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KRoNIKA

XVII. světový kongres hospodářských historiků.  
3.–7. srpna 2015, Mezinárodní asociace hospodář-
ských historiků, Kyoto.

Ve dnech 3.–7. 8. 2015 se pod záštitou Mezinárodní 
asociace hospodářských historiků (International Eco-
nomic History Association) konal poprvé na asijské 
půdě Světový kongres hospodářských historiků (XVII. 
World Economic History Congress). V subtropických 
podmínkách, kdy teplota neustále atakovala hodnotu 
čtyřiceti stupňů a vlhkost neklesla pod sedmdesát pro-
cent, se 1 158 účastníků sešlo v Mezinárodním konfe-
renčním centru (Kyoto International Conference Cen-
ter), kde se mimo jiné projednával před lety také tzv. 
Kyotský protokol. Bývalé hlavní město japonského 
císařství se sedmnácti památkami UNESCO, cca 
dvěma tisíci buddhistickými a šintoistickými chrámy, 
obklopené ze všech stran horami tvořilo velice důstoj-
nou kulisu pro jednání i setkávání účastníků kongresu.

Jednotlivé příspěvky byly předneseny ve 180 ple-
nárních sekcích, které ještě doprovodily přehlídky 
disertačních prací a vědeckých posterů mladých histo-
riků, jež byly hodnoceny a oceňovány odbornou poro-
tou. Geograficky postihly jednotlivé referáty skutečně 
takřka celý svět. Tematický záběr byl také velice široký. 
Ačkoliv není pro jednotlivce jednoduché celkově hod-
notit tak ohromné množství výstupů, z celkového kon-
textu se zdá, že hospodářskou historii v současné době 
z největší části metodologicky ovládá kliometrie, která 
na dějiny důsledně aplikuje ekonomické teorie a kvan-
titativní analýzy s cílem vyhodnotit a pochopit dlou-
hodobé ekonomické procesy. Poměrně značnou část 
příspěvků přednesli profesně vyškolení ekonomové, 
kteří však více či méně dlouhodobě spolupracují s his-
toriky. Přesto jejich práce často stojí snad spíš až na 
samotné hraně politické ekonomie než poli historie. 
Výsledky jejich výzkumů jsou pro historickou obec 
jistě zajímavé a velice podnětné. V tomto ohledu byly 
podniknuty cenné výzkumy například hospodářských 
cyklů, demografických změn, sociálních proměn za-
městnanosti, zdravotních poměrů obyvatelstva, reál-
ných mezd atd. Avšak z pozice sociálních historiků ně-
kterým závěrům chybí příběh, lidský rozměr toho, co 
se nedá příliš kvantifikovat. Společenské vědy nejsou 
vědami nomotetickými a pouze čísla nedokáží zachytit 
rozmanitost sociálních a hospodářských vazeb a indi-
viduálních rozhodnutí jednotlivců. Někteří autoři si to-
hoto byli vědomi a v jejich příspěvcích byl individuální 
aspekt zachycen. V tomto duchu byly například zachy-
ceny proměny statistické vědy na pozadí jejich strůjců, 
od humanitně vzdělaných renesančních osobností, 
přes racionální ekonomy až k univerzitně vyškoleným 
statistikům. Velice diskutovanou otázku současného 

světa a tím podpořený zájem o studium minulosti 
představují tzv. human resources, resp. human ca-
pital, tedy lidské zdroje, jež jsou v hospodářských 
(a sociálních) dějinách zejména spjaty s procesem 
industrializace. Zdaleka nejde pouze o problematiku 
početně rychle rostoucího dělnictva, ale také o pře-
měny starých struktur a tvorbu nových. Mohli jsme 
tak sledovat například sekci věnovanou problematice 
proměn elit, ženské práce, podnikání aristokracie, 
ale i pracovního trhu, migrací, vzdělanosti, tzv. skills 
(dovedností). Napříč sekcemi byla pozornost hojně 
věnována ekonomickým teoriím, např. merkantilismu. 
Z mnoha úhlů pohledů se v současných ekonomických 
vědách zkoumají dějiny dopravy a urbanizace. Výčet 
výše uvedených témat samozřejmě není vyčerpávající. 
Podrobné studium jednotlivých příspěvků je možné na 
internetových stránkách: http://www.wehc2015.org.

Českou republiku zastupovalo rekordně vysoké 
množství jedenácti zástupců z různých vědeckých pra-
covišť. Neméně zajímavé než průběh konference byly 
také doprovodné akce: exkurze věnující se tradiční 
i moderní výrobě Japonska a kulturní večer s před-
stavením japonského umění tance, hudby a bojových 
umění.

Příští sjezd hospodářských historiků se bude konat 
v r. 2018 v americkém Bostonu, a to pod zastřešujícím 
názvem Waves of Globalization.

Andrea Pokludová – Stanislav Knob

Mezinárodní konference Książęta Sułkowscy, jakich 
nie znacie. 15. května 2015, Muzeum Historyczne 
w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.

