
101 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2015/1

LITERATURA

101

Recenze

KLEISNER, Tomáš: Medaile císaře Ferdinanda 
Dobrotivého (1793–1875) : Kritická edice sbírky Ná-
rodního muzea / Medals of the Emperor Ferdinand 
(1793–1875) : Collection of the National Museum, 
Prague. Praha: Národní muzeum 2013, 192 s. ISBN 
978-80-7036-396-6.

Když v roce 2011 probíhala na Pražském hradě vý-
stava Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, mohl 
si každý vnímavý návštěvník povšimnout kontrastu 
mezi císařským majestátem vyjádřeným prezento-
vanou kolekcí medailí a spíše měšťanskými zálibami 
a vkusem císaře projevujícími se např. na vystavených 
obrazech jeho sbírky. Skvostné sbírce císařových 
medailí uložené v Národním muzeu se nyní dostalo 
zásluhou Tomáše Kleisnera odpovídající pozornosti 
v podobě kritické komentované edice. Vhodně zvole-
nou formou katalogu navázal autor na svou předchozí 
práci o mincích a medailích císaře Františka Štěpána 
Lotrinského, vydanou v roce 2011.1

Publikace je rozdělena do dvou částí. Úvodní text 
seznamuje čtenáře s během Ferdinandova života po-
znamenaného do roku 1848 těžkým zmáháním dynas-
tického údělu i s panovníkovými osobnostními před-
poklady k vládnutí v předrevolučním soustátí. Jiným 
přenechal úkoly, na které nestačil a protože se nikdy ne-
stal vládcem, vidíme jasně, že byl člověk. Tomuto hod-
nocení zůstává autor věrný, když provází čtenáře po 
jednotlivých korunovačních cestách, při odhalování 
pomníků, což představovalo významnou náplň panov-
nického povolání vedle podpory vědy, průmyslových 
výstav a umění, nebo při zprovozňování železničních 
tratí. Ve stylově vytříbeném textu uvádí autor řadu 
pozoruhodných detailů, jako např. kolik stálo jízdné 
ve vlaku Vídeň – Brno, na kolik přišly korunovační 
slavnosti, v jaké hodnotě císař rozdával dary včetně 
vkladních knížek hodným a zbožným žákům apod. 
Tato fakta autor neopomenul srovnat s cenami a platy 
různých profesí tehdejší společnosti. Poutavosti textu 
napomáhají citace archiválií a fotografie medailí. Vy-
dávání medailí mělo oficiální ráz, a proto představo-
valy císaře tak, jak měl být vnímán veřejností, nikoli 
jak skutečně vypadal. V kapitole věnované mincím 
proto autor podtrhl skutečnost, že šlo vždy o typizo-
vaný portrét císaře vytvořený ve Vídni a používaný pak 
všemi mincovnami. Součástí úvodu je popis historie 
numismatické sbírky Národního muzea. Základem 

1 KLEISNER, Tomáš – BOUBLÍK, Jan: Mince a me-
daile císaře Františka Štěpána Lotrinského : Sbírka 
Národního muzea v Praze. / Coins and Medals of the 
Emperor Francis Stephen of Lorraine : Collection of the 
National Museum, Prague. Praha 2011.

kolekce medailí Ferdinanda V. se stala sbírka arcivé-
vody Františka Karla převzatá v roce 1928 ze zámku 
Konopiště. Medaile, ražené většinou ve zlatě, dostával 
jako bratr panujícího císaře. Sbírku dále rozhojňovaly 
medaile, které obdrželi jeho syn arcivévoda Karel Lud-
vík a také vnuk, následník trůnu František Ferdinand 
d’Este. Sbírku doplňují rovněž faleristické objekty, pět 
medailí císaře Ferdinanda V., především za zásluhy 
a za statečnost, z daru Václava Měřičky.

Vlastní katalog je koncipován obdobně jako přede-
šlá autorova práce věnovaná Františku Štěpánovi Lot-
rinskému. Celkem 61 položek čtenáře chronologicky 
provádí mezníky císařova života počínaje jeho naro-
zením roku 1793. Demonstrujme na medaili k panov-
níkovu narození autorovu metodu popisu: po foto-
grafiích averzu a reverzu medaile zvětšené na 75 mm 
následují informace o mincovně, medailérovi, dále 
jsou pod inventárními čísly uvedeny všechny exem-
pláře ve sbírce (včetně určení kovu, průměru, váhy 
a původu). Následuje popis obou stran medaile s pře-
kladem všech opisů do češtiny, resp. do angličtiny. Do-
provodný text interpretuje použitý obraz, většinou ale-
gorii, čemuž u řady exemplářů napomáhá i zvětšená 
fotografická reprodukce medaile, na níž je pomocí 
šipek alegorická scéna podrobně vysvětlena. Kon-
krétně u této medaile polemizuje autor s názory star-
ších numismatiků na výklad postavy ženy přebírající 
narozeného Ferdinanda od boha Merkura. Narozdíl 
od nich v ní autor nevidí Austrii, ale Vídeň, neboť má 
na hlavně hradební korunu. Zde ale musíme upozornit 
na skutečnost, že v grafickém zobrazení (např. na ti-
tulních stranách nobilitačních privilegií užívaných po 
celou dobu vlády Ferdinandova následovníka, Fran-
tiška Josefa I.) měla personifikace Austrie skutečně na 
hlavě hradební korunu. Autor dále v průvodním textu 
medaili zařazuje do dobového kontextu a uvádí různé 
drobné historické detaily, např. že císařova matka 
nemohla rodit v soukromí, ale za dohledu vybraných 
svědků, z nichž později patrně všichni dostali odražek 
této medaile. Heslo uzavírají odkazy na literaturu.

Nelze vyjmenovat všechny medaile, dodejme spíše, 
co ve sbírce Národního muzea chybí: zlaté medaile 
z průmyslových výstav ve Vídni 1839 a 1845, které 
se nacházejí ve sbírce Slezského zemského muzea 
v Opavě.2 U řady medailí autor uvádí počty raže-
ných kusů včetně ceny, kterou konfrontuje s úrovní 

2 Získala je textilní firma Regenhart & Raymann ze 
slezského Frývaldova (dnes Jeseníku). Srov. ŠOPÁK, 
Pavel a kol.: Paměť Slezska. : Památky a paměťové in-
stituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava 2011, 
s. 260.
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tehdejších platů. Např. za zlatou holdovací medaili 
dolnorakouských stavů o váze 24 dukátů mohl svo-
bodný muž žít ve městě půl roku a patnáctidukátová 
medaile k otevření železniční Severní dráhy Ferdinan-
dovy odpovídala měsíčnímu platu Pavla Josefa Šafa-
říka, kustoda Univerzitní knihovny v Praze (sic!). Tyto 
exkurzy do minulosti ještě podtrhuje bohatý dopro-
vodný obrazový materiál – barevné reprodukce obrazů, 
rytiny, z roku 1861 i fotografie. V případě medaile 
k předání vlády synovci Františku Josefovi v Olomouci 
roku 1848 (č. 52) jsou zobrazena i dochovaná razidla. 
Seskupení osob na této medaili nepředstavuje alegorii, 
ale konkrétní aktéry události, které autor na zvětšenině 
medaile z větší části identifikuje. Vedle již zmíněných 
vyznamenání ve formě medaile v katalogu najdeme 
i odznak bánskobystrické kapituly z roku 1835 (č. 57) 
a další faleristické objekty jsou zařazeny ve formě do-
provodných ilustrací textu: hvězda velkokříže Leopol-
dova řádu, zlatá kolana I. třídy Řádu železné koruny 
a dracounová hvězda velkokříže Řádu sv. Štěpána.

Zatímco katalog mincí a medailí císaře Františka 
Štěpána doplňovaly v závěru jen seznamy ilustrací 
a použité literatury, nyní je navíc k dispozici navíc po-
drobný osobní i zeměpisný rejstřík (včetně anglické 
verze), přehledný soupis opisů medailí a také cenná 
konkordance jednotlivých exemplářů k tištěným ka-
talogům sbírek Hausera, Donebauera a Montenuova.

Publikace je vtipně zakončena zvětšenou repro-
dukcí medaile pro pilné žáky, na níž tuto medaili 
takový pilný žák přejímá. Snad by u něj mohla být 
šipka se jménem Tomáše Kleisnera, poněvadž za svůj 
katalog by si ji nepochybně zasloužil. Doufejme, že 
mu jeho píle vydrží, bude-li totiž postupovat chrono-
logicky, leží před ním ke zpracování objemná sbírka 
ražeb císaře Františka Josefa I.

Květoslav Growka – Karel Müller

LIŠKA, Anton: Cholerová epidémia z roku 1831 a jej 
priebeh v prešovskej eparchii. Prešov : Prešovská uni-
verzita, 2012, 164 s. ISBN 978-80-555-0691-3.

Ľudský život bol v minulosti do veľkej miery poe-
ticky povedané vydaný milosti a nemilosti „osudu“ či 
povestnému šťastiu. Na jeho dĺžku v 19. storočí vplý-
vali okrem zdravotných, hospodárskych či sociálnych 
faktorov neraz aj isté mikrofaktory ako napríklad 
miesto a obdobie, v ktorom človek žil a do akej miery 
ho zastihli šíriace sa choroby. Na najničivejšie epidé-
mie pochovávajúce hlavne tých najmenších lekárska 
veda postupne nachádzala účinné zbrane. Avšak ešte 
väčšie sociálne negatívne dôsledky mali epidémie za-
bíjajúce dospelé obyvateľstvo, z ktorých najhroznej-
šie dôsledky mala ázijská cholera prichádzajúca do 
strednej Európy na začiatku 30. rokov 19. storočia. Na 
Slovensku sa priebehu a dopadu spomínanej choroby 
epidemiologického charakteru výskum príliš neve-
noval, a preto je každá práca s touto tematikou veľmi 
vítaná. S týmito očakávaniami a istým nadšením preto 
otvárame aj monografiu Antona Lišku Cholerová epi-
démia z roku 1831 a jej priebeh v prešovskej eparchii. 

Autorova knižná prvotina vyšla na jeho alma mater, 
Prešovskej univerzite, kde pôsobí ako doktorand. 

Už názov monografie prezrádza, že sa čitateľ bude 
môcť oboznámiť s prvou vlnou cholerovej epidémie, 
prebiehajúcej konkrétne na území prešovského gréc-
kokatolíckeho biskupstva. Autorov výskum priebehu 
a dopadu cholery je postavený na štátnych a cirkev-
ných prameňoch. Veľmi prínosné sú zosumarizované 
reakcie štátnych, cirkevných a mestských inštrukcií, 
obežníkov, dobových poznatkov, kroník, matrík či 
neskorších edícií prameňov, ktoré reagovali na blí-
žiacu sa alebo už vyskytujúcu sa epidémiu na území 
východného Slovenska. Na týchto prameňoch vystaval 
kostru svojho výskumu, ktorý lokalizoval kľúčovú geo-
grafickú vzorku, cez ktorú prenikla cholera na územie 
Slovenska a odkiaľ sa ďalej šírila. Dobrý Liškov výber 
pre skúmanú lokalitu otvoril autorovi potenciál aj pre 
porovnanie skutočného priebehu cholery s tzv. výcho-
doslovenským sedliackym povstaním, ktoré sa podľa 
istých interpretácií stalo odpoveďou na choleru a bolo 
násilnou odpoveďou na sociálne problémy v regióne 
a krajine. Tento potenciál zostal naplnený len sčasti 
(s. 26–28), azda preto, že sa Liška prioritne venoval 
inej kategórii otázok. 

Prvá kapitola monografie pojednávajúca o cho-
lere v Uhorsku síce začína všeobecnými poznatkami, 
avšak po niekoľkých stranách sa autor dostáva k ori-
ginálnym prameňom hovoriacim o proticholerových 
opatreniach či intimátoch o pochovávaní zomrelých 
na epidémiu. V tejto časti sa Liška posunul do púta-
vej interpretačnej roviny, ktorá môže byť zaujímavá 
aj pre širokú verejnosť, čím splnil jednu z náročných 
úloh historikov, aby sa ich vedecké texty stali aj popu-
larizačnými. Čitateľovi tu však môže chýbať aj kontext 
udalostí v podobe reakcie monarchie voči blížiacej sa 
chorobe. Štátne úrady ešte na konci roku 1830 me-
dzi Haličou a Uhorskom uzatvorili hranice, avšak po 
správach o ústupe epidémie bola blokáda na jar zru-
šená a následne cholera už nezastaviteľne prenikla 
na územie východného Slovenska. Autor sa v druhej 
kapitole venuje prevencii a rôznym liečebným pro-
striedkom, ktoré mali pomôcť nakazeným osobám. 
Podrobne opisuje znaky, priebeh, prevenciu, liečebné 
postupy a prax pri starostlivosti o nakazených. Šanca 
na prežitie bola takmer polovičná a tieto odporúčania 
mali pomáhať, aby cholerová epidémia nemala ešte 
väčšie devastačné dôsledky na uhorskú populáciu. 
Zaujímavými pasážami boli časti s odporúčanými či 
zakazovanými jedlami. Možno len spomenúť ponú-
kaný odvar z makových hlávok či návod duchovného 
zo Slanského Nového Mesta Michala Čisárika, ktorý 
veril, že ak vypije šestinu kolomaže, pred cholerou sa 
uchráni (s. 44).

Tretia kapitola monografie o priebehu epidémie 
v Prešovskej eparchii začína prezentovaním miest-
neho biskupa Gregora Tarkoviča a jeho praktickými 
radami ako cholere predchádzať a ako sa počas epi-
démie správať. Je skutočne zaujímavým zistením, že 
na tak ničivý priebeh ochorenia reagovala aj cirkevná 
vrchnosť v osobe prešovského eparchu, ktorý sa veno-
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val okrem odporúčaní pre kňazov aj svojim veriacim. 
Okrem praktických rád ochrany pred nákazou kňa-
zom odporúčal ako vysluhovať sviatosti, teda podávať 
eucharistiu prostredníctvom dlhej lyžičky alebo udeľo-
vať pomazanie chorých prostredníctvom pierka alebo 
štetca. V kázňach odporúčal sužovaných veriacich po-
vzbudzovať ku každodennej modlitbe a vo viere, že ju 
Pán vypočuje (s. 57–60). 

Liška sa na ďalších stranách venoval konkrétnemu 
dopadu epidémie na populáciu prešovskej eparchie. 
Prezentuje nie tak často rozšírený prameň Výkazy 
o obetiach cholerovej epidémie, ktoré sa v biskupstve 
objavovali na úrovni dekanátov. Na základe cirkev-
ných matrík sa pokúsil priblížiť dopad vlny epidémie 
v konkrétnych farnostiach. Tu autor upozornil na 
niekoľko prípadov, kde bola podľa jeho záverov ne-
správne označovaná cholera ako: úplavica (dissente-
ria), neznáme ochorenie (morbus ignotus), zvracanie 
(vomitus), hnačky (diarrhoea) (s. 65). Pri tejto for-
mulácii však treba pamätať, že nemožno za každým 
ochorením prejavujúcim sa žalúdočnými ťažkosťami 
hľadať choleru. V týchto prípadoch hrala rolu asi in-
formovanosť kňazov, resp. tých, ktorí určovali príčinu 
úmrtia v matrikách. Autorom interpretovaná niekoľko 
týždňová absentujúca informovanosť o vypuknutí 
cholery je len ťažko predstaviteľná.

