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Recenze a zprávy o literatuře
NOVOTNÝ, Miroslav (ed.): Velké dějiny zemí Koru-
ny české. Tematická řada: Školství a vzdělanost. Pra-
ha: Paseka 2020, 723 s. ISBN 978-80-7432-985-2.

Na podzim roku 2020 vydalo nakladatelství Paseka 
v  rámci tematické řady prestižní edice Velké dějiny 
zemí Koruny české dlouho očekávanou publikaci věno-
vanou rozvoji školství a vzdělanosti v prostoru českých 
zemí. Dvanáctičlenný autorský kolektiv vedl Miroslav 
Novotný, jenž se zároveň zhostil nesnadné editorské 
role. Autorský kolektiv recenzované práce tvoří vedle 
něj zkušení autoři a autorky, realizující se dlouhodobě 
ve výzkumu dějin školství a  vzdělanosti, zařaditelní 
vesměs do střední a  starší generace badatelů. Ved-
le výše zmiňovaného editora do publikace přispěli 
(v abecedním pořadí) Ivana Čornejová, Tomáš Kasper, 
Dana Kasperová, Pavlína Kourová, Petr Kratochvíl, 
Milena Lenderová, Jiří Pokorný, Michal Svatoš, Petr 
Svobodný, Jan Šimek a  Růžena Váňová. S  ohledem 
na rozsah práce a  její složitou strukturu se nemůže 
předkládaná recenze věnovat pochopitelně podrobně 
veškerým textům. Pokusí se proto o stručnou charak-
teristiku jednotlivých částí monografie a poukáže na 
její silné stránky i slabší místa, přičemž určité zhodno-
cení díla jako celku předloží v závěru textu.

Recenzované dílo je strukturováno vedle úvodu 
(s. 11–16) do sedmi velkých tematických (a chrono-
logicky řazených) celků, tzv. hlav, které se vnitřně čle-
ní do většího počtu kapitol a podkapitol (s. 17–582). 
Zaměřme se tedy nyní právě na ně. Úvodní strany 
monografie věnují Miroslav Novotný s  Petrem Svo-
bodným stručnému objasnění cíle díla, jímž bylo 
pokusit se předložit vůbec první moderní a ideologicky 
nezatíženou syntézu dějin českého školství a  vzděla-
nosti od středověku až téměř do současnosti. Mezníky 
pro konec výkladu, byť v posledním oddíle překračo-
vanými směrem k přítomnosti, jsou léta 1998 a 2004 
označovaná za definitivní rozchod s érou socialistické 
školy. Ambice autorů směřovaly k  vytvoření široce 
pojaté publikace, která by zahrnula i mimoinstitucio-
nální formy vzdělávání všech typů a úrovní. Stručně 
jsou v  úvodní části načrtnuty základní kontury his-
toriografie dějin školství v  českých zemích (ústřed-
ní témata, osobnosti), což je patrně důvodem, proč 
u některých odkazů scházejí poněkud překvapivě prá-
ce, které by zde pozorný čtenář očekával (např. kva-
litní texty o dějinách [českého] školství otištěné před 
první světovou válkou v  Tobolkově České politice, 
texty o  inteligenci J. Havránka či A. Pokludové, prá-
ce o  prvorepublikovém období z  pera F. Morkese či 
T. Kaspera nebo odkaz na třísvazkové dílo Výchova 

a  vzdělání v  českých dějinách z  přelomu 80. a  90. let 
od autorského kolektivu vedeného J. Cachem, ostat-
ně stejně jako některé další práce posledně jmenova-
ného). Je jedině škoda, že autoři úvodu rezignovali 
na historiografii dějin vzdělanosti a  školství po roce 
1989, ačkoliv leccos naznačují průběžně v textu toho-
to oddílu. Navzdory absencím některých monografií 
či studií k  tématu, což je s  ohledem na široký záběr 
publikace vcelku pochopitelné, mají tvůrci úvodu 
nepochybně pravdu v tom, že předkládaná publikace 
obsahuje zřejmě nejucelenější a nejaktuálnější soupis 
literatury k  dějinám školství a  vzdělanosti v  českých 
zemích. Ocenit lze záměr tvůrců publikace zahrnout 
do výkladu také situaci ve vedlejších zemích Koruny 
české a  v  příslušných obdobích také na Slovensku 
a na Zakarpatské Ukrajině/Podkarpatské Rusi. Dále 
slouží úvod ke stručnému objasnění obsahu a členění 
práce a rovněž vysvětlení, na co je v publikaci kladen 
důraz. Co bohužel citelně schází, je vysvětlení, na 
základě jakého klíče byly stanoveny časové mezníky 
sloužící jako předěly mezi hlavními částmi knihy (hla-
vami). Pro objasnění: zmiňovanými mezníky jsou léta 
1526, 1773, 1848, 1918, 1948 a  1989, tedy vesměs 
významné předěly politického vývoje (výjimkou rok 
1773 odkazující na zrušení jezuitského řádu). A  tak 
se čtenář dozvídá například teprve v poznámce 5 čás-
ti o středověkých dějinách vzdělanosti, ukryté ovšem 
fakticky až na s. 595, že se podle autorů středověk 
v  českých zemích vymezuje právě tímto rokem, tře-
baže v případě pražské univerzity sahá tzv. univerzitní 
středověk až do reforem učiliště v letech 1609–1612. 
Podřízení vývoje celé vzdělávací soustavy jedinému 
časovému bodu je problematické. Je tedy na místě 
položit si otázku, jestli by četbě a  přehlednosti pub-
likace více neprospělo například členění, v  němž by 
prim hrálo určité téma, problém, úroveň vzdělávací 
soustavy apod., a v němž by se až sekundárně uplatni-
lo členění chronologické. Vedle nejednoznačného pře-
lomu středověku a novověku či problematického roku 
1773 (představoval skutečně natolik zásadní mezník 
pro veškerou výchovně vzdělávací oblast?) by se tím 
možná předešlo také čtenářsky ne úplně komfortnímu 
rozmělnění výkladu o  formování inteligence napříč 
různými kapitolami.

Rozsahem nevelký první oddíl knihy pojednává 
o  rozvoji školství a  vzdělanosti v  prostoru českých 
zemí do počátku 16. století (s. 17–56). Autorem vět-
šiny textu (s výjimkou úvodního vstupu, který napsal 
M. Novotný) je Michal Svatoš. Kvalitně zpracovaný 
text nestora českých středověkých dějin vzdělanosti 
přináší popis vývoje školské soustavy, rozlišení 
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jednotlivých typů a  úrovní škol, informace o  obsa-
hu a  organizaci výuky a  obecně klíčové poznatky ke 
vzdělanosti a  gramotnosti ve středověku. Pozornost 
poměrně velké části této kapitoly je věnována nej-
významnějšímu učilišti ve sledovaném prostoru  – 
pražské univerzitě, její genezi a  vývoji do počátku 
16. století, tedy zaměřuje se vcelku logicky na téma, 
kde se autor příslušné části cítil s  ohledem na dosa-
vadní badatelskou činnost oprávněně nejkomfortněji. 
Správně je zde zdůrazněna úloha Arnošta z Pardubic 
a  vůbec úřadu pražského arcibiskupa při konstituo-
vání univerzity a při jejím dozoru realizovaném pro-
střednictvím úřadu univerzitního kancléře. Důraz je 
položen rovněž na podporu, jíž se mladé univerzitě 
dostávalo ze strany církve například při rozkvětu 
učiliště v  závěru 14. století. Podrobně jsou v  textu 
vylíčeny například historie jednotlivých univerzitních 
kolejí, obsah a  organizace univerzitní výuky, způso-
by univerzitního studia a  zkoušení, příčina odtržení 
juristů od univerzity a vytvoření samostatné juristické 
(právnické) fakulty, resp. univerzity v roce 1372 (exi-
stovala do r. 1418/1419), okolnosti a dopady vydání 
Dekretu kutnohorského v  roce 1409 nebo působení 
Mistra Jana Husa na univerzitě. Na více místech je 
překračován časový rámec kapitoly, nutno dodat, 
že se tak děje jedině ku prospěchu věci. Na druhou 
stranu vykazuje kapitola některé nedostatky, jejichž 
odstranění by přínosný text snad ještě více obohati-
lo. Jmenujme alespoň větší zohlednění nižších škol 
v  moravském a  zejména slezském prostoru, školství 
židovského a  bratrského nebo více snahy o  zahrnutí 
vývoje v českých zemích do celoevropského kontextu 
(náznaky u  posledně jmenovaného, rozeseté na více 
místech kapitoly a  nepodpořené patřičnými odkazy 
na literaturu lze stěží hodnotit jako dostatečné), jež 
by umožnilo mj.  cenné srovnání situace ve sledova-
ném prostoru s jinými zeměmi. Vděčnými pomocníky 
se zde mohly stát například práce R. Ch. Schwingese, 
J. Frieda, R. Pernouda, F. Seibta, P. Morawa nebo dílo 
o učitelích a žácích ve středověku od autorské dvojice 
P. Riché a J. Verger (2006, česky 2011).

V  pořadí druhá tematická část knihy přibližu-
je vývoj školství a  vzdělanosti v  raném novověku, 
konkrétně v  průběhu let 1526–1773 (s.  57–137). 
Autorsky se na ní podíleli Ivana Čornejová, Milena 
Lenderová, Miroslav Novotný a  Jiří Pokorný. Ačko-
liv by textu velmi prospělo zařazení obecnějších 
některých prací, například o  lidovýchově P. Burkeho 
(2001, česky 2005) či R.  van Dülmena (1994, čes-
ky 2006), je pro něj charakteristické mnohem větší 
zahrnutí vývoje v  českých zemích do evropského 
kontextu, než jak se tomu stalo v předchozím oddíle, 
což lze jedině kvitovat. Ocenění si ovšem v  precizně 
napsaném oddíle zaslouží mnohem více skutečností, 
vyzdvihněme alespoň zařazení a  celkové provedení 
kapitoly o vzdělávání dívek, sondy do obsahu univer-
zitní výuky v raném novověku, průnik do školní kaž-
dodennosti, stať o  knižní kultuře, prostor vyhrazený 

slezskému prostoru (zejména v  části o  univerzitním 
školství) nebo zařazení  – byť rozsahem nevelkých  – 
kapitol o  židovském a  bratrském školství (vzděla-
nosti). Určité rozpaky budí naopak samo vymezení 
celého oddílu léty 1526 a 1773. Opravdu představo-
vala uvedená léta natolik závažný zlom v  dějinách 
školství a  vzdělanosti na českém území? Četba pří-
slušného oddílu totiž svědčí o  něčem jiném. Nadto 
je nutné uvést, že volba roku 1773 jakožto letopočtu 
zrušení Tovaryšstva Ježíšova jednak poněkud narušu-
je logiku preference politických mezníků pro členění 
hlavních částí knihy, jednak se závažnějším předělem 
jeví nástup Marie Terezie na rakouský trůn, resp. 
začátek její reformní činnosti, která zahrnula rovněž 
oblast školství a  vzdělávání. K  roku 1773 dodejme, 
že jím rozhodně nekončila platnost jezuitského škol-
ského předpisu Ratio studiorum (s. 61), neboť tento 
přetrval zrušení řádu a využíván byl i po jeho obnově 
v roce 1814. Větších změn doznal až v r. 1832, ale ty 
se týkaly spíše jen náplně výuky než tradičních peda-
gogických principů. Podobně lze pochybovat o  ote-
vření židovských ghett Josefem  II., které nastalo až 
v  důsledku revolučních změn v  letech 1848–1849. 
Jinak velmi erudovanému textu o  latinských školách 
jezuitů a piaristů by prospělo využití zajímavých prací 
o  moravských a  slezských učilištích od jejich před-
ního znalce Josefa Kolejky. Jejich absence je patrně 
důvodem, proč byla pozornost této kapitoly upřena 
na území Čech a  její autorka (I. Čornejová) čerpala 
především z  obecněji koncipovaných prací. Celkově 
zdařilému textu celého oddílu schází citelně kapito-
la o  přípravě na výkon zejména manuálních profesí 
a vůbec pro život jako takový (např. v rodině, ceších 
nebo čelední službě). Určité náznaky se sice nachá-
zejí roztroušeny napříč celým oddílem (např. na s. 79 
v  části o  vzdělávání dívek), nelze je ovšem hodnotit 
jako dostatečné. Jedinou socioprofesní kategorií, jež 
se dočkala samostatného zpracování způsobu profes-
ního vzdělávání, je duchovenstvo. V tomto směru by 
patrně prospělo zohlednění kvalitní kolektivní práce 
o dětech a dětství, vzniklé pod hlavičkou Historického 
ústavu AV ČR v roce 2019, což ale mohla objektivně 
znemožnit dlouhá prodleva mezi dokončením rukopi-
su příslušného oddílu a vydáním celé knihy.

Třetí oddíl knihy (s. 138–225) nese název 
Školství a vzdělanost osvícenské a obrozenecké éry 
(1773–1848). Vedle Miroslava Novotného partici-
povali na textu Milena Lenderová, Jiří Pokorný a Jan 
Šimek. Vnitřně poměrně složitě strukturovaná část 
představuje názorně rozvoj nižšího, středního i vyšší-
ho školství, školních knihoven, architektury školních 
budov, mimoškolních vzdělávacích aktivit (věda, uče-
né společnosti, akademie), knižní kultury, časopisec-
tví, cenzury a  přináší rovněž cenný vhled do školní 
každodennosti. Text podává erudovaný popis správy 
a  systému školství v  období po roce 1773, ačkoliv 
na více místech se autoři  – podotkněme, že logicky 
a  naprosto správně  – vrátili v  čase před tento mez-
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ník, konkrétně do počátku reformní činnosti Marie 
Terezie. Významným pozitivem tohoto oddílu je, že 
se zdaleka neomezuje pouze na reprodukci informa-
cí všeobecně známých a  opakovaně publikovaných. 
Čtenáři tak nejsou ochuzeni například o  informace 
o nerealizovaných návrzích na reformu nižšího škol-
ství z pera Johanna Antona Pergena a Josefa Messme-
ra, o specifickém vzdělávání dívek, o zajímavé pasáže 
o učitelských platech, o obsahu výuky apod. V úvod-
ním vstupu nazvaném Stát a škola Miroslav Novotný 
správně poznamenává, že nelze spojovat důraz na 
výuku v němčině s úsilím o germanizaci neněmecké-
ho obyvatelstva, přičemž svá tvrzení dokládá patřič-
nými argumenty (utilitaristický a pragmatický záměr 
osvícenského státu v souvislosti s postupem reformní 
činnosti a dominancí německého jazyka v životě stá-
tu a  jeho obyvatel, neutěšený stav českojazyčného 
školství v  18. století, jazyková vybavenost mnohých 
učitelů nižších škol). Ocenění si zaslouží způsobem 
svého zpracování i  zahrnutím četných primárních 
zdrojů v  zásadě celý tento oddíl, jako pars pro toto 
lze uvést alespoň kapitoly o  architektuře školních 
budov (J. Šimek), vysokém školství (M. Novotný), 
mimoškolních způsobech vzdělávání, knižní kultuře 
a  počátcích novinářství a  časopisectví (J. Pokorný). 
Je vcelku pochopitelné, že se v textu vyskytují někte-
ré nesrovnalosti, nepřesnosti nebo absence určitých 
informací, což lze ovšem říci v podstatě o jakémkoliv 
díle. Nicméně jejich výskyt je s  ohledem na rozsah 
minimální a  vysoká kvalita a  přínos předkládané-
ho textu se tím současně zásadně nesnižují. Napří-
klad počty nižších škol a  údaje o  školní docházce 
(s.  161–162) jsou prezentovány bohužel pouze pro 
území Čech, ačkoliv také pro Moravu a Slezsko máme 
k  dispozici prameny a  literaturu s  relevantními daty 
(viz např. tvorba autorské dvojice M. Bogus a J. Spyra; 
statistická řada Tafeln zur Statistik der oesterreichis‑
chen Monarchie). Podobně schází v pasáži o přípravě 
učitelů nižších škol poněkud překvapivě odkaz na 
kolektivní práci Učitel ve střední a jihovýchodní Evro‑
pě. Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické 
a systematické aspekty (2015). Možná i proto je upře-
na pozornost téže kapitoly pouze na přípravu učitelů 
nejnižší kategorie škol (tzv.  triviálních), nikoliv na 
školy hlavní a normální, které ovšem do nižšího škol-
ství také náležely. Na druhou stranu je zde zařazeno 
vylíčení sociálního postavení učitelů elementárních 
škol, tematicky i způsobem zpracování velmi zajímavé 
a přínosné. Zřejmě to byl omezený prostor, vyměřený 
příslušné podkapitole, který způsobil, že každoden-
nost učitelů a žáků v tomto období byla prezentována 
formou ilustrativních příkladů, konkrétně pak byla 
zaměřena na vybrané aspekty poměrů a  povinností 
učitelů nižších škol, u gymnázií pak zejména na dis-
ciplinární a  kázeňská pravidla (oporou výkladu zde 
školní řády). Škoda, neboť dané téma tím rozhodně 
vyčerpáno nebylo, a kolorit školního roku na nižších 
školách a gymnáziích tak zůstal čtenářům v podstatě 

zahalen tajemstvím. Doplňme, že část o  odborném 
školství se věnuje bohužel pouze industriální výuce 
(realizované ale fakticky v  nižším školství, které je 
představeno ve zvláštní kapitole). Sice zde jsou zmi-
ňovány rovněž reálky, ovšem s určitými nepřesnostmi 
(s. 165–166). V roce 1811 sice měla v Brně skutečně 
vzniknout samostatná reálka, ovšem nakonec zde zří-
zena nebyla. Pro opakovaně uváděný omyl (J. Gruber, 
O. Kádner aj.) neexistuje doklad v pramenné základ-
ně; školu nezmiňuje žádný ze svazků rakouské škol-
ské statistiky z první poloviny 19. století a Christian 
ď Elvert (1857) dokonce přímo uvádí, že plány na 
brněnskou reálku z roku 1811 se staly skutečností až 
v roce 1851. Navíc zdaleka ne všechny reálky patřily 
ve sledovaném období do nižšího školství. Některé 
fungovaly buď jako samostatná učiliště (Rakovník, 
Liberec, Brody, Terst), nebo jako integrální součást 
vyšších technických škol jakožto jejich přípravky 
(Praha, Štýrský Hradec, Vídeň).

