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Z hebrejského originálu podle prvního vydání, vytištěného roku 1592 v Praze, přeložila
a předmluvu napsala Jiřina Šedinová. Poznámkami opatřili Daniel Boušek a Pavel Sládek.
Praha, Academia 2016, 689 s., ISBN 978-80-200-2535-7.
V ediční řadě Judaica nakladatelství Academia vycházejí původní tematické monografie
a překlady odborné literatury, ale také překlady a edice pramenů. Takto byl zpřístupněn
mimo jiné spis Kuzari Jehudy ha‑Leviho, Nachmanidovy polemiky, Kompendium
hebrejské gramatiky Benedicta Spinozy nebo Anonymní hebrejská kronika z raně novověké
Prahy, o níž ČČH informoval v této rubrice.1 Nejnovějším počinem ediční řady je překlad
kroniky Davida Ganse Ratolest Davidova, hebrejsky Cemach David, který připravila
hebraistka a historička Jiřina Šedinová.
Bez nadsázky lze říci, že překlad Gansova spisu završuje její celoživotní badatelský
zájem. Nahlédnutím do osobní bibliografie překladatelky zjistíme, že Gansem a jeho
kronikou Cemach David se zabývá více než čtyřicet let: Její první odborné studie k tématu
vyšly v ročence Judaica Bohemiae již v roce 1972,2 o rok později obhájila rigorózní práci
David Gans a jeho hebrejský spis Cemach David a o necelých dvacet let později vyšla
ukázka překladu kroniky v Židovské ročence.3 V úplnosti je ale představen překlad Gansovy
kroniky zcela poprvé. Současně s úctyhodně objemnou edicí kroniky vychází ve stejné
ediční řadě nakladatelství Academia také Šedinové monografie věnovaná autorovi kroniky,4
kterou je třeba považovat na nezbytný doplněk edice, jež je předmětem této recenze.
Jen stručně tedy představme autora kroniky – židovský historiograf David Gans
(1541–1613), ačkoli se v Praze ani v Čechách nenarodil, je právě s Prahou spojován nejvíc
ze svých působišť. I když se živil jako obchodník, prošel tradičním židovským vzděláním
a navíc si dokázal udržet a prohlubovat zájem o historii, především chronologii, i přírodní
1
2

3
4

Eva DOLEŽALOVÁ, ČČH 111, 2013, s. 902–903.
Jiřina ŠEDINOVÁ, Non‑Jewish sources in the Chronicle by David Gans ’Tsemah David’, Judaica
Bohemiae 8, 1972, č. 1, s. 3–15; TÁŽ, Czech history as reflected in the historical work by David
Gans, Judaica Bohemiae 8, 1972, č. 2, s. 73–84; TÁŽ, Old Czech Legends in the Work of David
Gans, 1952, Judaica Bohemiae 14, 1978, č. 2, s. 89–112.
David Gans (k 450. výročí narození), Židovská ročenka 5752, 1991–92, s. 47–51; David Gans –
Cemach David, O dějinách českých zemí a o dějinách Židů v Království českém, tamtéž, s. 51–54
Jiřina ŠEDINOVÁ, David Gans: pražský židovský renesanční historik, Praha 2016. Viz recenzi
Lenky Veselé v tomto čísle ČČH.
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vědy, astronomii a matematiku. Vztah k těmto oborům přitom v židovském aškenázském
prostředí rozhodně nebyl favorizován, ovšem v relativně klidném mezidobí rudolfinské
doby byl tolerován. Navíc právě díky dobovým okolnostem mohl Gans navázat osobní vztah
s nežidovskými učenci a kolegy ( Johannes Keppler, Tycho Brahe). Jeho styk s křesťanským
prostředím se ovšem neomezil jen na profesní kontakt, na rozdíl od svých předchůdců
a současníků se zabýval i nežidovskými spisy, především historickými knihami a kronikami,
a tento zájem v díle také přiznává.
Gans do jisté míry předběhl svou dobu – proslul totiž jako autor populární kroniky,
určené širokému publiku, u něhož nalezla oblibu, ale méně jako autor odborných děl. Jeho
spis Magen David, kompendium astronomických znalostí své doby, který byl prokazatelně
hotov v rukopise již při vydání kroniky Cemach David v roce 1592,5 vyšel až o dvacet
let později (1612) v Praze. Kronikou dále zmiňovaný matematický spis Migdal David je
dnes neznámý, rozsáhlá astronomická práce Nechmad ve‑naim zůstala v rukopise více než
stopadesát let a tiskem vyšla teprve v roce 1743 v Jessnitz. David Gans a jeho dílo tak stojí
nejen na pomyslné hranici mezi židovským a nežidovským prostředím, ale typově i mezi
starším, tradičním a novým, renesančním modelem učence nového věku.
Také kronika Ratolest Davidova je ve své době a v aškenázském prostředí mimořádná, a to v několika ohledech. Prvním je výše popsaný Gansův zájem o nežidovské prostředí
a světské vědecké obory, které ho vedly k rozdělení kroniky na dvě části. První zahrnuje
židovské dějiny od stvoření světa do jeho doby, druhá část se pak zabývá dějinami světa
okolního ( Jemot olam), který byl do té doby aškenázskými historiky a historiografy ignorován. Jak v úvodu k prvnímu dílu autor předesílá, nepíše „pro veliké učence, naplněné Tórou
jako granátové jablko zrny, nýbrž pro lidi obyčejné a neučené, nejmenší a nejmladší z žáků,
jako jsem dnes já a mně rovní.“6 Jeho úmyslem je podávat přehled událostí se zřetelem na
jejich chronologii a svého předsevzetí se v knize drží. Proto se první část kroniky jeví zprvu
jako prostý přehled dějů a dat, který se ovšem v závěru dílu, kdy se autor dostává k soudobým událostem, stává kronikou lokální.
Pro druhý díl, věnovaný dějinám nežidovského světa, který Gans vyčlenil samostatně,
aby zajistil, že „věci Boha živého nebudou smíšeny se záležitostmi suché trávy“,7 uvádí
několik důvodů, kterými v podstatě hájí a ospravedlňuje užití jiných než židovských zdrojů.
Z dnešního hlediska se jeví jako nejzajímavější Gansův předposlední důvod: „Nacházíme se
mezi národy, jsme u nich usazeni a žijeme s nimi, a když s námi hovoří nebo se nás ptají na
historii dávného království, v rozpacích si dáváme ruku před ústa, nevíme, jak odpovědět,
a vypadáme před nimi jako nerozumný dobytek, který nerozezná pravou stranu od levé,
jako kdybychom se teprve včera narodili. Avšak po přečtení této knihy může tázaný odvětit

5

6
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Viz předmluva vydavatele: „A jestliže Bůh bude stát při mně, neustanu a neoddychnu si, dokud
nevydám i ostatní knihy tohoto spisovatele, jako Magen David (Davidův štít) a Migdal David
(Davidova věž), jež pojednávají o aritmetice a geometrii čili měřictví a jiných nových věcech.“
Ratolest Davidova, s. 24.
Tamtéž, s. 28–29.
Tamtéž, s. 27.
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a o každé době povědět aspoň maličko, a tak si získáme jejich přívětivost a uznání.“8 Druhý
díl kroniky se tak mohl stát podle Ganse jakousi učebnicí, konverzační příručkou, sumou
nutného vědění, díky níž by mohl prostý židovský čtenář intelektuálně obstát v kontaktu
s křesťanským okolím.
Podle svého vzdělávacího záměru se Gans obrací k nejširší čtenářské vrstvě a do
přehledu historických „velkých“ událostí tak řadí i senzační novinky ( Jeden zplodil
s jedinou ženou 36 dětí, Novina o veliké rybě nalezené ve Frísku), zprávy o pozoruhodných
úkazech (Veliká ocasatá hvězda byla vidět 14 měsíců) i přírodních katastrofách (Veliká
hora spadla na 173 domy), což jsou oblíbená témata lidových vrstev i v dnešní době. Za
zmínku stojí i to, že pro marginální shrnutí obsahu příslušného odstavce Gans volí poměrně
bulvární titulek, který by snadno obstál i v některých našich současných denících.
Gansovo užívání a přiznání nežidovských zdrojů spojené s uvedením příslušného
zdroje informace v tisku je sice novinkou, ale daleko více inovativní je užití referenčních
nástrojů, které do té doby nebyly v nenáboženských tiscích obvyklé. V populárním díle,
určeném běžnému čtenáři, se v židovském prostředí vyskytují poprvé: členění textu na
odstavce, užívání dvojího letopočtu, marginální poznámky, křížové odkazy, obsah, přehled
odstavců a let.9 Díky této moderní koncepci Gans podstatným způsobem usnadňuje četbu,
může například odkazovat z jednoho dílu do druhého stručně pomocí odkazu na příslušný
rok: Jako příklad poslouží identifikace země Ofir s Novým světem – v pasáži židovské části
kroniky o biblické zemi Ofir odkazem na příslušný rok do druhé, nežidovské části, kde
mluví podrobněji o objevení Ameriky.10 Liší se tak od neadresného způsobu odkazovaní
tak dobře známého těm, kdo jsou obeznámeni s četbou hebrejských pramenů a jejich ne
‑odkazovacímu způsobu pomocí vágních formulací typu viz tam, jak bylo uvedeno výše/
bude uvedeno dále, a podobně.
Kronika mimo to obsahuje seznam témat, „přehled odstavců“, který se sice vyskytuje
v soudobých vydáních halachických děl, pro historiografický spis byl ovšem novinkou.
Díky seznamu témat se tak například dovídáme, že Gans měl v úmyslu zařadit do kroniky
vedle rabínů uvedených v její poslední části (Maharal, Jafe) i zprávy o dalších učencích
v Německu, Čechách, Polsku a Prusku, ovšem ve vlastním textu tyto informace chybějí.
Vysvětlení je nejspíš prozaické, autor zřejmě nestihl příslušnou pasáž dokončit, přesto
rozpor mezi seznamem avizovanou částí knihy a faktickým textem může přinést zajímavé
poznatky o chronologii vzniku tištěné podoby knihy.
Sazba a celkové typografické rozvržení knihy jsou pak další jedinečností Ratolesti
Davidovy. Na její přípravě autor prokazatelně spolupracoval s tiskaři a díky této vzájemné
spolupráci dostal tisk právě takovou podobu, jakou má. Při součinnosti tiskaře a autora
mohl text vznikat takřka „za pochodu“, což se odrazilo na jeho aktuálnosti. Tu dokládají
poslední události popisované v prvním, židovském dílu kroniky: setkání císaře Rudolfa
8
9

Tamtéž, s. 284.
K sazbě a referenčním nástrojům viz podrobněji Pavel SLÁDEK, Pražské vydání Gansova spisu
Ratolest Davidova a nové způsoby čtení. In: Daniel Boušek – Magdalena Křížová – Pavel Sládek
(edd.), Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou, Praha 2016, s. 63–96.
10 Ratolest Davidova, s. 61 a 566, resp. 583.
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a rabi Löwa, k němuž došlo 17. února 1592, a rabínův odjezd do Poznaně 16. dubna téhož
roku, tedy čtyři týdny před zahájením tisku 12. května 1592, uvedeném na titulní straně.
Editio princeps je především příznačná tím, že inovátorsky užívá typografické prostředky
v pražském hebrejském knihtisku doposud neužívané – strukturovanou sazbu a rozvržení
knihy příkladně respektuje i moderní edice, ovšem za užití moderních prostředků. Právě
typografická úprava předkládané edice je dalším bodem, který je třeba pochválit.
Jinou důležitou okolností, která umožnila vznik kroniky ve své době a v právě takové
podobě, je součinnost autora, vydavatele a tiskařů. Vydavatelem tisku byl Josef Jekutiel
Kofman, tajemník pražské židovské obce, který vydání opatřil předmluvou, kde vysvětluje
své pohnutky, které ho vedly k vydání spisu tiskem a jeho finanční podpoře. Stejně tak
lze předpokládat finanční podporu vydání tisku nebo jeho autora ze strany Mordechaje
Maisla, jemuž a jeho dvěma manželkám Gans věnuje poslední odstavce prvního dílu
kroniky. Rozsah pasáže o Maislovi i její forma – chvalozpěv – naznačují, že se autor kroniky
nejbohatšímu obyvateli ghetta chtěl nějakým způsobem odměnit.
Ostatně kronika je nejzajímavější právě v těch pasážích, které autor věnuje svým
současníkům – přináší tak informace „z první ruky“ a přesahuje tak, naštěstí, autorův záměr
zabývat se chronologií, poskytnout přehled událostí bez jejich hodnocení. Právě díky údajům
o Gansových současnících nebo událostech, které se Ganse osobně týkaly – například zpráva
o ohlasu hnutí falešného mesiáše Ašera Lemmleina doplněná informací, že Gansův děd
rozbořil pec „v pevném přesvědčení, že příštího roku už bude péci macesy ve Svaté zemi“11 – je
kronika nanejvýš přínosná všem badatelům, kteří se zabývají raně novověkými dějinami židů
ve střední Evropě a především v Praze. Stává se tak navíc oproti původnímu záměru autora
i kronikou města a jeho obyvatel, jako např. poznámka tiskaře Šlomo Kohena o cestě jeho otce
Mordechaje s poselstvem k papeži do Říma,12 úzce pak kronikou rodiny i díky úvodní básni
dedikované autorovu bratrovi. Čtenáře ostatně zaujmou patrně nejvíc právě zmínky osobního
charakteru a také pasáže věnované českým dějinám.
Překlad Ratolesti Davidovy byl pořízen z editio princeps vydané v Praze společníky
Šlomo a Moše Kohenem v roce 1592.13 Jde o první kompletní překlad kroniky, který je navíc
opatřen rozsáhlým poznámkovým aparátem, díky němuž překlad dostává další dimenzi
a přestává být „pouhou“ edicí. Autoři poznámkového aparátu doplňují většinou přesnou
citaci Gansova pramene. Dále v případech, především v druhém díle častých, že autor svůj
pramen překládá nebo parafrázuje, se pokusili identifikovat a dohledat příslušné texty.
Pracují i s moderní kritickou Breuerovou edicí, na niž odkazují především v případech,
kdy jsou Gansovy údaje nejasné, nepřesné nebo mylné.14 Příznačné pro poznámkový aparát
je – s jistými výjimkami uvedenými v poznámce k překladu – odkaz právě na ta vydání,
s nimiž mohl Gans sám pracovat. Čtenářům Kroniky tak pootvírají dveře do raně moderní
knihovny, již mohl historiograf a učenec Gansova typu užívat. K bibliografii uvedené
11 Tamtéž, s. 218–219.
12 Tamtéž, s. 225.
13 K tiskařům viz Olga SIXTOVÁ, Židovské tiskárny a tiskaři v Praze, in: Táž (ed.), Hebrejský knih
tisk v Čechách a na Moravě, Praha 2012, s. 33–74, s. 49.
14 Mordechai BREUER (ed.), Tsemaḥ David le‑Rabi David Ganz, Jerusalem 1983.
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v závěru knihy směřuje jediná výtka – jistou vadou na kráse jinak pečlivě připravené edice
jsou nejednotně uváděná místa vydání raně novověkých a moderních edic (Londýn,
London, Brünn, Pressburg, Vilno, Vilna, Cremona, Kremona, apod.), drobné různé
způsoby psaní lze výjimečně najít i v textu (Ofir, Ofír).
Vydání edice Gansovy Ratolesti Davidovy přichází několik let po vydání Hájkovy
Kroniky české,15 a nakladatelství Academia tak zpřístupňuje prameny, které mohou být
východiskem pro další historické bádání. Ostatně popularita Hájkovy kroniky v českém
prostředí je srovnatelná s přijetím, kterého se dostalo Gansově Ratolesti Davidově mezi
židovskými čtenáři. A proč kroniku číst i v dnešní době, více než půl čtyři sta let po jejím
vydání? Rozhodně nejde jen o nudný výčet událostí k jednotlivým letopočtům občas
zpestřený jemnou pikantérií (Vesničan se prohlásil za markraběte, Židovka souložnicí
krále) nebo popisem neštěstí ( Jurgen Székély zaživa sněden, Devět žoků s ušima křesťanů),
ale o nahlédnutí do myšlenkového obzoru raně moderního člověka. Navíc pokud si
uvědomíme, že kroniku sepsal muž, který nebyl profesionální učenec, ale živil se jako
obchodník, můžeme našim předkům jejich kupce jen závidět.
Andrea Jelínková
Jiřina ŠEDINOVÁ
David Gans. Pražský renesanční židovský historik
Praha, Nakladatelství Academia 2016, 280 s., ISBN 978-80-200-2547-0.
Nedávno vydaná monografie české hebraistky Jiřiny Šedinové je věnována Davidovi
Gansovi (1541 Lippstadt – 1613 Praha), mimořádné osobnosti pražské rudolfinské
Prahy. Ač obchodník, realizoval se Gans především v soukromém bádání v oblasti historie
a přírodovědy. V obou těchto typicky renesančních vědních disciplínách vytvořil a částečně
i tiskem vydal několik děl a záhy se tak zařadil mezi intelektuální elitu tehdejšího pražského
Židovského města. Není sporu o tom, že Davida Ganse v jeho intelektuálních zálibách,
netypických pro židovské prostředí, pozitivně ovlivňovalo myšlenkově inspirativní
prostředí Prahy, kde se na dvoře Rudolfa II. soustředily výrazné osobnosti z celé Evropy.
Díky společným intelektuálním zájmům bylo pro tyto vzdělance (stejně jako předtím ve
Vídni za Maxmiliána II.) mnohem snazší překročit striktně vymezené hranice náboženských
konfesí; ostatně sám Gans udržoval kontakty s Tychonem Brahem či Johannem Keplerem.
Do dějin středoevropské židovské literatury však David Gans vstoupil především
jako autor hebrejské kroniky, která pod názvem Cemach David (Ratolest Davidova) vyšla
v pražské tiskárně Gersonidů v roce 1592. V aškenázském prostředí byla tato kronika
prvním (a nadlouho i posledním) historickým dílem, v němž byl věnován zásadní prostor
nejen židovským, ale i světovým dějinám zpracovaným za pomoci některých nových
principů humanistické historiografie. V konzervativním židovském prostředí, které
považovalo za nevhodné studium světských oborů i četbu křesťanských knih, bylo vydání
15 Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, Jan LINKA (ed.), Praha 2013.

RECENZE

CCH 004_899-x.indd 1042

1042

26.11.16 15:26

podobné knihy zcela mimořádnou událostí. Pro svůj ojedinělý charakter se kronika dočkala
několika dalších vydání a od 19. století poutala i odborný zájem židovských historiků.
Osobě Davida Ganse se věnovalo i české bádání. V roce 2013 proběhla v Praze
mezinárodní konference, která se snažila postihnout různé stránky Gansovy osobnosti.1 Jeho
historiografická činnost se však dočkala komplexního zhodnocení až nyní, prostřednictvím
právě vydané monografie Jiřiny Šedinové. Její nedílnou součást tvoří paralelně vydaná
edice Gansovy kroniky s vůbec prvním kompletním českým překladem z pera téže autorky
(odborné komentáře jsou dílem Daniela Bouška a Pavla Sládka).2 Obě knihy vydalo
nakladatelství Academia v graficky velmi povedené ediční řadě Judaica.
Jiřina Šedinová se důkladně věnuje nejen rozboru samotné kroniky, ale i vývoji
středověkého pojetí historických pojednání, z jejíž tradice byl David Gans nucen vycházet.
Největší pozornost přirozeně věnuje přelomovému dílu židovské renesanční historiografie
od Azarji de Rossi, které je pro pochopení Gansovy kroniky klíčové. Azarja své esejisticko
‑historické dílo Me’or ejnajim (Bologna 1573), které bylo pro Ganse přímým zdrojem
informací i metodologickým vodítkem, napsal s rozsáhlým využitím nežidovských
pramenů a pod vlivem italské humanistické historické školy. Šedinová však ukazuje, že
David Gans byl kromě Azarjova díla silně ovlivněn i německou protestantskou historickou
školou, z jejíž produkce poměrně bohatě čerpal. Ve své práci cituje Gans více než deset
německých kronik a historických děl (např. saská kronika Cyriaka Spangenberga, česká
kronika Martina Boregka, císařská kronika Huberta Goltzia a další). Na rozdíl od Azarji
zvolil Gans (pravděpodobně pod vlivem zmíněné protestantské historiografie) i odlišnou
formu sdělení. Své dílo pojal jako sled analistických záznamů seřazených podle striktně
dodržovaného chronologického hlediska a židovské čtenáře vůbec poprvé seznamoval
s různými druhy periodizace dějin a existencí hned několika různých chronologických
systémů (od stvoření světa, letopočet seleukovské éry, křesťanský letopočet), které byly
v křesťanské historiografii běžně používány.
David Gans rozdělil knihu do dvou částí: v první líčí dějiny Židů (od biblického
stvoření do roku 1592) zakončené textem adorujícím tehdejšího vlivného primase pražské
židovské obce Mordechaje Mayzla, v druhé rozsáhlejší části popisuje světové dějiny. Ve
snaze předejít odmítavému postoji konzervativních židovských kruhů, se kterými se v Itálii
potýkal jeho předchůdce Azarja de Rossi, věnoval Gans v úvodech k oběma částem kroniky
poměrně značný prostor zdůvodnění prospěšnosti studia minulosti. Kromě různých
poučení a možnosti srovnání se současností zmiňuje i obecně vzdělavatelské důvody,
neboť dle jeho slov židé neznající dějiny země, kde žijí, nemohou s křesťanskými obyvateli
plnohodnotně diskutovat.
Stěžejní část monografie Jiřiny Šedinové pak spočívá především v důkladném
rozboru Gansovy metodologie a v detailní identifikaci pramenů, které využíval při své
práci. Na rozdíl od první části kroniky věnované biblickým dějinám, která zůstává poplatná
středověké koncepci židovských dějin, rozvinul David Gans svou tvořivost plně až v části
1
2

David Gans (1541–1613) after Four Centuries: The Legacy of and Early Modern Jewish Polymath,
Praha, Univerzita Karlova 2013.
Viz recenze Andrey Jelínkové v tomto čísle ČČH.
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druhé, kde byl omezen pouze zvoleným chronologickým hlediskem. Jak Šedinová zjistila,
pro tuto část knihy tvořily základní a nejrozsáhlejší pramenný zdroj nehebrejské prameny,
což bylo ve střední Evropě naprosto neobvyklé. V úvodu se sice Gans vůči nežidovským
pramenům kriticky vymezuje (nepokládá je za natolik důvěryhodné jako ty židovské), tento
teoretický postulát však při své tvorbě nijak neuplatnil.
Šedinová oceňuje především Gansovu schopnost shromáždit velkou pramennou
základnu, ale konstatuje, že pokud šlo o jeho kritický přístup k pramenům, ten byl značně
omezen. Autorka monografie dochází k závěru, že humanistické principy historiografické
práce, které Gans zmiňuje v předmluvě, v praxi používal jen v omezené míře; v podstatě se
v tomto ohledu soustředil jen na přezkoumání chronologických údajů. Na druhou stranu
však Gans dokázal v některých ohledech svůj vzor (tj. dílo Azarji de Rossi) i překonat.
Zdokonalil například odkazovací aparát, kde uváděl nejen jména, ale i názvy zdrojových
prací, používal i marginální titulky a tematické rejstříky.
Po obsahové stránce je Gansovo dílo typickou univerzální světovou kronikou
mimořádnou snad jen značným množstvím zpráv k českým dějinám. K těm se váže téměř
čtvrtina zpráv, a Šedinová proto věnuje adekvátní pozornost jejich analýze. Pramenem
pro české dějiny byly Gansovi již zmíněné německé kroniky, zejména německy psané
dílo Martina Boregka. Česky David Gans s největší pravděpodobností nečetl. Šedinová
na základě důkladné analýzy vyvrátila i tvrzení starší literatury, že Gans používal jako
pramen i kroniku Václava Hájka z Libočan. Historickou hodnotu mají především záznamy
událostí z Gansovy současnosti, které získal z autopsie či prostřednictvím ústních zpráv
žijících osob. Řada z nich má význam pro kulturní a politické dějiny zejména pražských
židů; ojedinělá je například zpráva o účasti zástupců pražské židovské obce při otevření
královských hrobů v chrámu sv. Víta na Pražském hradě v roce 1589. Neméně zajímavá je
i vsuvka židovského tiskaře kroniky, jenž ke Gansově pasáži o zrušení vypovídacího dekretu
pražských židů z roku 1557 dodal vlastní glosu o zásluhách svého otce, který byl součástí
židovského poselstva, intervenujícího ve prospěch pražských židů u samotného papeže
v Římě. Přestože J. Šedinová nabízí základní představu o typu zpráv o českých dějinách
v Gansově kronice, kterou lze doplnit četbou celé knihy v českém překladu, monografii
poněkud schází souhrnné zhodnocení obrazu českých dějin, které Gans výběrem zpráv
utvářel a trvale předával židovským čtenářům.
Z výkladu Jiřiny Šedinové také poměrně jasně vyplývá paralelismus tehdejší české
humanistické historiografie a kronikářské práce Davida Ganse, kdy lze těžko nalézt shodné
body přístupu. To se mimochodem týká i jejich čtenářské recepce. Přesto je škoda, že se
Šedinová plně soustředila pouze na Gansovo dílo a alespoň okrajově se nevěnovala také
stavu křesťanské humanistické historiografie v tehdejších Čechách, zvláště je‑li k dispozici
kvalitní syntetická práce Zdeňka Beneše.3 Stejně tak v knize není vykreslena atmosféra
pražské židovské renesance, kterou reprezentoval nejen David Gans, ale i rabi Jehuda
Leva ben Becalel, Mordechaj Jaffe a další významné osobnosti. Přitom je k dispozici již
3

Zdeněk BENEŠ, Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického
dějepisectví, Praha 1993.
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dostatek nové literatury k životu pražských židů v rudolfinské době, na niž autorka knihy
v tomto ohledu odkazuje.4 Alespoň lehké načrtnutí duchovního klimatu tehdejší židovské
Prahy by nesporně přispělo k plnému a pochopení významu Gansova díla a úvahám, jak
bylo toto dílo veřejností vlastně přijato. Nezodpovězenou otázkou také zůstává čtenářská
recepce kroniky a reakce rabínských kruhů bezprostředně po jejím vydání, na niž v odborné
literatuře panují značně rozdílné názory.5
Přestože Gansova kronika představovala z hlediska židovské literatury směr, který
nebyl v aškenázském židovském prostředí v podstatě rozvíjen, představovalo její vydání
mimořádný počin směřující k popularizaci a laicizaci historiografie. Kniha Jiřiny Šedinové
tak představuje zdařilý a velmi důkladný příspěvek k vývoji židovské historiografie ve střední
Evropě a je důstojným završením dosavadního bádání o fenoménu Gansova historického díla.
Lenka Veselá
Rachel L. GREENBLATTOVÁ
„Aby vyprávěli svým dětem.“ Paměť židovské obce v raně novověké Praze
Praha, Academia 2016, 319 s., ISBN 978-80-200-2541-8.
Memoriální kultura a její vliv na utváření kolektivní paměti různých sociálních skupin či
formování identity jednotlivců patří v evropské, ale i české historiografii aktuálně k často
reflektovaným tématům.1 Uchování paměti nabývá ovšem právě pro židovskou kulturu
v mnoha ohledech historicky větší význam, než je tomu v případě kultury křesťanské.
Specifické, tj. nejisté postavení židovské diaspory v evropském prostředí, provázené větší
mírou ohrožení a intenzivnější migrací, mělo za následek i zničení řady písemností a dalších
artefaktů spojených právě s memoriální kulturou. Od období středověku se ústní a písemná
tradice dostávala z hlediska významu do rovnováhy,2 je však otázkou, jak vypadal vztah
memorií udržovaných v ústní či písemné formě konkrétně v židovském prostředí, jak a zda
vůbec se obě linie paměti vzájemně ovlivňovaly, jaký k nim měla židovská komunita vztah
a zda vznikaly a rozvíjely se nezávisle na křesťanském prostředí.
Odpověď na řadu z těchto otázek se pokusila hledat Rachel L. Greenblattová
v „případové studii židovské paměti v raně novověké Praze“, s cílem zachytit „konkrétní
model předmoderní židovské paměti v určitém místě“. Šlo jí o memoriální kulturu
písemnou, na čele s historiografickými díly. Jejich výzkum měl odhalit, jakých forem
využívali pražští Židé v letech 1580 až 1730 k záznamům o vlastní historii, ať už se jednalo
4
5

1
2

Zejména Alexandr PUTÍK (ed.), Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel: kol. 1525–1609,
Praha 2009.
Minimální dosah Gansovy kroniky na současníky uvádí například Noah J. EFFRON, heslo Gans,
David ben Shelomoh, in: The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, online http://www.
yivoencyclopedia.org/article.aspx/Gans_David_ben_Shelomoh (ověřeno 1. 11. 2016).
Shrnutí aktuálního stavu bádání a literatury srovnej: Nicolas MASLOWSKI et al., Kolektivní
paměť. K teoretickým otázkám, Praha 2015.
Jacques LE GOFF, Paměť a dějiny, Praha 2007, s. 70–71.
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o historii osobní, rodinnou nebo o dějiny celé obce. Výběr lokality ani časový úsek nebyly
náhodné. Pražské souměstí představovalo v období raného novověku nejen významné
centrum evropských Židů, ale autorka mu připisuje význam i jako komunikačnímu bodu na
rozhraní střední a východní Evropy. Časově je bádání vymezeno příchodem rudolfinského
dvora do Prahy, který je obecně a oprávněně vnímán jako počátek rozkvětu místní židovské
obce, a zakončeno je působením vrchního rabína Davida Oppenheima, který svým
bibliofilstvím a sběratelstvím výrazně ovlivnil i produkci paměťové literatury.
Kniha, psaná spíše popularizujícím stylem, je rozčleněna do kapitol věnovaných
jednotlivým nosičům paměťové kultury, ať už z oblasti písemné či hmotné. Právě
k této formální stránce segmentování textu však směřují jisté výhrady. Jednotlivé prvky
memoriální kultury, zkoumané autorkou odděleně, spolu mnohdy úzce souvisely a vzájemně
se ovlivňovaly. Tato skutečnost pak vede v textu k častému opakování celých pasáží
a vracení se k již vyslovenému, což rozhodně narušilo dynamiku výkladu. Té neprospívá
ani občas těžkopádný překlad, který je sice precizní v odborné terminologii, ale stylisticky
komplikovaný a nerespektující populární koncept práce. Je ovšem možné, že výtka by měla
v tomto ohledu směřovat již k originálu textu.
V úvodu knihy autorka až na výjimky přesně3 a se znalostí aktuální odborné
literatury (včetně bohemikální produkce) zachytila vývoj pražského židovského osídlení.
V rámci historie židovské obce tematizovala v prvé řadě formování jejích mocenských
a ekonomických elit, které zásadním způsobem ovlivňovaly život uvnitř komunity i její
vnější kontakty. Současně Greenblattová na úvod představila „prostor a čas“, v němž se
pražští Židé pohybovali v raném novověku. V centru pozornosti se ocitla etapa rudolfinská
a finančník Mordechaj Maisel, který svými stavebními aktivitami podstatně zasahoval do
formování prostoru Židovského města. Reprezentoval i jistou spojnici s dvorem i ostatními
pražskými městy a byl též iniciátorem řady kulturních aktivit, které zpětně ovlivnily paměť
židovského společenství.
Vlastní prostor města ukazuje autorka ve výměru veřejném, v němž jako místo paměti
dominovala synagoga a hřbitov, ale i soukromém, tj. židovských domácností. Při definování
relativně uzavřené židovské čtvrti Greenblattová připomněla, že k prostoru, v němž se Židé
pohybovali, patřilo i území za její hranicí. Na teritoriu měst pražských se pravidelně ocitali
především na vymezeném tržišti (Tandelmarktu) a již v době předbělohorské (nikoliv jak
tvrdí autorka až po Bílé hoře – s. 52) mohli za hranicemi Židovského města získat i omezený
počet domů z křesťanského vlastnictví. Na formování paměti mělo zásadní vliv i vnímání času.
To bylo v židovském společenství ve sledovaném období určováno reflexí gregoriánského
kalendáře, ale dominantně vlastním liturgickým kalendáriem, jehož výslednou podobu
ovlivňovaly i lokální připomínkové dny, zařazované do něj nejen obcí, ale i jednotlivými
rodinami. Tak byly v kalendáři, respektive ve vnímání času, rodinné a místní vzpomínky
integrovány slovy autorky „do širšího obrazu paměti židovské obce“.
3

