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KOLÁČNÝ, Jaroslav – STEINOVÁ, Šárka – WAAGE, 
Vladimír: Urbarium neoconscriptum cum explicatione 
brevi čili Nově sepsaný řád všech trvalých povinností 
a rent, které plní a odvádějí dědiční poddaní slavného 
kláštera Broumova ve městě a okolí. Praha : Národní 
zemědělské muzeum, 2014, 226 s. ISBN 978-80-
86874-53-1; ISSN 0862-8483.

Nový editorský počin se vrací k dávno známé 
a oceňované archiválii, k tzv. Broumovskému urbáři 
(součást archivního fondu Velkostatek Broumov 
uloženého ve Státním oblastním archivu Zámrsk), 
který byl roku 1977 prohlášen archivní kulturní 
památkou. Jako takový má kritickou edici, včetně 
černobílého vydání obrazové přílohy, z autorské dílny 
Vratislava Šmelhause z let 1975 a 1976. Nejnověji se 
spojily Národní zemědělské muzeum v Praze, Státní 
oblastní archiv Zámrsk a Agentura pro rozvoj Brou-
movska k přípravě a vydání nové edice této pozoru-
hodné památky z poslední čtvrtiny 17. století (urbář 
byl pořízen v letech 1676–1677). Z běžné produkce 
úředních knih vrchnostenských kanceláří pozdního 
17. století (na řadě panství se v té době objevila nová 
generace úřednictva, jejíž představy o pracovních po-
stupech a výsledcích se od předchůdců lišily, ale jen vý-
jimečně po sobě její příslušníci zanechali srovnatelnou 
stopu) vyčnívá tento urbář svými „přílohami“: rám-
covými pohledovými mapami (autoři této edice sou-
běžně volně užívají i termínů obrazové mapy či mapové 
obrazy) každé lokality, jejíž aktuální stav a povinnosti 
vůči vrchnosti byly zaznamenány. Protože v originále 
jsou navíc tyto výtvarné přílohy provedeny v barvě, 
jedná se v současnosti o velmi oceňovaný a na pohled 
neobyčejně půvabný pramen. Je třeba připustit, že do 
jisté míry schematické výtvarné zachycení podoby lo-
kalit polického a broumovské panství ze 70. let 17. sto-
letí nejen nepostrádá osobitou krásu, ale má i svébyt-
nou vypovídací hodnotu. Autoři edice upozorňují na 
realisticky zachycenou podobu některých (především 
sakrálních) staveb, která je dnes více či méně odlišná. 
Za povšimnutí možná stojí (editoři to nijak neko-
mentují) realistické zachycení komínů (téměř vždy 
i s kouřem) na nepřehlédnutelném množství venkov-
ských stavení. Na většině z těchto pohledových map 
jsou nějakým způsobem zachyceni i lidé, nejrůznější 
hospodářské zvířectvo, schematicky základní fáze 
obdělávání polí, naopak poměrně realisticky zápřah 
třetího koně při zvládání prudkého stoupání cesty. 
Vkrádá se i myšlenka na možnost bližšího charakte-
rizování cest právě pomocí postaviček: na některé 
z nich autor viděl kočár s čtyřspřežím, na jiné pouze 
venkovana s trakařem. Nicméně takové úvahy už pa-
tří uživatelům edice, autoři se do nich také nepouští.

Neobyčejně hodnotný je i text zachycený v edi-
tované úřední knize. Kromě předpokládatelných 
(a dnes již poměrně důkladně zpracovaných) údajů 
o majetku a povinnostech obyvatel, si autor (vrch-
nostenský úředník) neodpustil například záznam 
některých místních pověstí. Z dnešního pohledu 
je velmi zajímavý nejenom svérázný popis tehdejší 
krajiny pomocí neobvyklých příměrů a přirovnání 
(roklina tak dlouhá, že dobrý výstřel z pistole by musel 
letět dlouho), ale i uvedení obvyklých způsobů, jak ji 
udržovat, aby lidem neškodila. Bukvice se musí v lese 
rychle sebrat, jinak divoká prasata se tu shromáždí 
a škody napáchají, mysleli si například lidé, včetně 
odpovědného panského úředníka, na odlehlém území 
Broumovského výběžku v poslední čtvrtině 17. sto-
letí. A další podobné postřehy jsou mimoděk zachy-
ceny v textu, jehož původním úkolem bylo vytvoření 
podkladu fiskálního typu. Vznikl tak nejen záznam 
konkrétních postojů obyvatel daného regionu, ale 
i nepřehlédnutelný soubor názorů na způsob života, 
včetně jinde nezachycených praktických aspektů.

Autoři edice vytvořili český překlad urbáře. To 
na jedné straně přiblíží tuto zajímavou památku šir-
šímu okruhu badatelů, ale i pouhých čtenářů. Na 
druhé straně je třeba akceptovat překladatelův výklad 
užitých pojmů. Úvod k edici je tvořen několika sa-
mostatnými kapitolami, které poměrně podrobně 
rozebírají urbáře jako diplomatickou kategorii i výstup 
dobového úřadování, dále je tu samostatná část o ma-
pování Broumovska a především popisná a výčtová 
charakteristika obcí v urbáři zachycených a podrobný 
popis tzv. horizontů (čtyři pohledové mapy hraničních 
partií obou panství, které dohromady tvoří kruhové 
panorama Broumovské kotliny a na rozdíl od pohle-
dových map jednotlivých obcí na sebe navazují). Na 
závěr této části je připojena tabulka různých variant 
názvů zmiňovaných obcí. Další částí úvodu je pojed-
nání o rodině Johanna georga Hesselia, tedy o auto-
rovi editovaného urbáře v širších souvislostech. Pod 
názvem Kritická edice se skrývá pouze seznam zkratek 
používaných dále v edici, což přímo odkazuje k možná 
největší slabině předkládané práce. Nikde totiž nejsou 
popsány konkrétní použité ediční (a případně i překla-
dové) zásady, které autoři použili. Jde o komplikova-
nou práci jak z ohledu edičního (překlad, úřední text), 
tak po stránce technické (množství dnes neobvyklých 
grafických značek v textu, odkazy na mapový dopro-
vod). Přesto autoři nezveřejnili ani v obecné rovině 
principy, jimiž se při své práci řídili. Od věci by obecně 
nebyla větší pečlivost například při sestavování závě-
rečného soupisu informačních zdrojů (některá jména 
jsou uvedena nepřesně, některé v textu citované práce 
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v něm dokonce úplně chybějí), technické sjednocení 
formy poznámkového aparátu v rámci celého úvodu 
či autorské vymezení jeho jednotlivých částí. Věcná 
nepřesnost se vloudila i do závěrečného poděkování.

Tak luxusní pramen, jakým nepochybně Broumov-
ský urbář je, si jistě zaslouží edici, která reflektuje ak-
tuální technické možnosti. Ta předkládaná, vybavená 
nejen kvalitním papírem, ale i zvětšeným formátem re-
produkovaných pohledových map jednotlivých lokalit, 
takové parametry nepochybně splňuje. Knižní verze je 
navíc oproti případným digitálním variantám spoleh-
livě dlouhodobě zajištěna a obecným vnímáním jaksi 

„dobře uchopitelná“.
Marie Macková

PIKETTY, Thomas: Kapitál v 21. století. Praha : eu-
romedia group, k. s. – Knižní klub v edici Universum, 
2015, 663 s. ISBN 978-80-242-4870-7.

Thomas Piketty je profesorem na pařížské Vysoké  
škole sociálních věd a na École d’economie de Paris. 
Zabývá se dlouhodobě distribucí bohatství a příjmo-
vou nerovností ve společnosti. Tato témata jsou také 
středobodem jeho monumentálního díla Kapitál 
v 21. století, které se dostalo prostřednictvím překladu 
do rukou českého čtenáře v minulém roce. Kniha 
francouzského ekonoma se stala velice rychle jedním 
z nejčtenějších ekonomických děl. Našla si své nad-
šené přízniv ce i řadu kritiků, především z řad eko-
nomů.1 Od prvního vydání knihy se prodalo již více 
než 1,5 mi lionu výtisků, což je v dnešní době v rámci 
odborné literatury ohromující číslo.

Často je kniha srovnávána s Marxovým největším 
dílem Kapitál. Domnívám se, že se jedná ve velké míře 
o popularizační a snad i komerční klam, neboť autor 
používá logicky jiných metod výzkumu, než jaké mohl 
využívat v 19. století Karl Marx, a Piketty rovněž na 
více místech analyzuje a kritizuje Marxův Kapitál. Po-
dle autora např. Marx opomenul rozvíjející se národní 
účetnictví ve Velké Británii, možnost trvalého tech-
nického pokroku a stálého růstu produktivity. Marx 
neměl pravděpodobně k dispozici ani přesné statis-
tické údaje, které by potvrdily jeho závěry, a navíc se 
stal obětí své doby, protože ke svým závěrům došel 
již v roce 1848, tedy předtím, než začal s výzkumem, 
který by je mohl vysvětlit (s. 28, 263n.). Tato kritika 
je oprávněná pouze částečně, neboť Marx společně 
s engelsem řadu svých tezí rozvinuli a revidovali. Dle 
mého názoru nelze marxismus chápat pouze na zá-
kladě toho, co vzešlo z pera Karla Marxe ve 40. letech 
19. století.

Daleko konstruktivnější kritika se ovšem týká me-
tody práce. Piketty dokládá na konkrétních příkladech, 
že Marx zacházel s dostupnými statistikami často 
poměrně svévolně a ne zcela systematicky. Nesnažil 
se kupříkladu zjistit, zda výrazná kapitálová inten-
zita, která podle jeho názoru vyplývá z účetnictví ně-

1 Mezi konstruktivní kritiky zařaďme například no-
sitele Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stiglitze 
a britského ekonoma Jamese A. robinsona.

kolika továren, je reprezentativní pro celou britskou 
ekonomiku, případně pro dané průmyslové odvětví 
(s. 261–263).

Předkládaná kniha je výsledkem patnáctiletého vý-
zkumu, a proto se na úvodních padesáti stranách se-
známí čtenář nejen s Marxem, ale také s myšlenkami 
rusko-amerického ekonoma Simona Kuznetse, ang-
likánského pastora Malthuse či sociologicky oriento-
vaného myslitele Tocquevilla. Francouzský ekonom se 
snaží rovněž analyzovat beletristická díla Jane Auste-
nové či Honoré de Balzaca, kteří ve svých románech 
popisují majetkovou hierarchii doby, v níž žili.

Multidisciplinární výzkum založený kromě ekono-
mie na znalostech historických dat a jevů, sociologie, 
geografie i statistiky je autorovi vlastní. To je zřejmě 
také jeden z důvodů oblíbenosti tohoto díla. Na více 
než 650 stranách Piketty v rámci tří staletí popisuje 
akumulaci a distribuci kapitálu a s ní spojenou nerov-
nost ve dvaceti státech světa, přičemž hlavní důraz, 
i vzhledem k dostupnosti relevantních informačních 
zdrojů, je kladen na státy západní evropy, USA a další 
vyspělé ekonomiky. Vývoj ve státech východní evropy 
po roce 1945 je popsán nedostatečně s přihlédnu-
tím k málo prozkoumaným hospodářským dějinám 
po tomto datu, což ovšem neubírá knize na kvalitě. 
Domnívám se, že by měla Pikettyho práce motivo-
vat vědce ve východoevropském prostoru k výzkumu 
podobné tématiky, neboť se jedná o celospolečensky 
přínosný projekt.

Kniha je rozdělena do šestnácti kapitol, ve kterých 
jsou analyzovány mimo jiné důchod, produkce, růst, 
proměny kapitálu, dělení mezi práci a kapitál, růst 
mezd, majetková nerovnost, progresivní zdanění, so-
ciální stát atd. Za jednu z nejpodnětnějších považuji 
kapitolu s názvem Schopnosti a dědictví v dlouhém ob-
dobí (s. 422–474).

