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JEŽ, Radim – PINDUR, David – WAWRECZKA, 
Henryk a  kol.: Český Těšín 1920–2020. Český 
Těšín – Ostrava – Třinec 2020, 791 s. ISBN 978-80-
86696-56-0 (Muzeum Těšínska), 978-80-905079-7-5 
(Henryk Wawreczka); 978-80-88240-20-4 (Národ-
ní památkový ústav, územní odborné pracoviště  
v Ostravě).

Velké, komplexně pojaté monografie měst se zpravi-
dla vážou k  významnému výročí dané lokality. Ten-
to podnět se stal motivací i  autorskému kolektivu, 
který se rozhodl zpracovat dějiny Českého Těšína 
od jeho vzniku v roce 1920 do roku 2020, kdy město 
slavilo 100 let, což už je jubileum značně významné. 
Autorský tým byl rozšířen o další specialisty z jiných 
institucí, vedle Muzea Těšínska to byla Ostravská uni-
verzita a Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Ostravě. Autoři se rozhodli zařadit do cel-
ku monografie období od poloviny 19. století, aby bylo 
možno řadu jevů a procesů pojmout od jejich vzniku, 
pokud by se ukázala potřeba jít proti toku času ještě 
hlouběji. Tato struktura tak zachycuje v  některých 
částech práce také pravobřežní Polský Těšín, případ-
ně Těšín.

Předmluvy se zhostil ředitel Muzea Těšínska 
Zbyšek Ondřeka, který mimo jiné připomněl návštěvu 
T. G. M. v roce 1930. Prezident oslovil zde žijící Čechy, 
Poláky i  Němce a  vybízel je ke spolupráci v  duchu 
demokracie a  svobody. Úvod zpracovaný R. Ježem 
a  D. Pindurem se zabývá zhodnocením literatury 
věnované městu z pera českých, polských i německých 
odborníků v historiografickém přehledu.

Práce začíná textem R. Ježe k vývoji osídlení levo-
břežní části Těšína od středověku do poloviny 19. sto-
letí, která se po roce 1920 stala prostorem, kde vznikalo 
nové město – Český Těšín. Další rozsáhlá kapitola prá-
ce se zabývá politickým a správním vývojem v letech 
1848–2020, přičemž je členěna na podkapitoly 
odpovídající politické periodizaci (1848–1918/1920, 
1920–1938, 1938–1945, 1945–1989, 1989–součas-
nost). První tři podkapitoly zpracoval Dan Gawrecki, 
další dvě Martin Krůl. Ve stručné první podkapitole 
zachytil autor administrativně -správní členění, podal 
nástin politického profilu občanů  – v  centru města 
vládli němečtí liberálové, na předměstí sociální demo-
kraté, věnoval pozornost táborům lidu, dělnickému 
hnutí atd. Na tuto podkapitolu navazuje podstatné 
období 1920–1938, kde D. Gawrecki detailně přibli-
žuje důležitá fakta rozdělení Těšínska i dělení města. 
Všímá si správy nového města, rozložení politických 
sil, zabývá se Josefem Koždoněm a  jeho působením 

v  roli starosty, ozřejmuje diferenciaci českých, pol-
ských a německých politických stran a hnutí, zabývá 
se změnami národnostní skladby obyvatel, tiskem, 
pozornost zaměřuje na parlamentní volby i  růst 
česko -polských animozit od druhé poloviny 30.  let. 
Zachycení průběhu druhé světové války je předsazena 
podkapitola přibližující poměry ve sjednoceném Těší-
ně pod polskou správou. Autor přehledně informuje 
o polských organizačních přípravách diverzního 
charakteru před Mnichovem i po něm. Zabývá se 
změněnými životními podmínkami ve sjednoceném 
městě, kde byly zlikvidovány české školy, české 
veřejné nápisy, české politické strany i spolky. Sezna-
muje s  vypovídáním českého obyvatelstva v  průbě-
hu okupace. Do počátku války odešlo ze zabraného 
Těšínska na 30 000 Čechů a 5 000 Němců.

Nacistická okupace města i Těšínska je zachycena 
v hlavních dějových liniích. Autor si podrobně všímá 
změn mocenských struktur, sleduje hlavní cíle záboru, 
jimiž bylo maximální využití průmyslových kapacit 
a germanizace obyvatelstva. Informuje o odboji pro-
ti Němcům, který měl své specifikum, a  to, že až na 
komunisty byl striktně národnostně vymezen. Uvádí 
přibližné odhady obětí z Těšínska v počtu 6 000 osob 
včetně Židů. Těšínsko bylo osvobozeno v  rámci tře-
tí fáze ostravsko -opavské operace 4. ukrajinským 
frontem generála A. J. Jeremenka. Předmětem další 
podkapitoly je časově krátké, zato událostmi nabité 
období 1945–1948. Obsahuje důležitá fakta, přede-
vším politický vývoj s  prvními poválečnými parla-
mentními volbami, ustavení nových institucí (NV), 
řešení bezpečnostní situace spojené s  projevy dran-
cování, rehabilitaci volkslistářů, potrestání zločinců, 
zrádců a  kolaborantů. Detailně zachycuje složitý 
česko -polský vztah, který zvláště v letech 1945–1947 
hrozil přerůst v ozbrojený konflikt.

Dlouhé období do roku 1989 je rozděleno rokem 
1968. Text zachycuje formy předání moci komuni-
stům v  roce 1948, přibližuje v  regionálním měřítku 
dobu tzv. totalitního komunismu (1951–1952) s obět-
mi politických procesů, informuje o XX. sjezdu KSSS 
s odhalením Stalinova kultu osobnosti. Šedesátá léta 
20. století spojená s celkovým uvolňováním atmosféry 
ve společnosti promítl M. Krůl do lokálních poměrů, 
které kopírovaly ty celostátní. Popsal ukončení praž-
ského jara okupací vojsky Varšavské smlouvy spoje-
nou s 20. srpnem 1968 i období následné normalizace. 
Poslední podkapitola politického a  správního vývoje 
zachycuje ve velmi stručném přehledu období po roce 
1989 do současnosti, pozornost zaměřuje na důležité 
milníky  – např. vznik krajského zřízení v  roce 2000 
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(Moravskoslezský kraj), rozdělení republiky v  roce 
1993, vstup ČR do EU (2004) atd.

Demografickou kapitolu zpracoval Radek Lipov- 
ski velmi komplexně, časově se v  ní věnuje období 
od poloviny 19. století do roku 2017. Pracný výzkum 
se zabýval všemi základními oblastmi historicko-
-demografických analýz. Nejprve autor vyhodnotil 
vývoj počtu obyvatel, dále rekonstruoval skladbu 
populace podle věku a pohlaví, kulturní struktury oby-
vatelstva, poté provedl detailní analýzu přirozeného 
pohybu obyvatel města, včetně řady detailních znaků. 
Například u sňatečnosti se zabýval aktuální rozvodo-
vostí, u  natality živorodostí a  celkovou porodností, 
mrtvorozeností a potratovostí, nemanželskými poro-
dy atd. Soubor rozborů ukončil i problematikou mig-
rací, opět v širším kontextu.

Značně rozsáhlá další kapitola se věnuje promě-
nám urbanismu a architektury města. Je vnitřně čle-
něna podle politické periodizace, vzhledem k tomu, že 
architektura výrazně svými prostředky prezentuje kaž-
dý daný režim. Dvojice autorů Romana Rosová a Mar-
tin Strakoš podává podrobný nástin vývoje levobřežní 
části již před rokem 1920, přičemž informuje o monu-
mentálních stavbách i významných jiných objektech. 
Tak se můžeme dočíst o kostelích, školách, nádražích, 
vilách, činžovních domech, střelnici, panelových 
domech atd. Autoři vždy uvádějí historii stavby, včetně 
architekta i stavitele, slohovou charakteristiku objek-
tů, to vše v urbanistickém rámci. V tomto duchu pečli-
vé dokumentace, ale i kritického hodnocení postupují 
i v dalších obdobích až do současnosti.

Z hlediska městských funkcí zaujímá v monogra-
fii významné místo kapitola věnující se hospodářské-
mu a  sociálnímu vývoji od poloviny 19.  století. Text 
je strukturován podle tematického členění do řady 
oblastí. Po stručném úvodu se Lenka Nováková zabý-
vá vývojem tovární výroby, kdy načrtává ekonomický 
profil vznikajícího města orientujícího se na podniky 
lehkého průmyslu, drobné živnosti a terciér. Význam-
ný nadregionální ráz má, v podstatě dodnes, polygra-
fický průmysl, jehož historii autorka podává v  celé 
časové posloupnosti. Dalším oborem se stala dřevoz-
pracující výroba a s ní spjatý nábytkářský průmysl, kde 
zaujímali důležité místo také Židé. Mozaiku odvětví 
doplňuje potravinářství, výroba lihovin, jatka a další. 
Zvláštní text se zabývá drobným podnikáním a obcho-
dem, kde se autorka zmiňuje o stálé tradici pašování, 
nezapomíná ani na specifika pohostinství a restaurací, 
která se stala středisky společenského života. Informu-
je o finančnictví, městském zemědělství, provozování 
výstav, silniční, železniční a tramvajové dopravě, poš-
tě, telegrafu a telefonu a na závěr se zabývá inženýrský-
mi sítěmi. Text končí přehledem změn v sociální péči 
ve stručném nástinu, kde je zachyceno období válek 
a hospodářských krizí. Škoda, že o vlastním sociálním 
vývoji, který lze představit grafy, tabulkami, textem, 
není ani zmínka. Péči o sociálně slabé nelze zaměňo-
vat za sociální stratifikaci celé městské společnosti.