Do textu se občas vloudily nepřesnosti, které lze považovat i za nedostatky české redakce. Např.
na s. 136 je staroměstskému královskému rychtáři přisouzena agenda dohledu nad správou
„českého území“.
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Jako prvořadý prostředek využívaný k uchování paměti představila autorka memoria,
která tvořila součást funerální kultury – nápisy na náhrobcích, zápisy ve vzpomínkových
knihách v synagogách a nápisy na darovaných rituálních předmětech. Epitafy na náhrobcích
přinášely do značné míry idealizované obrazy zemřelých a v jejich konceptu hrála stejně
významnou roli připomínka zemřelého i význam jeho života pro žijící. Autorka proto
interpretovala roli těchto nápisů jako jistý komunikační kanál mezi světy živých a zemřelých.
Možnost stejné komunikace dávaly i zápisy ve vzpomínkových knihách, kam se zaznamenávala
jména zemřelých a pamětní zápisy na základě odkazu, či za poplatek poskytnutý žijícími
příbuznými. Texty těchto zápisů byly obsažnější než epitafy na náhrobcích. Oba typy
záznamů nebyly jen aktem paměti, ale i aktivním vyjádřením vztahu živých k mrtvým. Na
vzniku uvedených zápisů se ostatně mohli zemřelí za svého života přímo podílet.
Jiným typem komunikace se staly darované rituální předměty a nápisy na nich.
Zde už nešlo pouze o komunikaci s cílem zachovat paměť, ale o požadavky donátorů
na své „zpřítomnění“ v prostorách synagogy prostřednictvím darovaného díla. Tyto
funerální artefakty nenesly pouze nápisy, ale přinášely i uměleckou výzdobu, jejíž podoba
plně reflektovala dobové estetické kánony běžné v křesťanském prostředí. Greenblattová
s odvoláním na výzkumy DaCosta Kaufmanna zdůraznila zásadní roli pražského
panovnického dvora při jejich pronikání do židovského prostředí (např. s. 105–107,
s. 118). Nezabývala se však pravděpodobnějšími vlivy okolního měšťanského křesťanského
světa, jehož případnou roli nezohlednila v knize ani v jiných souvislostech.
Další typ paměťových záznamů z židovského prostředí zastupovaly autobiografické
texty nejrůznějšího charakteru a rozsahu. Tyto ego‑dokumenty často vznikaly na základě
promyšlených strategií, vedených mnohdy snahou nejen stvrdit identitu autora textu,
ale např. i čelit pomluvám či dezinterpretacím autorova životního osudu. Nejčastěji se
autobiografie vyskytovaly v podobě rodinných svitků, specifického židovského literárního
žánru, který se jako oblíbený útvar etabloval na přelomu 16. a 17. století. Greenblattová na
základě životních příběhů několika autorů takových svitků dokládá, že nejčastější motivací
pro jejich vznik byla obhajoba jména autora nejen před současníky, ale v prvé řadě před
vlastní rodinou. Texty však častěji než odkrytí individuality autora představují pokus
o určení či potvrzení jeho místa ve společnosti. Sepsání často motivovala i snaha vystoupit
proti dobové ústní tradici, která byla „paměťovým“ konkurentem svitků.
Druhým nejoblíbenějším útvarem autobiografického textu byly předmluvy
k tištěným knihám. Motivace k jejich vzniku byla v mnoha ohledech podobná jako
v případě svitků, novým námětem se stala snaha vyprávět zážitek vlastní záchrany v různých
krizových situacích. Úvodní autobiografická líčení k tiskům však mohla nejen předkládat
životní příběh autora v příznivém světle, ale současně nevynechávala ani obvyklý návod
čtenáři, jak daný knižní opus číst.
V souvislosti s tištěnou knihou se autorka věnuje ještě jednomu typu židovských
autobiografických textů, a to jsou tisky koncipované jako památníky, tj. knihy nejrůznějšího
obsahu a žánru připsané památce konkrétních osob, nejčastěji rodičů. Všechny uvedené
autobiografické literární druhy představovaly jistě významnou oporu pro zachování paměti
o jednotlivcích, či rodinách v širším židovském prostředí. V případě existence rodinného
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svitku se navíc zvýšila pravděpodobnost přetrvání rodinných vzpomínkových rituálů.
V souvislosti s rozborem tištěných titulů s autobiografickými židovskými texty se ovšem
naskýtá otázka, kterou si autorka nepoložila, totiž jak vypadala situace v rámci křesťanské
knižní kultury. Bylo možné nalézt podobné autobiografické texty i v předmluvách těchto
titulů? Existovaly podobné památníky autorů s křesťanským zázemím? Byly tedy židovské
autobiografie v tiscích specifické, či se jednalo o dobově obecně rozšířený literární útvar?
Významné místo pro formování kolektivní paměti pražské židovské obce jako celku
měly ovšem zejména vzpomínkové rituály, které se staly součástí liturgie. V jejich případě lze
hovořit o záměrném budování paměti obce. Uzákonění nové liturgie, jak doložila autorka,
však nesouviselo ani tak s historickým významem události, kterou připomínala, jako spíše se
splněním určitých podmínek, které reprezentovaly: návaznost formy nové liturgie na místní
tradici, pragmatismus přístupu vedení židovské obce a především existence jejího akceschopného a relativně jednotného vedení. V pražské tradici k takovým okamžikům, jejichž připomínka se stala součástí liturgie, patřily události kolem vpádu Pasovských, nebo období počátku třicetileté války. Naopak rozsáhlý požár roku 1689, který prakticky zlikvidoval domovní
zástavbu v židovské čtvrti, se součástí vzpomínkového rituálu nikdy nestal právě proto, že na
sklonku 17. století nebyly splněny všechny autorkou výše identifikované podmínky.
Poslední formy uchování paměti pražské židovské komunity, které publikace
tematizuje, se týkají klasických literárních žánrů. Na prvním místě je to kronika, zastoupená
v produkci pražské židovské komunity Gansovým dílem. To zpracovává světové a židovské
dějiny, předkládá je však čtenáři ve dvou samostatných celcích. Sjednocujícím motivem
kronikářského díla je historie pražského souměstí, zakomponovaná do obou dílů. Autorka
rozebrala metodiku práce Davida Ganse a její závěry dokazují, že plně zapadala do kontextu
dobové křesťanské historiografické produkce. Toho si však Greenblattová bohužel nevšimla.
Vznik kroniky tak dala pouze do souvislosti s nárůstem zájmu židovských učenců o vědecké
bádání na přelomu 16. a 17. století.
Období nástupu třicetileté války vedlo k úpadku zájmu o židovskou produkci „vědeckých“ historiografických textů, srovnatelných s Gansovou kronikou. Tento literární
útvar nahradily na jedné straně kratší méně náročné texty historií, často ve formě anonymních záznamů, na straně druhé historické písně. Ty pak prvoplánově spíše než k uchování
paměti sloužily k šíření zpráv v židovských obcích a k ovlivňování veřejného mínění. Na
sklonku 17. století byly texty drobných kronik a historií vystřídány lidovými příběhy, jejichž obsah byl založen na mýtech. Jejich účelem však nemuselo být v prvé řadě uchování
paměti, ale pouhá zábava.
Zájem o tiskem vydané historiografické texty v pražské židovské obci nemizel ani
v 18. století, kdy v nich židovské společenství stále hledalo argumentaci k podpoře svého
postavení, ohrožovaného přetrvávajícími konflikty s křesťanskou společností. Obracela se
však již k jiným literárním formám, tedy historickým, často romantickým, ale i satirickým
příběhům. Autorka interpretovala uvedenou skutečnost jako okolnostmi vynucenou
specifickou cestu židovské komunity k žánrům, které nevyžadovaly odbornou erudici
ani větší finanční investice. V kontextu evropských dějin literatury se však jednalo o žánr
historického románu, který v 18. století obecně zažíval „boom“.
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Naznačený vývoj literárních forem, zprostředkujících historické vědomí i povědomí
židovského společenství úzce souvisel i s použitým jazykem textů. Autorka sledovala tuto
jazykovou linii v tiscích pražské provenience od 16. století a doložila, že laicizace četby mezi
židovským obyvatelstvem spojená především s růstem účasti žen na čtení, psaní i vydávání
textů, vedla k intenzivnímu užití hovorového jazyka (jidiš) v tištěné židovské kultuře.
Tento proces vrcholil v 17. století, kdy se hovorový jazyk stával normou i pro tištěné
historiografické texty, které nabývaly méně náročnou formu.
V závěru knihy autorka připomněla, že organickou součástí židovských dějin paměti je
prvek zapomínání. Stal se významným elementem cílených individuálních strategií sestavování
rodinných svitků, ale i sekundárních úprav nápisů na rituálních předmětech. Snaha „vymazat“
z paměti určité události i jejich interpretaci byla však rovněž spojena s „kolektivně diktovaným
zapomněním“, formovaným vedením židovské obce, a byla reflektována také v náročnějších
historiografických dílech. K zapomnění však zcela bez zjevného záměru byla odsouzena
i většina drobnějších tištěných historiografických textů ze 17. století.
Greenblattové se podařilo odhalit řadu mechanismů podílejících se na vytváření
podoby historicky založeného místního vědomí pražské židovské komunity období raného
novověku. Na základě analýzy různých artefaktů a písemností – nositelů paměti, které
nabývaly rozličné umělecké, respektive literární formy, prokázala, že některé z nich mohly
být typické jen pro místní estetickou tradici, ale jejich následný dosah mohl mít evropskou
dimenzi. Její závěry však devalvuje skutečnost, že do značné míry ignorují kontext formování
těchto mechanismů, který je nutno hledat i v křesťanském prostředí pražského souměstí.
Ten autorka při výzkumu i v interpretaci až na výjimky zcela pominula.
Olga Fejtová
Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ‑LEŠKOVÁ
– Tomáš JANATA – Pavel SEEMANN a kol.
Frontiers, Massacres and Replacements of Pupulations
in Carthographic Representation Case Studies (15th–20th Centuries)
Prague, The Institute of History, Czech Academy of Sciences 2015, 101 s.,
ISBN 978-80-7286-254-2.
Vydávání tištěných mapových kolekci v éře internetu, který nabízí všemožné aplikace, se
může jevit jako zbytečnost. Představená publikace demonstruje, že tomu tak není. Autorský
tým pod vedením Evy Semotanové zmapoval (doslova) půltisíciletí pohybů hranic, etnik
a dalších skupin v prostoru českých zemí i za jejími hranicemi. Jak nasvědčuje název, měly
tyto posuny často původ v komplikovaných a nezřídka násilných dějích (války, politické
převraty, hospodářské krize, atp.). Chronologický záběr knihy dokládá, že radikální
proměny politické, etnické, či náboženské struktury nebyly jen výsadou 20. století.
Extrémnost minulého věku oproti předchozím zvyšuje přítomnost žijících svědků (a také
audiovizuální záznamy nežijících). Předchozí období sice rovněž zaznamenala strukturálně
odlišné, ale přeci jen dlouhé etapy s hekatombami mrtvých. A pokud bychom odstoupili
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od dějin evropských, pak např. historie čínských masakrů minulého století má mnoho
předobrazů ve starších čínských dějinách.1
Publikace týmu E. Semotanové ilustruje proměny hranic, období násilností, vysídlování
a přesídlování několika způsoby. V prvé řadě se jedná o sérii původních autorských mapových
zobrazení, které doplňují reprodukce dobových map různé provenience a některé raritnější
ilustrace (Sommerschau über Europa 1915, s. 27). Autoři rozšiřují výpovědní hodnotu map
a knihu doprovázejí texty spíše stručnými, které uvozují jednotlivé kapitoly a podkapitoly
a dále přehledovými tabulkami. Různými formami tak demonstrují, jak zásadní dopady měly
přesuny obyvatelstva nejen v českém prostoru. Tabulky také leckdy připomínají opomíjené
kontexty a rovněž napravují některé mýty (např. postkomunistické žonglování s desítkami
miliónů obětí, které je mnohdy vzdálené skutečnosti).2
První část pod názvem Migrace a emigrace v českém národním prostoru a její vliv na
historii střední Evropy v letech 1415–1918 upozorňuje na klíčové faktory vedoucí k pohybu
populací. Počáteční mezník 1415 poukazuje na fakt, že v 15.–17. století byly patrným
zdrojem e/migrace náboženské faktory a konflikty spojené nejprve s českou a následně
evropskou reformací. V následujících dvou staletích přistoupil významný vliv socio
‑ekonomických faktorů, které přispívaly nejen k známému vystěhovalectví do USA, ale
také k migraci uvnitř habsburské monarchie.3
Jádrem knihy v následujících pěti kapitolách4 jsou však nucené přesuny a populační
změny ve 20. století. Předpokladem pro tento vývoj se staly geopolitické důsledky první
světové války s rozdrobenou Evropou, vznikem Sovětského Ruska a nástupem autoritativních a totalitních režimů, kdy především nacistické Německo a stalinský Svaz sovětských
socialistických republik přijaly masivní zásahy do populační struktury jako běžný nástroj
politické akce.5 Zmapování stalinských přesunů a perzekuce obyvatelstva mohlo obsahovat
zmínku o osudech československých občanů v Sovětském svazu, a to i s ohledem na to, že
celá publikace opakovaně zasazuje do širších evropských transferů české a československé
1
2

3
4

5

Srov. Jonathan D. SPENCE, The Search for Modern China, New York – London 1990.
Srov. tab. Repressive force migrations in the USSR between 1920 and 1952, s. 37–41. Autoři také
ukazují sice známý, ale někdy účelově opomíjený fakt, že odsunu německého obyvatelstva ze
Sudet předcházely velké posuny české populace z území obsazeného v letech 1938 až 1939 Německem a Polskem (na s. 60 v tab. Movement of the population to the interior – the total number,
je mylně uveden rok 1339 místo 1939).
Srov. s. 21 a 23 (v případě vystěhovalectví do Spojených států jsou zajímavé údaje, do kterých
států plynuli imigranti z českých zemí).
II. Territorial Changes of Central Europe since 1918 and Violent Deportations; III. Nazi Expansion
in Central Europe and its Pre‑War, Wartime and Postwar Consequences; IV. Transfers of Czechoslo‑
vak Residents as a Result of the Great Power Policies, Culminating after the Munich Agreement of
30th September 1938; V. Migratory Consequences of the Nazi “Solution to the Jewish Question”, with
Emphasis on the fate of the Jews of Europe and Czechoslovakia; VI. Crucial Human Migration Mo‑
vements in Czechoslovakia in the Period between 1945 and 1989.
Srov. např. Jörg BABEROWSKI – Anselm DOERING‑MANTEUFFEL, Hledání řádu a teror
jako nástroj k jeho dosažení. Nacionálně socialistické Německo a stalinský Sovětský svaz jako multiet‑
nické říše, in: Za obzor totalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu, Praha 2012, s. 245–307.
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stopy6 a Emil Voráček ve své podkapitole zřetelně aspiroval na co nejkomplexnější výčet
perzekvovaných skupin.
Ústředním tématem se logicky staly nacistické expanzivní plány, ať už realizované či
jejich vize.7 Přes omezený prostor se autorům v textu, mapách, tabulkách a grafech podařilo
zdokumentovat všechny podstatné důsledky nacistické dominance v Evropě a umně
ilustrovat hlavní poznatky spojené s perzekucí židovských komunit a jejími důsledky.
Zahrnuty jsou legální a nelegální odchody Židů z Evropy, devastace židovské populace
v koncentračních a vyhlazovacích táborech nebo útěky z někdejšího československého
území od října 1938 do března 1939. V tomto období nemohli autoři opomenout
důsledky mnichovského diktátu na populační přesuny, stejně jako vyústění druhé světové
války v přesuny a odsuny německé populace z východní Evropy. V poslední kapitole
autoři věnovali pozornost Československu v období 1945–1989. Nesledovali pouze velmi
podstatné vlny emigrace, včetně počtů prchajících osob a destinací, ale prostřednictvím
mikrosond upozornili také na změny tvářnosti a struktur krajiny. Až na některé výjimky
je obrazový materiál volen velmi vhodně a citlivě a podtrhuje ilustrativní hodnotu knihy.8
Význam publikace spočívá ve volbě jazyka. Od formování moderních historiografií
jsou zahraniční reflexe historických prací přirozeně závislé na jazyce, v němž byla díla
publikována. Jazykově okrajové národní historiografie (z hlediska kvantity čtenářské
obce vládnoucí daným jazykem) se mohou mnohokrát ujišťovat o rolích, které plní
historiografická produkce psaná v mateřském jazyce. Pokud však texty nevyjdou ve
světových jazycích, málokdy získají pozornost za hranicemi. Publikace Frontiers, Massacres
and Replacements v angličtině má šanci oslovit zahraniční badatele i pedagogy a může
být vhodnou protiváhou západoevropským či anglosaským mapovým pomůckám, které
české země a východ Evropy velmi často zasazují do ruského orbitu nebo jejich význam
marginalizují. Důslednější četba textu však odhalí poněkud problematický překlad. Celkově
pozitivní vyznění publikace by jistě podtrhla důkladnější jazyková korektura.9
V případných dalších projektech by bylo záslužné usilovat o rozsáhlejší srovnávací
dílo s historiky a historickými kartografy z okolních zemí a komparovat českou/slovenskou
situaci např. s polskými, maďarskými poměry a zejména z didaktického pohledu rozšířit
6
7
8
9

Srov. některé práce Mečislava BORÁKA, např. České stopy v Gulagu. Opava 2003; TÝŽ, Moskev‑
ská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popraveni v Moskvě v letech 1922–1953, Opava 2013.
Za velmi zajímavé považuji zařazení národněsocialistických vizí pro rok 1965.
Redundantní jsou dle mého soudu např. notoricky známé středisko sovětské tajné policie Lubjanka (obr. 12, s. 36) nebo fotografie současné novohradské krajiny (obr. č. 27, s. 82).
Namátkou vybírám: není příliš obvyklý tvar „Empire of Japanese“ (s. 9), standardní je termín
Empire of Japan. Na s. 36, popiska k obr. 13, se vloudilo německé „polnish“, namísto anglického
Polish. Titul zásadní knihy Götze Alyho „Konečné řešení“. Přesun národů a vyhlazení evropských
židů nezní v anglickém jazyce „The Final Solution“. Move nations and exterminate Europe’s Jews
(s. 53), nýbrž „Final Solution“. Nazi population policy and the murder of the European Jews. Překladatel zde patrně vycházel z německého originálu („Endlösung“. Volkerverschiebung und der Mord
an den europäischen Juden) a nepřihlédl k anglickému vydání. V případě fotografií je obvyklé
užití Pic.[ture], nikoliv Fig.[ure], kterým bývají označovány grafy.
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sledované jevy na širší region střední Evropy.10 I v současné podobě je však práce Frontiers,
Massacres and Replacements významným přínosem k českému poznání problematiky a je
nutné ji uvítat.
Jiří Lach
Peter MILO
Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse
durch Archäologie und Geophysik (= Studien zur Archäologie Europas 21)
Bonn, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH 2014, 702 s., ISBN 978-3-7749-3840-3.
Na problém disproporce mezi úrovní poznání raně středověkých lokalit centrálního
typu na straně jedné a „venkovského“ osídlení na straně druhé bylo sice upozorňováno
mnohokrát, avšak tyto kritické výtky nikdy nevedly k tomu, aby se někdo zahloubal do
této komplikované otázky a předložil komplexní řešení.1 Je to přitom otázka klíčová, neboť
až pochopení vzájemného vztahu mezi centrem a zázemím umožňuje náležitě pochopit
fungování ústrojí raně středověkého státu. Zároveň může být i cenným příspěvkem
k debatám o modelech společenského uspořádání na východ od Labe a zejména pak k jejich
komparaci se společností franckou. Pro poznání obého je důkladné zpracování sídlišť
nutným předpokladem. Kniha vědeckého pracovníka Ústavu archeologie a muzeologie
Filozofické fakulty Masarykovy univezity Petera Mila, jež vznikla na základě jeho disertace
obhájené na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem, má ambice se takovým dílem stát.
Její význam ostatně naznačuje, že již byla oceněna cenou rektora Masarykovy univerzity.
Dalším kladem, který výrazně napomůže zapojení do odborných debat, je bezpochyby
skutečnost, že je kniha vydána německy, a to v zavedeném německém nakladatelství.
Autor si pracovně vymezil zkoumaný prostor na území dnešního Nizozemí, Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Polska a Česka v 6.–10. století, tedy přibližně
mezi příchodem vlny slovanského osídlení a zformováním středoevropských monarchií.
Prostor střední Evropy si dále rozčlenil na dvě oblasti, které se přibližně kryjí s územím
východofrancké říše, resp. s oblastmi, osídlenými převážně slovansky mluvícím obyvatelstvem. (Pro usnadnění budeme dále užívat termíny „Východ“ a „Západ“.) Mila sice limitovalo množství vhodných publikovaných výzkumů před rokem 2005, kdy dokončil „sběr“
lokalit, i přesto se mu však podařilo vyhodnotit data ze 183 sídlišť. Stovka z nich leží na
Západě, zbytek bychom hledali na Východě – autor je přehledně sumarizuje na s. 19–25,
a to jak formou kartografickou, tak prostřednictvím stručného katalogu s datací, lokalizací,
udáním rozsahu zkoumané plochy a citací. Již při prvním pohledu na mapu si může čtenář
10 Nabízí se srovnání s užitečnou dvousvazkovou publikací, kterou čeští a polští historici představili
na dvacátém kongresu historických věd v Sydney v roce 2005: Political Culture in Central Europe
(10th–20th Century) I–II, edd. Halina MANIKOWSKA – Jaroslav PÁNEK – Magdalena
HUŁAS, Praha 2005.
1 Rád bych v úvodu poděkoval prof. Petru Sommerovi za jeho podnětné kritické připomínky, jež
jsem zčásti zapracoval do svého textu.
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povšimnout určité nerovnoměrnosti ohledně rozmístění lokalit v prostoru (koncentrace
v okolí Řezna či ve středních a severozápadních Čechách, naopak nízká hustota lokalit
v Malopolsku, nulové zastoupení jižních Čech, apod.), které nutně musely autora limitovat.
Zároveň je svědectví mapy důrazným upozorněním na nerovnoměrnost našeho poznání
v prostoru, a tedy i varováním před předčasnými generalizacemi.
Kapitola „Sídliště a jeho součásti“ (s. 26–154) je zamýšlena jako důkladná analýza
různých typů objektů, na něž lze na venkovských sídlištích té doby narazit. Autor si nejprve všímá obytných domů (s. 27–60), jež ovšem nejsou pouhým archeologickým objektem,
ale také chráněným právním prostorem. Z hlediska archeologie je rozeznáváme na základě
přítomnosti otopných zařízení, přičemž za dolní hranici obytné plochy se obvykle přijímá
10 m2. Milo nicméně upozorňuje, že vnitřní uspořádání obytných stavení bývá mnohdy velmi
obtížné zachytit – určitou výjimku představují zahloubené stavby, kde jsou archeologové s to
rozeznat nejenom jejich půdorys, avšak také obvykle rozeznají i jejich vybavení. Zatímco na
Západě převládaly nadzemní „domy s kůlovou konstrukcí“ (Pfostenhäuser), na Východě lze
rozlišit dvě tradice – na jihu Východu v oblasti keramiky pražského typu převládaly polozemnice, naopak na severu se rozšířily sruby. Není však možné zakrýt, že tyto stavební typy procházely složitým vývojem a že podoba těchto staveb se lišila region od regionu (srov. převaha
tzv. Wohnstallhäuser na severu Západu, podstatně menších staveb v Porýní a Bavorsku, mnohdy obtížně rozlišitelných od neobytných staveb), přičemž spíše než o výhradních regionálních
tradicích bychom měli uvažovat o převažujících stavebních typech v rámci regionu. Určitý
problém představuje, že většina dokladů je datována mezi 6.–8. století. Polozemnice nejsou
zcela neznámy ani na Germány osídlených územích, avšak v těchto případech se obvykle
vyskytují – a to v nemalém množství – beze stop po otopných zařízeních (a naopak s doklady
řemeslné výroby), případně v kontaktních zónách. Rozdíly mezi severem a jihem Východu
(výskyt srubů, resp. polozemnic) autor vysvětluje spolu s Biermannem a Duliniczem jako
důsledek adaptace na odlišné podmínky, nikoli etnicky, přičemž vychází zejména z chronologie. Nejčastěji se se zemnicemi setkáme na území dnešního Maďarska a Slovenska, avšak
se koncentrace těchto staveb objevují i ve středních Čechách, na Moravě, při povodí Bugu
nebo na středním toku Labe. Značnou pozornost autor věnoval i fenoménu nepravidelných,
spíše oválných objektů. Ty podle autory plnily různé úlohy, vyskytovaly se paralelně s klasickými zemnicemi čtvercového půdorysu, byť tyto klasické polozemnice se objevují o něco málo
dříve. Kromě toho si Milo všímá stop i po méně obvyklých obytných objektech.
Autor následně přesouvá svou pozornost ke stopám po výrobní činnosti a zvlášť
se věnuje keramické produkci, dále zpracování kovů a konečně výrobě látek. Ukazuje, že
na Západě jsou objekty spojené s keramickou výrobou doloženy buď jako součásti větších
výrobních areálů, nebo samostatně, na sídlištích se takřka nevyskytují, a to z důvodu
nebezpečí požáru. Podobně i na Východě se vyskytují hrnčířské pece na venkovských
sídlištích pouze zřídka, zatímco narážíme i na větší výrobní areály v rámci centrálních
lokalit (Nitra), které zřejmě zásobovaly širší trh, a to na základě klasických tržních
mechanismů – zde autor souhlasí s Chropovským. Nahlédneme‑li situaci u objektů
svědčících o zpracování kovů, zjistíme, že stopy zpracování železa bývají na úrovni
odpovídající potřebám venkovského osídlení docela běžné, a to jak na Západě, tak – ovšem
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v menší míře – na Východě, přičemž na Východě si lze ještě povšimnout rozdílů mezi
oblastmi na jih a na sever od Balatonu, kdy se výroba železa na jihu soustřeďovala do lesů. Na
Východě také – asi ne zcela překvapivě – narážíme na nejsilnější stopy hutních a kovářských
aktivit v blízkosti hradů, případně přímo v jejich areálech. Markantní je to v případě Dolní
Lužice, kde Felix Biermann zjistil, že zatímco v žádném opevněném centru stopy výroby
a zpracování železa a oceli nechybí, na jediném prokopaném venkovském sídlišti naopak
po podobných aktivitách ani stopy. Málo víme i o výrobě textilu na tehdejším venkově –
nechybí pouze nálezy přeslenů, přičemž se nálezy koncentrují do zahloubených objektů.
Podobně je tomu i na Východě, byť nálezů je v absolutních číslech menší množství. Autor
konečně věnuje pozornost shrnutí problematiky zahloubených objektů, neboť jsou silně
rozšířeny v obou sledovaných oblastech a zejména na Západě vykazují vysokou afinitu
s výrobními činnostmi. Milo ukazuje, že sice některé objekty sice mohly být multifunkční,
ale spíše bývaly vyčleněny pro jeden konkrétní typ aktivit.
Značnou pozornost pochopitelně věnuje i hospodářským stavbám souvisejícím se
zemědělskou činností (stáje, stodoly, oborohy a obecně různé typy skladovacích prostorů).
Ukazuje zejména, jak je obtížné tyto stavby jednoznačně identifikovat, přestože s jejich
přítomností ve většině areálů musíme počítat – je to dáno jednak tím, že se často jednalo
o „lehké stavby“, které nemusely zanechat dostatečné stopy v terénu, jednak tím, že
mnohdy nejsme s to postoupit za zjištění, že se nejedná o objekty obytné, případně spojené
s řemeslnými aktivitami. Na Západě rovněž nelze identifikovat nějaká plánovitá uskupení
těchto objektů, jež by např. dovolovala uvažovat o tom, že by byly užívány společně. Pokud
však je prostor organizován do dvorů, pak na ně narazíme vždy, byť ani v tomto případě
nelze rozeznat nějaké jednoznačné vzorce v jejich umístění. Narazit lze i na oborohy a jiná,
méně sofistikovaná úložiště obilí, avšak ty se na Západě nevyskytují tak často a jejich
umístění opět nesleduje žádný jednoznačný vzorec. Snadné není ani prokázat přítomnost
stájí – stavební konstrukcí se často nijak neodlišují, a tak, dodává Milo, musí archeolog
zapojit přírodovědné metody, aby jejich přítomnost prokázal. Bezpečně doloženo jich není
mnoho – známe je z 23 nalezišť, avšak jsou rozložena poměrně rovnoměrně po celé sledované
oblasti. Na východě dokladů pro nadzemní skladování obilí není k dispozici mnoho,
nalezneme je prakticky až v pozdějších obdobích, a to na centrálních lokalitách. Naopak
podstatně důležitější úlohu v tomto směru sehrávaly zemnice. Autor dále upozorňuje,
že i polozemnice svou konstrukcí podobné obytným stavením mohly být využity ke
skladování. Většina těchto skladovacích prostor přitom byla zakládána v souvislosti se
sídlišti, přičemž se strategie jejich umístění mohly měnit v prostoru a v čase – např. na Velké
Moravě na Pohansku Jiří Macháček upozornil na koncentraci obilních sil na pískové duně,
která doplňovala síť menších obilních jam uvnitř sídliště. Jestli bylo obtížné zachytit stáje
na Západě, na Východě je to takřka nemožné, upozorňuje Milo. To ukazuje, že dobytek byl
buď chován naprosto volně, nebo byl ustájen ve stavbách velmi lehké konstrukce, jež nyní
nejsme s to archeologicky zachytit.
Pro jakékoli osídlení je samozřejmě jedním z klíčových faktorů přístup k vodě. Není
proto divu, že autor věnuje značnou pozornost také studnám. Již první pohled na mapu
odhaluje diskrepanci mezi Východem a Západem – zatímco na Západě převažují sídliště

RECENZE

CCH 004_899-x.indd 1054

1054

26.11.16 15:26

se studnami (58/100), na Východě je to naopak (15/83), přestože studny představují díky
výdřevě a tedy možnosti využít dendrochronologických metod cennou oporu pro datování
sídlišť. Zda byly studny vrtány i společným dílem, ponechává Milo jako otevřený problém,
neboť se právem domnívá, že to nelze jednoznačně řešit archeologickými metodami –
zatímco oplocené studny nejspíše indikují užší vztah nějaké rodiny k ní, naopak to nutně
neplatí, už jenom proto, že původní ohrazení nemuselo zanechat stopy v terénu a ne každá
osada byla také jednoznačně rozčleněna na dvory; navíc osídlení většinou mělo více fází,
které tyto úvahy dále komplikují. Pro malé množství studen objevených na sídlištích
Východu autor nabízí několik možných vysvětlení, a to primárně v oblasti archeologických
metod a jejich citlivosti: upozorňuje jednak na malý rozsah prozkoumané plochy, jednak
na možnost, že studna, případně cisterna nebyla mezi zkoumanými objekty rozeznána.
I v tomto případě se zaobírá typologií studen z hlediska konstrukce a z hlediska jejich
polohy vzhledem k sídlišti, avšak je otázka zda mohou takové úvahy vůbec být pro malý
rozsah souboru přesvědčivé. Toho si je ovšem Milo vědom, a tak lze tyto úvahy chápat jako
vcelku spravedlivou daň zvolenému pracovnímu postupu.
Poslední podkapitolu autor věnuje zkoumání „lineárních struktur“, jak obecně
nazývá různé ploty, příkopy a rýhy. Přehledná mapa (s. 143) opět představuje užitečnou
vizualizaci, neboť demonstruje jak vyšší zastoupení těchto objektů na Západě, tak dává
vyniknout jejich koncentraci na území dnešního Maďarska, přičemž na Východě převládají
zcela příkopy, které navíc mohly mít zcela prozaickou odvodňovací funkci. Konečně je
obtížné nejenom u mnoha těchto objektů jak určit jejich funkci, tak je i spolehlivě datovat.
Následující kapitola pod titulem „Sídliště jako fenomén v čase a prostoru“
(s. 155–321) shromážděná data třídí podle dalších kritérií, mezi něž patří kategorie
velikosti a vnitřní struktury těchto sídlišť (struktura dvorců, vnitřní diferenciace a forma
a struktura osídlení). Ty opět sleduje zvlášť na Západě a zvlášť na Východě. Komplikací
při určování velikosti sídliště je nutně vztah mezi velikostí prokopané plochy a velikostí
sídliště. Ovšem zde naštěstí proti 71 osadám, kde byla prokopaná celá plocha, stojí pouze 29
sídlišť exkavovaných pouze z části. Autor osady podle velikosti člení do pěti skupin (1/2–
5/6–10/11–20/20 a více dvorů) a výsledky svých analýz přehledně shrnuje do tabulek na
s. 168–171 (Západ), resp. 184 a 186 (Východ), přičemž je cenné, že autor přihlíží nejenom
k lokalitám jako k celku, avšak bere ohled i na různé fáze výzkumu.
Obsah první podkapitoly jasně definuje její název „Vnitřní struktura sídlišť“
(s. 187–225). Nejprve si však Milo klade otázku, co je vůbec dvůr a jak je lze identifikovat
archeologickými metodami a připouští, že jednoznačné rozlišení takových struktur není
vůbec snadné, neboť často hádáme pouze na základě fyzické blízkosti odkrytých objektů.
Není proto divu, že vyzdvihuje význam různých plotů, příkopů, apod., které jasně
vymezovaly hranici mezi vnějším a vnitřním prostorem – jejich důležitost ostatně potvrzuje
i místo, které zaujímaly v tehdejším právu. Z tohoto důvodu ovšem, dodává, neznáme příliš
velké množství jasně rozlišitelných samostatných dvorů, přestože je automaticky přijímána
představa, že na Západě vsi dominantně sestávaly právě ze samostatných usedlostí – ve
shromážděném souboru lze jejich přítomnost prokázat pouze v devatenácti případech ze sta,
a to spíše v severní části sledovaného regionu. Autor si konečně klade otázku, jak byly tyto

114 | 2016

CCH 004_899-x.indd 1055

1055

RECENZE

26.11.16 15:26

dvorce strukturovány, a to v souvislosti s koncepcí „dvora shlukového typu“ (Haufenhof),
kde měly být jednotlivé budovy budovány bez ladu a skladu. Značnou důležitost bádání
přisuzuje výsledkům z výzkumů části lokality Warendorf (A) se 186 půdorysy staveb
datovaných do 8.–9. století, které měly být podle výkopce W. Winkelmanna součástí čtyř až
pěti navzájem nijak neohraničených dvorců s obytnou stavbou v centru nebo v severní části
plochy, z nichž každý měl zabírat přibližně hektar plochy. Winkelmann zároveň rozeznal
čtyři až pět stavebních fází, nicméně poctivě připouštěl, že přiřazení zejména zahloubených
objektů konkrétním fázím bylo značně diskutabilní. Zároveň upozornil, že na rozdíl od
hlavní obytné stavby se prostorové rozvržení ostatních staveb měnilo fázi od fáze. Milo se
ovšem rozhodl tyto závěry přezkoumat, a to s přihlédnutím k výsledkům analýz keramiky
stejně jako výzkumu na ploše Warendorf (B), který byl využíván zároveň s Warendorf (A).
Nové promýšlení starších závěrů jej vede k závěru, že zatímco chronologie dvorů přibližně
odpovídá, u zahloubených staveb tomu tak není. Jak si ovšem Milo sám představuje vývoj
podoby tohoto sídliště, není zcela jasné, jeho úvaha končí bez závěru. Podobným způsobem,
tedy prostřednictvím stručného a komentovaného výkladu o jednotlivých lokalitách autor
postupuje dále. Jak již bylo výše řečeno, leží většina lokalit na severu Německa případně
v dnešním Nizozemí, dokladů z oblasti jihoněmecké mnoho není – výjimkou je alemanský
Lauchheim, který je považován za důležitý doklad sídla elity, a to na základě své rozlohy,
umístění v rámci lokality i členitosti zástavby. Milo ovšem dále upozorňuje, že nejjistějším
argumentem je obvykle přítomnost kostela s pohřebištěm (Řezno‑Kreuzhof ), nicméně
obvykle zápasíme už s rekonstrukcí průkazné podoby těchto usedlostí. Závěrem analýzy je,
že jediným společným jmenovatelem všech dvorců je přítomnost hlavní obytné stavby, jíž
doprovázejí další objekty zejména hospodářského charakteru.
Autor se následně věnuje sledováním případných korelací mezi velikostí dvorů,
dobou jejich fungování a geografickým umístěním (s. 225–229). Zjišťuje, že se jejich
velikost mohla pohybovat od 240 m2 po 10 000 m2, přičemž většina se ocitla v rozmezí
800 m2 a 3000 m2 s průměrem ležícím mezi 1000 m2 a 2000 m2 (srov. tab. 8, s. 228). Zda
dvorec ležel na severu, nebo na jihu se na jeho velikosti neprojevilo. Důležitější úlohu
sehrával ale čas – Milo se hlásí k závěru Petera Donata, který před lety poukázal to, že
v průměru s časem velikost usedlostí klesá. Obtížné je naopak vysledovat jakékoli schéma
za množstvím staveb, které doprovázely hlavní obytné stavení – autor rovněž odmítá,
a dodejme jistě právem, pokusy o přímočarou sociální interpretaci těchto údajů.
Jaké však byly hlavní formy usedlostí na Západě, ptá se dále Milo (s. 229–232),
a vrací se zpět k problému „dvora shlukového typu“ (Haufenhof). Zjišťuje, že i zde lze
vysledovat jakési pravidelné struktury, a to zejména pokud vezmeme v úvahu celá sídliště
(Dalem, Gasselte). Milo dále upozorňuje na fenomén Mehrseitshöfe, kdy stavby tvoří dvě,
tři, nebo čtyři strany čtverce, případně Eindachhöfe, kdy kromě hlavní budovy a případné
studny nepatří ke dvoru už nic dalšího.
Poslední podkapitola věnovaná Západu se zaměřuje na problém formy a struktury celých sídlišť (s. 233–268). Autor pracuje zejména s termíny „sídlištní forma“
(Siedlungsform), „typ půdorysu“ (Grundrissform), „obrys sídliště“ (Umrissform) a struktura
sídliště. Za typickou sídlištní strukturu je obvykle považováno „sídliště shlukového typu“
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(Haufendorf), vlastně ekvivalent onoho Haufenhof, jež se má vyznačovat zejména svou nepravidelností. Nicméně Milo s odkazem na H. Greese či B. Vitse upozorňuje, že zde starší
badatelé pouze podléhali prvotnímu dojmu. Dalším typem jsou „řadové sídliště“ (Reihendorf)
a „sídliště návesního typu“ (Platzdorf) spolu s „geometrickým osídlením“, „rozptýleným osídlením“ (Streuesiedlung) a osaměle stojící dvůr (Einzelhof), jejž autor odlišuje od samoty.
Autor se nejprve věnuje severní části Západu a všímá si těch sídlišť, kde byl vliv
přírodních podmínek nejsilnější, ať už se jednalo o nízkou nadmořskou výšku (a ohrožení
mořem), nebo o snahu osídlit mokřiny v 7. století. V obou případech tyto podmínky
diktovaly strukturu sídliště, pokud ji ovšem vůbec jsme s to odhalit. Následně po jednom
probírá všechna sídliště a seznamuje nás s jejich stručnou, kriticky komentovanou
charakteristikou. Čtenáři, zejména nearcheologovi, který obvykle nedisponuje takovou
obrazivostí, pomůže, pokud bude analýzy sledovat zároveň s plány v katalogu. Vyhodnocení
údajů však velmi zřetelně ukazuje, nakolik je naše poznání omezené – většinu lokalit
(55/100) totiž nejsme s to přiřadit k některému z výše vymezených typů. Milo přitom
bere do úvahy i situaci, kdy došlo k radikální proměně struktury sídliště, přičemž autor
připouští, že s ohledem na zvolený přístup může celkový součet překročit 100 %, kdy
100 % odpovídá nejspíše počtu sídlišť na Západě. Nicméně je bohužel velmi nesnadné
pochopit shrnutí těchto údajů ve vztahu ke grafům. Zatímco graf číslo 1 rozlišuje mezi
jistým a pravděpodobným (poměr je přibližně 1:2), druhý graf již tyto údaje sumarizuje.
Bohužel jsou však oba grafy popsány naprosto shodně a vyžaduje určité úsilí propojit si při
čtení grafy a text, zejména když v textu autor operuje s absolutními čísly, zatímco v grafu
nalezne procentní zastoupení. Rovněž by bylo dobré, kdyby autor vypíchl počet lokalit,
kde k podobné radikální proměně či proměnám došlo. V každém případě autor přesvědčivě
potvrzuje, že převládajícím typem byla „sídlišti shlukového typu“ Haufensiedlung (36 %),
následované s velkým odstupem „řadovými sídlišti“ Reihensiedlung (16 %). Milo dále
sleduje, zda volba určitého sídlištního typu byla podmíněna dobou jejího založení a další
existence, avšak přesvědčivě dokládá, že jejich zastoupení bylo v čase relativně stabilní
(grafy na s. 259–260). Shodně analyzuje i vztah mezi sídlištní formou a regionem – zde
nutno poukázat na koncentraci „sídlišť shlukového typu“ Haufensiedlungen v prostoru
dnešního Šlesvicka‑Holštýnska a Bavorska, resp. „řadových sídlišť“ (Reihensiedlungen)
v oblasti severozápadního Německa a Nizozemí. Konečně se věnuje i orientaci stavení
v rámci vesnic v závislosti na regionu.
Mila pochopitelně zajímá i vnitřní struktura vsí na Východě (s. 269–315), avšak
v cestě mu stojí obtíže, které jsou spojeny s rozeznáním funkce objektů. Pozoruhodným
znakem sídlišť na Východě by mohlo být na příkladu Března vypozorované a dále
potvrzované pravidlo pravidelných vzdáleností mezi stavbami mezi 10–20 cm. Nicméně
autor nabízí i alternativní výklady a zůstává k tomuto zjištění ostražitý a připomíná také,
že množství celkově prozkoumaných sídlišť je na Východě relativně malý na to, abychom
mohli naše závěry příliš zobecňovat. Přesto se zdá, že převládající formou byla podobně
jako na Západě „sídliště shlukového typu“ (Haufensiedlung). Jejich podíl činil dokonce
70 %, přičemž druhé místo s 18 % patřilo také „řadovému sídlišti“ (Reihensiedlungen) – data
ovšem máme u 70 z 83 sídlišť. Podobně platí, že se podíly mezi jednotlivými typy uspořádání
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sídlišť s časem příliš neměnily. Podobně jako v předchozím případě se autor dále zabývá
také vztahem mezi regionem a uspořádáním sídliště. Avšak v případě nejrozšířenějšího typu
nelze podobné závislosti vysledovat a v ostatních případech se mi jeví neprůkazné.
S velkým napětím jsem ovšem čekal, až se propracuji ke stručné kapitolce (s. 315–
322), v níž se autor vyjadřuje k problému dvorů na Východě, neboť tato otázka byla velmi
nedávno diskutována v souvislosti s otázkou formování raných států ve středoevropském
prostoru a s tím spojovanou otázkou soukromého vlastnictví půdy. Proti zřetelně
vymezeným „germánským“ dvorcům s jasnou výměrou, obdělávaným jednou rodinou, byla
stavěna amorfní „slovanská“ sídliště, k nimž byla přičleněna společně obdělávaná, protože
jasně neohraničená půda. Autor připouští, že na Východě chybí tyto jasně vymezené dvorce,
kde by obytnou stavbu doprovázely rozlišitelné hospodářské objekty, jež by s obytnou
zemnicí tvořily celek; archeologicky zachytitelné hranice mezi usedlostmi nejsme s to
rozeznat v terénu. Navíc je obvykle hmotná kultura těchto sídlišť dosti unifikovaná, což
svědčí pro homogenní společnost nerozštěpenou ještě velkými sociálními rozdíly. To
znamená, že pokud by dvory na Východě existovaly – a bádání se zde štěpí do dvou zcela
antagonistických proudů, takže jasné slovo nemáme, musel by být na Východě onen dvůr
strukturován zcela odlišně. Pokud jde o oblast s převažujícími zemnicemi, i zde alespoň
na některých sídlištích badatelé uvažují o existenci uskupení různých objektů, které jsou
kladeny k sobě, případně se upozorňuje na hospodářsky využívané objekty. I s ohledem
na nevelké množství těchto indicií se k nim však Milo staví opatrně. Lépe jsem na tom
s doklady v oblasti, kde převažují nadzemní stavby – zde autor poukazuje na průkaznou
existenci uskupení budov; méně si je však jist tím, zda jsou skutečně hmotnou manifestací
existující ekonomicko‑sociální jednotky, která je nutným základem dvora. Milo také
připomíná ještě jedno specifikum sídlištních areálů na Východě, a to rozdělení na plochy
s obytnými objekty a na plochy s objekty hospodářské povahy. Bohužel by kapitola
zasloužila důkladně promyslet, neboť neuspořádané vrstvení názorů a následně také
argumentů pro obě možnosti velmi ztěžuje jakýkoli pokus rozeznat na první pokus autorův
vlastní názor – to se daří až ve stručném shrnutí na s. 328–329. Milo zmiňuje např. názory
P. Donata a dalších badatelů, kteří kráčejíce v tradici bádání 19. století uvažují o občinovém
(resp. obecně kolektivním) vlastnictví půdy,2 a považuje jej za dosti pravděpodobný, byť
ne obecně platný; následně však Milo uvádí názor Třeštíkův, který s existencí soukromého
vlastnictví u raných Slovanů počítá a také pro něj uvádí argumenty (zemnice jako obydlí
pro jádrovou rodinu obklopené obvykle volným prostorem o rozloze ca. 400 m2; uskupení
objektů různých funkcí, mnohdy ovšem ne zcela průkazná). Konečně upozorňuje na
lokalitu Bajč a shoduje se s názorem Ruttkayovým, že by bylo možné interpretovat jako
jeden dvůr celou lokalitu, neboť zde najdeme „objekty různé funkce, které dohromady
tvoří jednu hospodářskou jednotku“ a podržují si jako celek kontinuitu v prostoru i v jeho
členění. Závěrem se domnívá, že zřetelné rozdíly mezi strukturou sídlišť na Východě
2