Je potěšitelné, že odborní pracovníci instituce Mu-
zea Historyczne w Bielsku-Białej (z nich jmenujme 
zejm. historiky Grzegorze Madeje a Piotra Keniga), 
se v rámci studia dějin slezsko-haličského dvojměstí 
Bielsko-Biała1 rovněž intenzivně zaměřili na osudy 
příslušníků rodu Sułkowských, posledních aristokra-
tických vlastníků bílského panství. Sułkowští byli pů-
vodně polským šlechtickým rodem, jehož oslnivý vze-
stup mezi nejvýznamnější polské magnátské rody byl 
dílem Alexandra Josefa Sułkowského (1695–1762). 
Tento bývalý favorit saského kurfiřta Fridricha Au-
gusta II. (polského krále Augusta III.) zakoupil r. 1752 
svobodné stavovské panství Bílsko, téhož roku do-
sáhl jeho povýšení na knížectví a r. 1754 dokonce na 
vévodství. Vévodská linie Sułkowského potomků pak 
držela Bílsko po takřka dvě století (1752–1945). Výše 

1 Srov. PANIC, Idzi (ed.): Bielsko-Biała : Monografia 
miasta, 1–4. Bielsko-Biała 2010.
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zmínění pracovníci bílského muzea věnovali rodu Suł-
kowských několik studií či samostatných publikací2 
a na konci září 2014 slavnostně otevřeli výstavu s ná-
zvem Bielscy książęta Sułkowscy, jakich nie znacie.3 
V květnu letošního roku uspořádalo Muzeum History-
czne a Uniwersytet Śląski w Katowicach mezinárodní 
konferenci, jejíž název shodující se s názvem zmíněné 
výstavy měl jasně odkazovat na úzkou spojitost s do-
savadními aktivitami muzea v Bielsko-Białé. Cílem 
konference byla jednak rekapitulace současného stavu 
bádání o dějinách rodu Sułkowských (včetně osudu 
vedlejší linie z velkopolské Rydzyny), ale rovněž za-
myšlení nad jeho dalšími perspektivami. Jednání kon-
ference se uskutečnilo ve velmi příjemném prostředí 
vnitřního dvora nedávno zrekonstruovaného bílského 
zámku. Organizátoři konference v čele s G. Madejem 
oslovili čtrnáct historiků z Polska, České republiky 
a Slovinska, kteří se ve svých referátech věnovali 
širokému spektru témat týkajících se historie rodu 
Sułkowských. První část dopoledního bloku zahájil 
svým vystoupením Adam Perłakowski (Uniwersytet 
Jagielloński), který se zaměřil na analýzu okolností 
mimořádného politického a společenského vzestupu 
výše zmíněného Alexandra Josefa Sułkowského, jenž 
byl r. 1738 zakončen nečekaným pádem do kurfiř-
tovy nemilosti a následným nuceným odchodem do 

„politického důchodu“. Jiří Brňovják (Ostravská uni-
verzita v Ostravě) prezentoval okolnosti titulárního 
vzestupu A. J. Sułkowského, který během svého života 
postupně získal od římských císařů resp. českých pa-
novníků hraběcí, knížecí a nakonec i vévodský titul. 
Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu) navázal na předchozí referáty 
popisem politických ambicí Augusta Sułkowského 
(1729–1786), nejstaršího syna Alexandra Josefa, 
a budování další strategie mocenského i společen-
ského vzestupu rodu v Polsku. Osobnostem rodu 
Sułkowských z přelomu 18. a 19. století, resp. první 
poloviny 19. století se věnovaly referáty druhé části 
dopoledního bloku. Grzegorz Madej (Muzeum His-
toryczne w Bielsku-Białej) představil dosud nepříliš 
známý inventář bílského zámku z r. 1808, tj. z doby, 
kdy se zde pozvolna začala natrvalo usazovat vévod-

2 CHORĄŻY, Bogusław – KENIG, Piotr: Zamek 
w Bielsku : Zarys historyczny. Bielsko-Biała 2006; 
MADEJ, Grzegorz: Kaplica grobowa książąt Sułkow-
skich na zamku w Bielsku-Białej : Stan na rok 2011. 
Bielsko-Biała 2011; Zeszyty Sułkowskich, I–II. Biel-
sko-Biała 2012, 2013; MADEJ, Grzegorz: Aleksander 
Ludwik Sułkowski : IX. vlastník bílského fideikomisu. 
Těšínsko 58, 2015, 1, s. 57–72.
3 MADEJ, Grzegorz: Bielscy książęta Sułkowscy, ja-
kich nie znacie, Wystawnik. Gazeta informacyjna 
Mu  zeum Historycznego w Bielsku-Białej 3 (14), září 
2014, s. 2–3; dostupný on-line na http://muzeum.biel 
sko.pl/pl/wystawnik (cit. 13. 9. 2015); katalog Bielscy 
książęta Sułkowscy, jakich nie znacie. Bielsko-Biała 
2015.