Autor pomocí komparativní metody předkládá 
často velice přesvědčivá fakta, založená na velkém 
množství archivních pramenů či dobových statistic-
kých údajů, které demonstruje na přehledných ta-
bulkách a grafech.2 Uveďme jako cenný informační 
zdroj přiznání k dani z příjmů, které – jak sám autor 
přiznává – je ovšem mnohdy značně podhodnocené, 
s čímž musí badatel počítat (s. 316–317).

Pokud bychom si vzali jako příklad faktor ne-
rovnosti ve Spojených státech amerických, byla dle 
Pikettyho zjištění v USA před první světovou vál-
kou nižší úroveň nerovnosti než v evropě. Mezi 50. 
a 70. léty 20. století byla ve Spojených státech americ-
kých nejmenší nerovnost v historii a od 70. a 80. let zde 
dochází k velkému nárůstu nerovnosti (s. 326–333).

Jednou z hlavních autorových tezí je, že majetek 
pocházející z minulosti roste rychleji než produkce 
a mzdy, čímž se z podnikatelů postupně stávají rentiéři 

2 Přesný popis zdrojů, ze kterých autor čerpal, bi b-
lio    grafické odkazy, statistické metody i mate ma tické 
mo dely jsou uvedeny v odborné příloze prostřednic-
tvím webových stránek. To umožňuje některé tabulky 
a grafy revidovat, popř. doplňovat.
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(s. 648). Tento jev tedy ohrožuje vlastní podstatu ra-
cio nálního hospodářského vývoje, na níž je inovativní 
růst postaven. Výnosová míra kapitálu dle autora 
trvale překračuje míru ekonomického růstu (roční 
zvýšení důchodu a výroby), což vede k extrémní kon-
centraci kapitálu, k divergenci v rozdělení majetku ve 
společnosti a k rozvratu demokratických hodnot.

Na rozdíl od mnoha jiných kritiků své doby přichází 
Piketty s několika návrhy řešení. Za zcela zásadní 
považuje zaručení práva na univerzitní vzdělání co 
nejširší populaci. Demokratizace vzdělávání má snížit 
nerovnost v pracovních důchodech (s. 344). Je ovšem 
otázkou, zda tato teze bude i v budoucnu univerzálně 
platná.

Mezi dalšími návrhy můžeme najít také roční pro-
gresivní zdanění, které by zatížilo největší majetky. 
Tento krok by měl umožnit demokratickou kontrolu 
potenciálně výbušného procesu a zároveň by zacho-
val podnikatelskou dynamiku a otevřenost vůči me-
zinárodní výměně (s. 495). Vyloučení degresivního 
zdanění u nejvyšších příjmových kategorií je rovněž 
předpokladem pro rozvoj nepostradatelného sociál-
ního státu (s. 556). Progrese v daňové oblasti při-
nášela snížení nerovnosti způsobené průmyslovým 
kapitalismem, čehož si byli vědomi všichni socialisté, 
a proto návrhy na progresivní zdanění najdeme v je-
jich spisech, počínaje Komunistickým manifestem. 
Optimální výše horní sazby by se měla dle Pikettyho 
pohybovat okolo 80 % v nejvíce rozvinutých státech 
(s. 578). Francouzský ekonom je toho názoru, že pro-
gresivní daň ze soukromého majetku je nástrojem, 
jenž umožní, aby se kontrola nad kapitalismem znovu 
řídila veřejným zájmem (s. 600). V tomto ohledu si 
nejsem jist, zda autor nepřeceňuje daňovou progresi 
jako hlavní nástroj ekonomické demokratizace.

Jako další řešení se v Pikettyho publikaci objevuje 
zavedení regionální či kontinentální daně z kapitálu 
(s. 525). Zajímavý je v této souvislosti jeho autorům 
velký „skok“ do minulosti, když uvádí, že pád Římské 
říše vedl k zániku říšské pozemkové daně a tím 
pádem i vlastnických titulů a katastrálních zápisů 
s ní souvisejících, což posílilo ekonomický chaos 
středověku (s. 585).

Thomas Piketty svou provokativní publikací znovu 
otevřel témata, která otřásají dějinami již několik 
staletí. S řadou údajů uvedených v knize se dá pole-
mizovat, pochybovat nad nimi či je vyvracet. Zůstává 
ovšem skutečností, že Kapitál v 21. století rozvířil eko-
nomické debaty na toto téma prakticky v celém západ-
ním světě. Kniha je sice nesmírně obsáhlá, ale většina 
informací je podávána čtivým způsobem, což ocení 
i méně fundovaný čtenář.

Adam Židek

KOMÁREK, Stanislav: Muž jako evoluční inovace? : 
Eseje o maskulinitě, její etologii, životních strategiích 
a proměnách. Praha : Academia, 2013, 262 s. ISBN 
978-80-200-2086-4.

Biolog, filozof a spisovatel Stanislav Komárek se ve 
své provokativně nazvané knize, která vznikla v rámci 

projektu UNCe 204004 a výzkumného záměru An-
tropologie komunikace a lidská adaptace, neotřele 
a podnětně zabývá souborem otázek souvisejících se 
souhrnnou etologií a „přírodopisem“ muže jako bio-
logického a kulturního fenoménu lidské společnosti. 
Má tu nezpochybnitelnou výhodu, že je přírodověd-
cem a současně filozofem, což mu umožňuje úspěšně 
překonávat zavedené mantinely novodobé vědy, stále 
tradičně členěné na obory přírodní a společenské. 
Činí tak s noblesou spisovatele syntetizujícího zna-
losti a rozhled biologa a invenci autora zajímajícího 
se o humanitní vědy. Tato pozice komplexního bada-
tele a široce interdisciplinárně vzdělané osobnosti je 
nesmírně inspirativní a pro historika orientovaného 
výzkumně na kulturní dějiny a historickou demografii 
zcela výjimečná. Čtivosti práce výrazně napomáhá její 
esejistická forma, o vědeckých kvalitách svědčí roz-
sáhlá, převážně cizojazyčná, literatura, dobré orien-
taci v textu jmenný a věcný rejstřík.

Dílo začíná obecným filozofickým úvodem, nasti-
ňujícím problém uchopení lidské přirozenosti a činí 
tak s rozmachem specialisty biologa, pro kterého 
je zcela adekvátní zařazovat muže do živočišné říše 
a komparovat v rámci skupiny savců. Současně upo-
zorňuje na bariéru danou rozdělením věd na přírodní 
a společenské, kdy tato dichotomie vede často ke 
vzniku polopravd. Přírodovědci zdůrazňují mnohdy 
čistě biologický pohled, v rámci něhož za vše mohou 
geny a humanitní vědy zase spatřují v člověku spíše 
bytost nemající původně lidskou přirozenost a mě-
nící se především výchovou v podobě často bezbřeze 
formovatelné. Jde pochopitelně o krajní meze obou 

„táborů“. rovněž gender má svá výrazná specifika, 
která jsou, podle názoru autora, „bazálně“ daná, již 
při fázi socializace ze strany rodičů, jež je nezastupi-
telná a nutná. Úvod končí Komárek tezí o tom, že lidé 
svou přirozenost nutně mají a pak se nabízí otázka, jak 
ji vlastně hodnotit a do jaké míry je „civilizovatelná“.

Po tomto prologu se autor věnuje otázkám pohlaví 
a naznačuje, proč se v evoluci objevila pohlavní pola-
rita, která přináší nové rekombinace vlastností, má 
však své limity. Jako do jisté míry optimální se v da-
ném kontextu jeví bytost hermafroditní (u Platóna 
mýtus o původním člověku jako hermafroditu). Se-
znamuje čtenáře se strategiemi reprodukce (skupiny 
hermafroditické a gonochoristní) u různých živočichů 
včetně savců, kde konstatuje, že podíl otcovské péče 
o potomstvo je malý až nulový. U savců znamená fakt 
kojení jasnou dominancí samic.

Vzhledem k zájmu autora o historii nepřekvapí, že 
je do práce zařazena kratičká kapitola o tradičním 
vnímání mužsko-ženské polarity v antickém Řecku 
a staré Číně jako modelových civilizací s výraznou 
mužskou dominancí. Obě na teoretické úrovni vypra-
covaly koncepci mužství a ženství. Čínská filozofie 
přišla s konceptem jang a jin (kosmické principy), při-
čemž v jangu je skryt zárodek jinu a naopak. Přesto je 

„mužský“ prvek jang myšlení milejší. Obdobně vnímá 
mužský a ženský princip Aristotelés, přičemž ten muž-
ský se zdá být lepší, správnější, více žádoucí. Muž je 
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aktivní činitel (teplo), žena pasivní (chlad). ejakulát 
se do ženy„seje“, přičemž sperma je vyšší než ženská 
krev (menstruační). U žen nemůže vzniknout semeno, 
jsou proto nižší a méněcenné. To lze doložit také jazy-
kově. V řadě jazyků pojmy člověk a muž splývají.

Od charakteristik a popisů mužského „jsoucna“ 
přechází autor k hlubším analýzám primárních, se-
kundárních a „terciálních“ pohlavních znaků. Za-
bývá se, v široké komparaci se světem živočichů, 
primárními atributy, jako je penis, obřízka, skrotum, 
kastrace, přes sekundární osrstění, vlasy, vousy až 
k „terciálním“ znakům, jejichž fundamentem je oděv. 
Autor přihlíží k rozdílům v odívání podle sociálního 
zařazení a genderu s uvedením mužského oblékání 
v souvislosti s imponačním chováním (porovnává 
muže a primátího samce); viz např. módní rozšiřování 
ramen – úsloví „dělat ramena“.

Dalším tématem práce je zkoumání mužských 
a ženských duší – jejich podob a odlišností. Vychází 
z dnes známé rozdílnosti morfologické struktury 
mozku obou pohlaví, ale také z jinakosti mozků homo-
sexuálů a heterosexuálů. Maskulinita i feminita bývá 
rozdílnou měrou součástí konkrétních osob, tzn. exis-
tují až velmi feminní muži a velmi maskulinní ženy, 
přičemž podle Komárka nejvíce kreativními jedinci 
jsou ti s vysokou hladinou maskulinity i feminity záro-
veň (srov. s. 79).

Komárek upozorňuje na značný zájem současné 
společnosti o transsexualitu jako dobový androgynní 
ideál poté, co si na homosexualitu již zvykla. Pozornost 
je věnována typickým mužským životním orientacím, 
koníčkům a prostředím, v nichž své aktivity realizují. 
Případně je autor označuje za „rejdiště“. Náleží k nim 
matematika, filozofie, hudba, šachy, počítače, motori-
smus, velké a sofistikované stroje a mechanismy, vy-
soké finance (burza), sběratelství.

Zajímavá je kapitola zabývající se předivem vztahů 
mezi pohlavími. Začíná zhodnocením monogamie 
a polygamie s tím, že např. S. Freud a jeho žák K. Jung 
byli zastánci polygamie. Akcentuje, že ve věci pro lid-
stvo obecně tak zásadní, jako je ono pojmy autorovými 

„zaháčkování“ – tedy síla pouta mezi muži a ženami, 
onen jedinečný biochemismus – stále v podstatě zá-
sadně odolává uchopení vědou. V podkapitole nazvané 
Jak spolu žít vyzdvihuje autor současný fakt výrazného 
prodlužování věku u obou pohlaví v civilizačně vy-
spělém světě a z toho plynoucí problémy dlouhodo-
bých vnitropárových vztahů (společné soužití v délce 
50 a více let). Má za to, že nejméně partnery tolerované 
nejsou sexuální nevěry, ale vazby duchovního rázu.

Zabývá se také hodnotou panenství a panictví v dě-
jinách a připomíná, že panenská blána je jediné „tva-
rové“ specifikum člověka proti zvířatům. Jen panny 
nebo stařeny, tedy ženy mimo reprodukční životní fázi, 
mohly provádět magické úkony, jejich hodnota byla 
nejvyšší. Znásilnění bylo a je ve všech lidských kul-
turách penalizováno. Manželství prodlužuje mužům 
věk, penzionování naopak krátí. V daném kontextu se 
autor rozepisuje o síle citové vazby mezi rodiči a dětmi 
opačného pohlaví.

