit ani některé repre-
zentanty intelektuální sféry, kteří sice nebyli přímo so-
ciology, ale v jejichž dílech se podněty sociologie či tzv. 
praktická sociologie (například v podobě běžného uží-
vání a interpretace statistických dat) objevovala. Vedle 
statistiky a sociální politiky je možné některé sociolo-
gické stopy vysledovat i v tehdejší žurnalistice. Mimo 
založení několika ústavů a sociologických společností 
vznikaly postupně také jednotlivé časopisy, v nichž 
bylo možno publikovat. V souladu s tehdejším stavem 
nevynechává Nešpor ani zmínky o životě německé so-
ciologie v českých zemích či o produkci sociologické 
emigrace, která z nejrůznějších příčin zamířila do 
mladé republiky.

Třetí kapitola V šlépějích T. G. Masaryka rozebírá 
vliv a inspirační sílu Masarykovy sociologie na jeho 
následovníky, přímé žáky a jiné pokračovatele, kteří 
na něj buď částečně navazovali, nebo se vůči němu 
jistým způsobem vymezovali. K Masarykovi se přitom 
jako ke svému učiteli hlásily obě vůdčí osobnosti dvou 
utvořivších se sociologických škol – pražské (Josef 
Král) a brněnské (Arnošt Inocenc Bláha). Z přímých 
pokračovatelů autor zmiňuje Břetislava Foustku či 
Edvarda Beneše, i Emanuela Chalupného, jejž vnímá 
jako věčného solitéra. Z věkově mladších autorů (žáci 
Masarykových žáků) jsou zde pak jmenováni napří-
klad Karel Galla či Jaroslav Šíma. 

Čtvrtý oddíl Sociologie univerzální a inkluzivní: 
Brněnská sociologická škola obšírně charakterizuje 
postupné formování sociologického ruchu v Brně. 
Nešpor zde však zdůrazňuje skutečnost, že ačkoli je 
vymezování brněnské a pražské školy již v obecném 
povědomí hluboce zakořeněno, došlo k němu až v še-
desátých letech minulého století zásluhou historiků 
české sociologie. Nechybí pochopitelně obsáhlejší 
portrét A. I. Bláhy jako vedoucí osobnosti v Brně 
a jeho fungování v akademické obci, včetně žáků, ná-
sledovníků a některých spolupracovníků z časopisu 
Sociologická revue. 

Následující kapitola Sociologie exkluzivní a sršatá: 
Pražská sociologická škola seznamuje s utvářením 
a fungováním pražského centra sociologické práce, 
u jehož zrodu stáli Otakar Machotka, Jan Mertl a Zde-
něk Ullrich. Viděli sociologii jako empirickou vědu 

založenou na skutečnosti. Zprvu pro své pojetí nena-
cházeli dostatek zájmu, nakonec se jich – jak píše au-
tor – ujal Josef Král, který se tak stal hlavou školy (pře-
vážně však formálně a organizačně). Ta se soustředila 
kolem časopisu Sociální problémy. Následně se její 
reprezentanti uplatnili v sociologickém semináři na 
pražské filozofické fakultě a ve Společnosti pro sociální 
bádání. Obě školy prezentuje autor spíše jako volná 
společenství, podmíněná institucionálně a spojená 
některými společnými názory. Nebyly dvěma zcela 
pregnantně vymezitelnými proudy, také jejich význam 
a přínos je relativní. 

Šestá kapitola Tradice křesťanské sociologie se za-
měřuje na vhled do křesťanské sociologie, kterou dva 
hlavní, postupně znesvářené proudy (brněnský a praž-
ský) shodně považovaly za nevědeckou. 

 Předposlední kapitolu věnuje autor tématu Počátky 
slovenské sociologie, kde nastiňuje její postupné for-
mování na akademické půdě, uplatnění čelných osob-
ností a dalších zajímavých reprezentantů disciplíny. 
Zmiňuje zde například Antona Štefánka, Andreje Si-
ráckyho, Alexandra Hirnera aj. 

Poslední část Válečné intermezzo a poválečný epi-
log vykresluje situaci sociologie ve složitém období, 
v němž fungovala od konce třicátých let minulého sto-
letí a krátce po válce – od uzavření českých vysokých 
škol přes nátlak na časopisecké redakce a znemožnění 
vydávání časopisů až po konkrétní osudy jednotlivých 
lidí (úmrtí, perzekuce a smrt, emigrace, neangažova-
nost v oboru aj.), včetně pozoruhodné role Jaroslava 
Šímy. Poválečný vývoj v obnovené republice sice 
umožnil sociologii opětovné běžné fungování, toto 
období nicméně netrvalo dlouho. Vznikly dokonce 
i některé nové školy, na nichž se sociologie vyučovala. 
Přednášeli ji však často stejní lidé jako před válkou, 
protože jejich nástupci – i vinou časového zpoždění – 
nebyli početně natolik silní, aby je mohli nahradit, pří-
padně doplnit. Velká vytíženost jednotlivců přispěla 
proto k tomu, že výsledky poválečné sociologické 
odborné práce byly relativně slabé. Jednou z příčin 
byla i nutnost produkovat velké množství potřebných 
učebních textů kvůli nedostatku základní literatury. 
Připomínáni jsou zde například Juliána Obrdlíková, 
Miloslav Trapl, Mojmír Hájek či poválečné angažmá 
již uváděných Otakara Machotky a Zdeňka Ullricha. 
Vývoj byl však přetnut mocenskou likvidací české so-
ciologie jako „buržoazní pavědy“. Zdeněk Nešpor na-
stiňuje také nelehkou existenci českých sociologů po 
zániku jejich oboru. 

Text práce doplňuje část nazvaná Závěrem: Lesk 
a bída české sociologie před nástupem marxismu, v níž 
autor sumarizuje výsledky svého bádání a výstižně 
hodnotí tuto vývojovou etapu české sociologie. Kon-
statuje, že v mezinárodním srovnání nebyla česká 
sociologie myšlenkově nikterak významná. Obor byl 
plně institucionalizován, fungoval v rámci akademic-
kého prostředí, měl své čelné osobnosti a oborové 
časopisy. Na druhou stranu část sociologů, kteří se 
angažovali v politickém životě, se již ke své práci ne-
vrátila a většina jich vycházela spíše z filozofické báze. 
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Zatímco v zahraničí byla tato fáze sociologie již po-
stupně překonána, v domácích poměrech měla ještě 
živnou půdu. Po válce se disciplína sice mohla znovu 
rozvíjet, ale krátký čas neumožnil větší rozšíření malé 
profesionální sociologické obce či dosažení hodnot-
nějších výsledků. Trochu jiná situace přitom panovala 
v sociologii slovenské. Nešpor dospívá k závěru, že 
v daných podmínkách bylo dosaženo maxima mož-
ného. Zajímavým poznatkem je i uváděný fakt, že šlo 
o téměř výlučně pánský obor. S koncem čtyřicátých let 
minulého století již byla sociologie nucena napnout 
všechny síly k prostému přežití pod náporem marxis-
tické kritiky, což se však nezdařilo. Znovu nadechnout 
se mohla až v atmosféře šedesátých let. 

K výrazným kladům Nešporovy publikace patří 
skutečnost, že se autor při předkládání jmen repre-
zentantů sociologie a jejich děl neomezil jen na pouhý 
výčet spolu se stručným vykreslením celkové situace. 
Naopak, v Nešporově textu získává každá postava 
plastickou podobu náčrtem konkrétního životního 
osudu, doplněným komentářem k nejvýznamnějším 
pracím dané osobnosti. Autor neopomíjí ani neuni-
verzitní prostředí, podává výklad týkající se mnoha 
dalších škol, vědeckých ústavů a institucí zabývajících 
se sociologickou činností. Připomíná řadu oborových 
i jiných časopisů, stranou nezůstávají ani osobnosti 
z jiných vědních disciplín, které měly se sociologií co 
do činění. Barvitě popisuje dvě výrazná předválečná 
sociologická centra – brněnskou i pražskou socio-
logickou školu. Na stránkách Nešporovy knihy mají 
své místo čelní reprezentanti jednotlivých směrů či 
proudů, stejně jako postavy zcela okrajové. V proudu 
výkladu díky tomu ožívají klady i zápory vývoje, vze-
stupy i pády jednotlivců, spolupráce, osobní spory 
nebo i případná zášť mezi některými jedinci. Právě 
tento způsob výkladu činí z Nešporovy práce nejen 
přehled pro zasvěcené, ale i knihu navýsost čtivou 
a přístupnou pro laického čtenáře, což dokumentují 
také pečlivě vedený poznámkový aparát (adekvátní 
a zároveň nabitý informacemi) a bohatý soupis zdrojů 
na konci publikace. Celkově dobrý dojem neumenšuje 
ani několik drobných překlepů. Připojena je navíc pří-
loha obsahující studii Zdeňka Ullricha s názvem Česká 
sociologie (z roku 1936), která podle autora patří k asi 
nejanalytičtějším pracím svého druhu z pera sociologů 
uvedených v této knize. Ullrichovo pojednání má zcela 
jistě slabá místa, podle vyjádření Zdeňka Nešpora 
nicméně stojí za publikování už proto, že není příliš 
známé. Samozřejmostí je pak kvalitní cizojazyčné 
résumé a v práci tohoto druhu zcela nezbytný jmenný 
rejstřík. Velmi solidní je rovněž práce s relevantními 
prameny. 

Autor si vytyčil úkol analyzovat situaci sociologie 
v českých zemích v meziválečném Československu 
a krátce po válce, než došlo k potlačení disciplíny a je-
jímu shora řízenému zániku. Hodnotí přitom vývoj 
sociologie, její osobnosti a jednotlivá díla v českých ze-
mích, ale pochopitelně nezapomíná ani na Slovenko. 
Názorně předestírá, že v první republice hráli socio-
logové ve veřejném životě podstatnou úlohu a podíleli 

se často z titulu svých vysokých postů na řízení státu 
i vědeckého života. Proto také Nešpor svou publikaci 
příhodně nazval Republika sociologů. Dějiny socio-
logie podává Nešpor prostřednictvím představované 
publikace se zájmem a střízlivě, vědom si všech peri-
petií, kterými si obor prošel. Uznává některé kvality 
a pozitivní jevy československé sociologie, ale pova-
žuje ji v širším měřítku za spíše „malou“. Jako malý 
však rozhodně nemůžeme označit posun v poznání 
vývoje české sociologie, seznámíme-li se důkladně 
s touto monografií z pera Zdeňka R. Nešpora. Patří 
totiž k dobrým příkladům, jak lze podat dějiny vědy.

 Petr Gába

KlOKNER, Tomáš (ed.): Bibliotheca Alexandrina, 
1. Bratislava : Stimul, 2013, 200 s. ISBN 978-80-
8127-078-9. 