Složité a  historiograficky obtížné téma zpraco-
val D. Pindur. Musel pojednat nejen o náboženských 
poměrech katolíků, ale také protestantů posléze 
transformovaných do řady církví a denominací a his-
torii židovských náboženských struktur a  dalších 
církví ve městě obydleném Čechy, Poláky a Němci. Ti 
zanášeli své národnostní neshody i  do chodu církví. 
Autor věnoval pozornost také různým náboženským 
spolkům, bratrstvům a  společenstvím. Velmi dob-
ře včlenil lokální těšínské poměry do širšího rámce 
náboženských dějin. Shromáždil značné množství 
informací k  jednotlivým osobnostem a  jejich podílu 
na církevním životě. Zohlednil také nové církve, které 
existovaly za komunistické totality v podobě sekt, ale 
vedle toho nezapomněl ani na tradiční církve, jejichž 
příslušníci byli a jsou obyvateli města (např. staroka-
tolická církev a další).

Nezbytným tématem každé práce k dějinám města 
se stává školství, kterému se věnovala Ilona Pavelko-
vá. Podala pečlivý přehled dějin školských institucí od 
vzniku nového města, přičemž uvedla obecný vývoj 
školství v  monarchii od druhé poloviny 19. století. 
Pak se zabývala historií jednotlivých zařízení od před-
školních až po polské a české gymnázium a další typy. 
Informuje o německých, polských a českých školách 
ve všech historických periodách. Zmiňuje se také 
o aktivitách dětí i učitelů na úrovni kroužků, besídek, 
divadelních představení atd. Neopomněla ani LŠU 
a zvláštní školy. Kvalitu škol dokládá výborným umís-
těním v národních a mezinárodních soutěžích.

Kulturní a  společenský život města od poloviny 
19.  století popsala Ilona Pavelková. Zaměřila se na 
bohaté a mnohotvárné aktivity obyvatel všech ve měs-
tě žijících národností. Kapitola mapuje řadu počet-
ných činností, ale zabývá se také historií institucí, 
které překračují městské hranice, k nimž patřilo a pat-
ří např. Těšínské divadlo, Městská knihovna, Střelni-
ce, Muzeum Těšínska atd.

Závěrečná kapitola je tvořena stručným nástinem 
dějin připojených obcí, dnes městských částí Českého 
Těšína. Byly to původně zemědělské obce, kde se utvá-
řel průmysl až ve druhé polovině 19. století a později, 
zejména ve Svibici a Mostech. Svibice se staly součástí 
města už v roce 1947, ostatní obce v roce 1974. Část 
o Dolním a  Horním Žukově, Mistřovicích, Mostech 
a  Stanislavicích napsal D. Pindur, text o  Svibicích 
L.  Nováková. Autoři se řídili jednotným konceptem 
zpracování, naráželi nicméně na nedostatek prame-
nů, nezpracované fondy, žádná z obcí nebyla dosud 
monograficky zachycena. Nicméně všude tam, kde 
k  tomu byly vhodné zdroje, jsou podány nové infor-
mace. Zajímavý je kupříkladu vývoj dobové sociální 
stratifikace, který vedl k úbytku sedláků a růstu 
nižších sociálních kategorií.

Vedle rozsáhlého textu je publikace také velmi 
bohatě vybavena dobovou ikonografií, ať už jsou to 
četné pohlednice, fotografie, či mapy, grafy, tabulky 
nebo plány, z nichž je řada zveřejněna úplně poprvé.  

LITERATURA RECENZE A ZPRÁVY O LITERATUŘE



110 HISTORICA REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY 2021/1

Text je doplněn poznámkovým aparátem, který obsa-
huje stovky odkazů k jednotlivým kapitolám a svědčí 
o pilné a  systematické badatelské práci všech auto-
rů. Rovněž obsáhlý seznam literatury je toho více 
než výmluvným dokladem. Jako příloha byl vypra-
cován přehled historických názvů ulic od nejstar-
ších pojmenování až do roku 2019. Monografie je 
opatřena jmenným rejstříkem, jehož značný rozsah 
svědčí o  zalidnění mnoha a  mnoha osudy konkrét-
ních lidí. Přeji proto této úctyhodné publikaci, která 
je dokladem velkého úsilí autorského kolektivu, 
šťastnou cestu ke čtenářům všech kategorií.

Ludmila Nesládková

YANIV, Bracha: The Carved Wooden Torah Arks of 
Eastern Europe. Liverpool: Littman Library of Jewish 
Civilization in association – Liverpool University Pre-
ss 2017, 321 pp., 140 figures. ISBN 078-1-906764-
37-1.

The book by Professor Braha Yaniv of Bar Ilan Univer-
sity is an example of scientific research by an art his-
torian based on iconographic materials, engravings 
and drawings, and most of all, photographs depicting 
damaged, mostly perished, Jewish historical artefacts. 
They can only be described on the basis of the quoted 
sources. The researcher undertook a work to provide 
a  scientific description of the valid part of the syna-
gogue’s  furnishing: the Torah ark, most often locat-
ed on the eastern wall of the temple, in line with the 
tradition of positioning it to face the direction towards 
Jerusalem. In the introduction she describes the gen-
esis of this shrine, discussing historical development 
from distant times, but she focuses on monuments 
that once belonged to the first Republic, called the 
Polish -Lithuanian Commonwealth. That is why the 
title of the book is somewhat misleading, as it refers to 
the whole area of Eastern Europe, and yet the Israeli 
author’s research does not refer to the eastern parts 
of Ukraine or Russia. In the introduction, the author 
recalls the fundamental publications of Polish schol-
ars, Maria and Kazimierz Piechotka’s, which became 
the basis for researchers dealing with the Jewish art 
in the mentioned geographical region.1 Currently, on 
the initiative of Jerzy Malinowski, resubmissions are 
issued in both Polish and in an English translation.2

1 PIECHOTKA, Maria and Kazimierz: Landscape 
with Menorah : Jews in the Towns and Cities of the For‑
mer Rzeczpospolita of Poland and Lithuania. Warsaw 
2015; Idem: Heaven’s  Gates : Masonry Synagogues in 
the territories of the former Polish ‑Lithuanian Com‑
monwealth. Warsaw 2017; Idem: Heaven’s Gates : Woo‑
den Synagogues in the Territories of the Former Polish‑
‑Lithuanian Commonwealth. Warsaw 2015.
2 MALINOWSKI, Jerzy: ‘Sztuka Żydowska w Pol-

The selection of historical artefacts discussed in 
the monograph by Bracha Yaniv resulted from the 
available iconographic documentation found in Pol-
ish, Ukrainian, and Lithuanian collections. The oldest 
photographs and plans are in the Institute of Art of the 
Polish Academy of Sciences (This is where most of the 
illustrations in Yaniv’s book come from), the National 
Museum in Warsaw and in the Archives of the Faculty 
of Architecture of the Warsaw University of Technolo-
gy. The documentation was collected at the beginning 
of the 20th century, most often by Polish art historians 
who were the first to have noticed the need to study the 
legacy of Jews: Jewish inhabitants living in the largest 
European diaspora close to the end of the 18th centu-
ry, in the area of a multinational state, where they used 
to come and settle throughout the centuries since the 
Middle Ages.3 Outcasts from Western Europe built 
strong links with the Ashkenazi community. Thanks 
to the king’s  privileges, a  distinct legal system and 
parliament (the Council of Four Lands) were formed, 
which contributed to the economic development of the 
inhabitants of the Polish -Lithuanian Commonwealth, 
to the creation of the largest group of Jewish printing 
houses in Europe, and to building new synagogues 
and their furnishment. It should be emphasized that 
in the territory of the Republic of Poland, the golden 
age of European Jewish culture coincides with the 
economic and political prosperity of the Kingdom of 
Poland and the Grand Duchy of Lithuania.

The book mentions issues related to stone deco-
rations of synagogues, preserved to this day in Cra-
cow, referring to the ornamentation and forms of wall 
epitaphs found in Lesser Poland. Similar decorations 
were found in other locations, for example, in Luck.

Wooden structures of the Torah ark were 
described, both in brick and wooden synagogues. 
The author presents silhouettes of woodcarvers in 
Lithuania, Belarus, and Ukraine, referring to Polish, 
Ukrainian, and Lithuanian historical artefacts, look-
ing for close analogies, primarily sources in rich orna-
mentation. She also mentions illustrations contained 
in European architectural treaties.

The research results contained in the fourth 
chapter regarding the symbolism of Torah ark as the 
Kingdom of God in the Little sanctuary seem to be 
interesting as they refer to the words from the Book 
of Exodus. The symbolism of the eagle, often found 

sce i  Europie Środkowo -Wschodniej- Seria wydaw-
nicza’, Cenne, bezcenne, utracone, 1–2 / 94–95, 2019, 
pp. 1–6. http://cennebezcenne.pl/wp -content/uploads/ 
2019/05/2019-1-2-MALINOWSKI.pdf.
3 The history of Judaica collecting and scientific re-
search in Poland from the beginning of 20 centuries is 
presented in: SCHALL, Jakób: ‘Zbieracz I jego zbiory’. 
In: GOLDSTEIN, Maksymilian – DRESDNER Karol: 
Kultura I sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. 
Lwów 1925, pp. 143–161.

http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2019/05/2019-1-2-MALINOWSKI.pdf
http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2019/05/2019-1-2-MALINOWSKI.pdf
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Obr. 2: Torah ark, Druya, Belarus, 1774/5, photo-
graphy from the Art Institute of the Polish Academy 
of Science, Warsaw, neg. no. 16443.

to be crowning the construction, was discussed as 
a Metaphor of God. The author continues the research 
initiated by Ilia Rodov.4 But there is no analysis of the 
eagle as a  symbol of power, in the context of which 
country the Aron Kodesh was built: single -headed 
eagle or double -headed eagle.

The basis for reflections on the iconography of the 
carved Wooden Torah decoration is the text of Perek 
Shirah, a  work which was published many times in 
the 17th and 18th centuries. The author juxtaposes 
verses from this text with biblical quotes that bring 
closer the complex symbolism of animals and objects. 
There are also reflections on musical elements, often 
found in wall paintings, or on Torah Ark decorations.