ská (rakousko-slezská) linie rodu. Dariusz Nawrot 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach) a Dawid Ma-
dziar (Uniwersytet Śląski w Katowicach) se věnovali 
vojenským kariérám příslušníků třetí generace kníže-
cího/vévodského rodu Sułkowských v turbulentních 
časech napoleonských válek. Šlo o Jana Nepomuka 
Sułkowského (1777–1732), pozdějšího držitele Bíl-
ského vévodství, a Antonína Pavla Sułkowského 
(1785–1836), dědice velkopolského fideikomisu Ry-
dzyna. Oba zmínění se aktivně účastnili válečného 
dění na francouzské straně a bojovali za obnovení 
polské nezávislosti. Napoleonskými aktivitami Jana 
Nepomuka Sułkowského se zabýval rovněž první re-
ferát první odpolední části konference, přednesený 
Andrzejem Nieuważným (Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu). Obdobně vystoupení Jarosława 
Czubatého (Uniwersytet Warszawski) plynule na-
vázalo na téma aktivit Antonína Pavla Sułkowského 
v průběhu vojenských a politických událostí r. 1813. 
První odpolední část konferenčního jednání uzavřel 
referát Mihy Preinfalka (Univerza na Primorskem, 
Koper, Slovinsko), který se zabýval osobností boha-
tého rakouského podnikatele a majitele realit Josefa 
Dietricha svobodného pána von Dietrichsberg, otce 
druhé ženy bílského vévody Ludvíka Sułkowského 
(1814–1879). Vystoupení Mojci Rjavecové (Slovin-
sko), které zahájilo poslední přednáškový blok kon-
ference, bylo věnováno tématu pobytu členů rodu 
Sułkowských na jejich letním sídle Brestrenici poblíž 
Mariboru v dnešním Slovinsku. Vojenským kariérám 
Sułkowských v rakouské (rakousko-uherské) armádě 
a po rozpadu monarchie v armádě obnoveného pol-
ského státu se věnoval Piotr Kenig (Muzeum Histo-
ryczne w Bielsku-Białej). Jakub Krajewski (Muzeum 
Historyczne w Bielsku-Białej) informoval o výsled-
cích svého výzkumu hmotných památek i písemných 
a ikonografických dokumentů o lesním hospodářství 
bílské vévodské komory. Druhou část odpoledního 
bloku a současně i celou konferenci zakončila Grażyna 
Sokół (Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział 
w Bielsku-Białej), která přítomné stručně seznámila 
s popisem historie a obsahu archivní pozůstalosti po 
vévodském rodu Sułkowských, který dnes tvoří fond 
Archiwum Książąt Sułkowskich (deponován v bílské 
pobočce katowického státního archivu). Příjemnou 
atmosféru bílské konference dokreslila bohatá a in-
spirující diskuse, která následovala v závěru každého 
ze čtyř bloků. Organizátoři informovali, že písemné 
verze přednesených referátů budou publikovány 
v rámci třetího svazku Zeszytů Sułkowskich, jehož vy-
dání je plánováno na konec r. 2015.

Jiří Brňovják

Jubileum profesora Lumíra Dokoupila (* 1935)
Dne 25. 8. 2015 oslavil prof. PhDr. Lumír Dokou-

pil, CSc. již 80. narozeniny. Oslavil je skromně v práci, 
protože téhož dne zasedl v komisi při státních závěreč-
ných zkouškách na katedře historie Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě a celý den této komisi 
předsedal. Je příznačné, že tuto pracovní povinnost, 
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již řada mladších kolegů nepřijímá s nadšením, vy-
konává po dlouhá desetiletí se sobě vlastní trpělivostí 
a pokorou.

Profesor Dokoupil se narodil v obci Hrabové, dnes 
místní části Ostravy, tehdy vsi na samém okraji jádra 
ostravské průmyslové aglomerace. I jeho rodiny se 
přímo dotkl specifický ekonomický, společenský a de-
mografický vývoj Ostravska. Např. jedna z jeho tet si 
v r. 1913 vzala za manžela haličského migranta. Rod 
Dokoupilů přišel na Ostravsko z opačného směru, 
jak se můžeme dočíst v genealogicko-biografické stu-
dii, na které prof. Dokoupil pracoval přes půl století 
a která vyšla v r. 2011.4 Dokoupilové pocházeli z Dra-
hanské vrchoviny a teprve otec Jaroslav Dokoupil se 
přes Brno dostal do Hrabové, kde si vzal v r. 1933 za 
manželku Ludmilu Benešovou. Nedlouho poté se 
jim narodil jediný syn Lumír, takže prof. Dokoupil je 
v podstatě živoucím důkazem modernizačního pro-
cesu, jenž celý život zkoumal – demografické revoluce. 
Jak sám s oblibou říká, jeho otec pocházel z jedenácti 
dětí, matka z pěti (přeživších), ale on sám byl jedináč-
kem.

Po druhé světové válce nastoupil Lumír Dokoupil 
studia na gymnáziu v Přívoze, ale dlouho tam nepo-
byl, protože jej dostihla Nejedlého reforma, po níž se 
musel vrátit na střední školu do Zábřehu, a pak do 
Hrabové, kde pomáhal budovat novou střední školu. 
Svým způsobem náhodně se dostal na Vysokou školu 
pedagogickou v Olomouci, kde chtěl studovat filozofii 
a historii, ale obor filozofie se neotevíral, takže jej mu-
sel vyměnit za bohemistiku. Stala se mu osudnou, pro-
tože se jí po celou svou profesní dráhu věnoval, i když 
nejčastěji jako redaktor a korektor historických prací.