Bibliotheca Alexandrina je novým recenzovaným 
periodikom s ročnou periodicitou, ktoré vydáva Ka-
tedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univer-
zity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na pub-
likovanie textov zo starovekých dejín a príbuzných 
odborov v širokom zmysle slova. Poskytuje priestor 
pre všetkých odborníkov, ktorých vedecká a výskumná 
práca sa zameriava na všetky aspekty starovekých 
civilizácií – teda nielen na politické a vojenské dejiny, 
ale aj na hospodárske, sociálne a kultúrne dejiny, na 
otázky spojené s vývojom starovekých jazykov, na 
prežívanie predovšetkým antických civilizácií a kultúr 
v neskorších obdobiach (tzv. recepcia). Priestor môže 
poskytnúť aj odborníkom, ktorí sa zameriavajú na de-
jiny umenia, na rôzne stránky materiálnej kultúry, na 
literatúru, jednoducho na všetky stránky života ľudí 
starovekého sveta. Zborník vychádza v brožovanej 
forme, obálka vhodne zobrazuje pohľad na starovekú 
Alexandriu, centrum vzdelanosti antického sveta. 

Anotovaná publikácia sa člení do niekoľkých rub-
rík. Po úvodnom slove od Pavla Valachoviča nasle-
duje sekcia Štúdie, ktorá obsahuje šesť príspevkov 
(tri z rímskej antiky, po jednom z byzantských dejín, 
recepcie antiky a dejín historiografie staroveku). Vý-
skum rímskej problematiky reprezentujú príspevky 
od Tomáša Kloknera Pramenná základňa k výskumu 
rímskeho alimentačného programu, Mareka Babica Li-
terárna percepcia mostov v historickom kontexte antiky 
a Adama Radu Lucius Aelius Seianus – jeho politický 
význam a odkaz. Vznikom antickej tradície určujúcej 
renesančnú recepciu Herodota sa zaoberá Michal Ha-
baj. Petr Balcárek ponúka svoju interpretáciu nálezu 
karneolovej intaglie z Rybáren – Uherského Hradišťa. 
Zaujímavosťou vyniká posledný príspevok Jozef Ma-
liak a štúdium dejín staroveku od Pavla Valachoviča, 
ktorý predstavuje relatívne neznámu postavu jedného 
z prvých slovenských starovekárov. 

Na ďalších stránkach nového periodika nájdeme 
Materiály, v ktorých sú zaradené tri štúdie skúmajúce 
originálne historické pramene. Prvým je Behistúnsky 
nápis vypovedajúci zaujímavé poznatky v súvislosti 
s nástupom Dareia I. na perzský trón (autor Michal 
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Habaj). V druhom príspevku sa Marek Kramár za-
meral na dejiny diadochov v Polyainovom po grécky 
písanom spise. Okrem podrobného komentára pri-
pravil autor aj prvý slovenský preklad vybraných pa-
sáží tohto spisu. Materiály uzatvára príspevok Pavla 
Valachoviča a Evy Juričkovej približujúci počiatky vý-
skumu rímskych dejín vo Veľkej Británii. Uvádza pre-
klad inauguračného prejavu prvého výročného stret-
nutia Spoločnosti pre podporu rímskych štúdií, ktoré sa 
uskutočnilo 11. mája 1911. 

Prvé číslo vhodne dopĺňajú samostatné rubriky Re-
cenzie a Správy. V prvej rubrike nájdeme šesť recenzií 
na najnovšie publikácie venujúce sa antike. Hodnotí 
sa pritom nielen slovenská a česká, ale aj zahraničná 
produkcia. Nasledujú Správy, ktoré registrujú podu-
jatia konané v rokoch 2011 až 2013. Prílohu pod náz-
vom Arché tvorí výber komentovanej literatúry z dejín 
antického staroveku za roky 2008–2010. Zahŕňa ši-
roký výber anotácií a recenzií na domácu a prekladovú 
literatúru vrátane prekladov originálnych prameňov. 
Podľa môjho názoru ide o vynikajúcu pomôcku, ktorú 
by mali oceniť najmä študenti, pretože im môže vý-
razne pomôcť pri písaní ich seminárnych alebo záve-
rečných prác. 

Bibliotheca Alexandrina je na slovenské pomery 
originálnym počinom. Jej prvé číslo pôsobí repre-
zentatívne a dá sa tvrdiť, že ide o projekt, ktorý má 
potenciál prispieť k výskumu starovekých dejín na Slo-
vensku a v Českej republike. Obľubu medzi čitateľmi 
si môže získať kombináciou vedeckej (štúdie) a peda-
gogickej časti (príloha). Na záver možno publikáciu 
odporučiť každému, kto sa zaujíma o dejiny staroveku, 
jednej z najfascinujúcejších historických epoch vôbec.

Margaréta Malurová

ValaCHOVIČ, Pavol: Stručné dejiny starovekého 
Grécka. Prešov : Vydavateľ stvo Michala Vaška, 2012, 
160 s. ISBN 978-80-7165-886-3.

Poté, co na Slovensku spatřila světlo světa kolek-
tivní práce Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma 
pod vedením profesorky M. Novotné (Bratislava 
2006), obdrželi vysokoškolští posluchači novou knihu 
docenta UK v Bratislavě P. Valachoviče o dějinách 
Říma (2009) a dějinách Řecka (2012). Poslední z uve-
dených publikací nabízí, kromě přehledu přírodních 
podmínek, etnické charakteristiky Řecka a periodi-
zace jeho dějin, charakteristiku mínójské a mykénské 
civilizace, tzv. homérského Řecka čili temných staletí, 
popis historického vývoje Řecka v době archaické i kla-
sické, včetně peloponnéské války; závěrem podává 
charakteristiku přechodných hegemonií, Makedonie, 
vlády Alexandra Makedonského a vzniku helénistic-
kých monarchií (na grafické zvýraznění kapitol upo-
zorňuji tučným písmem). Do přílohy autor zařadil 
abecední seznam pojmů, chronologii a doporučenou 
literaturu. 

Autor upozorňuje na otázky často v běžných příruč-
kách opomíjené, například o zemi a lidech starověkého 
Řecka (s. 6–11), přičemž etnokulturní hodnocení oby-

vatelstva vychází z jazykových skupin. Charakteristika 
pramenů není uvedena samostatně, autor na ní však 
upozorňuje v dalších kapitolách příručky. Při perio-
dizaci starořeckých dějin (s. 12) je důležité upozor-
nění na neolit a nestejnorodost tzv. doby bronzové 
(egejské) civilizace. Nejsem si však jist, zda je opod-
statněné rozdělovat období přechodných hegemonií 
a vzestupu Makedonie do dvou epoch. Uvítal bych širší 
informaci o kykladské kultuře a doporučil bych pa-
sáže o lineárním písmu A a B v kapitolách o mínójské 
a mykénské civilizaci spojit dohromady a doplnit je 
ukázkami v překladu (místo pasáže o Théseovi– srov. 
Antika v dokumentech, 1, s. 15–16). Místo termínu 
patriarchální otroctví (s. 35) bych se přiklonil k nové, 
kterou svého času nabídl prof. P. Oliva.

Musím však podotknout, že Pavol Valachovič po-
skytuje stručný přehled dějin, nikoliv jejich vyčerpá-
vající analýzu, což mu dává právo část látky vynechat. 
Velmi kladně hodnotím jasnost, stručnost a přesvědči-
vost výkladu. Zároveň lze konstatovat, že nová kniha 
doc. P. Valachoviče je podstatným přínosem do sou-
časné slovenské vědy o antickém starověku. Je velmi 
praktická a spolu s Dějinami Říma je cenným infor-
mačním a inspiračním zdrojem pro všechny milovníky 
starověké minulosti.

Igor Lisový

KUROWSKa, Hana (ed.): Społeczno-gospodarcze 
uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia 
ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożyt-
nych. Zielonogórskie spotkania z demografią, 2. 
Uniwersytet Zielonogorski : Zielona Góra 2011, 390 s. 
ISBN 978-83-7481-450-8.

Publikácia z medzinárodnej konferencie organizo-
vanej na Univerzite v Zielonej Góre v západnej časti 
Poľska je už druhým pokračovaním cyklu vedeckých 
sympózií venujúcich sa problematike demografie. 
Druhé stretnutie s demografiou v Zielonej Góre sa 
venovalo starnutiu spoločnosti. Ako v úvode publiká-
cie uviedla jedna z hlavných organizátoriek konferen-
cie a editorka diela, Hanna Kurowska, na starnutie 
populácií treba spätne pozerať v perspektíve teórií 
T. McKeowna, M. Lalondea či D. S. Landesa. S týmto 
zreteľom otvárame niekoľko príspevkov najmä poľ-
ských autorov, ktorí sa starnutím zaoberajú vo svojich 
výskumoch.

V úvodnom príspevku konferenčného zborníka 
z autorského pera editorky publikácie H. Kurowskej 
Zmiany długości życia mieszkańców Europy Środko-
wej od połowy XIX wieku, bolo predlžovanie ľudského 
života predstavené ako historický proces. Na životnú 
úroveň človeka vplývali najmä hygienické podmienky, 
ktoré boli najdôležitejším elementom kvality života. 
S hygienou boli spájané ďalšie činitele modernizácie, 
ako rozvoj osvety, medicíny, industrializácie a ná-
rast poľnohospodárstva. Autorka popisuje premeny 
v štruktúre zosnulých podľa vekových skupín, ktoré 
boli do veľkej miery podmieňované poklesom epide-
miologických vĺn. Urbanistické prostredie uzatvorené 
tesnými hradbami sa menilo na otvorené sídla rastúce 
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poza stredoveké hranice, čo pomáhalo ku skvalitneniu 
podmienok bývania. K skvalitneniu života prispela aj 
premena v mentalite obyvateľstva, ktorá na kultúru 
bývania kládla čoraz väčší dôraz a pripisovala mu 
úlohu prezentácie a odpočinku. V nových domoch sa 
v druhej polovici 19. storočia častejšie objavovali kú-
peľne a obmedzovanie plodnosti vplývalo na nižší po-
čet obyvateľov v domácnosti. Tieto okolnosti pomáhali 
pri predchádzaní nákazlivým chorobám. 

H. Kurowska predstavila medzivojnové obdobie 
ako etapu európskych populácií, počas ktorej najvý-
raznejšie poklesla hrubá miera úmrtnosti. Zo stre-
doeurópskych krajín najvýraznejšie klesala okrem 
Nemecka a Rakúska tiež v Československu. Spoloč-
nosť starého kontinentu sa významne premieňala po 
druhej svetovej vojne hlavne v kontúrach opätovného 
vybudovania zdecimovanej ekonomiky a krajiny. Pri 
procese starnutia zohrával ekonomický a spoločenský 
progres významnú úlohu. Dožívanie sa vyššieho veku 
súviselo so skvalitnením zdravotníckej starostlivosti. 
V modernej spoločnosti sa objavovali nové príčiny 
úmrtia, ako srdcové kolapsy či vírusové ochorenia, 
medzi ktorými dominoval AIDS. Tieto nové fenomény 
nahradili niekdajšiu vysokú mieru detskej úmrtnosti 
a mali vplyv na stále zvyšujúci sa vek obyvateľstva.