Tady je třeba připomenout, že i v německé historiografii se objevovala a objevuje teze o občinovém vlastnictví svobodných Germánů, jež se od té slovanské, jak o ní uvažovali zejména slavisté
19. století, mnoho neliší. Snaha kolektivně řešit problémy i trestat v rámci komunity, případně
koordinovat zemědělské práce je nepochybná po celý „dlouhý“ středověk.
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a Západě jen odrážejí odlišnou společensko‑hospodářskou situaci v obou oblastech, kdy
teprve v pozdějších staletích dochází na Východě k „westernizaci“, jejíž počátky, jak autor
konstatuje v souladu s Jiřím Macháčkem, lze sledovat např. na Pohansku. S ní pojí také větší
sociální diferenciaci obyvatelstva těchto sídlišť. Zároveň ale připouští, že i na Východě v té
době hrálo již určitou roli soukromé vlastnictví. Právě ve snaze kombinovat komplexní
společenskoprávní koncepty s archeologickou evidencí nutno spatřovat určitou slabinu,
neboť autor sice upozorňuje na obtížnou zachytitelnost lehkých nadzemních konstrukcí,
které mohly výrazně strukturovat zkoumaná sídliště, avšak např. vůbec neřeší, že vlastnictví
individuální není jedinou alternativou občiny, že existuje a existovala celá řada různých
vztahů k nemovitému majetku, jež s sebou nesla zcela odlišné povinnosti a práva. Vždyť
v době, kdy se objevují v českém prostředí ony klasicky uspořádané statky, nemůžeme
mluvit o jejich vlastnění sedláky, kterým jsou pouze propůjčeny za plat.
Nedílnou součástí knihy je kromě závěru, kapitoly o magnetometrické metodě
(s. 556–634) a obvyklého pomocně‑technického aparátu také cenný katalog (s. 330–555).
Zde najdeme jednak stručné charakteristiky všech pojednaných sídlišť, jednak plány, které
nám umožní udělat si lepší obrázek o každé analyzované lokalitě. Při čtení katalogových
prací podobné této, a to nejenom z oboru archeologie, mě však jímá určitá lítost ze
„zmařené“ práce. Na jedné straně sice nelze nepochopit didaktickou hodnotu podobné
činnosti, avšak na druhé straně je zřejmé, že podobné údaje průběžně zastarávají a je tedy
otázkou, zda by nebylo užitečné, kdyby existovala i on‑linová verze katalogu, jenž by mohl
být průběžně doplňován a aktualizován při zachování „historie“ hesla, které by ovšem také
zřetelněji čtenáře varovalo před odlišným charakterem vstupních dat – jednou ze slabin
Milovy práce totiž je, že nepracuje se souborem lokalit, exkavovaných jednou metodou,
avšak s celou řadou různě kvalitních vstupů. I to nutně limituje jeho výpověď.
Vzhledem k tomu, že se archeologické bádání o raném středověku soustřeďuje na
centrální lokality a na pohřebiště, představuje však přes uvedené výtky Milova práce jistě
nesmírně užitečné shrnutí výsledků bádání od vydání práce Donatovy v r. 1980.3 Bude
jistě potěšitelné, pokud v následujících letech bude věnována pozornost také poznání
vzájemných vazeb mezi uvedenými typy lokalit, jak už se naštěstí začíná dít.4
David Kalhous

3
4

Peter DONAT, Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7. bis 12. Jahrhundert. Archäologische
Beiträge zur Entwicklung und Struktur der bäuerlichen Siedlung, Berlin 1980 (= Schriften zur
Ur- und Frühgeschichte 33).
Marek HLADÍK, Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Mora‑
va v 9. – 1. polovici 13. storočia, Brno 2014 (= Spisy ArÚ AV ČR Brno 48); Dresler, Petr – Macháček, Jiří, Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi, in: Počítačová
podpora v archeologii, 2., red. J. Macháček. Brno – Praha – Plzeň 2008, s. 120–147; Burg – Vor‑
burg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren, red. I. Boháčová, L. Poláček, Brno 2008 (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7).
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Ján STEINHÜBEL
Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska
Budmerice, Rak 2016, 594 s., ISBN 978-80-85501-64-3.
Nitrianske kniežatstvo predstavuje jednu z esenciálnych a zároveň integrálnych zložiek
slovenských stredovekých dejín. Sformovalo sa na začiatku 9. storočia a na týchto
starobylých základoch existovalo i od konca 10. storočia až po začiatok 12. storočia. Príbeh
Nitrianska, Nitrianskeho kniežatstva nám už druhýkrát predstavuje slovenský medievista
Ján Steinhübel. Monografia Nitrianske kniežatstvo vyšla už v roku 2004, v týchto dňoch sa
však čitateľom dostáva do rúk rozšírené a upravené druhé vydanie, počet kapitol narástol
z pôvodných šestnástich na dvadsať a pribudlo aj vyše dvesto poznámok.
Ján Steinhübel už pred rokom 2004 publikoval viaceré články (predovšetkým
v slovenskom Historickom časopise) zamerané na genézu Nitrianskeho kniežatstva, skúmal
i vzťahy Arpádovcov k tomuto regiónu.1 Autor zhrnul svoje závery v predloženej monografii.
Vedeckú argumentáciu a analýzu prameňov predostrel Steinhübel najmä vo svojich článkoch.
Monografia nesie podtitul Počiatky stredovekého Slovenska. Autor sa teda podujal
na pomerne náročnú úlohu zhrnúť a analyzovať začiatky slovenských dejín a všetky aspekty,
ktoré ovplyvnili raný a i vrcholný stredovek na Slovensku resp. v Uhorsku. Jedná sa i o vývoj
rímskeho osídlenia na oboch brehoch Dunaja, vpády Gepidov, Longobradov, Avarov
a napokon Slovanov. Čitateľ sa dozvedá, že všetky tieto národy zasiahli slovenský priestor,
čo J. Steinhübel dokladá početnými archeologickým nálezmi. Je pochopiteľné, že od roku
2004 došlo k viacerým archeologickým nálezom či objavom, čo autorovi dovolilo rozšíriť
priestor práve v tomto smere a podoprieť tak aj svoje viaceré závery.
Ako sám autor tvrdí, venuje sa najstarším slovenským dejinám ohraničeným rokmi
470–1110. V prvej kapitole sa však venuje i udalostiam od 1. a 2. storočia po Kristovi. Jedná
sa o obdobie Kvádov, ktoré autor podrobne analyzuje a jedno z ich centier lokalizuje do
Nitry. Nasledujúce kapitoly sa venujú Avarom a Slovanom. Autor neopomenul ani hradisko
Wogastisburg, kde Slovania pod vedením Sama v roku 631 porazili franského panovníka
Dagoberta. J. Steinhübel lokalizoval Wogastisburg do oblasti západného Rakúska (do
povodia rieky Aist) predovšetkým na základe analýzy Vincenta Sedláka, významného
medievistu a znalca toponomastiky.
Možno konštatovať, že hlavnú časť monografie tvoria kapitoly päť až dvadsať.
Hlavná pozornosť je spočiatku kladená na postavu nitrianskeho kniežaťa Pribinu. Možno
konštatovať, že v prvej tretine 9. storočia bolo Nitriansko samostatným kniežatstvom, na
ktorého tradíciu naviazalo v priebehu 10.–12. storočia Nitrianske aprádovské vojvodstvo,
ktoré malo v druhej polovici 11. storočia i status poloautonómneho kniežatstva. Pri osude
1

Ján STEINHÜBEL, Pôvod a najstaršie dejiny Nitrianskeho kniežatstva, Historický časopis 46,
1998, č. 4, s. 369–417; J. STEINHÜBEL, Vznik Uhorska a Nitrianske kniežatstvo, Historický
časopis 47, 1999, č. 4, s. 569–615; J. STEINHÜBEL, Uhorské kráľovstvo a Nitrianske kniežatstvo
za vlády Štefana I., Historický časopis 48, 2000, č. 1, s. 3–35; J. STEINHÜBEL, Uhorské králi
a nitrianske kniežatá v rokoch 1046–1077, Historický časopis 49, 2001, č. 3, s. 393–415;
J. STEINHÜBEL, Zánik Nitrianskeho kniežatstva, Historický časopis 50, 2002, č. 3, s. 385–407.
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Pribinu a jeho pôsobení v Nitre a aj neskôr v Blatnohrade pracuje autor najmä s prameňom
známym ako Obrátenie Bavorov a Korutáncov. Práve z tohto prameňa je možné dozvedieť
sa, že v roku 828 salzburský arcibiskup Adalrám vysvätil kostol na Pribinovom majetku
zvanom Nitrava. Ján Steinhübel i v súlade so slovenskými historikmi identifikuje tento
kostol ako dnešnú nitriansku katedrálu svätého Emeráma.
Niektorí historici, spomeňme Václava Chaloupeckého či Györgyho Györffyho
tvrdili, že toto patrocínium bolo importované do Nitry prostredníctvom Gizely, manželky
uhorského kráľa Štefana I., ktorá pochádzala z Bavorska. Tento kult však bol už na konci
10. a na začiatku 11. storočia prakticky nepoužívaný. Ján Steinhübel však mohol v rámci
tejto polemiky doplniť údaje maďarského historika Andrása Mezőa, ktorý vypracoval
zoznam stredovekých patrocínií Uhorska. Z tohto zoznamu vyplýva, že svätoemerámske
zasvätenie sa v rámci Uhorska nachádzalo a nachádza iba v Nitre.2
Autor takisto rieši otázku Pribinovej viery a okolnosti jeho neskoršieho krstu po
vyhnaní Mojmírom z Nitry. Pribinovou novou doménou sa stalo léno v Panónii, ktoré
dostal v roku 840. Na tomto priestore v okolí Balatonu vzniklo Panónske kniežatstvo
(niekedy nazývané aj Blatenské). Pribina a jeho syn Koceľ nepochybne naviazali na tunajšie
bohaté rímske dedičstvo. Pozornosť historika upúta najmä fakt, že rímska provinčná kultúra
tu prežívala i v dobe 6. a 7. storočia (spomeňme napríklad Pécs, Valcum‑Fénekpuszta).3
Pribina v Blatnohrade (dnešný maďarský Zalavár) vybudoval všetky štruktúry, ktoré
predtým existovali i v Nitrianskom kniežatstve. Vznikol tu i archipresbyteriát salzburského
arcibiskupstva, pravdepodobne takýto úrad existoval i v Nitre.
Obrátenie Bavorov a Korutáncov okrem iného prináša zoznam všetkých kostolov,
ktoré si dali panónski Slovania vysvätiť salzburským arcibiskupom. V samotnom kniežacom
sídle existovali tri kostoly – zasvätené Panne Márii, Jánovi Krstiteľovi a svätému Hadriánovi.
Za pozornosť stojí práve kostol svätého Hadriána postavený ako trojloďová bazilika, kde
boli dokonca prenesené pozostatky tohto svätca.4 Tento veľmi zaujímavý fakt však Ján
Steinhübel opomenul, nevenoval sa mu takisto vo svojich článkoch. Prenesenie pozostatkov
svätého Hadriána (snáď z Ríma?), mučeníka zo 4. storočia, musel sprostredkovať salzburský
arcibiskup. Bezpochyby išlo o veľmi významný krok, ktorým franská duchovná elita
uznávala Pribinovu a Koceľovu zvrchovanosť nad Panóniou, zároveň pre Pribinovcov
išlo o záležitosť prestíže. Hadrián mal byť zrejme krajinským či dynastickým patrónom
v Panónii. Podobnú analógiu snáď možno nájsť v prípade svätého Víta, ktorého pozostatky
boli prenesené z ríšskeho opátstva Corvey do Prahy. Dodajme, že patrocínium svätého
Hadriána zostalo zachované aj po príchode Maďarov. V roku 1018 tu uhorský kráľ Štefan
založil benediktínsky kláštor, kde ako kláštorný kostol slúžila práve starobylá bazilika
svätého Hadriána.

2
3
4

András MEZŐ, Patrocíniumok a középkori Magyarországon, Budapest 2003, s. 73.
Nora BEREND – Przemysław URBAŃCZYK – Przemysław WISZEWSKI, Central Europe in
the High Middle Ages. Bohemia, Hungary and Poland, c. 900–c. 1300, New York 2013, s. 43–44.
Lubomír HAVLÍK (ed.), Magnae Moraviae fontes historici III. Prameny k dějinám Velké Moravy,
Brno 1969, s. 314.
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Okrem kniežacích kostolov autor precízne analyzuje i ostatné kostoly panónskych
Slovanov. Medzi ne patrí i rotunda svätého Juraja vo Vespríme, hoci nie je zachytená
v zozname kostolov. Autor dostatočne zhrnul vývoj slovanského osídlenia v Zadunajsku,
predovšetkým dejiny panónskeho kniežatstva, často krát opomínané v slovenskej
historiografii. Možno snáď ešte vyčítať autorovi, že sa dostatočne nevenoval okolnostiam
smrti Koceľa, ktorá nie je úplne jasná, hoci v De administrando imperio (DAI) nachádzame
informácie, o tom, že Koceľa zabili vzbúrení Chorváti.5 Takisto absentuje porovnanie
archeologických nálezov z Blatnohradu s nálezmi z Moravy a Slovenska (napríklad šperky
či hrobová výbava). K tomu takisto mohol Steinhübel doplniť prácu slovinskej historičky
Paoly Korošec, ktorá skúmala kniežacie hroby v Ptuji (ktorá mimo iného tvrdila, že v Ptuji
je pochovaná Koceľova manželka).6 Nálezy z Blatnohradu publikoval práve maďarský
archeológ Béla Miklós Szőke.7
Možno konštatovať, že Ján Steinhübel sledoval predovšetkým politické dejiny
s prihliadnutím na cirkevnú oblasť (kristianizačné aktivity, vznik biskupstiev). Možno ešte
doplniť konštatovanie, že Panónske kniežatstvo predstavuje kontinuitu Nitrianska a jeho
elít. Z deviatej kapitoly sa ešte môžeme dozvedieť o pripojení Panónie k Veľkej Morave po
tom ako ju v osemdesiatych rokoch 9. storočia rokoch vojensky obsadil Svätopluk. Snáď
by tu mohol byť ešte vysvetlený vzťah Koceľ‑Svätopluk. Obaja panovníci boli zástancami
rímskeho rítu, napriek tomu uznávali autoritu arcibiskupa Metoda a schvaľovali aj
slovanskú liturgiu. Je pravdepodobné, že po Koceľovej smrti (približne po roku 873) došlo
v Panónskom kniežatstve ku konfliktom a roztržkám, ktoré využil Svätopluk, aby toto
územie pripojil k Veľkej Morave. Zvyšky panónskych elít (možno aj Koceľova rodina)
hľadala zrejme útočisko na území dnešného Chorvátska a Slovinska (napr. už spomenutý
Ptuj), čo by však bolo v istom rozpore s DAI. O tom by snáď svedčilo aj meno Pribina
v Chorvátsku doložené počas vlády chorvátskeho panovníka Štefana Držislava (969–996).8
V tomto prípade nejde o úplne štandardné slovanské meno, preto jeho výskyt nemožno
nechať bez povšimnutia.
V rámci dejín Veľkej Moravy zlomovým bodom bol jún 880. Pápež Ján VIII.
potvrdil Metoda v úrade moravského metropolitného arcibiskupa a prijal Veľkú Moravu
ako pápežské léno. Pápež zároveň zriadil Nitrianske biskupstvo. Tento list (známy ako
bula Industrie Tue) adresoval pápež Svätoplukovi, zároveň ho vyzval, aby do Ríma poslal
kňazov, ktorí by mohli byť vysvätení na biskupov Veľkej Moravy.9 O tom, že na Veľkej
5
6
7
8
9

Tamtiež, s. 389.
K tomu aj Paola KOROŠEC, Nekropola na ptujskem gradu, Ptuj 1999, 157 s.; novšie zhodnotenie
výskumu viď Soňa HENDRYCHOVÁ, Šperky velkomoravského charakteru z Ptuje, Slovanský jih,
2015, č. 4, s. 3–8.
Béla Miklós SZŐKE, New findings of the excavations in Mosaburg/Zalavár (Western Hungary),
in: Joachim Henning (ed.), Post‑Roman towns, trade and settlement in Europe and Byzantium,
Vol. 1, Berlin – New York 2007, s. 411–428.
Zrov. Marko KOSTRENIĆ (ed.), Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae,
Vol. I. Zagrabiae 1967.
L. HAVLÍK (ed.), Magnae Moraviae, s. 197–208, č. 90.
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Morave existovalo arcibiskupstvo s tromi biskupstvami svedčí list bavorského kléru
adresovaný pápežovi Jánovi IX. z roku 899.10 Mnohí historici sa zamýšľali nad lokalizáciou
týchto biskupských sídiel. Viac ako pravdepodobne išlo o Nitru. Túto otázku podrobne už
v minulosti skúmal i Ján Steinhübel.11
V predloženej monografii autor uvažuje primárne o Vespríme. Medzi historikmi
prevažuje názor, že tu koncom 10. storočia existovalo misijné biskupstvo. Historici však
doteraz z neznámych príčin prehliadali panónsky Blatnohrad. I J. Steinhübel, ktorý neraz
priniesol nové závery a nové odpovede, nepozastavil sa nad touto zaujímavou hypotézou.
Z neskoršej praxe z uhorského prostredia vidíme, že pripojenie nejakého územia k štátu sa
dialo najmä zakladaním biskupstiev. Za všetko hovoria analógie z 11. storočia z Uhorska
– pripojenie Slavónska založením Záhrebského biskupstva či takmer o storočie skôr
pripojenie Sedmohradska/Transylvánie založením biskupstiev v Alba Iulii, Bihari a Čanáde.
Je preto veľmi pravdepodobné a to i na základe uvedených skutočností, že v Blatnohrade
v priebehu osemdesiatych rokov 9. storočia založil Svätopluk biskupstvo. Priame pramene
túto skutočnosť však nedokladajú, hoci pri dejinách Veľkej Moravy to nie výnimkou.
Domnienku o biskupstve v Blatnohrade však vyslovil práve Béla Miklós Szőke.12
Siedma kapitola informuje o kariére Svätopluka, ktorý bol najskôr kniežaťom
v Nitre. Pri tejto analýze autor využil aj prameň známy ako Letopis popa Dukljanina
(niekedy známy aj ako Kráľovstvo Slovanov), ktorý reflektuje i Veľkú Moravu, hoci prameň
vznikol na dnešnom území Čiernej Hory. Ďalšie kapitoly sa venujú okolnostiam za ktorých
nastúpil Svätopluk na kniežací stolec. Ďalej autor skúma vznik Nitrianskeho biskupstva
a Zoborského kláštora. Nedlho potom v rokoch 883–884 Svätopluk obsadil Panóniu
a pripojil ju k Veľkej Morave. Hoci to Ján Steinhübel neuvádza, obsadenie Panónie mohlo
byť základným predpokladom pre založenie Blatnohradského biskupstva. Ďalším územím,
ktoré si podmanil Svätopluk, boli Čechy. Autor túto kapitolu uzatvára Svätoplukovou
smrťou (894) a chaotickou situáciou, ktorá vznikla po jeho smrti a nasledovala pred
vpádom starých Maďarov.
Steinhübel analyzuje i fakt, že v roku 899 pápežskí legáti na Veľkej Morave vysvätili
arcibiskupa a troch biskupov. Steinhübel hľadá tieto biskupstvá v Šoproni či Mauterne
(východné Rakúsko), takisto uvádza aj názor Richarda Marsinu, ktorý uvažoval nad
biskupskými sídlami vo Vespríme či Feldebrő (s. 229). V Zadunajsku existovalo biskupstvo,
pravdepodobne iba jedno, podľa nášho názoru v Blatnohrade. Autor však menuje príliš veľa
lokalít, je však nutné lokalizovať arcibiskupské sídlo na Morave. Za mesto Moravu („grad
Morava“) považuje autor Mikulčice (s. 111), analogicky z prípadu Nitry: Nitra (hrad) –
Nitra/Nitrava (rieka) – Nitrava (kniežatstvo). Arcibiskup Metod preto sídlil v hlavnom
meste, teda v rovnomennom hrade. Druhé biskupstvo bolo v Nitre, tretie v Zadunajsku
a štvrté zrejme na území dnešných Čiech či Rakúska.
10 Tamtiež, s. 232–244, č. 109.
11 J. STEINHÜBEL, Štyri veľkomoravské biskupstvá, Slovanské štúdie 1, 1994, s. 21–39.
12 Béla Miklós SZŐKE, Blatnohrad (Mosaburg, Zalavár), in: Pavel Kouřil (ed.), Velká Morava
a počátky křestanství, Brno 2014, s. 248–249.
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Desiata a jedenásta kapitola sú venované vzťahu Veľkej Moravy a Maďarov a takisto
maďarským vyprávam v západnej Európe. Po 4. júli 907 kedy sa odohrala bitka pri
Bratislave, definitívna zanikla Veľká Morava, začalo sa tak i temné 10. storočie, veľmi skúpe
na pramene. Ján Steinhübel neobišiel ani svätoplukovské legendy, ktoré vznikli a rozšírili sa
po jeho smrti po celom území Veľkej Moravy a aj medzi južných a východných Slovanov.
Tieto legendy nedávno podrobne zhodnotil Martin Homza a kolektív. Ján Steinhübel však
ako prvý poukázal na identické prvky legiend Svätopluka a uhorského kráľa Šalamúna.
Martin Homza však tieto dve legendy ešte spojil s legendou svätého Svorada, ktorý je
spätý so Zoborským kláštorom, kde sa mal podľa českého kronikára Kosmasa uchýliť
práve Svätopluk.13 Steinhübelovi však možno vyčítať, že viac nepracoval s Letopisom popa
Dukljanina a odrazom svätoplukovskej legendy medzi južnými Slovanmi.
Autor na nasledujúcich kapitolách sleduje mocenský vzostup Arpádovcov a postupné
začlenenie Nitrianska do uhorského štátu. Takisto je priestor venovaný aj nástupu Štefana
na kniežací stolec a neskôr na kráľovský trón. Steinhübel podrobne vylíčil i vnútrodynastické
napätie medzi Arpádovcami. Napätie už začalo už medzi Štefanovým otcom Gejzom a jeho
bratom nitrianskym kniežaťom Michalom. Michalovi potomkovia boli neskôr väznení
a nútení hľadať útočisko na cudzích panovníckych dvoroch. Autor predloženej monografie
neopomenul ani tak dôležitý hoci spletitý aspekt ako bola cirkevná organizácia v Uhorsku
v prvej polovici 11. storočia. Steinhübel predovšetkým detailne vykreslil zložité turbulentné
obdobie od smrti Štefana I. (1038) po nástup Ondreja I. (1046). Rokom 1046 sa začala aj
nové obdobie nitrianskych kniežat, ktorí dokonca razili vlastné mince.
Koniec 11. storočia priniesol pre Arpádovcov aj priestor na územný výboj, tento krát
v podobe uvoľneného trónu v Chorvátsku. Iniciátorom tejto expanzie bol predovšetkým
kráľ Ladislav, ktorý takisto založil i Záhrebské biskupstvo (1092/1093), čím Slavónsko
tesnejšie pripojil k Uhorsku. Prvým biskupom (podľa zakladacej listiny biskupstva
dochovanej v odpise z roku 1134) sa stal český kňaz Duch. Na tomto priestore snáď absentuje
spomenutie patrocínií svätého Václava v južnom Uhorsku (okrem iného aj v Chorvátsku
a Slovinsku) a kultu svätých Ondreja a Benedikta v záhrebských liturgických pamiatkach.14
Preto je nutné v budúcnosti preskúmať túto otázku, nakoľko medzi Nitrou a Záhrebom
mohlo jestvovať dodnes neobjasnené spojenie.
Osemnásta kapitola predstavuje overtúru Nitrianskeho kniežatstva. Jeho zánik
spôsobili najmä spory kráľa Kolomana s jeho bratom kniežaťom Álmošom. Spory
vyvrcholili v roku 1108 oslepením Álmoša a jeho syna Bela. V 19. kapitole autor hodnotí
úlohu a význam Nitrianska v Uhorsku, takisto si všíma ako boli vnímaní tunajší Slovania.
Takisto Steinhübel porovnáva pozíciu Nitrianskeho kniežatstva s údelmi v Čechách a na
Morave. V Nitre sa totiž nikdy nevyvinula separatistická tendencia, tu skôr išlo o prípravu
13 Martin HOMZA, Stredoveké korene svätoplukovskej tradície u Slovákov (čierna a biela svätoplu‑
kovská legenda, in: Martin Homza et al., Svätopluk v európskom písomníctve, Bratislava 2013,
s. 107–108.
14 András MEZŐ, Patrocíniumok a középkori Magyarországon, Budapest 2003, s. 493; Peter RATKOŠ, Vznik kultu Ondreja‑Svorada a Benedikta vo svetle zagrebských pamiatok, Historijski
zbornik, 29–30, 1976–1977, s. 77–86.
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člena dynastie na kráľovský trón. Tento systém udržiavala ešte pozícia biharského vojvodu
pre mladších členov dynastie.
Dvadsiata kapitola mapuje definitívny zánik kniežatstva zhruba v rokoch 1108–
1110. Jeho zániku predišiel ešte odvetný útok českého kniežaťa Svätopluk a jeho brata Ota
Olomouckého. Přemyslovci vtedy spustošili okolie Nitry, vrátane majetkov Zoborského
kláštora. Z tohto dôvodu v rokoch 1111 a 1113 vznikli tzv. Zoborské listiny, dokladajúce
nielen majetky kláštora, ale i početných občanov Nitry. Listina z roku 1113 dokladá priamo
súpis majetkov kláštora a predstavuje jeden z najcennejších prameňov mapujúcich osídlenie
stredovekého Slovenska. Obe tieto listiny spečatil záhrebský biskup Manases, o ktorom
J. Steinhübel vyslovil domnienku, že pravdepodobne bol Slovák a mal blízky vzťah
k Zoborskému kláštoru (s. 497). Takisto uvádza, že podľa starobylého zvyku, biskup mal
rozumieť jazyku svojej diecézy. Steinhübel, hoci pracoval s kronikou Tomáša Splitského,
nepovšimol si, že práve tu figuruje istý Manases, zvolený približne v rokoch 1111–1113
za splitského arcibiskupa. Kronikár nás informuje, že Manases pochádzal z dvora
kráľa Kolomana a po zvolení za arcibiskupa často navštevoval uhorský kráľovský dvor.15
Je teda veľmi pravdepodobné, že ide o rovnakú osobu. Či už bol Chorvát alebo Slovák,
uvedené okolnosti svedčia o tom, že medzi oboma národmi bola len minimálna jazyková
bariéra. Zoborské listiny teda do istej miery vyznačovali koniec starobylého kniežatstva.
Kniežatstvo však bolo vystriedané biskupstvom. Uhorský panovník Koloman približne
po roku 1110 obnovil Nitrianske biskupstvo. V minulosti sa však založenie biskupstva
prikladalo i Ladislavovi.16 Vojvodský údel v Uhorsku tak neskôr vznikol v Chorvátsku,
Slavónsku, Bosne či v Transylvánii.
Záverom Ján Steinhübel rekapituluje dejiny a vývoj Nitrianskeho kniežatstva. Všíma si aj animozity medzi Pribinovcami a Mojmírovcami, kde sa okrem zápasu mocenských
elít viedol aj súboj o Nitriansko. Historické Nitriansko sa po roku 907 dostalo do rúk
Arpádovcom, tu vládli kniežatá, ktoré mali nárok na uhorský trón. Vznikalo tu však napätie
medzi Arpádovcami a pokračovalo celé 11. storočie. Išlo najmä o boj o kniežaciu pozíciu
v Nitriansku a následnú cestu ku kráľovskej korune. Na strane druhej to však bolo súperenie dvoch arpádovských vetví. Nitriansko, ako konštatuje Ján Steinhübel „je historickým
počiatkom Slovenska“.
Predložená práca skúma predovšetkým stredoveké Slovensko a jeho integrálnu
súčasť Nitrianske kniežatstvo. Autor zhrnul mnohé pramene a čitateľom predstavil
rozsiahlu syntézu slovenských stredovekých dejín a najmä Nitrianska. Druhé vydanie,
hoci rozšírené, je ochudobnené o ilustrácie, nákresy či rodokmene. I napriek uvedeným,
v podstate drobným nedostatkom, ide o prelomovú monografiu, ktorá doteraz absentovala
medzi prácami slovenských historikov.
Peter Bučko
15 Damir KARBIĆ – Mirjana SOKOL MATIJEVIČ – James ROSS SWEENEY, Thomae archidi‑
aconi Spalatensis. Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum. Archdeacon Thomas of
Split. History of the Bishops of Salona and Split, Budapest – New York 2006, s. 97–99.
16 Richard MARSINA, Legendy stredovekého Slovenska. Ideály stredovekého človeka očami cirkev‑
ných spisovateľov, Budmerice 1997, s. 375–376
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Roman ZAORAL (ed.)
Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages (= Palgrave Studies
in the History of Finance)
Houndmills, Palgrave Macmillan 2016, 269 s., ISBN 978-1-137-46022-6.
Sborníky příspěvků z domácích vědeckých konferencí obvykle nebývají na stránkách
tohoto časopisu recenzovány. Ostatně i z hlediska žánrového představuje tento typ
vědeckého výsledku pro recenzenta složitý úkol, nemá‑li jeho text být jen rozšířenou
informativní anotací o věcném obsahu díla. Publikace, která obsahuje část příspěvků
z vědecké konference „Financial Aspects of the Medieval Economy“, pořádané ve dnech
17.–19. října 2013 v Praze Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filosofickým
ústavem Akademie věd ČR a Centrem medievistických studií, si však podle mého názoru
pozornost na stránkách ČČH zaslouží z několika důvodů. Tematicky zaměřené konference
s mezinárodní účastí pořádají domácí historická pracoviště zcela běžně. V českém prostředí
však zatím není obvyklé, aby výsledný výstup v podobě konferenčního sborníku v jazyce
anglickém vydalo renomované zahraniční nakladatelství, které s pořádáním celé akce
vlastně nemělo nic společného.
Skutečnost, že se vydání publikace ujalo jedno z nejvýznamnějších světových aka
demických nakladatelství Palgrave Macmillan v rámci své tematické řady „Palgrave Studies in
the History of Finance“, je do značné míry zásluhou samotného editora této knihy. Roman
Zaoral (FHS UK Praha) patří mezi výrazné osobnosti české historické obce a dlouhodobě
se specializuje na dějiny peněžního oběhu ve středověké Evropě. Také díky adekvátnímu
jazykovému vybavení reprezentuje českou vědeckou komunitu na mezinárodním poli, ať už
svými publikacemi výstupy či aktivním podílem na velkých světových kongresech (v roce
2015 to byly numismatický kongres na sicilské Taormině a kongres hospodářských dějin
v japonském Kjótu). Tyto zkušenosti pochopitelně umožňují interpretovat české a evropské
středověké dějiny peněžního oběhu v mnohem širším kontextu, než v jakém jsme je znali
v podání předchozí domácí badatelské generace poslední třetiny 20. století, jejíž kontakt se
„západním“ vědeckým světem byl z politických důvodů omezen (Jarmila Hásková, Jiří Sejbal,
Pavel Radoměrský, Eduard Šimek, Lubomír Nemeškal aj.).
Tyto okolnosti by samy o sobě jen stěží mohly postačovat k tomu, aby se britské
nakladatelství Palgrave Macmillan rozhodlo publikovat výsledky jedné pražské vědecké
konference v podobě samostatné knihy. Hlavním důvodem bylo samotné téma. Tato
skutečnost vyplývá z jednoduchého srovnání původního programu výše zmíněné pražské
konference z roku 2013, který měl širší zaměření i účast (včetně oborových kapacit, jako
např. Peter Spufford), a obsahem recenzovaného sborníku z roku 2015, jehož obsah je
kompaktnější. Také geografické upřesnění v názvu knihy jasně deklaruje, jaké kriterium
bylo při výběru konferenčních referátů pro tištěnou verzi sborníku (o jehož podobě ve
výsledku rozhodovalo především samo nakladatelství) tím primárním. Středověká a raně
novověká „střední Evropa“ (tedy blíže nevymezený prostor severovýchodně od Alp a na
východ od Labe) je pro západoevropskou či americkou historiografii těžko uchopitelným
tématem i v dějinách politických, natožpak z hlediska dějin hospodářských či dějin
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peněžního oběhu. Primárním problémem je pochopitelně obtížně srozumitelný jazyk
(„slavica non leguntur“), ale i odlišné uspořádání společenských struktur této části Evropy,
které v pozdním středověku dominovala tři velká království (české, polské a uherské),
jejichž vnitřní uspořádání se odlišovalo od klasického feudálního modelu, jak jej zná
západoevropská historiografie ze svého domácího prostředí.
Také výzkum hospodářských dějin středověku, který v této části Evropy probíhal
v druhé polovině 20. století, vycházel z jiných metodických východisek a teoretických
konceptů, než ve Velké Británii či ve Spojených státech amerických. Tyto souvislosti
stručně vysvětluje R. Zaoral ve vstupním čtyřstránkovém textu Introduction: Medieval
Finance in Central European Historiography, který je doplněn výběrovou bibliografií
starších prací, publikovaných v letech 1950–2014 v jazycích anglickém, českém, italském,
maďarském, německém, polském a slovenském. Z kontextu však není jasné, do jaké míry
výběr této bibliografické přílohy („Overwiew of further themes“, s. 5–22) ovlivnilo samo
nakladatelství. Česká historiografie je zde zastoupena řadou titulů, publikovaných česky
i v „západních“ jazycích. Tento výběr však podle mého názoru není zcela reprezentativní.
Jistě nelze popřít přínos Jaroslav Čechury a Františka Grause k pojednávanému tématu,
ale místo obsáhlého soupisu i drobných příspěvků těchto autorů mohlo nakladatelství
představit širší badatelskou základnu. Některá další citovaná díla české provenience souvisejí
s tématem knihy jen okrajově, na druhou stranu není do výběrové bibliografie zařazena ani
jediná publikace výše zmíněných (v předchozím odstavci v závorce) pěti českých historiků,
kteří podle mého názoru přeci jen přispěli k výzkumu peněžních a měnových poměrů
v pozdně středověké střední Evropě podstatně více, než třeba Jindřich Růžička, Zdeněk
Šimeček či František Vencovský.
Věcné jádro recenzované publikace tvoří tři ucelené a dobře vybrané tematické
bloky: První z nich, nazvaný „Medieval Court Funding“ (s. 59–151) je zaměřen na finanční
zdroje, které měl k dispozici panovnický dvůr: Zdeněk Žalud ( Jihočeská univerzita České
Budějovice), Financiers to the Blind King: Funding the Court of John the Blind (1310–1346);
Stanislav Bárta (Masarykova univerzita Brno), The Financial Dimension of the Pledge Policy
of King Sigismund of Luxembourg in Bohemia (1419–1437); Jánosz Incze (doktorand
Středoevropské univerzity v Budapešti), Policy of King Sigismund of Luxembourg in
Hungary (1387–1437); Daniela Dvořáková (Historický ústav Slovenské akademie věd
Bratislava), The economic Background to and the Financial Politics of Queen Barbara of Cilli
in Hungary (1406–1438) a Petr Kozák (Zemský archiv v Opavě), The Courtly Accounts of
Prince Sigismund Jagiello (Late 15th to Early 16th Centuries) and Their Historical Context.
Druhý ucelený blok „Trade and Towns“ (s. 155–201) uvádí obecněji koncipovaný,
nicméně pro zahraničního čtenáře užitečný přehled typologie dochovaných pramenů
a dosavadního bádání, týkajícího se pozdně středověkého a raně novověkého účetnictví
a vedení městských účetních knih, který zpracovali Pavla Slavíčková a Zdeněk Puchinger
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc), Accounting Records of the Town Offices
in Bohemia and Moravia: Methodology and Application. Další tři příspěvky tohoto bloku
se zabývají konkrétními městskými prameny účetní povahy a jejich vypovídací hodnotou
jak pro dějiny dané lokality, tak v obecnějším kontextu: Grzegorz Myśliwski (Historický
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ústav Varšavské univerzity), Remnants and Traces: In Search of Wroclaw’s Accounting Books
(Late 14th to Early 16th Centuries); Beata Możejko (Historický ústav Gdaňské univerzity),
Financial Obligations of the City of Gdańsk to King Casimir IV Jagiellon and his Successors
in the Light of the 1468–1516 Ledger Book a Balász Nagy (Středoevropská univerzita
v Budapešti), Old Operations and New Approaches: The 1457–1458 Thirteen Customs
Register of Bratislava.
Třetí tematický blok, tvořený už výhradně českými autory, je věnován několika
aspektům financování církevních aktivit v pozdním středověku, proto jej vědecký redaktor
nazval obecněji „Church and Money“ (s. 205–263): Antonín Kalous (FF UP Olomouc),
Financing a Legation: Papal Legates and Money in the Later Middle Ages; Marek Suchý
(Archív Pražského hradu), At Vitus Building Accounts (1372–1378): The Economic Aspects
of Building the Cathedral a Martina Maříková (Archiv Hlavního města Prahy), „De mandato
dominorum divisorum…“: Finances in the Life of Prague’s Metropolitan Chapter.
Z hlediska koncepce celé knihy považuji za méně vhodné sestavení dalšího
(čtvrtého) bloku, který je pod názvem „Money and Minting“ zařazen v knize jako první
(s. 25–56). Nemá to vůbec logiku, neboť tento blok obsahuje mimo jiné i příspěvky,
které neodpovídají tématu knihy časově či teritoriálně a z kontextu vůbec není zřejmé,
jaké důvody vedly nakladatelství k takovému výběru. Tuto nekoncepčně sestavenou část
knihy tvoří text mladého švédského numismatika Hendrika Mäkelera (Mincovní kabinet
ve Stockholmu), A New Perspective on the Imperial Coinage, který na šesti stránkách
reprodukuje část obsahu své disertační práce, vydané německy ve Stuttgartu v roce 2010
(Reichsmünzwesen im späten Mittelalter I. – Das 14. Jahrhundert). Další zahraniční autor,
pocházející z oblasti mimo „střední Evropu“, je významným německým badatelem, který
nabídl stručný text, týkající se říšských měnových reforem 16. století v oblasti severního
Německa: Michael North (Univerzita v Greifswaldu), The Reception of Imperial Monetary
Reforms in 16th‑century Northern Germany.
V tematicky strukturovné knize nemají tyto dva texty ani charakter jakýchsi
obecnějších souhrnů, viděných z perspektivy „širší“ střední Evropy (tj. středověké Svaté
říše římské či raně novověké Římsko‑německé říše), neboť nepřihlížejí k soudobé situaci
ve střední Evropě (tj. v polských, uherských či českých zemích). Mäkelerova studie si
všímá jen říšských zlatých ražeb (ale neuvádí je do kontextu s masivní produkcí uherských
zlatých dukátů 14. a 15. století, která byla klíčová pro středoevropské měnové poměry).
V rozporu s obecněji pojatým názvem se vůbec nezabývá produkcí stříbrných mincí a jejich
rolí v říšském peněžním oběhu, což má zásadní význam jak ve vztahu k ražbám zlatým, tak
i k pokusům římského krále Václava IV. o prosazení pražského groše jako mince celoříšské.
Northova kvalitní studie (ve které zdůrazňuje na severoněmeckém příkladě roli říšských
krajů v rámci měnového vývoje Římsko‑německé říše v 16. století) se rámci avizované
tématiky vymyká zcela úplně. Jednání říšských sněmů o říšských měnových řádech a jejich
aplikaci se v 16. století vůbec netýkala uherských, polských ani českých zemí (které de iure
nebyly od konce 15. století z hlediska státoprávního součástí říše).
Jako určitý „přílepek“ k této dvojici textů je pak jako třetí část onoho bloku nelogicky
připojena zcela odlišně koncipovaná materiálová studie, přinášející velmi detailní vnitřní
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a vnější kritiku jediného sedmnáctistránkového pramene, který je velmi důležitý z hlediska
výzkumu vnitřních účetních operací v kremnické mincovně v letech 1423–1424: Martin
Štěfánik (Historický ústav SAV Bratislava), The Kremnica Town Book of Accounts: The
Economy of a Mining and Mint Town in the Kingdom of Hungary. Pokud by nakladatelství
netrvalo na zařazení textů Mäkelerova a Northova (ostatně v knize se neobjevila ani
další zajímavá témata z pražské konference, týkající se měnových a finančních poměrů
západoevropských) a zařadilo Štefánikovu materiálovou studii do bloku „Trade and
Towns“, působila by kniha jako celek mnohem kompaktnějším a ucelenějším dojmem.
Pro úplnost považuji za vhodné dodat, že většina zde zveřejněných příspěvků
českých autorů vznikla (jak je uvedeno v dedikacích) díky finanční podpoře, poskytnuté
z veřejných prostředků v rámci financování projektů základního výzkumu Grantovou
agenturou České republiky, Ministerstvem kultury České republiky (projekty NAKI),
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (rozvoj výzkumných organizací) a díky
pobytovým stipendiím, poskytovaným Českým historickým ústavem v Římě. I na příkladě
této knihy je podle mého názoru zřejmé, že základní historický výzkum, realizovaný
v současné době v České republice, dokáže v evropské konkurenci obstát se ctí, pokud
ovšem mají čeští vědečtí pracovníci k dispozici alespoň zlomek finančních prostředků,
kterými běžně disponují jejich kolegové v západní části Evropské unie.
Recenzovaná publikace je prvním přehledným shrnutím, ve kterém je v anglickém
jazyce věnována pozornost peněžnímu oběhu a pramenům účetní povahy, dochovaným
v rámci středoevropské oblasti, které ve 14. a 15. století vládli Lucemburkové a Jagellonci.
To je pro řadu zahraničních badatelů, zabývajících se problematikou středověkých
hospodářských dějin „terra incognita“. K jejich škodě, neboť právě oblast střední Evropy
byla v období pozdního středověku hlavním evropským produkčním centrem zlata (Uhry)
a stříbra (Čechy), což je z hlediska peněžního oběhu okolnost nikoli zanedbatelná. Nadto
procházely přes tuto oblast hlavní obchodní cesty do Asie, což podstatným způsobem
ovlivňovalo celoevropský peněžní oběh. Všechny tyto okolnosti pochopitelně nemůže
zohledňovat jedna publikace, založená na konferenčních příspěvcích. Podstatná je proto
podle mého názoru především skutečnost, že se v poměrně kompaktní a tematicky
vyrovnané formě podařilo presentovat badatelské výsledky k dějinám středoevropského
pozdně středověkého peněžnictví a účetnictví, které vznikly díky novým výzkumům střední
a mladší vědecké generace z řad historiků českých, slovenských, polských a maďarských. Ty
většinou dosud nebyly anglicky publikovány. V některých případech jde zjevně o upravenou
verzi studií, již dříve publikovaných v „národních“ jazycích, ale to z hlediska hodnoty
knihy jako celku není podstatné. Lze se jen těšit, že tato publikace se stane jedním z dalších
podnětů ke studiu historického vývoje středoevropského prostoru v pozdním středověku,
a že se s autory jednotlivých příspěvků budeme častěji setkávat v mezinárodním vědeckém
prostoru, kam jim publikace u nakladatelství Palgrave Macmillan otevírá cestu.
Petr Vorel
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Martina BOLOM‑KOTARI
Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku
Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, 348 s., ISBN 978-80-7465-196-0.
Novověká sfragistika, diplomatika a církevní dějiny raného novověku jsou životním
tématem Martiny Bolom‑Kotari. Kniha o pečetech hradiských premonstrátů je výsledkem
autorčina mnohaletého vědeckého výzkumu. Vychází z první části její disertační práce,
která byla věnována představeným a konventu kláštera Hradisko u Olomouce.1 Na Pečeti
hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku by měly v budoucnu
navázat další dvě samostatné knihy, z nichž první bude zaměřena na premonstrátský
klášter v Louce, a druhá na premonstrátské kláštery v Zábrdovicích a Nové Říši. Jak
autorka vysvětluje v kapitole o metodických východiscích, tyto tři samostatné a uzavřené
celky budou tvořit trilogii, jejíž spojnicí bude snaha o uchopení celé problematiky
v širších souvislostech nejen pečetí premonstrátských kanonií domácích a zahraničních,
ale i církevních pečetí obecně. Jde o rozsáhlou analytickou práci založenou na hluboké
a detailní sondě do pramenné základny.
Kniha je členěna do šesti částí, které se věnují vývoji a charakteristice novověkých
pečetí představených a konventu hradiských premonstrátů v kontextu několika vědních
disciplin. Již z první části, ve které autorka stanovuje metodická východiska a popisuje
výchozí stav řešení problematiky, je patrná její preciznost a systematičnost při vymezení
tématu a směru výzkumu. Úctyhodný je rozsah práce, který zahrnuje léta 1444–1784, tedy
období od obnovy hradiského kláštera po husitských válkách až po jeho zrušení. Ačkoliv
práci zaměřuje na pečeti novověké, podařilo se autorce propojit tyto pečeti s pečeťmi
středověkými. Popisované období začíná sice velkou pečetí opata Mikuláše I. Kobíka
(1433–1446) z roku 1444, ale tato pečeť úzce navazuje na kompozici velké pečeti jeho
předchůdce, opata Václava Hřivnáče z Horky (1412–1433).
Jediný dochovaný exemplář z roku 1418 proto autorka nemohla opomenout. Až na
dvě výjimky se Martině Bolom‑Kotari podařilo dohledat pečeti ke všem opatům z období
15.–18. století. Nedoloženy zůstaly pečeti dvou opatů, kteří však stáli v čele hradiského
konventu jen velmi krátce, Štěpán II. Ramba deset měsíců (1502–1503) a Jan V. Minský
pouhých šest týdnů (6. června – 21. července 1647). Druhý zmíněný opat proto nemohl dění
v kanonii nijak ovlivnit a neměl ani prostor, aby si nechal vyrobit pečetní typáře. Výklad je
ukončen obdobím posledního opata Pavla Ferdinanda Václavíka a jeho pečetí z roku 1770.
Stejně detailně kniha zachycuje vývoj pečeti konventní, jejíž nejstarší otisk pochází
z roku 1445 a nejmladší z roku 1770. Opomenuta nezůstala ani sfragistika pečetitelů,
kteří přináleželi k hradiské kanonii. Z velké části se jedná o pečeti poddanských vsí
a městeček, které se objevují od první třetiny 16. století. Společným jmenovatelem jejich
pečetí je klášterní znamení, tj. vyobrazení sv. Štěpána, vedle dalších námětů přibližujících
1