The fifth chapter, entitled The Temple, is an 
important part of the considerations. The researcher 
presents the ark as the Gateway to Heaven, referring 
to the quotation from Genesis (28:17) and rabbini-
cal comments. She makes resolute references to the 
Christian tradition, as these comments were made 
in the period of Christianity. Moreover, in Central 
Europe, these two worlds have a common ground to 
have met, which has had an impact on their intellectu-
al and artistic development. In her reflections, Yaniv 
connotes an altar from the All Saints’ Church in Gli-
wice and an iconostasis from the Orthodox Cathedral 
of the Transfiguration in Lublin. The latter analogy is 
extremely accurate. The so -called royal gates, placed 
in the middle of the altar partition, open the space of 
the sacrum.

The continuation of this research is the reference 
to the prayer of “Avinu Malken” with a  discussion 
of the symbolism of the opening by “our King” of 
the door to heaven. And again, it is a prayer that was 
developed in Christian Europe, passed on in rabbinic 
texts. The elements of the Ark’s  decoration, Levia-
than, Dragon,5 Manna Jar, Jug of Anointing Oil, were 
discussed in detail in the context of messianic expec-
tations.

The research findings referring to ornaments 
found in synagogue decorations are essential. The 
author refers to Dutch and German graphic tem-
plates. She is a pioneer in this kind of research, as so 
far the research has concerned ornaments and archi-
tectural forms made in the decorations of Catholic, 
Orthodox, and Protestant churches. Perhaps in the 
future, it is worth conducting a search for analogies in 
the decoration of artistic handicrafts, fabrics, and car-

4 RODOV, Ilia: ‘The Eagle, Its Twin Heads and 
Many Faces: Synagogue Chandeliers Surmounted 
by Double -headed Eagles’. Studia Rosenthaliana 
[Jewish Ceremonial Objects in Transcultural Context] 
37, 2004, pp.  77–129. Cf. Idem: Torah Ark in Renai‑
ssance Poland : A Jewish Revival of Classical Antiquity. 
Leiden – Boston 2013.
5 RODOV, Ilia: Dragons: A Symbol of Evil in Syna-
gogue Decoration? Ars Judaica 1, 2005, pp. 63–84.

Obr. 1: The cover of the book. 
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pets found in these areas, most often made by Greeks 
and Armenians settling in the Polish -Lithuanian 
Commonwealth. This type of comparative research 
is a future challenge for scholars. The appendix pres-
ents a  catalogue of historical artefacts, thoroughly 
described on the basis of existing photographs.

The book is a  summary of a  long -term scientific 
research of an Israeli scholar who several years earlier 
published her preliminary results of a research carried 
out during her stay in Poland in an article published 
in Ars Judaica,6 a renowned journal issued by the Bar 
Ilan University, currently run by Ilia Rodov. It was 
Bracha Yaniv who was the founder of the mentioned 
volume, but also the initiator of a modern comparative 
research in the field of Jewish art history on local artis-
tic phenomena in Central Europe. The new publica-
tion will contribute to further scientific research, not 
only in the field of Judaism, but also in the art history 
of other nations living in Central and Eastern Europe.

Waldemar Deluga

LARISCH, Jan: Mons. ThDr. Josef Schinzel : Pomoc-
ný biskup olomoucké arcidiecéze. Ostrava: Biskupství 
ostravsko -opavské 2018, 63 s. ISBN 978-80-906220-
8-1.

V roce 2018 vydalo Biskupství ostravsko -opavské dal-
ší, celkově již dvanáctou, publikaci z rozsáhlé mono-
tematické ediční řady Osobnosti ostravsko ‑opavské 
diecéze věnované životním osudům římskokatolických 
biskupů, kněží a řeholníků olomoucké arcidiecéze, 
kteří v období 19. a 20. století vykonávali své duchovní 
povolání mimo jiné na rozlehlém území, kde byla roku 
1996 zřízena současná ostravsko-opavské diecéze. 
Autorem takřka celé jedno desetiletí trvající série je, až 
na dvě úvodní publikace zabývající se blahoslavený-
mi řeholníky a kněžími Metodějem Dominikem Trč-
kou a Richardem Henkesem, církevní historik, farář 
Římskokatolické farnosti Ostrava -Svinov a prezident 
Diecézní charity ostravsko -opavské Jan Larisch, který 
se dlouhodobě zabývá moderními církevními dějinami.

I když celá ediční řada v současnosti zásluhou Jana 
Larische rychlým tempem pokračuje,7 každý rok bývá 
koneckonců obvykle vydávána jedna útlá monogra-
fická biografie, za účelem této recenze jsem si vybral 
monografii, jež svým způsobem z  řady ostatních 
zřetelně vyčnívá. Nikoli zpracováním, které zůsta-

6 YANIV, Bracha: Praising the Lord: Discovering 
a Song of Ascents on Carved Torah Arks in Eastern Eu-
rope. Ars Judaica 2, 2006, pp. 83–102.
7 LARISCH, Jan: P. Vinzenz Brauner : Farář a  sta‑
rosta ve Zlatých Horách, světlo v  temnotách zmatené 
doby. Ostrava 2019; TÝŽ: Mons. ThDr. Franz Linke  : 
Katecheta, pastoralista, politik, probošt Význačné kapi‑
tuly u kostela sv. Václava v Mikulově. Ostrava 2020.

lo jednoduše přehledné jako u  všech dalších prací, 
nýbrž specifičností svého tématu. Vůbec poprvé Jan 
Larisch pojednal o muži s biskupským svěcením, širší 
veřejnosti zcela neznámém olomouckém pomocném 
biskupovi Josefu Schinzelovi (1869–1944). Prvore-
publikovému biskupovi německé národnosti, jehož 
církevní kariéru lze chápat jako memento zapome-
nuté německé katolické komunity na Moravě. Nuce-
ný odsun Němců z  Československa totiž zapříčinil 
i zpřetrhání silných vazeb obyvatel k místním staletým 
farnostem a chrámům na moravskoslezském pomezí.

I  když je recenzovaná monografie skromného 
rozsahu 64 stran, zjevně kvůli finančním nákladům, 
možnostem vazby i  úzkému zaměření na jedinou 
významnou osobnost, nikterak to neubírá jejímu 
vědeckému a popularizačnímu přínosu pro odbornou 
historickou obec a  zároveň věřící ostravsko -opavské 
diecéze či olomoucké arcidiecéze. Celá publikace je 
rozdělena do 22 kapitol, jež jsou uspořádány chro-
nologicky od narození přes působení a smrt biskupa 
Josefa Schinzela. I když jistě nelze považovat značný 
počet kapitol při tak malém rozsahu knihy za chybu, 
snazší orientaci a přehlednosti by jistě prospělo uvést 
v úvodu či závěru knihy standardní obsah.

Po úvodním slově ostravsko -opavského biskupa 
Františka Václava Lobkowicze (s. 3) pokračuje vlast-
ní úvod z pera Jana Larische (s. 5–6), v němž se autor 
zamýšlí nad souslovím „prázdné kostely v pohraničí“ 
a dává je do souvislosti s přerušením kontinuity kato-
lického života v Sudetech, s nímž byl biskup Schinzel 
bytostně spojen. Poté následuje kapitola věnovaná 
narození a dětství Josefa Schinzela, prožitého v malé 
slezské obci Krasov v  podhůří Jeseníků (s.  6–7). 
V líčení Larisch pokračuje Schinzelovým studiem na 
gymnáziích v  Bruntále či Kroměříži, kde se naučil 
dobře česky, a přípravou vedoucí ke kněžství v kněž-
ském semináři v Olomouci (s. 7–8), která byla završe-
na roku 1892 udělením kněžského svěcení. Následuje 
pojednání o  Schinzelově prvním místě kooperátora 
ve Svitavách (s. 9–13). Právě tam se osvědčil v pas-
torační praxi místního dělnictva a založil pro ně první 
německý Katolický dělnický spolek.

Další kapitolu představuje líčení Schinzelovy drá-
hy jakožto středoškolského profesora náboženství 
v Moravské Ostravě (s. 14–18), kde působil na ostrav-
ských německých školách a v četných spolcích. Násle-
duje stručná kapitola o  jeho postgraduálním studiu 
(s. 19–20), jež završil roku 1910 získáním doktorátu 
teologie. Poté Larisch pokračuje statí o  Schinzelově 
pobytu v Kroměříži (s. 20–24), v níž působil opět jako 
profesor náboženství na gymnáziu. Ani tam neztratil 
kontakt s  německým katolickým spolkovým hnutím 
na Moravě a ve Slezsku; autor publikace však po záslu-
ze vnímá tamní pobyt jako odrazový můstek k  vyšší 
církevní kariéře. Josef Schinzel byl poté krátce po sobě 
jmenován čestným papežským komořím, vydal vlastní 
historickou monografii o  arcibiskupovi Sommerau-
-Beckhovi a  byl jmenován nesídelním kanovníkem 



113

olomoucké Metropolitní kapituly u  sv. Václava. Poté 
se autor věnuje líčení Schinzelova pobytu v Olomouci 
(s. 24–26), kde se brzy stal arcibiskupským radou, pří-
sedícím konzistoře i sídelním kanovníkem, po čase též 
proboštem olomoucké kapituly u sv. Václava.

V  další kapitole se Larisch retrospektivně vra-
cí k  Schinzelově působení v rámci německých 
katolických hnutí a k problematice Zemského svazu 
křesťanských Němců Moravy (s. 27–30). Schinzel 
byl předsedou svazu v letech 1913–1918, a tedy fak-
ticky vedl katolické německé hnutí v celé olomoucké 
arcidiecézi. Poté se autor věnuje Schinzelově politické 
angažovanosti v  německé křesťansko -sociální stra-
ně v prvních dvou desetiletích 20. století (s. 30–33). 
Autor se dále zamýšlí nad Schinzelovým působením 
v tiskovém spolku Piusverein (s. 33–35), nad jeho rolí 
při řízení pastorační práce s německou katolickou mlá-
deží v olomoucké arcidiecézi (s. 35–39) a rovněž nad 
Lidovým spolkem německých katolíků pro Moravu 
a Slezsko (s. 40–43), který si roku 1919 zvolil za pre-
zidenta právě Josefa Schinzela. Všechny další kapitoly 
představují život kanovníka Josefa Schinzela již jako 
olomouckého pomocného biskupa, jímž byl jmenován 
v listopadu roku 1922. Po stati zabývající se tímto jme-
nováním a biskupským svěcením (s. 43–44) následuje 
kapitola pojednávající o  Schinzelových biskupských 
úkolech (s. 44–47), mezi něž patřila především sta-
rost o  německé katolíky v  dvojjazyčné olomoucké 
arcidiecézi. V  rámci biskupského působení Josefa 
Schinzela vynikla jeho práce v rámci německé sekce 
Katolické akce v  olomoucké arcidiecézi (s. 47–50) 
a  účast na Celostátním katolickém sjezdu v  Praze 
v  červnu roku 1935 (s. 50–51). Jako další milník si 
Larisch vybral změnu biskupova zdravotního stavu, 
srdeční potíže, které se projevily roku 1936 (s.  52).