V  pořadí čtvrtý hlavní oddíl knihy, pojedná-
vá o  školství a  vzdělanosti v  letech 1848–1918 
(s.  226–330). Autorsky se na něm podíleli zejména 
Milena Lenderová spolu s Jiřím Pokorným, jež doplnili 
Petr Svobodný (kapitola o výchově hendikepovaných 
a především text o vysokém školství, kterou zaštítil až 
do konce celé monografie), Jan Šimek (text o archi-
tektuře školních budov) a Miroslav Novotný (zpraco-
val téma vzdělávání duchovních). Vedle uvedených 
kapitolek obsahuje tento oddíl precizně zpracovaný 
úvodní vstup, charakteristiku vývoje pedagogiky 
v tomto období (klíčové trendy oboru a stěžejní jmé-
na) a dále pasáže o  jednotlivých úrovních školského 
systému, dívčím vzdělávání, zvláštní kapitolu o  uči-
telích/profesorech a  jejich žácích/studentech, spole-
čenské angažovanosti učitelů, mimouniverzitní vědě, 
knižní kultuře a lidové výchově. Oddíl jako celek cha-
rakterizuje přehlednost a  citlivé odlišení informací, 
které považovali autoři za důležité sdělit čtenářům, 
a údajů postradatelných, jež by zřejmě neúměrně zatí-
žily již tak poměrně hutný text. Stejně jako v případě 
předchozího oddílu i všech následujících částí knihy 
lze kvitovat zařazení a kvalitní zpracování mimoškol-
ních osvětových, výzkumných a vzdělávacích aktivit, 
kapitoly o  knižní kultuře a  lidové výchově. V  přípa-
dě poslední zmiňované mohla být možná pozornost 
zaměřena nikoliv pouze na osvětovou a  výchovnou 
práci, ale zvlášť i  na mimoškolní činnosti profesně 
vzdělávací. U  kapitoly o  knižní kultuře, která pojed-
nává o nakladatelích, knihkupcích, čtenářských spol-
cích a vůbec knižním trhu se nezdá být příliš funkční 
srovnání jazykově české produkce s vydáváním knih 
v  sousedním Německu (s. 322). O  čem takový pří-
měr vlastně vypovídá? Porovnávat by se mělo vždy 
srovnatelné, tzn. komparovat s Německem například 
veškerou produkci z českých zemí (tedy včetně titulů 
polských a německých, popř. jinojazyčných), respek-
tive z  celého Předlitavska. Podobně je možné ocenit 
zdařilé provedení kapitol o  jednotlivých úrovních 
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školského systému a  mimouniverzitní vědě, třebaže 
se u  nich (s  výjimkou textu o  vysokém školství) tra-
dičně uplatnil jistý český etnocentrismus  – instituce 
a aktivity německojazyčné a polskojazyčné jsou zmi-
ňované pouze okrajově, pokud vůbec. To platí ostatně 
také o Moravě se Slezskem, což názorně dokumentují 
jinak kvalitní kapitoly o  národním školství a  o  vzdě-
lávání dívek. S  ohledem na probíhající transformaci 
hospodářství, rozvoj vědy a techniky by si patrně větší 
prostor zasloužil rozvoj technického vysokého škol-
ství či odborného vzdělávání. Minimální rozsah kapi-
toly o  odborném školství neumožňuje překročit ráz 
nadmíru stručného, až příliš zjednodušujícího a čás-
tečně i  nepřesného výkladu. Kupříkladu nelze tvr-
dit, že by pokračovacích škol přibývalo jen díky péči 
Jednoty k  povzbuzení průmyslu v  Čechách (s. 241). 
To platilo pouze částečně a  navíc jedině v  Čechách, 
nikoliv v  dalších částech českých zemí. Do procesu 
budování těchto učilišť, která doplňovala klasický 
učňovský poměr, byly totiž významně zapojeny nejen 
mnohé další spolky, ale i komunální a zemské samo-
správy, obchodní a  živnostenské komory i  konkrétní 
podniky. Možný velký potenciál nebyl zcela využit 
v podkapitole o sociálním postavení středoškolských 
studentů a  jejich každodenním životě, snad i  proto, 
že východiskem části o skladbě středoškoláků se stala 
pouze práce Kateřiny Řezníčkové předkládající data 
pro jediné gymnázium (Jindřichův Hradec) a  stra-
nou zájmu zůstaly komparativní analýzy pro rozličné 
středoškolské ústavy s daty o řádově tisícovkách stu-
dentů z Moravy a Slezska (P. Kadlec 2013, M. Vašíček 
2015). Ukázaly by se tak mimo jiné rozdíly ve skladbě 
studentů mezi školami určitého vyučovacího jazyka 
i  různého typu (gymnázia versus reálky versus reál-
ná gymnázia). V  části o  společenské angažovanosti 
učitelů je zase pozornost upřena na učitelské spolky 
a  časopisy, ovšem aktivity učitelů přesahující jejich 
profesní pole představeny bohužel nejsou (angaž-
má v  komunální samosprávě, v  pozici posuzovatelů 
a  tvůrců nejrůznějších regionálních projektů, pub-
likační aktivity  atd.). Také v  tomto případě existuje 
pro prostor českých zemí poměrně bohatá literatura 
(např. F. Hýbl et al. [2005, 2007], A. Pokludová 2008, 
M. Bogus 2013).

Zhruba stejně velký prostor byl vyměřen oddílu 
knihy o školství a vzdělanosti první poloviny 20. sto-
letí, konkrétně mezi říjnem 1918 a  únorem 1948 
(s.  331–439). Stěžejní část textu připravili Růžená 
Váňová s  Tomášem Kasperem, které doplnili dílčími 
texty Jiří Pokorný, Miroslav Novotný, Dana Kaspe-
rová, Petr Svobodný a  Petr Kratochvíl (posledně 
jmenovaný se zhostil pro období po roce 1918 po 
Janu Šimkovi kapitol o školní architektuře). V oblasti 
dějin školství se jedná o  nesmírně zajímavé období, 
pro jehož charakteristiku by se hodil příznačný název 
využitý v knize pro označení jedné z podkapitol – Od 
rakouské k  socialistické škole. Zjevná recepce osvěd-
čených rakouských vzorů se stala základem rozvoje 

školské infrastruktury v  roce 1918 nově vzniklém 
Československu, záhy i na území Podkarpatské Rusi 
a  Slovenska, které se dříve řídily uherskými škol-
skými zákony. V  tomto ohledu pochopitelně nešlo 
pouze o  legislativu, ale rovněž o  instituce a  peda-
gogy, kteří namnoze čerpali ze zkušenosti z  doby 
existence habsburské monarchie. Změny byly spíše 
dílčího charakteru, třebaže byly diskutovány i závaž-
nější reformní návrhy a pronikaly na naše území, byť 
s  určitým zpožděním, rovněž zahraniční inspirace 
reformní pedagogiky. Ocenění si nepochybně zaslou-
ží, že se dostalo adekvátního prostoru pro období let 
1918–1938 také objasnění situace v  Podkarpatské 
Rusi a pro dobu do roku 1948 rovněž na Slovensku, 
jakkoliv posloužily jako zdroj informací zejména starší 
práce, v podstatě hlavně dobové příručky. Velmi dobře 
je zpracována kapitola o reformním úsilí v národním 
školství (R.  Váňová), která představuje hlavní názo-
ry, trendy, osobnosti a realizované modely (projekty), 
obzvláště pak ve Zlíně. V následující kapitole pouká-
zal erudovaně a  velmi plasticky T. Kasper na rozvoj 
středního školství, přičemž výklad správně oddělil 
od specifického odborného školství. Také Kasperův 
text poskytl vedle kvalitního popisu systému, sprá-
vy a  reforem středoškolské oblasti v českých zemích 
rovněž vhled do situace na Slovensku a na Podkarpat-
ské Rusi. Přínosná kapitola představuje i  vyloučení 
Židů z  výuky na středních školách v  průběhu nacis-
tické okupace. V  tomto případě je poněkud škoda, 
že židovskému vzdělávání v  průběhu let 1939–1945 
nebyla věnována zvláštní pozornost v  samostatném 
oddíle (východiskem by se mohla stát např.  kvalitní 
práce D. Kasperové z r. 2011). Jinak přínosnou pod-
kapitolu o středoškolských profesorech a studentech 
zase mohly obohatit poznatky o  skladbě středoško-
láků, o níž máme zvláště od počátku nového tisíciletí 
poměrně dobrou představu (viz  např.  texty otištěné 
ve Studiích k sociálním dějinám nebo práce M. Vašíč-
ka či L. Lisníka). V  kapitole o  odborném školství 
představuje T. Kasper autor stručnou formou vývoj 
poměrně složitě strukturovaného vzdělávacím seg-
mentu, přičemž vychází zejména z dnes již klasických 
a  metodologicky překonaných, nicméně faktografic-
ky nesmírně cenných textů otištěných v  Almanachu 
obchodního školství Československé republiky (1928), 
dále z prací autorské dvojice J. Rosa – J. Jindra (1928), 
E. Reicha (1921, 1925), F. Čvančary (1922) a Z. Čer-
nohorského (1973, 1980). Ocenit lze rovněž kapitolu 
o  menšinovém školství, včetně uvedení nezbytného 
kontextu, byť některé novější kvalitní práce, jejichž 
využití bychom zde oprávněně čekali, zůstaly stranou 
(např. T. Zahra: Kidnapped souls. National Indifferen‑
ce and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 
1900–1948 [2008], M. Šimáně: České menšinové 
školství v Československé republice – Ke každodennosti 
obecných škol v politickém okrese Ústí nad Labem 
[2019].) Správně jsou zde popsány okolnosti vydá-
ní tzv. Metelkova zákona z roku 1919 a upozorněno, 
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že se stal v  prvorepublikovém období tématem, kte-
ré permanentně narušovalo česko -německé vztahy 
ve školství. Poněkud rozporuplně působí naopak 
zařazení  – v  dobové publicistice i  odborné literatuře 
s oblibou otiskovaného – srovnání podílu obyvatelstva 
určité národnosti s  podílem škol podle vyučovacího 
jazyka (s. 384). Co vlastně tyto ne zcela přesné sta-
tistiky dokládají? Národnostní skladbu obyvatelstva 
zde prezentovaná data prokazatelně nepředkládají 
(srov. P. Kladiwa et al. 2016), školy navštěvovali žáci 
jiného mateřského jazyka namnoze dobrovolně, tyto 
instituce tedy sloužily mnohdy různým národnostem. 
Jak navíc autor příslušné kapitoly správně podotýká, 
volbu školy určovaly mnohdy i  jiné aspekty (vybave-
nost školy, finanční podměty). Následující kapitoly 
o  vysokém školství, vzdělávání učitelů primárních 
a sekundárních škol, učitelských a studentských spol-
ků, architektuře školních budov, vědě, knižní kultuře, 
tisku a nových médií či lidovýchově poskytují na rela-
tivně malém prostoru (pro celou publikaci typickou) 
čtivou a  přehlednou formou zprostředkované hlav-
ní rysy, klíčové trendy, instituce, projekty a  aktivity 
spjaté s  dějinami školství a  vzdělanosti v  období let 
1918–1948. Jinými slovy, erudovaný a  dobře struk-
turovaný přehled, jaký bychom od takto koncipované 
publikace čekali.

Šestý oddíl knihy pojednává o  dějinách školství 
a vzdělanosti v průběhu let 1948–1989 (s. 440–540). 
S  výjimkou úvodního vstupu Miroslava Novotného 
a kapitol o architektuře školních budov (P. Kratochvíl) 
a vysokém školství (P. Svobodný) jej zpracovali Pav-
lína Kourová s  Jiřím Pokorným. Jedná se celkově 
o  kvalitní pojednání o  systému, správě a  základních 
principech fungování školských zařízení v době, kdy 
určovali chod školství v prostoru českých zemí komu-
nisté. Ještě více než v  případě předchozích oddílů 
posloužily při koncipování této části knihy normativ-
ní prameny, které byly nicméně podrobeny pečlivé-
mu rozboru. Zvláštní pozornost je v  textu věnována 
předškolní péči a vzdělávání a výchově mládeže, která 
vyžadovala zvláštní péči v důsledku tělesných či smys-
lových vad, popř. dětí výchovně zanedbaných. Dílčích 
mezníků využili tvůrci jednotlivých kapitol více, obec-
ně posloužila nicméně jako významný předěl logicky 
léta 1968 a 1969. Zatímco některé části školské sou-
stavy se dočkaly poměrně velké pozornosti (základ-
ní a  vysoké školství), jiné  – jako například střední 
odborné školství  – zůstaly s  ohledem na důraz, jaký 
na ně komunistický režim kladl, paradoxně poněkud 
stranou zájmu. Ačkoliv je na některých místech určitá 
informace opakována, lze zařazení takového sdělení 
považovat s ohledem na přehlednost a plynulost čet-
by za funkční (srov. např.  s. 443 a  455 nebo opako-
vané teze o zrušení gymnázií). Četbu zpestřují skvěle 
zvládnuté kapitoly o každodennosti socialistické školy 
a organizacích mládeže (s. 481–497; zde upozorněme 
na široký záběr této části: od školní každodennosti 
přes sběrové akce, zdravotní péči, sport, nástěnky 

až po peripetie Junáka nebo rozvoj pionýrské orga-
nizace), socialistické pedagogice (s. 502–509) a text 
o architektuře školních budov (s. 519–524), doplněný 
vhodně o řadu příkladů konkrétních realizací napříč 
všemi úrovněmi škol. Velmi precizně zpracovaná 
kapitola o vysokém školství shrnuje zásadní změny ve 
vysokém školství, prověrky a čistky, projevy student-
ského nesouhlasu a  represí. Její autor P. Svobodný 
přitom podtrhl význam omezení samosprávy vyso-
kých škol, stejně jako upozornil na aktivitu akade-
mické sféry (učitelů i studentů) v období liberalizace 
v 60. letech i reakce na události v Maďarsku roku 1956 
či v letech 1968–1969. Působení sovětského vzoru při 
budování vědecké infrastruktury v zemi správně zdů-
raznil J. Pokorný v kapitole, která přibližuje cestu od 
reorganizované České akademie věd a  umění k  Čes-
koslovenské akademii věd jakožto klíčové vědecké 
instituci v zemi. Tentýž autor předložil i velmi zajíma-
vý text o knihách a dalších médiích (filmu, rozhlase, 
televizi), kde působivě představil nejen průnik ideolo-
gie, způsoby kontroly, proměny cenzury, ale i zformo-
vání nové vlny filmařů v 60. letech, čistky v televizi (do 
r.  1957 součástí rozhlasu) či paralelní komunikační 
systémy (neoficiální, exilová a  samizdatová tvorba, 
alternativní kultura). Zvláště v  případě audiovizuál-
ních médií by bylo zřejmě vhodné, kdyby byla čtenáři 
vysvětlena jejich vazba na vzdělávání populace, o kte-
ré jde v  knize primárně. V  tomto případě se zdá, že 
funkce vzdělávací zde následovala až za funkcí zábav-
ní a  výchovnou. Výklad oddílu pak uzavírá kapitola 
o lidovýchově a osvětové práci, která zdůrazňuje poli-
tickou výchovu, přičemž – vycházejíc zejména z nor-
mativních pramenů – vyzdvihuje působení veřejných 
osvětových škol (po r. 1951 osvětových besed), v roce 
1952 založené Československé společnosti pro šíření 
politických a vědeckých znalostí či restrukturalizova-
ného Masarykova lidovýchovného ústavu.