Martina BOLOM‑KOTARI, Pečeti moravských premonstrátů v letech 1436–1784. Sfragistika
představených a konventů v kontextu jejich diplomatického materiálu, disertační práce, Filozofická
fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2013.
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konkrétního pečetitele. Velmi cennou devizou práce je skutečnost, že Bolom‑Kotari
nerozebírá pouhé sfragistické aspekty, ale věnuje se vývoji a proměnám pečetí představených
a konventu hradiské premonstrátské kanonie v širších historických souvislostech.
Ve třetí části práce určené vlastnímu sfragistickému rozboru pečetí se autorka velmi
podrobně zabývá otázkami sfragistické terminologie a problematikou jejího vymezení. Je si
velmi dobře vědoma těžkostí, se kterými je nutné se během vědeckého výzkumu novověkého
materiálu vyrovnat. Přestože odborná diskuse snažící se o definování a sjednocení platné
sfragistické terminologie probíhá již mnoho let a jejím dílčím výsledkem bylo publikování
mezinárodního sfragistického slovníku v roce 1990, stále nedochází ke shodě a konkrétním
závěrům. V roce 2016 sice vychází nové vydání zmíněného slovníku, ve kterém již nebude
chybět pojmosloví v češtině, jde však pouze o překlad původního díla. Kromě toho se
dosavadní klasifikace pečetí opírá především o středověký materiál a nereflektuje proměny
funkce pečeti v novověku. Z těchto důvodů dospěla Bolom‑Kotari k nutnosti zavést
pro svou práci vlastní terminologii a svůj postup jednoznačně definovat. Právě v těchto
obecných pasážích je její práce novátorská. Opouští některé zažité termíny, z nichž lze
především zmínit změnu pojmu pečetní typ na pečetní druh. Jako pečetní druhy vymezuje
pečeť velkou, menší, sekretní a signet a s výhradou i rubní pečeť neboli contrasigillum.
Vybraná osoba či instituce pak užívala více různých typů od několika druhů.
Autorka si klade otázku, podle jakých kritérií lze rozdělit popsané exempláře pečetí
k jednotlivým pečetním druhům, protože v novověké sfragistice přestávají být signifikantní
znaky, dle kterých je rozdělení pečetí na druhy možné ještě v 16. století, tj. velikost, tvar
pečetního obrazu a jeho ztvárnění, přítomnost a znění opisu, písemnost, ke které je pečeť
přivěšena a znění koroborace. Během svého výzkumu autorka upozornila na opomíjený
fenomén, který lze prokázat již od poloviny 16. století. Jedná se o pečetní sady, neboli
komplety více druhů pečetí, které zřejmě vznikaly ve stejný okamžik rukou stejného rytce
podle jednotné předlohy. Souhlasím s autorkou, že v oblasti terminologie zůstávají otevřené
i další otázky, např. typologie pečetního obrazu, názvosloví jednotlivých typů písma atd.,
o nichž nepanuje mezi badateli shoda na národní ani na mezinárodní úrovni. Tyto otázky
zůstanou nadále otevřené a jistě budou předmětem dalších odborných debat.
V další části studie autorka zkoumá opatské i konventní pečeti z heraldického hlediska
a sleduje vývoj a užití znaků a erbů, velmi cennou částí práce je ikonografická interpretace.
Na závěr se Bolom‑Kotari věnuje diplomatickému rozboru jednotlivých typů zpečetěných písemností, charakterizuje je obsahově i na základě vnějších znaků a způsobu
zpečetění. Oproti disertační práci do studie nezařadila rozsáhlou kapitolu o koroboracích.
Konkrétní informace o tom, zda písemnost obsahuje koroboraci a jakým způsobem je koroborace formulována, jsou zařazeny v rozsáhlém Soupisu zpečetěných písemností. Záměrem
autorky je v tomto prvním dílu pouhý nástin typologie písemností s připojenou pečetí
a vystižení úlohy premonstrátských majitelů pečetí při vydávání písemností a procesu pečetění. Na koroboraci, její vývoj, proměny a jejich důsledky se autorka soustředí ve druhém
dílu zamýšlené trilogie. Ve třetím dílu pak mají být tyto úvahy završeny zamyšlením nad
vztahem pečetí a písemností u moravských premonstrátů v novověku a v širším kontextu
v premonstrátském řádě vůbec.
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Po závěrečném souhrnu a německém resumé následuje katalog všech druhů a typů
pečetí opatů a konventu. Obsahuje vždy vnější znaky pečetí, popis pečetního pole, znění
opisu nebo nápisu a údaj o doložení typu. Popisy jsou provázeny kvalitními barevnými
reprodukcemi pečetí. Kromě pečetí opatských a konventních jsou u těch opatů, kteří
byli zároveň generálními vikáři, zaznamenány také úřední pečeti generálního vikariátu
premonstrátského řádu, které autorka ne zcela přesně nazývá jako vikářské; drobné
nepřesnosti se dopustila i v interpretaci opisu menší pečeti.
Soupis zpečetěných písemností a Soupis pramenů díky údajům v přehledných
tabulkách umožňují snadnou orientaci a rychlé dohledání nejdůležitějších údajů včetně
citací archivních fondů a literatury k příslušným pečetím a písemnostem. Autorce se
podařilo shromáždit obrovské množství pramenů z domácích i zahraničních archivů, a to
i přes těžkosti, které přináší výzkum novověkého sfragistického materiálu. Nelze se opřít
pouze o pergamenové a papírové listiny, ale je nutné zkoumat i aktový materiál nebo úřední
knihy. Situaci badatele nijak neulehčují dostupné archivní pomůcky, které většinou údaje
o pečetích neobsahují. Následuje Soupis archivních pomůcek, edic pramenů a literatury,
který obsahuje vyčerpávající přehled domácí i zahraniční literatury.
Mezi soupisy je uveden také Seznam zkratek. V závěru knihy čtenář najde také
velmi cenný seznam opatů (Series abbatum – Abbates gradicenses), sestavený z několika
zásadních pramenů, obrazovou přílohu se znaky opatů a jmenný rejstřík.
Kniha Martiny Bolom‑Kotari zaujme i po jazykové a stylistické stránce, dá se přečíst
takřka jedním dechem. Lze předpokládat, že se pro odbornou veřejnost stane inspirací
a podnětem pro další bádání či hledání terminologických řešení. Je prvním systematickým
dílem v oboru novověké církevní sfragistiky a zároveň je sondou do diplomatiky, heraldiky
a ikonografie premonstrátského řádu. Nezůstává u pouhých popisů, ale danou problematiku
zkoumá v kontextu dobových politických, společenských i kulturních událostí.
Jitka Křečková
František ŠMAHEL – Lenka BOBKOVÁ (edd.)
ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným
Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, 929 s., ISBN 978-80-7422-093-7.
Důvody vzniku recenze pro Český časopis historický na uvedené dílo čtyři roky po jeho vydání
souvisí zejména s nedostatkem disciplíny recenzenta. Přesto onen čtyřletý odstup považuji
za určitou výhodu. Recenzovanou publikaci lze totiž vnímat v širším historiografickém
kontextu, do nějž patří i hodnocení předchozích tuzemských recenzentů.1 V následujícím
1

Vzhledem k ambicím díla není ohlasů mnoho. V prvé řadě je třeba jmenovat recenzi Tomáše
BOROVSKÉHO v časopise Studia Mediaevalia Bohemica 5, 2013, č. 1, s. 104–109 (dále jen
T. BOROVSKÝ, recenze), relativně stručné hodnocení Petra KOZÁKA, Potomstvo víly Meluzí‑
ny, Dějiny a současnost 35, 2013, č. 3, s. 44 a konečně text publicisty Viktora ŠLAJCHRTA.
Hostující dynastie v zakukleném království, Respekt 24, 2013, č. 3, s. 53–55, který vedle hodnotí-
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textu proto také úmyslně omezuji konkrétní věcné či faktografické připomínky k dílu
a předkládám čtenáři spíše několik obecnějších úvah, které mě při četbě (a prohlížení)
rozsáhlé knihy napadaly.
Hned na začátku je třeba se zastavit u žánru posuzované publikace. Označení kolektivní monografie, které se objevuje v souvislosti s Lucemburky asi nejčastěji, považuji
za adekvátní víceméně pouze v kontextu dnešního (již několik let údajně dosluhujícího,
přesto však stále znovu a znovu resuscitovaného) systému hodnocení vědy, tzv. kafemlejnku. Nazvat objemný svazek sborníkem2 by ale bylo přílišnou degradací. Po mém soudu se
kniha nejvíce podobá reprezentativnímu výstavnímu katalogu, a to zdaleka nejen díky rozsáhlému, pečlivě vybranému a komentovanému obrazovému materiálu. Každá ze tří částí
knihy obsahuje nejdříve rozsáhlejší syntetizující text z pera jednoho z editorů, následují
tematicky vymezené dílčí studie, roztříděné do určitých oddílů (ke struktuře práce podrobněji níže) a ty jsou posléze doplněny oddílem na papíru s barevným podtiskem a poněkud nejednoznačným názvem „Stopy a paměť lucemburské éry“, který obsahuje stručné
dvou- či třístránkové texty ke konkrétním událostem, pramenům, památkám, ceremoniálům, ale třeba i exkurzům do sociálních dějin. Tato mozaika drobných textů, v nichž na
rozdíl od ostatních není používán poznámkový aparát (pouze v závěru je uvedena základní bibliografie), připomíná komentáře k jednotlivým vystaveným exponátům. Těmi jsou
v daném případě nedávné monografie či zásadní studie k uvedeným tématům, jejichž obsah je zde stručně sumarizován.
Tím se dostáváme k druhé zásadní otázce, kterou si čtenář i recenzent logicky klade,
totiž – komu je kniha určena? Jde o publikaci odbornou či popularizační? Nenechme se
zmýlit zmíněným poznámkovým aparátem, který je ostatně poměrně střídmý. Dílo se obrací
jednoznačně na poučené laiky. Proto kniha obsahuje ony výše zmíněné „anotace“ zásadních
historických prací, proto i to množství ilustrací a výpravné provedení na křídovém papíře.
Popularizační charakter práce je patrný (samozřejmě ne ve všech textech stejně) i ze stylu,
jakým jsou psány jednotlivé pasáže, přičemž spíše než eliminaci odborného pojmosloví
nalézáme jeho vysvětlování. Pro historika středověku, který historiografii lucemburské éry
průběžně sleduje, nepřináší publikace vcelku nic nového – až na ony ilustrace, kterými jinak
odborná historická produkce neoplývá (byť i v tomto ohledu se časy přeci jen trochu mění).
Jednoznačné zacílení publikace na poučené laiky přiznávají i sami editoři v úvodu
knihy. Hlavním důvodem jejího vzniku byl totiž čtenářský (a tudíž i komerční) úspěch
podobně koncipované knihy o Přemyslovcích, jehož následkem se stal plán zpracovat

2

cích pasáží věnuje nemálo prostoru samotnému obsahu knihy. Specifická a zároveň poměrně kritická je recenze Lenky JIROUŠKOVÉ, Rozpaky a zklamaná očekávání. O třech nových publika‑
cích české medievistiky, Česká literatura 65, 2014, č. 1, s. 65–89, zde s. 78–88 (jde o část šířeji
koncipovaného textu v rubrice Rozhledy). Další početné zprávy a anotace knihy byly ponechány
stranou, stejně jako německy psaná recenze Thomase KRZENCKA, Stifter Jahrbuch 28, 2014,
s. 225–228, která mi zůstala nedostupnou.
Takto V. ŠLAJCHRT, Hostující dynastie, s. 54.
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podobným způsobem nejen éru Lucemburků, ale i Husitské století (vyšlo v roce 2014),3
Jagellonce a Habsburky. Zvolený „model katalog“ tedy dnešnímu čtenáři konvenuje.
Poněkud paradoxně není na překážku ani značná cena, které s sebou přináší výpravná
ilustrovaná podoba knihy, naopak se zdá, že určitou roli v popularitě knihy právě cena
hraje – pro mnohé se stává vítaným hodnotným dárkem, zcela vyloučit nelze ani ryze
snobské pohnutky (kniha má být formálním dokladem vzdělanosti jejího majitele).
Konstatování popularizačního zaměření publikace rozhodně není myšleno jako její
dehonestace, právě naopak. Neschopnost odborné historie oslovit širší čtenářskou obec
byla a je častým předmětem kritiky – a vida, historikové to umí, dokonce velmi dobře.
Přidanou hodnotou je především to, že jde o texty faktograficky spolehlivé, kompetentní
(tedy zjednodušující, nikoli však zkreslující), postihující současný stav historického
poznání, navíc nezastírající jeho problémy. Kvalitativní úroveň takovéto popularizace je
na zcela jiné úrovni než v případě řady povrchních publicistů, kteří chrlí v neuvěřitelné
kadenci knížky odhalující jako záhady či senzace buď skutečnosti dávno známé, nebo
naopak zcela nesmyslné. Zejména zmíněné drobné texty sumarizující nedávné rozsáhlé
monografie a studie k vybraným tématům historického výzkumu doby lucemburské proto
vnímám jako velmi dobrý nápad. I lovci senzací si tak do jisté míry přijdou na své – řada
zde zmíněných informacích pro ně bude naprostou novinkou (třeba osudy a básnické
ambice Václava Lucemburského, „punkové“ básně Eustacha Deschamps kritizující životní
úroveň v Čechách na konci 14. století, nebo interpretace zobrazených divých mužů
v Bibli Václava IV.), a přitom půjde o relevantní výsledky současné historické vědy. Kniha
Lucemburkové tak není reprezentativní pouze v rovině grafického zpracování, ale zdařile
reprezentuje před laickou veřejností i celou současnou českou medievistiku.
Hlavní slabinu díla – což vesměs konstatují i předchozí recenzenti – představuje
jeho nepříliš přehledná struktura. Problém přitom není v již naznačené trojí úrovni textů.
Rozpaky vzbuzuje spíše ne úplně logické vymezení tří základních částí a zejména zařazení
některých kapitol do nich. První a třetí část – „První Lucemburkové na českém trůně
(1310–1378)“ a „Třetí generace Lucemburků na českém trůně (1378–1437)“ – se věnují
panovníkům, manželkám, soupeřům, dalším příbuzným, dvoru, církevním představitelům,
spolupracovníkům apod. Jejich vymezení je, pomineme‑li nešťastné použití číslovek
tam, kde se liší počítané substantivum, v zásadě chronologické (se zlomem v roce 1378)
a vnitřní struktura analogická, pouze u první části nalézáme vedle oddílů „Panovník,
země, společnost“, „Portréty členů dynastie“ a „Osoby a osobnosti ve stínu Lucemburků“
navíc též oddíl „Rituály, ceremonie, festivity“. Ten je stejně jako oddíl „Stopy a paměť
lucemburské éry“ umístěn na stranách s potiskem, obsahuje spíše kratší texty a především
nemá poznámkový aparát.
Druhá část s názvem „Královská vláda, prezentace majestátu a rozkvět kultury“
má představovat jakési intermezzo, které není vymezeno chronologicky (z tohoto hlediska
časově zasahuje do první i třetí části), ale tematicky – soustřeďující se na otázky duchovního
3

Pavlína CERMANOVÁ – Robert NOVOTNÝ – Pavel SOUKUP a kol., Husitské století, Praha
2014.
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života, kultury a vzdělanosti. Oproti první a třetí části má o jednu úroveň složitější
strukturu. Dělí se na dva nižší celky „Královský dvůr, panovnická sídla a správa České
koruny“ a „Umění a vzdělanost za vlády Lucemburků“, přičemž v prvním z nich nalézáme
též „tradiční“ oddíl „Osoby a osobnosti ve stínu Lucemburků“, v obou pak „Stopy a paměť
lucemburské éry“. Podle jakého klíče byly drobné texty rozdělovány do oddílů „Osoby
a osobnosti ve stínu Lucemburků“ či „Stopy a paměť lucemburské éry“ ve všech třech
částech mi zůstává záhadou. Stejně tak nerozumím tomu, proč například kapitolka „Pohřby
a hroby lucemburských králů“, která se týká i Václava IV., Zikmunda a Jana Zhořeleckého,
byla zařazena do části první, a naopak kapitola „Židé v českých zemích za panování
Lucemburků“, která zahrnuje celé období vlády lucemburské dynastie v Čechách (a to ještě
se značnými přesahy do doby Přemyslovců i doby pohusitské) našla své místo v části třetí.
K obsahu jednotlivých kapitol necítím potřebu se vyjadřovat. Jednak by se tato
recenze rozrostla do neúměrného počtu stran, jednak už tak učinili jiní. Tomáš Borovský ve
své recenzi porovnal všechny tři úvodní syntetizující texty obou editorů, přičemž vyzdvihl ty
Františka Šmahela na úkor pasáží Lenky Bobkové, jejíž „deskriptivní přístup… upřednostňuje
konstatování událostí před obecnějšími charakteristikami doby a probíhajících trendů“.4
Podobně Tomáš Borovský vytkl první části (ale do značné míry i celé knize) přílišné
zaměření na politické dějiny.5 Literární historička Lenka Jiroušková zase poměrně ostře
(zároveň však po mém soudu poměrně fundovaně) kritizovala schematický a zkratkovitý
výklad v pasážích věnovaných literární tvorbě. Příčinu vidí především v tom, že autory
těchto kapitol jsou výlučně historikové, což jim však v podstatě nevyčítá, spíše lká nad
tristním stavem vlastního oboru.6 Osobně jsem v těchto soudech podstatně zdrženlivější.
Každý autor má logickou tendenci v rámci jakékoli syntézy upřednostňovat svůj předmět
zájmu. Lenka Bobková logicky tíhne k politickým dějinám, kterými se celý život zabývala,
Tomáš Borovský zase v souladu se svým zaměřením postrádá větší prostor pro hospodářské
a sociální dějiny, historickou demografii a dějiny mentalit. Lenka Jiroušková by ráda viděla
výklad o literární produkci lucemburské doby úplně jinak, protože se v této problematice
prostě orientuje lépe než historikové. Ani já sám se zcela neztotožňuji s kapitolami Martina
Nodla, věnovaným pražské univerzitě, zdůraznil bych asi něco jiného, některá tvrzení
vypustil či přeformuloval, nicméně věcné chyby v jeho textu nenacházím a respektuji jeho
právo na vlastní interpretaci.
Vedle výkonu autorů považuji za potřebné vyzdvihnout práci redaktorů. Už jen
„ukočírovat“ 51 členů a členek autorského kolektivu různých generací a různého postavení
je nadlidský úkol. Korektury takto rozsáhlého díla si také raději ani nepředstavuji. Přitom
si nevzpomínám, že bych při četbě narazil na nějaký překlep či jazykově krkolomnou
formulaci. Mimořádný výkon přestavuje rovněž výběr a shromáždění více jak šesti set
fotografií, které knihu zdobí. Těmi se dosud nikdo z recenzentů nezabýval, snad tedy
neuškodí drobný exkurz.
4
5
6

T. BOROVSKÝ, recenze, s. 105.
Tamtéž, s. 106.
L. JIROUŠKOVÁ, Rozpaky a zklamaná očekávání, s. 86–87.
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Zjevnou a chvályhodnou snahou redaktorů bylo zařadit přednostně fotografie
dosud nepublikované či v tuzemsku neznámé. Ne vždy to však bylo možné – nechybí tak
všudypřítomné fotografie bust Lucemburků v triforiu katedrály sv. Víta, rovněž ilustrace ke
kapitole o pražské univerzitě patří k těm notně „ohraným“; na druhou stranu se tomu příliš
nelze divit, najít vhodný a přitom dosud neznámý obrázek k tématu je téměř nadlidský
úkol. Celá řada fotografií pochází ze soukromých sbírek jednotlivých autorů, nejednu
vyfotil přímo pro účely knihy Robert Novotný. V případě fotografií vzdálených míst byla
ojediněle využita i wikipedie (obrázky na s. 184, 399, 617) či jiné webové stránky (obrázky
na s. 634, 653, 713), proti čemuž nemám vůbec nic, neboť jde o fotografie kvalitní. Spíše
mě překvapují odkazy na soukromé archivy autorů textu u vyobrazení pečetí (obrázek na
s. 160, 778), listin (obrázky na s. 440–441), iluminací či jiného ikonografického materiálu
(obrázky na s. 358–359, 361, 363–364, prostřední obrázek na s. 375) nebo chybějící
zmínka o tom, kde se vyfotografovaný předmět nalézá (např. kachel s erbem Dražiců na
s. 191, Corrona ferrea na s. 210, La croix de Bohême na s. 236), resp. upřesnění, zda se
v archivu autora nacházejí přímo mince či pouze jejich fotografie (obrázky na s. 453–454).
Z hlediska obsahu zůstaly některé drobné věci redakčně nedotažené. Vedle již
zmíněné nejasné struktury mám na mysli především to, že se některé informace v knize
opakují, ba dokonce navzájem vyvracejí.7 Obojí ovšem sami editoři v úvodu knihy přiznávají
s odůvodněním, že „případné odstíny v úhlech pohledu nabízejí vesměs vítané obohacení
knihy“ (s. 8). Připomenutí významných jevů na dvou či více místech v publikaci také není
„nedbalostí redakce, nýbrž proto, že si to žádala celistvost výkladu“ (tamtéž). Nemám
proti tomuto apriornímu ohrazení námitek, naopak jej považuji za celkem sympatické,
nicméně jasně potvrzuje konstatování Tomáše Borovského, že máme co do činění s kvalitní
popularizační publikací shrnující současný stav bádání (a to rozhodně není málo, takové
knihy potřebujeme jako sůl), rozhodně však nejde o „vnitřně hlouběji provázanou syntézu
této epochy“.8 Vidím to úplně stejně.
Obecně platí, že s rostoucím autorským kolektivem klesá šance na skutečně
syntetické dílo, na což mimo jiné upozornil Václav Bůžek ve své recenzi na Přemyslovce, tedy
na publikaci, která Lucemburkům předcházela a do značné míry jim byla vzorem.9 Naopak
z pouhého prolistování navazujícího svazku s názvem Husitského století mám dojem, že
autorský i redakční kolektiv, soustředěný opět kolem Centra medievistických studií AV
ČR a UK Praha, vykročil správným směrem. Ponechal, co bylo nosné (bohatý obrazový
doprovod, drobné exkurzy představující výsledky monografií a významných studií),
zároveň však výrazně zjednodušil a tedy zpřehlednil strukturu díla, a především – není
pochyb, že tentokrát jde skutečně o kolektivní monografii. Stejně tak má Husitské století
o poznání blíže i ke skutečné syntéze.
Jiří Stočes

7
8
9

Např. P. KOZÁK, Potomstvo víly Meluzíny, s. 44.
T. BOROVSKÝ, recenze, s. 109
Václav BŮŽEK, ČČH 108, 2010, č. 2, s. 306–311, zde s. 310.