Do druhej časti zborníka, v ktorej boli sústre-
dené príspevky o predlžovaní ľudského života v 18. 
a 19. storočí na podstave demografických prame-
ňov, bola zaradená štúdia Piotra Szkutnika Długo-
wieczni mieszkańcy parafii Opole Lubelskie w końcu 
XVIII wieku w świetle metryk pochówków (pogrzebów). 
Autor analyzoval farnosť s takmer dvoma tisíckami 
obyvateľov, z ktorých dominantnú časť tvorili katolíci. 
Pri poslednom rozbore Poľska v roku 1795 bolo mes-
tečko priradené pod správu rakúskeho impéria. Autor 
hodnotil matriku pochovaných v rokoch 1771–1800. 
V závere 18. storočia, kedy bol región pod novou sprá-
vou, jazyk matričnej agendy bol zmenený z latinčiny 
na poľštinu. Registrácia bola primerane podrobná 
k obdobiu jej vzniku, hodnotila chorobu či druh úmr-
tia, priamo však nemožno hovoriť o príčine smrti. 
Autor analýzou údajov o dni úmrtia a dni pohrebu 
potvrdil, že najmä mestské obyvateľstvo bolo pocho-
vávané do tretieho dňa od smrti, čo spĺňalo nariadenia 
tridentského koncilu. P. Szkutnik hodnotil matriky 
farnosti na základe pomeru pokrstených a pochova-
ných. Výsledok tohto štatistického hodnotenia ukázal 
hodnotu 1,3. Celkovo do farnosti patrilo 30,3 % duší 
žijúcich v meste a zvyšok na okolitom vidieku. 

Hranicou, ktorú autor akceptoval pri analýze po-
chovaných starých ľudí, bol vek nad 59 rokov života. 
Celkovo týchto prípadov bolo 696, teda asi 18 %, hoci 
ako sám autor píše, akceptuje aj bežnú prax vekovej 
preferencie, ktorá bola v tom čase veľmi rozšírená. 
Zastúpenie úmrtí starších osôb však kolísalo. Jeho 
počty kulminovali v polovici 90. rokov 18. storočia, av-
šak následne ich počet výrazne klesol. Celkovo sa čas-
tejšie vyššieho veku dožívali farníci vo vidieckych ob-
lastiach, zatiaľ čo mesto Opole sa mnohými farníkmi 
vo vyššom veku pýšiť nemohlo. V troch dekádach vý-

skumu bolo v matrikách zaznamenaných 10 osôb vo 
veku 100 a viac rokov, najviac, 110 rokov, sa dožila 
Katarzyna Książka, zosnulá v roku 1776. Najčastejšie 
umierali obyvatelia mikroregiónu na začiatku kalen-
dárneho roka. Okrem tohto „klasického“ výsledku boli 
v matrikách objavené aj isté trendy úmrtí starších osôb 
na jeseň a v lete. Príčiny úmrtí bolo možné analyzovať 
až od polovice 80. rokov 18. storočia. Medzi príčinami
úmrtí starších osôb sa najčastejšie vyskytovali najmä 
ochorenia dýchacích ciest a žalúdočné problémy.

Podobné mestské prostredie hodnotila Agnieszka 
Zielińska vo svojej štúdii Ludzie starzy w Toruniu 
w I połowie XIX wieku. Na podstave analýzy prameňa 
status animarum (Seelenlisten) z rokov 1810–1844 
z mesta patriaceho do Varšavského kniežactva získa-
vame obraz štruktúry podľa pohlavia, veku a rodin-
ného stavu a pracovného zaradenia. Veľkosť populácie 
v meste sa v prvej polovici 19. storočia pohybovala od 
8 do 10 tisíc obyvateľov. Osôb starších ako 59 rokov 
z toho tvorilo 9 až 11 %. Autorka sledovala aj zastúpe-
nie staršej generácie sťahujúcej sa do mesta. Častejšie 
prichádzali na jeseň svojho života osoby ženského 
pohlavia ako mužského. Vyplývalo to tiež z celkového 
pomeru pohlaví populácii vo veku 60 rokov a viac. 
Z dôvodu ekonomických ťažkostí regiónu najmä 
v 30. rokoch 19. storočia mesto lákalo okrem mladých 
rodín aj vdovy, ktoré na vidieku nemali veľké vyhliadky 
na živobytie. Preto sa zvyšoval v meste počet starších 
žien, ktoré sa zamestnávali ako pomocné sily v majet-
nejších domácnostiach či podnikoch.

Zielonogórske stretnutia s demografiou sú otvo-
reným fórom pre príspevky nielen z dejín populácie, 
ale v rovnakej miere aj z oblasti demografie, súčasnej 
situácie a perspektív do budúcnosti. Medzi týmito 
príspevkami dominujú analýzy súčasných populácií, 
ako poľskej, tak i európskych, a výzvy vo výskumných 
otázkach odpovedajú na to, čo prinesú súčasné trendy 
pre budúce generácie. Aj vďaka takémuto zostaveniu 
príspevkov priniesol predstavený zborník prínosnú 
konfrontáciu problémov minulosti a tých súčasných, 
a len čas ukáže, ako sa s nimi dokážeme vysporiadať.

Ján Golian

ŠOUŠa, Jiří: Mezi brázdou a bankovním úvěrem : 
O agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století : 
Výbor prací k 60. narozeninám. Usp. Jan Kahuda. 
Praha : Národní archiv v Praze; Pelhřimov : Nová 
tiskárna Pelhřimov, 2012. 641 s. ISBN 978-80-7469-
002-0 (Národní archiv), 978-80-7415-063-0 (Nová 
tiskárna Pelhřimov)

Poklonu svému kolegovi, Doc. PhDr. Jiřímu Šou-
šovi, CSc. složili jeho přátelé a kolegové vskutku repre-
zentativní. K šedesátým narozeninám mu připravili 
soubor jeho prací, který je průřezem celou Šoušovou 
dosavadní tvorbou. Kvalitní křídový papír, pevná 
vazba s dnes už mnohdy (u odborných historických 
prací) opomíjenou lepenou látkovou záložkou, látkou 
potažené desky a přebal – už na první pohled kvalitně 
připravená publikace, i z typografického hlediska. 
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Výbor rozdělují editoři do celkem šesti větších či 
menších částí. V první části je vysvětlen systém výběru 
statí a z pera Eduarda Kubů sepsán biogram Jiřího 
Šouši. První oddíl selektovaných prací se orientuje na 
pomocné vědy historické, dějiny správy a práva. Časově 
se články pohybují v letech 1980, 1995, 1996, 2008 
a 2011 ve sbornících a odborných periodicích. Hned 
první stať s názvem Jak to bylo a být nemělo. Ke studiu 
takzvaných neformálních struktur v dějinách správy 
českých zemí 19. a 20. století ukáže neotřelost autorova 
přístupu k problematice. I po tařka osmnácti letech 
jsou téma i používaný jazyk a autorovy glosy stále ak-
tuálními a člověk se při čtení stěží ubrání komparaci 
s dnešní dobou. Čtenářově pozornosti by nicméně 
neměly ujít ani statě o měnové reformě Aloise Rašína 
nebo příspěvek věnovaný advokátovi Janu Vašatému. 
Další část, nazvaná Dějiny zemědělství a zahrnující 
články z let 1980–2010, je taktéž informačně velmi 
hodnotná. Již první pojednání o zpracování agrárních 
dějin let 1848–1918 poukazuje na důležitost tematické 
historiografie. Další zajímavou četbu představuje stu-
die K vývoji zemědělské správy v Čechách na počátku se-
dmdesátých let 19. století a další obdobné články o Sel-
ském archivu, podnikatelských elitách či regionálních 
zemědělských spolcích. Třetí část se věnuje autorovu 
zájmu o dějiny peněžnictví. Již první příspěvek se svou 
dikcí nápadně podobá článku o dějinách neformálních 
struktur. Zajímavý je zde popis vztahu podnikatel-
ského subjektu a profesní organizace v meziválečné éře. 

Po třech odborných kapitolách následuje bibliogra-
fie Jiřího Šouši a soupis kvalifikačních prací, které vedl.

Ve všech oddílech je dobře patrný autorův rukopis, 
vtip a nadhled stejně jako jeho odborná erudovanost. 
Výbor je nejen vhodnou připomínkou jubilantovou, 
ale i koncentrací důležitých výsledků bádání, které 
jistě budou nápomocné jak odborníkům, tak studen-
tům, kteří teprve k odbornosti kráčí. 

Pavlína Nováčková

KRaUS, Ivo: Fyzikové ve službách průmyslové revo-
luce. Praha : Nakladatelství Academia, 2012, 281 s. 
ISBN 978-80-200-2087-1.

Páteř ediční činnosti našeho nejprestižnějšího vě-
deckého nakladatelství Academia tvoří edice Galileo. 
Publikace této řady se pohybují na pomezí věd pří-
rodních a společenských a dosahují značné tematické 
pestrosti. V loňském roce do tohoto souboru přibyla 
také další kniha českého fyzika a známého populari-
zátora vědy Ivo Krause. Jak již název napovídá, jedná 
se o kolekci medailonů osobností exaktních věd, díky 
nimž došlo v Evropě od poloviny 18. do konce 19. století 
k převratným změnám v nejrůznějších oblastech prů-
myslu. Dílo vpodstatě navazuje na autorovu publikaci 
zabývající se fyziky předchozího období.1

Vlastní jádro textu tvoří biogramy 56 (de facto 
ale 58) osobností, které jsou seřazeny geograficky 

1 KRAUS, Ivo: Fyzika od Tháleta k Newtonovi : Kapi-
toly z dějin fyziky. Praha 2007.

(15 z Velké Británie; 9 z Francie a Itálie; 16 z němec-
kých zemí, Pobaltí a Nizozemska; 10 z habsburské 
monarchie; 4 z Ruska; 2 ze Skandinávie; 2 ze Spoje-
ných států amerických). Z chronologického hlediska 
je nejstarší zastoupenou postavou Prokop Diviš 
(*1698), nejmladší pak Pjotr Nikolajevič Lebeděv 
(*1866). Samotné medailony nemají jednotnou struk-
turu, v zásadě však lze u většiny z nich rozlišit části po-
jednávající o životních osudech dané osobnosti a části 
o významu dané osobnosti pro obor (s případnými 
aplikacemi v praxi). Publikaci dále doplňuje stručná 
kapitola o evropských vysokých učeních sledovaných 
oblastí, seznam doplňující literatury a jmenný rejst-
řík. Vzhledem k autorově snaze o přístupnost co nej-
širšímu publiku chybí poznámkový aparát a práce tak 
nabývá popularizačního rázu.

Titul knihy je dle mého názoru matoucí, může to-
tiž svádět k představě, že se text zabývá osobnostmi 
přímo spojenými s aplikacemi vědeckých poznatků 
v průmyslu či obecně v praxi. Objevují se zde však 
teoretici, jejichž spojení s praktickou rovinou není 
vždy zřetelné (Mary Fairfax Greig Somervillová), na 
druhou stranu také bytostní lidé praxe (technici jako 
František Křižík, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison). 
Dále v knize nalezneme postavy, které bychom 
spíše než mezi fyziky zařadili do kolonek matema-
tik (Charles Babbage), přírodovědec (Alexander von 
Humboldt), chemik (Dmitrij Ivanovič Mendělejev) 
atp. V tomto smyslu je tedy možno zamyslet se nad 
výběrem daných osobností, název by pak zřejmě mohl 
spíše znít Technici a osobnosti exaktních věd období 
průmyslové revoluce. Z hlediska formální úpravy za-
mrzí občasné překlepy (většinou v základních život-
ních datech, a tudíž snadno rozpoznatelné). Hlavní 
výtku bych si však dovolil směřovat k seznamu dopl-
ňující literatury. Ten se mi zdá nedostatečný. Pokud 
nepočítáme práce z pera samotného autora, zabírá 
seznam pouhou jednu stránku. Přitom k některým ze 
sledovaných osobností byly již dříve vydány publikace 
dokonce ve stejné ediční řadě.2

I přes svrchu vznesené výtky a populárizační cha-
rakter díla lze konstatovat, že se autorovi podařilo 
shromáždit ucelenou kolekci zajímavých informací, 
která jistě může posloužit nejen jako první vhled do 
dané problematiky pro zájemce z řad širší veřejnosti, 
ale také jako užitečná pomůcka pro pedagogy a stu-
denty exaktních věd, dějin vědy a techniky a příbuz-
ných oborů na středních i vysokých školách.