K jádru knihy náleží kapitola nazvaná Muži mezi 
sebou, v níž jsou mapovány mužské společnosti od 
dětství, období pubertálních part, přes fázi iniciačních 
rituálů až do času dospělosti. Autor zde nastiňuje svou 
odpověď na ústřední otázku, totiž, zda je muž evoluční 
inovací. Odpověď zní – ano. Předivo citových vazeb, 
jež vzniká mezi muži od jejich dětství do stáří, tvoří 
podle Komárka „páteř“ celé společnosti a předsta-
vuje jednu z nejzásadnějších inovací. Je to schopnost 
kooperace, primárně ve válce a lovu, později i při aku-
mulaci idejí, nastává emoční zasíťování (s. 111); Vy-
tvořením samčí pospolitosti a solidarity nabývá samec 
zřejmě biologické převahy a určuje vývoj druhu v daleko 
větší míře než samice (s. 113). Toto zásadní téma pak 
autor dále informačně obohacuje a rozvádí o výčet 
a charakteristiku maskulinních institucí. K nim řadí 
tzv. „mužské domy“ (v evropě britské kluby a koleje, 
německé Burschenschafty atd.). K dalším typicky 
mužským „místům“ patří hospody a sportovní kluby. 
V závěru obsáhlé kapitoly podává autor stručný nástin 
vztahu společnosti k homosexualitě obecně a ke všem 
zakázaným sexuálním praktikám v historickém pře-
hledu od středověku po současnost.

Ústřední téma je dále rozvíjeno rozborem mas-
ku linity, podle označení autora, „drsné a bo jovné“. 
Tou typicky mužskou činností je válka, která je prv-
ním pohlavím absolvována – na rozdíl od většiny 
zvířecích samců – kolektivně, v kooperaci, přičemž 
její aktéři jsou spojeni „emočním tmelem“. Válka je 
blízká kolektivnímu lovu. Ten byl v historické retro-
spektivě činností méně závažnou, i když posky toval 
maso velkých zvířat. Lov lze chápat také jako předmět 
významné reprezentace a prestiže. Stal se náhraž-
kou války, přičemž poskytoval mužům prostor k mi-
mořádným hrdinským činům, o nichž se pak dlouze 
hovořilo. Některé z nich se nakonec staly předmětem 
kolektivní paměti. V našich podmínkách mohla jen 
šlechta lovit velkou zvěř, poddaní zvěř drobnou a chy-
tat ptáky do sítí a na lep. Dnes lov poklesl na mysli-
vost a „myslivecká latina“ je podle autora smutným 
„pohrobkem“ hrdinských příběhů. Armádu Komárek 
charakterizuje jako „veliké sado masochistické rejdi-
ště“, kde se nejvíce uplatňují muži s „velkým sadoma-
sochistickým potenciálem“. Ke kulturám s výrazným 
sadomasochistickým fun da mentem náleží vedle ja-
ponské aztécká a také německá. Podle Komárka vy-
kazují kromě militarismu a neustálého dráždění smrtí 
také jakési vypjaté estéctví, lásku k poezii, květinám 
atd., což lze určit jako kompenzační fenomén (s. 162). 
Dalšími typicky mužskými světy jsou loupežnické 
bandy, společenství v kriminále, ale také různé va-
rianty fotbalu.

Při objevování mužských prostorů neunikl auto-
rovi ani svět „tlumený a kontemplativní“, jež prezen-
tuje klášter. Předobraz poustevnictví lze spatřovat 
v dětských pubertálních bandách s jejich budováním 
„bunkrů“ na odlehlých místech, v dětských tajem-
stvích, slibech atd. Jak křesťanství, tak i buddhismus 
zná monachismus (život v bezdomoví). Křesťanské 
poustevnictví bylo ve své eremitské podobě spojeno 
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i s výkony vrcholně sportovními (sv. Simeon Stylita 
a jeho život na sloupu).

Autor podrobil zkoumání všechna typická masku-
linní prostředí, proto nemohl vynechat tzv. „eklezio-
morfní“ neboli svou hierarchií církvi podobné pro-
středí. Jednalo se o muže soustředěné kolem nějakého 
paradigmatu náboženského nebo paranáboženského 
typu. Do této kategorie byla zařazena katolická cír-
kev středověku a raného novověku, jiné církve, novo-
věká věda, komunistické strany a myšlenkové proudy 
vzniknuvší z marxismu. Komárek je označuje jako tzv.
„spásonosné mašinérie“. K typickým projevům těchto 
struktur patří stálé očišťování pravého učení od herezí, 
jejich pronásledování a likvidace. Určujícími znaky 
jsou stálé opřádání sebe sama mýty a rituály, ze své 
podstaty jsou sebestředné, vytvářejí systém vnitřního 
soudnictví (např. akademické soudy, dnes činnost 
grantových agentur). V současnosti dle autora pro-
žívají všechny hierarchizované struktury krizi, exem-
plárním příkladem se globálně stala americká firma.

rozsáhlá, vnitřně značně členěná poslední kapitola 
nese příznačný název Proměny maskulinity. Je uve-
dena konstatováním o značné proměně mužů v západ-
ních společnostech za posledních sto let. Za počátek 

„mužského soumraku“ považuje autor etapu vrcholu 
maskulinní dominance, tzn. konec 19. století. Nasti-
ňuje vzepětí éry romantismu („muž titán“) k „muži 
činu“ druhé poloviny 19. století, od lorda Byrona 
k F. Nietzschemu a hrdinům Verneových a Mayových 
románů. Dekonstrukce nastala již v době od 90. let 
19. století do počátku první světové války, kdy nastou-
pilo období rozkladu „tradičních schémat“ evropské 
civilizace. „Maskulinní exploze“ byla podle autora 
krátká a přešla do fáze delegování mužských rolí na 
stát, který se stává živitelem, ochráncem, atd. Stát 
přichází s myšlenkou sebeobětování občana pro vlast-
-stát. Příznačná je německá jazyková varianta „Vater-
land“. První světovou válku chápe autor jako zásadní 
civilizační zlom, mimo jiné s výraznou změnou v ději-
nách žen. Dnešní „sociální“ stát by se mohl výstižněji 
jmenovat „Mutterland“. Feminita přešla z ženského 
světa, kde se již nenosí, na stát. Všeobjímající péče 
však přináší „dusivou“ administrativní kontrolu, ne-
vědomým cílem se stává infantilizace občanů. Vše fun-
guje, roste-li ekonomika.

V současnosti dochází poprvé v dějinách k zániku 
dělby práce mezi pohlavími v důsledku stále progresiv-
nější vědy a techniky. Zcela se proměnila rodina, při-
bývá „single“ domácností i s dětmi, mizí pud sebezá-
chovy. role otců v práci i rodině se radikálně změnila.

Z podkapitoly Soumrak feminity mrazí. Autor zde 
sugestivně načrtává dnešek euroamerické civilizace, 
tj. existenci „mixáží“ vlastností obou pohlaví, napros-
tou nivelizaci, všeobecné workoholictví. Společen-
ským ideálem se stává „androgynita“, mateřství je již 
něčím téměř dehonestujícím. Jinak je tomu v islám-
ském světě, kde ještě zůstala zachována tradiční role 
obou pohlaví i reprodukční poměry. Jak vidí Komárek 
budoucnost naší civilizace? Zcela tristně. Ne smrt, ale 
opak života, tzn. neživotí, vyvanutí, vymizení.

Dílo je psáno velmi živým, čtivým až sugestivním 
jazykem, klade si ty nejfundovanější otázky, na něž 
se snaží nacházet odpovědi. Zásadní přínos spatřuji 
v koncepci nahlížení na člověka ze zcela netradičních 
a velmi inovativních úhlů pohledu. Zařazení člověka 
do říše přírody a jeho komparace se světem savců při-
náší mnoho nového. rovněž volné promenování v his-
torickém čase a přesahy do mimoevropského prostoru 
vedou k zajímavým výsledkům.

Ludmila Nesládková

CZYŻ, Renata (red.): Bogumił Hoff (1829–1894) – 
„odkrywca” Wisły. Wisła : Wydawnictwo „Luteranin”, 
Parafia ewangelicko-Augsburska : Interfon, 2014, 
136 s. ISBN 978-83-89796-88-2.

Biorąc do ręki publikację, uśmiecham się już do jej 
zewnętrznej strony (okładka w formie starego kajetu). 
Książka Bogumił Hoff (1829–1894) – „odkrywca” 
Wisły, która ukazała się pod koniec 2014 roku, jest 
wynikiem spotkania kilku badaczy podczas konfe-
rencji naukowej (pod tym samym tytułem) z okazji 
185. rocznicy urodzin oraz 120. rocznicy śmierci tytu-
łowego bohatera. Jak pisze renata Czyż, redaktorka 
tej 136-stronicowej publikacji, przedstawione referaty 
nie wyczerpały tematu, zatem eksploracja zagadnie-
nia jest niezbędna. Tym niemniej, tytuły sześciu za-
mieszczonych artykułów już teraz pozwalają uzupeł-
nić dotychczasowe noty i teksty, a nazwiska badaczy 
gwarantują, że temat, który postanowili poddać ana-
lizie, nie został potraktowany powierzchownie i „oko-
licznościowo”.

Pierwszy tekst, Zanim przybył Hoff… Wyprawy 
naukowo-badawcze i podróże patriotyczne do źródeł 
Wisły, którego autorką jest renata Czyż, stanowi cie-
kawe studium, w którym śledzimy powolne „odkry-
wanie” osady i tworzenie historiografii tego miejsca. 
Począwszy od „klasyka”, czyli Jana Długosza i jego 
wzmianki o tryskającym źródle, poprzez informację 
w kronice Marcina Kromera i o mapie Jonasza Nigri-
niego, prowadzi nas adnotacjami o wkładzie badaw-
czym Baltazara Hacqueta, Leopolda J. Szersznika 
i charakterystykami podróży kilkunastu „znaczących” 
osób z regionu, galicji i innych obszarów. Znajdziemy 
tu krótkie, ale znakomite narracyjnie opisy wycieczek 
chociażby księcia Ludwika von Anhalt Coethena 
w 1810 r., Apoloniusza Tomkowicza z 1834 r., nie-
malże dekadę później Wincentego Pola i Jacka J. Ło-
barzewskiego, o eskapadzie Ludwika Pietrusińskiego, 
Ludwika Zejsznera (pierwszego grotołaza w tych stro-
nach). Autorka wspomina także o wyprawie Bogusza 
Zygmunta Stręczyńskiego. Nie pominęła również ano-
nimowych not zamieszczonych w Gwiazdce Cieszyń-
skiej oraz nadmienia, że temat pojawił się w twórczo-
ści poetyckiej lokalnego notariusza – Andrzeja Kotuli. 
Więcej miejsca poświęca Lucjanowi Malinowskiemu, 
który został nobilitowany do pierwszego prawdziwego 
badacza osady. Odnotowani są także jego lokalni 
współpracownicy. W propagowaniu elementów regio-
nalnych pomagał nawet Jan Michejda, a gośćmi Wisły 
byli także naukowcy z Warszawy jak Adolf Pawiński, 



115

który zawitał tu w 1877 roku. Kolejne pojawiające się 
opisy miejscowości, które wyszły spod pióra Feliksa 
Kozubowskiego, Jana Bystronia, Konstantego Kryni-
ckiego, Františka Slámy, poprzedzają ten, który stał 
się dziś najbardziej rozpoznawalny, czyli relację Bogu-
miła Hoffa. Zaprezentowana różnorodność zawodów 
i profesji „odkrywców” Wisły jest szeroka, podobnie 
jak rozległe są badania nad źródłami autorki artykułu. 
Śledząc przypisy, mamy do czynienia z materiałem po-
chodzącym z różnych dziedzin nauki: historii, geogra-
fii, literatury, poezji itd. Dość wspomnieć, że ten atrak-
cyjny, 20-stronicowy tekst opatrzony jest niemal setką 
odniesień. Podkreślę, że artykuł czyta się znakomicie, 
co jest zasługą języka autorki.