RECENZE

CCH 004_899-x.indd 1076

1076

26.11.16 15:26

Thomas A. FUDGE
The Trial of Jan Hus. Medieval Heresy and Criminal Procedure
New York, Oxford University Press 2013, 392 s., ISBN 978-0-19-998808-2.
Z pouhého bibliografického přehledu publikovaných knižních prací Thomase A. Fudge
lze nabýt dojmu, že jejich autor patří mezi současnými husitology k nejpilnějším. Kromě
řady článků, studií a encyklopedických hesel publikoval již roku 1998 svou knižní prvotinu
věnovanou husitství pod titulem The Magnificent Ride: the First Reformation in Hussite
Bohemia. O čtyři roky později pokračoval spisem The Crusade Against Heretics in Bohemia
1418–1437: Sources and Documents for the Hussite Crusades. V letech 2010–2013 vydal
trilogii Jan Hus: Religious Reform and Social Revolution in Bohemia – The Memory and
Motivation of Jan Hus, Medieval Priest and Martyr – The Trial of Jan Hus: Medieval Heresy
and Criminal Procedure. A konečně i letošního roku 2016 publikoval Fudge své zatím
poslední práce Jan Hus between Time and Eternity: Reconsidering a Medieval Heretic
a Jerome of Prague and the Foundations of the Hussite Movement.
Knihu The Trial of Jan Hus, kterou se zde budeme krátce zabývat, otevírá po vstupní
kapitole (Jan Hus in History, Heresy and Court) autor seznámením s typologií středověkých
herezí (Inventing Medieval Heresy) a praxí inkvizičních procesů (Law Procedure, and
Practice in Medieval Heresy Trials). Následují kapitoly věnované počátkům Husova procesu
v Praze (Beginnings of the Hus Trial from Prague to the Papal Curia), Husovu odvolání ke
Kristu (An Extraordinary Motion to an Appellate Court) a konečně vzácnému dokumentu
tzv. Ordo procedendi z doby před 11. říjnem 1414 (The Ordo Procedendi as a Political
Document). Poté autor vydává vypsání vlastní Husovy kauzy na Kostnickém koncilu (Legal
Process at the Council of Constance – Assesing the Accusations and Criminal Charges) a na
závěr shrnuje celou svou látku (Closing Arguments). Z tohoto přehledu je zřejmé, že Fudge
přistupuje k tématu zeširoka, nabízí čtenáři obecné uvedení do problematiky a teprve na
tomto pozadí následně vypisuje konkrétní příběh upáleného českého heretika, Jana Husa.
Přestože to autor plně nepřiznává, téměř každá kapitola jeho knihy má svou oporu
v publikovaných výsledcích staršího bádání a už úvodní shrnutí problematiky středověkých
herezí a praxe inkvizičních procesů se tak opírá o celou řadu prací na toto téma, ačkoli jejich
tichý hlas přehlušují autorovy četné odkazy na primární zdroje, díky nimž se pak jeho práce
jeví být závislá výhradně na dobových pramenech a jejich následné interpretaci. Podobně
pak i samy ústřední husovské partie knihy, které rovněž nijak nešetří odkazy k pramenům,
vycházejí na první přečtení především z publikovaných prací Jiřího Kejře,1 ale též z díla
Sebastiána Provvidente,2 Waltera Brandmüllera3 aj.
Přestože na práci s prameny klade Fudge náležitý důraz v celém svém knižním
díle a díky odkazům na primární zdroje získávají jeho spisy zdání kritické práce často
průkopnického charakteru, v konkrétním případě knihy o Husově procesu není vůbec
snadné autorovu práci s prameny relevantně sledovat. Kniha neobsahuje soupis použitých
1

Srov. především Jiří KEJŘ, Husitský právník M. Jan z Jesenice, Praha 1965; Husovo odvolání od
soudu papežova k soudu Kristovu, Ústí nad Labem 1999; TÝŽ, Husův proces, Praha 2000 a další
práce tohoto autora.
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a zejména2dosud3needitovaných rukopisů, váhá‑li tedy čtenář nad některým konkrétním
odkazem, autor mu to neusnadní a odkáže pouze ke své starší práci z roku 2010 – Jan Hus:
Religious Reform and Social Revolution in Bohemia, kde má být bibliografie kompletní.
Otázku, jsou‑li tak prameny autorem citovány skutečně podle rukopisů, nebo Fudge pouze
přebírá jejich znění z prací autorů jiných, by zodpověděl jedině zevrubný rozbor jeho práce.
Každopádně již dříve bylo Martinem Nodlem4 poukázáno např. na to, že text tzv. Viklefské
mše je v knize uváděn (s. 43) pouze s odkazem na rukopis, ačkoli je dobře znám již z latinské
edice Františka Palackého a českého překladu v kolektivním Výboru z literatury doby
husitské. Při pečlivém srovnání by však pečlivý čtenář jistě odhalil i další podobná faux pas.5
Lze připojit také několik poznámek k autorově práci s českým jazykem a k ilustračnímu
doprovodu celé knihy. Problémy s češtinou kniha vykazuje na několika místech, jednak
v poznámkách pod čarou, jednak v úvodním seznamu zkratek. Např. zkrácení titulu knihy
Jiřího Kejře Husitský právník M. Jan z Jesenice do podoby Jesenice je stejně jako podobné
krácení sebraných Kejřových studií Z počátků české reformace do tvaru Počátků přinejmenším
podivné. Jako problematickou však lze vnímat i volbu nevelké obrazové přílohy (mapa
Europe in the time of Hus je dokonce ke škodě věci), která až na výjimky má se samotným
procesem vazbu více než volnou, ačkoli např. v tištěném díle Otty Brunfelse z roku 1524
máme na tomto poli k dispozici obrazový materiál prvotřídní.
Pomineme‑li nyní vše, co bylo dosud řečeno a často jen naznačeno, zbývá nám zásadní
otázka: čím vlastně přispěl Thomas A. Fudge k řešení otázek spjatých s Husovým procesem?
Citujme ze závěrečných slov jeho díla (s. 347): „I believe the evidence shows conclusively
that Jan Hus was a heretic. I am also convinced that a careful investigation of canon law and
medieval criminal procedure demonstrates that, despite identifiable irregularities, the trial was
legal.“ Je‑li toto výsledek Fudgeovy „pilné“ práce, je poslední kniha o Husově procesu knihou
zcela zbytečnou a lze jí hodnotit jen jako odborně se tvářící kompilát. Nebude‑li však brzy
přeložena alespoň zásadní kniha Jiřího Kejře o Husově procesu do angličtiny, lze se oprávněně
domnívat či spíše obávat, že Fudgeova kniha bude mít zcela jistě vliv na dorůstající generace
zahraničních medievistů, kteří nejsou schopni pracovat s českými texty a tedy nemohou
rozpoznat stále častěji kritizovanou spornou pracovní metodu T. A. Fudge.
Ota Halama
2

3
4
5

T. A. Fudge uvádí v seznamu literatury práce Sebastián PROVVIDENTE, Factum hereticale,
representatio et ordo iuris: Les procès contre Jean Hus au Concile de Constance (1414–1418), Temas
Medievales 17, 2009, s. 103 – 138 a Inquisitorial Process and Plenitudo Potestatis at the Council of
Constance (1414–1418), The Bohemian Reformation and Religious Practice 8, 2011, s. 98–114.
Zda však měl k ruce i nepublikovanou pařížsko‑římskou dizertaci tohoto autora „Causa unionis,
fidei, reformationis. Les notions de „vérité judicaire“ et de „vérite théologique“ dans le procès contre
Jan Hus – Concile de Constance (1414–1418)“ z roku 2010 těžko jednoduše povědět.
Srov. Walter BRANDMÜLLER, Das Konzil von Konstanz 1414–1418, Paderborn 1991–1997.
Srov. recenzi, kterou Martin NODL otiskl in: Studia Mediaevalia Bohemica 6, 2014, 2, s. 324–326.
Autorovu práci s prameny podrobil nedávno patřičnému rozboru Jan OSTRČILÍK v souvislosti
s knihou The Memory and Motivation of Jan Hus, Medieval Priest and Martyr, in: Studia Mediaevalia
Bohemica, 7, 2015, 1, s. 125–134 s patřičným shrnutím v posledním odstavci.
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Heinz SCHILLING
Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs
München, C. H. BECK 2016, 728 s., ISBN 978-3-406-69687-9,
4. vydání (první 2012).
Ačkoliv byly české země „zasaženy“ luterstvím a od roku 1781 zde pracují církve, které
se k Augsburské konfesi (1530) hlásí jako k určujícímu dokumentu, byla a (žel!) je zdejší
lutherovská literatura až nebývale skromná. V předbělohorském období bylo přeloženo jen
několik drobných Lutherových traktátů a Menší katechismus, po Toleranci se ovšem situace
o mnoho nezměnila a nějaký obsáhlejší výbor Lutherových spisů zde nevyšel dosud. Ostatně
moderní převod Knihy svornosti je teprve deset let starý.1 Podobně nevelký výběr má český
čtenář, který by se chtěl seznámit se životem a teologií samotného reformátora. Sáhnout
vlastně může jen po knihách Amedea Molnára2 a k překladu monografie římskokatolického
bohoslovce Otto Hermanna Peshe.3 O několika lutherovských speciálních tématech
pojednal v nedávné době Martin Wernisch.4 Smíme být proto právem zvědaví, zda jubilejní
reformační rok (1517–2017) přinese v tomto ohledu alespoň nějakou změnu.
Situace v sousedních, německy mluvících zemích i v anglosaském světě je samozřejmě o mnoho jiná, nové a nové monografie, ať již životopisné, teologické či zaměřené na
konkrétní témata, vycházejí v hojném počtu každý rok. Jednou z těch, které se v posledních
letech drží v prodejnosti na nejvyšších žebříčcích je recenzovaná Schillingova práce. Nabízí
se tedy otázka, zda by právě ona mohla být kandidátkou na český překlad, který by konečně
obšírněji seznámil zdejší čtenáře s reformátorem. Heinz Schilling (1942) působil na universitách v Bielefeldu, Osnabrücku a posléze na berlínské Humboltově. Nejvíce jsou ceněny
jeho práce zabývající se evropskou konfesionalizací v 16. a 17. století.5
Sedmisetstránková kniha je rozdělena do tří částí. První, nejstručnější, se věnuje
Lutherovu dětství, studiu a prvním letem v augustiniánském klášteře (1483–1511), druhá
popisuje začátky reformace (1511–1525), třetí vrcholné a pozdní období (1525–1546).
Navzdory rozsahu se kniha čte dobře, protože Schilling je zdatný a poutající vypravěč.
Přínosem je také velké množství citátů i černobílých reprodukcí. Luthera se oproti ostatním
novějším monografiím pokouší zasadit co nejvíce do kontextu doby. Zejména v částech,
kde pojednává o „starém Lutherovi“, přechází však z životopisu v dějiny reformace. Logicky
se samozřejmě nabízí sledovat rozběh hnutí, ale reformátorova postava ustupuje snad až
příliš v textu do pozadí.
1
2
3
4
5

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese, Praha 2006.
Amedeo MOLNÁR, Na rozhraní věků. Cesty reformace: Jan Hus, Bedřich ze Strážnice, Ivan
Stojkovič, Martin Luther, Huldrych Zwingli, Jan Calvin, Praha 1985; TÝŽ, Pohyb teologického
myšlení. Přehledné dějiny dogmatu, Praha 1982.
Otto Hermann PESCH, Cesty k Lutherovi, Brno 1999.
Martin WERNISCH, Politické myšlení evropské reformace, Praha 2011; Mystika a reformace.
Theologia Deutsch – text a dějinný kontext, Praha 2007.
Např. Heinz SCHILLING, Konfessionskonflikt und Staatsbildung, Gütersloh 1981; TÝŽ, Aus‑
gewählte Abhandlungen zur europäischen Reformations- und Konfessionsgeschichte, Berlin 2002.
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Už v úvodu knihy Schilling poukazuje na to, že otázky dnešních obyvatel Evropy
po Bohu jsou jiné než Lutherových současníků: Zatímco dnes se ptají lidé po samotné Boží
existenci, zásadním tématem tehdy bylo spasení a Boží povaha. Autor od začátku vnímá
Luthera jako dítě doby, ale jakoby se obával, že čtenáři nebudou teologickým „subtilnostem“
rozumět, a proto zůstává v analýze Lutherova přemýšlení o Bohu trochu na povrchu. Tím dle
mého názoru snižuje možnost (i tváří v tvář v Německu všudypřítomnému jubileu) ptát se
po Lutherově inspirativnosti dnes. Na jednu stranu se snaží Luthera pojednat „existenciálně“
(toto slovo padne v knize mnohokrát), připomíná živost Lutherova vystoupení, bytostnost
jeho nasazení, snad trochu v kontrastu se scholastičností či rutinérstvím některých jeho
předchůdců a současníků, nebo jakoby právě tím vyčníval, ale zároveň je jeho antropologie
či osobní christologická profilovanost zastíněna. Snad právě mnohostrannost a situačnost
Lutherova myšlení není využita k jeho představení. Velmi úzkostlivě se Schilling vyhýbá
tendenci Luthera heroizovat (to je ovšem už dlouhodobý standard).
Kladem knihy je snaha přiblížit dobové pole a mnohost faktorů, které nakonec
„zrodily“ reformátora. Schilling do knihy vkomponoval i příběhy „konkurenčních“
osobností, aby Luthera co nejvíce vsadil do kontextu. (Ignáce z Loyoly staví na stejnou
úroveň jako Luthera a Kalvína.) Velmi přínosná je první část o Lutherově době,
hospodářství, fungování společnosti. Důsledný je Schilling v užívání jména Luder až do
chvíle, kdy je rozběh reformace spojen s novým sebepochopením protagonisty – proto
změna na Luthera, od řeckého slova ἐλεύθερος (svobodný), Eleutherios (ten svobodný);
objevení možnosti „nového“ vztah k Bohu, z něj udělalo nového člověka. Schilling líčí
Luthera v kontrastu ke Karlovi V. trochu jako maloměšťáka, a právě na nich dvou popisuje
rozpojení symbiosy náboženství a kultury, církve a státu. Reformátor je v Schillingově
podání spíše spouštěčem celé laviny následků, než rozzlobeným mužem s kladivem. Místo
obvyklých psychologizací jej důsledně zařazuje do historických souvislostí.
Pěkně si Schilling „pohrává“ s některými lutherovskými mýty: Jestli někdo přitloukl
na vrata zámeckého kostela 95 tezí, tak to byl univerzitní pedel, aby zveřejnil akademickou
disputaci. Bibli Luther nepřekládal z nouze, nebo aby vyplnil čas, ale pro nespokojenost
a nejednotnost stávajících německých překladů. Inkoustová skvrna, která zbyla po
Lutherově zápasu s ďáblem na Wartburgu, je doložena až v 17. století. Na říšském sněmu
ve Wormus nevystoupil mladý mnich, jak se to později stalo ikonografickým typem, ale
dospělý muž, kterému bylo třicet sedm. Doma byl reformátor spíše přísným otcem – v jeho
domácnosti úplně život z nezasloužené milosti „nefungoval“. Atd.
Nad každým dalším Lutherovým životopisem je přirozené se ptát, co přináší
nového. Schilling programově myslí na současného čtenáře, Luther je mu „svědek světa,
který jsme ztratili“, mužem své doby. Cenou, kterou knihy platí za tuto koncepci, je
jisté (místy až značné) zjednodušovaní teologických a filosofických pojmů. Autor na
jednu stranu předpokládá znalosti, na druhou ne úplně uspokojí ty, kdo je mají. Třídílná
Brechtova monografie tedy stále podle mého soudu nebyla překonána.6 Najde‑li se český
vydavatel, doporučil bych vybírat právě mezi Schillingovou knihou, která za to jistě stojí,
6

Martin BRECHT, Martin Luther, 1.–3., Stuttgart 1981, 1986, 1987.
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a možná v něčem teologicky přesnějšími Volkerem Leppinem a Thomasem Kaufmannem.7
Jistě by však bylo víc než záslužné, kdybychom se nějaké monografie o Lutherovi
konečně dočkali.
Ondřej Macek
Jana JANIŠOVÁ (ed.)
Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604
Praha, Scriptorium 2015, 544 s., ISBN 978-80-88013-17-4.
Předkládaná edice editorky Jana Janišové je závěrečným výstupem grantového projektu
GA ČR Raně novověká moravská zemská zřízení v kontextu kodifikačních procesů ve střední
Evropě. Skoro se ani nechce věřit, že již tři roky po edici prvního z řady moravských
zemských zřízení z roku 1516, kterou editorka publikovala spolu s Daliborem Janišem,1
mohla připravit další z náročných edic moravských zemských pramenů. Je ovšem zapotřebí
předeslat, že pro naplnění jak uvedeného úkolu, tak i dalších podobně zaměřených projektů
z posledních let, na nichž se oba podíleli, si už tento manželský vědecký tým vydláždil cestu
mnohými předchozími vědeckými studiemi i edicemi.2 Jejich soustavná práce, orientující
se k primárním pramenům, tak přispívá po dlouhé časové proluce po záslužných pracích
právních historiků a historiků 19. a počátku 20. století, totiž Karla Josefa Demutha,
Víncenta Brandla, Františka Kameníčka a Františka Čády, k soubornému zmapování
právního života na Moravě, především – ale ne výlučně – pro předbělohorské období.
A tento pevný základ pak kromě jiného umožní, jak sama editorka naznačuje (s. 11,
s. 94–95), studovat změny, které do právního života na Moravě přineslo Obnovené zřízení
zemské (pro Moravu vydané v roce 1628).
J. Janišová se především hlásí k vědeckému odkazu Františka Čády, který edicí
zemského zřízení z roku 1535 (a dodatků z roku 1562)3 položil pro systematický výzkum
zemských zřízení Markrabství moravského pevné základy, sám však další edice nestačil
realizovat. Jelikož už v roce 2005 zpřístupnil edičně D. Janiš i zemské zřízení z roku
1
2

3
7

Jana JANIŠOVÁ – Dalibor JANIŠ (edd.), Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1516
(počátky kodifikace zemského práva na Moravě), Olomouc 2013 (anotace autorky recenze viz
Časopis Matice moravské /dále ČMM/ 133, 2014, s. 157–158).
Zemské soudnictví, zeměpanské úřady a správní systém na Moravě vrcholného středověku, Moravské
zemské zřízení z roku 1545, Moravský zemský sněm v 16. století (Edice sněmovních památek z let
1518–1570), Vladislavské zemské zřízení a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–
1619). (Pozn.: Jedná se o názvy projektů, které, jak dále zmíním, jsem čerpala z online dostupné
stránky D. Janiše na Ostravské univerzitě. Názvy projektů se trochu liší od publikačních výstupů,
které uvádím plnou citací např. v poznámkách 4 a 6.)
František ČÁDA, Zemské zřízení moravské z roku1535 spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným,
Praha 1937.
Volker LEPPIN, Martin Luther. Vom Bauernsohn zum Reformator, Darmstadt 2015; Thomas
KAUFMANN, Martin Luther, München 2006.
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1545,4 je zřejmé, že nyní předkládanou edicí se naplňují původní plány editovat všechna
moravská zemská zřízení předbělohorské doby. J. Janišová se přitom programově hlásí
k názoru F. Čády v tom smyslu, že současně s přípravou edice už není na místě řešit i otázky
praktického fungování jednotlivých právních institutů. Zároveň připomíná (s. 11), že celý
projekt komplexního poznání moravského zemského práva bude ukončen komentářem
k jednotlivým ustanovením, obsaženým ve všech předbělohorských zemských zřízeních.
Edice moravského zemského zřízení (dále jen ZZ) z roku 1604 je rozdělena do tří
rozsáhlých částí. První tvoří Historická studie, která sestává ze čtyř kapitol a shrnujícího
závěru a věnuje se procesu kodifikace, rozboru předmětného zřízení a vlastníkům jeho tisků,
pokud je bylo možné identifikovat, až do 20. století. Druhá část je věnována důkladnému
kodikologickému i obsahovému popisu dochovaných exemplářů ZZ (tisků, rukopisů
i překladů do němčiny) a třetí část představuje vlastní kritickou edici, doprovozenou vědecko
‑informačním aparátem a ještě i edicí materiálů, které posloužily pro koncipování ZZ.
Už při letmém prolistování publikace a seznamů využitých primárních pramenů je
patrný rozsáhlý archivní výzkum, zaměřím se proto nejprve k druhé části publikace. Editorka
se totiž nespokojila jen s editací tisku z roku 1604 vytištěného v olomoucké tiskárně Jiříka
Handleho (tiskl také různá sněmovní snesení), ale snažila se shromáždit veškeré dochované
exempláře. Ačkoli bohužel není známa výše dobového nákladu (předchozí zřízení z roku 1562
bylo vydáno v nákladu tří set kusů), podařilo se jí shromáždit na 46, byť vždy ne kompletních
exemplářů, tedy řádově o polovinu více nežli uvádí Knihopis a jeho Dodatky.5 Editorka
prováděla geograficky opravdu široce rozprostřený výzkum v knihovnách, archivech a dalších
vědecko‑výzkumných pracovištích. Jde tedy o „objevy“ nejen z domácích institucí (napodiv
nebylo v knihopise ani uvedeno pět exemplářů zachovaných v Moravském zemském archivu –
dle edice č. 11–15), ale také mnoha zahraničních, a to jak německých (Berlín, Jena, Mnichov,
Výmar), tak i z Ukrajiny (Oděsa), Británie (Oxford, Wetherby) a dokonce i Spojených států
amerických (Berkeley). Z jejího soupisu je patrné, že zdaleka největší počet exemplářů,
plných čtrnáct, se dosud chová v různých institucích v Brně (č. 3–16 – není ale vyloučeno,
že v Archivu města Brna v doposud nezpracovaném městském libráři se skrývá ještě nějaký
tisk či opis ZZ). Po něm následují instituce pražské (jedenáct exemplářů – č. 27–37) a jen
dvěma zachováními jsou reprezentovány instituce olomoucké (č. 23–24). Janišová samostatně
zmiňuje také dalších pět exemplářů, které sice Knihopis uvádí, ale evidentně neexistují anebo
jejich existenci nelze v důsledku majetkových změn v současné době spolehlivě doložit.
Editorka se však zdaleka nespokojuje jen běžným soupisem tisků, ale každou
jednotlivinu opatřuje důkladným kodikologickým popisem, v němž kromě základních
4
5

Dalibor JANIŠ (ed.), Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545 (pokus moravských
stavů o revizi zemského zřízení), Brno 2005.
Zdeněk TOBOLKA – František HORÁK (edd.), Knihopis českých a slovenských tisků od doby
nejstarší do konce XVIII. století, Díl II. Tisky z let 1501–1800, Část I–IX, Praha 1939–1967;
Bedřiška WIŽĎÁLKOVÁ – Vladimír JARÝ – Jan ANDLE (edd.), Dodatky, Díl II. Tisky z let
1501–1800, Část I‑VII, Praha 1994–2010. Viz též http://www.nkp.cz/o‑knihovne/odborne
‑cinnosti/oddeleni‑rukopisu‑a-starych‑tisku/knihopis (ověřeno 20. 8. 2016).
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obvyklých údajů (uložení, signatura…) sleduje a podrobněji popisuje jak vazbu, tak hlavně
všechny poznámky, včetně vlastnických na vazbě a titulních listech a přídeští. Zvlášť sleduje
i marginální poznámky k vlastnímu textu, svědčící o studijním zájmu majitele tisku, dále
naznačuje, zda byl tisk opatřen výzdobou (jde o unikátní rytinu zemského soudu, o níž
ještě bude řeč) a podpisem (náležitý byl podpis nejvyššího písaře Markrabství moravského,
ale zdaleka jím nejsou opatřeny všechny dochované exempláře). Co se týče textové stránky,
upozorňuje J. Janišová na skutečnost, zda je text úplný anebo zda zjistila nějaké odchylky.
Je tedy zjevné, že všechny popisy jsou po kodikologické i obsahové stránce výslednicí
soustředěné badatelské práce. V poslední rubrice Ostatní pak editorka uvádí poznámky
k historickým knihovnám, v nichž se tisk nachází či nacházel (církevní a šlechtické),
respektive k jeho bezpečné identifikaci s exemplářem Knihopisu.
Stejně tak důkladně si autorka počíná při popisech zjištěných rukopisných přepisů ZZ,
kde navíc přidává paleografickou charakteristiku písaře/písařů. České přepisy zjistila v domácích
institucích jen tři, více je německých (případně sloupcově německo‑českých). I v tomto případě
šlo o výzkum nejen v domácích, ale i v zahraničních institucích, takže se editorce podařilo po
jednom exempláři odhalit ve Vídni a Jeně a dva v univerzitní knihovně ve Vratislavi.
O nebývale širokém výzkumném záběru svědčí to, že se editorka zdaleka nespokojila
s texty vlastních zřízení, ale že pro žádoucí rekonstrukci kodifikačního procesu sledovala i všechny příbuzné prameny, tedy především Památky sněmovní, sněmovní tisky, sborníky půhonů
a nálezů a panovnické listiny, o nichž bude ještě zmínka v souvislosti s edicí. Do tohoto oddílu
pojala J. Janišová ještě přípravné texty budoucího ZZ, tedy jeho dva návrhy i dva tak zvané žerotínské makuláře (na revizi ZZ se totiž podíleli jak Fridrich ze Žerotína, tak po jeho smrti i Karel
st. ze Žerotína), které jsou součástí jednoho rukopisu z olomoucké vědecké knihovny a přidala
i popis právního spisu De iure nostro, jenž jako autograf Karla st. ze Žerotína určil už František
Čáda. Spis, který je dokladem Žerotínovy zodpovědné práce a znalostí v oblasti moravského
zemského práva ale vznikl podle Čády až tři roky po vydání ZZ. U všech těchto popisů editorka
zachovala stejnou strukturu jako v předchozích případech, ale textový rozpis je z pochopitelných důvodů ještě daleko náročnější a je opatřen množstvím editorských, ale i samostatných textových poznámek. U návrhů a makulářů jsou evidovány textové změny v článcích a provedena
kolace jednotlivých rukopisů mezi sebou i s finální podobou tisku z roku 1604.
Tato důkladná práce s prameny pak dobře posloužila k sestavení již zmíněné
rozsáhlé úvodní studie, která, jak již bylo řečeno, sestává ze čtyř rozsáhlých, vnitřně ještě
strukturovaných kapitol. První kapitola nese název Kodifikace zemského práva v raném
novověku a moravská předbělohorská zřízení a podává ve třech podkapitolách nástin
kodifikací zemského práva ve střední Evropě i v Čechách a zemích české koruny, aby na
tomto základě mohla být kvalifikovaně posouzena role moravských zemských zřízení,
majících své počátky v usneseních, zvaných též zřízení, moravského zemského sněmu
od přelomu 15. a 16. století,6 (takto bylo přijato i zmiňované zřízení z roku 1516).
Zde je připomenuto, že se poměrně rychle uskutečnilo vydání ZZ, přijatého roku 1535
6

Dalibor JANIŠ (ed.), Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let
1518–1570. I. Památky sněmovní I., Praha 2010 (srov. i recenzi z pera autorky této recenze
v ČMM 130, 2011, s. 131–133).
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znojemským sněmem, že však při jeho přípravě (od roku 1531) vystoupily závažnější
názorové rozdíly mezi moravskými stavy a panovníkem, který si nárokoval „posvěcení“
nových zřízení ze své autority. A jelikož novou redakci ZZ vydali v roce 1545 stavové bez
jeho souhlasu, rozhodl zemský sněm v roce 1550, že platným zemským zákoníkem může
být jen ono zemské zřízení znojemské. A k němu tedy bylo připojeno několik doplňujících
článků na olomouckém sněmu v roce 1562 a takto znovu vydáno tiskem.
Zatímco ze základních pramenů práva nebyly z panovníkovy pozice zpochybňovány
landfrýdy, jinak tomu bylo při přípravě dalších ZZ s Tovačovskou právní knihou. Kapitola
přináší základní informace v hutné podobě, protože, jak editorka naznačuje (s. 93),
připravila spolu s manželem samostatné pojednání Moravská zemská zřízení a kodifikace
zemského práva ve střední Evropě v 16. a 17. století, které je již v tisku.
Druhá kapitola, rozdělená do osmi podkapitol, představuje složitý Proces kodifikace
moravského zemského zřízení v letech 1562–1604. Brilantní rozbor všech dostupných
pramenů dovolil editorce podrobně rekonstruovat práci celkem pěti v rozpětí čtyřiceti let
ustavených, různě početných stavovských komisí, které se k vytčenému cíli dopracovávaly
jen velmi zdlouhavě. (Důležité například bylo, že roku 1567 dovolil císař Maxmilián II.
stavům využívat jako rovnocenný právní pramen i Tovačovskou knihu). Poněvadž ani druhá
stavovská komise (pracovala v letech 1569–1570), nedospěla ke konkrétnímu završení své
práce, přesunuly se poté nadlouho kodifikační práce na půdu zemského soudu, takže se na
nich měli přednostně podílet zemští úředníci a přísedící zemského soudu (v osmdesátých
letech je ovšem současně řeč i o spoluúčasti osob ze stavovské obce).
I když práce opětovně nijak výrazněji nepostupovaly, bylo rozhodující, že komise
nejspíše v roce 1585 dospěla k názoru, že připravované ZZ nemá být jen revizí staré kodifikace
(znojemské s dodatky), ale dílem skutečně novým. V průběhu 80. let byla ještě jako oficiální
pramen pro nové ZZ využívána i Tovačovská kniha, ale už od počátku sedmdesátých let se
klíčovým pramenem stala usnesení zemského sněmu, zapisovaná do Památek sněmovních.
V procesu přípravy sehrála významnou roli také skutečnost, že v roce 1597 se panovník
vzdal po dlouhých jednáních v prospěch vyšších stavů práva odúmrti. Zdlouhavý postup
prací v následujícím desetiletí ilustruje editorka na základě studia tzv. prvního žerotínského
makuláře, respektive autorských marginálních poznámek k různým kategoriím článků, jež
měly vstoupit do ZZ. Kromě jiného právě tyto marginálie poukazují na klíčové postavení
panovníka, který musel předem schválit (privilegiální listinou) každé případné zařazení
nového článku.
Konečně v roce 1596 byla ustavena další (v pořadí třetí) stavovská komise, ve které
zasedl jako přední znalec moravského zemského práva i Karel st. ze Žerotína. Tehdy si také
poznamenával do ZZ z roku 1562 své glosy, které však nemají charakter přípravného textu
k novému ZZ. Olomoucký červnový zemský soud v roce 1596 pak rozhodl, aby se přípravě
textu ZZ věnoval nadále jen Žerotín a několik dalších, bohužel nejmenovaných, osob.
Není vyloučeno, že jejich dílem je první známý stavovský návrh ZZ, který musel vzniknout
někdy mezi léty 1590–1598. Karel st. ze Žerotína sice už nezasedl v další stavovské komisi,
ustavené na dubnovém zemském sněmu v Brně roku 1598, ale přípravy ZZ v této době
objasňují jeho Zápisy o soudě panském, jakož i druhá, zřejmě mladší část tzv. žerotínského
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makuláře. Podstatné také je, že v nově zvolené komisi byly zastoupeny všechny čtyři stavy,
tedy i měšťané královských měst Brna a Olomouce (za Brno například přední městský písař
Jan Mencl z Kolsdorfu, od roku 1600 sekretář české dvorské kanceláře, který se posléze
z této pozice podílel na revizi závěrečného návrhu ZZ).
Pro konečnou podobu ZZ z roku 1604 byl ale klíčový druhý doplněný návrh, který
vznikl mezi roky 1598 a 1602. Moravské stavy jej předložily do české dvorské kanceláře,
aby jej mohl schválit panovník, je však nadmíru zajímavé, že do důkladné revize návrhu
ZZ se pustili sami úředníci kanceláře a že, jak vyplývá z editorčiny analýzy, stavovská
obec tyto zásahy respektovala. V únoru roku 1602 zahájila činnost poslední stavovská
komise, složená jen ze čtyř osob stavu panského a rytířského, ta už však působila jen krátce,
neboť v červnu téhož roku 1602 vydal Rudolf II. dvě listiny (jejich znění vešlo do ZZ),
jimiž povolil tisk nového ZZ a schválil v plných textacích nové články. Vlastní tisk se však
ještě dva roky pozdržel, přičemž v materiálech stavovského archivu ani dvorské kanceláře
nejsou dochovány podklady, které by ono zdržení vysvětlovaly. Editorka naznačuje jeden
z pravděpodobných důvodů zdržení: ZZ totiž bylo dopracováno v době, kdy na Moravě
značně vzrůstala moc katolické strany a není tedy vyloučeno, že musel být nejprve
splněn požadavek, aby do tisku (alespoň v některých exemplářích) byl vložen i mědiryt
s vyobrazením biskupského erbu v ústřední pozici.
Ve třetí kapitole, opětovně vnitřně dále členěné, se editorka věnuje podrobně
Zemskému zřízení z roku 1604. Nejprve se zabývá jeho vnější úpravou. Na titulním listě
je kruhový medailon s vyobrazením říšského orla s insigniemi, ale kupodivu absentuje
znak Markrabství moravského. Dále je v základním tisku obsažen celostránkový dřevoryt
s erbem nejvyššího písaře markrabství Viléma Zoubka ze Zdětína, který se nejen podílel
na přípravě ZZ, ale ze svého úřadu byl současně zodpovědný za tisk i distribuci ZZ (proto
se v některých exemplářích vyskytuje i jeho vlastnoruční podpis). Dalším celostránkovým
dřevořezem, umístěným ale v závěru, je erb Jana Žalkovského ze Žalkovic jako místodržícího
nejvyššího písařství (od roku 1571 to byl nový zemský úřad, jehož držitel měl povinnost
stvrzovat svým podpisem sněmovní tisky).
Samostatnou podkapitolu představuje prezentace doposud badatelsky nepovšimnutého7 „Mědirytu zasedání zemského soudu“, tedy vlastně znakové galerie, zařazeného ale
jen do části (patnácti) dochovaných tisků. Důkladným rozborem jeho koncepčního rozvržení (ve středu je moravská orlice) i identifikací znaků s konkrétními osobami došla J. Janišová
k přesvědčivému závěru, že podklad pro mědiryt jako technologickou novinku musel vznikat
v období konání březnového brněnského zemského soudu v roce 1604, neboť věrně odráží
tehdejší obsazení zemských úřadů a zemského soudu. Jde tedy celkově o jedenadvacet erbů
zemských úředníků a přísedících zemského soudu (čtrnácti pánů a sedmi rytířů), z nichž tři
jsou ještě zdůrazněny v pozici v pásce nad dalšími erby, seřazenými do kruhu. A právě zde se
přímo v centru nachází erb olomouckého biskupa, ve své době tedy už Františka z Dietrichštejna, lemovaný po stranách erby zemského hejtmana a zemského komorníka.
7

Věnovala se mu v rozsáhlejší studii sama editorka. J. JANIŠOVÁ, Heraldická výzdoba Moravského
zemského zřízení z roku 1604 (K ikonografii zasedání zemského soudu), Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7, 2014, s. 49–74.