Poslední, rozsahem logicky výrazně kratší tema-
tický oddíl knihy je věnován školství a vzdělanosti po 
roce 1989 (s. 541–582). Jeho autorem je s výjimkou 
části o vysokém školství (P. Svobodný) a o architektu-
ře školních budov (P. Kratochvíl) Jiří Pokorný. Část 
o  období, kde se dějiny již rozplývají v  současnos-
ti, představuje v  případě kapitol o  školské soustavě 
zejména rozbor školských zákonů po roce 1990, které 
usměrňovaly organizaci a fungování školské soustavy, 
klíčové koncepční dokumenty (např. Kvalita a odpo‑
vědnost [1994], Standard základního vzdělávání 
[1995], tzv. Bílá kniha [2001]), klíčové institucionál-
ní změny, vybrané statistické údaje (např. o počtech 
vysokoškolských studentů a  pedagogů), přípravu 
a platové podmínky učitelů, školní každodennost na 
přelomu 20. a  21. století i  střízlivý výčet problémů, 
s nimiž se české školství po transformaci ze socialis-
tické školy potýká v podstatě dodnes (problematické 
financování, inkluze, problémy učňovského školství, 
šikana, značná feminizace učitelských sborů, rostoucí 
průměrný věk učitelů  aj.). Nedílnou součást tohoto 
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oddílu představují rovněž kapitoly o  vzdělávání 
dospělých, architektuře školních budov a  část věno-
vaná „starým“ a  „novým“ médiím, tedy text o  kniž-
ní kultuře, televizním vysíláním, filmové produkci, 
počítačích a internetu. Zatímco u prvně zmiňovaných 
vazby na vzdělávání společnosti uvedeny nejsou, 
v případě počítačů a internetu je jejich úloha v oblasti 
vzdělávání zdůrazněna a současně je poukázáno také 
na rizika, která práce s  nimi přináší (přes závislost 
na počítačích až po manipulaci s falešnými zprávami 
a hrozbu zneužití osobních dat).

Po textové části knihy následuje schéma školské-
ho systému v českých zemích od konce 18. do konce 
20.  století (s. 583–591), které přehlednou formou 
předkládá typy škol při základním členěním na pri-
mární, sekundární a  terciární vzdělávání, od roku 
1869 pak doplněné i  o  věk, odkdy byly přístupné 
mládeži a dobu školní návštěvy žáků/studentů/poslu-
chačů. Dále jsou zde otištěny poznámkový aparát 
(s. 592–644), obsáhlý a reprezentativní výběr z litera-
tury, včetně tiskem vydaných pramenů (s. 645–668), 
zkratky a  seznam obrazové přílohy (s.  669–677), 
užitečné rejstříky jmenný, místní, škol a  institucí 
(s.  678–721) a  s  ohledem na rozsah knihy snad až 
příliš stručné anglickojazyčné resumé (s. 722–723).

Pokusme se nyní o  celkové zhodnocení recenzo-
vané publikace. Pod vedením Miroslava Novotného 
vzniklo nepochybně dílo cenné, v  mnoha směrech 
přínosné a  trvalé hodnoty, jež významně obohatilo 
českou historiografii dějin školství a  vzdělanosti. 
Obor, který se těší v České republice zvláště v posled-
ních letech rostoucí oblibě, což lze dokumentovat 
vedle bohatých publikačních výstupů také na zákla-
dě prostoru, kterého se mu dostalo na posledním 
sjezdu českých historiků v  Olomouci (2017), nebo 
na zřízení Centra pro dějiny vzdělanosti při Histo-
rickém ústavu AV ČR, v. v.  i. (2018), tak získal další 
základní kámen, aby se mohl dále utěšeně rozvíjet. 
Odborné a  koneckonců rovněž laické veřejnosti se 
dostalo díla velmi přehledného, systematicky uspo-
řádaného a  koncipovaného v  podstatě na nejaktuál- 
nějších poznatcích o  vývoji vzdělanosti a  školství 
v prostoru českých zemí. Vhodně sestavený autorský 
kolektiv (na základě zkušeností v  oboru autoři sami 
představují garanty patřičné kvality) se ukázal být 
funkčním a prokázal v jednotlivých kapitolách dobrý 
přehled o  dosavadním stavu poznání k  příslušným 
tématům, ačkoliv k  některým problémům byly jisté 
důležité práce využity jen sporadicky, nebo dokonce 
vůbec, což ale patrně odráží spíše než nedostatečný 
přehled o tvorbě preference a posouzení využitelnosti 
toho či onoho díla. Z hlediska obsahového si zaslou-
ží ocenění, že se těžiště knihy soustředí na období od 
konce 18. století (zhruba ¾ výkladu), z pohledu dějin 
rozvoje moderní školské i  mimoškolní vzdělávací 
infrastruktury dobu naprosto klíčovou. Stejně tak lze 
kvitovat prostor, jehož se zde dostalo školní každo-
dennosti, žákům/studentům, pedagogům, architek-

tuře školních budov (pojaté nadto v širším kontextu), 
mimoškolním vzdělávacím aktivitám či rozvoji vědy. 
Třebaže někdy až příliš obecně a schematicky, poda-
řilo se v publikaci překlenout rovněž období a témata, 
která vykazují v  české historiografii poměrně hodně 
bílých míst. Jako velmi účelné a funkční se ukázaly být 
úvodní vstupy předcházející pravidelně texty hlavních 
oddílů knihy. Dokázaly, navzdory nevelkému stránko-
vému rozsahu, představit širší kontext rozvoje škol-
ství a vzdělanosti ve sledovaném prostoru. Převažující 
obecný pohled je v publikaci vhodně doplněn konkrét-
ními příklady vzdělávacích institucí i s nimi spojených 
osobností. Autorům se v  práci nepochybně podařilo 
naplnit cíle, které si vytkli v jejím úvodu, a sice pokusit 
se předložit první moderní a ideologicky nezatíženou 
syntézu dějin českého školství a vzdělanosti od stře-
dověku do současnosti. Pochvalně se lze vyjádřit rov-
něž o grafické úrovni knihy (včetně výběru a množství 
obrazové přílohy), jazykové úrovni a  vůbec zdařilé 
ediční práci, tradičně nedoceněnému, leč navýsost 
důležitému komponentu každého kolektivního díla. 
Pro svazek věnovaný školství a vzdělanosti tedy platí 
tytéž charakteristiky jako pro ostatní svazky přísluš-
né tematické řady, resp. celé edice Velké dějiny zemí 
Koruny české. Posuzovaná práce je čtivá, stylisticky 
uhlazená a různé styly psaní jednotlivých autorů jsou 
v knize sjednoceny do té míry, že dílo takřka působí, 
jako by jeho řádky měly jediného tvůrce.

Podobně jako je tomu u  jakékoliv jiné práce, 
má samozřejmě i  recenzovaná kniha silné stránky 
a pasáže slabší. Nutno dodat, že se v žádném případě 
nejedná o  slabiny v  pravém slova smyslu jako spíše 
o  drobnosti typu ne úplně přesných formulací nebo 
výjimečně se vyskytujících formálních nedostatků, 
jichž je ovšem s ohledem na stránkový rozsah a počet 
autorů naprosté minimum (např. zkomolení příjmení 
Delumeau na s. 63 a 599, překlep v údaji o roce vydání 
článku J. Peška v pozn. 38 na s. 598, ahistorické pou-
žívání názvu Český Těšín pro druhou polovinu 17. sto-
letí na s. 85, opakované rozdělení rozmezí stran řádky 
u  citovaných děl, namnoze nadmíru volný způsob 
citování použité literatury, resp. odkazování na urči-
tá díla bez uvedení konkrétní strany i tam, kde odkaz 
na celou práci není příliš vhodný). Jako čtenářsky ne 
úplně komfortní se může jevit umístění poznámkové-
ho aparátu až na závěr knihy za vlastní text, v čemž 
je ovšem autorský kolektivně nevinně, neboť tento 
způsob charakterizuje celou edici Velkých dějin zemí 
Koruny české. Je otázkou, zda nemohly být v  textu 
ještě více adorovány vazby školství a  vzdělávání na 
sociální, kulturní, politický či hospodářský vývoj, 
resp. zda nemohly být ve větší míře překročeny hrani-
ce českých zemí směrem ke srovnání s alespoň širším 
středoevropským regionem. S ohledem na zaměření 
publikace (ambice obsáhnout celé české země) mohl 
být bezesporu větší prostor věnován moravsko-
-slezskému prostoru, zdejším institucím, žákům, 
studentům a  pedagogickým osobnostem. Zatímco 
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pro území Čech získá o rozvoji školství a vzdělanosti 
čtenář poměrně celistvý obraz, o Moravě a Slezsku se 
v knize dozví namnoze jen okrajově, v některých kapi-
tolách pak vůbec, ačkoliv dosavadní tvorba reflekto-
vala tento prostor zvlášť od počátku nového milénia 
relativně dostatečně. Stejně tak je v  publikaci pro 
období do roku 1945 patrná značná (jakkoliv částečně 
opodstatněná) disproporce mezi výkladem o českoja-
zyčném školství, vzdělávacími institucemi, organiza-
cemi či aktivitami a  jejich německojazyčnými, resp. 
polskojazyčnými protějšky, přičemž druhé jmenované 
zůstaly zcela mimo pozornost autorského kolektivu. 
Snad mohl být vyhrazen větší prostor specifickým 
aspektům vzdělávání židovské populace po roce 1773 
(včetně nadproporčního zastoupení v určitých typech 
škol nebo období perzekuce Židů v  průběhu nacis-
tické okupace) nebo zformování a širokospektrálním 
aktivitám sociální skupiny inteligence od konce 18. do 
poloviny 20. století, jak naznačili autoři v úvodu práce. 
Uvedené mohlo představovat další vklad recenzované 
publikace, zajímavý bonus, jenž ale zůstal nenaplněn. 
Poměrně citelně schází publikaci určité „uzavření“ 
celého příběhu o  vývoji školství a  vzdělanosti v  pro-
storu českých zemí. Mám tím na mysli klasický závěr, 
neomezený jen na shrnutí základních poznatků 
předložených v  publikaci, ale zaměřený na užitečné 
zapojení do širších souvislostí sociokulturního a eko-
nomického vývoje, srovnání situace v jednotlivých čás-
tech českých zemí nebo s trendy za jejich hranicemi.

Na závěr se sluší zdůraznit, že víceméně drobné 
výtky vznesené zde i výše v textu nijak nesnižují vyso-
kou kvalitu recenzovaného díla, jeho přínos a význam 
pro českou historiografii. Pomyslnou laťku její autoři 
nastavili vysoko. Vzniklo reprezentativní dílo trvalé 
hodnoty, přehledný zdroj spolehlivých informací, 
na který lze nepochybně v  mnoha směrech navázat. 
V tomto ohledu je možné hovořit o další, vcelku nená-
padné, nicméně důležité funkci knihy, a  sice moti-
vační. Nebylo by divu, kdyby dokázala vzbudit a dále 
podpořit zájem čtenářů o dějiny školství a vzdělanos-
ti, což by pro rozvoj oboru bylo jedině dobře. Možná 
to byl další z  cílů knihy, který před námi její autoři 
skromně zatajili.

Petr Kadlec

RODAN, Kamil (ed.): Listy lásky, víry a  naděje  : 
Edice korespondence slezského etnografa a  folklo-
risty Antonína Satkeho se snoubenkou, sestrou 
a  dalšími rodinnými příslušníky od srpna  1957 do 
května 1962. Opava: Slezské zemské muzeum 2020, 
368 s. ISBN 978-80-87789-70-4.

Podtitul knihy objasňuje, kdo je středobodem písem-
né komunikace. Ta představuje 160 dochovaných čás-
tí (dopisů, pohlednic, telegramů) z období, které bylo 
pro Antonína Satkeho klíčové v osobním i profesním 
životě. V  poslední třetině 50. let se sbližuje a  proží-

vá silné milostné vzplanutí s  Vlastou Kurkovou, ale 
v prvním roce 60. let je z politických důvodů zatčen, 
odsouzen, uvězněn a způsob, jakým nenadálou situa-
ci zvládá, tvoří hlavní téma dopisů.

Středobodem se stávají osudy Satkeho a jeho rodi-
ny, do níž je přijata i jeho snoubenka a budoucí man-
želka. Probuzený milostný cit na sebe strhává největší 
pozornost, také proto, že vzájemné vyjadřování citů 
v  sobě nese nejen utvrzování o  vzájemné partnerské 
jedinečnosti, ale také všudypřítomnou naději, kterou 
si snoubenci opakovaně dodávají nezlomnost, a pře-
svědčuji se, že stávající situace je jen zkouškou, která 
potvrdí, že jsou si souzeni a čeká je budoucnost, že ač 
momentálně odloučeni jsou si stále nablízku (Nosím 
si vždycky poslední Tvůj dopis tak dlouho v kabeli sebou 
do práce, až zase dostanu příští. Pak ho uložím do kra‑
bice a nosím ten další. Vždycky si během dne najdu pří‑
ležitost ve vlaku nebo někde jinde, abych si ho přečetla. 
Stačí jedna, dvě věty, někdy i pohled na Tvé písmo, a zdá 
se mi svět docela jinačí. Vrací se i chuť k práci a k životu 
vůbec. [s. 297]) Zvolená koncepce, výběr dopisů pod-
trhují záměr soustředit se zvláště na rodinné a milost-
né záležitosti.

Do písemné komunikace vstupujeme v  srpnu 
1957, kdy Vlasta Kurková zasílá Antonínu Satkemu 
kondolenci při úmrtí jeho otce, je to dopis, v němž si 
ještě vykají, kdy jej oslovuje pane profesore, další dva 
dopisy následují po roce a čtvrt, v listopadu 1958, kdy 
se k němu Vlasta Kurková obrací jako k autoritě, ale 
již jako k muži, který dokáže zahnat její smutek. První 
reakce Satkeho, kterou nám kniha poskytuje, násle-
duje za další rok a  čtvrt a  znění dopisu, který Satke 
zasílá Vlastě na olomoucké koleje, kde pobývá během 
studií medicíny, zní: Zdravím Tě, vzpomínám a těším 
se na tebe. Tvůj Antonín (s. 15). Je zřejmé, také proto, 
že dopis obsahuje i Satkeho podobenku, že začínáme 
sledovat korespondenci dvou blízkých lidí. Rok 1960 
v dopisech vykresluje charakter jejich vztahu, domlu-
vy, kdy a kde se potkají, informují se vzájemně o své 
práce a studiu (povzbuzují se, aby zvládli úkoly, které 
před oběma stojí), o  kulturních zážitcích (návštěvy 
divadel, četba knih), připomínají si společné procház-
ky (popisuji krajiny, jimiž procházeli a vytvářejí z nich 
idylický topos), píší si o  svých stýskáních, o  pra-
covních snech (Chtěla bych mít tolik energie, abych 
nemusela spát a  jenom pracovat a  v  těch výzkumech 
nádorů něco udělat. [s. 23]), zasílají si výpisky z četby 
básníků (dominují milostné verše, přírodní lyrika), 
Satke vkládá do dopisů vlastní verše věnované Vlastě 
(napíšu alespoň narychlo několik veršů, jež jsem podr‑
žel v hlavě. Jsou ovšem vězeňsky kostrbaté: Má lásko je 
tichý potok v ústraní, / a Ty jsi květina, jež se nad ním 
naklání. / V  dáli se potok lásky řekou žene, / a  Tvoje 
láska je most, jenž přes řeku se klene; atd.), připomí-
nají si něžnosti, které spoluprožívali, sdělují si, co se 
děje v rodinách. Sílu hledají nejen ve svém osobním 
vztahu, v bytí mezi lidmi a pro ně, ale i ve víře v Boha 
(Studuj klidně a bez obav, s nadějí, že každá naše práce 
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je posuzována jen lidmi, ale že zároveň si ji značí náš 
milý Pán, který nás má oba tak rád. [s. 35]).