Do tego artykułu i podróży Hoffa nawiązuje na-
stępny tekst, Michaela Morysa-Twarowskiego Bo-
gumił Hoff na Śląsku Cieszyńskim. Jeśli ktoś zechce 
szukać różnic w dotychczasowych przekazach o bo-
haterze publikacji, to nazwisko autora – młodego nau-
kowca, gwarantuje niemal detektywistyczne śledzenie 
nieścisłości i docieranie do źródeł, w tym kwerendę 
prasową. Ileż można zmieścić na 12 stronach tekstu? 
Okazuje się, że wiele, nawet jeśli sam autor odsyła do 
wcześniejszej pracy Franciszka germana. Twarowski 
znany jest z tego, ze znakomicie porusza się w mate-
riałach związanych z genealogią, także i w tym przy-
padku metryki oraz ustalanie związków i koligacji 
rodzinnych uzupełnia to, co stanowi główny temat 
pracy, a który dzieli na cztery okresy. Cytat z autobio-
grafii Hoffa mówi o wycieczce w 1848 r., kolejna część 
dotyczy półtorarocznego pomieszkiwania w Cieszynie, 
trzecia opisuje etap turystycznych wojaży Hoffa i jego 
współpracy z Oskarem Kolbergiem oraz ostatnia, 
która opowiada o postaci jako o mieszkańcu Wisły. 
I w tym opracowaniu, oprócz rzetelnie sprawdzonych 
informacji, znajdziemy kilka anegdot i „przypowia-
stek”, które ubarwiają tekst. „Malowanie” słowem 
indywidualności Hoffa (co mu się mocno należy, po-
nieważ sam parał się zarówno literaturą jak i sztukami 
pięknymi), również takimi drobnymi informacjami, 
jak korespondencja, praca wokół teatru amatorskiego, 
a nawet wzmianki o problemach finansowych, spra-
wiają, że bohatera nie traktujemy pomnikowo, ale 
staje się bliższy i „sąsiedzki”.

Po tych tekstach umieszczono opracowanie Bogu-
mił Hoff a kultura duchowa wiślan Daniela Kadłubca, 
i muszę przyznać, że choć cenię dysertacje tego autora, 
to przywołanie mitów greckich, tworzenie analogii 
tychże do pracy Lud cieszyński, odwołania do Sofo-
klesa, wydają mi się zbędne. W niniejszym opracowa-
niu znajdziemy również odniesienia do tego, co Hoff 
myślał o tutejszych chłopach, jak wypowiadał się na 
temat lokalnego języka, wierzeń, tradycji, obyczajów, 
postępu, podań, tańców, strojów, pieśni i przysłów. 
Artykuł właściwie (poza krótkimi komentarzami) sta-
nowi omówienie Początków Wisły i wiślan.

Serdeczny za to, i to w dosłownym nawiązaniu 
w tytule, jest artykuł Łucji Dawid Daleki, ale bliski. 
O cieszyńskiej twórczości literackiej Bogumiła Hoffa. 
Autorka tego tekstu nie wraca w opisie do poprzednio 

wymienionej rozprawy folklorystycznej, ale skupia się 
na trzech innych „dokonaniach literackich” naszego 
bohatera, czyli: sztuce Jewka. Obraz z życia śląskiego 
w 3 aktach ze śpiewami, obrazku obyczajowym Hala 
Juraszków i powieści Imko zwany Wisełka…, które 
stanowią dorobek Hoffa pochodzący „stela”. Autorka 
znakomicie opisuje motywy i determinanty powsta-
nia tych utworów, naświetla ich ówczesne znaczenie 
dla społeczności, podkreśla szacunek dla słowa, ta-
lent narracyjny oraz umiejętne posługiwanie się an-
tynomiami ludzkimi dla spotęgowania „właściwych 
torów”, na które miała naprowadzić czytelników lite-
ratura. Jednak najważniejsze w tekście Łucji Dawid 
jest to, że nie przedstawia wyłącznie treści utworów, 
ale dookreśla związki zewnętrzne, motywacje we-
wnętrzne, wiąże z szerszymi ideologiami i duchem 
czasu. refleksje i asocjacje są mocno przemyślane, 
nie ma tu pochopności i pisania „at hoc” na potrzeby 
wygłoszenia tekstu podczas konferencji, choć sama 
autorka podkreśla, że to wstępne rozpoznanie cech. 
Omawiając Jewkę, autorka wspomina, że jej realizacja 
przebiegała niejako w „żywych obrazach”, które wów-
czas dopiero zaczynały być modne. Ze swojej strony 
dodam, że kontynuatorem tego „kunsztu” był również 
syn bohatera Bogdan Hoff, który w latach 1894–1902 
na własny koszt urządzał „sceny z żywych osób” pod-
czas uroczystości narodowych. Mam wrażenie, że le-
piej czyta się o dziełach w opisie wychodzącym spod 
pióra Ł. Dawid, niż same utwory Hoffa.

Michał Kawulok w artykule Twórczość plastyczna 
Bogumiła Hoffa ciekawie rozpoczyna od toczącej 
się dyskusji naszego chwata z Oskarem Kolbergiem 
dotyczącej artystycznej wizji kolejnych tomów publi-
kacji Lud, jego zwyczaje, sposób życia… I choć współ-
praca początkowo przebiegała bez zakłóceń (odbyli 
wspólną podróż), to późniejsze perypetie rozliczeń fi-
nansowych poróżniły i ochłodziły wzajemne kontakty. 
Kolberg cenił akwarele Hoffa, jednak niewiele z nich 
zilustrowało wspomniane dzieło. Niestety nawet do-
kładny opis walorów rysunkowych zastosowany przez 
M. Kawuloka, przy ilustracjach o słabej jakości (i nie-
wielkich rozmiarach), powoduje, że osoby zaintereso-
wane tym tematem po prostu się rozczarują. Niedosyt 
pozostawia także nierozwiązana zagadka współpracy 
Hoffa z Julią Krajewską. Może autorowi artykułu uda 
się odszukać więcej informacji na temat tajemniczej 

„kooperantki”. Z punktu widzenia dzisiejszego prawa 
autorskiego, w wyniku poczynań kolejnych osób, 
które korzystały z twórczości Hoffa, ten mógłby wy-
toczyć dziesiątki spraw o plagiaty, ponieważ uczciwie 
zachował się właściwie jedynie Bogusław Heczko, za-
znaczając czyje prace były dla niego inspiracją.

Ostatni artykuł, Bogumił Hoff w świadomości i pa-
mięci mieszkańców Wisły, autorstwa Danuty Szczypki, 
to próba pokazania lokalnej pamięci o opisywanym 

„aktorze”. Niestety pierwsze strony to zestawienie 
wiadomości, które czytaliśmy wcześniej. Wiemy już 
bowiem z zamieszczonych artykułów, jak wyglą-
dały okresy pobytów Hoffa w regionie. Nawet źródła 
są te same, chociażby w informacji o nominacji na 
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nauczyciela rolnictwa. Ponieważ autorzy nie podają, 
co znaczy wędrowny nauczyciel rolnictwa i przyro-
doznawstwa, czytelnikom należy się wyjaśnienie, że 
wiele osób podejmowało się trudu „oświecania” lokal-
nej ludności poprzez organizowanie kursów. Najpo-
pularniejsze były w latach 70. XIX w., później zaczęły 
powoli zanikać, a dotyczyły nie tylko uprawy roli, ale 
również ogrodnictwa czy pszczelarstwa. Dalszy tekst 
artykułu dotyczy perypetii związanych z fundowa-
niem nagrobka w latach 60. XX w. oraz starań o od-
szukanie śladów i pamiątek. Atutem tekstu jest próba 
odszukania wspomnień o Hoffie w pamięci wiślan, 
toteż znakomicie, że również współcześnie „ożywia 
się” ją (pamięć), dostosowując do bieżących potrzeb 
(komiks, gra komputerowa, projekty dla młodzieży).

Ten artykuł zamyka główną część książki, nato-
miast w dołączonym aneksie jako pierwszy pojawia 
się tekst o Ludwiku Hoffie autorstwa Małgorzaty 
Friedel (potomkini w trzecim pokoleniu), w którym 
opowiada o odkrywaniu korzeni i poszukiwaniu in-
formacji o swoim protoplaście, który to w podjętej 
przez siebie misji nawracania Żydów na chrześcijań-
stwo postanowił opuścić Meklemburgię i przenieść 
się na ziemie polskie. Sięganie pamięcią do Ludwika, 
ojca Bogumiła, jest uzasadnione, ale mocno za długi 
wydaje mi się wstęp dotyczący zawiązywania się or-
ganizacji na rzecz krzewienia chrześcijaństwa wśród 
Żydów (6 stron na 20) i działań misjonarzy w różnych 
zaborach. Później autorka omawia (w szerokim kon-
tekście warunków zewnętrznych, niekiedy zupełnie 
niepotrzebnie, bo jak sama podkreśla, nie jest hi-
storykiem) miejsca pobytu Ludwika Hoffa i Jerzego 
Wendta na ziemiach polskich oraz dalsze losy swojego 
praprapradziada. Ponieważ M. Friedel podkreśla, że 
artykuł to „hołd dla dokonań” protoplasty, nie bardzo 
podoba mi się zamieszczenie tekstu o „nawracaniu” 
Żydów w książce, której główny bohater, choć prze-
cież mocno związany z parafią ewangelicką, umiał 
nawiązywać kontakty ze wszystkimi wyznaniami 
i pisywał do Tygodnika Ilustrowanego, Nowego Czasu, 
Gwiazdki Cieszyńskiej, Miesięcznika Pedagogicznego, 
Przeglądu Politycznego i Przyjaciela Ludu. Mam rów-
nież uwagę dotyczącą tego, że jeżeli zdecydowano 
się na przywołanie rodziciela, to równie uprawnione 
byłoby zamieszczenie tekstu o potomku Bogumiła, 
czyli Bogdanie, który kontynuował badania i krzewił 
uroki Wisły, sam przyczyniając się do projektów ar-
chitektonicznych tutejszych domów i malarskich wizji 
tego miejsca. Wobec tej uwagi niepotrzebna jest też 
informacja zamieszczona we wstępie o potomkach 
rodu, którzy są lekarzami, artystami, właścicielami 
prywatnych firm itp. Oczywiście nie bez znaczenia dla 
regionalnej kultury pozostaje pokazanie historii tej 
ewangelickiej rodziny, jednak wspominanie przedsta-
wicieli dalszych linii nie ma bezpośredniego związku 
z „odkrywcą” Wisły, bowiem ci nie kontynuują jego 
dzieła, a wybrane zawody również nie świadczą o ro-
dzinnej tradycji.