Ondřej Štarman

VElKOVÁ, alice: Schuld und Strafe : Von Frauen 
begangene Morde in den böhmischen Ländern in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. München : Mar-
tin Meidenbauer, 2012, 361 s. Forum europäische 
Geschichte 10. ISBN 978-3-89975-710-1.

2 Srov. JONNESOVÁ, Jill: Říše světla : Edison, Tesla, 
Westinghouse a závod o elektrifikaci světa. Praha 2009.
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Autorka, která se prezentovala úspěšnými pra-
cemi z historické demografie, kulturní a historické 
antropologie a etnologie, z nichž rozměrnou mono-
grafii recenzoval i náš časopis,3 obrátila v posledním 
období pozornost k problematice právních dějin 
19. století. Recenzovaná práce je výsledkem řešení 
úkolu Grantové agentury ČR Zločin v sukních. Trestná 
činnost žen v období od tereziánských reforem do konce 
19. století v letech 2007–2009 a v rukopisné české 
verzi byla úspěšně obhájena jako habilitační spis.

Východiskem analýzy je obsáhlá a různorodá pra-
menná základna, ať už jde o statistické přehledy, či 
dochovaný původní archivní materiál. Právě s docho-
váním původních pramenů souvisí řada problémů, ať 
už se jedná o torzovitost způsobenou např. požárem, 
který zničil nebo vážně poškodil některé fondy ve 
Vídni, či o případnou nedostupnost materiálu vzhle-
dem k jeho dosavadnímu nezpracování na archivních 
pracovištích. Velký rozsah, ale také nerovnoměrnost 
a roztříštěnost pramenů vyžadovaly racionální výběr 
i volbu odpovídajících metodických postupů. Autorka 
kromě statistického materiálu proto zaměřila svou 
pozornost především na excerpci žádostí o milost po-
daných císaři z fondu Kabinetní kanceláře ve Vídni 
a soudních spisů vzniklých při prvoinstančních soud-
ních řízeních a uložených ve státních oblastních archi-
vech. Studovány byly materiály vybraných soudních 
institucí z Čech, při zahrnutí celého rámce českých 
zemí by bylo vhodné provést sondu i na moravsko-

-slezském území, i když výsledek by se zřejmě nelišil.
Práce kromě úvodní části s informacemi o stavu vý-

zkumu problematiky, pramenech a metodických otáz-
kách (s. 9–23) a shrnujícího závěru, který zdůrazňuje 
genderový aspekt zločinu, obsahuje dva pramenným 
východiskem i metodickými postupy rozdílné celky. 
Prvý z nich – druhá kapitola Allgemeine Züge der Kri-
minalität von den theresianischen Reformen des 18. bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts (s. 25–117) – vychází 
především z dat ústřední rakouské statistiky a jednot-
livých zákoníků od 17. až do druhé poloviny 19. století. 
Autorka podává zprvu v širokém záběru nástin soudní 
organizace a průběh trestního procesu od terezián-
ských reforem až do závěrečných decennií 19. století 
a rozebírá jednotlivé zákoníky jako východisko k po-
chopení změn ve fungování soudů a průběhu trest-
ního procesu. Jádro představuje analýza kriminality 
v jednotlivých zemích předlitavské části habsburské 
monarchie s důrazem na české země. Pro komparaci 
situace v první a druhé polovině 19. století autorka 
konstruuje tři sondy umístěné do dvacátých, šedesá-
tých a osmdesátých let, dovedně využívá statistické 
metody a řeší četná úskalí, která vyplývají zejména 

3 VELKOVÁ, Alice: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? : 
Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první 
polovině 19. století na příkladu západočeského panství 
Šťáhlavy. Praha 2009 (Práce Historického ústavu AV 
ČR, v. v. i. Řada A. Monographia 27). Recenze viz His-
torica : Revue pro historii a příbuzné vědy, 2, 2011, č. 2, 
s. 219–222 (aut. Ludmila Nesládková).

z nejednotnosti statistických záznamů. Výsledky 
prezentuje v četných tabulkách a grafických znázor-
něních zachycujících podstatné údaje o úrovni krimi-
nality, struktuře zločinů, udělených trestech, a pokud 
pramen umožňuje, i o dalších otázkách, např. podílu 
recidivistů, sociální pozici odsouzených, jejich kul-
turní úrovni aj. Usiluje též o postižení genderového 
aspektu, osvětlení úlohy žen v kriminalitě, zodpově-
zení otázky, zda se pachatelky odlišovaly od mužských 
protějšků svým původem, stářím, vzděláním ad. Pou-
kazuje, že náchylnost žen ke zločinu souvisela hlavně 
s nestabilní životní situací, zejména u svobodných žen 
a vdov, fungující manželství bylo většinou na rozdíl od 
mužů zábranou před kriminálním jednáním. Z roz-
boru také vyplývá, že nejvyšší podíl mezi odsouzenými 
zaujímali lidé stojící v sociální hierarchii společnosti 
na nejnižších pozicích. V ochranných mechanismech 
selhával stát, obec i církve, jež nenabízely potřebnou 
pomoc. Podstatnou roli hrála rodina, vážným fak-
torem pro mladé dívky byla především ztráta matky. 
Data z 80. let ukazují, že zločiny představovaly rela-
tivně malý díl trestného chování, podstatná část v této 
době spadala do kategorie přestupků. Pro trestnou 
činnost v českých zemích je typický vysoký podíl krá-
deží a nižší výskyt násilné trestné činnosti. Vzhledem 
k zaměření práce zejména na zločin vraždy spáchaný 
především ženami je závěrečná část kapitoly věnována 
problému trestu smrti v zákonících a soudní praxi 
19. století. Poukazuje na s osvícenstvím související 
změnu nazírání na trest smrti, které v josefínské době 
vedlo k jeho dočasnému odstranění. I když v 19. století 
v přístupu k trestu smrti nedošlo v legislativní rovině 
formálně ke změně a rozhodnutí o udělení milosti zů-
stalo v rukou císaře, přesvědčení o účinnosti této tvrdé 
normy se oslabovalo a praxe vedla k jejímu podstat-
nému zmírnění.

Druhý, rozsahem největší celek spisu představuje 
třetí kapitola Schuld und Strafe (s. 119–279), v níž au-
torka řeší základní otázku, za jakých okolností došlo 
k tomu, že se žena násilným způsobem obrátila proti 
jiné osobě. Pramenným východiskem v této části jsou 
především žádosti o milost k císaři do Vídně, z nichž 
autorka vybrala žádosti přicházející z českých zemí. 
Pozornost je zaměřena nejprve na vraždy starších 
dětí spáchané ve druhé polovině 19. století. Rozlišeny 
jsou dvě základní skupiny: vraždy z nouze, zoufalství 
a bezvýchodnosti a méně časté vraždy z nenávisti 
a jako trest pro dítě. Zcela opomenuta není ani otázka 
infanticidia, ve spojitosti s nímž byly dosud většinou 
vraždy dětí studovány, zdůrazněna je jeho souvislost 
s nemanželskou porodností a jejím růstem v 19. století 
hlavně ve městech. Při analýze vražd dětí je podána 
charakteristika pachatelek trestných činů, objasněny 
jsou okolnosti, za nichž k trestnému činu došlo, je 
sledována reflexe pachatelkami a uveden trest za pří-
slušný typ vraždy spolu s rozpracováním konkrétních 
příkladů. Podrobně je rozebrán systém udělování 
substitučních trestů, naznačena rozdílnost přístupu 
soudů jednotlivých instancí, hodnocení polehčujících 
a přitěžujících okolností a podstatná změna v přís-
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nosti trestů před rokem 1874 a po něm. Autorka 
soudí, že mnohem větší přísnost soudů nejnižších in-
stancí a udělení milosti s rozhodnutím o substitučním 
trestu mělo sloužit k posilování obrazu milostivého 
panovníka. Poukazuje na rozdíly v přístupu jednotli-
vých soudců i státních zástupců, vzhledem k početně 
přece jen poměrně omezenému souboru zkoumaných 
žádostí o milost shledává, že určení přesného mecha-
nismu udílení trestu zůstane nadále otevřeným pro-
blémem. Z genderového hlediska, jehož zdůraznění 
bylo původním autorčiným záměrem, není možno 
podle výsledku studia u vražd dětí provést podrobnější 
srovnání činů páchaných muži či ženami, snad s vý-
jimkou konstatování, že u mužů šlo o typově jiný čin 
(loupežná vražda) a obětí byly cizí děti.

Tento aspekt zločinu je naproti tomu podstatný 
u vražd manželů, jimž je věnována druhá část této 
kapitoly. Přes nepočetný soubor případů a neúplnost 
záznamů lze konstatovat, že ve srovnání s vraždami 
dětí šlo v těchto případech obvykle o celý komplex 
příčin; narozdíl od impulzivnosti jednání při vraždách 
dětí byly tyto vraždy předem připravovány, podstatné 
odlišnosti jsou i v otázce obranných strategií žen 
a mužů. Součástí kapitoly je i podrobně rozpracovaný 
exkurz o soudním případu Nenadálových, který byl 
od sklonku roku 1883 delší dobu předmětem zájmu 
veřejnosti.

Čtvrtá kapitola – Fazit – Genderaspekte des Ver-
brechens (s. 281–301) – shrnuje podstatné výsledky 
studia problematiky. Uvádí, že rozhodně neplatila 
představa o naprosto výjimečné účasti žen na trestné 
činnosti, jíž však byla věnována větší pozornost, než 
když pachatelem byl muž, zejména při spáchání těž-
šího zločinu. Platné právo však vymezovalo pouze 
základní mantinely, podstatné bylo vyhodnocení trest-
ných činů soudy. Hlavní trend v trestním právu lze 
spatřovat v ústupu od represe a ve snaze dosáhnout, 
aby funkce trestu byla výchovná.

Součástí práce je seznam tabulek a grafů, přehled 
nevydaných i vydaných použitých pramenů, odborné 
literatury a další přílohy (seznam zkratek, jmenný 
rejstřík, soupis ministrů spravedlnosti, prezidentů 
Nejvyššího soudního a kasačního dvora ve Vídni a ge-
nerálních prokurátorů).

Studium procesu modernizace a v jejím rámci 
také geneze občanské společnosti je v historiografii 
velmi frekventovaným jevem. Narozdíl od zahraniční 
produkce však výzkum trestné činnosti u nás dosud, 
jak potvrzuje i přehled literatury, příliš nepokročil. Je 
autorčinou zásluhou, že se pokusila i s přihlédnutím 
k genderovému hledisku tuto mezeru vyplnit.