Poté, co prof. Dokoupil působil krátce jako stře-
doškolský profesor v Hlučíně, „přetáhl“ jej prof. Mi-
lan Myška do Ostravy na nově zakládanou katedru 
dějepisu zdejšího Pedagogického institutu. Od té 
doby byla celá kariéra prof. Dokoupila spjata s tímto 
pracovištěm (později katedrou historie FF OU) a také 
s výzkumným tématem, jež si předtím ani nedokázal 
představit – s historickou demografií. Lumír Dokoupil 
byl totiž nejdříve směřován v Olomouci k dějinám hu-
sitství, ale nakonec jej prof. Ladislav Hosák posunul 
spíše k dějinám raného novověku (poddanská města 
v 16. stol.). Jenže v Ostravě začínal projekt výzkumu 
průmyslových oblastí, a proto se prof. Dokoupil pře-
orientoval na statistiku a konkrétně demografii. Tehdy 
velmi progresivní obor historické demografie byl zá-
roveň velkou neznámou a povstala jen dvě výzkumná 
místa, kde se využíval – Praha a Ostrava. Prof. Dokou-
pil rád a často vzpomíná, že se mu až do 80. let hlásilo 
velké množství studentů, kteří chtěli dělat závěrečné 
práce právě z historické demografie. Statistika totiž 
představovala únik z ideologicky podmíněných témat. 
Kdo nechtěl dělat dělnické hnutí, vybral si historic-
kou demografii. Především díky tomu neměl prof. 
Dokoupil žádné větší potíže s režimem ani v době 

4 DOKOUPIL, Lumír: Do třináctého pokolení. Ostrava 
2011.

normalizace, ačkoliv se mu jako korektorovi samo-
zřejmě často do rukou dostaly výplody, jejichž čtení 
mu nepůsobilo potěšení. V našich rozhovorech se 
někdy zmíní o podobných „ideologických žvástech“, 
ale má milosrdná paměť si už nevzpomíná na jména 
oněch „mistrů pera“. Často sklouzneme k podobným 
povídáním a pak zase řešíme, jak je to dneska. Zmíním 
jen jednu myšlenku prof. Dokoupila, na niž asi nikdy 
nezapomenu: Každá doba má své. My jsme měli státní 
plán výzkumu, vy zase publikační body.

Přes dosažený věk je prof. Dokoupil „na roztrhání“. 
Dlouhá léta pečlivě zpracovává a redakčně upravuje 
životopisy pro Biografický slovník Slezska a severní 
Moravy, redakčně se podílel také na Lexikonu českých 
historiků 2010, s prof. Milanem Myškou v letošním 
roce připravili k vydání korespondenci dvou význam-
ných českých historiků Františka Kutnara a Jaroslava 
Marka5 a právě prof. Dokoupil byl duší týmu, který 
nedávno vydal monografii o populaci Rakouského 
Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace.6 
Jako člen onoho týmu prozradím, že jsme vycházeli 
z excerpce rakouských statistik, kterou udělal prof. 
Dokoupil už v 80. letech – jelikož však pro podobný 
výzkum tehdy už nebylo dost pochopení, zůstala data 
jen na papíře, z něhož jsme je teď převedli do počítače 
a vyhodnotili. Jen historický demograf pochopí, že by 
bez této excerpce práce tak snadno nevznikla.

Jestliže jsem napsal, že je pan profesor na roztr-
hání, nemyslel jsem jen pracovně. Je pochopitelné, že 
rodina si ho žádá stále více a on sám by si přál plnit 
hlavně roli dědečka svým vnoučatům. Stejně tak mu-
síme chápat, že přes neuvěřitelnou vitalitu má i pan 
profesor zdravotní potíže, a ne malé. Neustálé sezení 
nad demografickými daty, biogramy, korekturami 
atp. si vybírá svou daň. Přesto je prof. Dokoupil stále 
svěží, plný humoru a chuti k práci. Katedra historie 
i Centrum pro hospodářské a sociální dějiny v něm 
mají nesmírně obětavého kolegu, vědce, pedagoga, ale 
i kritika, je-li to nutné.

Našemu jubilantovi chceme popřát pevné zdraví, 
stálou pohodu životní, rodinnou i pracovní a chuť 
potýkat se s větrnými mlýny, jakými jsou věda, český 
jazyk, redakce, grafika atd.

Radek Lipovski

Mezinárodní konference Léta do pole okovaná: 1915 – 
noví nepřátele, nové výzvy. 22.–24. září 2015, Po-
slanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 
Praha.
Ve dnech 22.–24. září proběhla v Praze již druhá kon-
ference z cyklu Vojenského historického ústavu s ná-

5 MYŠKA, Milan – DOKOUPIL, Lumír: Listy z časů 
naděje i zklamání : z korespondence Františka Kutnara 
s Jaroslavem Markem. Ostrava 2015.
6 DOKOUPIL, Lumír – NESLáDKOVá, Ludmila – 
LIPOVSKI, Radek: Populace Rakouského Slezska 
a severovýchodní Moravy v éře modernizace : (od 60. let 
19. století do první světové války). Ostrava 2014.
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zvem Léta do pole okovaná, tentokrát s podtitulem 
1915 – noví nepřátele, nové výzvy. Vlastní konferenční 
rokování se uskutečnilo v prvních dvou dnech, třetí 
den byl pro účastníky připraven kulturní program 
v podobě prohlídky Pražského hradu. Místem jednání 
se stala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Výho-
dou této skutečnosti byla nesporná reprezentativnost 
a technická vybavenost prostor, nevýhodou naopak 
nutnost podrobit se při vstupu poněkud zdržujícím 
bezpečnostním prohlídkám, trochu horší akustika 
sálu a především značně omezená přístupnost akce 
veřejnosti.