Zřetelnou změnu přináší 42. dopis, z června 1961, 
který Satke zasílá z Ostravy, z policejní vazby, kam byl 
umístěn po svém zatčení, od listopadu  1961 (dopis 
88) je přemístěn do vězení a píše z Prahy. Výše zmí-
něná témata se prohlubují (mj.  snoubenci plánují 
svatbu), každé sdělení nabývá i symbolickou hodnotu 
a přibývají další, typická pro pobyt ve vazbě a ve věze-
ní (zajištění obhájce pro soudní řízení, přesvědčení, 
že soud přinese osvobozující rozsudek, setkání u sou-
du, návštěvy, zaslání peněz, cigaret, potravinových 
balíčků a zvláště zasílání dopisních papírů a známek, 
domek, jemuž po rozsudku hrozí propadnutí státu 
ad.). V dopisech Satkeho zaznívají i další silné motivy, 
když na dálku dává pokyny, jak vyklidit pracovní stůl 
ve Slezském zemském muzeu, jak přijímá informace 
o  tom, že přestává být zaměstnancem muzea, že je 
zpochybněn jeho post vědeckého pracovníka.

Satkeho dopisnice dostávají rytmus, který povolu-
jí vězeňské řády (jednou za čtrnáct dnů), a velmi čas-
to obsahují formulace, v níž uklidňuje rodinu i svou 
snoubenku (Byl bych rád, kdybyste si nedělali se mnou 
starostí víc, než je jich třeba. [s. 51]). Stává se tím, kdo 
na dálku doporučuje, jak postupovat s  pracemi na 
zahradě (s. 52: nezapomeňte také obséci trávu kolem 
cesty a plotu a pevně uvázat růže a angrešt. Prohlub‑
te také příkopku přes dvůr […], jak zajišťovat náplň 
vzdělání a odpočinku nejmladších členů rodiny, smě-
řovat jejich výchovu k mravnosti, povzbuzovat je čin-
nosti. (s. 323: Milý Láďo, […] napiš mi, jak pokračuješ 
na klavír /vytrvej a neklesni, jako Zátopek!/).

Sledujeme -li datace dopisů a jejich obsah je zřej-
mé, že i  korespondence mezi Antonínem Satkem, 
jeho rodinou a  Vlastou Kurkovou dokazuje, jak se 
dopisy míjejí, jak odpověď na dotaz, nebo reakce na 
některou z  úvah nepřicházejí ve chvílích, kdy jsou 
očekávány. To jsou těžké okamžiky pro obě strany, 
protože přinášejí zneklidnění, zda je všechno v pořád-
ku a  odloučení neulehčují ani neočekávané události 
v rodině. Ve vzájemné korespondenci Satkeho a Kur-
kové však nenacházíme beznaděj, protože je prová-
zí již zmiňovaná víra v Boha. (Když Satke ve vězení 
reflektuje den, v němž se měl uskutečnit jejich sňatek, 
napíše [s. 55]: Ale nejvíc myslím na zítřejší den: měl to 
být pro mne a  pro Vlastu náš nejkrásnější den, měli 
jsme už být zítra svoji. Je to tragické, nepřipouštím si 
to však k srdci, protože by mne ta bolest do hloubi srdce 
drásala. Vím však, že i ona nese vše statečně, že i ona 
ví, jak jsem s ní a že budeme spolu tak, jak nás k sobě 
osud připoutal, a  třebaže to tedy není možné od zít‑
řejšího dne, jak jsme předpokládali, věřím, že to musí 
být!; a já věřím, že to, co nyní pociťujeme jako jakousi 
úzkost, odloučení, utrpení, je jen jakousi předbranou 
k našemu společnému štěstí. [s. 201]).

Oba budoucí manželé prokazují, jak důležitá pro 
jejich identitu a nezlomnost je jejich práce. Kurková 
dokončuje studium medicíny a  nastupuje do praxe 

(psychiatrická léčebna) a velmi barvitě líčí své vnitřní 
pocity, když chce obstát, být nápomocná léčení pa- 
cientů, dále se vzdělávat, zvládat každodenní povin-
nosti a skloubit je i se životem obou rodin. Satke, ač 
oficiálně zbaven profesního zařazení, stává se na cele 
vypravěčem, aktivně prodává své znalosti (s. 55: vyta‑
huji stále ze své zásoby pohádek a obveseluji svou spo‑
lečnost; s. 347: Vlasto, vezmi mi k návštěvě Bezručovy 
Slezské písně, mám mít o Bezručovi besedu a nemám je 
po ruce.). V dopisech, které přicházejí do vazby a do 
vězení a informují o situaci v rodině, čteme až detailní 
popis událostí v  průběhu dnů. Zpočátku mají dopi-
sy pro vězněného povahu zvláštní koláže, protože 
(jsou psány na psacím stroji) nelze vždy přesně vést 
řezy, které pasáže píše rodina, které Vlasta, nebo zda 
pisatelkou byla převážně Vlasta (snad ji text z  rodi-
ny někdo diktoval, snad stylizovala informace, které 
chtěla od jednotlivých členů sdělit), postupně je zřej-
mé, že předložená komunikace na dálku je mezi Sat-
kem a Kurkovou.

Dopisy lze vnímat i  jako zprávy o  dobovém kul-
turním dění (divadelních představeních, výstavách, 
televizních pořadech), o knihách (původních, překla-
dech), které vycházely a souvisely nejen s obory obou 
protagonistů. Kniha by tak mohla být dobrým příspěv-
kem ke kulturním dějinám na přelomu 50.  a  60.  let 
20.  století. Pro Satkeho odbornou profilaci jsou 
podnětné informace, které se vážou zvláště k stryko-
vi Smolkovi a  Ludmile Hořké, tvůrčím osobnostem, 
jejichž vyprávění byla pro jeho výzkum (a  zůstávají 
pro regionální literární dějiny) určující.

Znění dopisů tvoří vždy jednu část edic korespon-
dence, druhou velmi podstatnou jsou komentáře 
a paratexty, které jej doprovázejí. Pro tuto část zvolil 
Kamil Rodan nevyrovnaný postup a obsah. Zastavme 
se nejdříve u  editování dopisů (není např.  objasně-
na motivace zařazení neúplného konceptu a  celého 
dopisu ze dne 14.  prosince  1960) a  komentářů. Je 
škoda, že se do dopisů při přepisu vloudily překle-
py (např.  z  Cypriána Lelka se stal Cyprián Lekek 
[s.  262]) a  chyby, že závěrečná redakce také nepo-
hlídala správné dělení slov na konci řádků. Myslím, 
že je na škodu, že editor zvolil komentáře za každým 
dopisem (některé poznámky patří mj.  k  jiným dopi-
sům), protože se informace (zvláště rodinné vztahy) 
opakují a  dostávají se do stereotypu. Mnohem pře-
hlednější a  podnětnější by bylo zařazení komentářů 
v závěru knihy a číselné odkazování na již vyslovené. 
Povaha komentářů je nevyrovnaná a  mnohdy půso-
bí velmi mechanicky, mj.  když představuje zmíněné 
osobnosti, není zřejmé, proč jsou voleny a v proměn-
livém rozsahu právě tyto informace. (Je škoda, že se 
v  komentářích vyskytují věcné chyby  – upozorňuji 
jen na charakteristiku Jiřího Koláře a  jeho básnické 
tvorby, kdy ani jeden z údajů vročení se neshoduje se 
skutečností.) Nacházíme komentáře obsahující výluč-
né a přesně dohledané údaje o výstavách, divadelních 
představení, ale pak se objevují informace o knihách, 
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filmech, které jsou neúplné, nebo jen zopakují to, co 
je v  dopisech (například u  překladů nejsou uváděni 
ti, kdo texty přebásňovali, nebo převáděli do češti-
ny; u  filmů schází informace o  režisérech  apod.). Je 
škoda, že některé z  citátů zůstávají anonymní a  bez 
komentáře (ani ediční poznámka se nezmiňuje, kdy 
byl editor přinucen postupovat tímto způsobem) že 
některé nářeční výrazy (mj. bravek, křesnička) mimo 
region nesrozumitelné editor nevysvětluje. Také by 
se v komentářích mělo objevit vyjasnění přirozených 
nepřesností, které se v  dopise objevují: když Kurko-
vá píše informaci o  obhájci, zmiňuje Bruna Poláška 
(s. 53), následně Satke píše o Poláškovi jako Adolfo-
vi, nebo Antonínovi (s. 55). To by bylo dobré zpřesnit 
a  v  komentáři, který chybí, představit JUDr. Adolfa 
Poláška, objasnit, zda Satkeho obhajoval, či nikoli.

Komentáře a  paratexty se dostávají do napětí, 
a dokonce komplikují porozumění. Nejvýrazněji jsem 
si to uvědomila při využívání výběrového jmenného 
rejstříku (tam jsou navíc chyby v odkazech na strán-
ky; dovoluji si doporučení buď na jmenný rejstřík 
rezignovat, nebo jej pro čtenářský komfort udělat 
celostně). Dále jsem si to uvědomila při používání 
jmenného seznamu příbuzných a známých Antonína 
Satkeho a  Vlasty Kurkové a  v  případě poznámky na 
stranách 20 a 120, tato vysvětluje povahu Společen-
ství – sdružení, které bylo předmětem soudu a odsou-
zení  – a  zmiňuje spolupracovnici Vlastu Kurkovou 
(1930–2010) – dochází ke zmatení, o kom se mluví, 
zda neexistovala v muzeu i další žena téhož jména. Až 
dopis č. 129 z 11. března 1962 se vzpomínkami Satke-
ho informaci zpřesňuje a dokumentuje, kdy se medič-
ka Kurková ocitla v  roli spolupracovnice. Také jsem 
v  ediční poznámce neobjevila vysvětlení ke slovům, 
která jsou v  dopisech psána kurzivou a  světlejším 
písmem  – předpokládám, že jsou to slova nečitel-
ná – mj. s. 244 (nečitelné pasáže ale edice označuje – 
netradičně – tečkami).

Budeme -li se vracet k edici Listy lásky, víry a nadě‑
je, která představuje výraznou osobnost etnografa 
a  folkloristy Antonína Satkeho v  klíčových okamži-
cích jeho života (období nespravedlivého uvěznění 
v  politickém procesu  – škoda, že mu není věnována 
větší pozornost), budeme ve zněních poznávat hlubo-
ce věřícího, pro svůj obor zasvěceného muže a  jemu 
oddanou budoucí ženu Vlastu Kurkovou, jejich ideá-
ly, okolnosti vytvářející jejich identitu, události, které 
dokázaly naplňovat jejich vnitřní svět i v časech osu-
dových zkoušek.

Iva Málková

HLAVAČKA, Milan  – HOŘEJŠ, Miloš (eds.): 
Fenomén Ringhoffer  – Rodina, politika, podniká-
ní. Praha: Národní technické muzeum 2019, 572 s. 
ISBN 978-80-7037-303-3.

Mohutná reprezentačná kolektívna monografia sa 
zaoberá podnikateľskou rodinou Ringhofferovcov 

v najširšom kontexte. Kniha, ktorá vznikla z príspev-
kov autorov, prednesených na konferencii v máji 2017 
konanej na „ringhofferovskom“ zámku Štiřín, dáva 
široký priestor historikom, archivárom, múzejníkom 
ako aj znalcom a bádateľom z radov širšej verejnosti. 
Výsledkom je tak veľmi kvalitný a  rozsiahly pohľad 
na dejiny rodiny, ich podnikateľských, stavebných či 
politických aktivít v 19. a prvej polovici 20. storočia. 
Impulzom pre realizovanie konferencie a  vznik tej-
to monografie bolo výročie 200 rokov od narodenia 
Františka  II. Ringhoffera, najvýznamnejšieho pred-
staviteľa tejto podnikateľskej rodiny.

Ringhofferovci prišli do Prahy roku 1769 a pomer-
ne rýchlo sa presadili v miestnom spoločenskom pro-
stredí. Prvé dve generácie rodiny sa zameriavali na 
medikováčsku remeselnú činnosť, až od tretej gene-
rácie, reprezentovanej Františkom  II. Ringhofferom 
(1817–1873) prenikli aj do továrenskej veľkovýroby, 
dosiahli nobilitáciu a  zamerali sa na rozširovanie 
svojich majetkov i podnikateľských aktivít v českých 
krajinách. Kolektívna monografia je tak rozdelená do 
deviatich tematických celkov, ktoré sa venujú rozlič-
ným oblastiam dejín spojených s  Ringhofferovcami. 
Prvý oddiel zahrňuje kapitoly o  samotnej rodine, 
jednotlivých generáciách a  významných predstavite-
ľoch. Ešte predtým je však čitateľ oboznámený v štúdii 
V. Horčákovej o historickej bibliografii vzťahujúcej sa 
k  dejinám Ringhofferovcov. Autorka konštatuje, že 
aj napriek nespochybniteľnému významu rodiny pre 
hospodárske a  sociálne dejiny českých krajín bolo 
o nej publikovaných pomerne málo informácií.

Úvodnú štúdiu k predstaveniu rodiny Ringhoffe-
rovcov napísal M. Hlavačka, v  kapitole sa venuje 
nielen najvýznamnejším členom rodiny, ale aj k  im 
podnikaniu a etablovaniu v politike. Epizódy rodiny 
spojené s  nobilitáciou (povýšenia do šľachtického 
stavu) spracoval J. Županič. Autor konštatuje, že 
kým pred rokom 1848 nobilitácia bola vonkajším 
znakom spoločenského postavenia, po polovici 
19. storočia šlo skôr o  jeden zo symbolov vzostu-
pu jedinca a  dokonca bolo možné o  udelenie titulu 
požiadať, čo bol aj Ringhofferov prípad. Vytúžený 
diplom si však veľkopodnikateľ kvôli predčasnej smr-
ti 23. marca 1873 však nemohol prevziať, preto bol 
diplom o  mesiac neskôr určený do rúk jeho syna 
Františka III. Ringhoffera. Autor P. Popelka v svojej 
kapitole spracoval príbuzenské väzby a  svadobnú 
politiku medzi spriaznenými rodinami Ringhofferov-
cov a  moravsko -sliezskými podnikateľmi Kleinovca-
mi, ktorou vytvárali nielen ekonomicky a spoločensky 
silné zázemie pre ďalší vývoj rodiny, ale zamedzovali 
deleniu majetku, skôr naopak, dosiahli jeho ďalšie 
rozširovanie a zveľaďovanie.