Ešte väčšie nedostatky nachádzame v poslednej 
podkapitole monografie, kde sú interpretované počty 
zosnulých na úrovní dekanátov a jednotlivých farností. 
Autor si svoj historicko-demografický výskum ukotvil 
trochu metodologicky nepresne, čo znemožňuje jeho 
porovnávanie s inými podobnými sondami. Obete 
cholery v tabuľkách s vekovou štruktúrou rozdeľoval 
podľa neštandardných škál do kategórií: 0; 1–6; 7–12; 
13–20; 21–30; 31–45; 45–65 a 66 a vyššie (Tabuľka 
2; 4; 6; …). Týmto rozdelením sa autorovi strácajú 
nielen možné zaujímavé súvislosti, ale ako sme už 
spomenuli, jeho výskum je ochudobnený aj o kompa-
ratívny rozmer. Iným nedostatkom Liškovho výskumu 
je aj uvádzaný percentuálny podiel obetí cholery, ktorý 
určuje podielom zosnulých a počtom veriacich skú-
manej populácie (farnosti, dekanátu). Táto hodnota 
je teda nesprávna a nič nehovoriaca. Tu by bola azda 
viac vhodná hrubá miera úmrtnosti (v ‰), alebo po-
diel obetí cholery zo všetkých zosnulých v danom roku. 
V tejto časti monografie sa stretávame s viacerými ta-
buľkami, ktoré boli pri záverečnom zalamovaní textu 
nesprávne rozdelené tak, že napr. sumarizujúci riadok 
zostal na novej strane (Tabuľka 1), alebo nadpis a zá-
hlavie tabuľky zostalo na predchádzajúcej strane (Ta-
buľka 6; 7; 8; 9; 14; 15; 21; 22 a 27).

Autor síce analyzoval úctyhodný podiel matrič-
ných záznamov z približne 80 farností, ich tabuľkové 
spracovanie po dekanátoch však mohol uviesť aj v prí-
lohách a v tele práce sa mohol viac venovať interpre-
tačnému textu. Ten v tejto časti monografie chýba a či-
tateľ sa stretáva skôr s deskriptívnym podaním údajov 
z tabuliek. Na druhej strane je veľmi prínosné, že 
Liška v tabuľkách uvádzal prvý a posledný výskyt cho-
lery v jednotlivých farnostiach. Z týchto zistení by sa 

dali vyvodiť závery o geografickom priebehu vlny epi-
démie prakticky po celej eparchii. Matričné záznamy 
skrývajú svoj potenciál aj v tom, že by sa autor mohol 
vydať kultúrno-antropologickými prístupmi, kde by si 
mohol všímať konkrétne prípady zosnulých z jednotli-
vých rodín. V monografii tiež nemožno prehliadnuť, že 
autor prakticky v celom texte nesprávne uvádzal ter-
mín župa namiesto správneho stolica. K ich zákonnej 
a terminologickej zámene došlo až v roku 1849 a je-
dine v závere túto základnú terminológiu autor uvá-
dzal správne. Aj preto došlo miestami až k úsmevným 
štylizáciám: Prvý stoličný lekár Šarišskej župy (s. 36).

Na záver možno zhrnúť, že zaujímavá téma práce 
je čitateľovi vo väčšine monografie aj pútavo a štylis-
ticky kvalitne predkladaná. Síce sa miestami možno 
stretnúť s chybami, ktoré sa najmä u začínajúcich 
autoroch objavujú častejšie, kedy sa ani Liškovi ne-
podarilo preklenúť z deskriptívneho pohľadu do in-
terpretačnej roviny. Vo väčšine svojho výskumu pra-
coval s prameňmi, po ktorých autori často nesiahajú. 
Rozhodol sa ísť náročnou cestou pracovitej heuristiky, 
ktorá prináša nenahraditeľné výsledky. V tom spočíva 
hlavný prínos Liškovej monografie, ktorý je nepopie-
rateľný a môže predstavovať ďalšiu lastovičku histo-
ricko-demografického výskumu na Slovensku, ktorá 
snáď časom prinesie aj vytúžené leto.

Ján Golian

JEMELKA, Martin (ed.): Ostravské dělnické kolo-
nie, II : Závodní kolonie kamenouhelných dolů a kok-
soven ve slezské části Ostravy. Ostrava: Filozofická 
fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012, 736 s. 
ISBN 978-80-7464-190-9.

Je pozoruhodné a potěšitelné, že v nezvykle krát-
kém, ale i proponovaném časovém odstupu dostává 
odborná veřejnost do rukou pokračování první části 
projektu o ostravských dělnických koloniích.3

Vše podstatné, co jsem uvedl v recenzi na první 
svazek ediční řady, lze říci i o svazku druhém.4 Jde 
o publikační počin mimořádného významu, přičemž 
ona mimořádnost spočívá především ve způsobu po-
jetí tématu, v dokonalém využití pramenné základny, 
v pečlivém zpracování celého díla a nakonec i v jeho 
rozsahu. Pro druhý svazek navíc platí, že autorský ko-
lektiv využil zkušeností ze zpracování svazku prvního.

Původcem myšlenky, vedoucím autorského ko-
lektivu a (spolu)tvůrcem pěti z celkových 21 kapitol 
knihy a editorem celého díla je Martin Jemelka, zá-
stupce nastupující generace ostravských historiků, 
dlouhodobě se zabývající sociálními a náboženskými 
dějinami 19. století, kulturními a regionálními ději-
nami, dějinami každodennosti a historickou demogra-
fií. Kolektiv tvůrců druhého svazku se rozrostl o dal-
ších jedenáct spoluautorů, kteří jsou s výjimkou Karla 

3 JEMELKA, Martin (ed.): Ostravské dělnické kolo-
nie, I. Ostrava 2011.
4 Recenze zveřejněna in: Historica : Revue pro historii 
a příbuzné vědy 3, 2012, 2, s. 142–145.
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Slívy (profesí důlní technik, znalec Slezské Ostravy) 
absolventy, popř. ještě studenty Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě (Jan Herman, Jiří Jung, 
Petr Kašing, Tomáš Majliš, Martin Malinek, Mariana 
Stonišová, Antonín Szturc, Lucie Šádková, Agáta Še-
bestová, Lukáš Vaculík).

Přáním autorského kolektivu publikace, jak sám 
přizná, bylo vytvořit fundovanou, převážně o nepubliko-
vané archivní prameny se opírající topografickou publi-
kaci, která by přes všechny informační a metodologické 
limity často fragmentárně dochované pramenné báze 
prezentovala dělnické kolonie nikoliv jako marginální 
téma regionálních dějin, ale jako konstruktivní prvek 
moderních urbánních, populačních a samozřejmě i kul-
turních dějin ostravské průmyslové aglomerace.

Prvořadým cílem autorského kolektivu bylo zpra-
cování publikace z oblasti tzv. historické topografie. 
Splnění tohoto cíle sice představovalo časově nároč-
nou badatelskou práci, přineslo však sumarizaci všech 
základních informací o sledovaných koloniích. Ty 
byly čerpány především z archivních pramenů. Práce 
však měla své limity, kterých si byli autoři dobře vě-
domi. Šlo především o limity informační. Ty byly 
dány nestejně dochovanými archivními prameny, 
nebo široce zaměřeným archivním výzkumem. 
Řešení některých metodických problémů usnadnily 
zkušenosti z práce na prvním svazku. Recenzovaná 
publikace podává nejen zevrubné informace o dělnic-
kých koloniích ve slezské části Ostravy, ale i významné 
a poprvé publikované informace z oblasti historické 
topografie i regionálních dějin.

Cíl práce, shrnutí dosavadního výzkumu dělnic-
kých kolonií v dané oblasti a informace o struktuře 
textu jednotlivých kapitol, stejně jako o jejich pra-
menné základně jsou představeny v úvodu knihy.

Práce je rozdělena do 21 kapitol zaměřených na 
konkrétní kolonie nacházejících se na historických 
územích obcí Hrušov, Muglinov, Vrbice, Koblov, Kun-
čičky, Michálkovice, Petřkovice, Radvanice, Heřma-
nice a Slezská Ostrava. Toto rozhodnutí bylo zcela 
oprávněné především pro možnost systematického 
využití stavebních spisů ať již v Archivu města Ostravy, 
nebo na stavebních úřadech příslušných městských 
obvodů Ostravy a dále pro případné využití sčíta-
cích operátů. Jednotlivé kapitoly předkládají stejně 
jako v prvním svazku ediční řady základní informace 
o poloze, stavebním, populačním, společenském 
vývoji a spolkové činnosti v uvedených koloniích na 
území slezské části Ostravy, ať již existujících, nebo již 
zaniklých.

Kolonie byly významným činitelem v životě obcí, 
na jejichž územích byly situovány. Platí to zejména 
o Slezské Ostravě. Obci, na jejímž území byl v roce 
1763 úředně potvrzen nález černého uhlí (první na 
území dnešní Ostravy). Na tomto území byla v údolí 
Burňav roce 1768 vyhloubena nejstarší kutací jáma. 
Na území obce bylo vyraženo 28 štol, z nichž vynikla 
Jaklovecká dědičná štola, nejdelší v celém revíru. Na 
území dnešní Slezské Ostravy těžilo pět uhelných 
společností, které dohromady postavily největší počet 

hornických kolonií, v nichž na přelomu 19. a 20. sto-
letí žila více než polovina obyvatel obce. Slezská 
Ostrava se pak v roce 1920 stala největším hornickým 
městem v Československu.

Základní oblasti studia jednotlivých kolonií, jak 
jsou následně konkrétně naplněny v práci samotné, 
uvádějí autoři v pasáži Struktura textu a pramenná 
báze, jež je součástí Úvodu. Představují je následující 
podkapitoly: Základní prostorové informace, Stavební 
vývoj a Standard bydlení, Populační vývoj (resp. struč-
nější Základní charakteristika populačních poměrů), 
Okolí kolonie (kolonií) a zařízení občanské vybavenosti, 
Spolkový a společenský život a Významné osobnosti 
spjaté s kolonií (koloniemi).

Podkapitoly Základní prostorové informace lokali-
zují dělnická sídliště v areálu jednotlivých obcí, infor-
mují o silniční síti a jejích proměnách a přinášejí infor-
mace o nejbližším okolí kolonií. Autoři se podle mého 
názoru vyrovnali s rozsáhlou pramennou základnou 
natolik důkladně, že zřejmě není možno očekávat 
získání dalších pramenů, jejichž využití by mohlo vý-
znamněji obohatit dosud získané poznatky.

Podkapitoly Stavební vývoj a Standard bydlení za-
chycují časový průběh výstavby jednotlivých kolonií 
a jejich stavebně-architektonickou, popř. sociálně-
-prostorovou typologii. Velmi významnou součástí 
této části knihy jsou tabulky o stavebním a populač-
ním vývoji, které podrobně uvádějí základní údaje 
o jednotlivých domech (číslo popisné, typ domu, zahá-
jení výstavby, kolaudace, povolení k užívání, demolice, 
rozměry nadzemního podlaží, obytná plocha bytu, po-
čet bytových jednotek a počet obyvatel). Posledně zmí-
něný údaj je však bohužel jen od roku 1921, přestože 
autoři podle mého názoru využili všechny dostupné 
zdroje. Uvedeny jsou zde rovněž údaje o základní vy-
bavenosti kolonií a případných proměnách nebo růstu 
bytového standardu a standardu bydlení. Pro jejich 
zpracování shromáždili autoři velké množství infor-
mací, jejichž zdrojem byl především aktový materiál 
ve stavební dokumentaci. Dalším zdrojem informací 
byly vzpomínky bývalých obyvatel kolonií nebo denní 
tisk. Na tomto místě musím zopakovat co, co jsem 
uvedl v recenzi k prvnímu svazku. Absenci podrobně 
zdokumentovaných vzpomínek je nutno přičíst na 
vrub předcházejícím generacím historiků, etnografů 
apod. Zároveň jsem v případě využití denního tisku 
toho názoru, že zde ještě existují určité rezervy (např. 
v pasáži o archivních pramenech je v oddílu o sbírce 
novin a časopisů Archivu města Ostravy uváděn 
častěji jen Duch času). V každém případě je pak nutno 
považovat zařazení této pasáže do publikace za vý-
razný posun v poznání konkrétního života v koloniích.

Podkapitoly Populační vývoj předkládají informace 
o počtu obyvatel, případně o populačním chování 
sledovaných kolonií. Vzhledem k dosavadním pub-
likacím o hornických koloniích představuje tato pa-
sáž (stejně jako u prvního svazku) novinku. Rozsah 
uváděných informací je však omezen především sku-
tečností, že pro obce ve slezské části Ostravy nejsou 
v archivních fondech příslušných okresních úřadů 
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dochovány sčítací operáty pro léta 1880, 1890, 1900 
a 1910, základní zdroj informací o populačních pomě-
rech. Autoři se pochopitelně snažili nahradit absenci 
tohoto pramene využitím jiných dokumentů.

Podkapitoly Okolí kolonie (kolonií) a zařízení ob-
čanské vybavenosti seznamují čtenáře s dosaženou 
úrovní občanské vybavenosti v jednotlivých koloniích 
a s jejími zařízeními buď na území samotných kolonií, 
nebo v jejich nejbližším okolí. I tyto informace zname-
nají výrazný posun v poznání života v koloniích.

Podkapitoly Spolkový a společenský život jsou na 
rozdíl od prvního svazku součástí všech kapitol publi-
kace. Rovněž ony znamenají výrazný krok vpřed 
v poznání života v koloniích, a tím samozřejmě někdy 
i života konkrétních osob. Zpracování těchto oddílů 
umožnilo zejména důkladné studium spolkové agendy 
buď v archivních fondech Archivu města Ostravy, 
nebo ve spolkovém oddělení fondu Policejní ředitelství 
Moravská Ostrava Zemského archivu v Opavě (dále 
ZAO). Také pro zachycení této oblasti života v kolo-
niích spatřuji další možnosti v rozšíření studia o další 
tituly denního tisku.