Jednání bylo rozděleno do deseti bloků, které ne-
byly s ohledem na rozmanitost příspěvků vždy zcela 
tematicky konzistentní. Úvodní část věnovaná okol-
nostem italského vstupu do války proběhla přede-
vším v režii rakouských a maďarských historiků, mezi 
nimiž nechyběl ani dlouholetý pracovník vídeňského 
Österreichisches Staatsarchiv Gerhardt Artl. Druhý 
konferenční panel se týkal primárně bojů na Balkáně, 
nicméně byl sem zařazen také příspěvek profesora 
Zdeňka Jindry (Univerzita Karlova [UK]) o reflexi 
konceptu tzv. Mitteleuropy českými a rakouskými 
Němci. Po přestávce na oběd následovaly referáty 
o vlivech války z let 1914–1918 na literaturu a his-
toriografii, opomenuta nebyla ani problematika ra-
kousko-uherské válečné propagandy.

Poslední dva panely prvního konferenčního dne 
přiblížily některé aspekty politického a sociálního 
vývoje českých zemí v roce 1915. Přední odborník 
na pozdní dějiny habsburské monarchie Jan Galan-
dauer analyzoval okolnosti odvolání českého mís-
todržícího hraběte Thuna v širších souvislostech 
mocenského zápasu mezi orgány vojenské a politické 
správy. Nesnadný úděl uprchlíků z Haliče a Tyrolska 
připomněly referáty Mileny Lenderové (Univerzita 
Pardubice) a Aleny Jindrové (Muzeum Vysočiny Ha-
vlíčkův Brod). Na hlavní trendy populačního vývoje 
českých zemí za války se zaměřila Ludmila Fialová 
(UK) a problematiku válečných půjček zase přiblížil 
posluchačům Jan Hájek (UK).

Druhý den jednání zahájil blok věnovaný otázce 
spolehlivosti a loajality českých vojáků v rakousko-
-uherské armádě. Obecné aspekty problému nastínil 
Jiří Hutečka (Univerzita Hradec Králové), konkrét-
ními případy údajných selhání českých pluků se krom 
jiných zabývali Tomáš Kykal (Vojenský historický 
ústav Praha) a Richard Lein (Andrássy Universität 
Budapest). Radim Kapavík (sdružení Signum belli 
1914) poukázal na možnosti využití statistických pra-
menů a terénního výzkumu pro studium dějin vojen-
ských útvarů.

Další bloky se zaměřily na kontext a průběh hlav-
ních válečných operací roku 1915, tedy ofenzívy Cen-
trálních mocností u Gorlice a bojů na sočské frontě. 
Se současným stavem památek v prostoru někdejšího 
bojiště na Soči posluchače seznámili slovinští kole-
gové Damjana Fortunat Černilogar a Tedej Koren. 
Opomenuto nebylo ani dění v zázemí. Dalibor Vácha 
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) popsal 

každodenní život vojáků v ruském zajetí, nejmladší 
účastník konference gymnazista Jiří Klůc (Gymná-
zium Sokolov) naopak připomněl otázku zajateckých 
táborů v českých zemích na příkladu Jindřichovic. Pl-
zeňský archivář Karel Řeháček přiblížil problematiku 
vojenské výchovy mládeže. Příspěvkem k dějinám vá-
lečné špionáže se stalo pojednání autora této zprávy 
a Tomáše Ruskaze (Slezské zemské muzeum, Slez-
ská univerzita v Opavě) o emisarech České družiny 
vyslaných z Ruska do českých zemí. Poslední sekce 
konference se pak soustředila na prameny k dějinám 
Velké války v tuzemských i zahraničních paměťových 
institucích.

Závěrem ještě několik slov k organizaci. Na před-
nesení příspěvků byl stanoven vcelku běžný patnác-
timinutový limit. Jediného výrazného překročení 
poskytnutého času se paradoxně dopustil jeden 
z představitelů pořádající instituce. Různé okolnosti 
si, jak tomu na podobných akcích bývá, vynutily 
drobné změny programu. Ty se bohužel nepodařilo 
zcela zvládnout, takže zatímco jeden z bloků skončil 
s půlhodinovým předstihem, jiné sekce jednání se 
dostaly do mírného skluzu. Na konci každého bloku 
byl vyhrazen prostor pro diskuzi, kterou moderátoři 
ne zcela standardně redukovali na dotazy ke konkrét-
ním příspěvkům, vlastní postřehy a poznámky poslu-
chačů nebyly připuštěny. Dosti trapný dojem v řadě 
přítomných zanechal netaktní způsob, jímž jeden 
z moderátorů odmítl udělit slovo účastníkovi, který 
chtěl uvést osobní poznatek k jednomu z probraných 
témat. Rovněž tato zdánlivě marginální epizoda při-
spívá k položení základní otázky po faktickém přínosu 
konference nesporně plné zajímavých a informačně 
i metodologicky cenných příspěvků, leč konané de 
facto za zavřenými dveřmi, se silně limitovanou mož-
ností diskuze a s publikačním výstupem, který – jak 
tomu v současnosti bohužel často bývá – patrně zů-
stane širší čtenářské veřejnosti jen obtížně dostupný. 
Lze takovéto formalistické a poněkud elitářské pojetí 
vědecké práce považovat za správnou cestu k otevření 
společenské diskuze o jednom z nesporně zásadních 
témat českých dějin?