Lumír Dokoupil

GlaSSHEIM, Eagle: Urození nacionalisté : Česká 
šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století. 
Praha : Garamond, 2012, 320 s. Překlad Lubomír Ko-
tačka. ISBN 978-80-7407-140-9. 

Eagle Glassheim, profesor dějin na University of 
British Columbia v kanadském Vancouveru, se za-

měřuje na moderní dějiny střední Evropy, Habsburky, 
německé a především československé dějiny. Během 
svých studijních pobytů v Evropě se naučil obstojně 
česky a polsky a svá studia na Columbia University 
zakončil doktorskou prací Crafting a Post – Imperial 
Identity : Nobles and Nationality Politics in Czechoslo-
vakia, 1918–1948 (Columbia University, 2000). Již 
zde naznačil téma své další knihy, která po několika-
letém shromažďování archivních materiálů vyšla pod 
názvem Noble Nationalists : The Transformation Of 
The Bohemian Aristocracy (Harvard University Press, 
2005). S odstupem několika let se naši čtenáři dočkali 
také jejího překladu do českého jazyka.

Kniha je rozčleněna do šesti kapitol. První nese 
název Mezi říší a národem: šlechta v českých zemích 
(1880–1918). Autor se snaží především nastínit zá-
kladní mezníky a společensko-ekonomické změny, 
jež předurčovaly postavení šlechty jakožto svébytné 
a zdánlivě uzavřené stavovské skupiny na konci 
19. století. Domnívá se, že šlechta, jakkoliv bytostně 
konzervativní, byla schopna se přizpůsobit moder-
nizačním tendencím, které měnily tvář „starého re-
žimu“. Zde měl na mysli jak modernizaci ekonomic-
kou, narušující doposud nedotknutelná šlechtická 
privilegia a monopol v zemědělské velkoprodukci, 
tak sociální a politickou, kdy si členové starých rodů 
i přes narůstající počet čerstvě nobilitované šlechty 
a prosazování občanských a volebních práv zachová-
vají významné posty ve státních službách i stavovskou 
výlučnost a identitu, projevovanou jak symboliky, tak 
specifickým životním stylem. Podstatný moment shle-
dává také v rozdělení šlechty v českých zemích na tři 
zájmové uskupení – na ústavověrné velkostatkáře 
(centralisty), feudální konzervativce (autonomisty) 
a moravskou Mittelpartei, což reflektovalo rozdílné 
postoje šlechty v českých zemích k otázce státoprávní 
a v jistých ohledech i národa. 

Následující kapitola Národní a sociální revoluce 
v Československu (1918–1920) se týká převratného 
okamžiku v životě šlechty, vzniku Československé re-
publiky, která s sebou přinese nejen zrušení šlechtic-
kých titulů, ale především značně omezí ekonomickou 
základnu aristokracie skrze pozemkovou reformu, 
jejíž provádění bylo zhusta obhajováno až nacio-
nálně laděnou kampaní ve jménu odčinění Bílé hory. 
Glassheim se zaměřuje především na postoje šlechty, 
která zbavená posledních mocenských pozic hledá 
své místo v novém státě, který jí už není nakloněn. Její 
vlastní výlučná identita je nyní konfrontována s dosud 
nepoznanou realitou. 

V další kapitole Nacionalizace šlechty a její strate-
gie v 20. letech autor rozvíjí postup šlechtických vel-
kostatkářů, kteří jsou nuceni bránit své pozemkové 
vlastnictví a zakládají vlastní zájmové a lobbistické or-
ganizace – svazy, jež je zastupují při jednání o rozsahu 
provedení pozemkové reformy (Svazy českosloven-
ských a moravských velkostatkářů a Svaz německých 
velkostatkářů). Autor přehledně rozepisuje základní 
argumenty svazů a jejich taktiku. Zatímco český svaz 
vyjadřoval svou loajalitu k Československu a jeho 
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jednotliví členové barvitě proklamovali své vlastenec-
tví a rodové češství, někteří představitelé německé 
varianty se nezdráhali přenést problém pozemkové 
reformy na mezinárodní fórum a spojit jej časem se 
sudetoněmeckou otázkou a argumenty o porušování 
práv menšin. Ačkoliv oba svazy zpočátku bojovaly 
proti pozemkové reformě obdobnými prostředky, 
v dalším období se od sebe zřetelně distancovaly, a za-
tímco jedni se hájili hospodářskými a sociálními zájmy, 
druzí využívali ostrou nacionální rétoriku. V průběhu 
první pozemkové reformy se tak začínají objevovat 
první urození nacionalisté. Kapitolu uzavírá rozbor 
myšlenek německého internacionalisty Karla Antona 
Rohana. 

V kapitole Čeští šlechtici, nacionalismus a katolický 
konzervatismus (1930–1939) se Glassheim snaží 
osvětlit měnící se společenské klima, kdy nebezpečí 
nacistického Německa, důsledky hospodářské krize 
i nespokojenost s dosavadní politickou linií vnáší do 
české společnosti radikální myšlenky i vzestup pra-
vicových hnutí. Rozebírá především růst katolické 
pravice, kdy – podobně jako německé protějšky – při-
tahoval její proklamovaný ekonomický a sociální kor-
porativismus i šlechtice z českého tábora, kteří v něm 
spatřovali alternativu k liberalismu i socialismu. Proto 
řada českých šlechticů sympatizovala s pravicovou 
frakcí české agrární strany a katolické lidové strany. 
Aktivním publicistou katolické pravice byl také mladý 
Karel VI. Schwarzenberg, český katolický národní 
šlechtic, podle autora duchovní i faktický potomek 
konzervativců hájící česká národní práva. Neméně 
zajímavý je také postoj šlechty těsně před Mnichovem 
a záhy po okupaci státu, kdy již bylo zřejmé, že tra-
diční jazykový a myšlenkový kosmopolitismus bude 
muset jít často stranou a členové významných aristo-
kratických rodů se budou muset jednoznačně postavit 
na jednu, či druhou stranu. Vyvrcholením národního 
uvědomění se pak jeví příchod delegace vybraných zá-
stupců české aristokracie k prezidentu Benešovi, která 
se postaví za nedělitelnost českých zemí a slíbí věrnost 
československému národu. Glassheim upozorňuje, že 
zatímco ve 20. letech byla ujišťování šlechty o odda-
nosti českému národu strategickým nástrojem obrany 
před pozemkovou reformou, na konci 30. let již hovo-
říme o vykrystalizovaném národním cítění některých 
šlechticů, kteří jsou nyní ochotni obětovat své hmotné 
zájmy tomu, co považovali za zájmy svého národa. 
Tradice historických státních práv z 19. století tak po-
dle něj dostala konkrétní nacionální ráz. 

V následující kapitole Německý internacionalismus 
a nacionální socialismus: německá šlechta v 30. letech 
se autor pro změnu zaměřil na německou část domácí 
šlechty a její společenské formování, které se projevo-
valo přechodem od myšlenek široce a vágně pojatého 
německého internacionalismu ke konkrétním politic-
kým činům. Určitá část německé šlechty se totiž po 
trpké zkušenosti s pozemkovou reformou a neúspěšné 
intervenci u Společnosti národů již zcela odcizila čes-
koslovenskému státu a východisko svých snah našla 
v přimknutí se k nacistickému hnutí a sudetské otázce, 

což u řady ze šlechticů vyústilo v přímou spolupráci 
s SdP. Glassheim v tomto směru sleduje mimojiné čin-
nost předních členů tzv. Hrušovanské skupiny (Eugen 
Ledebur-Wicheln, Wilhelm von Medinger, Karl Anton 
Rohan, Karl Khuen-Lützow ajn.). Právě německým 
šlechtickým nacionalistům přisuzuje autor význam-
nou úlohu při diplomatickém vyjednávání o odstou-
pení sudetského území Německu, zejména pak při 
průběhu mise lorda Runcimana, kdy jej řada z nich – 
v roli mluvčích německé menšiny v Československu– 
hostila na svých sídlech. Mnichovskou dohodu pak 
mohla většina z nich chápat jako jisté úspěšné vyvr-
cholení dvacetiletých snah.

V poslední kapitole nesoucí název Válka a revoluce: 
konec starého řádu, 1939–1948 sledujeme závěrečný 
příběh šlechty v českých zemích na pozadí protekto-
rátu. Část německé šlechty vítá nový režim, aby záhy 
poznala temnou tvář nacismu a válečných útrap. Pří-
slušníci české šlechty naopak doplácí na svou odda-
nost republice, zažívají perzekuci a uvalení nucené 
správy na zbytek majetku, někteří se pak aktivně zapo-
jují do odboje. Po osvobození země se stává německá 
šlechta novým terčem odplaty, teď už ne za Bílou horu, 
ale kolaboraci, a napjaté politické a sociální poválečné 
klima vyústí k druhé a důslednější pozemkové reformě. 
Rok 1948 pak autorovi posloužil jako určitý mezník 

„konce“ šlechty v českých zemích. Závěr knihy je vy-
hrazen rejstříku osob a zejména poznámkovému apa-
rátu k jednotlivým kapitolám, kde autor uvádí citova-
nou literaturu a použité archivní prameny.

Je třeba autora pochválit, že i přes jazyková ome-
zení a „geograficky“ vzdálené téma se dokázal se stu-
dovanou látkou dobře vypořádat – nezaznamenal jsem 
vážnější pochybení v historických znalostech nebo v lí-
čení vývoje za první republiky. Naopak musím ocenit 
logickou skladbu kapitol, které na sebe plynule časově 
i obsahově navazují a čtenář se tak v textu neztrácí. 
Kromě bohatého literárního základu čerpal Glassheim 
také z množství archivního materiálu, mimojiné z ko-
respondence vybraných šlechticů a velkostatkářských 
svazů. V celé knize lze vysledovat několik hlavních 
linií, které autor sleduje a jež mají přinést odpovědi 
nebo alespoň vyvolat dilema nad otázkami, které si 
pokládá již v samotné úvodní kapitole. Především je to 
otázka, s jakými možnostmi a postoji vstoupila šlechta 
(v českých zemích) do 20. století a jak se vypořádala 
s několika po sobě jdoucími změnami režimů (konec 
monarchie, vznik ČSR, válka a Protektorát a nakonec 
nástup komunismu v roce 1948). S tím souvisí otázka, 
jak se změnil myšlenkový svět aristokracie, která byla 
po ztrátě posledních výsad i titulů nucena přijmout 
novou realitu a společenskou pozici. Glassheim pře-
devším vychází z proklamovaných postojů na konci 
19. století, kdy se prohlubuje rozdělení šlechty stavící 
se buď na stranu monarchie a jejího centralismu, nebo 
přijímající státoprávní požadavky české národní re-
prezentace. Ze všeho nejvíc však autora zajímá národ-
nostní dilema, před které byla šlechta postavena. Proč 
se z urozených pánů, odjakživa spíše vlažně pohlíže-
jících na národnostní spory, stali vášniví stoupenci 
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jednoho národa? Zatímco dříve se šlechta stavěla 
k národnostním otázkám spíše neutrálně a vyjadřo-
vala svůj kosmopolitní rozhled, zemské vlastenectví 
a oddanost trůnu, po roce 1918 byla najednou nucena 
vymezit se vůči nové politické reprezentaci, přijmout, 
či odmítnout existenci nového státu, a v napjatých 
30. letech se dokonce přihlásit k národu, jenž jí byl 
bližší. Pozemková reforma pak citelně oslabila majet-
kové vlastnictví šlechty a ta nyní musela bojovat o zá-
chranu toho posledního, co jí ještě vymezovalo vůči 
ostatním vrstvám společnosti. Zatímco vlastenecky se 
projevující česká šlechta argumentuje svým češstvím 
a v kritickém momentě vysloví neochvějnou oddanost 
republice, část německé šlechty nepřijme existenci 
státu a pozemkovou reformu vnímá jako přímý útok 
proti Němcům, což ji v mnohých případech dovede 
až k sympatizování s nacismem. Autor sice připou-
ští, že právě pozemková reforma sehrála významnou 
úlohu při odcizení německé šlechty, ale kořeny tohoto 
jevu shledává také v dalších hlubších příčinách a his-
torických souvislostech. Je však nutno upozornit, že 
Glassheim se v žádném případě nedopouští pauša-
lizace, jelikož poukazuje jak na četné případy zjev-
ného odmítání nacismu mezi německými šlechtici 
a jejich umírněné vnímání národnostní otázky, tak 
na „selhání“ některých příslušníků tradičních čes-
kých rodů. Stejně tak je složité hovořit o vyhraněném 
národním sebeuvědomění (pokud vůbec) konkrétní 
aristokratické rodiny, když zde panovaly rozdíly jak 
mezi jednotlivými rodovými větvemi, tak i členy. Au-
torovi nešlo o odlišení české a německé šlechty, ný-
brž o pochopení, proč se mezi nimi vyskytli urození 
nacionalisté. Přes všechny ekonomické či politické 
změny a moderní myšlenky doby si však aristokracie 
zachovávala onu společenskou výlučnost a specifické 
chápání rodové cti a povinnosti. Jak Glassheim trefně 
píše: mění se, aby zůstávala stejná – šlechtictví pro ni 
neznamenalo titul, nýbrž poslání. 