Podkapitoly Významné osobnosti spjaté s kolonií 
(koloniemi) jsou (s výjimkou části o Kolonii Zvěřina 
a Osadě Aloisie) součástí všech kapitol o dělnických 
koloniích na území Slezské Ostravy, Radvanic, Hru-
šova, Muglinova a Vrbice. Obsahují informace o udá-
lostech širšího významu a připomínají osobnosti 
společenského a politického života, které byly spjaty 
s konkrétními koloniemi. Zařazení těchto pasáží 
považuji za významný autorský počin. Zejména v nich 
je realizován zcela nový prvek v pohledu na kolonie. Na 
této skutečnosti nic nemění ani fakt, že předkládané 
údaje nejsou pro všechny obce uvedeny rovnoměrně, 
což je samozřejmě dáno i velikostí kolonií, počtem 
jejich významnějších příslušníků, ale také rozsahem 
dosud zpracovaných pramenů, obtížným získáváním 
dalších osobních svědectví o významných osobnos-
tech z kolonií. Absence těchto subkapitol v oddílech 
o dělnických koloniích ve zbývajících obcích by měla 
motivovat k dokončení výzkumu této problematiky.

Zřejmě výrazně větší počet kolonií ve slezské části 
Ostravy vedl autory k úpravě obsahu většiny kapitol. 
Zatímco v prvním svazku byla – až na dvě výjimky – 
věnována každé kolonii samostatná kapitola, ve 
druhém svazku je tomu někdy jinak. Základem pro 
zařazení do kapitoly byla většinou příslušnost kolonií 
k určitému dolu (nebo dolům určitého těžařstva). 
V důsledku toho jsou některé subkapitoly (většinou 
Základní prostorové informace, Charakteristika popu-
lačních poměrů, Okolí kolonie (kolonií) a zařízení ob-
čanské vybavenosti, Spolkový a společenský život a Vý-
znamné osobnosti spjaté s kolonií (koloniemi) společné 
pro všechny kolonie uváděné v kapitole.

Ve větší míře než v případě prvního svazku z roku 
2011 byly do publikace zařazeny informace o dalších 
bytových objektech, které nebyly koloniemi (další by-
tové objekty v kapitole Kolonie Mexiko a bytový fond 
dolů Anselm a Oskar, úřednická kolonie dolu Ludvík 
v kapitole Kolonie dolů Salm a Ludvík, rozptýlená zá-

stavba Wilczkova těžířstva a tzv. Wilczkova kolonie 
a bytový fond dolu a koksovny Trojice v areálu průmy-
slového závodu a jeho bezprostředním okolí v kapitole 
Kolonie a další závodní zástavba dolu Terezie v Heř-
manicích a Slezské Ostravě-Hladnově včetně bytového 
fondu Wilczkových dolů, kasárna a závodní hostinec 
čp. 787 v Josefské kolonii v kapitole Kolonie Jánská 
a Josefská, Úřednická čtvrť Salm v kapitole Kolonie 
Salmovec a úřednická čtvrť bývalých dolů knížete Salm-
-Reifferscheidta).

V textu publikace se pro označení dělnických kolo-
nií převážně užívají pojmy kolonie a osada; bylo by asi 
vhodné vysvětlit významový rozdíl mezi těmito dvěma 
pojmy.

Všechny kapitoly jsou zpracovány velmi pečlivě. 
Zvláště je nutno vyzdvihnout velmi dobrou jazyko-
vou a stylistickou úroveň celé knihy. Pečlivosti zpra-
cování publikace odpovídá i rozsáhlý poznámkový 
aparát, jenž čítá celkem 1 548 poznámek. Text pub-
likace je doprovázen bohatou obrazovou přílohou – 
čítá 515 vesměs černobílých obrázků, v řadě případů 
zveřejněných vůbec poprvé, opatřených přesnými 
popisy – celkový samostatný seznam obrázků však 
schází. Součástí knihy je nadto 48 pečlivě zpraco-
vaných tabulek (seznam tabulek ale rovněž schází). 
Publi kaci by patrně prospělo připojení přehledu všech 
kolonií a jejich mapa.

Mám-li vyjádřit celkový dojem z recenzované pub-
likace, musím s radostí konstatovat, že záměru, který 
si autoři dali, se podařilo dostát. Stejně jako v prvním 
svazku představili neobyčejně plasticky kolonie slez-
ské části Ostravy a život v nich. Zejména úsilí o zachy-
cení života v dělnických koloniích a osudů jejich kon-
krétních obyvatel je to, co tuto práci výrazně odlišuje 
od dosavadní literatury.

Důkladnosti zpracování tématu odpovídá i roz-
sáhlá pramenná základna. Informaci o ní rozdělili 
autoři na čtyři části. První, nazvaná Tištěné pra-
meny, představuje základní vydané prameny ke 
zpracovávanému tématu. Někdy je názor autorů na 
tištěné prameny poněkud volnější, a proto je zařazení 
některých prací do této kategorie podle mého názoru 
diskutabilní (např. práce K. J. Bukovanského). Za po-
zornost v této části stojí uvedení a využití významné 
práce M. Bašeho a O. Havlové z roku 1972 (Tech-
nické památky Ostrava : kolonie ostravské aglomerace 
: vyhodnocení současného stavu, II. etapa), jež byla 
badateli dosud opomíjena. Druhá část oddílu o pra-
menech nazvaná Tradiční ústní prameny (Vzpomínky 
pamětníků) obsahuje šest převážně nově zachycených 
vzpomínek. Třetí část s názvem Soukromé sbírky fo-
tografií obsahuje seznam čtrnácti osob, které auto-
rům poskytly fotografie ze svých soukromých sbírek. 
Část pojmenovaná Archivní prameny zasluhuje velké 
ocenění. Je to zejména proto, že maximálně využívá 
archivního bohatství uloženého zejména v Archivu 
města Ostravy a samozřejmě i v dalších archivech, 
zejména v ZAO, v okresních archivech ve Frýdku-

-Místku, Karviné a Opavě. Druhým důvodem, proč 
si tato část zaslouží ocenit, je skutečnost, že obsahuje 
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nejen seznamy využitých archivních fondů a sbírek, 
ale že údaje uvádějí jednotlivé signatury. To na jedné 
straně dokládá pečlivost autorů při studiu dané pro-
blematiky, na druhé straně to jejich případným násle-
dovníkům velmi usnadní práci. Z Archivu města Ost-
ravy byly využity zejména archivní fondy Archiv města 
Moravská Ostrava, Archiv města Slezská Ostrava, 
Archiv městyse Hrušov, Archiv městyse Michálkovice 
a archivy dalších obcí na území dnešní slezské části 
Ostravy. Stranou zájmu autorů nezůstaly ani fondy 
místních národních výborů, spolků, škol z dané oblasti. 
Samostatnou kapitolou je pak využití sbírky fotografií, 
sbírky map a plánů, sbírky pamětí a historicko-vlasti-
vědných rukopisů, sbírky stavebních spisů. Ze ZAO 
posloužily autorům zejména velmi cenné spolkové 
spisy fondu Policejní ředitelství Moravská Ostrava. Ze 
SOkA Frýdek-Místek byly využity především sčítací 
operáty ze sčítání obyvatelstva z roku 1920 z fondu 
Okresní úřad Frýdek, ze SOkA Karviná fond Okresní 
úřad Fryštát a z fondů SOkA Opava fond Okresní úřad 
Hlučín (sčítací operáty ze sčítání obyvatelstva z roku 
1920). Stejně jako pro první část projektu o dělnických 
koloniích byly i pro druhou část využity cenné fondy 
Archivu OKD. Oproti první části projektu byly pro 
zpracování druhé části použity i archivní fondy Mo-
ravského zemského archivu v Brně, Archivu VŠB-TU 
Ostrava, dále Ostravského muzea, Archivu HC Vítko-
vice Steel a Archivu Národního divadla moravskoslez-
ského. Pokud jde o formální stránku názvů uváděných 
archivních fondů a sbírek, považuji za nutné uvést, že 
použité názvy by podle mého přesvědčení měly být 
v souladu s databází evidence archivních fondů a sbí-
rek, kterou vede Ministerstvo vnitra ČR. V této části 
Pramenů jsou dále uvedeny i instituce, jejichž cenných 
dokumentů autoři práce využili: především spisovna 
odboru výstavby, životního prostředí a vodního hos-
podářství Úřadu městského obvodu Michálkovice, 
stavební spisovna odboru výstavby Úřadu městského 
obvodu Petřkovice, stavební spisovna odboru vý-
stavby, životního prostředí a vodního hospodářství 
Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice a sta-
vební spisovna odboru územního plánování a staveb-
ního řádu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. 
Dále pak autoři využili písemných materiálů těchto 
institucí: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Ostrava a Spisovna OKD, a.s.

Na obsáhlou pramennou základnu práce navazuje 
rozsáhlý přehled použité literatury, který čítá 175 po-
ložek, mezi nimiž jsou i rukopisy bakalářských a di-
plomových prací, úvod k inventáři archivního fondu 
i nepublikovaný a cenný rukopis práce Milana Myšky 
Posouzení historie dobývání v prostoru dolů Eduard 
Urx a Lidice z roku 1980. Sympatické je i nemalé 
využití internetových zdrojů (nyní 27 titulů, v prvním 
svazku osm).

Samozřejmou součástí publikace jsou seznam pou-
žitých zkratek, osobní a místní rejstřík (zde ale schází 
odkaz na Statistický lexikon obcí ČR, podle něhož 
jsou uváděny názvy měst, obcí, místních částí a údaje 
o okresní příslušnosti obcí). Cenný je rejstřík veřej-

noprávních korporací, průmyslových závodů a firem 
uvedených v publikaci.

Obsáhlé resumé (české, německé, anglické) shr-
nuje výsledky bádání. Autoři zde dále dovozují, že již 
nyní může být zřejmé, jak dlouhodobým a významným 
sídelním a populačním a společenským fenoménem byly 
hornické kolonie ve slezské části Ostravy. S tímto lze 
plně souhlasit. Z tohoto závěru pak autoři odvozují 
závazek zakončit třísvazkovou ediční řadu publikací 
o dělnických koloniích Vítkovických železáren a dal-
ších průmyslových závodů.

Vysoké úrovni knihy pak odpovídá i její fyzická 
podoba: pevné desky s krásnou žánrovou fotografií 
kolonie, kvalitní vazba, křídový papír, velmi dobrý tisk 
a pečlivá grafická úprava.

Na závěr vyslovuji naději, že se tato velmi zdařilá 
publikace brzy dočká i pokračování, které by zakon-
čilo významný projekt o ostravských dělnických kolo-
niích tak, jak jej Martin Jemelka představuje v úvodu 
prvního svazku ediční řady a jak se k němu hlásí i au-
toři posuzovaného druhého svazku.

Oldřich Klepek

HANUŠ, Jiří a kol.: Nostalgie v dějinách. Brno: Cen-
trum pro studium demokracie a kultury, 2014, 148 s. 
ISBN 978-80-7325-335-6.

Kolektivní monografie autorů sdružených kolem Ji-
řího Hanuše se věnuje – jak je patrné z názvu – tématu 
nostalgie. Nečiní tak ovšem formou metodologického 
přístupu, či filozofického zamyšlení, ale prostřednic-
tvím konkrétních případových situací. Zvolený kon-
cept se ovšem nezdá být na poli současné historické 
myšlenkové scény zcela šťastnou volbou.

Koncept nostalgie můžeme vnímat jako součást 
širšího konceptu paměti, který se v současné histo-
rické vědě těší čím dál větší oblibě a na poli metodolo-
gických přístupů má jednu z nejvyšších priorit, hlavně 
díky zvýšenému zájmu o soudobé dějiny, kde je kon-
cept paměti velmi využívaný ruku v ruce spolu s meto-
dou oral history.5 Ovšem, samotný koncept nostalgie 
je v českém badatelském prostředí pořád téma velmi 
málo nezpracované. Nicméně aktualizace a institucio-
nalizace vzpomínky je v rychle mizícím světě vedle 
archivního materiálu základním stavebním kamenem, 
na kterém můžeme budovat památník vlastní minu-
losti. Podle Jiřího Hanuše se nostalgie mimo jiné vy-
volává aktualizací vzpomínek na základě významných 
okamžiků dějin i osobního života (s. 8).

Nostalgie je pojem primárně psychologický.6 Ve 
své podstatě zahrnuje stesk po něčem nenávratně 
zmizelém nebo dočasně nedostupném. Ať už je pojem 
vysvětlován z jakékoliv stránky, jedna cesta zůstává 
stejná jak v psychologickém, tak i historickém módu: 
nostalgie v sobě nese krásu i riziko proměny vnímání 

5 KOPEČEK, Michal: Hledání „paměti národa“ : Po-
litika dějin, nostalgie a české dějepisectví komunismu. 
Dějiny-Teorie-Kritika, 2007, 1, s. 7–26.
6 Pojem nostalgie zavedl Johannes Hofer v roce 1688.
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uplynulých událostí v závislosti na našem citovém roz-
položení, emoční inteligenci, aktuální zdravotní a so-
ciální situaci a mnoha dalších faktorech. Nostalgie se 
může projevovat v mnoha oblastech a rovinách. Může 
extendovat v lokálním, národním či mezinárodním 
kontextu.7 Má časové i pocitové roviny. Pocit nostalgie 
je svázán s místem, osobou, věcí či prostým pocitem.

Podle Martina Kopečka přenechávají soudobí his-
torikové metodologické a filozofické otázky jiným hu-
manitním oborům. Nostalgie není jen ostalgií, zdůraz-
ňovat by se podle něj měla její tesklivá, ironická, hravá 
a reflexní nostalgie, třeba podle konceptu reflexní nos-
talgie literární historičky Světlany Boymové.8

Petr Horák rozebírá ve své kapitole aktivní a pasivní 
pozici filozofa ve válce, proměnu jeho vnímání válečné 
mašinerie a mravní ideály, nejčastěji ideály humanity 
a humanismu.9 Analyzuje válečné myšlení filozofů To-
máše Garrigua Masaryka, Henriho Bergsona a Kurta 
Riezlera. Všechny tři myslitele umně propojuje skrze 
společně sdílené myšlenky, jejichž spojovníkem je mo-
rálka a nezáměrně i politika.

Radomír Vlček se vrhl do tématu, které je společné 
většině příspěvků a podvědomě tak poukázal na to, že 
vzpomínky na dobu nedávnou jsou lidem bližší než 
události, které se staly mimo dosah jejich paměti či 
životů. Napsal pojednání o roli osobnosti v ruských 
dějinách, a celou studii zasadil do rámce rozboru 
filmu Nostalgie Andreje Aseňjeviče Tarkovského. Vl-
ček zdůrazňuje, že ruská nostalgie je svým způsobem 
nemoc (s. 28). Všímá si role ruské a sovětské hymny, 
její proměny a názoru obyvatelstva na tuto reprezen-
tativní součást celkového obrazu společnosti. V další 
linii hodnotí sklony ruské společnosti vytvářet si ro-
mantické hrdiny, jak ukázal na příkladu Alexandra 
Jaroslaviče Něvského (s. 31). Petr Arkaďjevič Stolypin 
a metropolita kyjevský a vší Rusi Kirill patří mezi další 
ruské romantické hrdiny. Společným rysem ,,klasic-
kých“ a nových hrdinů je touha ruského lidu po silné, 
odvážné autoritě. Spolu s touto potřebou hrají v ruské 
nostalgii velkou úlohu boj, zápas a tragédie minulosti.