Ondřej Kolář

V. bienále České společnosti pro výzkum 18. století. 
„Osvícenství – to jsme my“ : Formování a vzestup 
drobné inteligence v 18. století. 10.–12. září 2015, 
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 
Praha.

Ve dnech 10.–12. září 2015 se konala na Ústavu 
pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. (dále 
AV ČR) Praze konference s názvem „Osvícenství – to 
jsme my“. Konferenci uspořádala Česká společnost 
pro výzkum 18. století spolu s Filozofickou fakul-
tou Univerzity Karlovy v Praze (UK) a Ústavem pro 
českou literaturu AV ČR. Název by napovídal, že or-
ganizátoři měli zájem především o to, jak se odráží 
osvícenství v nás dnes žijících, ale to by byla asi více fi-
lozofická debata. Organizátoři chtěli diskutovat spíše 
téma drobné inteligence v 18. století a jejího příspěvku 
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k šíření osvícenských myšlenek, popř. jejího přímého 
tlaku na zavádění osvícenských reforem. Zájem byl 
tedy především o proces „z dola“. Vedle historiků se 
hojně účastnili také literáti, protože zkoumají knihy, 
jež právě v 18. století začaly být vyráběny pro masovou 
spotřebu, takže se zajímají kupříkladu rovněž o jejich 
distribuci. Je nutné zmínit, že řada literátů přijela ze 
Slovenska.

V úvodním bloku vystoupila jedna z hlavních or-
ganizátorů bienále Daniela Tinková, která se spolu 
s Marcem Niubem (oba UK) věnovala zastřešujícímu 
tématu v referátě Osvícenský stát a formování drobné 
inteligence. Na ně navázal Miroslav Hroch (UK) 
s vy stoupením na téma Jaký význam měla plebejská 
inteligence pro osud národa?, který vychází z jeho 
dlouhodobého výzkumu vývoje moderního nacionali-
smu. Zástupkyně Historického ústavu Slovenskej aka-
démie vied Ivona Kollárová představila Osvietenský 
projekt čitateľa, v němž rozebrala (nejen) osvícenské 
úvahy o tom, co by měl obyčejný člověk číst. O tomto 
problému se vedl diskurs v podstatě již od doby Tri-
dentu. Petronela Križanová (Univerzitná knižnica 
v Bratislave) představila odběratelskou klientelu 
významných bratislavských knihkupců („Ani o graj-
ciar viac…“: Odberateľské zázemie bratislavských 
kníhkupcou v poslednej tretine 18. storočia). Ukázala 
nejen to, z jakých vrstev odběratelé pocházeli (samo-
zřejmě hlavně duchovní), ale i tituly, které si žádali. 
Nechyběly mezi nimi např. statistické práce Gottfrieda 
Achenwalla. Oproti tomu Michael Wögerbauer (AV 
ČR) se zajímal o jarmareční prodejce v Čechách, zda 
tedy nabízeli nějaké knihy, a pokud ano, pak jakého 
typu a kvality. V referátu s názvem Knižní nabídka na 
mimopražských trzích kolem roku 1782 vycházel z oje-
dinělého pramene – seznamů knižní nabídky z kraj-
ských i menších měst. Otázku knihovnictví a čtenář-
ské obce uzavřel Dmitrij Timofejev (UK) vystoupením 
na téma Knihovny venkovské a maloměstské inteligence 
přelomu 18. a 19. století. Ve svém výzkumu se snaží 
procházet seznamy knih z knihoven osobností jako 
J. J. Ryba, F. J. Vavák, F. V. Hek aj.

Pochopitelně se řada příspěvků zaměřila na ducho-
venstvo jakožto nositele vzdělanosti v 18. i 19. století. 
Jitka Jonová (Univerzita Palackého v Olomouci) před-
stavila v referátě Vzdělání versus šlechtický původ – ka-
riérní postup katolického duchovenstva na příkladu olo-
moucké (arci)diecéze (konec 18. stol.–1. pol. 19. stol.) 
zajímavý fenomén olomouckého (arci)biskupství – 
nobilitatis natalii. Jednalo se o předpis platný jen 
v olomoucké kanonii, který zde byl přijat roku 1772. 
Tento předpis požadoval, aby kanovník v Olomouci 
měl šlechtický původ. Jen z kanovníků mohl být vo-
len (arci)biskup, takže tato výjimka poměrně hodně 
ovlivňovala obsazování biskupského stolce. Hedvika 
Kuchařová (UK) se pokusila zpracovat statisticky 
údaje o sociálním původu strahovských premonstrátů 
na přelomu 18. a 19. století, ovšem tato analýza naráží 
především na nepříliš dobře vedené údaje. Tomáš Va-
leš (AV ČR) přiblížil v referátě Nový život – staré zvyky. 
Moravští expremonstráti – jejich kariéra, so ciální in-