114 | 2016

CCH 004_899-x.indd 1085

1085

RECENZE

26.11.16 15:26

V této souvislosti upozorňuje editorka také na poněkud nejasnou roli moravského
nejvyššího písaře: Ačkoli byl tento úřad jedním ze čtyř nejvyšších zemských úřadů, nebyl
jeho držitel virilním soudcem zemského soudu (a jeho erb tedy není součástí mědirytu).
Zjevná intence zvýraznit v souboru erbů pozici církevního správce země pak vede
J. Janišovou i k rozboru náboženské příslušnosti tehdejších přísedících zemského soudu.
I když tu katolíci neměli převahu, evidentně obsadili všechny čtyři nejdůležitější zemské
úřady. Mědiryt představuje unikátní ikonografický pramen, který může v budoucnosti
napomoci i k správnému určení datace vzniku jinak poměrně známé erbovní galerie,
umístěné na Nové radnici v Brně (v rytířském sále bývalého Zemského domu).
Další podčásti kapitoly seznamují zájemce přehledně s dochovanými rukopisy ZZ
a hlavně na základě rozboru vlastnických poznámek s vlastníky tisků, a to samostatně pro
období do třicátých let 17. století, pak v 17. a 18. století a v 19. a 20. století, přičemž v tomto
období samozřejmě jsou vzaty v úvahu už i společnosti a vzdělávací instituce, které si exemplář
ZZ opatřily. Kromě jistě značně náročné práce se zjišťováním společenského postavení vlastníků
tisků se editorka ještě zabývala i tím, zda tisky případně opatřili i marginálními poznámkami
(vychází z popisu tisků a rukopisů ve druhé kapitole), které by dokládaly jejich skutečně hlubší
zájem o zpřístupněnou materii (větší míru práce s textem však mezi nimi nachází jen výjimečně).
Čtvrtá kapitola nazvaná Prameny a struktura zemského zřízení z roku 1604 je členěna
do čtyř podkapitol, jejichž názvy je vhodné uvést pro jejich výstižnost v původním znění, tedy
„Jazykové úpravy textu zemského zřízení z roku 1604“, „Prameny a struktury zemského zřízení
z roku 1604“, „Tabulka: Prameny a struktury zemského zřízení z roku 1604“, „Nové články
v zemském zřízení z roku 1604“. Není snad zapotřebí zvlášť zdůrazňovat, že tato kapitola je
výsledkem znalostí nabytých hloubkovým studiem pramenné základny, a to v měřítku, které
je v moravské právní historiografii ojedinělé. Díky tomuto studiu tak může editorka výsledně
v podstatě lakonicky konstatovat, že pro novou kodifikaci bylo jako základu využito ZZ
z roku 1562, přičemž akcent byl položen na objasnění a upřesnění významu některých starších
článků, respektive na jejich zobecnění. Struktura, hlavně v prvé části, ovšem více kopíruje ZZ
z roku 1535. Nové ZZ je nejrozsáhlejším textem ze všech předbělohorských zřízení, neboť se
skládá z celkem 190 článků (čl. 190 představuje původní rejstřík k ZZ), z nichž 38 bylo oproti
předloze pozměněno nebo doplněno a 44 je zcela nových.
Přehledně lze říci, že první část, navazující na znojemské ZZ se týká hlavně problematiky
zemského soudnictví, druhá část majetkově právních záležitostí, třetí ustanovení policejního
charakteru a o cizincích (nabývání majetku, inkolát) a čtvrtá část je tvořena potvrzujícími
panovnickými listinami a mezistavovskými smlouvami. Do finálního textu se ovšem nedostaly
všechny články, které byly v průběhu druhé poloviny 16. století potvrzeny v rámci panovnických
listin. Text doznal obměn i v důsledku úprav úředníky dvorské kanceláře zejména v obsahu
určitých ustanovení. To tedy znamenalo, že pravomoc panovníka, realizovaná českou dvorskou
kanceláří, umožňovala i zásahy do textace jednotlivých článků, schválených předtím zemským
sněmem. J. Janišová v této souvislosti naznačuje, že v kritickém aparátu edice věnovala speciální
pozornost tomu, do jaké míry kolidovala přijatá sněmovní usnesení s články ZZ.
Tato problematika – hlavně postupy v konkrétní praxi – se ovšem musí stát předmětem
dalšího výzkumu. Stejně tak, a to ještě naznačím v závěru, by se další specializovaný výzkum
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měl soustředit na vztah zemského práva k právu královských měst (v nich bylo například
možné vhodně obcházet ustanovení vážící se k inkolátu). V množství editorkou uváděných
konkrétních údajů pak pouze překvapí obecně stylizovaná formulace (s. 199), že městské
knihy brněnské (těch ovšem v této době bylo vedeno mnoho desítek různých druhů)
dokládají, že šlechtické stavy chtěly do nového ZZ zařadit i článek o zákazu královským
městům jako právnickým osobám nakupovat zemskodeskové statky. Zde mohla autorka
vhodně využít konkrétní studii, zabývající se touto problematikou z pozice zmíněného
předního královského města Brna.8
Druhou část recenzované práce jsem komentovala již výše, mohu proto nyní přejít
k vyjádření k vlastní edici, která s připojeným vědecko‑informačním aparátem představuje
řádově polovinu publikace. Edici je předeslána ediční poznámka, v níž J. Janišová důkladně
objasňuje využitou metodiku, a to i z jazykového hlediska. Výhodou je, že tyto postupy už má
prověřené a že tedy předchozí její edice (i edice D. Janiše) vycházejí z týchž zásad. Editorka
se tedy nespoléhá jen na obecná pravidla (včetně těch, jež se soustřeďují k vydávání raně
novověkých literárních textů), ale využívá i zkušeností editorů příkladných edic posledních
let.9 Text je tedy zásadně transkribován se zřetelem k zachování fonetických a morfologických
zvláštností. Transkribována jsou i místní a vlastní jména, a to s ohledem na předchozí edice
zemských zřízení i výše zmíněnou edici Památek sněmovních. Pokud při přepisu některého ze
jmen došlo při transkripci k úpravě, ta je charakterizována v textové poznámce.
Editované články jsou opatřovány jak textovými, respektive jazykovými, tak obecně
vysvětlujícími poznámkami, v nichž je v první řadě činěn odkaz na genezi článku (starší
vývoj do roku 1535 zhodnotil ve své připomínané edici František Čáda).10 U nových článků
se editorka snaží identifikovat jejich vzor, čili jak příslušná sněmovní usnesení a nálezy
zemského soudu, tak potvrzovací listiny panovníků a ustanovení uvedená v obou výše
zmiňovaných návrzích ZZ. Co se týče osob, je ve vysvětlujících poznámkách podána jejich
základní identifikace včetně informací o zastávaných úřadech. Jelikož, jak bylo naznačeno
výše, marginální poznámky, které by prokazovaly soustavnější práci s textem, byly výjimečné,
nejsou reflektovány v edici, ale staly se součástí popisu tisků a rukopisů. Výjimku představuje
zmiňovaný rukopis práce Karla st. Ze Žerotína De iure nostro, která ale vznikla až po vydání
ZZ a kterou již J. Janišová rovněž podrobila hlubšímu rozboru v samostatné studii.11
Promyšlené je rovněž číslování zápisů – základní vzestupné číslo je totiž ještě dále
členěno za lomítkem pořadovou arabskou číslicí podle „odstavců“ či pododdílů článku.
Hana JORDÁNKOVÁ – Ludmila SULITKOVÁ, Předbělohorské soudy na Moravě a královské
město Brno, ČMM 113, 1994, s. 235–260.
9 Petr KREUZ – Ivan MARTINOVSKÝ (edd.), Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Sva‑
továclavská smlouva a Zřízení o ručnicích). Edice. Dolní Břežany 2007; Tomáš STERNECK (ed.)
,Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsbur‑
ské monarchie. I. Písemnosti z let 1526–1535, Praha 2010; II. Písemnosti z let 1536–1540, Praha 2015.
10 Uvedena v pozn. 3.
11 J. JANIŠOVÁ, De iure nostro. Právní spis Karla staršího ze Žerotína, in: Libor JAN – D. JANIŠ,
Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku
a raném novověku, Brno 2010, s. 68–106.
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Pro snazší uživatelovu orientaci v textu jsou dílčí pododdíly jednotlivých článků typo
graficky odsazeny. Také ve věcném rejstříku jsou uváděna za odkazem na stranu edice hlavní
čísla článku i čísla lomená. Uživatelsky příznivé to bude jistě zvlášť v hromadných heslech
typu „český král“, „právo“, „mýto“ apod. O důkladnosti editorčiny práce výmluvně svědčí
i připojený seznam využitých pramenů a literatury (z publikovaných edic jen nedopatřením
vypadla Brandlova edice Tovačovské knihy,12 je ale nepravděpodobné, že ji editorka znalá
dobové situace nepovažovala za náležitě hodnotnou).
Výše řečené bez nejmenších pochybností dokládá, že edice splňuje všechny požadavky
zodpovědné kritické práce s prameny a že její přínos zároveň spočívá v rozsáhlé hodnotící
studii, která editovaný pramen, totiž poslední z předbělohorských moravských zemských
zřízení, vřazuje do širších vztahů vertikálních (porovnávání s předchozími zemskými
zřízeními, jejichž zpřístupnění je touto edicí završeno), tak horizontálních (komparace se
současným vývojem v blízkých zemích). Zbývá tak do budoucna hlouběji osvětlit vztah
zemského a moravského původního městského práva, tedy práva brněnského,13 respektive
rozkrýt pohledem ze zemské roviny podíl, jakým mohli k formování zemského práva
přispívat přední městští diplomaté, jimiž ve své době byli radní písaři. Mohlo se tak dít jak
na zemských sněmech, kam přední královská města pravidelně vysílala své reprezentanty,
tak zejména v různých komisích, jichž byli brněnští městští písaři členy (komise pro revizi
privilegií olomouckého biskupství, komise pro poplatky za vklady do zemských desek
a apod.). Prameny brněnské provenience naznačují takovou míru aktivní participace
brněnských radních písařů v rovině zemských záležitostí (kariéra jednoho z nich navíc
končila sekretářským místem v panovnické kanceláři, jiní byli účastni generálních sněmů
koruny či korunovace Matyášovy ad.), která se zdá značně přesahovat očekávanou míru.
Situace na Moravě se, jak známo, odlišovala od české v tom, že zde namísto jediného centra
sehrávala rozhodující roli dvě z předních královských měst, totiž Brno a Olomouc. Stávající
výzkumy vedou k poznání, že hlavním hybatelem politiky moravského čtvrtého stavu bylo,
a to již od 15. století, Brno.14
Ludmila Sulitková

12 Vincenc BRANDL (ed.), Kniha Tovačovská, aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Paměť
obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Markrabství Moravském, Brno 1868.
13 Editorka sama jistě k osvětlení tohoto vztahu směřuje, viz např. J. JANIŠOVÁ, Královské město
v moravských předbělohorských zemských zřízeních (Kapitola O stavu městském v právním spisu
Karla staršího ze Žerotína), Brno v minulosti a dnes (BMD) 22, 2009, s. 107–134.
14 Jaroslav DŘÍMAL, Kroniky a pamětní knihy městských písařů brněnských v době předbělohorské,
BMD 2, 1960, s. 82–124; TÝŽ, Kroniky a pamětní knihy městských písařů brněnských v době před‑
bělohorské (dokončení), BMD 3, 1961, s. 93–108; H. JORDÁNKOVÁ – L. SULITKOVÁ, Městští
písaři a vrcholná politika čtvrtého stavu (na příkladu královského města Brna), ČMM 125, 2006,
č. 2, s. 367–396, Tomáš BOROVSKÝ – L. SULITKOVÁ, Moravská královská města v politice Jiřího
z Poděbrad (v tisku, pro kolektivní monografii z konference Poděbradská éra v zemích České koruny).
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Galileo GALILEI a Johannes KEPLER
Hvězdný posel / Rozprava s Hvězdným poslem
Z latinských originálů přeložila Alena Hadravová za odborné spolupráce Petra Hadravy.
Příbram, Nakladatelství Pistorius a Olšanská 2016, 208 s., ISBN 978-80-87855-38-6.
Významná díla světové a evropské přírodovědy, která by se dočkala překladu do českého
jazyka, jsou v naší literatuře stále hodně ojedinělou výjimkou. Na rozdíl od sousedního
Německa u nás bohužel nevznikla ediční řada, která by snesla srovnání s „Oswalds Klassiker
der exakten Wissenschaften“. Tuto sérii založil v roce 1889 fyzikální chemik Wilhelm
Oswald – měla dlouhodobý program a vyšla v ní více než stovka překladů klasických
vědeckých děl do němčiny. O něco podobného, byť v daleko menším měřítku, se pokusila
i sovětská řada „Klassiki jestěstvoznanija“, která vznikla v padesátých letech 20. století, vyšlo
v ní však jen několik svazků a pak zanikla.
U nás vycházely a dodnes vycházejí srovnatelné překlady pramenů jen zcela nahodile
a výjimečně. Zdá se však, jakoby v poslední době začínalo docházet přece jen k určitému,
byť i pomalému obratu. Mimořádný zájem naší i zahraniční historické obce o rudolfínské
období, který je tak charakteristický pro minulá desetiletí, se odrazil rovněž v oblasti dějin
věd. Vzniklo tu mnoho drobnějších studií, větších svazků až foliantů,1 ale lepších časů se
dočkaly i překlady pramenů. Pomyslným startem tohoto závodu se stal právě před dvaceti
lety překlad knihy o Brahových přístrojích.2 Štědrý byl pak rok 2004, kdy se objevila hned
dvě závažná díla: prvým byl překlad Jesseniova spisu o pražské veřejné pitvě,3 o níž každý
náš vzdělanec věděl ze školních lavic, podrobněji ji ale nikdo neznal, druhým pak překlad
Keplerovy posmrtně vydané vize o Měsíci.4 Dva roky poté vyšlo významné emblematické
dílo Maierovo.5 Za další dva roky vyšla reedice Brunových dialogů.6 Po několikaleté odmlce

1
2

3

4
5
6

Naposledy to byla objemná Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě
v 16. a 17. století, edd. Ivo Purš – Vladimír Karpenko, Praha 2011.
Tycho BRAHE, Přístroje obnovené astronomie, přel. Alena a Petr Hadravovi, Praha 1996. Toto
dílo se dočkalo v letech 1996–2000 i anglicko‑českého a faksimilového vydání (recenze: E. C.
Krupp, Sky and Telescope, December 1996, s. 68; Owen Gingerich, Journal for the History of
the History of Astronomy, Vol. 30, 1999, s. 89; Jiří Kroupa, Bulletin plus 2001/4; Eugene Rudd,
Rittenhouse. Journal of the American Scientific Enterprise, Vol. 16, 2002, s. 58–59).
Jan JESSENIUS z Jasenné, Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L. P. MDC, k níž byl
přičleněn traktát o kostech, přel. Bohdana Divišová s kolektivem, Praha 2004 (recenze: František
Šimon, Historický časopis 53, 2005, s. 411–412; Tomáš Nejeschleba, Studia Comeniana et historica 35, 2005, s. 164–166; Josef Smolka, Dějiny věd a techniky 41, 2008, s. 51–54).
Johannes KEPLER, Sen neboli měsíční astronomie, přel. Alena a Petr Hadravovi, Praha 2004
(recence: Jiří Langer, Vesmír 83, 2004, s. 355; Radim Brázda, Host 6, 2004, s. 66).
Michael MAIER, Prchající Atalanta neboli nové chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody,
přel. Ivo Purš a Jakub Hlaváček, Praha 2006 (recenze: J. Smolka, Dějiny věd a techniky 39, 2006,
s. 273–275; T. Nejeschleba, Acta Comeniana 22–23, 2009. s. 340–343).
Giordano BRUNO, Dialogy, přel. Jan Blahoslav Kozák, Praha 2008.
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se objevil překlad Keplerova druhého optického spisu7 a o tři roky později jeho až esejistický
novoroční text o sněhové vločce.8 V letošním roce pak vyšel v jednom svazku v titulu této
recenze uvedený překlad dvou klasických děl, Galileova a Keplerova, která na sebe věcně
i historicky navazují.
Této knize se budeme v dalším věnovat podrobněji, pohlédněme však ještě dříve
na tuto malou inventuru našich přírodovědeckých děl rudolfinského období přeložených
v posledních letech do češtiny jako na celek. Je to dohromady osm titulů za dvacet let. Je to
málo nebo mnoho? Absolutně dosti málo, ale ve srovnání s předchozími lety velmi mnoho.
Mezi překladateli dominuje Alena Hadravová, která s manželem Petrem tvoří nezastupitelnou
dvojici, jež se významně prezentovala i v jiných než rudolfínských obdobích.9 Hodnotit
nakladatelství je obtížnější – pomyslnou tabulku vede těsně Artefactum, zařízení pražského
Ústavu dějin umění, po něm následuje až neuvěřitelná směsice. Více by se snad mělo čekat
od Academie a především od Karolina, která by měla být v dějinách věd nakladatelstvími
nejkompetentnějšími a nejangažovanějšími. Morálním políčkem – komu a čemu všemu? – je
pak recenzovaný svazek, který vyšel péčí menšího nakladatelství v Příbrami.
Tentokráte sáhli překladatelé do roku 1610, kdy vyšla jakási „dvojčata“: Galileův Nuntius
sidereus a jeho posouzení vzniklé v Praze, Keplerova Dissertatio. Bylo vysoce kladné, i když jeho
autor až dosud s dalekohledem zatím nikdy nepracoval. Tento rok je v dějinách věd v mnohém
přelomový – Galileovo užití dalekohledu dalo lidstvu do rukou mohutný nástroj, který posunul
celou astronomii na novou kvalitativní úroveň. Po jeho aplikaci začal doslova pršet jeden zásadní
objev za druhým. Ne nadarmo se mluví o 17. století jako o století vědecké revoluce.
Vlastnímu překladu předesílá recenzovaný svazek pásmo devíti kapitolek, které se
dotýkají různých témat spojených s překládanými díly. První podává stručnou charakteristiku
Hvězdného posla a jeho objevů. Autoři ovšem vědí, že velký vědecký objev se nerodí na zelené
louce, že každý z nich má své předchůdce, a naopak, že žádný nemá hned svou definitivní
podobu.10 Proto nabízejí čtenáři i pohled do předhistorie dalekohledu i na jeho použití
k astronomickým pozorováním před Galileim – je jich kupodivu dost. Druhá kapitolka je
věnována Keplerově Rozpravě, která je svým způsobem ještě zajímavější než Galileiho Posel. Další
dvě části pohlédnou na Galileovy i Keplerovy objevy a názory očima soudobého astronoma,
to je u Hadravových jejich obvyklé specifikum, které samozřejmě daleko přesahuje možnosti
ostatních historiků. Stručná pátá část je věnována hanbě naší země, Martinu Horkému, údajně
Johannes KEPLER, Dioptrika, přel. Mojmír Petráň, Olomouc 2011. Jde o dvoujazyčné vydání
česko‑latinské (recenze: J. Smolka, Dějiny věd a techniky 45, 2012, s. 275–278).
8 Johannes KEPLER, O šestiúhelné sněhové vločce, poutavé čtení o „ničem“, přeložil Petr Daniš, Praha
2014.
9 Z posledních let máme na mysli zejména čtyřsvazkové dílo Sphaera octava. Mýty a věda o hvěz‑
dách, I.–IV., Praha 2013; ze starší doby pak Křišťan z Prachatic, Stavba a užití astrolábu, Praha
2001. Pro obě díla neexistuje jiné označení než „monumentální“.
10 Nemohu na tomto místě nevzpomenout na francouzského historika fyziky Pierra Costabela
a jeho anekdotickou historku, jak vzniká vědecký objev: v prvé fázi je oslavován, v druhé je vyvrácen, v třetí fázi se s ním zachází jako by tu byl odjakživa, jako se samozřejmostí, na níž není tak
dalece moc zajímavého. Je to nadsázka, odvozená ale věru ze života.
7
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Keplerovu žáku, který se stal snad najzavilejším odpůrcem Galileiho objevů – ještě v r. 1610
stačil proti nim vydat v Modeně svůj spisek. Žil a pracoval jako famulus boloňského profesora
astronomie G. A. Maginiho. Autor těchto řádek se po léta nezbavil svého dojmu – nikterak
ovšem nepodloženého – že za celou Horkého nenávistnou kampaní stál jeho protektor.
Mimořádně zajímavá je další kapitolka, která informuje čtenáře o nikoli všeobecně
známé skutečnosti, že v roce vydání Galileova Posla vyšel ve Frankfurtu nad Mohanem i jeho
pirátský přetisk, vzniklý bez vědomí autora. Vydává to jasné svědectví o tom, jak velký byl
o nové astronomické objevy zájem, že se mohly stát okamžitě hledaným obchodním artiklem.
Sedmá kapitolka je věnována příznivým ohlasům na Galileovy objevy. Zabývá se hlavně
osobou jeho přítele, Tommase Campanelly, autora utopického spisu o slunečním státu,
ale zároveň i Galileovy Obrany vzniklé v době, kdy církevní tlak proti němu začal nabývat
povážlivých rozměrů.
Předposlední kapitolka je jednou z nejobsáhlejších, je věnována braniborskému
dvornímu astronomovi Simonu Mariovi. A je také obsahově závažná. Marius vydal čtyři
roky po Galileovi spisek Jupiterův svět, v němž oznámil, že v r. 1609 objevil dalekohledem
jeho měsíce ještě před Galileem. Galilei na to reagoval s odstupem let ve spise Il Saggiatore:
obvinil Maria z toho, že Jupiterovy měsíce vůbec nepozoroval a zprávu o nich že převzal
z Hvězdného posla. Nabízelo se to – a celá historicko‑astronomická veřejnost, pro níž byl
Galilei daleko větší autoritou než Marius, to přijala za své. Hadravovi vystoupili však ve
svém výkladu v roli Mariova advokáta. Poukázali přitom na čtyři skutečnosti: za prvé na to,
že v německých státech se užívalo v rozhodujících letech stále ještě juliánského kalendáře,
každé jejich datování je proto proti gregoriánskému posunuto o deset dní (Marius začal
měsíce systematicky pozorovat juliánského 29. prosince 1609, to je gregoriánského 8. ledna,
tedy jeden den po Galileovi). Druhým závažným argumentem je Mariova Astrologická
předpověď na rok 1612 vydaná v r. 1611, v níž je o Jupiterových měsících nejen zmínka, ale
jsou zde vyobrazeny i jejich kruhové dráhy. Třetí důkaz je patrně originálním výkovkem
z dílny Petra Hadravy. Poukázal na to, že Marius byl daleko důkladnější než Galilei:
v dlouhé řadě svých pozorování identifikoval jednotlivé měsíce, určil jejich periody i jejich
elongace – maximální vzdálenosti od Jupitera – a sestavil tabulky, které umožňují výpočet
poloh měsíců v libovolném čase. Hadrava tyto údaje zaktualizoval, uvedl jejich relativní
chyby ve srovnání se skutečným stavem, přírůstky argumentů i maximální elongace. Provedl
také jejich podrobnou diskusi, jíž uzavřel takto: „Jestliže tedy Marius určil periody dvou
vnějších měsíců o dva řády a vnitřních o tři řády přesněji, musel zpracovávat bohatou řadu
pozorování pokrývající řádově sto period vnějších a asi tisíc period vnitřních měsíců, což je
v obou případech přibližně období čtyř let, které uplynuly od objevu na počátku 1610 do
vydání jeho knihy v roce 1614. Takto přesné výsledky nebylo možné z Galileiho pozorování
odvodit“ (s. 31).11 Jde o krásnou ukázku toho, jak retrográdní analýza provedená metodami
11 V zájmu objektivity je však třeba říci, že Galilei si byl nutnosti zabývat se oběžnými periodami
satelitů jasně vědom, srov. např. s. 108 recenzovaného díla. Zdá se však, jako by byl množstvím
svých pozorování doslova zavalen (část věnovaná Jupiterovým satelitům je delší než celý ostatní
text Hvězdného posla), nedovedl se nad ně povznést a postavit se k nim z většího nadhledu.
Někde zde bylo možno např. uvést, že dnes je Jupiterových měsíců známo již více než šest desítek.
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dnešní vědy může být zdrojem významných informací o dějích dávno minulých. Čtvrtý
argument pro Maria spočívá konečně v tom, že již 6. července 1611 infomoval Nicolaus
Vicke z Wolfenbüttelu Keplera o tom, že Marius stanovil předběžné hodnoty period
Ganymeda a Callisty. To všechno jsou závažné argumenty, které by stavěly Maria vysoko
nad Galilea. Přepíše však někdo na základě těchto zjištění tradiční astronomické dějiny?
To lze očekávat asi sotva. A tak Mariovi zůstane alespoň útěcha v tom, že v dalším vývoji
byla přijata pojmenování, jež dal Jupiterovým měsícům, Io, Europa, Ganymedes a Callisto,
inspiroval jej k tomu Kepler – pro Galilea to byly jen blíže nespecifikované medicejské
hvězdy. V této chvíli se chopila pera Alena Hadravová a doplnila předchozí výklad dlouhou,
ale velmi čtivou pasáží o těchto postavách antického bájesloví.
Poslední kapitolka úvodu je pak věnována širokému tématu sepětí tehdejší
vědy s výtvarným uměním. Z něj si vybrali autoři dvě ukázky související s Prahou. Na
prvém místě to je evropsky významná památka, tzv. mytologická chodba Valdštejnova
malostranského paláce – když jsem ji naposledy navštívil, seděla v ní se svými počítači řada
na sebe namačkaných sekretářek Senátu ČR, barbarství a neúcta k památkám, jaké nemá
hned tak obdoby – a dále pak výtvarná výzdoba sala terreny valdštejnské zahrady. Autoři
se zde mohli opřít o výsledky svých starších analýz a předvést čtenáři jejich pozoruhodnou
astronomickou symboliku. Druhým objektem je v Praze vzniklý obraz vystavený dnes
v londýnské National Gallery, obraz rudolfinského malíře Hanse von Aachena Ohromení
bohů. Ti jsou překvapeni tím, že se Jupiter, nejvyšší z bohů, odklání od Venuše, bohyně
lásky, a dává přednost bohyni moudrosti a vědění, Minervě. Naši autoři obraz analyzují
a vyzvedávají pochopitelně jeho astronomické motivy.
Tím končí neobyčejně zajímavý úvod, v němž dominuje tematika galileovská,
a autoři pak přistupují k vlastním překladům. Jejich velice bohatý poznámkový aparát
(přes čtyři sta poznámek) tu přeje naopak daleko více Keplerovi. A co říci k překladům?
Jsou zapsány v moderní, svěží, ale velmi seriózní češtině, ani stínem nepodlehly nástrahám
nějakých archaismů, jimž se nevyvaroval např. jiný keplerovský překladatel, Mojmír Petráň.
K archaismům jen malou poznámku: jistý překladatelský problém představuje hned prvé
slovo prvého spisu – nuntius. Ten se tradičně překládá jako posel. To je ovšem slovo dosti
zastaralé,12 jehož moderní čeština už téměř nepoužívá. Na druhé straně je však třeba říci, že
nenabízí ani vhodné ekvivalenty, nějaký zvěstovatel, zpravodaj či informátor by byly ještě
daleko horší. A tak lze pochopit rozhodnutí překladatelů setrvat u tradičního, i když ne
právě nejmodernějšího překladu jako posel. Pro úplnost je třeba dodat, že autoři uvažovali
i o nepersonifikovaném překladu tohoto pojmu, jako poselství, jež by věcně asi obstálo, bylo by
ale spíše výkladem než překladem. Zůstali proto u poněkud zastaralého posla a udělali dobře.
V bohatém pomocném aparátu k překladu obou děl jsou ukryty desítky nejrůznějších problémů, které by stály za to, aby zde byly zmíněny. To však přesahuje možnosti takovéto recenze, řada z nich by vydala na samostatnou studii. A tak se na tomto místě musíme
spokojit jen s konstatováním, že vedle překladu jsou na vysoké úrovni i doplňující informace,
vysvětlivky, potřebné interpretace aj.
12 V dialektu Janáčkovy Její pastorkyně se vyskytuje termín „poselák“, ten tu však označuje listonoše.
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Nemám rád, když recenze předkládají autorům, co všechno v jejich díle chybí
a o čem měli ještě pojednat. Jednu okolnost bych však přece jen zmínil. Když píší naši
autoři o Galileově konstrukci dalekohledu, ponechávají čtenáře v představě, jako by všechny
práce vykonával sám. Galilei měl však k disposici vlastní dílnu s několika pracovníky. Vedle
soukromého vyučování a ubytovávání studentů ve svém domě to byl jeden z prostředků, jímž
získával finance, když profesorské platy byly nízké a vyplácely se často s velkým zpožděním.
Tato dílna mu také umožnila, aby dalekohledů vyrobil větší počet a vedl tak poměrně úspěšný
boj proti nedůvěře k novému přístroji: věnoval jej ctí a darem celé řadě vlivných evropských
osobností, mj. např. všem kurfiřtům. Jejich práva měl i český král, v daném případě Rudolf II.
a tak se dalekohled brzy ocitl na Pražském hradě. Ukazuje se, jak to byl se strany Galileiho silný
psychologický tah – Rudolf o dalekohledu na rozdíl od svých dvořanů nikdy nezapochyboval
a do své kunstkamery si naopak opatřil několik jeho dalších exemplářů,13 mohučský kurfiřt
vozil např. s sebou dalekohled i při svých cestách po Evropě.
Základem překladů obou latinských originálů se nestaly klasické Galileovy Le
Opere, ani Keplerovy Gesammelte Werke, ale v souladu se zásadou dávat přednost moderním
a spolehlivým edicím sáhli naši autoři po vydáních obou děl z devadesátých let 20. století,
které vytvořila francouzská badatelka Isabelle Pantin.
Kniha je vybavena řadou doplňků. Jsou to vysvětlující ilustrace k některým částem
textu, seznam edic a překladů obou děl (u Hvězdného posla je nejstarším anglický překlad
z r. 1880, u Rozpravy je to až vydání v rámci sebraných spisů z r. 1941), seznam sekundární
literatury, jejíž obrovský rozsah nemá u nás obdoby (zabírá dvanáct stran a uvádí 186 knih
a studií), rejstřík jmen a názvů děl, zeměpisný rejstřík a rejstřík astronomických pojmů. To
vše činí z recenzované knihy svazek naprosto komfortní, po němž sáhne s gustem nejen
specialista, ale je přístupný i širší odborné veřejnosti. Vysokým nárokům na kvalitu dostálo
plně i příbramské nakladatelství.
Josef Smolka
Jaroslav PÁNEK
Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych
Tłumaczenie Elżbieta Baron et alii.
Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2014, 639 s., ISBN 978-83-8019-018-4.
Česká historiografie raného novověku, prožívající v posledním čtvrtstoletí pravou renesanci – byť to platí nejen pro dějepisectví tohoto období, ale právě ono nás tu nejvíce zajímá – nacházela a nachází v prostředí polských badatelů živý ohlas. Nelze ovšem říci, že by
byl stupeň recepce jejích poznatků v dílech, vycházejících z pera polských autorů, zcela
uspokojivý. Největší měrou pochopitelně nacházejí ohlas práce bezprostředně spjaté s dějinami Polska nebo polsko‑českých vztahů. Naproti tomu ne vždy připoutají polský zájem
13 Ukázala na to přesvědčivě Beket BUKOVINSKÁ, srov. Studia Rudolfina 5, 2005, s. 75n. To je snad
jediná práce, která se nedostala do soupisu literatury, jímž autoři recenzovaný svazek doplnili.
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publikace o vlastních dějinách českých zemí v tomto významném období české historie, které mělo dalekosáhlé důsledky pro pozdější vývoj. Právě ono však může mít velice
inspirativní dosah pro polskou historiografii, a to nejen z důvodu komparace dvou sousedících společenství, ale také se zřetelem k postavení českých zemí po roce 1526 ve vlivové
oblasti habsburské monarchie, což z nich činilo podstatného hráče v obecných procesech
evropského a zvláště středoevropského vývoje. Třebaže jazyk studií nemusí znamenat zásadní překážku pro polskou recepci badatelských výsledků českých historiků, přece jen se
k polským čtenářům snáze dostanou překlady jejich prací do polštiny a tím spíše se zvyšuje
naděje na jejich trvalý vstup do vědeckého provozu.1
Výše zmíněné úvahy se ovšem jen v malé míře týkají autora recenzované knihy.
Jaroslav Pánek už po léta udržuje s vědeckými centry polských historiků živé a tvůrčím
způsobem inspirující kontakty, bohaté plody jeho výzkumné činnosti představují předmět
autentického polského zájmu a řada jeho prací již byla čtenářům zpřístupněna v překladu
do polštiny.2 Nicméně tyto výsledky jsou většinou roztroušeny po různých periodikách
a kolektivních dílech, což nikterak neusnadňuje jejich celkové poznání. Je proto nutné
ocenit iniciátory publikace, shromažďující množství studií v jednom svazku, a zvláště jejich
autora za zpřístupnění textů v této podobě.
Svazek s názvem Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych (České země a Polsko
na prahu novověku) zahrnuje celkem 35 rozprav, studií a esejů, z nichž 27 již bylo v polštině
publikováno, tři představují překlady prací zveřejněných dosud v češtině a dalších pět je
otištěno poprvé.3 Široce pojatá tematická rozmanitost, která odpovídá počtu textů, vedla
autora k jejich uspořádání do pěti oddílů. První se soustřeďuje na společné dějiny Čechů
a Poláků; ve druhém najdeme řadu zajímavých postřehů, týkajících se vzájemného nazírání
dvou národů na „toho druhého“, a to nejen ve dvoustranných vztazích, ale i v šíře pojaté
evropské perspektivě; další, nejrozsáhlejší oddíl s dvanácti texty je věnován charakteristice
společnosti a právního systému českých zemí, zejména v předbělohorské době; čtvrtý oddíl
obsahuje portréty čtyř českých panovníků (Ferdinanda I., Maxmiliána II., Rudolfa II.
1
2
3