W aneksie znalazły się też dwa listy Bogumiła 
Hoffa. Przypuszczalnie mogły to być listy do Andrzeja  

Cin ciały, choć już w przypisie hipotezę tę prostuje 
nota, że jest to wykluczone, gdyż Cinciała w 1873 r. 
pracował we Frysztacie. Dopowiem, że choć w zało-
żonej tam kancelarii zajmował się głównie sprawami 
lokalnymi, to do Cieszyna jeździł wówczas często. Jed-
nak adresatem tych listów mógł być jeden z dwóch ów-
czesnych notariuszy cieszyńskich: ernest Farnik lub, 
co prawdopodobniejsze (ze względu na obszar dzia-
łania i umieszczony przypisek o kręgu znajomych), 
Andrzej Kotula. Zresztą listy nie stanowią odkrycia 
wnoszącego do opisu postaci znaczących faktów, ot 
podkreślają kłopoty finansowe. Kolejnymi, przedru-
kowanymi w aneksie dokumentami są: mowa pastora 
Franciszka Michejdy wygłoszona na pogrzebie Hoffa 
1 marca 1894 r. oraz przemówienie pastora roberta 
Fiszkala podczas odsłonięcia pomnika 18 września 
1969 r. W aneksie znalazła się również bibliografia 
przedmiotowa składająca się z tytułów 14 prac, 17 ty-
tułów wznowień i przedruków oraz odnotowanych 
zestawów listów i innych materiałów, w tym teczek 
z zapisami dotyczącymi wcześniejszych poszukiwań 
źródłowych. Jest tu również zbiór not biograficznych, 
recenzji, omówienia prac, wspomnień i informacji 
prasowych. W takim ujęciu zastanawia mnie, dlaczego 
np. nekrologi zamieszczane w gazetach Gwiazdka Cie-
szyńska, Nowy Czas, Przegląd Polityczny itd. zostały 
zakwalifikowane do zbioru Korespondencja i ma-
teriały, a nie do zespołu Notki prasowe. Pomimo tej 
drobnej uwagi, podkreślam, że jest to pierwsza próba 
całościowego wynotowania informacji i publikacji, 
które o B. Hoffie ukazały się do tej pory. redaktorka 
nie pominęła również spisu ilustracji i indeksu osób.
Żal, że uważnym korektorkom umknęły przy adiusta-
cji takie sformułowania, jak na półtorej roku czy o reli-
gii mówimy na innym miejscu – ale to drobiazgi.

Chyba najlepszą rekomendacją tej publikacji jest 
to, że pierwotnie recenzja była obszerniejsza, bowiem 
szczegółowo podkreślała zawarte w „Hoffie” prob-
lemy, o których warto mówić i należy czytać.

Marzena Bogus

ENGLIŠ, Josef – ENGLIŠ, Petr: Letadlem kolem 
světa : S Janem A. Baťou za světovým obchodem 1937. 
Luhačovice : Atelier IM, 2015, 211 s. ISBN 978-80-
85948-84-4.

Po úspěšném vydání pozoruhodných vzpomínko-
vých knih baťovských pracovníků, architekta Vladi-
míra Karfíka a exportéra Inocence Krutila,3 vydalo 
luhačovické nakladatelství Atelier IM v září minulého 
roku novou knihu zabývající se baťovskou tématikou. 
Kniha s názvem Letadlem kolem světa, s podtitulem 
S Janem A. Baťou za světovým obchodem 1937 pojed-
nává o známé obchodní cestě Jana Antonína Bati, při 
níž za využití letecké, námořní, silniční a železniční 

3 KArFÍK, Vladimír: Prof. Ing. arch. Vladimír Karfík 
1901–1996 : Vzpomínky. Luhačovice 2012; KrUTIL, 
Inocenc: Nevšední osudy Baťova exportéra : O batizmu 
trochu jinak. Luhačovice 2014.
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dopravy objel celý svět. Autorem publikace je Petr 
engliš, vnuk účastníka výpravy leteckého mechanika 
Josefa engliše. Tato kniha, jak autor na úvodních stra-
nách uvedl, vychází k 50. výročí úmrtí J. A. Bati a ná-
vratu letounu Lockheed Electra.

Autor svůj text rozdělil do pěti chronologicky řaze-
ných kapitol popisujících životní osudy Josefa engliše 
(1896–1978). Jeho vnuk při sestavování knihy čerpal 
z vlastnictví rozsáhlé osobní pozůstalosti svého děda, 
v níž se mimo jiné nachází osobní zápisy z cesty, do-
bové pohlednice, na dvě stě fotografií či novinové 
články. V první kapitole s názvem Biografie Josefa 
Engliše do nástupu k firmě BAŤA popisuje englišovo 
dospívání, první letecké zkušenosti a zaměstnání na 
olomouckém letišti až do roku 1933, kdy engliš na-
stupuje již jako zkušený letecký odborník k firmě Baťa. 
Ve druhé kapitole Působení u firmy Baťa je stručně vy-
líčen vývoj baťovského letectví do roku 1937, tedy do 
doby uskutečnění obchodní cesty kolem světa.

Nejrozsáhlejší a také z hlediska historických faktů 
nejpřínosnější je třetí kapitola knihy s názvem Cesta 
kolem světa. V ní autor na základě palubního deníku 
uvádí podrobný itinerář cesty, kterou rozdělil na 
dvanáct úseků (datum, místo startu a přistání, doba 
a vzdálenost letu letounu Lockheed electra). Na kaž-
dém úseku za využití doslovné citace technické zprávy 
o průběhu letu zaznamenává Petr engliš spoustu tech-
nických údajů, jako je spotřebovaný objem pohonných 
hmot, nutná ošetření letadla, popis jednotlivých letišť 
a jejich technické i personální vybavení. Tento až příliš 
faktografický text je však vhodně doplněn glosami dal-
šího účastníka výpravy, lékaře Waltera rechta, který 
velmi barvitě popisuje navštívená místa. Propojení 
těchto dvou textů (technického a esejistického rázu), 
ač se na několika místech údaje rozcházejí, nám na-
bízí vyčerpávající popis průběhu cesty. Dozvídáme se, 
že účastníci výpravy se, až na několik výjimek (cesto-
vání po Itálii autem a vlakem, zanechání části výpravy 
v Indii), dostali letecky do Hongkongu, kde bylo le-
tadlo rozebráno a uloženo na loď, která je přepravila 
do San Francisca. Zde se výprava rozdělila, obchodní 
část odjela vlaky a auty do Chicaga, zatímco posádka 
prováděla opravy letadla. Po jejich dokončení odletěla 
do Chicaga, kde však kvůli nepříznivému počasí na 
jednom z předměstí havarovala. Nehoda si vyžádala 
jen drobné zranění posádky, ale letoun byl těžce po-
škozen. Proto byl ihned zakoupen nový stroj electra, 
který byl v New yorku naložen na zaoceánský parník 
a i s účastníky výpravy odjel do evropy. Po vylodění 
letadla v Le Havru celá výprava odletěla zpět do Zlína 
a na letišti v blízkých Otrokovicích přistála na oslavu 
svátku práce 1. května 1937.

Čtvrtá kapitola Další působení v Otrokovicích a osu-
dové zlomy po roce 1945 seznamuje čtenáře s činností 
Josefa engliše u firmy Baťa i v dalších zaměstnáních 
až do roku 1966, kdy odešel do penze. Poslední, pátá 
kapitola s názvem Electra se vrací domů popisuje 
v českých médiích hodně probíraný návrat Baťovy 
druhé electry zpět do republiky (osud prvního havaro-
vaného a následně opraveného letadla není po okupaci 

15. března 1939 znám). Skupina leteckých nadšenců 
letadlo zakoupila od amerického sběratele a po ge-
nerální opravě přes Spojené státy, Kanadu, grónsko, 
Island a Velkou Británii je přepravila na Letiště Točná 
u Prahy.

Uvedených pět kapitol tvoří jádro celé knihy. Ta je 
však ještě na úvod a závěr doplněna několika krátkými 
texty z per jiných autorů, kteří mnohdy nekriticky až 
účelově nahlížejí na působení J. A. Bati ve vedení firmy. 
Není však zřejmé, zda jde o pouhou lidskou neznalost, 
či určitý záměr.

V předmluvě publikace sepsané vnukem Jana Bati 
Johnem Bata Nashem jsou čtenáři předkládány roz-
porné informace. Na s. 14 Nash doslova píše: Než 
vypukla druhá světová válka, Baťovi se podařilo dosáh-
nout svého cíle. Společnost Baťa rozšířil z lokálního 
českého podniku o sedmnácti tisících zaměstnancích 
na celosvětový koncern s více než sto tisíci zaměstnanci. 
V těchto větách čtenář neustále naráží na srovnávání 
velikosti firmy za vedení Tomáše Bati (do roku 1932) 
a jeho nástupců J. A. Bati, D. Čipery a H. Vavrečky 
(přelom let 1938/1939). Nash považuje za lokální 
český podnik firmu, která v roce 1932 působila na čty-
řech kontinentech ve 24 státech světa (mj. USA, Indie, 
Indonésie, egypt, Švýcarsko), zatímco firma podni-
kající ve 38 státech světa v roce 1938 je podle něj již 
celosvětový koncern. Také počet zaměstnanců uvádí 
mylně. V roce 1932 firma zaměstnávala na 31 200 (ne 

„pouze“ 17 000) lidí, v roce 1938 to bylo 65 000 a niko-
liv 100 000) pracovníků.4

V části knihy nazvané Epilog autor Václav Bejček 
rozebírá poválečné osudy Jana Bati, přičemž mimo 
jiné píše: právě on byl po válce v nepřítomnosti odsouzen 
za kolaboraci na 15 let do vězení a jeho firmy byly zná-
rodněny. Nebyl jsem schopen to vysvětlit, protože jsem 
sám nenašel důvod (s. 202). V tomto případě je nutné 
si uvědomit časovou posloupnost událostí. Firma Baťa 
byla v Československu nejdříve znárodněna na základě 
dekretů prezidenta republiky v říjnu roku 1945, teprve 
o dvacet měsíců později v květnu roku 1947 byl J. Baťa 
Národním soudem odsouzen. Nebyl však odsouzen 
za kolaboraci, nýbrž za to, že v zahraničí poškozoval 
zájmy republiky Československé tím, že odmítl připojiti 
se otevřeně k čs. hnutí odbojovému, bránil v tom i svým 
zaměstnancům a jednal tak, že i se svými závody přišel 
na černé listy anglickou a americkou […].5 Je pravdou, 
že vlastníci akcií měli za znárodněnou firmu dostat 
náhradu, ale na samotné vyvlastnění podniku nemělo 
dodatečné odsouzení J. Bati vliv, neboť proběhlo o rok 
a půl dříve. Je tedy matoucí dávat do souvislosti od-
souzení s vyvlastněním firmy.

4 Srov. gATTI, Alain: Chausser les hommes qui vont 
pieds nus : Bata-Hellocourt, 1931–2001: enquête sur 
la mémoire industrielle et sociale. Metz 2004, s. 29; 
POKLUDA, Zdeněk: Baťovi muži. Zlín 2012, s. 164–
165.
5 KUSLOVÁ, Hana: Národní soud versus Jan Antonín 
Baťa. Zlín 2015, s. 75.
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Nejproblematičtěji a nejzmatečněji na mne působí 
text publikace s názvem Jan Antonín Baťa snažící 
se chronologicky shrnout Baťovy osudy. Jeho autor 
(snad robert Hájek, pozn. aut.) v něm uvádí spoustu 
nepřesností a zavádějících tvrzení. Mnohé úspěchy 
zde připisované Janu Baťovi ve skutečnosti náležejí 
šéfu závodů Tomášovi, který až do své smrti o vývoji 
firmy rozhodoval. Jen namátkou vybírám ze stran 
203 až 205: v roce 1918 J. Baťa stál v čele firmy pět 
měsíců (ve skutečnosti firmu řídili Tomáš Baťa a Jo-
sef Blažek); 1920 úspěšné řízení americké továrny 
v Lynn (úspěšné natolik, že továrna zkrachovala); 
1929 jmenován do čela prokury koncernu (od roku 
1925 byl jediným prokuristou podniku Dominik Či-
pera); 1930 zve do Zlína významné osobnosti, začíná 
budovat Baťov (obojí je zásluhou Tomášovou); 1931 
zřizování nových výrobních odvětví (opět zřizuje To-

máš); 1938 dokončení správní budovy č. 21 (budova 
dokončena ve skutečnosti až v roce 1939). Naopak 
zde nejsou zmíněna některá důležitá fakta, jako je ne-
úspěšné vedení továrny v Pardubicích (1921), odchod 
z firmy (1927), zapsání osoby Jana Bati na černou lis-
tinu Spojenců (druhá světová válka).

rozumím záměru věnovat knihu letošnímu výročí 
padesáti let od úmrtí Jana Antonína Bati. Přestože si 
dílo neklade přehnané vědecké nároky, myslím si, že 
by bylo účelnější, kdyby doprovodné texty byly svěřeny 
lidem lépe pracujícím s dostupnými fakty. Takto je pro 
mne dobře zpracovaný popis osudů Josefa engliše 
s důrazem na obchodní cestu Jana Bati znevážen na-
balenými rozporuplnými, matoucími a mnohdy zne-
važujícími informacemi, které neinformovaný čtenář 
může brát jako prostý fakt.