Z pera M. Hlavačku pochádza aj ďalšia uverejnená 
štúdia o živote a diele zakladateľa smíchovskej vagón-
ky a továrne – Františka II. Ringhoffera. Práve on bol 
osobnosťou, ktorá vytvorila z medikováčskej remesel-
nej dielne jeho predkov industrializovaný veľkopodnik 
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s  najväčšou vagónkou v  českých krajinách. Okrem 
toho stál za vznikom prvého ringhofferovského pivo-
varu vo Veľkých Popoviciach, rozširovaním nehnuteľ-
ného majetku a stavebnými aktivitami na niekoľkých 
šľachtických sídlach a  zámkoch. Ringhoffer zároveň 
stál aj za založením poistenia robotníkov v prípade 
chorôb a úrazov (1854) a vzniku penzijného fondu 
(1870). Kapitola ďalej sleduje jeho politickú drá-
hu: František bol od roku 1961 poslancom Českého 
zemského snemu a zároveň aj starostom Smíchova 
(1861–1865). Práve tomuto starostovskému obdobiu 
sa zaoberá P. Fabini v  kapitole Franz (František)  II. 
Ringhoffer starostou Smíchova 1861–1865. Medzi 
najvýraznejšie momenty počas funkčného obdo-
bia patrí nepochybne stavba novej újezdskej brány 
z pražskom opevnení ako aj tvorba regulačného plá-
nu Smíchova. Prvý oddiel monografie uzatvárajú 
kapitoly K. Madrovej o živote a diele Emanuela Ring- 
hoffera, profesora pražskej polytechniky (1823–
1903), R. Kynčla o výrobe hnacích strojov v strojárni 
Ringhoffer a  ich zastúpenie v  zbierkach Národného 
technického múzea v Prahe a napokon článok A. Jan-
derovej o  náhľade na Ringhofferovcoch z  pohľadu 
dobovej tlače, pri ktorej využila fondy Štátneho 
oblastného archívu v  Prahe. Súčasťou kapitoly sú aj 
novinové výstrižky a ukážky dobovej tlače vzťahujúce 
sa k histórii rodiny a jej predstaviteľom.

Strojárenské podniky však neboli jedinými, kto-
ré by sme našli v  portfóliu firmy Ringhoffer. Dôle-
žitú úlohu zohrávalo aj pivovarníctvo, ktorému je 
venovaný piaty oddiel knihy. Ten tvoria však iba dve 
kapitoly: v prvej z nich predstavila E. Wasková vznik 
a históriu Veľkopopovického pivovaru do roku 1945, 
štúdia však podáva iba prehľadový vývoj, bez detail-
nejších informácií. Autorka síce cituje veľké množstvo 
archívnych prameňov vo fondoch Archívu spoloč-
nosti Plzeňský Prazdroj, a. s., avšak ich podrobnejšiu 
analýzu nepublikuje. Druhá štúdia pochádza z  pera 
L. Berana a  venuje sa pivovarom firmy Ringhoffer 
a ich projektantovi Václavovi Wofekovi, ktorý stál za 
návrhom viacerých architektonicky veľmi pôsobivých 
pivovaroch v  Moste, Prostějove, Vrchlabí, Turde či 
v Tepliciach -Trnovanoch.

Šiesty oddiel knihy zahŕňa štúdie a články zao-
berajúce sa automobilmi a lietadlami, ktoré Ring- 
hofferovci vlastnili alebo ktoré vyrábali ich továrne. J. 
Geršlová sa na úvod zaoberá fúziou podnikov Ring- 
hoffer a  Tatra v  Kopřivnici v  roku 1936; P. Koží-
šek predstavil výrobné portfólio automobilov Tat-
ra vyrábaných v  rokoch 1918 až 1945 s  bohatou 
obrázkovou prílohou rôznych vozidiel a  samotným 
vozovým parkom Ringhofferovcov a  podnikateľský-
mi väzbami rodiny v  automobilovom priemysle sa 
zaoberal M.  Hořejš. Oddiel uzatvára práca M. Plav-
ca o  výrobe lietadiel a  dobývaní vzduchu v  podaní 
rodiny Ringhoffer. Výrobu železničných vagónov 
predstavuje čitateľovi dvojica odborníkov v  železnič-
nej problematike Z. Maruna st. a nebohý Z. Maruna 

ml., ktorí prehľadovo spracovali dejiny výroby naj-
rozličnejších železničných vozňov od nákladných cez 
osobné až po luxusné salónne vozne určené najvyššej 
aristokracii doplnené o rozsiahlu a kvalitnú obrazovú 
prílohu. Železničným témam sa venuje viacero auto-
rov, napr. M. Efmertová spracovala históriu prvej 
elektrickej železnice v Predlitavsku Tábor – Bechyně; 
W. Brauneder sa zameral na problematiku nástupu 
elektrickej trakcie na železniciach v  Rakúsku alebo 
P. Fojtík v prehľadovej štúdii analyzoval výrobu tram-
vají v  smíchovskom podniku F. Ringhoffer. Proble-
matike exportu výrobkov ringhofferovskej továrne 
do Zalitavska, resp. na územie dnešného Slovenska 
je venovaný iba minimálny priestor, túto tému načrtla 
iba dvojica autorov M. Sabol a Ľ. Hallon. Vo svojom 
krátkom príspevku sa však zamerali len na obdobie 
nástupcov znárodneného podniku po roku 1948. Žiaľ, 
problematika exportu strojov, strojných zariadení do 
uhorských tovární a vozňov na uhorské železnice pred 
rokom 1918/1938 ostala nespracovaná.

Ekonomickým aspektom ringhofferovského pod-
nikania je venovaný druhý (Ringhofferové v  novém 
ekonomickém prostředí) a  siedmy oddiel (Ringhoffe‑
rové versus konkurence). V  prvom z  nich sleduje 
inštitucionálny rámec ringhofferovského podnikania 
v habsburskej monarchii a v Československej repub-
like A. Doležalová, ďalej autor S. Herc sa venuje 
vzťahu obchodných bánk s  priemyselnými podnik-
mi za prvej republiky na príklade Živnostenskej 
banky a  Ringhofferovských závodov. Majetkovými 
zmenami po roku 1918 na panstvách a majetkoch 
rodiny sa zaoberá P. Dufek v štúdii První pozemková 
reforma u Ringhofferů a jejich sousedů – nástin porov‑
nání majetkových změn na velkostatcích mezi Prahou 
a Sázavou. Dufek skúmal priebeh pozemkovej refor-
my na osemnástich veľkostatkoch, pričom zistil, že 
Ringhofferovcom bolo odňatých 57 % všetkej poľno-
hospodárskej pôdy, no lesné plochy i rybníky im pone-
chali bez zmeny. To platilo aj u ich zámkoch a sídlach. 
V  druhom „ekonomickom“ oddiely sa B.  Smutný 
zaoberal vývojom strojárenstva v Brne a vzniku Prvej 
brnenskej strojárenskej spoločnosti v časoch, kedy sa 
vyvíjal smíchovský podnik Ringhofferovcov, autor 
M. Minařík sa zas pozrel na konkurenčný ale i part-
nerský vzťah medzi Akcionárskym pivovarom na 
Smíchove a  firmou F.  Ringhoffer, ktorá uvedenému 
pivovaru dodala strojné zariadenie a neskôr mu tvo-
rila so svojim Veľkopopovickým pivovarom konku-
renciu.

Šľachtickými sídlami, vilami a zámkami vo vlast-
níctve rodiny sa zaoberá ôsmy oddiel. Ringhofferovci 
ako bohatá a  vplyvná podnikateľská rodina vlastnila 
množstvo zámkov a víl v Prahe a  jej okolí, slúžiacim 
nielen pre obytné funkcie, ale aj ako dôležité repre-
zentačné objekty. Dve vily vlastnila rodina v  tesnej 
blízkosti smíchovskej továrne, tým je venovaná štú-
dia P. Mandažieva a  M. Novotného. Autori sledujú 
stavebný a historický vývoj víl čp. 19 a 20 s priľahlými 
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objektmi, ktoré sa zachovali do súčasnosti. Zámku 
Kamenice sa venovali J. Krček a J. Pešta, ktorí spra-
covali nielen historický vývoj objektu, ale i analyzovali 
nejasné okolnosti prestavby zámku v druhej polovici 
19. storočia. Prílohou k štúdií sú aj pôdorysy zámku 
a  dobové plány nerealizovaných variantných riešení 
prestavby objektu. Stavebné aktivity Ringhofferovcov 
v Smíchove sledoval M. Novotný v kapitole Ringhoffe‑
rové a urbanismus města Smíchova. Okrem stavebné-
ho vývoja smíchovskej fabriky, trestuhodne zbúranej 
bez pamiatkového zamerania a  výskumu koncom 
90. rokov 20. storočia kvôli výstavbe nového obchod-
ného centra, sa autor zameral aj na stavbu újezdskej 
brány a  regulačný plán Smíchova. Bokom neostala 
ani robotnícka kolónia Mrázovka či monumentálny 
palác Ringhoffer. Celá kolektívna monografia má 
deväť oddielov, v  ktorých publikovalo 40 autorov 
celkom 37 kapitol venujúcich sa rodine Ringhoffer. 
Posledný oddiel je venovaný prekladom pôvodných 
textov vydaných Emanuelom Ringhofferom vzťahu-
júcich sa k histórii rodiny, podniku a pivovaru. Nasa-
dením autorov z  rôznych profesijných a  záujmových 
prostredí sa podarilo vytvoriť rozmanitú a  bohatú 
publikáciu, ktorá podáva ucelený pohľad na život, 
podnikanie, politické aktivity a stavebnú činnosť rodi-
ny z  mnohých uhlov. Výsledkom je tak mimoriadne 
zaujímavá a podnetná monografia. V závere tak ostá-
va len vysloviť želanie, aby sa touto knihou inšpirovali 
aj ďalšie inštitúcie a  autori pri spracovaní dejín aj 
iných podnikateľských rodín v histórii českých krajín 
(Škoda, Liebieg, Baťa a i.) alebo na Slovensku (Mako-
vickí, Pálffy, Andrássy a i.).

Lukáš Patera

PIĘTAK, Stanislav – PINDUR, David – SPRATEK, 
Daniel: Dějiny evangelíků na Těšínsku od reformace 
do tolerance. Český Těšín: Slezská církev evangelická 
a. v. 2020, 402 s. ISBN 978-80-87340-05-9.

Publikace autorské trojice Piętak  – Pindur  – Spra-
tek s  názvem Dějiny evangelíků na Těšínsku od refor‑
mace do tolerance shrnuje raně novověkou epochu 
dějin protestantismu na Těšínsku v  jeho původních 
historických hranicích s  nezbytnými územními pře-
sahy do sousedních zemí (Morava, Sasko, Slezsko, 
Polsko, Uhry). Na toto dílo navazuje kniha Veroniky 
Tomášové Evangelíci na Těšínsku v tolerančním obdo‑
bí (1781–1861).1 Trojice autorů připravila publikaci 
k vydání již roku 2016, vlivem nejrůznějších okolností 
však bylo její publikování zdrženo. Jednotlivé kapi-
toly nebyly od té doby výrazněji doplňovány, proto 
dílo nereflektuje literaturu, která byla v  letech násle-
dujících vydána. Autoři poukázali hlavně na zásadní 
sborník Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ 

1 TOMÁŠOVÁ, Veronika: Evangelíci na Těšínsku 
v tolerančním období (1781–1861). Český Těšín 2018.

protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i  kulturę 
w XVI –XX wieku, který byl vydán v roce 2018.2 Sta-
nislav Piętak je emeritním biskupem Slezské církve 
evangelické a. v., byl mj. také zakladatelem a v letech 
1993–2003 vedoucím Katedry křesťanské výchovy 
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. David 
Pindur je český historik, mezi jehož odborné zamě-
ření patří např. náboženské a kulturní dějiny někdej-
šího Těšínského knížectví nebo dějiny měst a  obcí 
Těšínska. Působí v Muzeu Těšínska v Českém Těšíně, 
mj.  jako redaktor časopisu Těšínsko. Daniel Spratek 
vystudoval práva a  pracuje jako soudce Krajského 
soudu v Ostravě. Mezi jeho záliby patří studium cír-
kevních dějin, především na Těšínsku.

Kniha je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První 
kapitola je nejdříve věnovaná počátkům křesťanství, 
třeba husitství, na Těšínsku, největší důraz je však 
kladen na 16. století a na celkový průběh reformace 
na Těšínském Slezsku. Vedle představení samotných 
politických a náboženských dějin se autoři dále zabý-
vají osobností Martina Luthera, významnými kazateli 
a  učiteli v  regionu, potom bohoslužebným životem 
věřících nebo organizační strukturou evangelické 
církve na Těšínsku. Přinášejí také informace o nejdů-
ležitějších školách a kostelech, přičemž je v krátkosti 
důkladněji pojednáno o  dřevěném kostele v  Gutech. 
První kapitolu zakončuje zamyšlení se nad významem 
reformace pro dějiny těšínského protestantismu. 
Tento „zlatý věk“ těšínského protestantismu mapuje 
Daniel Spratek.

Druhá kapitola sleduje počátky protireformace 
na Těšínsku. Na pozadí politických, náboženských, 
společenských, kulturních a  dalších otřesů, a  přede-
vším válečného běsnění třicetileté války, je mapována 
situace těšínských evangelíků. Kapitola je obohace-
na o  veršovaný žalozpěv exulantů nazvaný Lament 
těšínských měšťanův, kteřížto pro pravdu boží od svých 
statkův pryč do cizích krajův jíti museli, složený od 
jednoho vyhnance pro evangelium sv. Ao. 1629. Velká 
část druhé kapitoly je věnována osobnosti Jiřího Třa-
novského, jenž je zde pojmenován slovanský Luther. 
Tomuto turbulentnímu období se věnuje opět Daniel 
Spratek, který v  závěru druhé kapitoly představuje 
další evangelické kazatele, kteří byli literárně činní, 
jedinečnost postavy Jiřího Třanovského v  literárních 
dějinách je však zastiňuje. Za zmínku stojí Kašpar 
Motěšický, jehož díla reprezentovala dle výzkum-
níků dobové „bestsellery“, cyklus modliteb v  próze 
s  názvem Ruční knížka byl i  sto let po smrti tohoto 
luterského pastora (1689) mezi tajnými nekatolí-
ky nejen ve Slezsku, ale též na Moravě či v Čechách 
velmi oblíbený. Představu o literárních schopnostech 

2 BAHLCKE, Joachim  – GOJNICZEK, Wac- 
ław  – KACZMAREK, Ryszard (red.): Dziedzictwo 
górnośląskiej reformacji : Wpływ protestantyzmu na 
politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI–XX wieku. Ka-
towice 2018.
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Motěšického si čtenář udělá díky více než stránkové 
citaci Modlitby právě věřícího křesťana zůstávajícího 
v krajině modlářské.

Nejtěžším obdobím z  hlediska vývoje protestan-
tismu na Těšínsku, kdy kvůli habsburským nekom-
promisním protireformačním aktivitám museli 
protestanté zápasit o  své vyznání a  svědomí, se 
zabývá David Pindur. Autor řeší situaci těšínských 
protestantů na pozadí nejprve konce třicetileté války 
a  vestfálského míru, následně zmiňuje k  protestan-
tům poměrně střízlivě přistupující těšínskou kněžnu 
Alžbětu Lukrécii, ale po její smrti roku 1653 se do 
dějin Těšínského Slezska výrazně zapsalo období 
ostré protireformace podporované Habsburky jakož-
to novými majiteli Těšínského knížectví. Vyobrazení 
protireformačního období, které končí rokem 1709, 
je doplněno o celou řadu dokumentů ilustrujících slo-
žité poměry, od citace dokumentu zemského hejtma-
na podporujícího pozice katolických duchovních až 
k výpovědi o násilném napadení katolického duchov-
ního protestantským šlechticem zachycené soudními 
akty. Je zde mj.  popisováno působení Tovaryšstva 
Ježíšova na Těšínsku, představeny jsou lokality regio-
nu, v nichž protestanté odolávali rekatolizačnímu tla-
ku nejúspěšněji. Třetí kapitola zobrazuje také poměry 
těšínských evangelíků a celé protireformace z hledis-
ka vizitačních protokolů z let 1679, 1688 a 1697, které 
jsou důležitým zdrojem informací o životě v jednotli-
vých farnostech Těšínského Slezska ve druhé polo-
vině 17. století. Vedle postupu protireformace nebo 
počtu nekatolíků v  příslušných farnostech se z  nich 
rovněž dovídáme o protestantské šlechtě.

Společným jmenovatelem třetí a  čtvrté kapitoly 
je Altranstädtská konvence z roku 1707 a o dva roky 
mladší exekuční reces z  roku 1709, oba dokumenty 
zlepšily postavení evangelíků na Těšínsku, samotné 
pozice protestantismu na Těšínsku jsou potom zasa-
zeny do širších celoevropských souvislostí. Čtvrtá 
kapitola, jejímž autorem je Stanislav Piętak, podá-
vá informace o  nadšené výstavbě Ježíšova kostela 
v Těšíně nebo o proměně tohoto slezského města ve 
významné centrum pietismu, včetně představení jeho 
nositelů i zamyšlení se nad odkazem tohoto reform-
ního hnutí.