Co říci na závěr? Snad jen to, že kniha je psána 
velmi čtivou formou (jistý podíl na této skutečnosti má 
také zdařilý překlad Lubomíra Kotačky) a její přínos 
k problematice šlechty a jejího společenského a národ-
nostního etablování v první Československé republice 
je nesporný. Je jen škoda, že podobně napsanou (a čti-
vou) práci, která by se věnovala této lehce opomíjené 
problematice, nepředstavil již dříve někdo z domácích 
autorů věnujících se šlechtě v českých zemích.

Adam Polášek

RÁKOSNíK, Jakub – NOHa, Jiří: Kapitalismus na 
kolenou : Dopad velké hospodářské krize na evropskou 
společnost v letech 1929–1934. Praha : Auditorium, 
2012. 333 s. ISBN 978-80-87284-30-8.

Posledních pár let jsou velmi populární knihy 
o hospodářských problémech. Akcentují hlavně dvě 
hospodářské krize – velkou hospodářskou krizi v tři-
cátých letech a současnou depresi, ze které vybře-
dávají Evropa a USA už několik let. Aktuální krize 
zplodila mnoho publikací na téma úpadek finančního 

systému, pojatých ať už populární, nebo odbornou 
formou,4 a vlna zájmu o tuto problematiku neupadá, 
jak ukazuje prodejnost některých titulů (v českém 
prostředí hlavně Černá labuť : Následky vysoce neprav-
děpodobných událostí [Praha – Litomyšl 2011] ame-
rického akademika a investičního poradce Nassima 
Nicholase Taleba a stále populárnější Ekonomie dobra 
a zla : Po stopách lidského tázání od Gilgameše po fi-
nanční krizi [Praha 2012] českého ekonoma Tomáše 
Sedláčka), a návrat ke starým myšlenkám a názorům 
(opětovný prodej dnes již klasické studie Fridricha 
A. Hayeka Cesta k nevolnictví). Své slovo mají samo-
zřejmě i historikové, kteří připomenutím staré krize 
mohou pomoci vysvětlit příčiny vzniku krize nové. 
Z české knižní produkce posledních let se tzv. Great 
depression částečně zabývá kniha ekonomky a hos-
podářské historičky Antonie Doležalové Rašín, En-
gliš a ti druzí : Československé státní rozpočty v letech 
1918–1938 (Praha 2007), v menší míře kolektivní 
monografie Karel Engliš 1881–1961 (Ostrava 2011), 
kterou editovali Jana Geršlová a Milan Sekanina.5 Stu-
dií, která se přímo věnuje této kritické hospodářské 
situaci, je – vedle titulu Den, kdy došly prachy, který 
je sice prací historickou, nicméně pochází z pera no-
vináře a zahraničního komentátora MF Dnes Milana 
Vodičky – publikace Kapitalismus na kolenou autorů 
Jakuba Rákosníka a Jiřího Nohy, kterou na sklonku 
roku 2012 vydalo nakladatelství Auditorium.

Předem nutno říci, že autoři na sebe nevzali zrovna 
jednoduchý úkol. Jakákoliv krize, politická, ekono-
mická, společenská, se pro svou mnohdy nepocho-
pitelnost a neuvěřitelnost stává středem zájmu bada-
telů mnoha oborů z různých odvětví lidského vědění. 
A když jde o (víceméně) světový fenomén, jakým byla 
velká hospodářská krize minulého století, je takový zá-
jem obrovský. Studium a pochopení tohoto kataklyz-
matu, které zachvátilo velkou část světa, vyžaduje ur-
čitou odbornou erudici, schopnost selekce informací 
z různých kvalitativně i kvantitativně odlišných zdrojů, 
stejně jako následné vytvoření nosné konstrukce vypl-
něné srozumitelným a koherentním obsahem.

Kladem je rozhodně fakt, že práci zvládli napsat dva 
lidé – u širšího autorského kolektivu by patrně hrozilo 
riziko fragmentace knihy jako celku, což u takto složi-
tého problému, kde jeden jev souvisí s druhým a záro-
veň oba jsou plné antagonismů, rozhodně není příno-
sem. Dva autoři ještě zvládnou udržet nastavenou linii 
vyprávění, aniž je práce zatížena zbytečnými a nelo-
gickými odbočkami nebo opakováním již řečeného. 
Na první pohled je patrné, že autoři při psaní vychá-
zeli hlavně z angloamerické historicko-ekonomické 

4 MAXTON, Graeme P.: Konec pokroku aneb Jak nás 
moderní ekonomie zradila. Praha 2012; KRUGMAN, 
Paul R.: Skoncovat s krizí. Praha 2012; TALEB, Nas-
sim Nicholas: Černá labuť : Následky vysoce nepravdě-
podobných událostí. Praha – Litomyšl 2011.
5 Srov. zprávu v Historica : Revue pro historii a pří-
buzné vědy, 3, 2012, č. 2, s. 250–251.
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produkce, což je celkem pochopitelné. Nejsou to 
nicméně zdroje jediné, seznam užitých sekundár-
ních pramenů doplňuje německá odborná literatura 
a překlady do angličtiny a němčiny z jiné jazykové 
provenience (Belgie, Švédsko, Portugalsko). Autoři 
užívají základní díla ekonomických teorií, která se 
v jednotlivých kapitolách objevují, žádné podstatné 
v citacích nechybí. Vyváženou měrou také pracují 
s periodickými i neperiodickými renomovanými zdroji 
informací a nezapomínají ani na archivní výzkum (ste-
nografické záznamy ze schůzí poslanecké sněmovny 
první republiky).

Kniha je rozdělena na pět přibližně stejně rozsáh-
lých kapitol. V předmluvě autoři deklarují skutečnost, 
že v české literatuře chybí komplexní pojednání o velké 
hospodářské krizi v mezinárodních souvislostech. Vý-
tce, že jejich publikace se díky tomu degradovala na 
pouhý popis změn ve strukturách a systému fungo-
vání světa a států v něm, se autoři předem brání a od-
volávají se na mnohovrstevnatost této problematiky.

V úvodních větách první kapitoly Velká hospodář-
ská krize jako krize modernizačního procesu oba his-
torikové velkolepě předesílají, že by rádi kombinovali 
kulturně-interpretativní a strukturálně-analytický 
přístup. Nutno říci, že druhý přístup knize dominuje. 
Dále vysvětlují proces modernizace, stejně jako znaky 
modernity, a užívají pro to všeobecně známé teorie, 
žádný nový názor ani interpretace se v kapitole neob-
jevuje.

Velice složitou kapitolu představuje další část pu-
blikace s názvem Kořeny krize. Postihnout kauzality 
vzniku krize je úkol nadmíru komplikovaný. V úvodu 
je popisován průběh krize. Na celém vyprávění zná-
mém z jiných zdrojů je nicméně zajímavá dokumen-
tace reciprocity USA a Československa a vnímání po-
čátků krize českým novinářským prostředím. Dále oba 
historikové probírají počátky krize v různých zemích 
evropského prostoru. V bludišti odlišných národních 
ekonomik, technické úrovně a politického myšlení se 
oba pohybují velice suverénně a daří se jim zvládnout 
naléhavost rozvádění určitých argumentů nebo situ-
ací. Přes svou variabilitu působí tato nejobtížnější část 
kapitoly poměrně harmonicky.

Kapitolu Dopady krize autoři koncipovali tak, že 
jsou zvýrazněny rozdíly mezi jednotlivými státy. Sle-
dují do značné míry také dopad krize na agrární sektor, 
jehož problémy mnohdy generovaly potíže v naprosto 
odlišných oblastech.

Řešení krize je vůbec nejzajímavější pasáží celé 
publikace. Je v ní totiž názorně předvedena častá bez-
moc vládnoucích elit postižených států. Případy jsou 
sestaveny tak, aby bylo vidět, že jedna záchranná akce 
mohla být úspěšná v jedné zemi, ale ve druhé státu ani 
v nejmenším nepomohla. Na příkladech vidíme, že 
žádné řešení nebylo dost systémové a mnoho teorií 
nebylo možné přenést z akademického prostředí do 
mnohem složitější praxe. Je zajímavé sledovat pro-
měnu liberalismu a jeho úlohu, stejně jako schopnosti 
sociální demokracie využít mnohé negativní jevy jako 
vodu na svůj mlýn.

Poslední kapitola se věnuje postoji Sovětského 
svazu ke krizi, jeho vztahu k zemím jí postiženými 
a hodnocení postupů jednotlivých států.

Závěrem autoři deklarují, že zde máme pluralitu 
dobových interpretací příčin krize a stejně tak va-
riabilní pluralitu nabízejících se řešení. Zdůrazňují 
hlavně proměnu hospodaření, která se ve většině 
zemí projevila státním intervencionismem a pro-
tekcionismem. Přesvědčivě dokážou vysvětlit hos-
podářský úspěch hitlerovského Německa, aniž by 
systém hodnotili negativně, či naopak pozitivně. Co 
závěr nenabízí, je poučení pro současný svět, stejně 
tak chybí srovnání s krizí dneška a vysvětlení součas-
ných událostí těmi minulými. A to přesto, že mnoho 
zásahů, které dostaly z deprese státy v třicátých letech, 
se negativně projevilo na soudobé ekonomické situaci. 
Publikace by mohla vzbudit zájem i mimo historickou 
a ekonomickou obec, takhle však vzbudí pozornost 
spíše v užších odborných kruzích.