Ostalgii se věnuje Kateřina Hloušková. V úvodu 
studie pojem podrobně vysvětluje, zároveň si ovšem 
nepatřičně a odvážně dovolí soudit zneužívání dějin 
současnou ruskou vládnoucí garniturou (s. 43). Tuto 
míru není člověk schopen posoudit ani dlouhodobým 
pobytem v zemi, natož pak na základě několika ná-
vštěv. Autorka srovnává ostalgii v Rusku, Německu, 
Polsku a České republice. Příklad Německa je zají-
mavý – ukazuje se, že východní Němci se k ostalgii 
vrací kvůli pocitu méněcennosti vůči západnímu Ně-
mecku. Česká ostalgie se dle Hlouškové týká spíše 

7 LAMBERT, Craig: Hypochondria of the heart. 
Harvard Magazine, 2001, September-October. Do-
stupné z: http://harvardmagazine.com/2001/09/hy-
pochondria-of-the-hear.html (cit. 4. 8. 2014).
8 Tamtéž, s. 17.
9 Pavel Horák dává za příklad český národ, který se od 
19. století těmito ideály řídil.

materie než ideologie. Německo, Polsko a Českou 
republiku rozebírá autorka jen povrchně – a o to více 
se však věnuje ruské nostalgii. Od ostalgie jako formy 
nostalgie, tedy od vzpomínek na příjemné časy, se 
autorka postupně uchyluje ke kritice politického sys-
tému Sovětského svazu v díle Vladimíra Sorokina Den 
opričníka. Tuto rozsáhle prezentuje a rozebírá na pří-
kladu jurodivých (s. 47–57).

Přestože je kapitola Ivany Ryčlové v knize až pátá 
v pořadí, pojem nostalgie vystihuje z výše uvedených 
oddílů patrně nejlépe. Na příkladu tvorby Ivana Alexe-
jeviče Bunina a Vladimira Nabokova představuje au-
torka rovněž dějiny emocí, kdy nostalgie je v ruském 
jazyce označována pojmem toska a označuje bolestivý 
stesk. Z rozboru tvorby obou spisovatelů lze vyzdvih-
nout trefné hodnocení Ryčlové, že se autorům v jejich 
dílech podařilo uchopit a zastavit čas (s. 61, 73).

Logicky strukturovaná a po všech stránkách vyvá-
žená je kapitola Svatavy Rakové, která nejprve pojem 
nostalgie ukotvuje v moři metodologických přístupů 
v rámci různých humanitních věd. Autorka se zamě-
řuje na nostalgii epoch pozlaceného věku pozdního 
19. století, dále na,,zlatá dvacátá“ a ,,bouřlivá šede-
sátá“ léta. Dovedně propojuje všechny oblasti výskytu 
nostalgie v životě člověka a společnosti v jeden logický 
celek. Jedním z prvků je například fenomén rodiny 
(s. 87). Své závěry opírá Raková mj. o rešerše časopisu 
American Historical Review.

Denisa Nečasová se zaměřila na nostalgii po vý-
chodu v pamětech Marie Švermové a Josefy Slánské. 
Možná více než k nostalgii je text výborným příspěv-
kem k dějinám totality. Do dějin hudby a jazzového 
revivalu uvedl čtenáře Vít Hloušek. Opět více než 
k nostalgii je text dobrým příspěvkem k dějinám 
hudby a kultury obecně. Poslední kapitola Lukáše 
Jirsy je věnována rozboru amerického filmu Strom 
života a japonskému pojmu nostalgie nacukašii. Více 
než jako historická studie však tento oddíl působí jako 
erudovaná filmová recenze, která by se velice dobře 
vyjímala např. v časopise Film a doba.

Shrnutí: výše nastíněný, poněkud povrchní výklad 
pojmu nostalgie je bohužel tím, co v knize doprovází 
téměř každý příspěvek. Jak je již ze struktury před-
mluvy více než patrné, Jiří Hanuš se v dané proble-
matice pohybuje velmi zasvěceně a téma je pro něj 
důvěrnou záležitostí. Přesto se však jedná o roztříš-
těný a nesourodý soubor příspěvků rozdílné kompo-
zice a kvality. V některých chvílích výklad klouže po 
povrchu a neřeší jádro tématu, které ostatně není 
příliš jasně vytyčeno. Čtenář nabývá při čtení dojmu, 
že čte extrahovaný svazek rozličných studií uveřejně-
ných ve víceméně příbuzných časopisech. Jednotícím 
prvkem je spíše nostalgie vzpomínek, méně už je vě-
nována pozornost nostalgii pocitů. Velice atraktivní 
ovšem posuzovanou knihu činí rozbor ruských dějin, 
společnosti a z toho vyplývající nostalgie. V současné 
nervózní atmosféře panující v Evropě kvůli situaci 
na hranicích Ruska a Ukrajiny se jedná o téma nepo-
chybně velmi aktuální.

Pavlína Nováčková
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DOUŠEK, Roman a kol.: Archivní prameny v etno-
logickém výzkumu, I. Etnologické příručky 6. Brno: 
Masarykova univerzita 2014, 273 s. ISBN 978-80-
210-682-9.

Tak, jak se v posledních desetiletích sbližují zájmy 
některých nových, resp. novějších disciplín histo-
rické vědy (dějiny každodennosti, dějiny mentalit, 
historická antropologie ad.) s tradiční etnologií, resp. 
v ní se prosazujícími novými obory, vstupují do sféry 
zájmu etnologů i prameny písemné povahy uložené 
v archivech a muzeích. Jestliže se klasická etnografie 
opírala v minulosti zejména o terénní výzkumy, dnes, 
v době nivelizující globalizace a stírání regionálních 
specifik je nucena čas od času sáhnout po „stopách“ 
zanikajících etnografických jevů, mnohdy pomocí 
studia psaných pramenů, historických fotografií apod.

Tyto skutečnosti samozřejmě ovlivňují i přípravu 
adeptů etnologických věd na univerzitách. Děje se tak 
rozšiřováním klasických, resp. tradičních učebních 
plánů o nové discipliny, k nimž patří nauka o psaných 
pramenech. Úkolu připravit pro studenty učební text 
takové povahy se ujalo třináct etnologů z Ústavu ev-
ropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně s několika externími spolupracovníky. 
Soubor vybraných pramenů archivní povahy dodržuje 
určité formální schéma, spočívající v základní charak-
teristice pramene, jeho funkci v době vzniku a prak-
tického užívání, v rozboru procesu, který probíhal při 
jeho vzniku, dále v poznámkách k jeho kritice a inter-
pretaci a zejména ve vymezení problematiky, k jejímuž 
studiu může posloužit. Nezbytnou součástí jednot-
livých kapitol je uvedení již publikovaných příkladů 
bádání, pro něž se stal východiskem příslušný pramen. 
K tomu je připojen seznam základní relevantní litera-
tury. Každá stať je provázena ukázkou pramene, ať už 
v obrazové, nebo v psané podobě (edice).

V referovaném svazku jsou zveřejněny kapitoly 
o urbářích, sirotčích knihách, vrchnostenských naří-
zeních, knihách pozemkových, mapách dominií, dále 
o kostelních účtech a farních kronikách, o svatebních 
smlouvách, mapách vojenského mapování, pozůsta-
lostních spisech, o „textech“ vesničanů (texty, které 
byly po obsahové stránce dílem vesničanů a zároveň 
vzniklých jejich rukou i z jejich vůle), dále o vceňovacích 
operátech a mapách stabilního katastru, kronikách 
obecních a školních a také, což jistě stojí za pozornost, 
o vyšetřovacích spisech Státní bezpečnosti v období 
totalitní komunistické vlády. Jde tedy v převážné míře 
o prameny, využitelné hlavně – byť ne výhradně – pro 
etnologická bádání o venkovské společnosti. Lze se 
nadít, že se brzy objeví další svazek učebního textu 
s dalšími typy archivních pramenů, jako jsou např. cír-
kevní matriky, operáty sčítání obyvatelstva, knihy osa-
zenstva, spisy spolkové agendy. Publikace v mnohém 
navazuje na starší učební texty o pramenech k hos-
podářským a sociálním dějinám novověku vydaných 

pracovníky Ostravské univerzity v Ostravě1, jejíž nové, 
rozšířené a modernizované vydání se připravuje ještě 
na tento rok.

Milan Myška

Ostrava : příspěvky k dějinám současnosti Ostravy 
a Ostravska, 28. Ostrava: Tilia, 2014, 339 s. ISBN 
978-80-86904-52-8; ISSN 0232-0967.

 V roce 2014 navázal Archiv města Ostravy na 
dlouholetou tradici pravidelných příspěvků k ději-
nám města 28. pokračováním sborníku Ostrava. Již 
v úvodu je třeba zdůraznit, že redakce důsledně plní 
předsevzatý úkol vydávat tuto publikaci každoročně 
a všechny příspěvky podrobit důkladnému recenz-
nímu řízení. Díky němu si sborník stále udržuje úro-
veň významného, mnohostranného regionálního his-
torického přehledu.

Obsah příspěvků je již tradičně rozdělen do třech 
základních oddílů – nejrozsáhlejší z nich zahrnuje 
studie a materiály, v závěrečné části najdeme dva bio-
gramy osobností a dva ediční počiny. Úvodní srovná-
vací studie autorů Igora Ivana a Jiřího Koláře sleduje 
velmi aktuální problém postavení Ostravy mezi čes-
kými velkoměsty podle výsledků sčítání lidu v roce 
2011. Čtenáře jistě potěší jejich závěr, že město pro-
kazuje stále výraznější potenciál kvalitativního růstu 
a pozitivních trendů vývoje struktury obyvatelstva. 
Toto konstatování možná ještě více vyniká v porovnání 
s následující studií Martina Juřici, jenž sleduje dopad 
státní kulturní politiky na ostravský literární a vý-
tvarný život v letech tzv. normalizace. Tvrdé zásahy 
zdejší stranické nomenklatury proti představitelům 
reformního proudu v kultuře sice ochromily veřejný 
život, ale nedokázaly nadobro umlčet postupně se ro-
dící opoziční proudy. V další studii se Jana Prchalová 
věnuje staršímu a ještě temnějšímu období komunis-
tického režimu na Ostravsku – perzekuci „vesnických 
boháčů“ na příkladu bratří Pravdových. I příběh jejich 
pronásledování a věznění je svým způsobem svázán 
s kulturním odkazem regionu – provázela jej totiž 
naprostá devastace zámku v Kunčicích nad Ostra-
vicí, jehož majiteli byli Pravdovi od 30. let. Shodou 
okolností je celé historii této cenné stavební památky 
věnována v rámci publikace ještě jedna studie z pera 
Romany Rosové. Ta se pod názvem Proč zanikl zámek 
v Ostravě-Kunčicích věnuje jak historickému výčtu 
majitelů objektu, tak jeho vlastnímu stavebnímu vý-
voji včetně smutného konce po požáru v roce 1999. 
Článek doplňuje bohatá obrazová dokumentace. 

Hospodaření Moravské Ostravy v letech nacistické 
okupace se věnuje Jozef Šerka. Jistě zajímavé je jeho 
konstatování, že komunální hospodaření nebylo (sa-

1 MYŠKA, Milan – ZÁŘICKÝ, Aleš a kol.: Prameny 
k hospodářským a sociálním dějinám novověku, 1–2. 
Ostrava 2008, 2010.
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mozřejmě s výjimkou zásahů do židovského majetku) 
okupací a válkou zasaženo tak výrazně jako například 
oblast každodenního života obyvatel města. Německá 
správa v mantinelech válečného hospodářství nava-
zovala na záměry svých českých předchůdců, část je-
jích nerealizovaných plánů byla pak uskutečněna po 
válce. Jakub Gryžboň se v následující studii zabývá 
živnostenským podnikáním v automobilové dopravě 
na Ostrav sku v letech 1918–1938. Rozvoj nákladní 
i osobní automobilové dopravy byl bezesporu význam-
ným stimulem meziválečného ekonomického rozvoje 
města. 

Další studie sborníku je zaměřena na významnou 
osobnost českého hudebního světa 20. století, jíž byl 
Bohuslav Martinů. Autorka Lenka Černíková zdůraz-
ňuje, že o počátcích jeho kariéry, jež byly do jisté míry 
spojeny s Ostravou, se ví jen velmi málo. Díky kontak-
tům šéfa ostravské opery Jaroslava Vogla na skladatele 
žijícího trvale v zahraničí mohlo ostravské obecenstvo 
v roce 1948 shlédnout první inscenaci operní hříčky 
Veselohra na mostě, která byla původně určena pro 
rozhlasové provedení. Rozsáhlou materiálovou studii 
Blaženy Przybylové a Jozefa Šerky věnovanou vývoji 
názvů ulic v Mariánských Horách od roku 1901 do 
současnosti jistě přivítali nejen odborníci, ale i laická 
veřejnost. Cennou součástí této studie je abecední pře-
hled všech ulic této části města s pečlivými záznamy 
všech proměn jejich názvů. Čtenáře jistě mimořádně 
zaujme i následující příspěvek Karla Jiříka, který bar-
vitě popisuje účast ostravských poslanců P. Cingra 
a A. Bernera na bouřlivé obstrukci ve vídeňské říšské 
radě v roce 1897 při jednání o jazykových zákonech. 
Jak ukazují dokumenty, řádění poslanců v zákonodár-
ných sborech 20. století není ničím novým, představuje 
tradici s hlubokými kořeny v rakousko-uherské mo-
narchii. Zbyněk Moravec pak uzavírá první oddíl sbor-
níku zajímavým pohledem archeologa na možnosti vy-
užití obsahu středověkých odpadních jímek při studiu 
vybavení dobových domácností. I tuto studii provází 
podrobná obrazová dokumentace dokládající význam 
tzv. Kloakengruben a skládek odpadků pro poznání 
každodenního života obyvatel středověkého města.

Gabriela Pelikánová plným právem nazvala svoji 
biografickou studii Ne každý kraj má svého Sprušila. 
Tento vizionář a vynikající propagátor výtvarného 
umění na Ostravsku se v roce 1926 zasloužil o ote-
vření po Praze nejvýznamnějšího výstavního pavilonu 
Československu na dnešní Jurečkově ulici v Ostravě. 
Na dvacet let se pak stal ředitelem instituce, kterou 
dodnes známe jako ostravský Dům umění. V příloze 
studie Pelikánové nalezneme výčet nejvýznamnějších 
výstav pořádaných za jeho vedení i výběrovou biblio-
grafii A. Sprušila. Druhý z biogramů sleduje životní 
cestu významného báňského odborníka Karla Friče 
(1857–1945), v jehož pozůstalosti se dochovaly dva 
soubory jeho pamětí. Autoři Jindra Biolková a Petr 
Kašing však oceňují nejen Fričův přínos pro rozvoj 
podnikání na Ostravsku, ale také jeho zásluhy o napl-
ňování ideálů českého národního hnutí v oblasti. V od-
díle věnovaném edicím se čtenář setká s krátkou, ale 

obsažnou analýzou zápisu o poctivém původu man-
želky soukenického mistra Zámostného z roku 1661. 
Eva Rohlová se pak věnuje prvnímu návrhu na sta-
novení stavebního obvodu města Moravské Ostravy 
z roku 1876. Analyzovaný německy psaný dokument, 
který je uložen v Archivu města Ostravy, předkládá 
čtenářům v českém překladu. Jak je vidět, ostravský 
archiv svým čtenářům opět věnoval velmi různorodý, 
zajímavý a pečlivě zpracovaný soubor studií rozšiřují-
cích znalosti o historii města.