V této souvislosti stojí za zmínku nedávno vydaná práce českého historika Radka FUKALY,
Dramat Europy. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) a kraje Korony Czeskiej, Wrocław 2015.
Mj. monografie Jaroslav PÁNEK, Wilhelm z Rożemberka. Polityk pojednania, Opole 2007. Podrobněji o díle J. Pánka a o jeho spojení s polskou historiografií píše Marceli KOSMAN v předmluvě k recenzované knize (Przedmowa, s. 7–23).
Původní místa publikace jednotlivých kapitol uvádí ediční poznámka na s. 624–627. Až po vydání recenzované knihy vyšly tiskem konferenční sborníky, pro něž byly původně určeny články
Obrona Zachodu. Królestwo Czech w walce przeciw ekspansji osmańskiej (Czechy i Polska między
Wschodem i Zachodem – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, red. Tomasz Ciesielski –
Wojciech Iwańczak, Warszawa 2016, s. 175–198) a Czeskie badania nad dziejami Polski na progu
trzeciego tysiąclecia (Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej,
red. Roman Baron – Roman Madecki – Jan Malicki et al., Praha 2016, s. 59–76). Zde je vhodné
zmínit i nejnovější studii J. Pánka, publikovanou v Polsku, ale již nezahrnutou do recenzovaného
díla: Emigracja religijna z Czech w XVI‑XVIII wieku: indywidualne decyzje – masowe przemieszc‑
zenia, in: Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach
nowożytnych, red. Agnieszka Januszek‑Sieradzka et al., Lublin 2016, s. 341–363.
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a „zimního krále“ Fridricha). Poněkud jiné je pojetí textů v pátém oddílu. Ačkoli i zde
se zásadním způsobem odráží problematika raného novověku, stává se tu pro autora
podkladem k širším úvahám o integrační funkci humanitních věd, o komplexnosti historie,
o současné politické kultuře a úloze historiografie při jejím utváření, o problémech
a perspektivách našeho oboru v Česku a v Polsku. Najdeme tu stati věnované současným
humanitním vědám v obou zemích i jejich úloze při hodnocení současnosti a perspektiv
spjatých s podílem obou národů na utváření vývojových trendů sjednocující se Evropy.
Autor upozorňuje na skutečnost, že i v oblasti vědy a jejího příštího vývoje panuje
velká nejistota, přičemž J. Pánek – ostatně aktivní účastník různých mezinárodních
vědecko‑organizačních struktur a jednání – píše, že se tak děje především proto, že „není
zřejmé, do jaké míry Evropská unie bere vážně své proklamace o všestranném vědeckém
rozvoji a že se navíc objevují pochybnosti, zda je současný způsob řízení vědy a vysokého
školství správný. Stále silněji se ozývají hlasy o jeho devastujících důsledcích“ (s. 451). Přesto
nezávisle na samotném hodnocení prosazujících se vývojových trendů, stál a stojí před
humanitními vědami obrovský úkol „harmonizace mezilidských a mezinárodních vztahů“,
což nemohou zvládnout jiné disciplíny. Vyžaduje to mj. prohloubené porozumění vlastní
identitě, ale také poznání specifických rysů jiných národů a civilizací, aby mezicivilizační
dialog mohl přinášet co nejlepší plody. Odtud vychází autorův postulát, že národní kulturu
je třeba pojímat jako výsledek mezinárodní interakce. „Jestliže důkladně poznáme vzájemná
sepětí“ – píše – „a uvědomíme si, že kultura našeho národa je výsledkem vzájemného
působení jejích nositelů v interakci se sousedními i vzdálenějšími národy, nebudeme mít
důvod, abychom stavěli tuto kulturu a její zájmy do opozice vůči jiným kulturám“ (s. 456).
A co více, bude to umožňovat v ještě větší míře poznávání a definování vlastní identity, její
rozvíjení a kultivaci. „Sdílená identita,“ uzavírá J. Pánek, „je naším údělem.“
Sluší se věnovat pozornost některým metodologickým postulátům, které J. Pánek
formuluje v nové situaci historických věd ve stati Historycy środkowoeuropejscy w Unii
Europejskiej, jejichž cílem se má stát obrana proti snahám o „využívání historie k rozpoutání
vnitropolitických a obzvláště pak mezinárodních konfliktů“. Autor se tu nejčastěji odvolává
na český kontext, spojený s tamní diskusí o problematice tzv. „vyhnání sudetských Němců“,
avšak mnoho případů, potvrzujících jím formulované teze, lze snadno nalézt v řadě dalších
zemí střední Evropy, Polsko nevyjímaje. Jednou ze základních otázek je v tomto případě
zobecňování historického vědomí, vycházejícího z vědeckého přístupu a konstruovaného
na principu odpovědnosti za dosažení koexistence většinové společnosti se společenstvími
„hierarchicky níže postavenými i rovnocennými“. Ve vztahu k obrazu minulosti, aspirujícímu na získání širšího společenského dosahu, je třeba klást vyšší společensko‑kulturní nároky, aby nebyl budován na úzkém výseku zachytitelné reality a nevycházel jen ze zkušeností
drobných skupin, navíc ze svědectví vysoce emocionálně zabarvených.
Zvláštní význam má toto autorovo stanovisko při interpretaci dějin Evropy. Středoevropské země sice nejsou v dosavadních pokusech o celkové pojetí evropských dějin opomenuty,
zároveň však není pochyb o tom, že se tyto syntézy opírají o historii západoevropských mocností. Před historiky ze středoevropských zemí stojí tudíž úkol obohacení této „integrované
evropské paměti“. Toho však nelze dosáhnout pomocí dodatečného „navršení faktografie“,
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nýbrž „prostřednictvím vyjasnění vlastního pohledu na dějiny svého makroregionu a poté
začleněním tohoto pohledu do velké evropské historie“. Cestu k tomuto cíli vidí Jaroslav Pánek
v „zevrubně podloženém zdůraznění specifických rysů ve vývoji středoevropských zemí, které
obohatily celou evropskou civilizaci“ (s. 474). Uvědomuje si, že tu nepůjde o snadný ani krátkodobý úkol, a navrhuje proto zintenzívnění již zahájené spolupráce badatelů v této části Evropy
a připisuje mimořádně závažnou úlohu polské historiografii, která zaujímá „ve střední, popřípadě středovýchodní Evropě jednoznačně vedoucí pozici“ (s. 465).
Polského čtenáře bezpochyby upoutají dvě do tohoto oddílu začleněné stati,
věnované zájmu české historiografie posledních let o problematiku polských dějin. České
bádání se v tomto období vyvíjelo spíše v analytickém než v syntetickém směru, a to ve
dvou proudech. První z nich pojímá dějiny Polska jako součást evropských a obecných
dějin, druhý se zaměřuje spíše na česko‑polské vztahy v různých historických epochách.
Autor oceňuje vcelku optimisticky růst zájmu o dějiny Polska v českých zemích, třebaže
podle jeho hodnocení není toto bádání dostatečně koordinováno. Vysokého uznání se
od něho dočkala spolupráce českých a polských historiků, která přináší výsledky „nejen
v kontextu nových badatelských výsledků a rozšiřování znalostí, ale také při prohlubování
vzájemného porozumění. Naprosto nezastupitelnou roli hraje při společné činnosti ve
vědecké diplomacii, jejímž cílem je zvýraznění přítomnosti historiků z obou zemí a také
podílu středoevropské historie na evropské a světové scéně“ (s. 541).
Téma střední Evropy jako problém koexistence a nadstátní integrace, objevující se
v českém politickém myšlení od středověku, je trvale přítomné také ve výkladu Jaroslava Pánka
o raně novověké problematice, jež představuje rozhodující část recenzované knihy. Rozebral
zvláště dvě z těchto koncepcí. První z nich byla nastíněna v díle českého aristokrata Jana Zajíce
z Házmburka, jehož Sarmacie podala vizi střední Evropy jakožto křesťanského antiosmanského
společenství, opírajícího se o protiturecký spolek katolických křesťanů. Ve ztotožnění
s habsburským programem rekatolizace obyvatel českých zemí a po přehodnocení českých dějin
v tomto duchu spatřoval Zajíc možnost harmonického vztahu mezi Čechy a Němci; zároveň
při bezkonfliktních vztazích s Poláky a Uhry viděl naději na vytvoření protiturecké koalice,
schopné společnými silami se postavit proti vnějšímu „pohanskému“ nepříteli.
Od této vize českého aristokrata se zásadním způsobem lišila o dvě až tři generace
později vzniklá koncepce střední Evropy, zformulovaná ve slavné České konfederaci
z 31. července 1619. Měla se opírat o protihabsburskou opozici, vojenskou solidaritu
vůči vnějšímu ohrožení, zdůraznění převahy stavů nad panovníkem, rovnoprávnost všech
členských zemí a vyřešení konfesijních sporů ve prospěch evangelické většiny společnosti.
Nutno zdůraznit, že kromě zemí České koruny se k tomuto svazku připojily také Horní
a Dolní Rakousy, přičemž konfederace zůstala – alespoň teoreticky – otevřená i pro ostatní
části Rakous a pro Uhry. Tato stavovská vize politického uspořádání střední Evropy se
ovšem zhroutila po střetu s habsburskou mocí na Bílé hoře v listopadu 1620. Nic to však
nemění na skutečnosti, že Confoederatio Bohemica z roku 1619 může být pokládána za
„první moderní ústavu českého státu“ (s. 184).
Málo známé stránky z dějin českých zemí odkrývá autor před polským čtenářem
zvláště v oddílu věnovaném společnosti a právnímu zřízení českého státu. Z nich je vidět,
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jak nedostatečně si polská historiografie zatím uvědomuje rozdíly v podobě společenských
struktur v porovnání s tím, co je známo z území Rzeczypospolité. Kolem roku 1600 čítaly
země České koruny kolem tři a půl milionu obyvatel, rozrůzněných – stejně jako v celé
Evropě – z hlediska stavovské příslušnosti. Zvláštností českých zemí byl poměrně velmi
nízký podíl privilegovaných stavů. Stavy panský a rytířský zahrnovaly pouze kolem jednoho
procenta celkového počtu obyvatelstva. Naproti tomu vysoké úrovně dosáhly české
země z hlediska urbanizace. Jen v Čechách a na Moravě bylo na přelomu 16. a 17. století
kolem 750 měst a městeček (včetně 45 měst královských) a v celém českém státě – včetně
Slezska a Lužic – bylo minimálně kolem tisíce městských lokalit, v nichž sídlil zhruba
milion obyvatel. Byla to města na různém stupni vývoje městských struktur a rozdílné
právní podřízenosti, z čehož vyplývalo, že jednotlivé městské obce se na veřejném životě
podílely odlišným způsobem. Všeobecně však měšťané všude, s výjimkou lokální úrovně,
sehrávali méně významnou úlohu než šlechta, zvláště pak v oblasti výkonné moci. Pod
vlivem koordinované činnosti habsburské královské moci a šlechty slábla pozice měst ve
sféře legislativy (sněm) a soudnictví. Prestižním úspěchem měšťanů bylo jejich zastoupení
v direktorských vládách z let 1609, 1611 a 1618–1619, ale ani to podstatným způsobem
nezměnilo postavení městského stavu, stále více zatlačovaného šlechtou.
Zásadní rozdíly v porovnání s Polskem se týkaly také základních ústavních
institucí. Český sněm se lišil od polského nejen účastí kurie královských měst, jejíž význam
soustavně slábl, ale především skladbou, vnitřní organizací a způsobem fungování. Již na
prahu novověku ztratily na významu krajské sjezdy, protějšek polských sněmíků (sejmiki).
Posílilo to sice pozici zemských sněmů, avšak na vyšších úrovních politického systému
působily ještě jiné instituce, které konkurovaly zemským sněmům. Účastníci sněmů
v Čechách a na Moravě nebyli voleni, teoreticky měl právo zasedat v panské a rytířské
kurii každý dospělý šlechtic, který měl v zemi alodiální statek a inkolát. Fakticky však
na sněmovní porady v Čechách přijíždělo kolem stovky a na Moravě jen několik desítek
šlechticů, což je v porovnání s polskými sněmy naprosto nepatrné číslo. Zvláštní místo
v celém reprezentativním systému zaujímal generální sněm, sdružující zástupce všech
pěti korunních zemí.
Pravidelným předmětem sněmovních jednání se kromě daní stávaly záležitosti
spjaté s obranou, zvláště v době zesíleného ohrožení ze strany Turků, kteří po případném
dobytí zbytku Uher mohli ohrozit země České koruny. K tomu došlo zejména v letech 1566
a 1594. Reálné ohrožení se stalo podnětem ke svolání zemské hotovosti, která je známa
i z Polska, ale která v českých zemích fungovala jinak. Zahrnovala všechny stavy a v případě
šlechty byla svolávána podle deklarované hodnoty majetku, ve městech podle počtu domů,
venkov se podílel zdaněním podle počtu osedlých. V případě, že se válečné výpravy účastnil
král nebo jiný představitel vládnoucí dynastie, měli se na ní podílet všichni páni, rytíři
a městští erbovníci. Třebaže válečný význam takovéto zemské hotovosti nebyl příliš velký,
podle Pánkova názoru „organizace protiosmanské obrany umožňovala českým zemským
úředníkům prosazovat vlastní koncepci vojenství, opírající se o skladbu starého českého
státu“ (s. 340). V době rostoucího napětí mezi českými stavy a habsburskými panovníky si
tato politická funkce zemské hotovosti zaslouží zvláštní zdůraznění.
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Vraťme se ještě k některým aspektům díla, spjatým se společnou minulostí Čechů
a Poláků. Jako zvláště zajímavá se jeví kapitola věnovaná proměnám modelu sousedství
a vzájemného soužití obou národů v již více než tisícileté historii. Autor, nazírající
problematiku z českého hlediska, vyděluje sedm období, v nichž vystihuje měnící se dynamiku
těchto vztahů, vedoucí k vytváření jejich – pro historika postižitelných – specifických rysů
a modelů. Nejpříznivěji oceňuje 15. a 16. století, kdy došlo k projevům přátelství na evropské
scéně a k vzájemné výměně kulturních rolí. Po Bílé hoře nastal výrazný úpadek významu
sousedství, podmíněný mj. politickou situací obou států a z ní plynoucími zájmovými rozdíly.
Toto období trvalo až do obnovení obou států po první světové válce.
Polský čtenář zajisté zaměří zvláštní pozornost na studii Polska i Polacy w oczach
Czechów na progu nowego wieku (v polštině by ovšem bylo správnější na progu czasów
nowożytnych). Mezi různorodými zdroji informací, jaké měli Češi v 16. století k dispozici,
se patrně největší oblibě těšila česká verze díla Sebastiana Münstera Cosmographia universalis, která v překladu a s doplňky Zikmunda z Puchova vyšla v Praze roku 1554 jako Kozmograffia česká. Vědomí společného původu Slovanů se stalo pro českého renesančního
učence východiskem k představení Poláků jako národa příbuzného Čechům a jiným Slovanům, což se odráželo mj. v blízkosti jazyků. Polák je tu charakterizován fyzickou krásou,
odvahou a bojovností, ale také zbožností, šlechetností, vstřícností a moudrostí. Negativními vlastnostmi obyvatel země nad Vislou tu jsou nedostatek „příkladných a věrných vůdců“,
sklon k opilství, prostopášnosti a cizoložství, ačkoli Poláci „nejsou tak nestoudní jako jiní“.
Autor Kozmograffie české byl přesvědčen o dějinotvorné úloze Poláků v boji za záchranu
před expanzí Osmanské říše. „Tento první a na počátku novověku neúplnější“ – jak spis
hodnotí J. Pánek – geografický a historický výklad o Polsku a Litvě poskytl českému čtenáři solidní soubor informací o zemích a národech, obývajících země a regiony na severovýchod od Čech. Polsko bylo představeno jako země, v níž panoval národnostní a náboženský
pluralismus, blízký vývoji zemí České koruny. Pozitivní názory na Polsko nechyběly ani
v jiných českých pramenech, které se v knize staly předmětem Pánkovy analýzy. Jejich názory shrnuje autor takto: „Etnogenetický mýtus a s ním spjaté vědomí jazykové, kulturní,
historické a teritoriální blízkosti patřily v období 16. a na počátku 17. století k převažujícím
prvkům českého nazírání na Poláky, přinejmenším v té části stavovské společnosti, jejíž názory jsme schopni zachytit“ (s. 63).
Ve stručné recenzi nelze poskytnout úplný přehled problémů a témat, které se staly
předmětem zájmu autora recenzované knihy. Objevuje se v ní mnohem více témat, dotýkajících se bezprostředně historie Polska a jejího místa ve vědomí Čechů předbělohorské doby,
jako například otázka české účasti v politickém zápasu v Polsku v době prvních bezkráloví,
spjaté s postavami Viléma z Rožmberka a olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského,
či přítomnost polské tematiky v českých týdenních novinách a v dobové korespondenci.
Polský čtenář obohatí své vědomosti o výsledcích českého historického bádání, vztahujících
se k historické polonistice, o dějinách samotných Čech, ale také o dilematech a vývojových
trendech současné české historiografie. Dodejme, že knihu uzavírá sui generis shrnutí celého
díla, určené pro anglofonní čtenáře, které obrací zvláštní pozornost k místu českých zemí
a Polska v dějinách střední Evropy.
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Již mnohaletá přítomnost Jaroslava Pánka v historické kultuře Polska, jeho rozmanité
kontakty s polskými historickými centry, diskuse a polemiky nalezly v knize Čechy a Polsko
na prahu novověku své vyvrcholení a svébytný souhrn. Studie začleněné do této publikace,
představující plody dlouholetého bádání a úvah, jsou zároveň podány sdělným literárním
jazykem, s bohatou faktografickou dokumentací. Představují četbu poučnou, inspirující,
nezřídka přímo strhující. Kniha zaujme trvalé místo nejen mezi díly české historiografie,
neboť staví autora mezi historiky, kteří se zasloužili o poznání naší společné minulosti tak
jako Jaroslav Bidlo či Josef Macůrek, ale obohatí rovněž historiografii polskou.
Henryk Gmiterek
Marek VLHA
Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století
(= Knižnice Matice moravské, sv. 43)
Brno, Matice moravská 2015, 422 s., ISBN 978-80-87709-13-9.
Marek Vlha vydal modifikovaný text svojí doktorské disertace obhájené na Masarykově univerzitě
v Brně. Nepokusil se jako většina jeho předchůdců sledovat českou emigraci do Ameriky v delším
časovém horizontu, ale věnoval se problematice formativní fáze české krajanské komunity ve
Spojených státech v poměrně krátkém časovém období, jež vymezuje polovinou a koncem
sedmdesátých let devatenáctého století. Autor založil práci především na výzkumu v českých
i amerických archivech a knihovnách. Pátral v jejich sbírkách novin a časopisů a rukopisných
fondech. Snad nejlepším příkladem je zde knihovna Náprstkova muzea s možná nejrozsáhlejší
kolekcí krajanského tisku a s impozantním souborem rukopisných pramenů.
Publikace je dalším titulem k problematice, jež nemá v českém prostředí jen odbornou dimenzi, čemuž odpovídá i poměrně skromný rozsah příslušné bibliografie. Až do roku
1918 a poté zase od roku 1938 fakticky až do roku 1989 představovala emigrace, především
emigrace do Spojených států také, nebo možná hlavně, politický problém. To se projevovalo i v přístupu akademického světa k tomuto fenoménu. Vlha zmiňuje tuto otázkou v úvodu
textu, který je vyčerpávajícím a fundovaným pohledem na základní problémy studia vystěhovalectví, jak je reflektují čeští (českoslovenští) a američtí autoři jakož i přehledem prací
k problematice emigrace do Spojených států, jak československých a českých, tak amerických
autorů. Nejde zde v žádném případě o stovky knižních, ale ani časopiseckých titulů, což je
pochopitelné právě v kontextu pohledu na českou emigraci a exil zmiňovaný výše.
Podle Vlhy je za menším počtem prací věnovaných problematice emigrace do
USA českých autorů publikovaných po roce 1970 třeba vidět politický tlak resp. nezájem
studium této problematiky podporovat, či řečeno Vlhovými slovy: „V době normalizace
se tak česká historiografie vzhledem k výzkumu emigrace do Nového světa opozdila nejen
za zeměmi západní Evropy, ale i Polskem či slovenskou částí republiky.“(s. 23) Sám ovšem
píše i o nepříliš „uspokojivém pohledu“ na výsledky bádání celého období 1948–1989, což
ale neplatí jen pro bádání o české emigraci do Spojených států, ale také o americké historii
vůbec. Hlásí se potom k výsledkům práce dvou českých historiků, Františka Kutnara
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a Leoše Šatavy, oceňuje studie Ivana Dubovického a dílo Josefa Polišenského, jehož
zásluhy o studium vystěhovalectví z českých zemí jsou skutečně nepominutelné. Co se týče
výsledků výzkumu amerických badatelů (Marcus Lee Hansen, Oscar Handlin, Rudolph
J. Vecoli, John Bodnar) nemohl autor pominout diskusi kolem konceptu „melting potu“
s jeho razantním odmítnutím, aby nakonec střízlivě konstatoval, že dominace jednotících
teorií je už minulostí a problematika migrace zůstává věcí diskuse. Vlha uvádí také produkci
česko‑amerických autorů, kde z klasiků zcela oprávněně vyzdvihuje práce Tomáše Čapka
o krajanském tisku, kritičtější je k moderním autorům této provenience, aby nakonec došel
k logickému zjištění, že vzhledem k jazykové bariéře se o českou emigraci v USA budou
těžko zajímat američtí historikové jiného původu než českého.
Konstrukci obrazu české emigrace do Spojených států v tom nejširším pojetí pak
Vlha otevřel kapitolami Prolog: Texaská anabáze a Pionýři doby předbřeznové, v nichž
na příkladu neúspěšné cesty rodiny Františka Hermanna do Texasu počátkem padesátých
let 19. století ukázal v korespondenci protagonistů rizika putování do nové vlasti. Pak
se v dlouhém historickém exkurzu, opřeném o sekundární literaturu, vrátil ke vztahům
střední Evropy a amerického kontinentu od počátku šestnáctého století do čtyřicátých let
století devatenáctého.
Potom už autor upřel pozornost k prvním třiceti letům masové migrace, kdy se české
vystěhovalectví do Spojených států kvalitativně i kvantitativně výrazně měnilo. Předložil
široký okruh otázek, sledoval rozsah a příčiny emigrace, cesty, jimiž emigranti odcházeli,
problematiku agentů zprostředkovávajících přepravu přes Atlantik, ale také informace
o cílech putování vystěhovalců. V pasážích o počtu emigrantů z českých zemí upozornil
na ošidnost dosud udávaných čísel a různost pramenů, z nichž mohou badatelé vycházet:
dokumenty americké a rakouské provenience i registry přepravních společností, resp.
přístavních orgánů v příslušných městech. Srovnání takto získaných údajů však ukazuje
nemalé rozdíly a Vlha proto realisticky konstatuje, že přesnější závěry lze při hledání
skutečného počtu emigrantů vyslovit až pro období po roce 1910.
Pokud stávající literatura hledá příčiny vystěhovalectví v neuspokojivých ekonomických a sociálních poměrech, zmiňuje Vlha faktor, uváděný se silně kritickým ostnem dobovými
úředními prameny: aktivity jednotlivců a kanceláří, které agitovaly pro vystěhovalectví v celé
Evropě, včetně Rakouska a Rakouska‑Uherska. Pro české země hráli v tomto případě značnou
roli Alois Kareš a Josef Pastor, nesmiřitelní konkurenti, jejichž spory a tiskové kampaně vinící protivníka z nejrůznějších nepravostí poskytovaly argumenty úřadům při jejich tažení proti
vystěhovalectví vůbec. Zatímco Kareš se svým pozdějším společníkem Stockým zřídil kancelář
v Brémách, Josef Pastor nabízel přepravu z Hamburku. Těmito přístavy pak skutečně od šedesátých let procházela velká část vystěhovalců z českých zemí. Kareš i Pastor vydávali řadu plakátů,
map a brožur, v nichž nabízeli nejen přepravu do Ameriky, ale také peněžní služby a pomoc po
příjezdu do Spojených států. Tyto tiskoviny šířili agenti obou kanceláří ve městech i na venkově, často s pomocí lokálních pomocníků v podobě hostinských, v jejichž podnicích visely
plakáty inzerující přepravu přes Atlantik a agenti se zde scházeli se zájemci o emigraci. V tiskovinách zpravidla nechyběly dopisy vděčných zákazníků, potvrzujících kvalitu nabízených služeb
a lidumilnost majitelů kanceláří, zpochybňovaných ovšem konkurencí jako texty psané na
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zakázku nebo přímo z donucení. Vlha věnuje v této části práce pozornost také právnímu rámci
migrace a problematice reemigrace, jejíž konkrétní podobě je věnován prolog. Střízlivě konstatuje, že stávající stav poznání je nedostatečný a problematika vyžaduje dalšího zkoumání.
Díky Vlhově analýze dobových textů, novinových a časopiseckých článků i brožur
na straně jedné a korespondence na straně druhé získává čtenář dva obrazy Ameriky:
jak ji viděli emigranti před odjezdem za moře a poté, co dosáhli kýženého cíle. „Vysněná
Amerika“ a „Realita Nového světa“, stejně jako následující kapitola „Nová vlast a její
koncepty“ jsou přínosem nejen pro bádání o emigraci, ale také o myšlení české společnosti
v druhé polovině devatenáctého století v dimenzi úvah o „českém“ a „cizím“, resp. vztahu
těchto fenoménů. Lze tady sice přepokládat další rozšiřování a precizování obrazů, jež Vlha
ve svém textu nabídl, základní hranice zde však jasně vytýčil.
Autor poté sledoval emigranty i z hlediska jejich náboženství, především v podobě
adaptace tradičních církví na nové podmínky, resp. růst či pokles religiozity sledované pospolitosti a konflikty mezi třemi hlavními religiózními proudy, katolickým, protestantským a tzv.
svobodomyslným. Zdůraznil sílu katolického segmentu mezi českými vystěhovalci v prvních
letech sledovaného období. Když však začalo v tomto táboře docházet ke sporům, znamenalo to přirozeně jeho oslabování, zatímco potíže protestantských denominací byly způsobeny
hlavně ekonomickými faktory. Rozpory mezi oběma náboženskými tábory pak podle Vlhy
přispívaly ke štěpení už tak dost malé české komunity (s. 249). Sílil v ní svobodomyslný segment, jehož nejvýraznějšími rysy byly antiklerikalismus, racionalismus a pokrokářství.
V souvislosti s volnomyšlenkářstvím hodnotí Vlha činnost významných osobností
české emigrace nejen tohoto období Augusta Geringera, Františka Boleslava Zdrůbka,
jehož „tlumače“, konverzační příručky vycházely opakovaně až do dvacátého století a byly
hojně používány českými emigranty přicházejícími do Spojených států zpravidla bez
znalosti angličtiny, a Ladimíra Klácela, jehož autor označuje za „nejikoničtější osobnost“
svobodomyslného hnutí.
Vlha se potom ve větší části knihy zabývá buďto aktivitami české komunity ve
Spojených státech či jejím pohledem na nový domov. Kapitolu České etnikum v americké
perspektivě naopak věnuje obrazu komunity ve většinové společnosti, resp. podtrhuje
závislost tohoto obrazu na stupni její identifikace se společností většinovou v jejích rituálech.
Předmětem závěrečných kapitol je vztah české komunity v USA ke „staré vlasti“ a její
sebereflexe. Autor zde zakládá analýzu opět na korespondenci a dobovém tisku. Potvrzuje
na jedné straně solidní přehled českoamerické žurnalistiky a protagonistů krajanského
elementu po sociálních, kulturních i politických problémech české společnosti, na druhé
straně upozorňuje na opakované stížnosti této komunity na nezájem o její problémy ze
strany reprezentantů českého národa. To muselo Sládkovu „odťatou haluz“ národa české
pospolitosti dále vzdalovat.
Pokud je třeba vznést k práci nějaké kritické připomínky, pak ke dvěma úvodním
kapitolám, kde v prologu není jasné, proč autor pojednává příběh Františka Hermanna
ve zvláštní kapitole a navíc ho předřazuje jinak logicky stavěnému celku: Anabáze
manželů Hermannových a jejich šesti dětí patří už do počátku období masové migrace
a Hermannovi nebyli jediní, kdo se po zklamání z Ameriky vraceli, řečeno s Vlhou do
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„staré vlasti“. Podobných navrátilců byla řada, nechyběli ani tací, kdož překročili Atlantik
několikrát, neschopní se rozhodnout, kde by vlastně chtěli žít. V Americe se steskem pod
domově, širší rodině a důvěrně známém prostředí, nebo v rakouském či rakousko‑uherském
mocnářství, kde se cítili národnostně, sociálně či ekonomicky utlačováni. Autor v úvodu
inkriminované kapitolky představení konkrétního případu osudů rodiny vysvětluje, že
činí tak údajně proto, aby podtrhl osobní rozměr vystěhovalecké zkušenosti, která by se
jinak ztrácela v obrazu etnických, náboženských a dalších procesů, jimž věnuje následující
kapitoly. Mohu sice tuto Vlhovu ambici chápat, nepřestanu ovšem pochybovat o vhodnosti
způsobu, jímž ji naplnil. Ještě větší pochybnosti pak mám o smyslu historického exkurzu
v úvodu kapitoly Pionýři doby předbřeznové, vedeného až do počátku 16. století. Zde se
Vlha opírá jenom o sekundární literaturu, v případě Rechcíglových textů, jejichž autor
využívá zase pouze starší časopisecké či knižní tituly, spíše populárního charakteru, jinde
pak nepoužívá až na výjimky studie s výsledky nejnovějšího bádání.
Tyto kritické poznámky nemají však umenšit význam Vlhovy publikace. Znamená
skutečný přínos pro studium české migrace do Spojených států v době, kdy se vytvářel
obraz „Ameriky“ v české společnosti, resp. společnosti českých zemí, v nichž hrálo vystěhovalectví německy mluvících obyvatel značnou roli. Vztahy mezi česky a německy mluvícími emigranty ze střední Evropy pak měly ve Spojených státech v řadě případů jinou
podobu než v Rakousku či Rakousko‑Uhersku. I pro představitele českého národního
hnutí jako byl Vojta Náprstek, byla v Americe úzká spolu práce s německou komunitou
samozřejmostí a ekonomickou nutností. Podobné konstatování pak platí o „posledním
husitovi“ Čenku Pacltovi, byť si na druhé straně nelze dělat iluze o bezproblémových
kontaktech obou etnik v Americe. Srovnej některé pasáže ve Vlhově edici dopisů čtyř
českých účastníků americké občanské války.4
Příslušníci obou etnik pak ovšem nejen vytvářeli „středoevropskou“ komunitu
ve Spojených státech, případně v jiných zemích amerického kontinentu, ale přispívali ve
střední Evropě k vytvoření obrazu Spojených států jako země neobyčejných ekonomických
možnosti i politické svobody. Přestože se rakousko‑uherská oficiální propaganda snažila
tuto představu narušit a hlasy, varující před „hrozbou odnárodnění“ zaznívaly i od mluvčích
českého národního hnutí (např. Sládkovy texty), obraz Spojených států, vytvořený ve třetí
čtvrtině devatenáctého století ovlivňoval v následujících desetiletích rozhodování tisíců
lidí. Odcházeli za moře a vytvářeli v USA komunitu, jejíž aktivity přitahovaly dosud
větší pozornost než česká pospolitost v Americe v její formativní fázi. Vlha podstatným
způsobem rozšířil poznatky, jež přinesli František Kutnar, Josef Polišenský a zejména ve
srovnání s prvním jmenovaným zasadil navíc české vystěhovalectví do širšího kontextu.
V tomto ohledu je Vlhova práce skutečně mimořádná a zaslouží plného ocenění.
Josef Opatrný

4

Marek VLHA, Dopisy z války severu proti jihu, Brno 2010, s. 44.
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Martin JEMELKA (ed.)
Ostravské dělnické kolonie I: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven
v moravské části Ostravy
Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2011, 541 s.,
ISBN 978-80-7368-953-7.
Ostravské dělnické kolonie II: závodní kolonie kamenouhelných dolů
a koksoven ve slezské části Ostravy
Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2012, 735 s.,
ISBN 978-80-7464-190-9.
Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie vítkovických železáren a dalších
průmyslových podniků
Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 2015, 815 s.,
ISBN 978-80-7464-754-3.
V loňském roce vyšel třetí a závěrečný díl rozsáhlého kolektivního projektu k dějinám
dělnických kolonii v Ostravě. Výzkumný tým devatenácti historiků a historiček z Ostravské
univerzity shromáždil společně s předchozími dvěma svazky na více než dvou tisích
stranách několik desítek tisíc údajů k ekonomickým, bytovým, demografickým a sociálním
poměrům v moravskoslezské metropoli, jejíž moderní dějiny byly více než kterékoliv
jiné město habsburské monarchie a Československé republiky spjaty právě s dělnickými
koloniemi. Z perspektivy historické topografie nás autoři a autorky provází dvaaosmdesáti
závodními koloniemi, které začaly největší průmyslové podniky ve druhé polovině
19. století budovat na území Moravské i Slezské Ostravy a ve Vítkovicích a které na více než
sto let určovaly jejich ráz. V návaznosti na téměř šedesát let trvající historický, etnografický
a sídelní průzkum dělnických kolonií usilují autoři s oporou v archivních pramenech
odstranit „dlouho tradované omyly“ a předložit veřejnosti publikaci, která by sloužila
jako „informační fundament“ pro budoucí analytické a komparativní uchopení tématu.
(ODK I, s. 10. ODK II, s. 12.)
Všechny tři svazky se snaží dodržovat jednotnou a přehlednou strukturu, která
zahrnuje základní prostorové informace (a), stavební vývoj (b), údaje ke standardu
bydlení (c), populačním poměrům (d), občanské vybavenosti (e), spolkovému životu (f )
a významným osobnostem vzešlým z kolonií (g). Nalistuje‑li si čtenář kapitolu k historii
příslušné kolonie, dozví se nejdříve o městské části resp. podniku, pod který kolonie spadala
a který inicioval její vznik. Součástí vstupních informací je popis uliční a silniční sítě,
která kolonii spojovala s nejbližším okolím, popřípadě zajišťovala její dopravní obslužnost.
Podobné sdělení ocení především znalci Ostravy, pro čtenáře z jiných koutů není např.
vymezení kolonie Hlubina „Hlubinskou ulicí a ulicemi Železárenskou, Místeckou,
Pohraniční a Výstavní“ příliš srozumitelné. Lepší orientaci umožňuje přetištění výřezů
z katastrálních map a situačních plánů ve větším rozlišení, které autoři zapracovali do
druhého a třetího svazku.
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Po vstupní „prostorové“ informaci, která by měla čtenářům zprostředkovat představu, kde se kolonie nacházela a jakým způsobem se z nich obyvatelé dopravovali na jiná
místa, zejména do zaměstnání, následuje charakteristika stavebního vývoje (b). Autorům
nelze upřít snahu o co nejpřesnější určení, kdy byla kolonie založena a kdy došlo k výstavbě
prvních objektů. Zohlednění řady historických pramenů (např. školních kronik nebo demoličních záznamů) nabízí velkou variabilitu časových údajů, přičemž nelze automaticky
dovozovat, že nejstarší jsou ty správné. Detailní popis prostorových dispozic čtenáře potom provede jednotlivými domy od sklepa až po půdu a dá jim nahlédnout do kuchyně či
ložnice obyvatel kolonií. Pokud se zachovala stavební dokumentace a autoři si tuto otázku
položili, dozví se čtenáři o historických okolnostech zástavby (např. v době hospodářské
konjunktury na konci šedesátých let 19. století uvedlo ředitelství Vítkovických železáren,
že panuje nedostatek dělnických bytů; Požádalo proto obecní zastupitelstvo Moravské
Ostravy o vydání stavebního povolení, aby mohlo postavit domky pro horníky dolu Hlubina). Zvláště cenné – ač ojedinělé – jsou pokusy autorů zařadit stavební vývoj do historických souvislostí a ukázat, nakolik byly stavěné domy ve své době typické a odpovídaly
bydlení dané profesní skupiny či společenské vrstvy.
Popis standardu bydlení (c) je přímo spojen s předcházející částí k stavebnímu
vývoji. Čtenáři jsou informováni o velikosti bytové jednotky a plochy místností, úrovni
sociálních zařízení (toalet, koupelny, prádelny, mandlovny atd.), datu zavedení elektřiny,
kanalizace popř. připojení k městskému vodovodu. Údaje k tomuto tématickému souboru
čerpají autoři ze stavebních plánů a výkresů, podkladů ke sčítání obyvatelstva, podnikových
ubytovacích rejstříků a firemních publikací. Jejich protiváhu tvoří reportáže z dobového
tisku a zachované stížnosti nájemníků, které nabízejí subjektivní pohled na to, co bylo
vnímáno za standard bydlení a co se od něj již odchylovalo. Konstitutivní, i když často
přehlíženou roli sehrály v tomto procesu obecní a veřejné orgány, které úroveň bydlení
otevřeně reflektovaly. Jejich pohled často umožnil obyvatelům kolonií identifikovat své
bytové poměry jako neadekvátní a usilovat o zlepšení. V pasážích k subjektivnímu vnímání
životních poměrů překračuje publikace pouhý topografický popis a nabízí dílčí, ale
čtenářsky mnohem vděčnější interpretaci.
Další sledovanou kategorií jsou populační poměry (d). Hlavní pramen k jejich
poznání tvoří sčítací operáty, které vznikly při desetiletých sčítáních obyvatelstva v Rakousko
‑Uhersku a v Československu. V mnoha případech se zachovaly až na úroveň domácností
a za jejich municiozní rozbor zaslouží autoři a autorky uznání. V kombinaci s předchozími
oddíly si lze udělat přibližnou představu o tom, kdo v koloniích bydlel, jak se proměňovala
průměrná zabydlenost jednotlivých domů a kolik osob připadalo na bytovou jednotku.
Přestože autoři dovedli svá zkoumání téměř až na práh domů a bytů, neunikli pasti, kterou
s sebou kvantitativní přístup přináší. Statistické součty stvořily průměrného obyvatele
kolonie: lze o něm říci, že to byl muž se základním vzděláním, který do kolonie přišel z okolní
venkovské obce v produktivním věku, pracoval jako havíř nebo hutník, mluvil česky a hlásil
se k římskokatolické církvi. V kolonii se oženil, založil rodinu, vychoval děti. Pouze málokterý se
dožil stáří, jež většinou strávil mimo kolonii. Z této zjednodušené a povšechné charakteristiky,
kterou nabízí excerpce sčítacích operátů, je zřejmé, že strukturální analýza, byť provedená na
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úrovni bytových jednotek, neposkytuje o nic konkrétnější výsledky a překvapivější závěry než
např. souhrnná statistika pro celé město.1
Při zkoumání populačních poměrů, především teritoriálního původu obyvatel
kolonií, připomněli autoři důležitý aspekt, jenž je ostravským historikům známý několik
desetiletí, nenašel však dosud vyjádření v monografickém zpracování: jazykovou, regionální,
náboženskou a sociální rozmanitost, která se promítala do specifické podoby národotvorných
procesů na Ostravsku, kam přicházeli lidé z Haliče, Hlučínska, polského Těšínska,
Rakouského a Pruského Slezska. Opomenout nelze ani ortodoxní náboženskou komunitu
Chasidů, ti se od ostravských obyvatel odlišovali již svým zevnějškem. Dělnické kolonie,
ve kterých nově příchozí nacházeli svá přístřeší, byly pověstným tavícím tyglíkem a pravou
laboratoří industriální moderny. Např. v kolonii U Dubu v Moravské Ostravě dosahoval
počet narozených v Haliči téměř čtyřicet procent; v kategorii domovské příslušnosti a místa
narození přednostů domácnosti přesahoval dokonce sedmdesát procent.
Autoři upozorňují, že s migrací za prací byl spojen celý komplex problémů, promítajících
se do ekonomického a sociálního života na Ostravsku. Většina příchozích pocházela
z chudých venkovských regionů, mnoho z nich bylo negramotných nebo pologramotných,
vykonávali nekvalifikovanou práci, v koloniích vytvářeli uzavřená společenství. Úzké rodinné,
náboženské a regionální vazby se projevovaly při výběru spolubydlících, sousedů a životních
partnerů. Podobnými principy se řídila volba kmotrů, svatebních svědků, přátel a kolegů na
pracovišti. Rozdělení a řevnivost dosahovala takové míry, že některé hostince byly přístupné
pouze příslušníkům jedné regionální skupiny a jiní obyvatelé byli při jejich návštěvě vystaveni
hrozbě fyzického násilí. Topografické určení této kulturní heterogenity, tedy co možná
nejpřesnější umístění v městském prostoru, které jde téměř až na úroveň jednotlivých ulic
a domů, představuje pravděpodobně největší přínos všech tří svazků.
V části o občanské vybavenosti (e) dělnických kolonií se čtenáři dozvídají o záležitostech spjatých se zřizováním a provozem školek a škol. Autoři ukazují, že instituce školky
měla poměrně dlouhou a pestrou minulost. Školky vznikaly v průsečíku občanských, obecních a podnikových zájmů. Souvisely s oddělením sféry domova a světa práce resp. rostoucí
zaměstnaností žen v místě s vysokou koncentrací průmyslové výroby. Také otázka školství
a škol v dělnických koloniích přesahuje svým významem hranice moravskoslezského kraje.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o jazykově smíšený region, ve kterém dlouhou dobu dominovaly jazykově i kulturně německé elity, stávalo se založení školy mimořádně politizovaným a medializovaným tématem, schopným mobilizovat početné skupiny občanů. Zatímco
v oblastech se silným národním uvědoměním patřily kontroverze kolem zřízení nové školy
pouze k dobovému koloritu, v etnicky promíšených a národnostně indiferentních koloniích rozhodovala existence školní výuky v příslušném jazyce o národní příslušnosti a sociální
mobilitě stovek dětí.
Další institucí, jíž je v části o občanské vybavenosti věnována systematičtější
pozornost, byly hostince. Vedle trávení volného času pro různé skupiny obyvatel kolonií
spojené s konzumací alkoholu, provozováním tanečních a hudebních zábav, ale i hazardu,
1

Karel JIŘÍK a kol., Dějiny Ostravy, Ostrava 1993, s. 145–149, 200–207.
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se v hostincích odehrávala spolková a politická činnost. Ve společenských sálech hostinců
se pořádaly stranické schůze nebo se scházeli místní hudebníci a divadelní ochotníci.
Postupem doby, jak kolonie ztrácely svůj provizorní a přechodný ráz a měnily se v sídliště,
ve kterých se jejich osazenstvo dlouhodobě zabydlelo, byla občanská vybavenost
doplněna o sportoviště tělovýchovných jednot (včetně fotbalových klubů), knihovny
a v meziválečném období o kina. V koloniích vyrostly také kostely, nemocnice, hřbitovy,
obchody a živnosti. Neslavně proslulá se od devadesátých let 19. století stala Stodolní ulice,
kde se koncentrovala prostituce a veřejné domy.
Řada zařízení občanské vybavenosti nabízela prostory pro spolkový a společenský
život (f ). Při pročítání této subkapitoly, kterou autoři do textu zařazují příležitostně, napadne
čtenáře, že spolkový život v ostavských koloniích nevykazoval výrazné odlišnosti od jiných míst
ve středoevropském regionu. Vedle dobrovolných hasičů, sportovních organizací, amatérských
divadelníků a hudebníků, trampů, vodáků a rybářů, patřila k dobovým charakteristikám
rivalita sociálně demokratických a komunistických odborů. Vzhledem k tomu, že Ostrava
představovala v meziválečném Československu centrum bezvěreckého hnutí, byly jistým
specifikem protináboženské a osvětové aktivity, které v koloniích vykonávala místní sdružení.
Bezvěrci byli spjati se sociálně demokratickou a komunistickou stranou. Bezvěrectví tedy
nebylo ani tak změnou v náboženském cítění moderního člověka, jako spíše výrazem politické
orientace, přidruženou stranickou či spolkovou činností.
Poslední oddíl každé kapitoly věnovali autoři významným osobnostem, které se
v koloniích narodily, popř. s nimi byly úžeji spjaty (g). Přestože se kolonie vyznačovaly
nebývale vysokou koncentrací obyvatel, teprve vylíčení životních příběhů dalo veskrze
informačních a encyklopedickým pasážím „lidskou tvář“ a zalidnilo text konkrétními
osudy. Individuální perspektiva přispěla k větší srozumitelnosti textu a umožnila čtenářům
udělat si lepší představu, jak se lidé vyrovnávali s rodinnými a sociálními poměry, ze kterých
vzešli. Z jednotlivých medailonů vyplynulo, že až většina rodáků, kteří svým významem
a činností přesáhli hranice ostravských kolonií, na několik málo výjimek pocházela
z řad střední třídy: Byli to kvalifikovaní důlní a hutní řemeslníci, popřípadě specialisté
a vzdělaní úředníci. Přestože toto zjištění není kvantitativně zachyceno, lze s jistou mírou
zjednodušení tvrdit, že kolonie ustanovovaly třídní struktury a habity, které se bez větších
změn reprodukovaly několik desetiletí. K narušení této sociální reprodukce napomohlo až
budování komunistické diktatury po roce 1948, které podpořilo společenskou mobilitu
a vzestup dětí z dělnického prostředí.
V závěrečné úvaze si dovolím několik postřehů k badatelským problémům,
jejichž řešení zůstalo v publikaci otevřené. Autoři označují svůj výzkum za inspiraci
i varování před tvorbou ekonomických strategií, které jednostranně akcentují sociální
politiku průmyslových závodů. Ve třetím dílu se navíc přihlásili ke konceptu „firemního
města“. Problém je, že badatelské výsledky, které čtenářům předložili, úplně neodpovídají
deklarované perspektivě. Autoři např. přiznávají, že řada domů kasárenského typu
byla vystavěna s podporou vídeňského ministerstva financí. Tento aspekt by stál za
podrobnější diskusi, protože v roce 1892 schválil předlitavský parlament zákon, který
daňově zvýhodňoval výstavbu dělnického bydlení. Bylo by korektní posoudit, do jaké míry
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ostravské kolonie vznikaly v návaznosti na tento typ státních a veřejných podnětů. Podobné
otázky jsou spojeny také se zakládáním školek a škol. Průmyslové závody je příležitostně
podporovaly, ale nelze jednoznačně říci, že by za svou existenci vděčily firemní sociální
politice. Příklady, zmiňované v publikacích spíše ukazují na synergii občanských, obecních
a podnikových zájmů.
Další tématem, kterému nebyla věnována dostatečná pozornost, je politická činnost,
respektive volební chování a výsledky voleb s přihlédnutím k jednotlivým koloniím.
Z nahodilých zmínek je zřejmé, že každodenní život v koloniích byl silně politizován
a politika ho výrazně ovlivňovala. Pokud měli autoři nějaké speciální důvody, proč – na
rozdíl od monografického zpracování dějin šalamounské kolonie – politická témata
nebrali v potaz, měli je explicitně uvést.2 V poznámce zcela na okraj pak nelze nezmínit,
že se jedná o mimořádně reprezentativní a výpravnou publikaci na křídovém papíře, která
vytváří symbolický pendant k průběhu industrializace na Ostravsku. Za obrazový, mapový
a grafický doprovod jsou na místě slova chvály, není pouze jasné, proč na obálce k prvnímu
dílu o Moravské Ostravě je fotografie Josefské kolonie z Ostravy Slezské.
I když autoři považují svoji práci za uzavřenou, nemohu se ubránit dojmu, že
předložili „nedokončené“ dílo. Nepochybně se jim podařilo dát dohromady „informační
fundament“ jak avizovali v prvním svazku. Budoucí vyhodnocení desítek tisíc posbíraných
dat, jejich analytické nedo dokonce komparativní uchopení, však není v silách nezasvěceného
čtenáře, který se na projektu nepodílel. Při práci na recenzi jsem si opakovaně ve všech třech
dílech v tištěné i elektronické podobě ověřoval svá tvrzení a porovnával dílčí údaje napříč
popisovanými koloniemi. Přesto bych si netroufnul učinit dalekosáhlá zobecnění, protože
jsem pro ně nenašel jednoznačnou oporu. Vzhledem k tomu, že se ve vlastním výzkumu
zabývám vlivem „prostoru“ na ekonomický a sociální život a přístup historické topografie
je mi blízký, snažil jsem se empirické příklady uvedené v publikacích využít pro svoji práci.3
Ani tady jsem však nebyl o mnoho úspěšnější, protože autoři kladli historickým pramenům
jiné otázky než já a získali a zachytili tudíž jiná historická fakta, než která by zajímala mne.
Velmi bych se proto přimlouval za vydání čtvrtého svazku, ve kterém by autoři shrnuli své
závěry, zobecnili zjištěná data a umístili dělnické kolonie na souhrnnou mapu Ostravy, aby
si čtenáři mohli učinit celkovou představu o výsledcích jejich impozantního výzkumu.
Zdeněk Nebřenský