Poslední, pátá kapitola z  pera Daniela Spratka 
se zaobírá vyhnáním pietistů z  Těšína v  roce 1730, 
průběhem a následky protireformačních snah císaře 
Karla IV. na Těšínsku a cestou k vydání tolerančního 
patentu císaře Josefa II. roku 1781. Pozornost je dále 
věnována dopadům slezských válek na těšínské evan-
gelíky nebo kazatelům v  Ježíšově kostele, přičemž 
zaujme přepis úryvku kázání jedné z  nejvýznamněj-
ších osobností evangelické církve v česko -rakouských 
zemích habsburské monarchie v  prvním čtvrtstoletí 
doby toleranční  – Jana Traugotta Bartelma z  roku 
1758. Je též řešeno hmotné zázemí těšínského kostela 
a školy včetně učitelů či místní knihovny. Závěr páté 
kapitoly je dedikován tolerančnímu patentu císaře 

Josefa  II., přičemž se autor soustředí na okolnosti 
předcházející vydání dokumentu, jsou též představe-
ny žádosti církevního představenstva.

Vedle veškeré dostupné literatury k  tématu bylo 
využito písemných pramenů deponovaných v církev-
ních a  státních archivech České republiky, Polska, 
Rakouska a  dalších středoevropských zemí. Ještě 
před vydáním této publikace vydali její autoři množ-
ství studií v  odborných, populárně -naučných nebo 
církevních periodicích. Za vznikem publikace stálo 
přesvědčení, že k  dějinám protestantismu Těšínské-
ho Slezska nevznikla v  českém jazyce odpovídající 
komplexní interdisciplinárně pojatá kniha zkouma-
jící tuto problematiku, navzdory existenci celé řady 
zahraničních publikací. Publikace je zdrojem poznání 
regionální historie, rovněž je prostředkem k upevně-
ní identity těšínských evangelíků. Dílo dokazuje, že 
dějiny protestantismu na Těšínsku mají nejen velký 
národní, ale i  mezinárodní přesah a  zároveň poten-
ciál. Autoři doufají, že vznikem knihy podnítí další 
výzkum protestantismu Těšínského Slezska. Lze 
shrnout, že publikace je prvním souhrnným a kompe-
tentním nástinem dějin protestantismu na Těšínsku 
v českém jazyce.

Lukáš Turoň

CZYŻ, Piotr – FRĄCKOWIAK, Ewa (red.): Wysta-
wa, której nie było… Ignacy Łopieński (1865–1941). 
Odnowiciel sztuki graficznej. Warszawa: Muzeum 
Narodowe w Warszawie 2019, 304 s. ISBN 978-83-
7100-451-3.

Polští rytci působící na konci 19. století se význam-
nou měrou podíleli také na uměleckém životě velkých 
evropských metropolí. Je paradoxem, že ti, kteří žili 
a  pracovali ve Varšavě, byli často mnohem známější 
ve Francii než ve vlastní zemi, neboť ruská vláda ome-
zovala jak tvůrčí činnost, tak i  předávání informací 
a svobodu vyjadřování. To vše spolu s existující cenzu-
rou způsobilo, že jejich díla nebyla ve vlasti příliš zná-
má. Naopak umělci z Krakova či Lvova měli možnost 
vystavovat také v jiných městech bývalého Rakousko-
-uherského císařství a o jejich tvorbě se mohlo psát na 
stránkách odborných časopisů.3

Takovým zapomenutým umělcem je dnes Igna-
cy Łopieński (1865–1941). V  prosinci roku 2019 
mu Národní muzeum ve Varšavě zorganizovalo 
monografickou výstavu: Wystawa, której nie było… 
Ignacy Łopieński (1865–1941). Odnowiciel sztuki 
graficznej (Ignacy Łopieński  – obnovitel grafického 
umění v Polsku). Autorem katalogu je Piotr Czyż ve 
spolupráci s Ewou Frąckowiak. Byla to první prezen-
tace děl tohoto polského umělce. Kromě grafických 

3 KUZMANY, Karl  M.: Jüngere Österreichi- 
sche Graphiker. Die Graphische Künste XXX, 1907, 
s. 123–126.
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Obr. 1: Ignacy Łopieński, Autoportrét, měkký kryt, Muzeum Narodowe w Warzszawie 

Obr. 2: Bitva u Varny podle obrazu Jana Matejky, 1896–1897, lept, měkký kryt, Muzeum Narodowe w Warzszawie
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historické výjevy. Plejáda rytců přinášela v  grafické 
formě reprodukce známých obrazů.8 Spolek povzbu‑
zení výtvarného umění (Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych) ve Varšavě dokonce zavedlo speciální 
předplatné na nákup těchto rytin. Łopieński připravil 
několik reprodukcí obrazů Jana Matejki, polského 
malíře historických výjevů českého původu. Stejně 
jako mnoho rytců zpracoval vlastní kompozice. Pří-
kladem je Výročí (Rocznica) z roku 1892, odvolávající 
se na národní smutek spojený s neúspěšným Ledno-
vým povstáním roku 1861.

Francouzskou grafiku Łopieński poznal během 
svých studií na École des Arts Decoratifs. Od roku 
1904, během svého pobytu v  Paříži, se připojil ke 
snaze místních rytců etablovat rytectví jako techni-
ku rovnou malířství. Nepřekvapí proto, že výstava 
obsahuje rovněž práce francouzských umělců, kteří 
měli velký vliv na rozvoj evropského rytectví konce 
19. století. Do Paříže přicházeli představitelé mnoha 
národností, mezi jinými také rytci ze střední Evropy. 
Ewa Frąckowiak ve své eseji představuje umělecké 
prostředí peintres ‑graveurs ve druhé polovině 19. sto-
letí. Jedním z  nejdůležitějších představitelů popula-
rizace grafiky byl Félix Bracquemond (1883–1914), 
přední iniciátor obnovení autorské grafiky. V  roce 
1889 založil Sociéte’ des peintres -graveurs a  ini-
cioval vydání časopisu L’Estampe oryginale. Tento 
Francouz organizoval mnoho výstav, které si získá-
valy velké uznání kritiků, jako byli Philippe Burty 
(1830–1890) či Roger Marx (1859–1913). A  jeho 
výstavy navštěvovali také mladí umělci, kteří za ním 
do Paříže dorazili.

Łopieński přijíždí do hlavního města Francie 
v době, kdy Francouzi jako představitelé peitres‑
‑graveurs evropskému grafickému umění dominují. 
Během jeho tamního pobytu vzniká řada portrétů 
žen, včetně umělkyň. Łopieński vytvořil dvě podobi-
zny své přítelkyně Marie Melanie z rodu Klingsland-
-Mutermilchů / Meli Muter (1876–1967), jež byla 
rovněž členkou Société nationale des beaux ‑arts.9 
První portrét je proveden technikou suché jehly, dru-
hý v pojetí „en pied“ byl vytvořen způsobem náčrtku. 
Jinou umělkyní, kterou Łopieński portrétoval, byla 
Izabella Daniłowicz -Strzelbicka, v  Paříží známá již 
na počátku 20. století. Vystavovala v  roce 1904 na 
Podzimním salónu v Paříži, kde měl své grafiky také 
Łopieński.

Polák, stejně jako mnoho francouzských rytců, 
cestoval po Bretani. Pobýval v  Trégastel u  kanálu 
La Manche a tvořil kresby a rytiny s pohledy na moř-
ské skály. K tomuto tématu se pak vrátil mnohem poz-
ději, když zobrazil přístav v Gdyni.

8 SCHÖLERMANN, Wilhelm: Polnische Radirun-
gen nach Polnische Meistern. Die Graphische Künste 
XX, 1897, s. 121–124.
9 PREWĘCKA, Karolina: Mela Muter : Gorączka 
życia. Warszawa 2019, s. 21.

tisků provedených technikou leptu a  litografií byly 
vystaveny také grafické desky, kresebné studie, akva-
rely a  bronzové medaile navržené tímto umělcem. 
Autoři výstavy se rozhodli porovnat Łopieńského 
tvorbu s  výsledky práce francouzského rytce Féli-
xe Bracquemonda (1833–1914), který se zasloužil 
o obnovení grafických technik ve Francii.

Łopieński, který pocházel z  Varšavy, šířil jako 
jeden z prvních v Polsku myšlenku grafického umění 
postaveného na stejnou úroveň s  malířstvím a  kres-
bou. Tak jako Kamil Mauclair se domníval, že lept je 
technika, která se úspěšně etabluje a získá si popula-
ritu. V české literatuře je zmiňován jako jeden z nej-
důležitějších rytců přelomu 19. a 20. století.4 V české 
grafické tvorbě byl na počátku 20. století jeho sou-
putníkem František Šimon Tavík (1877–1942), jenž 
pobýval v Paříži ve stejné době jako Łopieński.5 Tavík 
absolvoval v  roce 1905 vojenskou službu v  Přemyšli 
(Przemyśl) a prokazatelně navštívil Krakov, přičemž 
z  této doby se dochovaly také barevné lepty.6 Byl 
iniciátorem vzniku Sdružení českých umělců grafiků 
Hollar, organizace, které se zasloužilo o popularizaci 
grafiky v českých zemích.7

Počátky Łopieńského uměleckého vzdělávání 
jsou spojeny s  Mnichovem, kde studoval Akademii 
výtvarného umění pod vedením Johanna Raaba, kte-
rý v roce 1891 založil Verein für Original Redierung. 
Tento německý umělec byl velkým popularizátorem 
reprodukční grafiky jako autonomní umělecké formy. 
Zdokonalil techniku mědirytiny a leptu. Během svého 
pobytu v  Mnichově objevil Łopieński jako zajímavé 
umělecké téma vesnickou krajinu. Autoři výstavy 
navrhli porovnat jeho grafická díla s tvorbou němec-
kých rytců: Wilhelma Leibla (Selský dům), Theodora 
Carla Meyer -Basela (Motivy z okolí Mnichova), Johan-
na Manefelda (U cesty do Nordenstadter) nebo Maxe 
Liebermanna (Ženy z Katwijk aan Zee svazující sítě). 
Právě tento výběr ukazuje, jak silně na jeho tvorbu 
působily rytiny vznikající v Německu.

Během pobytu v  Mnichově se Łopieński setkal 
také s českými umělci. Důkazem je portrét Jaroslava 
Vrchlického, básníka a  dramaturga, rytina dle kres-
by Jana Vilímka (1860–1938), malíře a  ilustrátora 
časopisů. Portrét se mj. ocitl v Českém albu, v němž se 
nacházely podobizny vážených osobností.

Łopieński se pouštěl také do témat souvisejících 
s polskými dějinami. Na konci 19. století byly popu-
lární a  mezi polskými sběrateli neobvykle žádané 

4 BUNIKIEWICZ, Witold: Současná polská grafi-
ka. Hollar II, 1924, 2, s. 65.
5 MATĚJČEK, Antonín: Tavík František Šimon. Pra-
ha 1934.
6 NOVÁK, Arthur: Kronika grafického díla T. F. Si-
mona. Hollar XIII, 1937, 2, s. 56.
7 MACHALICKÝ, Jiří: Česká grafika XX století. Pra-
ha 1997, s. 274.
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Obr. 3: Čtení rozsudku, podle malby Jana Matejky, 1901–1902, lept, Muzeum Narodowe w Warzszawie



234 HISTORICA REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY 2021/2

Získané zkušenosti z Francie, a také znalost novo-
dobé grafiky, Łopieńskému umožnily zařadit se do 
proudu propagátorů rytin i  po návratu do Polska. 
V  katalogu je prezentována také málo známá epizo-
da umělcovy aktivity. Spolek přátel grafického umění 
(Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych) působící 
pouze krátce v letech 1912–1914, byl založen právě na 
popud Ignacyho Łopieńského, Franciszka Ejsmonda 
a Hieronima Wildera. Spolek se soustředil jak na sbě-
ratele, tak i rytce žijící především ve Varšavě. Otevřeli 
tehdy grafickou dílnu, do které zakoupili lis pro tisk 
mědirytin a dřevorytin. Ve městě kontrolovaném cen-
zurou, to byla záležitost zcela zásadního významu, 
neboť vlastnictví technického vybavení pro grafickou 
tvorbu zde bylo naprostou výjimkou. V sídle spolku na 
ul. Wspólna vedli výuku provádění mědirytin a leptu, 
a také přednášky. Łopieński často vedl večerní před-
nášky a ukazoval způsoby rytí a vyleptávání desek. Zde 
také proběhla v  roce 1914 Výstava starých polských 
rytin (Wystawa Starych Rycin Polskich) ze sbírek 
Dominika Witke -Jeżewského, jednoho z  největších 
polských sběratelů v  dějinách, který později celou 
svou sbírku daroval Národnímu muzeu ve Varšavě.10

Po první světové válce se umělec pracoval v jedné 
dílně spolu s Wilhelmem Zwierowiczem a soustředil 
se především na portréty. Mnohdy šlo o  podobizny 
bohatých podnikatelů, např. Józefa Franaszka a jeho 
příbuzných, Franciszka Lilpo ad. Vznikají také por-
tréty umělců (Stanisław Noakowski) a politiků (Józef 
Piłsudzki). Nová díla měla spíš užitný charakter, mno-
ho z nich bylo vytvořeno na objednávku soukromých 
osob či státních institucí. Nejzajímavější jsou náčrty 
Gdyně, nového přístavu postaveného ve 20. letech 
20. století. Nabytí přístupu k Baltskému moři se pro 
Poláky stalo symbolem svobody, proto se také mořská 
tematika stala mezi umělci tohoto období tolik popu-
lární a byla prezentována v silně vlasteneckém duchu.

Katalog výstavy obsahuje obsáhlé shrnutí v  ang-
lickém jazyce, najdeme zde řadu podrobných infor-
mací z  Łopieńského biografie, bohatou bibliografii 
i  archivní zdroje. Piotr Czyż a  Ewa Frąckowiak nám 
přibližují zapomenutou postavu polského umělce, 
jehož tvorba byla během jeho života známá rovněž 
v českých zemích.

Waldemar Deluga

PICAPER, Jean ‑Paul: Nacisté, kteří unikli oprátce. 
Praha: Dobrovský, s. r. o. 2021, 499 s. ISBN 978-80-
7585-558-9.

V letošním roce vyšla v překladu Vladimíra Čadského 
v  nakladatelství Dobrovský,  s.  r.  o. publikace fran-

10 FRĄCKOWIAK, Ewa – GROHALA, Anna (edd.): 
Miłośnicy grafii i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Naro‑
dowego w Warszawie. Warszawa 2006, s. 106–119.

couzského badatele a žurnalisty Jeana -Paula Picapera 
Nacisté, kteří unikli oprátce. Ve středu recenzované 
knihy se nachází vybraní představitelé nacistické stra-
ny, kteří pod velením Adolfa Hitlera a prostřednictvím 
armády chtěli dobýt Evropu a položit základy tisícileté 
Třetí říše. Autor však na danou problematiku nenahlí-
ží do určité míry zažitým fokusem, tedy zhodnocením 
a přiblížením geneze a rozvoje zrůdného nacistického 
plánu s důrazem na tzv. konečné řešení židovské otáz-
ky, ale věnuje se tematice, jež může být do dnešních 
dnů z  různých důvodů kontroverzní, totiž reprezen-
tantům nacistické vyhlazovací politiky, kteří po pro-
hře Hitlerova režimu unikli spravedlivému trestu.

Publikace je diferencována do sedmi poměrně 
rozsáhlých částí: Kapitulace, Smrt, Odpykání, Odpuš‑
tění, Manipulace, Smíření a Vyřešení, ve kterých Pica-
per chronologicky popisuje vývoj vztahu mezi zeměmi 
protinacistické aliance a  Německem po jeho kapitu-
laci. V Předmluvě autor vysvětluje motivaci, která jej 
vedla k sepsání tohoto díla: Pau, 1943−1944. Jako dítě 
se skrz stažené žaluzie dívám na pochodující a zpívající 
německé vojáky. O politice sice ještě nic nevím, ale cítím 
strach a hněv svých rodičů. Na emoce této chvíle nikdy 
nezapomenu (s. 7).