Nina Pavelčíková

SIOSTRZONEK, Jiří: Návrat domů aneb cesta le-
gionáře Václava Balcara kolem světa. Praha: PositiF, 
2013, 204 s. ISBN 978-80-87407-09-7.

Loňské výročí vzniku první světové války obrá-
tilo znovu pozornost historiků k tomuto fenoménu 
20. století a vygenerovalo desítky monografií a stu-
dií analyzujících válku z nejrůznějších aspektů. Byly 
otevřeny některé dosud málo frekventované nebo do-
konce opomíjené stránky války, jako např. problema-
tika každodenního života v zázemí front, otázky vlivu 
války na rodinný život frontových bojovníků, na pro-
blémy zásobování, žen, dětí apod. Historikové apelo-
vali na potomky účastníků války, aby prohledali rodin-
nou dokumentaci a pokusili se vyhledat deníky svých 
předků, které vznikaly v zákopech front, válečnou 
korespondenci vojáků, resp. zajatých, fotografický 
materiál apod. Toto úsilí nebylo marné. Zejména v re-
gionálních periodikách se objevila řada edicí psaných 
artefaktů frontového původu, konaly se malé i velké 
výstavy fotografií s válečnou tématikou apod. Jedním 
z produktů této atmosféry je také kniha, o které by-
chom chtěli alespoň stručně informovat.

Jde v podstatě o obrazovou publikaci, jejímž hlav-
ním účelem bylo zveřejnění dosud neznámých a ne-
publikovaných fotografií, které při své anabázi ra-
kouského zajatce na východní frontě vstoupivšího do 
českých legií, jejich autor pořídil a bez větších ztrát bě-
hem složité, tisíce kilometrů dlouhé anabáze přes Sibiř 
a Ameriku uchránil a dovezl do své vlasti.

Autorem fotografií byl Václav Balcar (1892–1970), 
syn horníka z východočeské Rtyně v Podkrkonoší. Vy-
učil se řemeslu malířskému v Úpici a již tehdy se jeho 
koníčkem stalo fotografování, jak o tom svědčí něko-
lik z let 1912 až 1914 dochovaných fotografií z Vídně 
a Baltu. V říjnu 1914 byl mobilizován do 74. pěšího 
pluku rakousko-uherské armády v Jičíně. Císaři pánu 
však nesloužil dlouho. Již v únoru byl na ruské frontě 
u Lupkova v Haliči zajat a nasazen na zemědělské 
práce na Ukrajině. Když se ustavila českosloven-
ská vojenská jednotka na Rusi, vstoupil do ní v říjnu 
1917 a stal se vojínem 4. střeleckého pluku Prokopa 
Velikého, se kterým se krátce zúčastnil bojů v okolí 
Samary, Buzuluku a Nikolajevska. Jsa zraněn, byl 
z fronty odsunut do polního lazaretu v Omsku a odtud 
nastoupil anabázi sanitním vlakem do Vladivostoku. 
Odtud pak jel lodí přes Japonsko, Filipíny a Havaj do 
San Franciska, po souši do New Yorku a dále opět lodí 
do Brestu. Od roku 1920 získal jako legionář místo 
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u finanční stráže, nejprve u Bardejova a posléze na 
Ostrav sku. Po druhé světové válce se usídlil v Opavě, 
kde žil do konce života.

Okolnosti, že transfer do Vladivostoku prodělal 
v celkem pohodlném a proti vnějším útokům chráně-
ném sanitním vlaku, vděčíme za to, že se mu podařilo 
bez větších ztrát uchovat celkem 500 negativů foto-
grafií jednak s náměty vojenskými, jednak s náměty 
každodenního života neznámých krajin, do nichž ho 
válečná anabáze přivedla.

Obrazová část, která je nejcennější položkou 
knihy, je provázena textovým doprovodem, většinou 
kompilační povahy, začleňujícím alespoň v náznaku 
osudy autora fotografií do kontextu „velkých“ dějin. 
Zásluhu na tom, že kniha mohla vyjít, mají Balca-
rova vnučka Olga Smičková a vnuk Vladimír Balcar, 
kteří odkaz svého dědečka zachránili tím, že jeho 
dokumenty, korespondenci i fotografie uchovali 
a že o ně pečovali a uspořádali je. Je jen škoda, že se 
nepodařilo objevit jeho deníkové záznamy, o jejichž 
existenci se udrželo povědomí. Byl by to jistě ten 
nejvhodnější slovní doprovod k publikovaným fo-
tografiím, což by dokumentární hodnotu publikace 
bezesporu znásobilo. Kniha má střídmou a poně-
kud konzervativní grafiku, odpovídá to však účelu 
publikace a je v souladu s jejím věcným obsahem.

Kniha, o které jsme referovali, je jistě vítaným pří-
nosem k dokumentaci dějin československých legií 
i dokladem toho, že i sto let po historické události je 
stále co objevovat. Je dobře, že se Balcarova vzácná 
sbírka fotografií dočkala i výstavy ve foyeru ostrav-
ského Divadla Jiřího Myrona na jaře roku 2015.

Milan Myška

VOBECKÁ, Jana: Demographic Avant-Garde : Jews 
in Bohemia between the Enlightenment and the 
Shoah. Budapest – New York: Central European Uni-
versity Press, 2013, 226 s. ISBN 978-615-5225-33-8.

Vědecká pracovnice vídeňského Wittgenstein Cen-
tre for Demography a Sociologického ústavu AV ČR 
Jana Vobecká vydala v roce 2013 knihu Demographic 
Avant-Garde : Jews in Bohemia between the Enlighten-
ment and the Shoah, v níž se věnuje vývoji židovské 
populace v Čechách od 18. století do poloviny 20. sto-
letí. Židé tvořili menšinovou a kulturně velmi specific-
kou skupinu, která stála množstvím vnějších zákazů, 
ale i vlastních náboženských příkazů, od středověku 
mimo většinovou společnost, vlastně „na okraji“ spo-
lečnosti.

Autorka rozdělila svou studii na tři části. První 
představuje teoretický vstup do problematiky, v němž 
Jana Vobecká rozebírá teoreticky především základní 
populační proces zkoumaného období, demografický 
přechod, historický kontext vývoje židovské populace 
v Čechách, či spíše v celých českých zemích, a pra-
mennou základnu pro svůj výzkum. V druhé části se 
věnuje základním demografickým jevům, tzn. velikosti 
a růstu populace, populační struktuře podle pohlaví, 
věku a rodinného stavu, přirozené měně (sňatečnosti, 

plodnosti, úmrtnosti, přirozenému přírůstku) a mig-
racím. K tomu přidává ještě ze svého hlediska velmi 
důležitou problematiku vystupování z židovské církve 
a akulturace. Poslední část knihy je věnována sociál-
ním a ekonomickým charakteristikám Židů v Čechách. 
Autorka se v ní snaží obeznámit čtenáře s vzdělanostní 
úrovní Židů, s výchovným systémem v dané době 
a možnostmi přístupu židovského obyvatelstva k to-
muto systému, se sociálním postavením Židů, pro-
fesní strukturou a dalšími ekonomickými charakteris-
tikami. Všechny tyto ukazatele a jevy mají v autorčině 
popisu populačního vývoje židovského obyvatelstva 
v Čechách důležité místo.

Celou studií se jako červená nit vine zajímavá hypo-
téza, že v židovské populaci Čech nastoupil demogra-
fický přechod dříve než ve většinové populaci. Zásad-
ním důvodem pro toto tvrzení je podle autorky zjištění 
dlouhodobě nízké plodnosti (porodnosti) a úmrtnosti 
v židovské populaci, nižší než u většinové populace. 
Tento jev se projevoval od počátku zkoumaného ob-
dobí, tzn. od konce 18. století, takže by mohl mít 
ještě starší původ. Samozřejmě by se dalo spekulovat 
o kvalitě dochovaných pramenů z konce 18. a první 
poloviny 19. století, ale autorka si je problematických 
zdrojů vědoma. Na úvod každé kapitoly podrobně ro-
zebírá a kriticky hodnotí úroveň statistik. Pokud měla 
během výzkumu pochybnosti o kvalitě dat, provedla 
kvalifikované odhady.

Židovská populace se na konci éry tradiční společ-
nosti a na počátku společnosti moderní chovala v čes-
kých zemích jinak než katolická a protestantská po-
pulace. Proto Jana Vobecká označila její chování jako 
demografickou avantgardu, tedy předvoj, novátorský 
způsob chování. V tomto směru zaujme nejen nižší 
plodnost, ale i úmrtnost. Od konce 18. století byla úro-
veň židovské úmrtnosti vždy o více než 5 promilových 
bodů nižší než mortalita většinové populace. Teprve ve 
20. letech 20. století došlo k vyrovnání obou ukazatelů. 
Podle výzkumů Jany Vobecké byla v židovské popu-
laci nižší také kojenecká úmrtnost, ačkoliv zase vyšší 
mrtvorozenost, protože u Židů neplatila pravidla křes-
ťanské populace o významu křtu, takže únik mrtvoro-
zenosti byl zřejmě minimální, pokud vůbec existoval. 
Rozdíly přirozené měny mezi Židy a většinovým oby-
vatelstvem v Čechách nebyly něčím zcela výjimečným. 
Autorka se odvolává především na italské výzkumy 
židovských populací.

Jana Vobecká srovnala základní výsledky s výpočty 
z dalších zemí habsburské monarchie a zjistila, že na 
Moravě byly plodnost a úmrtnost Židů zhruba na stej-
ných úrovních jako v Čechách, v Dolních Rakousích 
ještě o něco nižší, zatímco v Haliči nepoměrně vyšší. 
Pokud bychom považovali úhrny v českých zemích 
a Dolních Rakousích za podhodnocené, museli by-
chom přiznat nejvyšší kvalitu dat v Haliči, což ovšem 
není nemožné vzhledem k odlišnému typu osídlení. 
Rozdíly existovaly také mezi venkovskou populací 
Židů v Čechách a pražskou obcí. Na venkově byla 
zpočátku úmrtnost Židů nižší než v Praze, ale situace 
se obrátila v 80. letech 19. století. Do té doby zřejmě 
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sehrávalo rozhodující roli relativně zdravé venkovské 
prostředí, ale poté zvítězila městská hygiena a zdra-
votnictví. Pro pořádek nutno dodat, že podle autorčina 
zjištění byla vyšší úroveň židovské úmrtnosti v Praze 
do 70. let 19. století stále nižší než ve většinové popu-
laci Prahy a celých Čech.

Autorka se samozřejmě pokusila vysvětlit rozdíly 
v demografickém chování Židů a většinové populace. 
Pro svá vysvětlení se neomezila jen na přirozenou 
měnu, ale sledovala další ukazatele, zejména úro-
veň vzdělávání, kterou vnímala jako velmi důležitou. 
Kladla velký důraz na reformy Josefa II., které umož-
nily Židům navštěvovat sekularizované školy, a zru-
šení restriktivních zákonů v r. 1849, což Židům umož-
nilo svobodně se stěhovat a věnovat se profesím, jaké 
chtěli. Zároveň Jana Vobecká upozornila na vlastní 
vzdělávání židovského obyvatelstva a zájem o ně. Židé 
byli „lidmi knihy“, což sice křesťané byli také, ale ve 
čtení (nejen) bible byly mezi oběma společnostmi 
dramatické rozdíly. Autorka neopominula ani socio-

-ekonomické vlivy. Samozřejmě si byla vědoma toho, 
že Židé i díky důrazu kladnému na vzdělání přináleželi 
často ke středním a vyšším sociálním vrstvám spo-
lečnosti, a v kapitole o sociálních charakteristikách 
dokonce prokázala rozdíly v demografickém chování 
mezi vyššími a nižšími společenskými vrstvami Židů. 
Zároveň se ale pokusila příčiny odlišného chování vy-
světlit v širších souvislostech.

Práce Jany Vobecké představuje vysoce přínosnou 
studii. Zvláštní demografické chování židovského 
obyvatelstva nám může leccos naznačit o specifických 
jevech v demografickém chování celkové populace. 
Historičtí demografové po léta uvažují nad příčinami 
dřívějšího, či pozdějšího nástupu demografického pře-
chodu. Poznatky Jany Vobecké ke sporům nepochybně 
mají co říct. Autorka odhaluje jednu z nejasných ob-
lastí demografické minulosti. Pro současného histo-
rického demografa je kniha Jany Vobecké předmětem 

„dychtivého čtení“, ale i dalším historikům přináší ne-
smírně zajímavé informace.

Radek Lipovski

ŽEBRÁK, František: Život pod Landekem. Ostrava: 
Repronis, 2014, 146 s. ISBN 978-80-7329-405-2.

Od jisté doby je český knižní trh doslova zaplaven 
knížkami žánru pamětí, resp. memoárů. Vedle me-
moárů skutečných osobností vědy, kultury, politiky, 
sportu apod. jde z velké části o vzpomínání často chvil-
kově zazářivších hvězd a hvězdiček popové scény či 
sportovního bussinesu. Lidé to chtějí číst, těm, kteří 
dávají často zmateným vyprávěním „memoáristů“ ja-
kous takous literární podobu, to vynáší. Je proto skoro 
čestnou výjimkou, objeví-li se kniha vzpomínek „oby-
čejného“ člověka, který prožil život ne nepodobný tisí-
cům svých spoluobčanů, ale dovedl v něm najít to, co 
je hodno zaznamenání a sdělení. A právě takové jsou 
memoáry, o kterých zde chceme stručně referovat.