V  závěru publikace se pak ještě nachází kapitola 
věnovaná biskupově úloze po podpisu mnichovské 
dohody (s. 52–54), kdy byl Josef Schinzel na čas 
v  letech 1939–1941 jediným biskupem na Moravě 
a ve Slezsku, který mohl vykonávat biskupské funkce. 
Následkem toho se jeho zdravotní stav rychle zhor-
šoval, což ale nezabránilo Schinzelově investituře 
do funkce děkana kapituly u sv. Václava v Olomouci 
v únoru roku 1944. Zanedlouho však v červenci roku 
1944 zemřel po více než padesátiletém působení 
v církvi (s. 54–56). Knihu uzavírá kapitola věnovaná 
posmrtným vzpomínkám na biskupa Josefa Schinze-
la až do současnosti (s. 56–58), modlitba z českého 
misálu za něj (s. 58), chronologicky řazená základní 
životopisná data (s. 59) a přiměřeně dlouhý seznam 
použitých pramenů a literatury (s. 60–63). Celá 
monografie je doprovázena bohatým poznámkovým 
aparátem pod čarou a čtyřstránkovou barevnou 
obrazovou přílohou.

V  první řadě je třeba ocenit náročnou badatel-
skou práci a  pečlivost, s  níž Jan Larisch shromáždil 
značné množství obtížně dostupných archivních 
pramenů o životě olomouckého pomocného biskupa 

Josefa Schinzela z celé Moravy a Slezska, aby výsled-
ky výzkumu, doplněné o  poznatky z  dobového tisku 
a  sekundární literatury, srozumitelnou a  přístupnou 
monografickou formou předložil odborné historické 
i širší katolické veřejnosti. Tato vůbec první biografie 
věnovaná osobnosti Josefa Schinzela splňuje cíl, který 
si dala v úvodu, a sice ukázat osudy takřka zapomenu-
té katolické komunity německé národnosti na Schin-
zelově životním příběhu. To se autorovi dozajista 
podařilo a jeho zásluhou tak byl učiněn jeden z prvních 
fundovaných vhledů do života německých katolíků 
olomoucké arcidiecéze z doby před jejich vysídlením 
ze Sudet. K  záslužné popularizaci daného tématu 
přispívá i osobní Larischova veřejná propagační čin-
nost prováděná na území ostravsko -opavské diecéze.

Přestože je celkově nutno hodnotit recenzovanou 
monografii jako zdařilý počin, je zde na místě také 
objasnit některé aspekty práce, jež by jistě vedly ke 
zkvalitnění dané publikace, respektive i dalších prací 
v rámci celé ediční řady Osobnosti ostravsko ‑opavské 
diecéze připravované Janem Larischem. Jak jsem již 
dříve podotkl, publikaci by i přes její nevelký rozsah 
prospělo uvedení jednoduchého obsahu práce, jenž 
by sloužil pro základní orientaci. Negativně pak hod-
notím některé formální aspekty práce, jako například 
striktní neuvádění poznámek pod čarou za příslušná 
interpunkční znaménka, respektive jejich libovolné 
kolísání před tečkou, po tečce, před čárkou, a to někdy 
dokonce na jediné straně (s. 31). Doporučuji také uvá-
dět v hlavním textu standardně všechna slova psaná 
v cizích jazycích kurzívou, nikoli někde kurzívu užívat 
a  někde ne (srov. s. 25, 56). Také neustálé uvádění 
akademických titulů u jména Josefa Schinzela a dal-
ších nepůsobí v  odborném textu nikterak seriózně. 
V publikaci by bylo rovněž dobré uvést alespoň struč-
né informace o jejím autorovi.

Co se týče vlastního textu posuzované publikace, 
je koncipován logicky a  čitelně. Přesto v  něm notně 
převažuje přinášená faktografie biskupova životního 
příběhu a postrádám zde širší historické zhodnocení 
činnosti a postojů Josefa Schinzela, případně alespoň 
naznačení některých hypotéz, jimiž by se v budoucnu 
mohlo další bádání zabývat. Vyjma jen občasného 
uvádění širšího kontextu historických událostí postrá-
dám v recenzované práci především odpověď na jedi-
nou otázku: jaký byl vztah privilegovaného biskupa 
olomoucké arcidiecéze německé národnosti Josefa 
Schinzela k nacismu a okupační správě? Jediná věta 
o  tom, že 15.  březen  1939 pro něj znamenal velmi 
těžký den (s. 53), nemůže nahradit soubor sofistiko-
vaných odpovědí na otázku morálních postojů a role 
Josefa Schinzela za druhé světové války, jejíhož konce 
se již nedožil. Přesto je však recenzovaná publikace 
bezpochyby záslužná a  spolu s  dalšími podobnými 
pracemi může nastolit nový odborný diskurz o takřka 
neprobádaném tématu německé katolické komunity 
v českých zemích první poloviny 20. století. 

Martin Slepička
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NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Šárka: Protoindustriál-
ní společnost : Populační chování a  životní strategie 
venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v 18. 
a  19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice 2019, 
393 s. ISBN 978-80-7560-261-9.

Od vystoupení Franklina F. Mendelse koncem 60. let 
20. století s  teorií protoindustrializace stalo se toto 
téma v historickém výzkumu poměrně dosti frekven-
tovaným. U nás se sice dočkalo rovněž určité pozor-
nosti  – hlavně v  pracích Milana Myšky a  Jaroslava 
Čechury –, větší práce jsou však zřejmě vzhledem ke 
značné heuristické náročnosti výjimečné. Proto je 
třeba s potěšením uvítat publikování rozměrné mono-
grafie věnované studiu protoindustriální společnosti 
na příkladu obce Stružinec, ležící v severovýchodních 
Čechách na panství Lomnice nad Popelkou.

Lokalita pro výzkum byla velmi dobře vybrána. 
Stružinec byl od sklonku 18. do poloviny 19. století 
poměrně malou obcí s  přibližně 500–800 obyvateli, 
je vhodný pro aplikaci zvoleného metodického postu-
pu – uplatnění tzv. rekonstrukce rodin. Určitým pro-
blémem je pouze nižší početnost zkoumané populace 
v  první polovině 18. století, která neumožňuje vždy 
dostatečnou reprezentativnost získaných výsledků. 
Podstatné bylo, že právě ve vymezené etapě do polo-
viny 19. století procházela obec typickou proměnou 
socioekonomické struktury spojenou s  rozvojem 
domácké tkalcovské výroby. Velkou předností je také 
výborné dochování potřebných pramenů, především 
církevních matrik a  pozemkových knih, ale i  řady 
dalších (např. status animarum, urbář, soupis podda-
ných, katastry). Jedinečným materiálem je pak rekon-
strukce stružineckých rodin realizovaná kaplanem 
Antonínem B. Mákou na počátku 20. století, která se 
stala podstatným zdrojem výzkumu.

Autorka zdůrazňuje, že propojení kvantitativního 
a  kvalitativního přístupu se stalo jedním ze základ‑
ních východisek uvedeného výzkumu. Především ze 
záznamů v církevních matrikách vytvořila rozsáhlou 
databázi celkem 782 rodinných listů členěných podle 
charakteru získaných údajů do šesti základních sku-
pin, které autorka využila k dalším obecným analýzám 
i zachycení konkrétních životních příběhů.

Publikace je strukturována do tří celků: čtenář je 
na základě obsáhlé zahraniční i  domácí odborné lite-
ratury v  úvodních kapitolách seznámen s  dosavadní-
mi výsledky zkoumání historické rodiny, procesem 
protoindustrializace, ale též s  použitými prameny, 
metodickými postupy i se studovanou lokalitou. Jádro 
práce tvoří dva obsáhlé celky, z  nichž rozsáhlejší prv-
ní orientuje pozornost k  analýze populačního vývo-
je (s.  87–189), druhý pak k  majetkovému transferu 
(s. 191–267). Kromě závěru autorka do publikace zahr-
nula i  padesátistránkový seznam pramenů, literatury 
a dalších zdrojů a také obrazovou a tabulkovou přílohu.

V  části věnované populačnímu vývoji je pozor-
nost upřena zejména ke studiu sňatečnosti, plodnosti 

a úmrtnosti, do samostatné kapitoly je vyčleněna pro-
blematika nemanželských dětí a  svobodných matek. 
Výzkum při studiu sňatečnosti osvědčil pro protoin-
dustriální oblasti typický nižší sňatkový věk, kompa-
race s dosavadními sondami v Čechách zde prokázala 
dokonce vůbec nejnižší úroveň. Vyplynula z  něj též 
určitá uzavřenost venkovského prostředí, v  případě 
Stružince registrujeme po celou dobu velmi malý 
vliv migrací, při sňatcích dominuje okruh vymezený 
lomnickým panstvím a vzdáleností do deseti kilomet- 
rů kolem obce. Studium plodnosti nepotvrdilo úva-
hy o  nižší plodnosti v  protoindustriálních oblastech, 
naopak byla poměrně vysoká a počet dětí v rodinách 
se hlavně od přelomu 18. a 19. století dále zvyšoval. 
Poměrně překvapivá byla výrazně nižší kojenecká 
úmrtnost ve srovnání s  celozemským průměrem, 
což je vysvětleno hlavně delší možností laktace než 
v zemědělských oblastech, kde ženy vzhledem k cha-
rakteru prací musely kojení dříve přerušovat. Praš-
nost tkalcovského prostředí se naopak promítla do 
vyššího výskytu úmrtí způsobených plicním onemoc-
něním. Z výzkumu zdejší české venkovské společnos-
ti vyplynul mnohem nižší podíl nemanželských dětí 
než v  celozemských průměrech i  srovnávaných son-
dách, u nás též např. velmi výrazně nižší ve srovnání 
s  německou populací Jesenicka, související zde nej-
spíš s lepší dostupností sňatků vzhledem k ekonomic-
kému charakteru lokality. Zajímavostí je opakovaný 
výskyt svobodných matek v  rodině, který naznačuje 
možnou nižší stigmatizaci těchto žen.