Jelikož je recenzovaná publikace ryze odbor-
ná (a  přesto velice čtivá), což lze odložit například 
rozsáhlým seznamem citované literatury, právě 
emotivní aspekt, který mohl předurčit badatelovo 
kariérní směřování a  jeho vědecký zájem, vystupuje 
z  interpretačních pasáží knihy, a  to zejména z  těch, 
v nichž se výklad nějakým způsobem dotýká běsnění 
nacistických vojáků a jejich přisluhovačů (např. kola-
borantský Vichistický režim [Régime de Vichy] ve 
Francii).

V části Smyčky tisíce šibenic Picaper uvádí čtenáře 
do historicko -společenské situace druhé světové vál-
ky se zaměřením na politické aspekty, které určovaly 
hlavní linie poválečného vyjednávání mezi zeměmi, 
které se nejvíce zasloužily o  poražení nacistického 
režimu. Francouzský novinář rovněž usouvztažňuje 
Hitlerův mocenský vzestup s obecnými mechanismy, 
jež totalitní režimy využívají: Aby se moc prosadila, 
najme si jedince toužící dopouštět se činů, které byly 
dosud zakázány. Oblékne je do uniforem s prýmky a dá 
jim do rukou jezdecký bičík, jaký Hitler držíval během 
prvních volebních kampaní. Despotismus totiž probou‑
zí v člověku dravce a katovým učňům umožňuje páchat 
nepopsatelná zvěrstva. Psi jsou tak puštěni ze řetězu. 
S náborem gangsterů a mučitelů neměl totalitní režim 
nikdy problém. Vždy se hrnuli do jeho služeb, protože se 
pod jeho záštitou těšili beztrestnosti a za své zločiny byli 
povyšováni a odměňováni (s. 9).

Autor se nebrání tematizaci rozporuplných až 
tabuizovaných linií událostí druhé světové války. 
Dozvídáme se tak, že mnohým vrcholným před-
stavitelům nacistického režimu pomohli k  utajení, 
a tím pádem k jisté formě svobody (alespoň té vnější) 
někteří členové Svatého stolce. Ano, Picaper nezapo-
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míná připomenout jednu z hlavních zásad křesťanství, 
odpouštět. Nemá ale ono promíjení své limity? I  na 
tuto otázku naleznou čtenáři odpověď v  jeho publi-
kaci. Další rovina poválečného vypořádání se s naci-
stickými představiteli je tvořena určitým zametáním 
jejich zločinů „pod koberec“ s vidinou využití znalostí 
či dovedností těchto osob pro účely jiného státu, a to 
v  kontextu probíhající studené války. Tímto způso-
bem unikl trestu například Wernher von Braun, hlav-
ní strůjce nacistických raket dlouhého doletu, které 
s větší či menší intenzitou během druhého světového 
válečného konfliktu dopadaly na Londýn. Právě ten-
to muž, který pro svůj prospěch za obrovské (nejen 
finanční) podpory režimu, jenž byl v  tehdejší době 
v  Německu u  moci, sestavil ničivé válečné zbraně, 
po válce vstoupil do služeb Spojených států americ-
kých, kde se spolupodílel na sestrojení vesmírných 
raket a  stál u  zrodu Programu Apollo realizované-
ho Národním úřadem pro letectví a  kosmonautiku 
(NASA), jehož triumfem byl vstup prvního člověka na 
Měsíc. Další vítězství Američanů nad Sověty během  
studené války.

Na téměř pěti stech stranách textu jsou čtenářům 
předestřeny osudy různých členů Národně socialis-
tické německé dělnické strany se zaměřením na ty, 
kteří unikli spravedlnosti. Výjimku tvoří předestření 
poválečného osudu Adolfa Eichmanna. Proces s tím-
to předním mužem Třetí říše byl v  mnoha rovinách 
precedentní a  určitým způsobem ospravedlňoval 
vznik Izraele. Ostatně i z tohoto důvodu byl Mosadem 
strůjce holokaustu unesen z  Jižní Ameriky. Soudní 
proces konaný v  Jeruzalémě demonstroval určitou 
svéprávnost nově vzniklého židovského státu a defini-
tivně jej zasadil do globálního společenství. Důvody 
Eichmannova únosu samozřejmě nebyly pouze poli-
tické, přestože jejich upozaďování před tzv.  lovem 
nacistů je podle Picapera nepřesné a nekontextuální. 
Autor tyto názory ve své publikaci detailněji rozvádí 
a výklad doplňuje výňatky z rozhovorů, přepisy vybra-
ných pasáží z  archivů různých zemí či přepisy částí 
soudních protokolů.

Hlavní poslání recenzované publikace spatřu-
ji v  citaci ze závěru knihy: […] je konec s  představou 
nacistických mučitelů sbírajících stínítka z lidské kůže 
a lebky svých obětí. Vrcholní nacističtí hodnostáři neby‑
li ani zmenšovatelé lebek, ani kanibalové, ani „lidské 
bestie“. Vyrostli v  zemi myslitelů a  básníků, uměli se 
dobře chovat, byli zdvořilí, civilizovaní, potomci bur‑
žoazie, někteří i aristokracie. Byli mezi nimi spisovate‑
lé, umělci, inženýři, profesoři, filmaři, důstojníci, kteří 
absolvovali vojenské školy, ale také dělníci, zemědělci 
a  mnoho bývalých nezaměstnaných a  ztroskotanců, 
kterým režim vrátil cíl a  smysl života (s. 483). Právě 
v nahlížení na ty, kteří unikli oprátce, prizmatem jejich 
NEvýjimečnosti, shledávám hlavní přínos této publi-
kace a  zároveň aspekt, kterým se z  proudu obdob-
ně orientované odborné literatury Picaperovo dílo 
vymyká. Výkladové pasáže demonstrují aktuálnost 

vybraných linií událostí druhé světové války, a to 
nejen v rovině varování před rasismem, nenávistí, 
xenofobií či antisemitismem, ale i ve směru dalších 
možných paralel mezi jednou etapou první poloviny 
dvacátého století a současností.

Milan Mašát

VELČOVSKÝ, Václav (ed.): Kliment, Josef: 
U  obětovaného prezidenta : Hořké paměti Hácho-
va tajemníka. Praha: Academia 2019, 770  s. 
ISBN 987-80-200-2982-9.

Pražské nakladatelství Academia vydalo zásluhou 
editora Václava Velčovského v rámci edice Paměť širo-
ce koncipované vzpomínky právníka a  dlouholetého 
spolupracovníka prezidenta Háchy Josefa Klimenta 
(1901–1978). Unikátní pramen k  poznání protekto-
rátu i poválečného období dokončil autor na počátku 
70. let a marně se snažil o  jeho vydání. Rozsah díla, 
ale zejména neochota komunistického režimu reha-
bilitovat arcikolaboranta Háchu, vedla k  ignoraci 
autora i jeho práce. Paměti, které nezapadaly do teh-
dejšího výkladu dějin, si proto musely na své vydání 
ještě téměř dalšího půl století počkat.

Josef Kliment nastoupil jako absolvent pražské 
právnické fakulty na počátku 20. let do zemské zprá-
vy a  poté, co byl v  roce 1928 jmenován úředníkem 
sekretariátu Nejvyššího správního soudu, spojil své 
další osudy s  Emilem Háchou, který se stal v  pozici 
prezidenta Nejvyššího správního soudu jeho přímým 
nadřízeným. Hácha, ke kterému choval Kliment 
posvátnou úctu a  celoživotní respekt, si vzal svého 
kolegu po zvolení prezidentem republiky s  sebou 
na Hrad, kde jej ustavil svým politickým a  tiskovým 
referentem. Přestože Hácha s mnohými Klimentový-
mi hojně publikovanými názory nesouhlasil a  podle 
vzpomínek pamětníků si na něj dával pozor, považo-
val jej za schopného byrokrata připraveného odpo-
vědně plnit svěřené úkoly. I když tedy Kliment nepatřil 
k Háchovým nejbližším spolupracovníkům a už vůbec 
neurčoval politiku Hradu, stal se v  pozici tiskového 
referenta svědkem důležitých momentů českoslo-
venských dějin, ke kterým patřila například Hácho-
va osudová cesta do Berlína v polovině března 1939. 
Řada kontroverzních publikačních počinů, ke kterým 
patřil například článek Obnovuje se Svatá říše řím‑
ská, zveřejněný 19.  března  1939 v  Národní politice 
jako obhajoba svébytnosti protektorátu v  rámci Vel-
koněmecké říše, cena Reinharda Heydricha (1943), 
místopředsednictví v  České lize proti bolševismu 
nebo funkce prezidenta Nejvyššího správního soudu 
(1944) přivedly Josefa Klimenta po zatčení v květnu 
1945 před soudní tribunál, který jej o dva roky později 
(1947) odsoudil k doživotí. Při pobytu ve vězení (Pan-
krác, Bory, Mírov, Leopoldov a  Valdice) se Kliment 
ironií osudu setkával se svými známými i  protivní-
ky, někdejším spolužákem, ministrem spravedlnosti 
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a zavilým odpůrcem Prokopem Drtinou i prokuráto-
rem Františkem Tržickým, který jej při soudním pro-
cesu poslal téměř na smrt.

Své vzpomínky začal Kliment koncipovat již v roce 
1958 ve valdické věznici, naplno se jim pak věnoval až 
po svém propuštění na prezidentskou amnestii o dva 
roky později (1960). Rozsáhlé memoárové dílo se 
silně autobiografickými rysy je pojato jako obhajoba 
vlastních činů a  rehabilitace doživotního rozsudku, 
stejně jako snaha o  očistu protektorátních úředníků 
odsouzených po válce za jejich činnost. V  díle, zalo-
ženém na množství dobových pramenů a svědeckých 
výpovědí však autor (zcela v  souladu s  účelem díla) 
interpretuje mnohé události účelově a  jiné zamlču-
je. Jeho snahou je vyvolat ve čtenáři dojem vlastní 
neviny a  vykreslit se namísto aktivního tvůrce jako 
oběť. Klimentovo dílo tak ve výsledku ukazuje auto-
ra jako malého člověka ve stínu velkých, úředníka ve 
vleku dějinných zlomů, který někdy idealisticky, někdy 
naivně věřil v právo a spravedlnost a který se nacistic‑
kou i  komunistickou totalitu, jež je neuznávaly, snažil 
donkichotsky přežít jejich prostřednictvím, aniž by 
kdy po všech neúspěších a  tragédiích tento svůj postoj  
zpochybnil.

Přestože se po propuštění z  vězení (kdy mohl 
vykonávat pouze pomocné nebo dělnické profese) 
snažil Kliment nabídnout své služby představitelům 
československého státu, například při jednáních 
o zneplatnění Mnichovské dohody, o  jeho služby ani 
paměti nejevil nikdo zájem. Své monumentální dílo 
dokončil Kliment v roce 1972 (s dodatky v roce 1974) 
a o šest let později, v říjnu roku 1978, zemřel.

Klimentovo dílo je rozsáhlou epopejí, z  níž jsou 
(pomineme -li soud o  vině, či nevině) pro dnešního 
čtenáře nejcennější popisy každodenní úřednické čin-
nosti, osobních setkání autora s prezidentem Háchou 
a  další všední drobnosti. Součástí knihy Klimento-
vých pamětí je (vedle vybraných dokumentů a  foto-
grafického materiálu) také obžaloba Josefa Klimenta 
z pera prokurátora Františka Tržického, která umož-
ňuje čtenáři pohled z druhé strany barikády. Přestože 
i  tento dokument je poznamenán účelem, pro který 
byl vytvořen, a duchem poválečné doby, nabízí mož-
nost kritického srovnání s Klimentovým textem.

Vydání Klimentových pamětí je významným edič-
ním počinem. Kniha by proto neměla zůstat stranou 
pozornosti profesionálních historiků, usilujících 
o celistvý obraz protektorátní doby ani zájemců z řad 
veřejnosti.

Kamil Rodan

MALER, Katarzyna: Baborów i okolica : Monogra-
fia gminy. Baborów: Gmina Baborów 2018, 440  s. 
ISBN 978-83-951249-0-7.

Zajmując się historią lokalną, postanowiłem ponow-
nie sięgnąć po kolejną książkę Katarzyny Maler. Warto 

w tym miejscu zaznaczyć, że nie jest to pierwsza publi-
kacja pani Maler przedstawiająca historię konkretniej 
miejscowości, a  w tym przypadku gminy Baborów. 
Pani Maler ma już w swoim dorobku naukowym kil-
ka dalszych monografii oraz artykułów poświęconych 
dziejom powiatu głubczyckiego.11 Bez wątpienia moż-
na uznać, że książki napisane przez autorkę, zaliczają 
się do kanonu literatury regionalnej.

Recenzowana prze mnie książka jest  – jak już 
zaznaczyłem wcześniej – monografią gminy Baborów. 
Praca ma na celu przedstawić zarys dziejów wspo-
mnianego regionu od pradziejów aż po XXI  wiek. 
Książka należy do nielicznych publikacji zajmujących 
się omawianym obszarem, dlatego też, próba podję-
cia się przez Katarzyne Maler opisania historii gminy, 
znacznie rozbudowała i pogłębiła, a czasami odkryła 
nieznane dotąd fakty historyczne.

Autorka do napisania pracy wykorzystała obszer-
ną literaturę. Szczególnie warte uwagi są źródła 
archiwalne, być może wykorzystane po raz pierwszy. 
Również pokaźną ilość stanowi literatura przedmiotu. 
Należy zaznaczyć, że omawiane źródła występowały 
w różnych językach: języku polskim i  niemieckim, 
co niewątpliwie wpłynęło na stworzenie kompletnej 
i obiektywnej pracy.

Praca ma charakter chronologiczny i problemowy. 
Podzielona jest na trzy rozdziały, opatrzona jest rów-
nież wstępem, w którym autorka wprowadza czytel-
nika do tematyki i głównych problemów poruszanych 
w książce.

Rozdział pierwszy zatytułowany Charakterystyka 
gminy i jej pradzieje, przedstawia najważniejsze cechy 
gminy Baborów, sytuację gospodarczą, przemysłową, 
demograficzną. W kolejnym podrozdziale autorka 
przybliżyła czytelnikowi pradzieje ziemi głubczyckiej 
skupiając się na obszarze gminy Baborów.

Rozdział drugi nazwany Dzieje Baborowa, jest 
najobszerniejszym rozdziałem poświęconym historii 
Baborowa jako miasta. Autorka opisuje w szczegóło-
wy sposób (w miarę możliwości i dostępnych źródeł) 
początki miasta, aż po koniec średniowiecza, prze-
chodząc tym do nowego podrozdziału opisującego 
okres panowania Habsburgów (1523–1742). Autorka 
dzieląc ten podrozdział na kilka mniejszych podroz-
działów, wyłoniła najważniejsze problemy w  danym 
okresie.

Kolejny okres historyczny Baborowa przypadł na 
czasy pod władzą pruską w latach 1742–1870. Autor-
ka również w tym przypadku dokonała podziału na 
szczegółowe i  problemowe podrozdziały wyłaniające 
najważniejsze zagadnienia z historii Baborowa.

Dalszym okresem są czasy pod rządami nie-
mieckimi w latach 1871–1945 roku. Podrozdział ten  

11 Np. MALER, Katarzyna: Dzieje Głubczyc do 1742. 
Opole 2003; TAŻ: Dzieje Głubczyc w latach 1742–1945. 
Opole 2006; TAŻ: Dzieje browarnictwa w Głubczycach. 
Śląsk Opolski 1999, nr. 4, s. 22–27, oraz inne.
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podobnie jak poprzednie składa się z  kilkunastu 
problemowych zagadnień. W tym miejscu autorka 
porusza kluczowe problemy Baborowa, zaczynając od 
kwestii sądownictwa, rozwoju komunikacji, Kultur-
kampfu, poprzez kwestie językowe, narodowościowe, 
gospodarcze, I i II Wojnę Światową.

Kolejny podrozdział W państwie polskim od 1945 r. 
do współczesności, został podzielony na dwa mniejsze 
podrozdziały wydzielając tym okres od 1945 roku do 
1989 roku. Najważniejszym w tym czasie niewątpli-
wie było przejęcie Baborowa przez polską administra-
cję oraz budowanie jej zrębów. Kolejnym elementem 
była migracja ludności i  polskie osadnictwo oraz 
wysiedlenie ludności niemieckiej. Autorka nie zapo-
mniała o  tym ważnym problemie. Okres od 1989 do 
2018 roku również został opracowany pod względem 
najaktualniejszych wydarzeń i problemów Baborowa.