Autor je rodákem z krajiny mezi Ostravou a Opa-
vou prostírající se na sever od řeky Opavice k naší 
nynější státní hranici s Polskem, kterou obvykle na-

zýváme Hlučínskem. Jde o malý kousek našeho stát-
ního území, který však měl pohnutou historii a jehož 
obyvatelé prošli komplikovanými životními nástra-
hami. V roce 1742, po neúspěšné válce Marie Tere-
zie s pruským králem Friedrichem II., se toto území 
stalo součástí pruského záboru a bylo začleněno do 
pruské provincie Slezsko. Na konci 18. a posléze po 
celé 19. století byli původní obyvatelé tohoto kraje 
hovořící českým jazykem („moravštinou“, sami sebe 
označovali za Moravce) vystaveni militantní germa-
nizaci. Namnoze díky své katolické víře a působení 
farního kléru si alespoň část z nich uchovala původní 
jazyk svých předků. Jinak tomu bylo ve sféře poli-
tické, kde většina z nich podlehla pruskému smýšlení. 
Z velké části tomu napomáhala ekonomická závislost 
na zdrojích obživy, které hlučínští muži nacházeli 
v hornoslezských dolech a hutích a mladé ženy jako 
dělnice na statcích pruských junkerů. Versailleská 
mírová smlouva, jíž byla i právně ukončena první svě-
tová válka, přiřkla tento malý kousek země nově se 
vytvořivší Československé republice. Několik desítek 
tisíc Hlučíňanů se tak vrátilo zpátky do své původní 
domoviny, mnozí však se značnou nedůvěrou a ur-
čitá část přímo s odmítáním. Když Hitler dosáhl v září 
souhlasu Velké Británie, Francie a Itálie s odtržením 
pohraničních území Československa, bylo Hlučínsko, 
jako kdysi k Německu patřící území, začleněno nikoliv 
do nově vytvořené Sudetské župy, ale přímo do svr-
chovanosti Říše jako tzv. Altreich (staré říšské území). 
Hlučíňané získali občanská práva říšských přísluš-
níků, ale také jejich povinnosti. Tou nejtíživější byla 
povinnost hlučínských mužů konat vojenskou službu 
ve wehrmachtu.

Autor vzpomínek se narodil v roce 1926 v Kob-
lově, jedné z hlučínských obcí situovaných pod kop-
cem Landekem, v rodině horníka a drobného rolníka. 
Stručně popisuje své dětství na vesnici ležící v těsném 
sousedství průmyslových a hornických obcí i počátky 
studia na nově založeném gymnáziu v Hlučíně. Velké 
dějiny zasáhly do života mladého chlapce hned v něko-
lika směrech: české gymnázium bylo po záboru v říjnu 
1938 zrušeno, a tak musel o rok později nastoupit do 
německé Oberschule für Jungen v Hlučíně, kde byli 
frekventanti z Hlučínska podrobeni nacionálně socia-
listickému „vymývání“ mozků. Krátce po dosažení 
sedmnácti let věku byl odvelen k Říšské pracovní 
službě, polovojenské pracovní organizaci v Horním 
Slezsku a posléze na Těšínsku u Jablunkova. Už 
v květnu 1944 následoval rozkaz k nástupu vojenské 
služby. Podrobné deníkové záznamy autorovy popisují 
život mladého vojáka ve wehrmachtu, přesuny z místa 
na místo v zázemí i v blízkosti frontové linie, vytvá-
řejí dokonalý obraz armádní válečné každodennosti 
z hlediska toho nejposlednějšího aktéra válečných 
událostí. Často do takových podrobností, o kterých se 
čtenář v odborných historických pojednáních nedočte. 
9. května 1945 se vypravěč dostal do amerického zajetí. 
Popisuje každodennost internace, život v zajateckých 
táborech v americké a posléze v ruské okupační zóně 
(i v kasárnách již na československém území – v Plzni)  
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a konečně návrat domů na Hlučínsko v červnu 1946 
a setkání s rodinou, příbuznými a sousedy.

Jako příslušníkovi wehrmachtu mu nebylo umož-
něno dokončit studia na hlučínském gymnáziu, a tak 
nezbylo než hledat si jiný způsob obživy. Nastoupil jako 
dělník v Moravských chemických závodech v Hrušově. 
I když měl za sebou válečnou frontovou zkušenost, byl 
jako občan ČSR povolán do prezenční vojenské služby, 
kterou po krátkém pobytu ve znojemských kasárnách 
odbýval ve vojenských báňských oddílech v OKR, tedy 
blízko domova v prostředí, které dobře znal a v němž 
se dobře orientoval. Po ukončení vojenské služby našel 
zaměstnání v Hrušovských chemických závodech, kde 
setrval v různých funkcích celých 28 let (1950–1977). 
V závěru své profesní kariéry se podílel na přípravných 
pracích k vybudování hornického muzea a skanzenu 
na Dole Anselm v Ostravě-Petřkovicích.

Kniha, o které referujeme, není jen zábavnou a ně-
kdy i dobrodružnou četbou pro laického čtenáře. Jako 
historik si cením především její svědecké hodnoty jako 
historického pramene. Ve sbírkách archivů a regio-
nálních muzeí, a možná dosud i v rodinných archi-
vech, se v relativně hojném počtu nacházejí písmácké 
záznamy, resp. deníky a memoáry vesnických i měst-
ských písmáků. Jejich autoři se rekrutují převážně buď 
ze středních vrstev populace (učitelé, faráři, městští 
řemeslníci), nebo z početné vrstvy rolnictva (Vavák, 
Dlask ad.). Velmi málo podobných písemností-pra-
menů vznikalo v řadách dělnictva a vůbec dolních 
vrstev industriální společnosti. Každý deník-memoáry 
autorů rekrutujících se z těchto vrstev je proto pro 
naše poznání obohacující. Platí-li to obecně, platí to 
i o této publikaci, jejíž vydání je třeba hodnotit jako 
mimořádně záslužné.

Milan Myška

SZCZEPAŃSKI, Jan: Korzeniami wrosłem w ziemię. 
Ustroń: 2013, 132 s. ISBN 978-83-60551-45-5.

Významný polský sociolog Jan Szczepański na-
psal knihu, která je sociologickou sondou do života 
obyvatel na Těšínsku (především okolí jeho rodného 
Ustroně), a rovněž jakousi autobiografickou vzpomín-
kou na léta autorova dětství a dospívání.

Jan Szczepański byl známým sociologem v Polsku 
i zahraničí (mezi jinými obdržel doktorát honoris 
causa Masarykovy univerzity). Je autorem více než 
1 500 publikací, jeho díla především z oboru sociologie 
vyšla v mnoha evropských zemích i v USA.

V knižní publikaci Korzeniami wrosłem w ziemię 
se autor vrací do doby konce 19. a prvních desetiletí 
20. století. Poukazuje na změny, které se od té doby 
udály ve společnosti. Jelikož byl Szczepański význam-
ným sociologem a skvělým pozorovatelem, ve velkém 
počtu krátkých kapitol s názvy Chodníky, Chléb, Mléko, 
Praní, Předci, Výlety atd. vylíčil to, co stanovilo pod-
statu lidského života kdysi a jak se tento svět změnil.

Knihu můžeme označit za výzkum mezilidských 
vztahů, za cestu k odhalení toho, jakým způsobem se 
formuje lidská osobnost, myšlení či charakter. Před-
stavit proces utváření individua a individuality však 

není jediným záměrem autora. Člověk je totiž bytostí 
společenskou, a proto se Szczepański soustředí rov-
něž na to, aby čtenáři přiblížil proces vzniku velkých 
společenských skupin a sociálních rolí, které každý 
jedinec v rámci dané skupiny zastává. Jak už ukazuje 
samotný název publikace, jsou pro každého člověka 
důležité kořeny, rodina, společnost, ve které vyrůstá, 
názory a zkušenosti, které jsou dalším členům předá-
vány z generace na generaci. Název nebyl zvolen jistě 
náhodně. Sociolog nenásilně poukazuje na rozdíl mezi 
těmito dávnými časy a moderní dobou, ve které se 
mnozí lidé cítí vykořenění, bez zázemí, ideálů, tužeb 
či tradic. Lidé by si měli vážit svého původu neboli 
kořenů, své historie, a to přesto, že konzumní svět, 
politické systémy nebo ideologie lidskou individualitu 
unifikují a vytvářejí jedinou lidskou masu.

V jednotlivých kapitolách jsou fejetonisticky načrt-
nuty změny, které se udály v lidské společnosti. Cen-
trem pro každého jedince byl jeho rodný dům, který 
byl symbolem uspořádání života, každá činnost měla 
svůj průběh a smysl, vše mělo jak v domě, tak ve spo-
lečnosti své místo. Lidé se od raného dětství učili znát 
vymezené hranice a plnit své povinnosti. Každý člen 
společnosti měl v tomto systému určené místo, věděl, 
co se od něj očekává a co může očekávat od jiných. Dů-
ležité byly rituály, tradice, práce atd. Szczepański ana-
lyzuje detaily z každodenní rutiny lidského života a po-
ukazuje na to, jaký mají význam pro formování lidské 
bytosti. I ta nejméně ceněná činnost, např. pasení krav, 
byla pro společnost důležitým faktorem a její odraz se 
zachytil v lidské osobnosti.

V knize nalezneme nejen sociologickou studii jed-
notlivce a společnosti, ale i filozofické úvahy. Autor 
se např. zamýšlí nad tím, co pro člověka znamenají 
změny politických systémů a s tím spojené změny 
státní příslušnosti. Kniha je zajímavá rovněž z histo-
rického hlediska: pozornost je věnována nejen změně 
mentality člověka, ale nalezneme zde i mnoho zají-
mavých informací týkajících se materiální či hmotné 
kultury nebo rozličných procesů. Popsán je detailně 
například proces pečení chleba, praní oblečení atd. 
Setkáme se s popisem mnoha předmětů, které se po-
užívaly k vykonávání domácích a zemědělských prací.

Kniha je logicky koncipována a čtenář má společně 
s autorem možnost projít obdobím autorova dětství 
a dospívání na Těšínsku, proniknout do tajů každo-
denního života někdejších obyvatel tohoto kraje a za-
myslet se nad svými vlastními kořeny a nad změnami, 
které se za posledních sto let udály. Kniha je rovněž 
vybavena dobovými fotografiemi, které vhodně do-
kreslují její obsah.

Beata Bednářová

KADŁUBIEC, Daniel (ed.): Jan Szczepański : Dzien-
niki z lat 1945–1968. Ustroń: Galeria sztuki współ-
czesnej 2013, 464 s. ISBN 987-83-60551-47-9.

V roce 2011 jsem v revue Historica (č. 2, s. 247) 
referoval o významném edičním počinu, kterým bylo 
vydání deníků světově proslulého polského socio-
loga prof. Jana Szczepańskiego, rodáka z Ustroně 
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na Těšínsku.2 S odstupem čtyř let přistoupil editor 
D. Kadłubiec k vydání druhé části Szczepańského de-
níkových zápisů a úvah z let 1945 až 1968. Čtenářům 
se tak dostává možnost nahlédnout nejen do života 
a intelektuálního působení velkého polského učence, 
ale současně i do často spletitého prostředí polské 
poválečné sociologie, vědy, která ve většině ostatních 
zemí tzv. sovětského bloku byla odsouzena k zániku 
jako tzv. buržoazní pavěda. Polsko však představovalo 
v tomto vývoji výjimku. Sociologie se tu nejen udržela 
jako přirozená a nepostrádatelná součást humanit-
ních věd, ale navíc se rozvíjela do té míry, že se v ev-
ropském i světovém kontextu posunula na jedno z nej-
přednějších míst. Na tom měl samozřejmě významný 
podíl Jan Szczepański, nejpřednější z organizátorů so-
ciologie nejen na půdě polských univerzit, ale i později 
zřízené PAN (Polska akademia nauk). Szczepańského 
zápisky uvádějí na pravou míru naše někdy zjednodu-
šené představy o tom, že se v Polské lidové republice 
rozvoj zvl. humanitního bádání těšil daleko větším 
svobodám, než tomu bylo v jiných, tzv. socialistických 
státech. Jistě, v zemi panovalo liberálnější prostředí. 
Starší, před válkou působící vědci, pokud přežili naci-
stickou likvidaci polské inteligence, garantovali jistou 
dávku kontinuity, což např. v československé vědě 
byly spíše výjimky. Ale i v Polsku se na poli sociologic-
kého bádání sváděly boje mezi tradicionalisty a stou-
penci moderních, na Západě se rozvíjejících proudů 
a koncepcí. Tuto situaci, jak líčí Szczepański, navíc 
komplikovaly spory o mocenské pozice ve vědeckých 
institucích, které v rovině sociologie představovaly 
osobnosti jako Zygmund Bauman, Adam Schaff, Le-
szek Kolakowski ad. Szczepański mohl díky svému 
významnému a vlivnému postavení v mezinárodních 
asociacích sociologů často vyjíždět do různých zemí, 
což mělo nemalý vliv na to, že polská sociologie udržo-
vala permanentní kontakt se světovou vědou a patřila 
k dobře informovaným.

V denících však Szczepański sleduje také rovinu 
svého privátního rodinného života se všemi složitými 
peripetiemi častých přesunů do nových působišť 
a prázdninových návratů na rodné Těšínsko. Stranou 
nezůstávají ani jeho postřehy o reformě polského uni-
verzitního školství, jíž byl významným aktérem. To 
vše je zahrnuto do světového politického dění, jehož 
byl Szczepański trpělivým sledovatelem a komentáto-
rem, neboť si uvědomoval zákonitou souvislost mezi 

„velkými dějinami“ a příběhy „malého“ člověka. Na 
otázku, proč píše deník, odpověděl ostatně sám Szc-
zepański na straně 177 následovně: Není to „journal 
intime“, když zde nepíši nic o mnoha důležitých otáz-
kách mého života. Píši o věcech vnějších, je to jakýsi 
„business diary“ a poznámky o pocitech a prožitcích 
svázaných s tím, co se děje na tom vnějším jarmarku 
prázdnosti.

Editor opatřil knihu předmluvou Nad Jana Szcze-
pańskiego powojennymi „Dziennikami“. Pytania o ich 

2 KADŁUBIEC, Daniel (ed.): Jan Szczepański : Dzien-
niki z lat 1935–1945. Ustroń 2009.

sens, tudzieź i sens źycia, která je jakýmsi sukusem 
vědcovy osobnosti ve vztahu k sobě i okolnímu světu 
(čas, rodina, příroda, vlast, svět, národ, slovo). Text 
je vybaven početnými poznámkami pod čarou (cel-
kem 1 122), které mají převážně informativní povahu. 
Připojeno je kalendárium hlavních událostí ze života 
Szczepańského a soupis akcí uspořádaných v Ustroni 
k poctě velkého rodáka. Edice je vybavena rejstříkem 
osobním a místním. Nezbývá, než editorovi poděko-
vat za velkou píli spojenou s dokonalou erudicí a těšit 
se na další svazek Szczepańského deníků. Do knihy 
je vložen též drobný tisk osmerkového formátu Jan 
Szczepański Myśli mądre. czyli niepokorne : Wybór 
sentencji, komentarzy i opinii z „Dzienników“ z lat 
1945–1968, uspořádaný D. Kadłubcem a K. Kaszpe-
rem (Ustroń 2013, 24 s.). Určitě stojí za přečtení.

Milan Myška

ŠOPÁK, Pavel: Vzdálené ohlasy : Moderní architek-
tura českého Slezska ve středoevropském kontextu, 1–2. 
Opava: Slezská univerzita v Opavě 2014, 359 s. a 287 s. 
ISBN 978-80-7510-068-9; ISBN 978-80-7510-069-6.