Studium populačních poměrů je v  dalším oddílu 
spojeno s analýzou majetkových transferů a dědické-
ho práva v  protoindustriálním prostředí Stružince. 
Excerpcí dat z  jedenácti pozemkových knih autorka 
vytvořila početný soubor 552 majetkových transakcí, 
předností je, že jeho rozbor mohla propojit s výsled-
ky rekonstrukce rodin a  ke komparaci využít práce 
z nedávného studia této tematiky ve venkovském pro-
středí (A. Velková, J. Grulich, M. Skořepová aj.). Cha-
rakteristické je dodržování rodové posloupnosti i  po 
změně dědického práva Josefem II. v roce 1787, typic-
ké hlavně pro selské a chalupnické usedlosti, zatímco 
u domkářů je velmi početný výskyt nepříbuzných kup-
ců, ochotných zaplatit požadovanou cenu za nemovi-
tost. Existovaly určité rozdíly v délce hospodaření na 
usedlostech, nejdelší držba se vyskytovala u selských 
usedlostí, poněkud kratší u  chalupnických, výrazně 
kratší pak byla u  domkářů. U  sedláků a  chalupníků 
převažovalo předání usedlosti za života hospodáře, 
mohlo být spojeno i  se vstupem nového hospodáře 
do manželství, věno mnohdy sloužilo k  vyplacení 
gruntu. Výzkum potvrdil preferenci sociálně homo-
genních sňatků, především u sedláků do roku 1787, 
která značí určitou uzavřenost této vrstvy. Zahrnuta 
je postupná proměna sociální struktury Stružince, 
pro počátek 18. století charakteristické selské a cha-
lupnické usedlosti s  dostatkem půdy k  hospodaření, 
v průběhu 18. století utváření pro protoindustrializaci 
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podstatné domkářské vrstvy, která se v první polovi-
ně 19. století stává v  obci převládající a  vlastní více 
než polovinu nemovitostí; převažujícím zdrojem její 
obživy je domácké tkalcovství. Specifická pozornost 
je upřena rovněž k  otázce převzetí usedlosti ženou, 
zejména po úpravě v  roce 1791, a  k  institutu proza-
tímního hospodáře spravujícího grunt do nástupu 
oprávněného dědice. Závěrečná kapitola se zaměřu-
je na problematiku výměnku; analýzou 176 zápisů 
z  pozemkových knih potvrzuje autorka závěr, že byl 
záchrannou sítí osob po ukončení pracovní aktivity 
a závisel na velikosti a ekonomickém stavu usedlosti.

Publikace je nesporným dílčím přínosem pro 
studium populačního a  sociálního vývoje i  majetko-
právní praxe v  protoindustriální oblasti. Přestože 
je práce věnována populaci jediné neveliké lokality, 
vyniká širokým komparativním základem s  využitím 
zahraniční i domácí literatury. Předností je též dobré 
strukturování a přehlednost práce založené na kvalit-
ní heuristice. Tu potvrzuje i 49 tabulkových přehledů 
v  textu a dalších deset v přílohové části, které vytvá-
řejí vhodný základ pro další srovnání. Práce je kon-
cipována velmi pečlivě, nepřesnosti  – např. připsání 
autorství práce o poddanském obyvatelstvu na panství 
Hluboká nad Vltavou v 17. a 18. století T. G. Masary-
kovi (s. 310) – jsou zcela ojedinělé. Potřebná by byla 
komparace s  dalšími protoindustriálními oblastmi, 
například Jesenickem, kde před léty prováděl výzkum 
M. Myška, ale výsledky bohužel nebyly publikovány.

Lumír Dokoupil

SPURNÝ, Matěj: Most do budoucnosti : Laboratoř 
socialistické modernity na severu Čech. Praha: Karoli-
num 2016, 288 s. ISBN 978-80-246-3332-9.

Monografie historika Matěje Spurného z Ústavu hos-
podářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie 
věd ČR je výsledkem jeho postdoktorského projektu 
Velký experiment socialistické moderny, podpořeného 
Grantovou agenturou České republiky. Spurný na 
necelých tři sta stranách vypráví příběh severočes-
kého Mostu – kdysi významného královského města, 
povrchovou těžbou hnědého uhlí vymazaného z kraji-
ny a následně znovu, s velkými ideály budovaného na 
zelené louce. Nejedná se však jen o chronologický pří-
běh likvidace starého Mostu, podložený zevrubným 
studiem archivních pramenů, sekundární literatury 
a  rozhovory s  pamětníky (byť v  rozsahu pramenné 
báze nelze autorovi nic vytknout). Lokální téma Spur-
ný zasazuje do kontextu obecných dějin a přistupuje 
k němu hned z několika výzkumných rovin. Jde o pět 
perspektiv, kterými nazírá poválečné osudy Mostu  – 
odcizení, čísla, utopie, kritika a  smíření, přičemž se 
v jeho výkladu střídají teoretické úvahy i faktografická 
líčení jednotlivých událostí. Přestože může zvolená 
struktura na první pohled působit chaoticky, vzniká 

tím čtivá mozaika historických událostí a  kulturní-
ho života obyvatel „města v  likvidaci“. Nejde proto 
o klasickou historickou monografii – autor se dotýká 
i témat z dějin umění, jako jsou utopické architekto-
nické a urbanistické koncepty nebo památková péče. 
A  zatímco kapitoly věnované problematice likvidace 
města z  pohledu dějin památkové péče patří k  veli-
ce přínosným, poněkud nadbytečně a  neoriginálně 
působí dlouhé pasáže o  městských utopiích, byť 
oceňuji myšlenku zasazení budování nového Mostu 
do tehdejších teoretických proudů a domácí diskuze 
o funkcích a podobách moderního města.

Díky netradičně zvoleným perspektivám se Spur-
ný vedle nárysu podhoubí dobového technokratic-
kého myšlení a  vylíčení samotného rozhodovacího 
procesu o  likvidaci města, dostává i k  tématům kaž-
dodennosti života jeho obyvatel během divokých 
let poznamenaných demolicemi a  přemisťováním. 
Zvláštní pozornost je věnována osudům mosteckých 
Romů/Cikánů – jde však o zajímavou vsuvku, s ohle-
dem na autorovo badatelské zaměření pochopitel-
nou,8 a nadto velice poutavou, která dokresluje realitu 
Sudet a  tehdejším režimem nezvládnutou asimilaci, 
ústící v nakonec v segregaci obyvatel.

Jako důležitý aspekt Spurného rekonstrukce 
dobového myšlení vnímám mimo jiné jeho pojetí 
města jako místa paměti  – konkrétně paměti nouze 
a strádání. Zcela v souladu s Norovým konceptem les 
lieux de mémoire figuruje, coby událost v  kolektivní 
paměti, vzpomínka na protesty za zlepšení životních 
podmínek horníků, zejména pak velká mostecká stáv-
ka v roce 1932, která na sebe strhla celorepublikovou 
pozornost a nakonec vyústila v přijetí kompromisních 
požadavků. Spurný tak identifikuje starý Most i jako 
symbolické místo paměti, spojené s  tradicí boje za 
sociální spravedlnost.

Na závěr bych ráda vyzdvihla zvolený metodolo-
gický přístup opírající se o  východiska environmen-
tálních dějin (environmental history), zabývající se 
vztahem mezi člověkem a  jeho životním prostředím. 
Příběh likvidace starého Mostu, povrchová těžba 
hnědého uhlí a  stejně tak výstavba nového města 
je příběhem drastické proměny krajiny, jíž zvolená 
metodologická perspektiva dobře odpovídá. Největ-
ším přínosem Spurného práce je však snaha propojit 
environmentální a sociální dějiny (což sám označuje 
jako slabé místo v dosavadním bádaní v  rámci obou 
disciplín), a  to cestou plastického vykreslení jednot-
livých mocenských a sociálních skupin, na rozdíl od 
abstraktního pojímání kolektivní role „lidstva“ v pro-
cesu změn životního prostředí, jak to činí tradiční 
environmentální dějiny. Vedle zacílení na jednotlivé 
skupiny společnosti ale Spurný doplňuje rekonstrukci 
dobového myšlení i velice podnětným rozborem zdro-

8 Matěj Spurný se problematikou menšin zabýval 
např. v práci Nejsou jako my. Česká společnost a menši‑
ny v pohraničí (1945–1960). Praha 2011.

LITERATURA RECENZE A ZPRÁVY O LITERATUŘE
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je legitimity státní moci v  socialismu (překračující 
pouhý monopol legitimního násilí a  kontroly komu-
nistické strany).

V  loňském roce se publikace dočkala anglického 
vydání (Making the Most of Tomorrow. A  Laboratory 
of Socialist Modernity in Czechoslovakia), a  přestože 
od vydání české verze uplynuly již čtyři roky, zůstává 
(zejména z  metodologického hlediska) podnětnou 
inspirací pro další nejen historické, ale i kunsthisto-
rické práce zabývající se architekturou, urbanismem 
a památkovou péčí.

Magdaléna Mrázková

ŤAVODOVÁ, Mária (ed.): Zvolenský zámok  – Od 
sídla kráľov po Slovenskú národnú galériu. Bratislava: 
Slovenská národná galéria 2019, 127 s. ISBN 978-80-
8059-226-4.