terakce a kulturní orientace na konci 18. století osudy 
premonstrátů z kláštera Louka u Znojma, jehož kano-
nie byla zrušena Josefem II. Bývalí řeholníci nastoupili 
na nově zřízené farnosti a přinášeli tam i své umělecké 
cítění a vzdělanost. Miroslav Novotný a Tomáš Veber 
(oba Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
[JU ČB]) se pokusili poznat původ studentů, kteří pro-
šli seminářem v Českých Budějovicích a stali se z nich 
v první polovině 19. století kněží. Zástupce králové-
hradeckého biskupství Radek Martinek srovnal změny 
oděvu kněží a postupné tlaky na uniformitu kněžského 
šatu, na němž v podstatě byla požadována černá barva, 
ale kněží často nosili i barevnější kabáty (Kněz mezi 
církví a státem. „Dress code“ světských duchovních 
ve střední Evropě na přelomu 18. a 19. století). Dva 
příspěvky pak obrátily pozornost k evangelickému 
duchovenstvu a obyvatelstvu (Eva Hajdinová /AV 
ČR/: Předtoleranční a toleranční nekatolíci jako pří-
klad omezené, avšak charakteristické skupiny drobné 
inteligence; Gabriela Krejčová Zavadilová a Hana 
Stoklasová /obě Univerzita Pardubice/: Evangeličtí 
kazatelé z Uher – formování nové společenské skupiny).

Nejen z duchovních se ale formovala drobná in-
teligence. Několik příspěvků bylo věnováno rovněž 
lékařům a chirurgům (ranhojičům), např. referáty 
Daniely Tinkové, Alžběty Laňové, či Terezy Liepol-
dové (všechny UK). Václav Grubhoffer (JU ČB) před-
stavil osobní lékaře Schwarzenbergů z přelomu 18. 
a 19. století a prozkoumal mj. žádosti lékařů o přijetí 
do služby. Lucie Michková (UK) se zabývala policej-
ními úředníky v Praze v referátě nazvaném Vzděla-
nost policejních úředníků. Historik umění Michal Ko-
nečný z Masarykovy univerzity představil fortifikační 
stavitele, konkrétně např. Jana Antonína Křoupala 
z Grünnebergu.

Nakonec zaznělo dohromady 33 referátů, takže 
není možné v jedné zprávě zmínit úplně všechny. 
Upravené verze referátů však budou vycházet jako stu-
die v časopise Společnosti pro výzkum 18. století Cor-
nova, takže budou zpřístupněny vědecké obci. Sou-
částí konference byla návštěva hvězdárny v pražském 
Klementinu, ze které byl nádherný výhled na Prahu, 
ale i třeba pohled do úžasné jezuitské knihovny. Ta 
sice není zpřístupněna obyčejným badatelům, ale její 
knihy lze vypůjčit k prezenčnímu studiu.

Radek Lipovski

 
Mezinárodní konference Stopami Poláků v českém/
rakouském Slezsku. 22.–23. října 2015, zámeček, 
Petrovice u Karviné.

Klasicistní zámeček v Petrovicích u Karviné se stal 
ve dnech 22. a 23. října 2015 místem konání konfe-
rence, jejímž předmětem se staly interdisciplinárně 
pojaté česko-polské a polsko- české vztahy v dlouhém 
časovém horizontu od středověku po současnost. Na 
pozvání pořadatelů (Akademia im. Jana Długosza 
v Częstochowie [dále AJD], Ministerstvo kultury 
a Národního dědictví Polské republiky, Nadace Silva 
Rerum Polonarum a Filozofická fakulta Ostravské 
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univerzity v Ostravě [OU]) se do Petrovic sjeli histo-
rici, kunsthistorici, jazykovědci, literáti a muzejní a ar-
chivní pracovníci nejrůznějších vědecko-výzkumných 
a kulturních pracovišť (OU, AJD, Slezská univerzita 
v Opavě, Masarykova univerzita, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet 
Wrocławski, Slezské zemské muzeum, Vlastivědné 
muzeum Jesenicka, Muzeum Těšínska, Český rozhlas 
Ostrava, Centrum Informacji Turyctyczej w Głuchła-
zech), aby se společně zamysleli nad aktuálním sta-
vem historické a kulturní paměti spojené s polským 
a českým kulturním dědictvím a současně definovali 
východiska a témata dalšího bádání v rámci společ-
ného prolínají národních a kulturních entit.

Po úvodních zdravících představitelů pořadatel-
ských institucí Janusze Spyry (AJD); Jacka Milera 
(Ministerstvo kultury a Národního dědictví Polské re-
publiky), Krzysztofa Czajkowského (Nadace Silva Re-
rum Polonarum) a Aleše Zářického (OU) následovaly 
úvodní referáty od Roberta Antonína (OU) o období 
středověku, Jana Saheba (Muzeum Těšínska) o raném 
novověku, Janusze Spyry (AJD) o 19. století a Zdeňka 
Jiráska (Slezská univerzita v Opavě) o 20. století, je-
jichž úkolem bylo podat nástin problematiky česko-
-polských a polsko-českých vztahů na pozadí společně 
prožívaných dějin.