Jan Herman

Zprávy o literatuře

BOGOCZOVÁ, Irena – BORTLICZEK, Małgo-
rzata: Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva 
Tě šíňanů v ČR) / Język przygranicznego mikroświata 
(mowa potoczna mieszkańców Zaolzia). Ostrava : Fi-
lozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014, 
208 s. ISBN 978-80-7464-696-6.

Předkládaná práce dvou lingvistek je zaměřena na 
specifický region Česka – na současné Těšínsko jako 
nejvýchodnější výspu našeho státu. Jazykovědné dílo 
dokládá složité historické peripetie regionu, které se 
nemohly nepromítnout do mluvy zde žijících obyvatel. 
Autorky si kladly za cíl zpopularizovat dnešní komu-
nikační situaci pro odbornou, laickou i poučenou ve-
řejnost cestou doložení jazykového materiálu. Středem 
jejich pozornosti se stala autentická běžná mluva pri-
márně nářečních mluvčích, jíž se říká po našymu, která 
však není totožná ani s tradičním lokálním nářečím, 
ani s běžně mluvenou češtinou či polštinou. Těžiště 
knihy spočívá v empirické složce, jíž se stala čítanka 
textů shromážděných na základě terénního výzkumu, 
který byl cíleně proveden mezi mládeží českého Těšín-
ska, záměrně pomíjel příslušníky starší generace, jež 
jsou považováni za nositele „pravého nářečí“. Publi-
kace je koncipována tak, aby jí porozuměl i nejazyko-
vědec, nové poznání však chce přinést i odborníkovi.

Obsah práce má specifickou strukturu. Téměř 
osmdesát stran tvoří čítanka, v níž jsou zachyceny 
rozhovory obou autorek s téměř padesáti reprezen-
tanty mládeže ze základních menšinových polských 
škol z Oldřichovic, Českého Těšína a gymnázia v Čes-

kém Těšíně. Této empirické části je předsazen text, 
členěný do tří kapitol a úvodu. Ten seznamuje čtenáře 
se základními pojmy, zejména se situací, kdy je jazyk 
využíván v etnicky a národnostně smíšeném prostoru. 
Autorky upozorňují na skutečnost, že naši současníci, 
z nichž mnozí jsou potomky poválečných přistěho-
valců, o lokální historii, kultuře, národnostních po-
měrech vědí velmi málo, proto žijí ve světě klišé a ne-
pravdivých stereotypů, což by autorky chtěly pomoci 
odstranit. Další rozsáhlou kapitolu věnovaly autorky 
popisu současné etnické, kulturní, jazykové a komu-
nikační situace na území českého Těšínska. Člení ji 
na menší podkapitolky, které jsou formálně předsta-
veny jako řady otázek a odpovědí k řešenému dílčímu 
problému. Např. […] je těšínské Slezsko region, kde se 
nachází, jaké jsou vztahy mezi většinovým a menšino-
vým obyvatelstvem, jaká je kulturní identita obyvatel 
českého Těšínska, jaké jazykové zvláštnosti má těšínské 
nářečí atd. Autorky si daly za úkol podat informace na 
interdisciplinární úrovni. Kapitola je prezentována 
v české a polské verzi, přičemž nejde o doslovně iden-
tický text s ohledem na některá odlišná pojmosloví 
v češtině a polštině (např. samotný podtitul v názvu 
práce) a další okolnosti.

Autorky považují kulturní prostředí Těšínska za di-
fuzní, což znamená, že zde dochází k prolínání prvků 
několika kultur, které jsou sice příbuzné, nikoliv však 
stejnorodé. Autorky zdůrazňují, že významným zna-
kem etnicity je jazyk, ale také kultura, přičemž v regio-
nech smíšených je možno ztotožnit se s více kulturami 
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(viz např. ewa Farna). Zabývají se také vztahem mezi 
hranicí a pohraničím, přičemž naznačují, že odstra-
něním hraničních závor ještě nedochází k likvidaci 
hranic v lidských hlavách. Dovozují, že zrušení hranic 
neznamenalo žádnou zásadní změnu v současných lo-
kálních česko-polských vztazích.

Autorky se detailně věnují jazykovým zvláštnostem 
těšínského nářečí, zařazují je do slezského jazykového 
areálu, sledují lokální specifika – např. na Jablunkov-
sku šiakání, v obcích ležících u hranic se Slovenskem 
tzv. mazurování, odlišnosti typické pro Bohumínsko, 
atd. Prezentované informace mají komplexní povahu, 
týkají se řady úrovní jazyka. V daném kontextu au-
torky rovněž řešily důležitou otázku funkce místního 
nářečí – a to na české i polské straně. Zatímco na české 
straně je užívají všichni – tzn. lidé z měst i venkova, 
různého vzdělání, věku, v soukromí i na veřejnosti, má 
proto povahu sociolektu, na polské straně je nahradila 
běžně mluvená polština (regionálně zabarvená). Pro 
příslušníky polské menšiny na české straně hranice 
má místní nářečí vysoce pozitivní význam, chápou je 
jako mateřský jazyk. Naproti tomu pro přistěhovalce 
z jiných území Česka, případně Československa, je 
nářečí předmětem posměchu, vnímají je jako žargon, 
stejně jako neautochtonní učitelé, lékaři, právníci 
atd. Situace je tudíž komplikovaná. Odrazem je i roz-
dílnost názorů jazykovědců, a tak autorky dospívají 
k závěru, že místní nářečí není spolehlivým znakem 
etnicity mluvčího.

Dalším řešeným problémem byla otázka, zda v sou-
časnosti může reálně existovat jen nářeční Těšíňan. 
Odpověď je záporná. Proto dochází k tzv. znečišťování 
dialektu, mluvčí si pomáhá výpůjčkami jazykových 
prostředků, které jsou mu nejbližší. Tak vzniká mlu-
vení po našem / po našymu. Lze ho podle autorek chá-
pat buď jako vedlejší účinek vývoje dialektu, nebo jako 
cestu z nářeční bezvýchodnosti. V odborné literatuře 
se tento jev označuje jako projev loajality ve vztahu 
k regionu a jeho místním skupinám obyvatelstva. 
V podmínkách českého Těšínska proto dnes můžeme 
rozlišit kromě češtiny, polštiny, místního dialektu ještě 
řeč, která je kombinací předchozích kódů, je to mluva 
po našymu. Ale i běžně mluvená čeština zde používaná 
je poznamenána místními vlivy (obecnou slezštinou, 
lašským interdialektem, progresivní asimilací atd.), 
obdobně polština nese znaky regionálního zabarvení 
(knižnost, archaičnost, zkostnatělost). Proto Poláci 
z české strany hranice jsou v Polsku ihned identifiko-
váni jako ti z Čech. Všechny jazykové kódy zde použí-
vané podléhají interferenci.

Na závěr „popisového bloku“ autorky vyhodnotily 
to podstatné, totiž co je základem místní komuni-
kace. Odpověděly, že je jím mluva po našymu, kterou 
však neztotožňují s těšínským dialektem. Tato mluva, 
na rozdíl od nářečí, nemá útvarovou normu, jedná se 
o ústní formu jazyka, jeho přirozenost a bezprostřed-
nost. Může být pronášena více „zčeska“, nebo více 
„zpolska“, což odvisí od konkrétního mluvčího. Pou-
žívá ji každý, kdo je místní, umí ji a použije ji v komu-
nikační situaci, kterou považuje za nářeční.

Po tomto uvedení do problematiky, obrátily autorky 
pozornost k metodám sběru a zpracování jazyko-
vého materiálu. Označují se jako explorátorky a žáky 
a studenty jako informátory. Materiál byl sesbírán 
mimo vyučování a bez účasti vyučujících. Žáci a stu-
denti pocházeli nejen z Oldřichovic a Českého Těšína, 
ale i z dalších obcí českého Těšínska (Jablunkov, Ná-
vsí, Hrádek, Milíkov, Vendryně, Žukov, Třinec ad.). 
Sběr se prováděl od května do června roku 2013. Věk 
informátorů se pohyboval od šesti do osmnácti let. Při 
rozhovorech jedna z autorek používala nářečí, druhá 
polštinu. Komunikace se vedla v uvolněné, spontánní 
atmosféře. Zvukové záznamy byly přepsány a seřa-
zeny podle pravidel fonetické transkripce používaných 
obvykle v české i polské jazykovědě. Na rozdíly národ-
ních pravopisných tradic autorky čtenáře upozorňují 
a uvádějí jejich způsob zápisu. V ukázkách nebyla 
použita interpunkce, nádechové pauzy byly označeny 
lomítkem, delší pauzy dvojitým lomítkem.

Poslední kapitola před čítankou se zabývá charakte-
ristikou mluvy informátorů, především se zaměřením 
na útvarové normy západotěšínského nářečí a na to, 
co bylo přejato z jiných jazyků. Do této kategorie patří 
např. výslovnost cizích slov, uchování tradiční mor-
fologické zvláštnosti nářečí, užití bohemismů, polo-
nismů, polsko-česká homonyma atd. Autorky popsaly 
jazykové jevy, aniž je jakkoliv hodnotí. Devět krát-
kých textových ukázek, které uzavírají tuto kapitolu, 
má charakter vysvětlující antologie. Na konci české 
části jsou uvedeny ve struktuře po našymu a v českém 
překladu, včetně slovní zásoby v obou jazykových ver-
zích na konci každé ukázky. V závěru polské jazykové 
podoby vstupních čtyř kapitol je rovněž zveřejněno de-
vět identických ukázek s texty po naszymu a v polském 
překladu i se słownictwem (slovní zásobou).

Za polskou verzí úvodních kapitol následuje čí-
tanka textů. Na začátku každého rozhovoru je uveden 
počet informátorů, jejich pohlaví, věk, místo konání 
a datum realizace. rekonstrukce komunikace je 
přesně zachycena, včetně otázek autorek a reakcí jed-
notlivých informátorů.

Ludmila Nesládková

FASORA, Lukáš: Stáří k poradě, mládí k boji : Radi-
kalizace mladé generace českých socialistů 1900−1920. 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2015, 242 s. ISBN 978-80-7325-364-6.

Poměrně útlá, avšak obsažná kniha, která vznikla 
v rámci grantového projektu s názvem Generace v so-
cia listickém dělnickém hnutí 1870−1920, přináší 
velice zajímavý příklad prvního komplexnějšího vyu-
žití generačního výzkumu v českém prostoru. Autor 
prokázal v rámci dlouholetého zájmu o problematiku 
široký rozhled a znalost české i evropské odborné lite-
ratury k tématu i metodologii výzkumu. Z české tvorby 
autor použil práce starší (od 20. let 20. století) i no-
vější, které se věnovaly dějinám politických stran, děl-
nickému hnutí a v politice exponovaným osobnostem. 
Z nejnovějších děl využil Fasora také nové interpretace 
kulturních změn v identitě dělnictva (např. Život na 
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příděl Rudolfa Kučery /2013/). Při pohledu na od-
bornou produkci je zřejmé, že zahraničních historio-
grafií je v generačním výzkumu bezpochyby nejdále 
německá literatura. Inspirací může být však rovněž 
odborná tvorba holandská, (amsterodamský Interna-
tional Instituut voor Sociale geschiedenis a The Inter-
national Association of Labour History Institutions), 
švédská a švýcarská. Oproti tomu v rakousku, Polsku, 
Slovensku a Slovinsku zmizelo do značné míry dělnic-
tvo z odborného hledáčku historické obce v 90. letech 
a bylo tedy nutné se poohlédnout po starších pracích, 
ve kterých se alespoň sporadicky generační výzkum 
objevuje.