Zvolenský zámok ako významná gotická a renesanč-
ná pamiatka stredného Slovenska sa po viac než 
polstoročí dočkala snáď prvej vedecky koncipovanej 
publikácie, ktorá prináša celkom šesť chronologicky 
radených kapitol o  dejinách zámku. Prekvapivým 
momentom už pri otvorení samotnej publikácie je 
fakt, že nedisponuje ani prehľadom obsahu, ani štan-
dardným úvodom, preto nemožno ani uviesť, čo bolo 
cieľom kolektívu autorov pri predkladaní tejto publi-
kácie verejnosti. Prvá časť publikácie (s. 5–17), ktorej 
autorom je Martin Miňo, pojednáva o najstarších deji- 
nách Zvolena a areálu Zvolenského zámku. Predsta-
vuje stopy osídlenia vo Zvolenskej kotline i skromné 
výsledky doterajších archeologických výskumov na 
zámku, ktoré odkryli relikty zaniknutej sakrálnej stav-
by a kráľovskej kúrie na mieste neskoršieho zámocké-
ho kastela. Prvotná architektúra na zámockom návrší 
bola datovaná do 13. storočia a  stotožnená s  hrad-
skou farou sv. Mikuláša, písomne zmieňovanou už 
v  druhej polovici 13. storočia. Z  doterajšieho výsku-
mu tak vyplýva, že v tejto lokalite stála od 12. storočia 
budovaná trojloďová bazilika sv. Mikuláša a palácová 
stavba – tzv. kráľovský dom. Románska etapa areálu 
skončila vybudovaním zámockého kastela počas vlá-
dy kráľa Ľudovíta Veľkého z Anjou pred rokom 1382.

V  druhej časti publikácie (s. 19–33) zhodnotil 
historik Pavol Maliniak neskorostredoveké dejiny 
zámku, ktoré charakterizovala zmieňovaná výstavba 
zámockého kastela Ľudovítom Veľkým a jeho pobyty 
vo Zvolene v  70. rokoch 14. storočia. V  roku 1380 
sa tu Ľudovít dokonca stretol s  vojvodom Leopol-
dom III. Habsburským a v tom istom roku aj s českým 
kráľom Václavom  IV. Luxemburským. Od 20.  rokov 
15. storočia sa zámok stal súčasťou venných majet-
kov uhorských kráľovien spolu s  najvýznamnejšími 
dolnouhorskými (dnes stredoslovenskými) banskými 
mestami. V tejto tradícii pokračovali aj ďalší uhorskí 
králi  – Matej Korvín daroval zámok i  banské mestá 
svojej manželke Beatrix Aragónskej, ktorá naň dosa- 

dila ako kastelána Taliana Perotta de Vesach. Práve 
kráľovná Beatrix investovala do stavebných prác na 
zámku koncom 15. storočia nezanedbateľné pro-
striedky. Počas vlády Vladislava  II. Jagelovského 
bol zámok spolu s  kremnickou mincovnou komo-
rou prenajatý komorským grófom Jánovi a  Jurajovi 
Thurzovcom. Po roku 1524 sa dostal opäť do krá-
ľovskej správy, ktorú reprezentovali úradníci Márie 
Habsburskej. Od roku 1548, keď sa Mária vzdala 
venných majetkov na dnešnom strednom Slovensku 
v prospech svojho brata Ferdinanda I., boli správca-
mi zámku rôzni kapitáni, ktorí spravidla zastávali aj 
funkciu zvolenských županov.

Tretia časť (s. 35–59) je ťažiskovo venovaná prvej 
polovici 17. storočia, keď bola na zámku počas proti-
habsburského povstania Gabriela Bethlena v rokoch 
1620 až 1621 uschovaná uhorská kráľovská koruna 
a korunovačné klenoty. Je škoda, že jej autorka Zuza-
na Ludiková pri koncipovaní tejto kapitoly vychádza-
la okrem jednej výnimky len zo sekundárnej literatúry. 
V polovici 16. storočia sa Zvolenský zámok stal v plnej 
miere integrálnou súčasťou protiosmanskej obrannej 
línie dolnouhorských banských miest a  jeho správa 
podliehala Dolnorakúskej komore. Keďže na financo-
vanie posádky i obrany zďaleka nepostačovali výnosy 
zámockého panstva, museli byť výdavky pokryté tak 
z príjmov kremnickej mincovnej komory, ako aj z čes-
kých krajín a  Moravy. Dolnorakúska komora tak od 
konca 16. storočia pristúpila k prenajímaniu, prípad-
ne zálohovaniu panstva viacerým uhorským mag-
nátom (Pálffyovcom, Dersffyovcom a  od roku 1619 
Eszterházyovcom).

Tak panstvo i zámok v prvej štvrtine 17. storočia 
prešiel do vlastníctva Eszterházyovcov, čím sa zaobe-
rá štvrtá časť publikácie (s. 61–83). Autorka štvrtej 
časti Diana Duchoňová sa venovala najmä majet-
kovým transakciám v  súvislosti s  panstvom Zvolen 
medzi jednotlivými členmi rodu Eszterházy v  prie-
behu 17.  storočia. Na s. 67 sú evidentne nesprávne 
popisy pri reprodukciách archívnych dokumentov. Na 
s. 70 sa Duchoňová odvoláva na genealogickú tabuľ-
ku, ktorá sa však v publikácii nenachádza. Nepríjem-
ným prekvapením Duchoňovej kapitoly je fakt, že 
obdobiu 18. storočia venovala len necelú dvojstránku. 
Vlastníctvo Eszterházyovcov sa vo Zvolene skončilo 
predajom panstva v roku 1805 komorskej správe, teda 
štátu. Pritom už v 60. rokoch 18. storočia sa v systéme 
komorských panstiev objavil aj tzv. Zvolenský provi-
zorát – znamenalo to, že Eszterházyovci prenajímali 
panstvo komorskej správe už skôr? Alebo prišli o časť 
panstva už v priebehu 18. storočia? Na uvedené otázky 
čitateľ nenájde v kapitole D. Duchoňovej žiadne odpo-
vede, pritom z hľadiska hospodárskych dejín i novšie-
ho vývinu panstva ich možno pokladať za kľúčové.

Autorom piatej časti o stavebno -historickom vývo-
ji Zvolenského zámku (s. 85–105) je Michal Šimko-
vic, ktorý chronologicky hodnotí jednotlivé stavebné 
etapy zámockej architektúry. V texte Gotický hrad sa 
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pokúša identifikovať inšpiračné zdroje pre výstavbu 
anjouovského kastela v  druhej polovici 14. storočia. 
Za takéto zdroje pokladá najmä podobné hrady kas-
telového typu v  rakúskych a  českých krajinách z  13. 
storočia. O investíciách a renesančnej prestavbe zám-
ku kráľovnou Beatrix Aragónskou sa autor zmieňuje 
len okrajovo, hoci o  téme boli publikované viaceré 
hypotézy (V. Husák 2005/2006). V  texte Renesanč‑
ná pevnosť sa autor kapitoly zameral na problemati-
ku výstavby renesančného opevnenia zámku, ktorú 
reprezentuje najmä mohutný delostrelecký bastión, 
dnes oddelený od zámockého areálu frekventovanou 
cestnou komunikáciou.

V poslednej šiestej časti (s. 107–127) sa autorka 
Mária Ťavodová venuje histórii zámku po roku 1805, 
keď sa ocitol v  štátnej správe. Opäť nepríjemne pre-
kvapivo je aj v  tomto texte ignorované celé obdobie 
19.  storočia a  autorka sa zaoberá len problémami 
obnovy zámku v  20.  storočí. Priam nepravdivým je 
jej konštatovanie, že Pokiaľ vieme pomerne podrobne 
mapovať stredoveké dejiny zámku a  máme aj dobré 
poznatky z  oblasti stavebno ‑historického vývoja, od 
roku 1805 sa o dejinách a premenách tejto významnej 
historickej stavby dozvedáme len sporadicky (s. 109). 
Autorka tak úplne prehliadla fakt, že v  Slovenskom 
banskom archíve v  Banskej Štiavnici je deponovaný 
dokonca celý archívny fond Komorské panstvo Zvo-
len – Dobrá Niva, ktorý obsahuje 127 vecných skupín, 
pričom archívny fond zahŕňa roky 1254 až 1869. Ani 
v tejto kapitole, ani v ostatných v rámci recenzovanej 
publikácie nie je žiadna zmienka o tom, že by autori 
vôbec využili nejaké z  dostupných prameňov v  tom-
to archívnom fonde. Ďalšie pramene mohla autorka 
nájsť k  dejinám zvolenského panstva v  tom istom 
archíve aj vo fonde Hlavný komorsko -grófsky úrad 
v  Banskej Štiavnici. Chronologicky uzatvára celú 
kapitolu i samotnú publikáciu otvorenie stálej expozí-
cie Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zám-
ku v roku 1969.

Napriek tomu, že Slovenská národná galéria síd-
li už 50 rokov na Zvolenskom zámku, dočkali sme 
sa publikácie, v  ktorej čitatelia nenájdu k  200-roč-
nému obdobiu histórie tejto pamiatky a  panstva 
(v  18. a  19.  storočí) takmer žiadne informácie a  aj 
to minimum vychádza len z  doterajších publikácií. 
I  keď recenzovanej práci chýba úvod, záver, register 
i popisy k veľkým obrazovým prílohám na dvojstrán-
kach, očakával by som aspoň po obsahovej stránke jej 
vyššiu kvalitatívnu úroveň s ohľadom na veľký časový 
odstup od získania zámku do správy národnej galé-
rie, počas ktorého bol dostatočný priestor zrealizovať 
seriózny historický výskum o dejinách panstva i zám-
ku. V ostatných rokoch sa viaceré podobné pamiatky 
na Slovensku dočkali detailných vedeckých i graficky 
atraktívnych monografií (Ľupča, Spišský hrad, Spiš-
ská kapitula atď.), no zdá sa, že v prípade Zvolenské-
ho zámku zostáva táto úloha ešte nesplnená.

Miroslav Lacko

JAKUBEC, Ivan – ŠTEMBERK, Jan: Cestovní ruch 
pod dohledem Třetí říše. Praha: Univerzita Karlova – 
Nakladatelství Karolinum 2018, 310 s. ISBN 978-80-
246-4127-0.