Vlastní konferenční jednání prvního dne pro-
bíhalo ve dvou navzájem oddělených tematických 
blocích (Polské vlivy a Poláci v českém / rakouském 
Slezsku), závislých na charakteru přednášených pří-
spěvků. Tematický blok nazvaný Polské vlivy se sou-
středil především na oblast kultury. Jana Grollová 
(OU) vystoupila v jeho rámci s referátem na téma 
Polské postily Grzegorze z Żarnowa a Jakuba Wujka 
z Wągrowce v náboženské polemice 16. století, Tereza 
Střelcová (OU) pohovořila vlivu obrazu Panny Marie 
Čenstochové na poutní obrazy českého Slezska. Mo-
nika Szturcová společně s Janem Malurou a Jakubem 
Ivánkem (všichni OU) poté soustředili svůj zájem 
v referátě Panna Marie Čenstochovská v českých kra-
mářských písních do oblasti religionistiky. Naopak 
Jaroslaw Malicki (Uniwersytet Wrocławski) a Irena 
Šebestová (OU) sledovali ve svých vystoupeních li-
nii jazykovědnou. Pozornost divadelním a hudebním 
prvkům v rámci česko-polských a polsko-českých kon-
taktů v regionu Slezska věnovali posléze Alice Olmová 
Jarnotová, Karel Steinmetz (oba OU) a Kamil Rodan 
(Slezské zemské muzeum).

Paralelní konferenční blok s tematickým názvem 
Poláci v českém / rakouském Slezsku se oproti kulturně 
zaměřeným příspěvkům bloku prvního, reflektují-
cím vlivy polské kultury na českém území, zaměřil na 
konkrétní projevy života Poláků ve Slezsku. Polským 
jednotlivcům i jejich komunitám se věnovaly refe-

ráty Polský dům v Ostravě Jany Galety (Masarykova 
univerzita), Poláci v multikulturní Ostravě Martyny 
Radlowské-Obrusník (Český rozhlas Ostrava), Po 
stopách návštěvníků lázní Gräfenberg v období mezi 
dvěma světovými válkami dvojice Michaela Kolle-
rová a Kamil Tomášek (oba Vlastivědné muzeum 
Jesenicka), Stopy polské šlechty v Rakouském Slezsku 
1740–1918 Jiřího Brňovjáka (OU), Polští přednášející 
Vyššího kněžského semináře ve Vidnavě Pawła Szym-
kowicze (Centrum Informacji Turystycznej w Głucho-
łazech) a Po stopách Jana Pavla II. na Těšínsku Vítěz-
slava Vilímka (OU). Výtvarným tématem, konkrétně 
madonou Otakara Barana, se zabývala Marie Štastná 
(OU), literární problematika byla zase předmětem 
referátu Dedikace a předmluvy v českých dílech Barto-
loměje Paprockého Klaudie Koczur-Lejk (Uniwersytet 
Szczeciński).

Vrcholem prvního dne konference se stal křest ko-
lektivní monografie Šlechticův Žid – Žid šlechticem : 
Židovské elity a židovské šlechta vzešlé pod vedením 
trojice Janusz Spyra, Aleš Zářický a Jan Županič. Za 
přítomnosti autorů pokřtili tuto knihu rektoři OU 
a AJD Jan Lata a Zygmunt Balk.

Druhý konferenční den vystupovali referenti již 
v jediném bloku nazvaném příznačně Česko-polský 
prostor. Referáty přednesli postupně Irena Bogo-
czová (OU; Dnešní hovorový jazyk Poláků na Záolší), 
Tereza Ondruszová (OU) a Jiří Muryc (OU; Obraz 
Poláků v církvích na českém Těšínsku), Jana Koude-
lová (Slezské zemské muzeum; Vývoj podoby usedlostí 
a každodenního života obyvatel Dolního a Horního Žu-
kova v kontextu současného obrazu obcí), Mieczyslaw 
Balowski (OU; Náhrobní nápisy na Těšínsku), Ondřej 
Kolář (Slezské zemské muzeum; Materiály k historii 
polského dělnického hnutí ve sbírkách bývalého Muzea 
revolučních bojů a osvobození) a Mečislav Borák (Slez-
ské zemské muzeum; Osudy slezských policistů na Za-
olzí 1938–1940).

Na závěr konference vystoupila děkanka Filozo-
ficko-historické fakulty AJD Agnieszka Czajkowska. 
Slova její zdravice a poděkování vystihla pravý charak-
ter konference, kterým bylo podpořit jazykově-komu-
nikativní, historickou a kulturní paměť a nalézt opo-
míjená či zapomenutá česko-polská a polsko-česká 
témata, jejichž výzkum napříč dějinami by pomohl 
osvětlit bílá místa a posílit vztahy mezi Čechy a Poláky.

Konference Stopami Poláků v českém / rakouském 
Slezsku byla pro zúčastněné badatele pouze prvním 
krokem na dlouhé cestě, která je při jejich náročném 
výzkumu bude ještě čekat. Výsledkem jejich snažení 
by se měla stát souhrnná publikace prezentující jejich 
snažení, vyřčen byl i příslib rozpracovat některá dílčí 
témata do podoby monografií.

Kamil Rodan