Autoři píšící práce o umělecké produkci na vybra-
ném území se obvykle rozhodují mezi jejím klasickým 
mapováním s následnou interpretací a metodou mo-
dernější, která spočívá v řešení určitého problému. 
Takovým problémem je i vztah centra a periferie 
a otázka aktivního utváření architektury či jejího pa-
sivního přejímání. Nová dvousvazková kniha Pavla 
Šopáka řeší zmíněné problémy obecného charakteru 
v konkrétní situaci stavební produkce Rakouského 
a později československého Slezska od druhé polo-
viny 18. do poloviny 20. století. Úctyhodné množství 
nashromážděného materiálu dovoluje autorovi hned 
v úvodní kapitole nazvané Architektura vyřknout pro 
někoho možná až provokující tezi, že až na několik 
solitérních výjimek popisovaná krajina s urbánní 
strukturou a jednotlivými stavbami prokazuje pouhou 
pasivní recepci vlivných příkladů, které známe ze sku-
tečných dějin (středo)evropské architektury. Proto se 
autor zamýšlí i nad tím, zda je tato regionální stavební 
činnost architekturou či pouhou stavební kulturou. 
Kniha je výsledkem dvacetileté, mimořádně plodné 
snahy autora o hlubší poznání architektonické pro-
dukce zmíněného regionu, což je patrné i v seznamu 
literatury, kde pouhé autorovy příspěvky zahrnují tak-
řka čtyři celé strany.

Dvousvazková kniha je rozčleněna do několika ka-
pitol, jejichž celkový seznam je součástí obou svazků, 
stejně jako společný seznam literatury a vyobrazení. 
Text prvního svazku tvoří deset kapitol, které mají 
logickou návaznost. První kapitola – Architektura – 
uvádí čtenáře, jak již bylo zmíněno, do problematiky 
a v souvislosti s vnímáním rozdílu mezi architekturou 
a stavební kulturou přináší také krátkou úvahu o ar-
chitektuře.

Jelikož je v celém textu obou svazků přímo či ne-
přímo přítomno slovo periferie, následující kapitola 
je věnována právě jí a jejímu vztahu k centru jakožto 
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výsledku modernistického procesu zestejnění. Slez-
ská architektura je produktem mnohačetných vazeb 
mezi periferií a centrem. K recepci vzorů přispívaly 
předlohové knihy, alba a obrazový materiál v archi-
tektonických časopisech a knihách, stejně jako ka-
valírské cesty aristokracie, stipendia odborných škol, 
přednášky i zlepšující se dopravní dostupnost center 
a periferií. Autor v tomto oddíle na příkladu dnes již 
neexistujícího Schäfferova domu na Krnovské ulici 
v Opavě názorně přibližuje, jak autoři na periferii vy-
tvářeli své stavby – pasivním přijímáním různých mo-
tivů vlivných autorů do syntetického celku.

V pořadí třetí kapitola je nazvána Baroko. Tento 
sloh totiž jako první v tomto prostoru otevírá téma 
modernosti architektury spějící k standardizovaným 
typům a formám při zachování individualizace stan-
dardizovaného východiska. Umělecky nejvýznamnější 
příklady architektury 18. století v Rakouském Slezsku 
nalézá Šopák v architektuře oltářů římskokatolických 
chrámů, které jsou předstupněm osvícenských či 
romantických transpozic monopteru. Pro svou vytří-
benou architektonickou kvalitu jsou přitom dodnes 
nedoceněné. Od předbřeznové doby pak dochází k ná-
vratu k barokní rétorice a toto období reminiscencí 
trvá v popisovaném regionu sto padesát let, což je 
dokumentováno řadou staveb, ať již monumentálních, 
nebo vernakulárních a takřka neznámých. Zde, stejně 
jako na jiných místech, ozřejmuje autor důvody ná-
vratu k morfologii toho či onoho slohu či stylu, které 
často spočívají v mimouměleckých sférách.

Další ucelená část textu představuje, jak uvádí 
autor, rezidence jakožto každou formu bydlení spo-
lečenských elit ve smyslu ritualizovavé formy život-
ního stylu, která se projevuje v architektuře stavby 
a především v jejím začlenění do okolí. Přísně vzato, 
v architektuře Rakouského Slezska 16. a 17. století 
nenalezneme kvůli ekonomické a kulturní provin-
cialitě rezidenční architekturu a jestliže se vůbec 
uplatnila, pak až na konci 18. století v případě brun-
tálského zámku, přestavěného architektem Johannem 
Michaelem Badstüberem. Autor dále vysvětluje, jak 
se proměňovala podoba rezidenčních staveb od doby 
baroka a jak se mění jejich typologie, nebo jakým způ-
sobem byly prvky rezidenční architektury přeneseny 
na stavby občanské a industriální společnosti. Od řady 
drobných, pozdně barokních staveb se dostáváme 
k stavbám dalších rezidencí a přes neuskutečněné 
projekty až k Bauerovým zámeckým adaptacím, je-
jichž cílem bylo navodit pocit intimity, které kapitolu 
uzavírají.

Rovněž příroda jako fenomén ovlivňující podobu 
architektury má v prvním svazku své místo. V baroku 
se tento vztah projevoval jednak stavbami zasazenými 
do geometrizovaného přírodního rámce, jednak okny 
zámků otevřenými do okolní přírody a přírodními 
motivy v závěsných i nástěnných malbách v zámec-
kých interiérech. Dalším vývojovým stupňem se stal 
anglický park, který byl však v první třetině 19. století 
v Rakouském Slezsku spíše výjimečnou záležitostí, 
neboť neobsahoval klíčovou komponentu v podobě 

drobné architektury. Parky v literatuře chybně ozna-
čované jako anglické náleží, jak upozorňuje autor, 
k mladšímu typu parku biedermeierovského. První 
krajinářský park v Rakouském Slezsku vznikl roku 
1800 u zámku Jánský Vrch. Pro dobu biedermeieru 
byly i na území Rakouského Slezska velmi důležité 
také stavby oranžerií, skleníků a hospodářských dvorů. 
Byly to však také lázně, kterým je vyhrazena samo-
statná pozornost na konci kapitoly, s odstupem dese-
tiletí také turistické a víkendové objekty v okolí měst 
či městské parky, jež souvisely s tehdejším novým vní-
máním a oceňováním přírody. Její rámec přeměňovala 
a využívala také suburbánní výstavba určená přede-
vším k bydlení společenských elit, jak to dokládá např. 
zástavba Kylešovského kopce. Industrializace symbo-
lizovaná budovami továren zásadně proměnila nejen 
charakter krajiny, ale také vztah aristokracie k jejím 
sídlům a parkům, ba dokonce k celým panstvím (nej-
zářněji u Camilla hraběte Razumovského). Příkla-
dem architektonizované zeleně jsou rovněž hřbitovní 
areály slezských měst i vesnic. V neposlední řadě do-
kládají vztah k přírodě také plovárny, horské hotely, 
ale také třeba Bauerův kostel sv. Hedviky, související 
s představou mýtu o slezské zemi.

Následující tři kapitoly – Gotika, Itálie, Anglie – 
představují reflexe tří nejvýznamnějších inspiračních 
zdrojů v popisované době. Recepce inspiračních mo-
tivů a vzorů měla vždy své opodstatnění, projevuje se 
dominantněji u určitých typů staveb a u různých sta-
vebníků. K prvnímu setkání gotického a barokního 
elementu dochází v Rakouském Slezsku v 80. letech 
19. století při pozdně barokní úpravě zvonicového pa-
tra kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Neogo-
tický motiv síťování užil také Leopold Bauer na hlavní 
římse obchodního domu Breda&Weinstein v Opavě 
v letech 1927–1930. V časovém rozmezí orámovaném 
těmito stavbami si autor všímá jak drobných a takřka 
neznámých památek, jako je např. řada gotizujících 
náhrobků na hřbitovech, tak i staveb monumentál-
ních, anonmních i věhlasných architektů, sakrálních 
i profánních. V případě italských inspirací sleduje 
Šopák rovněž takto dlouhý vývoj v regionální stavební 
produkci, od změny stylového modu od pozdního ba-
roka k přísnému klasicismu, přes arkádový styl, různé 
polohy neorenesance, neorománský styl až po italskou 
inspiraci ve středoevropské moderně. Vazby na Anglii 
a jejich odkaz v architektuře kolem poloviny 19. století 
nebo později nacházíme v prostoru Rakouského Slez-
ska zejména v zámecké architektuře společenských 
elit majících s Anglií individuální zkušenost. Ne-
méně významnou polohou je také recepce anglických 
vlivů spojená se středoevropskou modernou přelomu 
19. a 20. století, která se naplňuje především v moder-
ním rodinném domě – vile.

Dílem Josepha Maria Olbricha a Leopolda Bauera 
je orámována kapitola věnovaná moderně. Obsahuje 
mimo jiné výčet žáků Wagnerových, Königových, 
Ohmannových a dalších, kteří nacházeli klientelu na 
slezské periferii, včetně rozboru odlišností jimi použi-
tého architektonického stylu.
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První svazek uzavírá kapitola nazvaná dle Le Cor-
busierovy metafory Krabice. Popisuje stavby redu-
kující formy na základní geometrická tělesa, která 
se obejdou bez přidané historizující, secesní nebo 
art décové morfologie. Jako první byly touto formou 
v Rakouském Slezsku stavěny tereziánské a josefín-
ské školní budovy a kaplanky, vycházející z potřeby 
standardizace a unifikace. U mnoha dalších prezento-
vaných staveb byla tvarová redukce vyjádřením indivi-
duální tvůrčí svobody, což se plně projevuje především 
v architektuře první poloviny 20. století.

Druhý svazek začíná kapitolou Město, která je roz-
dělena do tří částí. V té první si autor všímá, jak Vídeň 
a další města podunajské monarchie včetně Opavy, 
Těšína, Krnova, ale i Jeseníku zřetelně vyjadřují úsilí 
nalézt univerzální jazyk architektury, který by spojo-
val centrum a periferii a zároveň zajistil čitelnost nově 
postavených staveb. I z mimouměleckých důvodů 
byly některé styly přijímány, nebo odmítány. Také 
v městech Rakouského a později československého 
Slezska můžeme nalézt stavby klasicismu, bieder-
meieru a rundbogenstilu, italské a severské neorene-
sance, neo baroka a secese, postsecesního neoklasi-
cismu a neobiedermeieru, poválečného art déco, nové 
věcnosti, funkcionalismu, vernakulárních tendencí 
a Heimatbaustilu. V druhé části je řešen klíčový pro-
blém městské architektury, kterým je typologická 
skladba, k níž se nabízí dostatek srovnávacího mate-
riálu v rámci celého časového horizontu. V kategorii 
veřejných staveb nejprve vystupují stavby sloužící in-
stitucím nadregionálního významu a budovy určené 
místní administrativě, především radniční, následují 
veřejné administrativní budovy sloužící finančním 
nebo poštovním službám a další témata spojená 
s městotvornou funkcí – hotel, restaurace, kavárna 
a obchodní dům. Autor upozorňuje na dva nutné ar-
chetypální „prostory“, které město musí mít: chrám 
spjatý s hodnotovou hierarchií organizující společ-
nost a salon, jímž může být spolkový dům, divadlo 
či kino a jenž je spojen s celebrací společenských elit. 
Dalšími nosnými tématy architektury druhé poloviny 
19. a první třetiny 20. století byly školy, nemocniční 
stavby a komplexy industriální, především však ob-
jekty k bydlení. Ve třetí části se od jednotlivých staveb 
dostáváme k urbanismu měst Rakouského a česko-
slovenského Slezska s přesahem i do venkovského 
prostředí v meziválečné době. Nemohlo být nevy-
zdvihnuto jméno Camilla Sitteho, který své myšlenky 
rozvíjel v těsné blízkosti zemské hranice, díky čemuž 
nemohly zůstat bez povšimnutí i příklady na opačné 
straně hranice, kam spadá regulační plán Hrušova od 
jeho syna Sieg frieda Sitteho. Principy urbanistického 
plánování a následné praxe jsou v knize sumarizovány 
v případě Těšína, Krnova, Frýdku, Fryštátu, Bruntálu, 
čtyřech nových průmyslových měst (Bohumína, Kar-
viné, Hrušova a Třince), Oder a u dvou nejvýznamněj-
ších měst regionu – Bílska a Opavy.

Svým způsobem provokativně je nazvána další 
kapitola o dvou částech – Stavitel. Název odráží urči-
tou nevyjasněnost mezi tvůrčí a organizační stránkou 

činnosti takto označované osoby. Autor se v ní zabývá 
místními staviteli, architekty, inženýry či obecně pro-
jektanty, na které se dívá jako na tvůrce hodné připo-
mínky. Od jejich základního rozdělení na projektanty 
spjaté s vrchností a na stavitele spojené s městským 
prostředím, vázané k cechovním principům, se po 
roce 1848 dostáváme v důsledku společenských i by-
rokratických změn k dalším kategoriím, těžiště první 
části kapitoly spočívá v určení řady shodných rysů 
osobností a jejich reprezentativních děl, jež by mohly 
tvořit kolektivní portrét typického stavitele Rakous-
kého Slezska či projektanta pozemních staveb z první 
republiky. Tímto způsobem cestou sleduje autor celý 
jejich život – od jejich původu, jenž mohl, ale nemusel 
být určující až po jejich nekrology a náhrobky. Druhá 
část kapitoly se snaží odpovědět na otázku, jak si po-
pisovaná periferie ve sledovaném časovém období 
představovala úspěšného architekta a jaké nároky 
na něj kladla. Autor tak činí na příkladech Těšína, 
Krnova a zejména Opavy. Kapitolu ukončuje zhod-
nocení osobností projektantů činných v komunální 
sféře, téma v literatuře ne zcela doceněné, a shrnující 
komentář k autorské architektuře v meziválečném 
období, přesněji k jejím složkám identifikovatelným 
s místními projekčními silami.

Periferii jsou bytostně vlastní utopické vize, jež 
souvisejí se snahou o překonání provinčního charak-
teru. K nejzajímavějším, které jsou uvedeny v poslední 
kapitole druhého svazku Šopákovy knihy, sem patří 
úvahy Lichtenštejnů o Opavě jako hlavním a reziden-
čním městě Opavsko-krnovského knížectví v prvních 
desetiletích 18. století; záměry učinit z Opavy pev-
nostní město, analogické Josefovu nebo Terezínu, za 
vlády Josefa II.; vize Opavy jako města kupolí okolo 
roku 1900; jako zemské metropole inspirované ame-
rickou architekturou a soudobým německým filmem 
kolem roku 1930 nebo nacistické představy o urba-
nismu a architektuře Opavy. Posledními utopickými 
projekty byly již architektonicky nevýrazné soubory 
Českého Těšína a Opavy po roce 1945. Následně do-
šlo k přenesení těžiště utopistických vizí na Ostravsko 
počátkem 50. let, což je však začátek jiného příběhu.