Dvojice předních tuzemských odborníků na moderní 
a  soudobé dějiny mobilit a  cestovního ruchu, kte-
rá působí na pražských univerzitních pracovištích 
(Filozofická fakulta a  Fakulta humanitních studií 
Univerzity Karlovy, Fakulta mezinárodních vztahů 
Vysoké školy ekonomické) se ve své publikaci poku-
sila zaplnit jinak velmi citelnou mezeru v dosavadním 
komplexně pojatém bádání o  dějinách cestovního 
ruchu v historicko -geografickém prostoru nejen čes-
kých zemí, ale celého bývalého Československa. 
V  hlavním výstupu nakonec úspěšně završeného 
tříletého výzkumného projektu (podpořeného Gran-
tovou agenturou ČR) se autoři věnují základním 
rámcům a  strukturám cestovního ruchu ve velmi 
pohnutém a historicky „mnohovrstevnatém“ období 
let 1939–1945. Ačkoliv se autoři mohli při své bádá-
ní již opřít o některé předešlé dílčí studie a sondy do 
pojednávané problematiky (ať již ze své autorské 
dílny, nebo například od Jana Rychlíka, Jiřího Pokor-
ného, Alžbety Kratinové -Čornejové, Jana Špringla, 
Petra Karlíčka, Jána Oriešky, Jany Pitekové, Radky 
Šustrové, Dagmar Magincové nebo Miroslava Sabo-
la – pokud bych měl namátkou zmínit některé české 
a  slovenské experty a  expertky), v  tuzemské histo-
riografii patří toto téma mezi obrazně řečeno „terén 
značně nezmapovaný“, což obecně souvisí s doposud 
značně střídmě a selektivně zpracovanými sociálními 
a kulturními (a dílem i politickými a hospodářskými) 
dějinami období druhé světové války. I  proto velmi 
ambiciózní volba a první pokus o souhrnnější ucho-
pení problematiky cestování a  cestovního ruchu ve 
válečném období zaslouží ocenění, ač s sebou přiro-
zeně přináší mnohá konceptuální úskalí a také heuri-
stická omezení, jimž byli autoři nuceni čelit i při psaní 
recenzované knihy.

V  prvé řadě se jedná o  teritoriální roztříštěnost 
jednotlivých „příběhů“ (charakteristiky protektorát-
ního dění na poli cestovního ruchu, pohled z  Třetí 
říše doprovázený dílčími perspektivami Sudet a  dal-
ších odtržených území okupovaného Českosloven-
ska a  konečně reflexí situace v  tzv. první Slovenské 
republice), kterou se autorům poměrně úspěšně 
podařilo eliminovat díky využití již osvědčeného sché-
matu z  předešlých podobně pojatých děl (např. kni-
hy Jana Štemberka: Fenomén cestovního ruchu: 
možnosti a  limity cestovního ruchu v  meziválečném 
Československu. Pelhřimov  – Praha 2009). Čtenáři 
a  čtenářky jsou tak postupně seznamováni s  dílčími 
perspektivami bádání, ať je to obecnější pohled na 
tzv. politiku cestovního ruchu (tj. zejména zakotvení 
cestovního ruchu v  organizačních strukturách stát-
ních, správních a  hospodářských celků), nebo na 
širší rámce fungování cestovního ruchu s přesahy do 
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společenského dění a  válečné každodennosti (např. 
volného času, etnicko -rasových, geografických či 
právně -administrativních omezení) a  konečně se 
čtenáři mohou seznámit s  konkrétnějšími segmenty 
a  „mikro -perspektivami“ fungování této specifické 
sféry (např. v oblasti poskytování ubytovacích a stra-
vovacích služeb, dopravních možností a  dále pak 
z  perspektivy tzv. domácího cestovního ruchu reali-
zovaného na daných územích a prostřednictvím cha-
rakteristiky cestovního ruchu zahraničního). Ačkoliv 
z  mého pohledu by některé pasáže bylo možné pro 
lepší přehlednost a  srozumitelnější vyznění integro-
vat propojit více do jednolitého textu (např. některé 
části kapitoly o  politice cestovního ruchu s  vybraný-
mi pasážemi o  předpokladech účasti na cestovním 
ruchu, případně pak části o  zahraničním cestovním 
ruchu), celkově tak před čtenáři a čtenářkami vyvstá-
vá velmi neotřelý a  komplexní pohled na válečnou 
realitu – často doposud jak nás, ale i v zahraničí spíše 
zkoumanou (a  pod vlivem mnoha desetiletí budova-
ného obrazu populární paměti vnímanou) ryze skrze 
dichotomní a  často pouze existenciálně -represivní 
kategorie (a  separátně líčené dějiny států, národů, 
etnik, ideologií, vítězů, poražených, obětí…).

Plastičnost historické (re)konstrukci obrazu 
cestovního ruchu dodává velmi obsáhlý a  místy až 
minuciózně pojatý pramenný výzkum, který se svým 
záběrem snaží alespoň dílem překonat jak roztříš-
těnost, tak i  torzovitost či nedochovaní některého 
pramenného materiálu (např. klíčového archivního 
fondu Ústředního svazu pro cizinecký ruch, fondů 
mnoha podniků, jako je např. ČEDOK, turistických 
spolků jako např. Česká obec turistická, Pohorská 
jednota Radhošť, fondů spolků německých či maďar-
ských apod.). Těžiště výzkumu spočívá především 
v  bádáních jak v  českých, moravských a  slezských, 
ale také slovenských, německých a  rakouských 
archivech, tak v  práci s  dobovými tištěnými prame-
ny (zejména statistické povahy, periodiky, dobovou 
sekundární literaturou a  literaturou memoárovou). 
Autorům se díky analýze a  interpretaci široké palety 
těchto zdrojů podařilo vyhnout jakékoli „provinčnos-
ti“ jejich závěrů (jinak řečeno určených „ke konzu-
maci pouze v  místních poměrech“), naopak závěry 
obdařili mimořádně přínosným transnacionálním 
rozměrem, který tak skýtá možnosti reflexe expertní 
komunitou i  na mezinárodní scéně. Ačkoliv v  oblas-
ti zkoumání fungování „makro -struktur“ a  dopadů 
popisovaných opatření v  „mikrosvětě“ jednotlivých 
společností či životech jednotlivců by bezesporu bylo 
možné závěry ještě prohloubit (a věřím, že se to stane 
jednou z  dalších možných cest bádání v  budoucnu), 
dílo autorského dua Jakubec – Štemberk si pozornost 
v mezinárodním prostředí jistě zaslouží. Když se však 
vrátím zpět k tuzemskému (nejen) oborovému kontex-
tu, i díky uměřenému a kultivovanému jazyku, který je 
srozumitelný a  čtivý i  pro širší okruh čtenářů a  také 
vzhledem k  zařazení mnoha unikátních obrazových 

příloh by kniha mohla zaujmout i mnoho tuzemských 
zájemců o problematiku dějin cestování a cestovního 
ruchu, a to nejen období druhé světové války.

Pavel Mücke

BUKOVSKIJ, Vladimír: Moskevský proces. Praha: 
Volovox Globator  – Ústav pro studium totalitních 
režimů 2014, 792 s. ISBN 978-80-7511-108-1.

Vladimír Bukovskij ve své publikaci obsahově nava-
zuje na svá předchozí díla, například na dílo A vítr se 
vrací, v němž zachytil složitý život sovětského disen-
tu, včetně svých osobních zkušeností. Recenzova-
ná monografie je skutečně velmi rozsáhlým dílem, 
kterému bylo všemožně bráněno ve vydání, jelikož 
obsahuje důkazy o propojení mezi některými západ-
ními a sovětskými politiky. Autor na téměř osmi stech 
stránkách vystihuje absurditu světa zejména v posled-
ních dvaceti letech studené války.

Bukovskij, sovětský disident vyhoštěný v  roce 
1976 ze SSSR, byl během celého svého života často 
konfrontován se zrůdností sovětského aparátu. Po 
nucené změně domova se snažil publikovat práce 
o zvrácenosti sovětského režimu a přesvědčit tehdej-
ší západní společnost o tom, že Sovětský svaz pouze 
manipuloval s jejich myšlením. I proto odjel po pádu 
SSSR do Moskvy, kde se mu podařilo získat přístup 
k  tajným dokumentům, na čemž založil podstatnou 
část knihy. Při moskevském pobytu se mu podařilo 
tajně okopírovat stovky stran utajených materiálů 
usvědčujících SSSR z  účasti na několika světových 
událostech. Hodnota Moskevského procesu spočívá 
v  tom, že archivy byly zpřístupněny pouze za vlády 
Borise Jelcina, a  proto jsou prameny vyskytující se 
v  recenzované publikaci naprosto jedinečné a v  sou-
časné době bohužel nedostupné. Knihu autor proložil 
nejen archivními materiály, ale také osobním komen-
tářem k dané situaci.