Pavlína Nováčková

KOříNKOVÁ, Veronika: Malé velké dějiny : Mikro-
historická variabilita dějin 20. století v osudu Vin-
cence Hodka. Antropoedice, 2. Praha : Antropoweb, 
2013, 146 s. ISBN 978-80-905098-3-2.

Od 70. let 20. století se do popředí západní histo-
rické vědy dostával výzkum zaměřený na konkrétního 
člověka, včetně jeho subjektivního myšlení a jednání, 
namísto zkoumání makrodějinných „odosobněných“ 
struktur. V tomto období tak bylo vytvořeno něko-
lik disciplín, resp. subdisciplín humanitních věd, jež 
učinily subjektivní pocity konkrétního člověka před-
mětem svého výzkumu, např. mikrohistorie, nové na-
rativní dějepisectví, dějiny každodennosti a historická 
antropologie. Právě výše zmíněné směry, zejména 
mikrohistorie, poskytly autorce metodologickou zá-
kladnu výzkumu života pražského podnikatele a le-
teckého konstruktéra Vincence Hodka a jeho rodiny. 
Prostřednictvím názorů, představ, pocitů, tužeb a na-
dějí rodiny Hodkových pohlíží V. Kořínková na čes-
koslovenské dějiny 20. století. Z této perspektivy se 
osudové momenty „velkých“ dějin československého 
státu nemusely překrývat s osudovými momenty „ma-
lých“ dějin jedné pražské podnikatelské rodiny. Autor-
činým záměrem tak bylo vytvořit alternativní pohled 
na zdejší dějiny 20. století. 

Východiskem bádání se autorce stal soukromý 
archiv rodiny Hodkových, t. č. ve státě Maine v USA, 
z nějž čerpala převážně egodokumenty (osobní vzpo-
mínky, životopisy, korespondence). Práce s takto 
vysoce subjektivním historickým materiálem je vždy 
složitá, jelikož je zde riziko, že výsledná práce může 
mít podobu historizující beletrie. Autorka se tomu 
vyhnula, neboť výše zmíněné prameny podrobila 
precizní kritice, a pokud to bylo možné, konfronto-
vala je se sekundárními prameny úřední provenience. 
Autorka si uvědomovala časový odstup svědeckých 
výpovědí (ať už písemných, nebo orálních, které také 
použila) od uběhlých událostí a vnímá je jako výsledek 
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dlouhodobého a mnoha faktory ovlivněného procesu, 
na jehož konci stojí spíše řada možných interpretací 
minulých událostí nežli neměnný a v čase zakonzer-
vovaný obraz skutečného dobového dění (s. 93). Došla 
například k závěru, že pozdější svědectví vypovídající 
o době Protektorátu nebo o období věznění V. Hodka 
(duben 1948 – květen 1949) se omezovala na špatné 
zkušenosti, nespravedlnost a strach, zatímco bezpro-
střední korespondence, aniž došlo ke zlehčování doby, 
přinášela daleko střízlivější pohled.

Samotný příběh monografie je lemován životopis-
nými daty Vincence Hodka (1904–1977) doplněné 
o data dalších členů rodiny. Jak již bylo řečeno, au-
torka chronologicky sleduje životní příběh Hodko-
vých z jejich vlastní perspektivy, kterou na mnoha 
místech zasazuje do širokého historicko-společen-
ského kontextu, čímž zároveň dokazuje, že „mikro“ 
a „makro“ pohled na dějiny není v kontrapozici, ný-
brž dokáže být v harmonickém souladu. Významnými 
mezníky života Vincence Hodka se tak z této perspek-
tivy jeví jeho svatba (srpen 1932), počátek podnikání 
(nejprve autodoprava, později továrna na konstrukci 
leteckých přístrojů), práce na konstrukci vlastního le-
tadla (HK-101), znárodnění Hodkovy firmy, propuš-
tění z podniku, pobyt ve vězení a emigrace do USA 
(1966). Předložené vyobrazení dějin na druhé straně 
nezachycuje vznik samostatné ČSR, dopady hospo-
dářské krize líčí jen na okraji (krize byla důvodem, 
proč Hodek nechtěl opustit povolání autodopravce) 
a politická situace v ČSR není reflektována vůbec. 
Mobilizace a zřízení Protektorátu do každodenního 
života Hodkových zasáhlo, přesto i v této době doká-
zali vyvíjet v rámci „velkých“ dějin dostatečně samo-
statnou a svébytnou aktivitu (zapojení Hodka do do-
mácího odboje, tajná práce na konstrukci vlastního 
letadla). Pozoruhodný je příspěvek týkající se boje 
o Trojský most během pražského povstání, jehož se 
Hodek účastnil. Autorkou doložená svědectví demý-
tizují dění při obraně tohoto mostu, jež bylo vytvo-
řeno pozdějším uměleckým zpracováním Jana Drdy 
a Otakara Vávry. Ve druhé polovině 40. let 20. století 
dochází v popisovaném životním příběhu nejspíše 
k největšímu propojení malých a velkých dějin – v ob-
dobí třetí republiky bylo Hodkově firmě bráněno 
v podnikání jak ze strany závodní rady, tak ze strany 
úřadů. Únor 1948 pro Hodka znamenal definitivní 
propuštění z vlastní firmy a následující období (du-
ben 1948 až květen 1949) pobyt ve vazební věznici. 
Zaznamenáníhodný je také poznatek autorky týkající 
se zneužívání kolaborace v politickém boji Českoslo-
venska poválečného období. Zbývající období je cha-
rakterizováno neúspěšnou Hodkovou snahou uchytit 
se opět v leteckém konstruktérství s vyvrcholením 
v podobě odchodu do emigrace. Celkové zpracování 
příběhu Vincence Hodka by se přes veškeré vylíčené 
životní utrpení dalo charakterizovat následujícími 
slovy Natálie Z. Davisové: Bez ohledu na to, jak 
špatná je doba a jaké neslýchané krutosti s sebou při-
náší, tu a tam se přece ozve hlas odporu a projeví se 
dobrota a vlídnost. Jakkoli tvrdá a stísněná může být 

situace, člověk si pomůže, zaimprovizuje, aby ji přece 
zvládnul a přečkal.6

Autorce lze vytknout stručnost kapitoly věnované 
rodičům a sourozencům Vincence Hodka a rovněž 
kapitoly věnované pobytu v emigraci. První je prav-
děpodobně dáno nedostatkem pramenů, což je škoda, 
více místa v publikaci by si jistě zasloužil vztah Vin-
cence Hodka k jeho bratru Josefovi, jenž ve věku 32 let 
předčasně zemřel. Kapitola o pobytu v emigraci, jak 
autorka sama přiznala, si zasluhuje ještě další zpraco-
vání, což se jí z časových důvodů nepodařilo. Další vý-
tka se týká části věnované podnikání Vincence Hodka, 
v níž autorka mohla využít více pramenů úřední pro-
venience (např. úřední evidence živnostníků, mate-
riály OŽK, městské adresáře). Na straně 94 by bylo 
také vhodné ocitovat archivní zdroj dokumentace 
v následujícím textu: Dostupná dokumentace k dané 
problematice se sice zčásti dochovala, avšak její obsah 
je natolik nesouvislý, že se v ní nepodařilo vysledovat ani 
základní linii jednotlivých úředních kroků, jež příslušné 
instituce měly ve sledovaném období proti Vincenci 
Hodkovi podniknout.

I přes určité dílčí výtky hodnotím knihu velmi 
kladně. Autorka odvedla důkladnou a pečlivou kritiku 
velkého množství archivních pramenů, mimojiné vy-
konala také inventarizaci dosud nezpracovaného sou-
kromého archivního materiálu Hodkových.7 Kniha 
je psána svěžím, čtivým narativním stylem vhodně 
prokládaným metodologicko-teoretickými vsuvkami. 
Publikace je však v prvé řadě přínosem pro aplikaci 
vědeckých metod novějších směrů humanitních věd 
(mikrohistorie, historická antropologie) na moderní 
dějiny, jež přináší alternativní a individuální pohled 

„zdola“ na československou historii 20. století. 

Martin Drápela

KřESŤaN, Jiří: Zdeněk Nejedlý : Politik a vědec 
v osamění. Praha – Litomyšl : Paseka, 2012, 576 s. 
ISBN 978-80-7432-253-2.

Pokud se o nějakém historikovi může říci, že byl 
kontroverzní osobností, pak je to jistě Zdeněk Ne-
jedlý. Jiří Křesťan sleduje osudy tohoto vědce ve velice 
obsáhlé a faktograficky nesmírně nabité práci. Jen 
málokterá biografie, která v dnešní době vychází, je 
založena na tak bohaté heuristické základně. Autor 
nevyužil pouze naše archivy, muzea a další instituce, 
ale zavítal také do archivů Ruské federace. Soupis li-
teratury a tištěných pramenů v závěru knihy dosahuje 
48 stran. 

Křesťan popisuje život Zdeňka Nejedlého snad 
ze všech možných úhlů. Právě u této osobnosti není 
takový postup nikterak jednoduchý. Nejedlý, který 
měl velké znalosti nejen v historické vědě a zanechal 

6 VAN DÜLMEN, Richard: Historická antropologie : 
Vývoj, problémy, úkoly. Praha 2002, s. 90.
7 Inventář ke zpracovaným archiváliím je rovněž sou-
částí publikace.
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za sebou také tomu odpovídající literární odkaz, sám 
ztížil svým životopiscům jejich úsilí. Jen přečtení Ne-
jedlého historických děl představuje jistě několik let 
práce.

Musím se přiznat, že jsem knihu vzdor velkému 
počtu stran přečetl velice rychle. Občas jsem ovšem 
narazil na pasáže, které mi připadaly až příliš obsáhlé 
a podrobné. Často se jedná o pouhé soupisy jmen, jako 
tomu je na straně 232, kde je téměř celá strana po-
psána jenom jmény. Při pročítání těchto pasáží jsem 
měl dojem, že se autorův styl velice podobá stylu Ne-
jedlého, který dokázal psát spíše rozsáhlou kulturní 
historii než biografické dílo. Typickým příkladem je 
jeho Smetana. Domnívám se, že Křesťanovo hod-
nocení Nejedlého osobnosti je velice vyvážené a vý-
stižné a často také bourá lidové mýty, které se šíří ve 
společnosti. Myslím, že se autorovi podařilo vytvořit 
to, čemu se říká psychologický profil osobnosti. Ně-
kolik výhrad k faktografii si ovšem odpustit nemohu. 
V takto koncipovaném díle se jedná spíše o detaily, 
přesto na ně musím upozornit. Zaprvé Křesťan uvádí, 
že Nakladatelství Melantrich ztratilo zájem o vydávání 
dalších svazků Slavíkova díla o Leninovi (str. 249). 
Jedná se o situaci, kdy se náš stát ve třicátých letech 
sbližoval se SSSR, a proto byl vyvíjen tlak na historika 
Jana Slavíka, aby zanechal kritiky této země a také za-
stavil vydávání některých svých děl. Myslím si, že se 
nejednalo o práce o Leninovi, ale o připravované knihy 
Pád Trockého a Vzestup Stalina.8 Druhá připomínka 
se týká vyslance Alexandrovského. Křesťan uvádí, že 
datum jeho úmrtí je neznámé (pozn. 182 na str. 306). 
Antonín Klimek píše ve VDZKČ XIV, že byl Sergej 
Sergejevič Alexandrovskij popraven na příkaz Stalina 
v roce 1945.9

Přes tyto nepřesnosti je dle mého názoru publikace 
jedním z největších přínosů na poli historické litera-
tury v tomto roce, a zcela oprávněně je proto kniha no-
minována na cenu Magnesia Litera 2013 v kategorii 
literatura faktu.