Celé dvousvazkové Šopákovo dílo doprovází čer-
nobílá obrazová příloha reprodukující jak dobové 
i současné pohledy na popisované budovy, tak i plá-
novou dokumentaci. Velmi často se jedná o snímky 
fotografů Slezského zemského muzea, popřípadě au-
tora samotného. Obrazová příloha působí nejen doku-
mentačním, ale – díky sjednocení a umělecké kvalitě 
některých fotografií – i vysoce estetickým dojmem. Je-
jich celkový seznam následuje po německém resumé 
a seznamu literatury u obou svazků. Z praktického 
hlediska je škoda, že pro rychlé hledání autorů či sta-
veb v knize nebyly vytvořeny také příslušné rejstříky, 
jejich rozsah by byl ovšem značný. Velkou využitelnost 
má pro zájemce seznam literatury o rozsahu 31 stran, 
jenž odkazuje na příspěvky z časového rozmezí let 
1772–2014.

Dvousvazkové Vzdálené ohlasy Pavla Šopáka před-
stavují první samostatnou publikaci o moderní slezské 
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architektuře. Nabízejí úctyhodné množství autorů 
a staveb včetně jejich uměleckohistorického rozboru. 
Velmi výstižně postihují také měnící se stylové pro-
měny a jejich důvody a vazby umělecké i mimoumě-
lecké. Svým zpracováním řešícím problém vztahu 
architektury periferie k centru je kniha zajímavá 
v kontextu celorepublikovém i z hlediska moderních 
dějin umění. Pro seriózní zájemce o slezskou architek-
turu od druhé poloviny 18. do poloviny 20. století by 
pak toto dílo mělo být zcela neopomenutelné.

Adam Hubáček

HOUDA, Přemysl: Intelektuální protest, nebo ma-
sová zábava? : Folk jako společenský fenomén v době 
tzv. normalizace. Praha: Academia, 2014, 240 s. ISBN 
978-80-200-2352-7.

V rámci projektu Česká společnost v období tzv. nor-
malizace a transformace : životopisná vyprávění vydalo 
nakladatelství Academia v roce 2014 publikaci Přemy-
sla Houdy, která je pokusem o zpracování dosud téměř 
neprobádaného fenoménu naší historie – českoslo-
venské folkové hudby 70. a 80. let 20. století. Folková 
hudba v minulém režimu stála na pomezí povoleného, 
trpěného a zakázaného umění, a proto na ní lze ukázat 
limity normalizačního systému jako takového, což je 
podle autora knihy rovněž smyslem celého textu.

V úvodu Houda vysvětluje, že cílem knihy je pouká-
zat na to, proč nebyla folková hudba komunistickým 
režimem v Československu nikdy zcela akceptována, 
ale ani vyloženě zakázána. Autorovi přitom nejde o ši-
roké a komplexní vymezení folku, ale spíše o sondu 
do problematiky, nebo – jak sám uvádí – o mozaiku 
typologicky různě vystavěných kapitol, která by měla 
odpovědět na dvě otázky: kde měl normalizační sys-
tém své limity a jak se s touto hranicí „popasoval“ folk 
jakožto společenský fenomén normalizačního dvace-
tiletí.

V první kapitole se autor zabývá ideologickým bo-
jem proti „nevhodným“ hudebním žánrům v Česko-
slovensku po roce 1948. Tehdy se umění dělilo na 
proud úpadkový (buržoazní či západní) a proud socia-
listický. Za vzor československým ideologům v tomto 
boji sloužili především sovětští „odborníci“ (Žda-
nov, Gorodinskij, Gorkij ad.). Mezi nejhorší projevy 
úpadku v hudebním umění pak patřily až do poloviny 
60. let jazz, swing a rock-and-roll.

Druhá kapitola je nazvána Legislativní úprava hu-
dební oblasti po únoru 1948. Po převzetí moci komu-
nistickou stranou se umělci dostali pod institucionální 
kontrolu a na veřejnost se nesměla oficiálně dostat 
žádná tvorba, která by neprošla schválením. Kritéria 
byla stanovena na II. Mezinárodním sjezdu sklada-
telů a hudebních kritiků v Praze v květnu 1948. Na 
něm bylo konstatováno, že jak vážná, tak i tzv. lehká 
hudba prochází vážnou krizí a vyvést z ní ji může jen 
ideologická očista. Všeobecným vzorem všemu bylo 
sovětské umění. Jako nezbytné bylo učiněno rozhod-
nutí vybudovat celostátní hudební organizaci sdru-
žující všechny umělce a vědce, aby bylo možné na 

jejich tvorbu lépe dohlížet. Brzy se však ukázalo, že 
centrální orgány nedokážou dostatečně kontrolovat 
všechny subjekty, a proto byla část kontroly převedena 
na místní národní výbory. Postupně byly vydávány 
zákony a vyhlášky, které jasně delegovaly pravomoci, 
povinnosti a odpovědnosti za každý koncert, kaž-
dého zpěváka nebo kapelu. Systém vzniklý ve druhé 
polovině 50. let přetrval s krátkou pauzou v období 
tzv. pražského jara de facto nezměněn až do roku 
1989. Umělecká tvorba byla spoutána a jakákoli alter-
nativa na hudebním poli byla zaváděna postranními 
cestami proti vůli mocenského aparátu. Byl zastaven 
jakýkoli přirozený vývoj a každý projev mladé gene-
race byl chápán jako něco vulgárního, úpadkového či 
nebezpečného.

Ve třetí kapitole se autor věnuje období normali-
zace, ve které sice neustaly veřejné projevy plné ideo-
logických frází, ale systém ztratil podporu části inte-
lektuálů, kteří v něj po válce věřili. Tento stav trefně 
vyjádřil Václav Havel, když napsal: […] o politiku se 
pokud možno nestarej – to je naše věc, dělej pouze to, 
co ti řekneme, zbytečně nefilozofuj a nestrkej nos do 
věcí, do kterých ti nic není, mlč, dělej si svou práci, sta-
rej se o sebe a budeš šťasten. Vedení KSČ v této době 
hledalo směr, jakým by se mělo hudební umění vydat, 
a způsob, jak vymazat dědictví druhé poloviny 60. let. 
Ministerstvo kultury utáhlo opratě, rozhodlo se ještě 
posílit vliv státu a v roce 1972 vydalo usnesení, které 
mělo nastartovat proces „očištění“ v hudbě. Interpret, 
který chtěl veřejně vystupovat, musel nyní hrát podle 
notové osnovy, správně artikulovat, chovat se „slušně“ 
a musel hrát skladby ve shodě s kulturně politickým 
směřováním Československa. To vše muselo být dopl-
něno kladným kádrovým posudkem. Populární profe-
sionální zpěváci a kapely se tak až do roku 1989 staly 
neochvějnou oporou systému. V Československu tak 
vznikly de facto tři hudební proudy: hlavní – oficiální 
proud, undergroundová hudba (protipól hlavního 
proudu) a folk, písničkáři a některé rockové kapely, 
kteří podle autora vyplňovali „mezeru“ mezi oficiál-
ním proudem a undergroundem.

V dalších kapitolách se Houda věnuje hlavnímu 
předmětu díla, popisuje původ folku a definici to-
hoto pojmu. Cituje sice různé definice, ale vzhledem 
k tomu, že fenomén folku je natolik obsáhlý a složitý, 
nepřichází s žádnou všeobsáhlou formulací. Kapitola 
Funkce slova ve folkových písních představuje vlastně 
jen výběr z textů písní, který postrádá jakýkoli hlubší 
rozbor. Po tomto oddíle následují poměrně umně 
zpracované kapitoly o písničkářském sdružení Šafrán, 
Sekci mladé hudby nebo festivalu Folková Lipnice, je-
hož se účastnil i Václav Havel. Od autora se už ale ne-
dozvíme, co tam Havel dělal, proč vystoupil na pódiu, 
popř. jaký dopad na folkovou scénu či festival samotný 
jeho návštěva měla. 

Poslední kapitolu nazval Houda „Problém“ Jaromír 
Nohavica. S ohledem na vazbu k ostravskému regionu 
bude tato kapitola blíže specifikována. Autor v ní tvrdí, 
že v debatě o „problému“ Nohavica nejde jen o po-
pis historické pravdy, respektive se k tomuto ideálu 
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skutečnosti přiblížit, ale také o to, jak jsme schopni 
vnímat vlastní minulost jako takovou, do jaké míry 
dokážeme vnímat samy sebe, generaci svých rodičů 
či prarodičů. Neposlední roli zde hraje i otázka viny 
a oběti, kterou Nohavica představuje. Autor píše, že 
soudobá historie se nesnaží poznat pravdu, ale hledá 
viníky a hrdiny. Místo bádání shromažďuje podle něj 
důkazy pro předem vypracované hodnotové soudy, 
jednak z důvodů aktuální politické potřeby, jednak 
z touhy ukázat na viníky a říct, že „my“ jsme ti čistí, 
neposkvrnění, dobří. Pro normalizační období jsme si 
údajně našli dvě skupiny viníků: členy komunistické 
strany a spolupracovníky StB. Ti, kteří chodili do prů-
vodů, k volbám a pasivně všemu tomu dění přihlíželi, 
jsou oběti. Jaromír Nohavica je proto de facto viník, 
tedy někdo, kdo by se měl veřejně omluvit společnosti, 
která zváží, zda mu odpustí. Houda cituje ze spisu 
Okresní správy StB v Karviné a rozebírá jej. Upo-
zorňuje, že je třeba si uvědomit rozdíl mezi agentem 
(Nohavicou), nepodepsaným materiálem z dílny StB, 
a skutečnou výpovědí. Ptá se, zdali není takový agent 
StB spíše obětí než viníkem. Je přece jasné, že Státní 
bezpečnost vyvíjela na objekty svého zájmu ohromný 
nátlak a dokázala zneužít jakýchkoli nesnází zlomené 
osoby. Následně autor píše, že si je vědom existence 
spousty udavačů z přesvědčení nebo těch, kteří to dě-
lali pro vlastní prospěch (materiální, pro pocit moci). 
Vzhledem k tomu, že každý životní příběh je jedinečný 
a neznáme vnitřní pohnutky každého individua, mů-
žeme jej hodnotit jen stěží. Jak by se zachoval kdokoli 
z nás v situaci, kdy by se cítil ohrožen nebo by hrozilo 
nebezpečí jeho rodině, to nevíme, dokud ta situace ne-
nastane. O tom, jaké pocity prožíval Nohavica v letech 
stýkání a potýkání se s StB, mohou ledacos napovědět 
texty jeho písní. V nich nalezneme narážky na systém, 
ale také strach, bolest, pochyby, pocity obklíčení, ale 
i obavy z vlastního selhání či problému s alkoholem. 
Jindy už plný sil zase dává euforicky najevo, že se již 
nebojí a necítí úzkost. I proto mu bylo několikrát ode-
bráno nebo pozastaveno kvalifikační oprávnění a ne-
směl vystupovat. V závěru útlé kapitoly autor shrnuje, 
že Nohavica se Státní bezpečností nespolupracoval 
dobrovolně, nevybral si tuto hru, ale byla mu vnucena. 
Z Nohavicových textů můžeme jasně dokázat, že byl 
obětí, která žila v neustálých obavách a strachu. Ve 
vztahu k těm, o nichž se zmiňoval ve svých výpovědích, 
je však jistě viníkem. Není viníkem vůči společnosti, 
ale vůči jednotlivcům.

V závěru své práce Houda uvádí, že folk jakožto 
neformálnější kulturní aktivita představoval pro 
vládnoucí elitu problém, se kterým si příliš nevěděla 
rady. Folkaři často v textech naráželi na praktiky 
vládnoucího systému, ale na rozdíl od alternativní 
hudby (punku, nové vlny apod.) nenarušovali zažité 
představy o morálce, na vystoupeních nedocházelo 
k výtržnostem, účastníci neměli z velké většiny žádné 
extravagantní účesy ani oděvy, texty zpravidla neobsa-
hovaly vulgarismy a interpret si vystačil s akustickou 
kytarou, takže nebyl příliš hlučný. Příslušné orgány 
proto většinou nezasahovaly a „nerozbíjely“ koncerty, 

ale tlak vyvíjely spíše v zákulisí. Hrozily pořadatelům, 
sepisovaly seznamy nepřípustných hudebníků nebo 
instruovaly pracovníky odborů kultury národních vý-
borů, jak se mají zachovat. Existovaly však i výjimky, 
proti kterým zasáhly tvrdě, např. ukončením koncertu, 
rozpuštěním hudebních sdružení či zákazem veřej-
ného hraní pro určité osoby napojené na Chartu 77. 
Celkově Houdovi z provedeného výzkumu vyplývá, že 
se folk stával jakousi skrytou opozicí. Veřejná vystou-
pení si získávala oblibu pro svůj tichý a nenásilný pro-
test. Proto také podle něj po roce 1989, kdy nebezpečí 
pominulo, ztratil folk na popularitě.

Z hlediska jazykově-stylistického zůstává studie 
vzhledem k odbornému charakteru čtivou i pro širo-
kou veřejnost, což rozhodně není zanedbatelné. Text 
postrádá zjevné faktické a gramatické chyby, jed-
notlivé kapitoly publikace jsou psány chronologicky 
a obsahují tematické mikrosondy (např. Sekce mladé 
hudby, Šafrán). Autor využil širokou škálu pramenů 
z Archivu ministerstva vnitra (dnes Archiv bezpeč-
nostních složek), Národního archivu v Praze a Archivu 
hlavního města Prahy. Dále čerpal ze soukromých ar-
chivů, textů písní, dobových periodik i výpovědí pa-
mětníků. Na jedné straně oceňuji, že se autorovi poda-
řilo získat důvěru 21 pamětníků, kteří mu byli ochotni 
poskytnout nejen svá životopisná vyprávění, ale i zpří-
stupnit vlastní soukromé archivy, na straně druhé 
nebyly podle mého názoru tyto neocenitelné zdroje 
informací, jež mohly výmluvně svědčit o vnitřních 
prožitcích a motivech hudebníků i posluchačů, využity 
při koncipování publikace dostatečně. Rovněž seznam 
literatury postrádá některé české tituly o problema-
tice folku.3 Ocenění si zaslouží, že autor předkládá 
čtenářům na začátku své knihy popis ideologického 
boje proti hudebním žánrům po roce 1948. Přesto 
považuji s ohledem na zaměření díla (folk v době nor-
malizace) prostor vyměřený tomuto oddílu (44 stran) 
za příliš velký. Jak už jsem uvedl v úvodu, Houda se 
jako historik a precizní analytik nezapře, veškeré ma-
teriály podrobil kritickému zkoumání. I když propojil 
všechny dostupné prameny, představuje posuzovaná 
práce spíše sondu do problematiky folku než ucelené 
syntetické zpracování. Celkově tak Houdovo dílo ve 
čtenáři zanechá dojem nekompletnosti, nevyváženosti 
a mnohé zůstává nedořešeno. I přes tento nedosta-
tek však znamená přínos pro budoucí badatele v této 
oblasti, neboť téma folku nebylo podle mého názoru 
dosud dostatečně a uceleně zpracováno a především 
česká historiografie by se měla pokusit toto bílé místo 
zaplnit syntézou.

Martin Brychta
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