Rozdział trzeci to Dzieje wsi należących do obecnej 
gminy Baborów. W tym rozdziale opisana jest historia 
jedenastu wsi wchodzących w zasięg administracyj-
ny gminy. Każdy taki podrozdział został opracowany 
na pewnym schemacie. Możemy wyłonić kilka okre-
sów oraz zagadnień. Pierwszy to wyjaśnienie nazwy 
miejscowości oraz jej historii do roku 1939, czasami 
do 1945 roku. Następnym ważnym elementem dla 
każdej wioski był kościół. W miarę możliwości autor-
ka porusza to zagadnienie u  każdej z  wymienionych 
wiosek. Okres II Wojny Światowej odcisnął znaczące 
piętno na lokalnych miejscowościach, dlatego też ten 
okres autorka stara się dokładnie przybliżyć. Ostat-
nim elementem wspólnym jest okres powojenny, aż 
do czasów współczesnych.

Ciekawym i obszernym materiałem opracowanym 
przez panią Maler jest aneks. Zawiera on trzydzieści 
pozycji. W skład wchodzą plany miast, ewidencja 
ludności, różnego rodzaju spisy, biogramy księży 
oraz inne. Głównym celem pracy było przedstawienie 
dziejów gminy Baborów i  tego celu udało się autor-
ce dosięgnąć mimo, że czasami czytelnik z  namiaru 
informacji może wpaść w pewne zagubienie się. Pani 
Katarzyna Maler ponownie pokazała czytelnikowi, 
że historia stanowi ważny element życia ludności, 
a  szczególnie ludności napływowej po 1945 roku. 
Trzeba wspomnieć, że osiedleni Polacy nie mieli 
wiedzy na temat regionu w jakim zostali osiedleni. 
Wszystko było dla nich nowe i  tymczasowe. Swoją 
historię pozostawili za wschodnią granicą Polski.

Krystian Trusz

ČECHURA, Jaroslav: Krizový management barok-
ní ekonomiky? : Panství Třeboň a  Hluboká nad 
Vltavou za prvních Schwarzenberků (1660–1720). 
Praha: Nakladatelství Karolinum 2019, 333  s. 
ISBN 978-80-246-4503-2.

Jaroslav Čechura zvolil do názvu své další monogra-
fie provokativní spojení odkazující na řízení určitého 

ekonomického subjektu v době, kdy je ohrožena jeho 
integrita a ekonomická stabilita. Jádro výkladu cílí na 
dvě sousedící jihočeská panství Třeboň a Hluboká nad 
Vltavou, která v součtu tvořila rozsáhlý hospodářský 
celek objímající v  dané době téměř dvě stovky sídel 
včetně několika poddanských měst a  panovníkem 
zastavených Vodňan, a to v počátcích jejich téměř tři 
století trvající schwarzenberské éry. Obě panství měla 
přitom v předchozím období rozdílné osudy, spojily je 
až důsledky bělohorských událostí. Panství Hluboká 
patřilo v  předbělohorské době pánům z  Hradce, od 
nichž ho na samém konci 16. století získal rod Malov-
ců z Malovic. Těm byl majetek po roce 1620 zkonfis-
kován, podobně jako panství Třeboň Švamberkům, 
kteří je získali necelých deset let před tím po Rožm-
bercích. Ačkoliv kniha v názvu odkazuje k roku 1660, 
resp. 1662, kdy se obě panství stala vlastnictvím rodu 
Schwarzenberků, ve skutečnosti výklad začíná popi-
sem kondice, v jaké se obě panství nacházela na konci 
16. a  v  první polovině 17. století. Ve stavu vyžadují-
cím krizové řízení se proto tyto hospodářské celky ze 
zorného úhlu autora ocitly hned třikrát, a  pokaždé 
z jiných příčin: v důsledku válečných událostí, po pře-
vzetí zanedbaného majetku novými majiteli a po roce 
1680, kdy obě panství postihla morová epidemie.

Oproti jiným má třeboňský a hlubocký velkostatek 
výhodu obrovského množství dochovaných pramenů, 
což samo o sobě muselo být pro autora velkou výzvou. 
Zejména v  případě třeboňského panství se jedná 
o  téměř kompletní soubor písemné agendy, která 
byla do této doby pro potřeby výzkumu využita pouze 
výběrově. Při akceptaci dosud publikovaných studií, 
cizích i  vlastních, Jaroslav Čechura zacílil na dosud 
neznámé materiály, ať už se jednalo o  vizitační pro-
tokoly, včetně jejich konceptů nebo přepracovaných 
verzí, nařízení vrchnosti a  hospodářské instrukce, 
různé žádosti a odpovědi na ně, individuální podání 
jednotlivých úředníků panství, korespondenci, růz-
né přehledy uvádějící stavy zásob, dobytka  apod., 
či v  neposlední řadě i  účetnictví. Na nich pak autor 
vystavěl informacemi nabitý obraz o  stavu a  vývoji 
hospodářství na obou panstvích, na který navazují 
kapitoly o  vybraných aspektech jejich ekonomiky, 
panských dvorech, robotních povinnostech podda-
ných a  zvířecích potazích, doplněný o  reflexe rozší-
ření morové epidemie a  rebelie v  roce 1680. Příběh 
této svým tématem spíše tradičně zaměřené knize 
chybí jen zdánlivě. Zřejmě úmyslně detaily mnohdy 
až přehlcený výklad je na závěr postaven do kontrastu 
s výběrovostí, kterou při přípravě edice řádů selských 
a  instrukcí hospodářských použil Josef Kalousek. 
Ta přitom ovlivnila představy o  podobě velkostatku 
v  raném novověku nejednoho historika. Vznesené 
závěry o  existenci, resp. neexistenci reprezentativ-
ních pramenů, ale i  například o  malé interakci mezi 
obsahem normativů a realitou otevírají pole pro dal-
ší výzkum a  srovnání, a  to nejen v  oblasti dějin vel-
kostatků.
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Otazník v názvu pak vybízí k otázce, jestli je mož-
né systém řízení praktikovaný na panstvích Třeboň 
a Hluboká nad Vltavou v daném době skutečně ozna-
čit za krizový management. Jak sám autor opakovaně 
konstatuje, nástup nové vrchnosti nebyl doprová-
zen žádnou prudkou změnou hospodářské politiky, 
v  mnoha směrech je naopak jasně patrný důraz na 
kontinuitu ve vývoji stěžejních hospodářských sek-
torů. Páteří celého systému byl správní aparát, který 
ale na každém panství netvořily více než dvě desítky 
osob, přičemž těch, které nesly přímou odpovědnost, 
nebyla ani desítka. Jako zásadní se jeví role vizitátorů, 
externě najatých odborníků, kteří neměli k  panství 
žádný vztah, avšak kontrolu prováděli fyzicky na mís-
tě, a to nejen co se stavu provozů týče, ale i třeba práce 
(mnohdy nedbale) vykonávané zmíněnými úředníky. 
Osobnosti a životní osudy těchto klíčových osob však 
Jaroslav Čechura sleduje pouze okrajově, přestože 
právě jejich zkušenosti a kontakty zřejmě ovlivňovaly 
výsledný proces změn. Při výkladu obsahu vizitací by 
čtenáři v orientaci pomohla mapa obou panství, která 
v knize chybí, případně u číselných údajů zpřehledně-
ní dat pomocí grafů či tabulek. Pravidelný monitoring 
stavu hospodářství zahrnoval i  soupis dosud nevyu-
žitého potenciálu stejně jako hrozících rizik, naopak 
řízení ale postrádalo jakýkoliv dlouhodobý plán, který 
by zajistil časovou i věcnou posloupnost dějů a jasně 
definoval představu o tom, jak se mají panství rozví-
jet. Zatímco první majitel Třeboně a Hluboké z rodu 
Schwarzenberků, Jan Adolf, zasahoval intenzivně do 
chodu panství na dennodenní bázi, jeho nástupci už 
přenechali většinu svých rozhodovacích pravomocí 
delegovaným úředníkům. U  druhé a  třetí generace 
majitelů je tak patrná proměna v řízení panství, kte-
rá se odrazila i  ve struktuře pořizovaných záznamů, 
základní principy však zůstaly stejné. Dominantní 
aspekt ekonomického myšlení nejen období baroka, 
ale i  doby předcházející, kterým je absence snahy 
o maximální efektivitu všech ekonomických činností 
a  soustavné generování zisku, je zde tak jasně patr-
ný. Ačkoliv je kniha Jaroslava Čechury fakticky pří-
padovou studií pojednávající o  v  mnoha směrech 
výjimečných panstvích, díky množství informací zís-
kaných přímo z pramenů a závěrům, z nichž mnohé 
nabourávají dosud zažité představy, stojí zcela jistě za 
pozornost a vybízí ke komparaci s podobnými ekono-
mickými celky z téže doby.

Pavla Slavíčková

ŠÍL, Jiří a kol.: Opavský kongres 1820 : Křižovatka 
evropské diplomacie. Opava: Statutární město Opava 
2020, 253 s. ISBN 978-80-7572-025-2.

Desítka autorů spjatá s  kvartetem institucí (Slezské 
zemské muzeum, Slezská univerzita v  Opavě, Zem-
ský archiv v Opavě, Národní památkový ústav) dala 
vzniknout čtenářsky velmi vděčné publikaci vznik-

nuvší u  příležitosti kulatého výročí jednoho z  kon-
gresů Svaté aliance. Díky němu se relativně malé 
provinční město Opava, jež o  pár desítek let dříve 
ztratilo status zemského hlavního města, na pár týdnů 
rozrostlo o  stovky obyvatel a  dostalo se na diploma-
tickou mapu Evropy. Text je psán populárně -naučnou 
formou se spoustou obrazových příloh, pro něž byly 
využity zejména muzejní a  archivní sbírky z  Opavy 
a  ze Státního zámku Kynžvart (kvůli osobě majitele, 
jímž byl rakouský diplomat Metternich).

Každá kapitola se skládá z úvodního popularizač-
ního textu a následně z katalogové části představující 
formou hesel předměty či objekty spjaté s událostmi. 
Autoři – opavští patrioti – tak dostali možnost před-
stavit dobovou Opavu i relikty, které na ni dnes upo-
mínají.

Stručnější první desetistránková kapitola předsta-
vuje širší souvislosti opavského kongresu a  události 
mu předcházející (od Vídeňského kongresu). Druhá 
(zhruba dvojnásobně dlouhá) kapitola se zaobírá udá-
lostmi v Neapolsku a na Sicílii v létě roku 1820, jež byly 
bezprostřední příčinou svolání kongresu. Zaujmou 
například krásné veduty z  Neapolska a  jejich popis.

Jádrem knihy jsou třetí a  čtvrtá kapitola. Třetí 
kapitola Kongresové město zachycuje přípravu kon-
gresu, příjezd hostů, osoby v pozadí (např. opavského 
starostu či brněnského policejního ředitele starajícího 
se o bezpečnost hostů). Dále prezentuje dobové plány 
Opavy, nákresy architektonických dekorací vyhoto-
vené stavitelem Georgem Fritschem, dobové noviny 
Troppauer Zeitung či Městské divadlo, které sehrálo 
významnou roli při zábavě urozených hostů.

Čtvrtá kapitola Místa paměti: opavské domy a jejich 
obyvatelé v době kongresu si vybírá některé významné 
opavské objekty spjaté s  rokem 1820 (jejich krásný 
plán je na s. 190–191). Kupříkladu se jedná o  dům 
Slezského veřejného konventu, Laminetův dům, palác 
Sedlnických z Choltic, Larischův palác či dům Czeiků 
z  Badenfeldu. Závěrečná pátá kapitola Po Opavském 
kongresu se týká zejména Lublaňského kongresu, kte-
rý dořešil stanovisko tří východních velmocí k událos-
tem na jihu Itálie.

Hodnotná reprezentativní publikace potěší nejen 
Opavany, ale i milovníky historie odjinud.

Pavel Kladiwa

MACHÁLEK, Vít: Prezident lidskosti : Životní příběh 
Emila Háchy. Praha: Academia 2020, 863 s. + 36 s. 
obrazové přílohy. ISBN 978-80-200-3056-6.

Osobnost státního prezidenta Emila Háchy patří k nej-
kontroverznějším v novodobé československé (české) 
historii. Háchova do značné míry démonizovaná 
a tabuizovaná postava sice v polistopadové éře (i přes 
odsouzení a striktní zavržení poválečnou demokratic-
kou i komunistickou historiografií) některé historiky 
inspirovala k  sepsání fragmentů jeho životního pří-
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běhu (např. TOMÁŠEK, Dušan – KVAČEK, Robert: 
Causa Emil Hácha. Praha 1995; PASÁK, Tomáš: 
JUDr. Emil Hácha (1938–1945). Praha 1997), hod-
nocení odborníků však bylo do značné míry závislé 
na dobovém profilu Háchovy osobnosti a na mnohdy 
těžko uchopitelných dějinách protektorátu. Potřeba 
historiků vyrovnat se v  polistopadové éře s  pověst-
nými kostlivci ve skříni vedla nutně (po otevřené 
diskuzi Tomáše Pasáka s  Janem Tesařem na konci 
60. let) k  obnovenému zájmu o  Háchovu osobnost 
a u některých také k pokusu o prezidentovu rehabili-
taci. Stoupencem tohoto směru se stal také historik 
a religionista Vít Machálek (*1969), který předkládá 
čtenářům po vydání titulu Prezident v  zajetí (1998) 
svou druhou háchovskou monografii.

I  když se autor (na rozdíl od svých předchůdců) 
snaží podrobněji vypsat Háchův život před volbou 
prezidentem republiky, i pro něj je (stejně jako v pří-
padě ostatních autorů) nejdůležitější etapou Hácho-
vy pozemské existence jeho působení v  rámci druhé 
republiky a  v  prvních letech protektorátu. Přestože 
by se tedy (v  duchu chystané apoteózy) dalo očeká-
vat, že bude Hácha autorem představen jako politik 
a státník, není tomu tak. Pro Machálka (který se snaží 
záměrně vyhnout kritickému hodnocení preziden-
tových činů) je doktor Hácha především člověkem, 
obětí dramatu, do kterého jej vrhl sám Osud. V duchu 
motta především člověk, ne politik je pak autorem 
omlouván každičký prezidentův přešlap. Hácha je 
s  ohledem na svou prvorepublikovou minulost líčen 
jako vážený právník, spravedlivý soudce, odhodlaný 
demokrat a vlastenec do morku kostí, který obětoval 

vše, co mu bylo v  životě drahé (a  nakonec i  samot-
ný život) na oltář národa. Hácha veden neomylnou 
rukou Nejvyššího byl slovy autora předurčen konat 
i za cenu sebedestrukce dobro a sloužit Bohu, náro-
du a vlasti. Veškeré prezidentovo snažení (především 
osobními intervencemi u  představitelů okupační 
moci) bylo podle Machálka zaměřeno na uchování 
životaschopného českého národa za cenu co nejmen-
ších obětí a ztrát. Rostoucí ústupky a servilnost vůči 
Němcům pak autor omlouvá možným nástupem 
českých fašistů a kolaborantů k moci. Háchova smrt 
v nedůstojných podmínkách pankrácké věznice je jen 
završením antického dramatu. Přestože se autor hod-
lá věnovat také prezidentovým posmrtným osudům 
a  proměnám vnímání jeho osobnosti od úmrtí do 
současnosti, podává pouze výčet všech dostupných 
zmínek o Háchovi.

Kniha, založená na obdivuhodném množství 
pramenů včetně dobového tisku a  vzpomínek prezi-
dentových přátel a  spolupracovníků, však trpí nedo- 
statečným kritickým odstupem autora, místy nevy-
jasněností terminologie a  téměř hagiografickým pří-
stupem ke kontroverzní postavě československých 
(českých) dějin. Přestože se jedná o dosud nejobsáh-
lejší knihu k Háchově osobnosti, přináší (kromě něko-
lika střípků ze soukromí) jen velmi málo nového. I tak 
se však jedná o počin, který by neměl zůstat stranou 
pozornosti české historické obce a  zájemců o  osobu 
doktora Emila Háchy.

Kamil Rodan
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