Klíčovým pramenem byl Fasorovi periodický tisk, 
který autor rozdělil do sedmi skupin: sociálnědemo-
kratický a levicový tisk mládeže s vazbou na české 
země (Der jugendliche Arbeiter, Sborník mládeže, 
Mladý proletář, Tělocvičný ruch, Rundschreiben, 
Oświata, Zjednoczenie aj.), sociálnědemokratický 
tisk s rubrikami věnovanými mládeži (Rovnost, Volks-
freund, Robotnik sląski), nebo reflektující problémy 
mládežnického hnutí z pohledu celostranické struk-
tury (kladenská Svoboda, Zář, Freigeist, Volkswille), 
listy teoretických názorů české, německé a jihoslovan-
ské části sociální demokracie (Akademie, Der Kampf, 
Naši zapiski, Die neue Zeit), periodika často radikál-
ních (nejen bolševických) mládežnických organizací 
a směrů s krátkou životností z let 1917−1920 (Jaro, 
Červen), ústřední politické listy sociálnědemokratic-
kých stran Předlitavska mimo české země (polsko-ha-
ličský Napród, innsbrucký Volkszeitung, vídeňský Ar-
beiterzeitung, jihoslovanský Rdeči prapor, ukrajinský 
Vpered, italský Lavoratore aj.), periodika konkurenč-
ních táborů sociálních demokratů s těsnou vazbou na 
mládežnické hnutí (národně-sociální Mladé proudy, 
katolické Omladina a Mladý křesťan, agrárnické 
listy Venkov a Moravský venkov, státem podporované 
státně-patriotické listy Mein Österreich, Der Phöenix, 
Lehr und Wehr, Österreich-deutsche Jugend) a pe-
riodika krátké existence spojená s činností různých 
organizací komunistické mládeže z 20. a 30. let, která 
zpětně reflektovala zkušenost mladých lidí z váleč-
ných a poválečných let (Mladý leninec, Organizátor-

-agitátor, Rudá pěst, Mladá garda).
Z archivních pramenů čerpal autor zejména z ma-

teriálů úřední povahy (fondů místodržitelství, policej-
ních ředitelství, okresních úřadů), justičních fondů 
(spisů státních žalobců a krajských soudů), pramenů 
církevní provenience (vizitačních zpráv a pastýřských 
porad obsahujících podrobný přehled o dění v sociali-
stickém prostředí) a ze Sbírky vzpomínek na činnost so-
ciální demokracie a Komunistické strany Českosloven-
ska shromážděné v 50. a 60. letech 20. století Ústavem 
marxismu-leninismu a nyní spravované Vojenským 
historickým archivem.

Na rozsáhlé pramenné základně Fasora ukázal, 
že generační metodu je možné využít pro mladou 
levicově zaměřenou generaci narozenou v letech 
1885−1900, kterou formovaly dramatické události 
první světové války, revoluce v rusku, rozpad monar-

chie a vznik nové republiky. Anotovaná kniha zkoumá 
proměny společnosti ve vztahu k mládeži (výchově, 
službě v armádě, vnímání muže v rámci jeho gende-
rových rolí) a hlavní procesy ve vytváření „generač-
ních“ vlastností (očekávání změny kolem přelomu 
století, reforma učňovského vzdělání, návrat k přírodě, 
chuligánství, antimilitarismus). Jedná se tak vlastně 
o studii z dějin mentalit, která nám pomáhá osvětlit 
pozadí světa mladé generace počátku století. Autor 
se věnuje mládeži české, německé, ale i polské, i když 
té z pochopitelných důvodů nejméně. Vysoká úroveň 
vědeckého jazyka (s možná až přílišným nadužívá-
ním slova diskurz) svědčí o autorově špičkové erudici, 
avšak vzdaluje text mladšímu publiku. Svou vysokou 
kvalitou se kniha může stát vzorem pro generační vý-
zkum v českém prostředí, jednu z vhodných alternativ 
pro poznání minulosti.

Stanislav Knob

HANIČÁK, Ondřej: Renesanční domy moravsko-
-slezského pomezí : Příspěvek k poznání typologie 
a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 
16. a 17. století. Opava : Slezské zemské muzeum, 
2015, 287 s. ISBN 978-80-87789-27-8.

Problematika renesanční měšťanské architektury 
ve sledovaném regionu nebyla v uplynulých letech 
dostatečně synteticky zpracována. Tento stav se snaží 
změnit uvedená publikace. Text knihy je členěn do pěti 
kapitol, z nichž první dvě čtenáři přibližují metodolo-
gická východiska autora a uvádějí jej do současného 
stavu poznání. Z tohoto pohledu je hlavní zájem au-
tora soustředěn na oblast historického Opavska, kon-
krétně na města Opava, Krnov a Bruntál. Předmětem 
studia jsou objekty či jejich části, u nichž je možný po-
pis a následné srovnání, přičemž se Haničák nesnaží 
přiblížit čtenáři veškeré renesanční domy, ale přede-
vším ty s typickým, nebo naopak ojedinělým dispozič-
ním řešením. Časově je téma jeho práce zasazeno do 
období 16. a prvních dvou desetiletí 17. století, což 
odpovídá době významných stavebních proměn měst, 
která byla přerušena vypuknutím třicetileté války. 
Poznatky autor čerpal z velmi široké a různorodé 
pramenné základny, jelikož odborná literatura se dané 
problematice v tomto regionu věnuje jen minimálně. 
Je možné zmínit například plánovou dokumentaci, 
indikační skici, historickou ikonografii, fotografickou 
dokumentaci, pozemkové knihy, karolínský katastr, 
historickou topografii či evidenční listy kulturních pa-
mátek a s nimi související speciální průzkumy.

Na úvodní metodické kapitoly navazuje část vě-
nující se výkladu historického kontextu sledované 
stavební činnosti, v níž se čtenář dozví o historickém 
vývoji jak samotného území, tak jednotlivých sledova-
ných měst z hlediska hospodářského a urbanistického 
a v neposlední řadě i o souvislostech, které se vážou 
k renesančnímu stavitelství. Pozornosti tak neujdou 
například jména významných stavebníků, stavitelů či 
přední stavební podniky doby a rovněž jeden z hlav-
ních milníků přestaveb měst – požáry. Následuje 
vlastní jádro publikace, a sice kapitola Charakteris-
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tika renesančních měšťanských domů v Opavě, Krnově 
a Bruntále. Zde se autor stylizoval do role průvodce, 
který čtenáři zprostředkovává informace nejprve 
z hlediska dědictví středověké zástavby pro ozřejmění 
výchozího stavu a stavebního vývoje, poté přechází ke 
komparaci renesančních měšťanských domů z Krnova 
a Bruntálu se situací v Opavě. Čtenář je postupně se-
znamován s dispozičním řešením domů, dále prochází 
v rámci jednotlivých podkapitol přes Mázhauz a Scho-
diště do Suterénů s jejich dispozicemi a zaklenutím. 
Na ně navazují nadzemní části daných staveb s kle-
nebními konstrukcemi. Detailně probírány jsou i Por-
tály, Okenní ostění, Arkýře či celkové kompozice fasád, 
jež se dodnes intaktně v podstatě nedochovaly. Zají-
mavou částí knihy je podkapitola Reflexe podoby měš-
ťanských domů v díle Jakoba Schickfuse (1574–1637), 
kronikáře a rektora břežského gymnázia, která přináší 
dobové svědectví o charakteru urbanismu slezských 
měst.

Anotovaná kniha představuje prakticky první syn-
tetické odborné zpracování této problematiky v širších 
souvislostech. Podává odpovědi na řadu otázek, ale jak 
už to tak bývá, mnoho dalších zároveň přináší. Napří-
klad zda se na popisovaných měšťanských stavbách 
nějak podíleli vlašští stavitelé nebo proč na některých 
stavbách přežívají v dané době již zastaralé prvky go-
tiky – šlo o záměr stavitele, či spíše o přežívání lokální 
výtvarné tradice? Pomoci zodpovědět tyto otázky by 
mohlo další studium dosud neprobádaných pramenů.

Závěrem lze dodat, že publikace navíc opatřena 
nezbytným jmenným a místním rejstříkem. Samozřej-
mostí je citační aparát a bohatá obrazová příloha.

Jan Matyáš

MAZALOVÁ, Lucie: Eschatologie v díle Jana Husa. 
Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 472. 
Brno : Masarykova univerzita, 2015, 370 s. ISBN 978-
80-210-7953-3.

V souvislosti s kulatým výročím upálení mistra Jana 
Husa bylo v nedávné době vydáno několik titulů týka-
jících se díla a života význačného českého reformátora. 
Jedním z nich je i monografie z pera Lucie Mazalové 
o problematice Husovy eschatologie (učení o posled-
ních věcech, pozn. aut.), která vychází z autorčiny di-
sertační práce obhájené roku 2012.

Kniha Lucie Mazalové není pochopitelně prvním 
příspěvkem k Husově pohledu na poslední věci, což 
vychází najevo zejména při čtení prvních kapitol, kde 
vedle cenného vymezení samotného pojmu eschato-
logie nalezneme bohatý přehled dosavadního bádání. 
Autorka však dané téma zohledňuje v nebývale široké 
míře a podrobně analyzuje obsah celé řady Husových 
kázání (Diliges dominum Deum, State succincti, Spi-
ritum nolite extinguere, Confirmate cordavestra, Dixit 
Martha ad Iesum) a listů, z velké části psaných v době 
blížící se kazatelovy smrti. Je však nutno zmínit, že 
v monografii je rovněž přihlédnuto k dalším relevant-
ním spisům Jana Husa (např. Super Quattuor senten-
tiarum). Mazalová se věnuje i komparaci Husových 

idejí s myšlenkami dalších významných reformátorů, 
ať už se jedná o Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova, 
Johna Wyclifa, Jakoubka ze Stříbra, či Mikuláše z Pel-
hřimova.

Je třeba vyzdvihnout, že před přikročením k ústřed-
nímu tématu Mazalová usiluje o postižení široké škály 
faktorů, které se mohly podílet na formování Husovy 
nauky o posledních věcech. Autorka tímto ukazuje, že 
Jan Hus ve svém eschatologickém myšlení nebyl ovliv-
ňován pouze významnými evropskými teology či před-
staviteli českého reformního hnutí, ale rovněž svými 
studii, veřejnou činností a společenskou situací v ze-
mích Koruny české. Mazalová přitom nepřeceňuje roli 
morové epidemie a správně podotýká, že znaménko 
vyplývání jednoduše mezi mor a eschatologii Husa nebo 
celé české reformace umístit nelze (s. 77).

Co se vlastního rozboru Husových eschatologic-
kých výroků týče, autorka se snaží vytěžit metody 
latinské medievistiky, což znamená, že mimo obsa-
hovou analýzu se pečlivě zaměřuje na jazykové prvky 
a literárně-historické pozadí sledovaných spisů. Ve 
vybraných dílech nalézá velké množství pasáží spja-
tých jak s koncem pozemského života člověka (hrozby 
v souvislosti s uvržením do pekla, pozitivní motivace 
v případě možnosti dosažení spásy, problematika 
očistce), tak se završením pozemských dějin (téma 
Antikrista), přičemž své postřehy doplňuje nemalým 
množstvím citací z povětšinou latinsky psaných pra-
menů. Mazalová vykládá jednotlivé eschatologické vý-
roky srozumitelně a přehledně, za nejzajímavější z je-
jích myšlenek je možno označit úvahy o antikristovské 
tematice v Husových spisech. Dokládá, že český refor-
mátor rozhodně nevystupoval jako apokalyptik či chi-
liasta a při analýze Diliges se oprávněně kloní k závěru, 
že konec dějin měl pro Husa význam delšího období 
boje proti Antikristu, během kterého lze ještě dosáh-
nout alespoň dílčích reformních úspěchů (s. 129).