 Adam Židek

FRIEDl, Jiří: Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949. 
Praha – Brno : Historický ústav AV ČR, Conditio hu-
mana, o. s. 2012, 316 s. ISBN 978-80-7286-204-7.

Pokud bychom se chtěli věnovat problematice men-
šin na našem území v prvních týdnech a měsících po 
válce, určitě by nás zahltila řada publikací věnujících 

8 BOUČEK, Jaroslav: Jan Slavík – příběh zakázaného 
historika. Jinočany 2002, s. 69; naposledy VEBER, 
Václav: Ruská revoluce a sovětské Rusko pohledem 
Jana Slavíka. In: BABKA, Lukáš a ROUBAL, Petr 
(ed.): Život plný střetů : Dílo a odkaz historika Jana 
Slavíka (1885–1978). Praha 2009, s. 162. 
9 KLIMEK, Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české 
XIV: 1929–1938. Praha – Litomyšl 2002, s. 669; o po-
pravě Alexandrovského se zmiňuje také LUKEŠ, Igor: 
Československo mezi Stalinem a Hitlerem : Benešova 
cesta k Mnichovu. Praha 1999, pozn. na s. 326.

se odsunu německého obyvatelstva. Avšak problema-
tice dalších menšin (polské, maďarské, ukrajinské či 
jugoslávské), které v souvislosti s Košickým vládním 
programem měly rovněž opustit čsl. území, již taková 
pozornost věnována není. S povděkem proto vítám 
tuto monografii, vydanou na podzim roku 2012, je-
jímž autorem je vědecký pracovník oddělení dějin 
20. století HÚ AV ČR, odborník na tematiku dějin vý-
chodní Evropy 20. století a zejména pak na českoslo-
vensko/česko-polské vztahy a dějiny polské menšiny, 
Jiří Friedl, z jehož pera vzešla na dané téma již celá 
řada studií a prací.10 

Ačkoliv tematika česko-polských vztahů není pro 
českou ani polskou historiografii tabu, nejvíce se po-
zornost historiků soustřeďovala na léta 1918–1920, 
kdy mezi ČSR a Polskem propukl spor o Těšínské 
Slezsko. Pro poznání česko-polských vztahů v obecné 
rovině je však nutné i studium česko-polských vztahů 
na Těšínsku v prvních letech po 2. světové válce, jak 
mimojiné sám autor dodává v úvodu své knihy. 

Tato publikace, určená zajisté nejen vědecké, ale 
i laické veřejnosti, se čtenáři snaží podrobně vylíčit, 
jak se vyvíjel vztah Čechů k příslušníkům polského et-
nika, kteří byli na jednu stranu podobně jako sudečtí 
Němci obviňováni z neloajality k předválečné ČSR, na 
druhou stranu s nimi jako s příslušníky slovanského 
etnika v duchu stále populárnější ideologie slovanské 
vzájemnosti nemohlo být zacházeno jako s německy 
mluvícím obyvatelstvem. 

Události v knize jsou líčeny na pozadí tehdejších 
politických a diplomatických souvislostí a jsou řa-
zeny chronologicky v šesti samostatných kapitolách. 
V první kapitole s názvem Příčiny nového konfliktu 
se autor ve stručném a přehledném popisu věnuje vý-
voji česko-polských vztahů na Těšínsku od rozdělení 
Slezska v 18. století, kdy vzájemné soužití těchto dvou 
národnostních etnik na území habsburské monarchie 
bylo díky existenci společného nepřítele (Pruska) 
klidné, až po rostoucí rozpory na konci 19. století 
a jejich eskalaci po skončení 1. i 2. světové války, jež 
byly dány zejména spory o vymezení hranice (svou roli 
zde ale hrály i důvody hospodářské, politické, sociální 
a kulturní). 

Na události května a června 1945 se zaměřuje 
druhá kapitola. Velice kladně hodnotím autorovu 
snahu ukázat česko-polské incidenty ve světle českých 
i polských pramenů, které se svým obsahem mnohdy 
značně lišily. Čtenáři jsou pak předloženy obě verze. 
Podrobně jsou v této kapitole popsány události posled-
ních válečných dnů včetně převzetí správy celé země 
včetně Těšínska čsl. orgány. Značnou pozornost autor 
věnuje otázce tzv. Volkslisty, která především v řadách 
Čechů vyvolávala značnou nelibost, ačkoliv řada Po-
láků se do ní zapsala buď na základě tvrdého nátlaku, 
nebo kvůli krytí své odbojové činnosti a vystěhovávání 
tzv. polských okupantů. 

10 FRIEDL, Jiří – JIRÁSEK, Zdeněk: Rozpačité spoje-
nectví : Československo-polské vztahy v letech 1945–
1949. Praha 2008.
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Výrazně obsáhlejší třetí kapitola s výstižným ná-
zvem Střídání vln uklidnění a napětí se věnuje počá-
tečním jednáním polské a české strany o vymezení 
územní hranice a postavení polské menšiny na Tě-
šínsku. V této souvislosti autor popisuje i události 
kolem zřízení a funkce polského velvyslanectví v Praze, 
vyslání čsl. vládní delegace na Těšínsko, činnosti Pol-
ského červeného kříže a rehabilitace Volkslistářů. Do-
statek prostoru věnuje i činnosti polské propagandy 
(odbojová skupina majora Mazurka) a českým propa-
gandistickým protiakcím. Na konkrétních případech 
demonstruje, jak státní administrativa v té době ne-
měla stále ještě vyjasněn postup při řešení některých 
sporných otázek spjatých s polskou menšinou. Ani 
české politické strany Národní fronty nepostupovaly 
vůči polské menšině jednotně. Zatímco KSČ v Polá-
cích viděla své potenciální voliče, národní socialisté 
bojovali za odsun polského obyvatelstva z těšínského 
území. Velice kladně hodnotím prostor, který autor 
věnoval problematice těšínského školství. Škola vždy 
hrála důležitou roli v utváření národního vědomí, 
takže je logické, že Češi a Poláci sváděli na tomto poli 
tvrdý boj. Autor se ve své monografii rovněž zamýšlí 
nad sociálním složením tzv. polských okupantů, jež 
byli označováni za neproduktivní živel, nezařazený 
do pracovního procesu, a kteří měli být odsunuti. Po 
provedení důkladného rozboru přichází s poznatkem, 
že šlo (ve většině případů) o dělníky a jiné sociální 
skupiny, které neměly žádný vztah k represivním slož-
kám předválečného Polska (k opuštění Těšínska bylo 
nakonec vyzváno jen několik desítek polských rodin). 
Ačkoliv se během této doby podařilo oběma stranám 
dosáhnout dílčích úspěchů v oblasti kulturní, sociální 
i hospodářské, problémy česko-polských vztahů to za-
tím stále nevyřešilo. 

Poslední tři kapitoly (Od únorových jednání ke spo-
jenecké smlouvě, Realizace dodatkového protokolu a Po 
únoru 1948) sledují průběh česko-polských jednání, 
která sice vyústila ve spojeneckou smlouvu v březnu 
1947, ale i poté pokračovala v souvislosti s realizací 
tzv. dodatkového protokolu. Autor zde podrobně po-
pisuje chování čsl. politických stran k polské menšině 
v souvislosti s blížícími se volbami (květen 1946). 
Tzv. volkslistáři byli při volbách na Těšínsku důležitou 
skupinou. Zatímco národní socialisté museli kvůli 
voličům proti Polákům kriticky vystupovat, komu-
nisté se snažili taktně lavírovat mezi Čechy a Poláky 
a získat tak voliče z obou táborů. KSČ slibovala pol-
ské menšině reorganizaci NV, podporu kulturních, 
hospodářských i náboženských záležitostí, přestože 
v té době ještě neměla takovou moc, aby všem svým 

slibům mohla dostát. Avšak ani volby těšínskou si-
tuaci nevyřešily a k podepsání spojenecké smlouvy 
došlo až pod nátlakem SSSR. Zaručení občanských 
práv polské menšině a její politický, národnostní, 
kulturní a hospodářský rozvoj i vyřešení územního 
sporu do dvou let byly součástí dodatku ke smlouvě. 
Ačkoliv uzavření spojenecké smlouvy znamenalo pře-
vrat v česko-polských vztazích (došlo k prohloubení 
hospodářské a zejména pak kulturní spolupráce, což 
umožnilo lepší vzájemné poznání národů obou zemí 
a vedlo k postupnému odbourávání stereotypů), re-
alizaci dodatku provázely komplikace a spory nejen 
mezi českou a polskou stranou, ale i napříč čsl. poli-
tickými stranami. Od března 1947 do února 1948 tak 
probíhala neustálá jednání o stanovách škol a spolků, 
o otevření polského konzulátu, o zaměstnávání pol-
ských dělníků, o církevních záležitostech či o prově-
řování polských učitelů. Teprve události v únoru 1948 
přinesly rychlejší spád událostí, co se týče realizace 
česko-polské smlouvy. 

Dílo je nejen pro historika cenným zdrojem infor-
mací. Přehledným, podrobným a objektivním způso-
bem ilustruje komplikovanost tehdejších vztahů mezi 
Čechy a Poláky (a to nejen na území Těšínska) a roze-
bírá, jakým způsobem byly tyto vztahy ovlivněny udá-
lostmi prvních poválečných let.

 Kniha je napsána velmi čtivě, autor je zkušený his-
torik, který se v dané problematice velice dobře orien-
tuje a svým dílem demonstruje, jak bravurně dokáže 
zpracovávat nejen informace získané studiem archiv-
ních pramenů české i polské provenience (Archiv bez-
pečnostních složek Praha, Archiv Ministerstva zahr. 
věcí Praha, Archiw Ministrstwa Sprav Zagranicznych 
Warszava, Národní archiv Praha, Archiv Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Praha atp.), ale i výbor-
nou orientaci v domácí i zahraniční literatuře. Při 
práci rovněž umně využil dobového tisku (Głos Ludu) 
a vzpomínek pamětníků (S. Mrowczyk). Po přečtení 
této práce si rovněž velice cením autorovy sebereflexe 
a zhodnocení, že ve své monografii nevyužil všech do-
stupných dokumentů (např. materiál ze sovětských 
archivů), a pobídky pro další historiky k prohloubení, 
popř. korekci dosavadních poznatků. 

Celou knihu provází podrobný a velice přehledný 
poznámkový aparát, který dle mého soudu dodává 
práci na vědeckosti a dokazuje autorovu erudovanost. 
Na závěr knihy nechybí obsáhlý seznam citovaných 
pramenů a literatury, cizojazyčné resumé napsané 
v němčině, angličtině i polštině, seznam zkratek, 
jmenný a místní rejstřík.

Jana Suchá