Publikaci rozdělil do dvou dílů příznačně nazva-
ných Na Východě a  Na Západě. Autor rozčlenil text 
celkem do sedmi kapitol. V  první sekci se dočteme 
o  již zmíněném propojení světa, zejména finančním, 
za nímž stál sovětský režim. Následně Bukovskij 
přináší vlastní pohled na studenou válku, včetně 
hodnocení vítězné strany, které leckoho překvapí. 
Velký prostor věnuje problematice vydání své knihy, 
přičemž často slýchával věty typu: K čemu bude vydání 
těchto materiálů? anebo Komu tím pomůžeme, když 
vydáme tuto knihu? Mnohdy Bukovskij narážel i  na 
nepochopení ze strany západní společnosti, přede-
vším vydavatelských domů, podle nichž by vydání 
knihy vyvolalo znepokojení nebo zmatení západní spo-
lečnosti. Nemalý úsek textu pojednává o Bukovského 
pobytu v  Moskvě, o  jeho studiu v  tajných archivech 
a  o  komunikaci s  médii, státními úřady a  bývalými 
členy KGB. Autor při něm zaznamenal vyhrocenou 
politickou a společenskou situaci začátku 90. let. Jako 
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bývalý disident si všímá i materiálů týkajících se lid-
ských práv a života disidentů v SSSR, včetně problé-
mů, které činili sovětskému vedení, jejich umístění do 
psychiatrických léčeben nevyjímaje. V  poslední části 
prvního dílu autor poukazuje na to, že ÚV KSSS vědě-
lo prakticky o  všem, co se odehrávalo ve státě nebo 
i o tom, jak se SSSR projevoval v zahraničí. Důkazy, 
které autor předkládá, jasně vyvracejí dosavadní teo-
rie o tom, že sovětské politbyro nevědělo o některých 
událostech. Sovětské ústředí mělo informace prak-
ticky o  všem, zejména prostřednictvím nechvalně 
proslulé KGB. Totéž platí i o generálním tajemníkovi 
Michailu S. Gorbačovovovi v závěrečné fázi existence 
Sovětského svazu. Ke Gorbačovi je Bukovskij v  celé 
knize velmi kritický. Podle něho se Gorbačov snažil 
pomocí perestrojky udržet komunistický režim při 
životě a  nikoliv režim uvolňovat. V  publikaci nalez-
neme i  takové absurdity, jako je nedůvěra západní 
společnosti k  názorům Bukovského, a  naopak slepé 
důvěřování sovětskému aparátu.

Druhá část publikace nazvaná Na západě poodha-
luje období tzv. détente, kdy autor předkládá průkazné 
materiály o sovětském ovládnutí celosvětové politiky, 
i  když si západní politici mysleli opak. Na několika 
stranách zachycuje paradoxní situace, v  nichž se 
zejména američtí představitelé snažili za každou cenu 
udržet pověstné status quo, ačkoliv Sověti jednali tak, 
jak jim vyhovovalo. Bukovského vysvětlení je jed-
noduché. Západní společnost, tj. kulturní, politická 
i  novinářská smetánka, upřednostňovala zachování 
appeasementu do té míry, že si přestala uvědomo-
vat podstatu pravdivých informací. Pochopitelně, že 
sovětští disidenti volali po zrušení détente a  po zvý-
šení nátlaku na SSSR. Jsou zde poskytnuty obsáhlé 
materiály k  sovětskému působení v  Afghánistánu 
nebo ve Východním bloku, zejména v Polsku. Bukov-
skij dává uvedené události do souvislostí, například 
ve vztahu k  účasti sportovců na olympijských hrách 
v  Moskvě roku 1980 a  posléze v  Los Angeles roku 
1984. Částečně zaznamenává i události spjaté s  roz-
kladem Východní bloku a  vůbec celého Sovětského 
svazu. Krátce se zmiňuje i o rozpadu komunistického 
režimu v  Československu. V  souvislosti s  utvářením 
nové Evropy poodhaluje politické jednání nejednoho 
západního představitele, který mnohdy stál za Gor-
bačovem. Uvedení lidé chtěli nadále spolupracovat 
se SSSR a vyhovoval jim stávající bipolární svět, což 
Bukovskij pochopitelně odsuzuje.

I přes prokazatelný přínos Moskevského procesu 
jak pro laiky, tak i pro historiky kniha obsahuje něko-
lik nemilých skutečností. Jedná se především o absen-
ci poznámkového aparátu, a také o chybějící seznam 
zdrojů, což je celkem pochopitelné vzhledem k tomu, 
že Bukovskij není historik. Tento nedostatek částečně 
vyvažuje citace původu materiálů přímo v textu knihy. 
Zcela opomenuty jsou použité textové zkratky ane-
bo rejstřík postav vyskytujících se v knize. Pro méně 
zasvěcené čtenáře zcela schází historický kontext 

k období před a po pádu SSSR. Pak jsou zde ovšem 
„věci“, za které autor pravděpodobně nenese žádnou 
odpovědnost. Níže předkládané okolnosti jdou prav-
děpodobně na vrub nejspíše českému vydavatelství. 
Týkají se především nevhodného formátu knihy, který 
z  Moskevského procesu učinil „špalek“, který špatně 
padne do ruky. Lehce zavádějící je i portrét mladého 
autora na obálce publikace, což by mohlo u  leckoho 
vyvolávat dojem, že se jedná o „proces“ s Vladimírem 
Bukovským. Budoucí opravené vydání by bylo vhodné 
doplnit také podnázvem knihy, který najdeme u ostat-
ních překladů. Například polský překlad je doplněn 
podnázvem Disident v  archivech Kremlu. Na obálce 
díla by také mohly být uvedeny problémy, se který-
mi se Bukovský při vydávání knihy potýkal, ať už se 
jednalo o zahraniční, nebo české vydání Moskevských 
procesů. Zmíněné aspekty by nejspíše dopomohly vět-
ší knižní popularitě, než jakou má dílo v dnešní době.

Moskevský proces Vladimíra Bukovského bych 
doporučil všem, kteří se zajímají o historii Sovětské-
ho svazu a jeho satelitů. Kniha je vhodná i pro čtená-
ře, jež si chtějí udělat jasno v tom, jak proradná byla 
ideologie komunismu pod hlavičkou SSSR. Obecně 
se dá říci, že publikaci si mohou přečíst především 
lidé, kteří se chtějí dozvědět něco o konci studené vál-
ky a  o  počátku nového uspořádání světa. Informace 
zachycené v knize nám pomáhají pochopit, na jakých 
tradicích stojí současné Rusko, včetně jednání jeho 
předních představitelů. Z knihy můžeme lehce vyvo-
dit, jaký postoj autor zastával a momentálně zastává 
ke své rodné zemi.

Richard Moravec

KNAPÍK, Jiří: Heller & Kristian aneb opavská 
Vest pocket revue (1933) / Hra „Kaolin a Majolika“ 
a  inspirace osvobozeným divadlem. Edice pramenů. 
Opava: Slezská univerzita v Opavě 2020, 215 s. ISBN 
978-80-7510-414-4.

Teatrologové, zasvěcení zájemci z  řad široké kul-
turní veřejnosti, ale i  opavští patrioti zpravení 
o  bezútěšném stavu materiální základny slezského 
divadelnictví bezesporu zajásali, když se od histori-
ka Jiřího Knapíka (1975) z  Ústavu historických věd 
Filozoficko -přírodovědecké fakulty Slezské univer-
zity v  Opavě a  autora publikace Heller & Kristian 
aneb opavská Vest pocket revue (1933) / Hra „Kaolin 
a  Majolika“ a  inspirace osvobozeným divadlem. Edi‑
ce pramenů. dozvěděli o  unikátním nálezu dávno 
zapomenuté avantgardní hry. Dílo absolventů čes-
kého gymnázia v Opavě Josefa Hellera (1910–1971) 
a Rudolfa Kristiana (1911–1938), kteří ke spolupráci 
na něm a  k  vlastní realizaci díla přizvali také svého 
spolužáka, talentovaného karikaturistu Josefa Molína 
(1912–1983) a další spřízněné duše, bylo totiž od své-
ho uvedení v  polovině září  1933 v  kateřinském kině 
Kosmos pro zájemce a  badatele nenávratně ztrace-
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no. Teprve pátrání profesora Knapíka po neznámém 
osudu Zdeňka Jermana (pseudonym Josefa Hellera) 
umožnilo navázat kontakt s  jeho synem a  přispělo 
k nalezení desetiletí „ztraceného“ díla.

Objev strojopisu scénáře hry s originálními akva-
rely scén Rudolfa Kristiana a perokresbami pro diapo-
zitivy od Josefa Molína inspirovalo autora publikace 
k rozsáhlému heuristickému bádání, jehož výsledkem 
je precizně zpracovaná edice pramenů obsahující 
vedle kritickým komentářem a podrobnými poznám-
kami opatřeného vlastního textu hry také úvodní 
studii s  nástinem vývoje opavského divadelnictví 
a zařazením autorů i samotné hry do dobového kon-
textu. Z doprovodného a následného textu opatřené-
ho množstvím portrétních, divadelních a  situačních 
fotografií, osobních dokladů, pohlednic, časopisec-
kých a  novinových výstřižků s  inzeráty a  kresbami, 
divadelních cedulí, korespondence a  dalších jed-
notlivin jednoznačně vyplývá důležitost nalezeného 
materiálu pro kulturní prostředí německé Opavy na 
počátku 30. let 20. století.

Hra Kaolin a  Majolika, nazývaná autorem edice 
s ohledem na inspiraci tvůrců díla poetikou a humo-
rem Osvobozeného divadla Voskovce a  Wericha též 
opavská Vest pocket revue (a potažmo celá edice), při-

náší nový (dosud neznámý) pohled na kulturní pro-
středí Opavy 30. let 20. století. Dokumentuje snahu 
nastupující generace mladých intelektuálů konfron-
tovat soudobou moderní tvorbu pražských avant-
gardních scén (se kterou se důvěrně seznámili během 
svých univerzitních studií) se zatuchlým prostředím 
konzervativní Opavy. Tvůrci, kteří vycítili nebezpe-
čí německého nacismu pro soudobou společnost, 
parodovali pomocí komických gagů, ostrých dialogů 
a vtipných narážek opavské maloměsto, komentovali 
aktuální dění ve městě a trefně popisovali jeho obyva-
tele a podniky. Hra, kterou Heller s Kristianem sami 
napsali, zrežírovali a ztvárnili v ní také hlavní postavy 
Aspoň Gips a  Sotva Beton, je cenná také propraco-
vaným autorským textem, který bezhlavě nekopíruje 
pražské vzory. Humor, který autoři do díla vkládají, je 
autenticky svázán s místem konání hry a charakterem 
jeho obyvatel.

Knapíkova edice dokumentů přináší doklad 
o  tvůrčím prostředí mladých intelektuálů a  existenci 
moderního umění v Opavě. Přestože se jedná (aspoň 
prozatím) o  ojedinělé svědectví tohoto druhu, před-
stavuje významnou kapitolu v  dějinách opavského, 
potažmo slezského divadla.

Kamil Rodan
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