Další podnětné teze autorka formuluje v případě 
Husových listů psaných z Kostnice, v nichž si všímá 
originality Janových myšlenek, neboť se zde mísí ko-
lektivní a individuální eschatologie, v níž Hus svoje 
dlouhodobé eschatologické názory postupně více a více 
potvrzuje činy (s. 329). Mazalové se podařilo proká-
zat, že Husova eschatologická tvrzení jsou do značné 
míry podmíněna jeho důrazem na moralistiku, s čímž 
souvisí i ne zcela samozřejmá skutečnost, že se mi-
str Jan v závěru svého života věnoval více pozornosti 
životu pozemskému nežli věčnému.

Jestliže se nic vážnějšího nedá vytknout autorči-
ným závěrům, nelze totéž říci o stylistické stránce 
knihy. Za největší slabinu textu považuji časté opako-
vání slov „Hus“ či „Husův“, a tím pádem minimální 
užití synonym či opisných výrazů (slovo „autor“ se 
objeví skutečně jen zřídkakdy). Zejména pasáže, kde 
se o Janu Husovi často hovoří, tak mohou působit po-
někud těžkopádně. Celkově však kniha představuje 
fundovaný a obsáhlý (byť ne vyčerpávající) vhled do 
eschatologického myšlení ikonické postavy české re-
formace.

Adam Pálka
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HRUBOŇ, Anton: „Blaho vlasti – zákon najvyšší!“  : 
Národná obec fašistická a Slovensko (1926–1938). 
ružomberok : Historia nostra, 2015, 205 s. ISBN 
978-80-970080-6-2.

Predstaviteľ nastupujúcej generácie, a jeden v sú-
časnosti najlepší a publikačne najplodnejší slovenský 
historik Anton Hruboň, sa chopil témy, ktorej sloven-
skí historici doposiaľ nevenovali dostatočnú pozor-
nosť. Vo svojej ostatnej publikácii spracoval problema-
tiku a dejiny Národnej obce fašistickej (NOF), ktorá 
bola najväčšou československou fašistickou stranou 
medzivojnového obdobia, a ktorá pôsobila na politic-
kej scéne prvej ČSr, a teda aj na Slovensku 12 rokov. 
Napriek tomu, že pôsobila na okraji politického spek-
tra, bola jeho etablovanou špecifickou súčasťou a svo-
jím pôsobením v ňom zanechala svoju stopu.

Názov monografie je odvodený od hlavného motta 
NOF. Hruboň tému analyzuje v dvoch rovinách: a to 
cez pôsobenie NOF na Slovensku, ako aj Slovensko 
a slovenskú otázku v politike pražskej centrály NOF. 
Tému zasadzuje do súdobého európskeho kontextu, 
porovnáva NOF s fašistickými organizáciami v iných 
častiach európy, všíma si inšpiráciu NOF talianskym 
fašizmom, a tým popisuje podoby a formy medzivoj-
nového fašizmu v našich končinách. Problematike sa 
doposiaľ venovali skôr českí historici, ktorí neveno-
vali dostatočnú pozornosť jej činnosti a pôsobeniu na 
Slovensku, túto medzeru vyplnil práve Hruboň. Práca 
je napísaná na základe detailného výskumu pôvod-
ných archívnych materiálov, dobovej tlače a výbornej 
znalosti odbornej literatúry k tejto tematike. Práve 
interpretácia prameňa a odbornej literatúry spojená 
s výborne napísaným textom sú najväčšími plusmi 
knihy.

Kniha vyšla na kriedovom papieri s tvrdou obálkou, 
s jednoduchým motívom na bielom pozadí prebraným 
s dobových Slovenských fašistických novín. Uvádza ju 
citát od Friedricha Nietzscheho. Obsahuje obligátne 
predhovor a poďakovania, úvod, záver a tri kapitoly. 
Za veľké pozitívum publikácie považujem zaradenie 
kapitoly Teoretická diskusia a definovanie základných 
pojmov zloženej z podkapitol Komparatívne fašistické 
štúdie: inšpirácie, protirečenia a výzvy a Tradicionaliz-
mus verzus konštruktivizmus v historiografii o fašizme 
a pokus o hľadanie vlastnej „tretej cesty“, kde autor 
s pomocou filozofie, politológie, práva a historiogra-
fie hľadá odpoveď na otázku, čo je to fašizmus, a snaží 
sa tento pojem zadefinovať a vymedziť. Prináša aj 
stručný, ale výstižný prehľad výskumu problematiky 
fašizmu v historickej vede.

Druhá kapitola s názvom Počiatky a problémy 
etablovania fašizmu na Slovensku v kontexte celore-
publikového vývoja s podkapitolami Podmienky genia, 
Na ceste k jednotnej fašistickej platforme a Prílohami 
približuje vznik a vývoj fašistického hnutia a smeru 
jeho politiky v podmienkach novovzniknutej Česko-
slovenskej republiky. Tu na danú dobu v liberálnej 
pluralitnej demokracii, ktorá bola v rámci regiónu 
výnimkou, mohlo pôsobiť široké spektrum subjektov 
vrátane radikálnych uskupení, ako bola fašistická 

strana. A práve jej postupný zrod, etablovanie a fun-
govanie v rámci československého politického a spo-
ločenského systému nám detailne približuje a inter-
pretuje Hruboň s dôrazom na Slovensko. Približuje 
nám napr. spoluprácu fašistov s inými prúdmi a poli-
tickými stranami, hlavne so SNS a takisto konštatuje 
oneskorený vývoj v porovnaní s českými krajinami. 
O počiatkoch československého fašizmu na Sloven-
sku podľa Hruboňa však možno hovoriť už v prvej 
polovici 20. rokov.

Najobsiahlejšia je tretia kapitola Pôsobenie Národ-
nej obce fašistickej na Slovensku a Slovensko v politike 
Národnej obce fašistickej. V jednotlivých podkapito-
lách postupne opisuje Ideologické základy, Zapúšťanie 
koreňov, Národná obec fašistická v spektre slovenskej 
politiky, Fašizmus „po slovensky“ ako prekážka expan-
zie Národnej obce fašistickej, Na pokraji rozpadu, Oži-
venie činnosti a dialógy s menšinami, Voľby roku 1935, 
Komunisti a národná obec fašistická, Cesta k úpadku 
a Za obranu republiky. Aj táto kapitola obsahuje prí-
lohy. Hruboň konštatuje, že politický program strany 
nebol pevne uchopený v ideologickom rámci, vznikal 
a formuloval sa za pochodu, personálne obsadenie 
strany bolo nekvalitné, antisemitizmus tvoril silný zá-
klad politiky strany a píše aj o zlyhaní prípadnej spolu-
práce či kooperácie s HSĽS. Analyzuje príčiny zlyha-
nia politiky fašistov a fakt, že počas svojej existencie 
neprekročila tieň okrajovej malej strany s minimom 
vplyvu na spoločenské dianie. Hruboň vyčerpávajúco 
hodnotí činnosť a pôsobenie vedúcich predstaviteľov 
strany, ako bol radola gajda a na Slovensku Ján Ivák, 
a je k ich pôsobeniu kritický. Podrobne hodnotí po-
sledné slobodné voľby v Československu v roku 1935 
z pohľadu fašistickej strany a takisto jej postoj a vzťah 
ku komunistom.

Hruboňovou najdôležitejšou témou, ktorá sa ako 
niť tiahne celou jeho knihou, je slovenská otázka a po-
stoj k nej v rámci fašistickej strany. Označuje ho za 
premenlivý, otázka Slovenska nepatrila medzi prio-
rity strany, napriek faktu, že slovenská spoločnosť 
ju považovala za jeden z najzásadnejších problémov 
v Československu. NOF však ako československá 
strana tieto snahy nereflektovala. Hruboň sa nazdáva, 
že neschopnosť presadiť sa výraznejšie na Slovensku 
bola zapríčinená aj vzťahom strany k HSĽS, resp. vzá-
jomnej nespolupráci, o ktorú HSĽS ako dominantná 
strana na Slovensku v medzivojnovom období nemala 
zájem, lebo jej mocensky nevyhovovala. NOF zároveň 
nemala záujem na svojom pohltení HSĽS.

Kniha obsahuje aj menný register, a keďže text 
operuje s viacerými odbornými výrazmi, ktoré podľa 
autora nie sú v slovenskej historiografii dostatočne 
vžité, aj slovník, kde je vysvetlený význam v akom sú 
spomínané v texte.

Hruboňova publikácia má významný prínos k po-
znaniu československých a slovenských dejín medzi-
vojnového obdobia. Je veľmi zaujímavá a v súčasnej 
dobe, v čase nárastu rôznych radikálnych nálad a prú-
dov v spoločnosti viac ako aktuálna.

roland Valko
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MÁDROVÁ, Kamila: Pedagogové ve službách trůnu : 
Privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uher-
ska. Praha : Nakladatelství lidové noviny, 2015, 240 s. 
ISBN 978-80-7422-308-2.

Doktorandka Ústavu světových dějin Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy přispěla historické pro-
dukci knihou o vybraných aktérech, kteří měli na sta-
rost proces vzdělávání a výchovy následovníků trůnu 
rakousko-Uherska. Částečně také osvětluje, jak pro-
bíhala příprava žáků, jejichž posláním bylo stát se nej-
vyšším představitelem země.

Knihu Mádrové by bylo možné rozdělit do tří zá-
kladních částí, přičemž každá se zabývá životními 
osudy vybraných pedagogů a způsobem výchovy 
jednoho z následníků trůnu (korunního prince ru-
dolfa, arcivévodů Františka Ferdinanda d’este a Karla 
Františka Josefa). Každá kapitola, věnovaná jednomu 
následníkovi, nám nejprve předkládá stručný, ale vý-
stižný výklad základních životních momentů z dětství 
následníků trůnu a životní dráhu jejich vychovatelů. 
Autorka neopomenula vylíčit jejich kvalifikaci, pří-
padně předchozí životní zkušenosti a zásluhy, díky 
nimž jim byl tento důležitý úkol svěřen. Stranou zájmu 
Mádrové nezůstal zcela ani vztah vychovatelů k rodi-
nám chlapců, k samotnému panovníkovi a jejich podíl 
na tvorbě výchovně-vyučovacího plánu. Pozoruhodný 
je také vztah těchto „významných“ žáků k vlastnímu 
procesu vzdělávání, případně ke specifickým meto-
dám výchovy, vychovatelům a učitelům.

V jednotlivých podkapitolách jsou vylíčeny životní 
osudy a profesní dráhy jednotlivých vyučujících. Kon-

krétně se jedná o patnáct rozdílných osobností z řad 
vychovatelů, pedagogů a vědců. K otázce výběru 
osobností uvádí sama autorka následující: Kritérii pro 
výběr byl dostatek dostupných pramenů k sepsání živo-
topisu, důležitost vyučovaného předmětu pro budoucí 
vládu, délka působení učitele u arcivévody a také ohled 
na české čtenáře (například vyučování českého jazyka či 
českých dějin).

O jednotlivých osobnostech se čtenář dozvídá zá-
kladní informace z jejich života, studijní a předchozí 
profesní dráhu, vztah k monarchii, případně jeho pro-
měnu v průběhu času. U žádné osobnosti nezůstaly 
opomenuty (pokud byly dochovány) ani názory na je-
jich svěřence a rozvoj jejich vztahu, který byl často kul-
tivován i po skončení výukových cyklů. Velmi oblíbení 
pedagogové bývali později svým žákům dobrými rádci 
a po nějakou dobu dokonce také korespondenčními 
přáteli, jiní zase byli přísnými kritiky. Kniha Mádrové 
rovněž poskytuje několik opravdu pozoruhodných 
osudů, kdy se např. z původně degradovaného vojáka, 
případně archivního rady Hannoverského království 
hříčkami událostí stali vyučující „nejlépe opečováva-
ných“ dětí habsburské monarchie.

Celkově lze o anotované knize říci, že se jedná 
o velmi umně koncipovanou práci, která vedle velkého 
množství informací nabízí čtenáři i literární potěšení. 
Dle mého mínění je z jazykového hlediska dobře na-
psaná, čtivá a přehledná. Doufejme, že na ni Kamila 
Mádrová naváže stejně povedenými publikacemi 
i v budoucnu.

Lukáš Lisník