2
3

Martin JEMELKA, Na Šalamouně: společnost a každodenní život v nějvětší moravskoostravské hor‑
nické kolonii (1870–1950), Ostrava 2008, s. 175–180.
Od tkalcovského stavu k tovární výrobě: industriální architektura českých zemí v evropském kontex‑
tu, 1848–1914. Juniorský projekt č. GJ15–17658Y, který podpořila Grantová agentura České
republiky.
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Lumír DOKOUPIL – Ludmila NESLÁDKOVÁ – Radek LIPOVSKI
Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace
(od 60. let 19. století do první světové války)
Ostrava, Ostravská univerzita 2014, 416 s., ISBN 978-80-7464-729-1.
Česká historická demografie je vědním oborem s více než půlstoletou historií a mimořádně
závažnými badatelskými výsledky. V poslední době se však zdá, že zejména mladí badatelé
ztrácí o tuto náročnou disciplínu na pomezí historiografie a demografie zájem, a to i přesto,
že díky moderní výpočetní technice mají mnohem širší možnosti výzkumu, než jejich
předchůdci. Časopisecké studie, které u nás v současné době vycházejí, jsou převážně
dílem jednotlivců, kteří se mohou zaměřit pouze na obyvatelstvo konkrétní lokality,
zatímco zahraniční bádání jednoznačně směřuje k týmové kooperaci při analýze větších
vzorků populace. Je proto velkým přínosem, že se podařilo vydat knihu, jež je výsledkem
dlouhodobé spolupráce autorského kolektivu ostravské univerzity. Vedle tří autorů se
na jejím vzniku dílčími studiemi podílela řada dalších badatelů včetně studentů, kteří
zpracovávali cíleně zadaná témata v rámci svých kvalifikačních prací.
Předmětem studia se stala severovýchodní část dnešní České republiky, konkrétně
území Rakouského Slezska (které zůstalo součástí rakouské monarchie po roce 1742) a tzv.
moravský klín mezi Opavou a Těšínskem. Do analýzy bylo zahrnuto dvanáct někdejších
politických okresů a statutární města Opava, Frýdek a Bílsko. Předkládaná kniha se tedy na
rozdíl od většiny současných historickodemografických prací, které se obracejí k tradičním,
mnohdy víceméně zaostávajícím venkovským lokalitám, cíleně věnuje oblasti, jež ve
sledovaném období vykazovala patrně nejdynamičtější rozvoj v tehdejším Předlitavsku.
Největší předností knihy je skutečnost, že se zabývá veškerým obyvatelstvem sledovaných
lokalit, které bylo velmi pestré nejen sociálně, ale národnostně i nábožensky, neopomíjí ani
židovskou menšinu. Autoři věnovali dostatek prostoru a pozornosti i vylíčení životních
podmínek a získávání obživy zdejší populace, která vedle dělníků živelně se rozrůstajících
průmyslových center zahrnovala osadníky z podhorských vísek s tradičním způsobem
života. Stranou zájmu nezůstaly ani vysloveně negativní důsledky překotné industrializace
a urbanizace, včetně devastace krajiny a sociálních problémů, jako byl alkoholismus.
Kniha sleduje v podstatě všechny důležité aspekty populačního vývoje. Zabývá se
změnami struktury osídlení regionu a počtu obyvatel v jednotlivých regionech a konečně
tak analyticky popisuje vznik, rozvoj a dynamiku růstu lidnatých průmyslových center.
Pozornost poté přesunuje k příčinám a důsledkům tohoto vývoje a zabývá se přirozeným
pohybem obyvatelstva a migracím. V oddílu věnovaném přirozené měně se soustředí na
vyhodnocení ukazatelů sňatečnosti (hrubá míra sňatečnosti, protogamní a palingamní
sňatky, sňatkový věk), porodnosti (hrubá míra porodnosti, mrtvorozenost, manželská
a nemanželská plodnost) a úmrtnosti (hrubá míra porodnosti, věková skladba zemřelých,
dětská úmrtí), které sleduje jednak statisticky v delších časových úsecích pro jednotlivé
regiony, tak i na základě drobnějších sond pro konkrétní lokality.
Analyzovaná data jsou zpracována pomocí přehledových tabulek a grafů, díky
čemuž kniha nabízí velké množství srovnávacího materiálu pro další badatele. Na druhou
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stranu jen zřídka uvádí data dostupná pro jiné české či zahraniční regiony, které by zájemci
nabídly možnost rychlé komparace. Podobnou nepřívětivostí vůči čtenáři je i automatické
předpokládání znalosti některých demografických pojmů a postupů, které by mohly být
důsledněji vysvětlovány například v poznámkách pod čarou. Vstřícným gestem jsou naopak
kapitolky na úvod oddílů věnovaných jednotlivým demografickým událostem, které
popisují tradiční představy a rituály spojené se svatbou, narozením dítěte a umíráním.
Etnografické pasáže jsou však dosti krátké a v důsledku toho poměrně povrchní, což
kontrastuje s přesnými, „tvrdými“ analýzami demografických dat, které následují. Všechny
výše zmíněné nedostatky jsou ale pochopitelné, neboť bezesporu souvisí s redakčním
požadavkem dále „nenatahovat“ a nezahlcovat již tak dlouhý a obsažný text. Velmi důležité
a přínosné je naopak zařazení informací z dobového tisku, který přinášel zprávy například
o zdravotním stavu obyvatelstva a velice vhodným způsobem tak komentuje a doplňuje
statistická data a analýzy evidenčních pramenů.
Zásadním faktorem ovlivňujícím populaci severovýchodní části dnešní České
republiky byla migrace. Nová průmyslová sídla i rozvíjející se statutární města představovala
imigrační centra, která stahovala nejprve obyvatelstvo z nedalekých neindustrializovaných
lokalit a posléze lákala i příchozí z větších vzdáleností. Migrace přitom samozřejmě
ovlivňovaly přírůstek nejen poměrem přistěhovaných a odstěhovaných osob, ale odrážely
se i v mírách porodnosti a úmrtnosti, neboť za prací odcházeli především mladí lidé
v reprodukčním období života. Velmi zajímavá je v tomto kontextu statistika osob podle
místa pobytu ve vztahu k domovské obci či zahraničnímu původu.
Závěrečný oddíl knihy se zabývá skladbou obyvatelstva. Jeho strukturu podle
pohlaví, věku a rodinného stavu rovněž ovlivňovaly migrace a způsob obživy respektive
míra industrializace v sledovaných sídlech a regionech. Stejné faktory ovlivňovaly i konfesní
a národnostní situaci. Pro Slezsko, zejména Těšínsko, byl již v 18. století charakteristický
vysoký počet evangelíků, zatímco v moravských regionech a severozápadní části Slezska
udrželo výraznou převahu katolické vyznání, jen minimálně se zatím objevovalo bezvěrectví.
Specifickou skupinu zejména nově příchozích obyvatel představovali židovští migranti
zejména z Haliče. Sledování složitých národnostních poměrů tak jako jinde komplikuje
problematická kolonka „obcovací řeči“ uváděná v operátech rakouských sčítání lidu až
do roku 1910 a nevyhraněný postoj řady obyvatel k vnímání vlastní národnostní identity.
Kulturní a sociální rozdíly odrážela i gramotnost obyvatelstva, která úzce souvisela nejen
s hospodářským charakterem regionu, ale mimo jiné i problémem dětské práce.
Předložená monografie přinesla velké množství důležitých závěrů, které jsou o to
cennější, že až na výjimky dosud nebyly publikovány jinde. Poskytla tak více než solidní
faktografickou a komparační základnu a metodologickou inspiraci pro další výzkumy dějin
obyvatelstva na počátku statistického období. Lze jen doufat, že podobně koncipované
výzkumy založené na systematické interdisciplinární spolupráci se brzy objeví i jinde
a ozřejmí průběh modernizačních procesů i v dalších regionech.
Josef Grulich
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Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA
Arisierungsgewinnler: die Rolle der deutschen Banken bei der „Arisierung“ und
Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (1939–1945)
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag 2011, 428 s., ISBN 978-3447064323.
Práca významných českých historikov Drahomíra Jančíka, Eduarda Kubů a Jiřího Šoušu
je výsledkom, ako už je zrejmé aj z rozsahu a hĺbky vlastnej knihy, dlhoročného výskumu,
ktorí autori uskutočnili v celkom devätnástich archívoch v Českej republike, v Nemecku
a Rakúsku. Autori tu nadväzujú jednak na vlastný bohatý výskum hospodárskych a sociálnych
dejín českých zemí, ale tiež na (predovšetkým v nemeckom jazyku) vychádzajúce knihy
a štúdie k úlohe bankových inštitúcií v procese arizácie židovského majetku. Hoci sa môže
zdať, že téma „hospodárskej vojny proti Židom“, ak by som parafrázovala zásadný príspevok
k problematike od Harolda Jamesa,1 je už dostatočne prepracovaná, obsiahla monografia
kolektívu autorov z Karlovej univerzity dokazuje opak.
V centre pozornosti trojice autorov stoja nemecké banky – a prívlastok „nemecký“
tu neoznačuje nemeckojazyčnú správu danej inštitúcie, ale skôr jej politickú (čiže národne
socialistickú) orientáciu. To, čo v tomto prípade určuje „nemeckosť“ je teda predovšetkým
vysoká miera kolaborácie (uvedené sa týkalo predovšetkým Böhmische Escompte‑Bank
a Böhmische Union‑Bank, prepojených s podstatne väčšími Dresdner Bank a Deutsche
Bank, a ďalej Kreditanstalt der Deutschen in der Tschechoslowakei). Ako autori presvedčivo
ukazujú, kolaborácia prostredníctvom účasti na arizačnom procese bola vyhradená
nemeckým inštitúciám – tie české boli zo štátom sponzorovaného procesu okrádania
Židov vylúčené. Téma kolaborácie pritom prestupuje celou knihou – a v súvislosti s týmto
si dovolím tvrdiť, že pridaná hodnota monografie nespočíva nielen v tom, že definitívne
uzatvára diskusiu o tom, do akej miery boli nemecké bankové inštitúcie v protektoráte
aktívnymi prisluhovačmi nacistického režimu alebo naopak pasívnymi obeťami systému.
Význam práce tkvie tiež v tom, že niektoré témy – napríklad práve onu kolaboráciu – ďalej
problematizuje, ako napokon ukážem aj neskôr.
Druhým ústredným termínom práce, pri ktorom by som sa chcela tiež zastaviť, je
výstižné spojenie Arisierungewinnler, ktoré by sme do slovenčiny mohli (už o poznanie
viac kostrbato) preložiť ako prospechári arizácie. Kto boli tí, ktorí mali z arizácie prospech?
Pre české banky, ukazuje Jančík, Kubů a Šouša, bolo ekonomické ťaženie proti Židom
nevýhodné. Ak teraz odhliadneme od dôležitejších morálnych otázok, české banky prišli
spolu so stratou židovských zákazníkov tiež o časť svojho zisku. Nemecké banky, ktoré
s okupačnou správou najprv neformálne a od apríla 1939 tiež formálne spolupracovali, sa
procesu arizácie nielenže aktívne zúčastnili, ale na ožobračovaní Židov sa tiež významne
obohatili. Holokaust, ukazuje trojica autorov, tvoril vedľa Judenjagt tiež Profitjagd.
Viac ako štyristostránková kniha má logickú štruktúru, ktorá čitateľovi pomáha
orientovať sa v texte – a vracať sa ku konkrétnym otázkam. Na úvod, v ktorom autori
1

Harold JAMES, The Deutsche Bank and the Nazi Economic War against the Jews: The Expropria‑
tion of Jewish‑Owned Property, Cambridge – New York 2001.
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bližšie rozoberajú výskumné otázky knihy, použitú metodológiu a zdroje, pričom
následne rozoberajú existujúcu sekundárnu literatúru a prácu tak zasadzujú do kontextu
už existujúceho výskumu, nadväzuje sedem kapitol, ktoré spolu pokrývajú tri hlavné
zložky či komponenty, ktoré spolu tvorili široko definovaný arizačný proces. Jedná sa
o „vnútornú“ či „osobnú“ arizáciu, ktorá spočívala v prepúšťaní osôb židovského pôvodu
a mala tak za následok ďalšiu pauperizáciu tejto skupiny obyvateľov. Ako je zrejmé hneď
z prvej kapitoly (venujúcej sa práve „reorganizácii“ bankového systému), k „odžidovšteniu“
dochádzalo hneď po obsadení českých zemí 15. marca 1939 a predstavovalo prvý krok
v honbe za židovským majetkom. Práve kapitola k „vnútornej“ arizácii, však poukazuje na
krehkú hranicu, ktorá oddeľuje aktívnu spoluprácu na arizácii od pasívnej úlohy v celom
arizačnom procese. Pretože bol pragmatický postoj českých peňažných inštitúcií príkladom
kolaborácie, odporu či vyčkávania?
Zvyšné kapitoly knihy sa potom venujú arizácii v užšom význame slova (kedy sa
židovský majetok dostal priamo pod správu bankových inštitúcií) a širšom význame slova
(v ktorom úloha bank bola vedľajšia). V prvom prípade dáva prácu presvedčivú (a súhlasnú)
odpoveď na otázku, či aktivity nemeckých bank mali za cieľ sa na arizačnom procese obohatiť.
O poznanie menej je v historiografii reflektovaná problematika bankových a šporiacich
účtov, poistení, cenných papierov, zlata, ale predovšetkým správy firiem a obchodných
spoločností, ktoré prešli pod „árijské“ vlastníctvom. V tomto smere je veľmi dôležitá kapitola
o arizačných pôžičkách, udeľovaným ako malým, z hospodárskeho hľadiska viac či menej
významným firmám a inštitúciám, ale tiež vlastným bankám. Kým vlastný výnos, ktoré takéto
pôžičky priniesli, nie je možné spočítať, ich hospodársky význam bol veľký a spočíval v dvoch
rovinách. Na jednej strane to bol vlastný úrok, ktorý prinášal pravidelné splátky v priebehu
niekoľkých rokov, na strane druhej predstavovali pôžičky spôsob získavania nových klientov
a ich obchodných aktivít. Práve týmto spôsobom si nemecké banky mohli kompenzovať
straty, ktoré im spôsobil „odchod“ klientov židovského pôvodu.
Ak by som to zhrnula, tak spektrum tých, ktorí na holokauste profitovali, sa zdá byť
aspoň tak veľký ako je plejáda spôsobov, ktorým nacisti a ich prisluhovači okrádali Židov.
Krádež však je dvojstranný proces, ktorý vedľa svojich obetí má aj tých, ktorí si ulúpeným
majetkom polepšili (a teraz je jedno, či sa tak stalo pod dohľadom štátu, ako to ukazuje
práve príklad nemeckých bánk, alebo prostredníctvom lúpeží židovského majetku po
deportovaných židovských susedoch, napríklad). Práca Drahomíra Jančíka, Eduarda Kubů
a Jiřího Šoušu tak opätovne potvrdzuje nutnosť zahrnúť hospodárske a sociálne dejiny
všeobecne a arizáciu konkrétne do dejín holokaustu v českých zemiach i mimo ne.
Hana Kubátová
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Gregor FEINDT
Auf der Suche nach politischer Gemeinschaft. Oppositionelles Denken
zur Nation im ostmitteleuropäischen Samizdat 1976–1992
Berlin – Boston, De Gruyter Oldenbourg 2015, 403 s., ISBN 978-3-11-041977-1.
V roce 1980 si brilantní esejista a filozof Milan Šimečka posteskl nad tím, jak málo vlastě
rozumí „společenství strachu“, ve kterém žije. Trápilo jej, že i mezi vzdělanými lidmi
„převládá skepse a rezignace na jakoukoli zodpovědnost za osud národního společenství“.1
Nebylo to přitom poprvé ani naposled, co se Šimečka pokusil poukázat na základní atributy
„obnovení pořádku“ a nešetřil přitom kritiky na adresu českého národa. Na stránkách
československého samizdatu a exilových časopisů se přitom od počátku sedmdesátých let
objevovaly texty, konfrontující český národ s krizovými momenty vlastních dějin. Ostatně
filozof a sociolog Miloš Havelka trefně poznamenal, že bychom v Evropě jen obtížně
hledali národ, „který by věnoval tolik intelektuálního úsilí filosoficko‑historickým úvahám
o sobě samém“.2 „Z čeho se skládá duše, charakter, podstata, osud, poslání národa nikdy
nespočítáš,“ napsal v roce 1977 autor, užívající pseudonym Dalimil. „Dalo by se dokonce
možná tvrdit,“ pokračoval literární kritik a publicista Antonín Jaroslav Liehm, „že je těch
ingrediencí v každém národě v podstatě stejně, jen osvětlení se mění, podle situací.“3
Představám o národu a jeho dějinném poslání se věnuje i kniha německého historika
Gregora Feindta. Autor si vytyčil opravdu náročný úkol, představit opoziční myšlení
o národu hned ve třech zemích současně. Soustředil se přitom na problematiku utváření
nových konceptů politického řádu v prostředí československého, polského a maďarského
disentu v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století a jejich vlivu na transformační
proces počátku devadesátých let. Kniha jako celek představuje nesporný přínos do pozvolna
se rozšiřující knihovny o vzájemném myšlenkovém transferu zástupců opozice napříč
hranicemi východního bloku a vyvolá nejspíše i další odbornou diskusi, tím spíše, že někteří
němečtí recenzenti akcentují její význam pro pochopení aktuální „konjuktury nacionalismu
ve východní Evropě“.4 Autor přitom na sebe vzal svým způsobem nevděčný úkol, neboť svá
zjištění vystavil konfrontaci tří národně specifických diskurzů, kde o minulosti a povaze
národa panuje vše možné, jen ne shoda.
V úvodní pasáži autor upozornil, že národ je „potenciálně rozporuplný, situačně
konstruovaný a nelineární výraz sociálně závazného řádu“ (s. 20), který podléhá různým
intepretacím a dlouhodobým změnám. Obecně jej však lze chápat jako politické
společenství. Opíraje se o postulát historické sémantiky německého historika Jörna
Leonharda, kladoucího důraz na srovnávání pojmů v jejich dějinném kontextu, se autor
1
2
3
4

Milan ŠIMEČKA, Společenství strachu, Listy 10, 1980, č. 1, s. 38.
Miloš HAVELKA (ed.), Spor o smysl českých dějin 1895–1938, Praha 1995, s. 7.
DALIMIL (Antonín J. LIEHM), Obrana národa (říjen 1977), in: Antonín Jaroslav Liehm,
Názory tak řečeného Dalimila, Praha 2005, s. 189.
Florian PETERS, (recenze) in: Sehepunkte. Rezensions journal für die Geschichtswissenschaften
[online] 16, 2016, č. 7–8. Dostupné z: http://www.sehepunkte.de/2016/07/28246.html (ověřeno 6. 10. 2016).
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zamyslel nad možnou souvislostí mezi angažováním za lidská práva a potřebou vypořádání
se s národními mýty a traumaty v geografickém prostoru středovýchodní Evropy, na jehož
utváření měl mimořádný význam postoj k národnostním menšinám.
Určujícím pramenným zdrojem práce se staly vybrané samizdatové a exilové
texty, v nichž autor hledal příklady politického myšlení o národě. Využity přitom byly
zejména sbírky Výzkumného ústavu pro východní Evropu při Univerzitě v Brémách
(Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, FSO) a maďarského Open Society
Archives při Středoevropské univerzitě v Budapešti. Mimo autorův záběr naopak zůstaly
fondy Libri prohibiti a poněkud překvapivě v knize nenajdeme ani odkaz na internetové
digitalizační projekty, které volně zpřístupnily úctyhodné množství československých
samizdatů a klíčových exilových časopisů.5
Kniha je tvořena pěti kapitolami a pokrývá časové rozpětí let 1976 až 1992, přičemž
hlavní důraz byl položen na období do roku 1989. V rámci první kapitoly jsou nejprve
velmi stručně nastíněny společensko‑politické souvislosti vzniku „nové opoziční strategie“,
pro kterou představoval „helsinský efekt“ jeden z klíčových impulsů. Vznikem Výboru
na obranu dělníků (KOR) a Charty 77 se dle autora objevila ve středovýchodní Evropě
nová forma opozičního hnutí, vyznačující se příklonem ke společnosti a sebeomezováním
vlastních cílů. Nutno bohužel dodat, že bohatá studnice textů o Chartě 77 a jejím zrodu
v knize využita nebyla. Ponechme stranou drobnou nepřesnost údaje o počtu prvních
signatářů této občanské iniciativy, i to že Václav Havel esej Moc bezmocných nenapsal
jen několik měsíců po procesu s Plastiky, tvrzení, že jádrem Charty 77 byli „socialističtí
revizionisté a křesťané různých konfesí“ (s. 45) je však zavádějící.
Konstatování, že na rozdíl od Polska se v Československu v rámci Charty 77
zpočátku neobjevila žádná konkurující si opoziční seskupení (s. 52), naznačuje nepochopení
základních intencí této iniciativy i dobových souvislostí. Jejím specifikem bylo právě to,
že se v ní sešli zástupci rozmanitých opozičních proudů předchozích let, kteří přirozeně
neopustili své vize, v Prohlášení Charty 77 z ledna 1977 však nalezli onen „minimální, ale
zato společný jmenovatel všeho, za co je nezbytně třeba přijmout riziko nových a nových
porážek“, jak v roce 1977 napsal v knize hojně citovaný Petr Pithart.6 S ohledem na
vzájemnou reflexi československé a polské opozice by jistě stálo za zmínku, že při debatě
o budoucí podobě Charty 77 padl i návrh, zohlednit organizační strukturu KORu.7 Opírá
‑li autor své tvrzení, že se Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) zastával
pouze pronásledovaných disidentů (s. 52), o odkaz na knihu historika Milana Otáhala,
pak tento v ní naopak vyzdvihl, že orientací na všechny perzekvované v Československu
5

6
7

Jedná se jednak o projekt k dějinám Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, nabízejícím
například periodikum Informace o Chartě 77 – www.vons.cz – nebo o webový portál Scriptum –
www.scriptum.cz –, zpřístupňujícím několik desítek samizdatových a tamizdatových titulů, včetně Pelikánových Listů či Tigridova Svědectví.
Petr PITHART, Nečekání na Godota (červenec 1977), in: Tentýž: Dějiny a politika. Eseje a úvahy
z let 1977–1989, Praha 1990, s. 312.
Petr UHL, Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla, Praha 1998, s. 26; Blanka CÁSAŘOVSKÁ –
Vilém PREČAN, Charta 77. Dokumenty 1977–1989. Přílohy, Praha 2007, s. 2.
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opustil VONS počáteční trend Charty 77, upozorňovat převážně na pronásledování jejích
signatářů.8 Obecně lze shrnout, že předkládaný historický kontext vývoje československé
opozice představuje největší slabinu celé knihy.
Přínosné jsou naopak následující kapitoly, analyzující národně specifický diskurz
o vztahu k minulosti, národním menšinám a vzájemné percepci napříč hranicemi.
S ohledem na únosný rozsah recenze se soustředím především na to, jakým způsobem
se autor vypořádal s tím československým. Autor se soustředil na několik autorů – Jana
Patočku, Václava Havla, Petra Pitharta, Jana Mlynárika a tzv. Podivena (P. Pitharta, Milana
Otáhala a Petra Příhodu), jejichž texty vyvolaly plodnou a někdy i dost hektickou diskusi.
Vychází přitom z Patočkova důrazu na autenticitu jako klíčové podmínky překonání
krize českého národa, který musí jednak znovu získat odvahu bránit vlastní svobodu
a demokracii, jednak se zbavit jazykového nacionalismu (s. 89).
Havlovu esej Moc bezmocných a Bendovu Paralelní polis pak autor označil za dva
nejvýznamnější pokusy o vyvedení Charty 77 z krize, do které se dostala po Patočkově smrti.
Nepovšimnuty naopak ponechal texty Jana Tesaře, Jaroslava Šabaty, Ladislava Hejdánka,
Miroslava Kusého či Petra Uhla, kteří se na přelomu let 1977 a 1978 potýkali s podobnými
otázkami. Teprve v Pithartově textu Pokus o vlast z roku 1979 spatřuje Feindt adekvátní
reakci na chybějící opoziční koncepci. Tento text byl bezesporu velmi zajímavý a podnětný
a není divu, že vyvolal i značnou reakci, která je v knize náležitě zdokumentována. Pithartovo
varování před nebezpečím výlučnosti malého „národa disidentů“ a velkého „národa mlčenlivé
většiny“ však celkově nevybočovalo z dobové debaty o tom, že je zapotřebí oslovit společnost
a nenechat se uzavřít v opozičním ghettu. Upřímně myšlený „nedisidentský“ koncept
odpovědné a kvalitní práce a jistá kritika radikálů, kteří se osvědčují skrze negativní reakci
moci,9 navíc nepřišla zrovna ve vhodný okamžik, neboť v tu dobu poslal komunistický
režim jádro VONSu do vězení. Autor přitom dospěl k závěru, že rozvětvená debata o smyslu
českých dějin sice v rámci opozice nevyústila v konsenzus, byla však součástí liberálního
konceptu kritické národní sebereflexe ve středovýchodní Evropě, postulujícího svobodu
a právo jednotlivce jako základ každého svobodného národa (s. 134–135).
Otázce vztahu k vlastní minulosti jako determinujícímu faktoru národního
sebeurčení se věnuje třetí kapitola knihy. Autor tu v rámci československého diskursu
analyzoval dva velmi důležité texty. Tím prvním byl dokument Charty 77 Právo na dějiny
z roku 1984, druhým pak Podiven – Češi v dějinách nové doby (1848–1939), kniha trojice
autorů, která však vyšla až po listopadu 1989. Zejména první text vyvolal skutečně velkou
odezvu, která byla do značné míry způsobena již okolnostmi jeho zveřejnění. Problém však
nebyl, jak tvrdí autor, že text vyšel „bez jinak obvyklého souhlasu mluvčích“ (s. 160), nýbrž
že byla porušena zaběhnutá ediční praxe. Přestože se totiž jednalo o příspěvek k diskusi,
který nevyjadřoval názory většiny chartistů, a jako takový tak měl být zveřejněn pouze jako
příloha uvozujícího dokumentu Charty 77, byl vydán jako její samostatný dokument, což
přirozeně přidalo na vážnosti jeho obsahu. Autor správně vystihl, v čem spočíval význam
8
9

Milan OTÁHAL, Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989, Praha 2011, s. 188.
Petr PITHART, Pokus o vlast (1979), in: Tentýž, Dějiny a politika, Praha 1990, s. 334.
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tohoto textu, který otevřeně obvinil mocenský establishment z instrumentalizace dějin
a nastínil navíc situaci oficiální historiografie v těch nejčernějších barvách. Plně lze souhlasit
i s tím, že dokument provázela mimořádně dlouhá a navíc poněkud vyhrocená debata. Za
poněkud přehnané je však nutné označit tvrzení, že jeho kritici odmítli využít nefalšované
dějiny jako prostředek v konfrontaci s režimem (s. 169).
Z kritiků Práva na dějiny si autor navíc vybral pouze některé – především Milana
Hübla a Luboše Kohouta – a zcela pominul konstruktivní text Jaroslava Mezníka, jenž
se dostal do poněkud paradoxní situace obhájce instituce (bývalého Historického ústavu
Československé akademie věd), ze které byl kvůli svým kritickým postojům po roce 1968
vyhozen.10 Přitom značná část ve Feindtově knize analyzovaného textu Dějiny a dějepisectví
jako kulturní fenomény, kterým autoři Práva na dějiny reagovali na vznesenou kritiku
z řad nezávislých historiků, byla přímou odpovědí právě tomuto moravskému historikovi.
Zdařilým způsobem autor naopak přiblížil druhý z vybraných textů, jehož ideové kořeny
spadají do druhé poloviny sedmdesátých let. Kniha Podiven, jejíž reflexi znesnadnila
proměna dějinné atmosféry v čase jejího vydání, je svým způsobem opravdu neprávem
opomíjena a je dobře, že na ni autor upozornil.
Za nejzdařilejší a nepřínosnější lze označit předposlední kapitolu knihy, obohacující
předchozí vnitřní opoziční národní sebereflexi o vnější perspektivu. Na stránkách samizdatu
a exilových časopisů se opakovaně objevovaly úvahy o situaci u sousedů a jejím možném
dopadu na domácí poměry. Mimořádný rozmach polské Solidarity tak nemohl neovlivnit
představitele československé a maďarské opozice. Národně specifické úvahy o vztahu
k minulosti a současnosti měly dle autora zpočátku charakter alternativního vyprávění,
vzájemná reflexe však přispěla i k potřebě prolomení řady tabuizovaných témat, jakými
byly například vztah k národnostním menšinám či německá otázka. Souvislost mezi
polskou nezávislostí a německým znovusjednocením, stmelující význam ochrany maďarské
menšiny žijící v zemích východního bloku pro maďarskou opozici i společné úvahy o vztahu
k Sovětskému svazu a potřebě „evropeizace našeho myšlení“ v rámci debaty o střední Evropě
tu jsou přiblíženy velmi podnětným způsobem. Autor dospěl mj. k zjištění, že český samizdat
se vztahům se sousedními národy věnoval dříve než samizdat polský a maďarský (s. 265).
S ohledem na československý přínos k debatě o Evropě je škoda, že autorově
pozornosti ušla práce Jiřího Dienstbiera Snění o Evropě z roku 1986. Rovněž dokument
Charty z března 1985 – Pražská výzva –, ve kterém bylo rozdělení Německa označeno
za jednu z překážek pro vytvoření Evropy „jako společenství rovnoprávných partnerů“,11
měl být alespoň zmíněn, tím spíše, že v knize je věnován značný prostor (s. 206–221)
textu historika Jána Mlynárika Tézy o vysídlení československých Nemcov z roku 1978
a následné bouřlivé reakci na něj. Mnozí z představitelů československé opozice, kteří se
k Pražské výzvě připojili (například Jan Šimsa či Ladislav Hejdánek), tak učinili právě proto,
10 Jaroslav MEZNÍK, Kritický komentář k dokumentu CH 77 č. 11/84 Právo na dějiny, Informace
o Chartě 77 7, 1984, č. 11, s. 22–29; Tentýž, Podruhé a naposledy o dokumentu Právo na dějiny,
Informace o Chartě 77 8, 1985, č. 5, s. 5–9.
11 Blanka CÁSAŘOVSKÁ – Vilém PREČAN, Charta 77. Dokumenty 1977–1989, svazek 2, Praha 2007, s. 693.
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že odmítali projevy nelidského zacházení s německým obyvatelstvem, kterých byli koncem
války a během prvních měsíců míru očitými svědky. Autor správně upozornil, že snaha
tematizovat morální stránku odsunu německého obyvatelstva se v Československu objevila
řadu let před Mlynárikem a postřehl i reakci režimu, který v Tezích spatřil příležitost, jak
diskreditovat opozici v očích veřejnosti.
Přestože časový přesah do počátku devadesátých let se občas objevuje i v předchozích
kapitolách, věnuje se autor vlivu a proměně opozičních představ o národě na počátku
transformačního období především v závěrečné kapitole. Srovnáním politického myšlení
o národě ve vybraných zemích dospěl Feindt k závěru, že lze sice najít vzorce, jež se
objevily ve všech třech zemích, nelze prý však hovořit o nějakém myšlenkovém propojení.
Účinek klíčových opozičních textů tak zůstal omezen na národní kontext, byť docházelo
k vzájemným projevům solidarity a v samizdatech byly publikovány překlady vybraných
autorů. Ke skutečně účinnému transferu a propojení došlo podle něj až v druhé polovině
osmdesátých let, kdy se o slovo přihlásila nová opoziční generace s důrazem na mírovou
problematiku a na otázky ochrany životního prostředí. Vzájemná solidarita představitelů
opozice pak vedla spíše k utvrzení opozičního a národního sebechápání, než aby
provokovala k hledání smyslu daného národa (s. 298).
Autor výstižně konstatoval, že pocit vzájemné sounáležitosti během protirežimních
demonstrací záhy vyprchal. Představitelé opozice se v důsledku pádu komunistického
režimu ocitli před obtížnou výzvou, převést svou představu o podobě národa do
proměněných společenských poměrů. Mobilizační účinek morálních výzev byl časově
omezen a záhy se tak ukázalo, že patriotismus a nacionalismus ve středovýchodní Evropě
korelují jak s uznáním lidských práv, tak s etnickou intolerancí (s. 316). Velmi stručně pak
autor naznačil, že transfer opozičních představ do nově vzniklého společenského řádu
závisel do značné míry na integraci jejich protagonistů do politiky. Pouze jednotlivcům jako
byli Václav Havel či Árpád Göncz se podle něj podařilo výrazněji rozvinout postopoziční
politiku a stát se morálními autoritami (s. 324).
Feindtova kniha představuje zajímavý a inovativní pokus o transnacionální
uchopení doposud spíše opomíjené problematiky opozičního myšlení o národu. Její autor
využil úctyhodné množství literatury a samizdatových textů a dokázal z jejich pestré
palety vybrat takové, které již v době svého publikování vyvolaly debatu v opozičním
prostředí. Odborné veřejnosti tak nabídl rozsáhlý soubor úvah představitelů opozice
v Československu, Polsku a Maďarsku o národě v období „pozdního socialismu“. Zatímco
výběr textů lze jednoznačně ocenit, pak největší slabinu představuje, bohužel zejména
v případě pasáží o Československu, jejich zasazení do dobového kontextu. V knize lze
narazit na řadu nepřesností a zavádějících tvrzení. To poškozuje celkový dojem z jinak čtivé,
v konečném důsledku však poněkud ambivalentně vyznívající práce.
Tomáš Vilímek
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ZPRÁVY O LITERATUŘE
Obecné
Franz SCHÖN – Dietrich
SCHOLZE (Hrsg.)
Sorbisches Kulturlexikon
Bautzen, Domowina‑Verlag 2014, 579 s.,
ISBN 978-3-7420-2229-5.
Existence nejmenšího středoevropského
národa je trvale komplikována nejen postavením malého slovanského ostrůvku
v germánském moři, ale též rozdílností
dvou spisovných jazyků (hornolužického,
který je bližší češtině, a dolnolužického,
blízkého polštině) pro tak malé etnikum.
Přesto se jeho vědečtí představitelé rozhodli vydat vlastní kulturněhistorickou
encyklopedii, jakou postrádají i některé
národy mnohonásobně početnější. Ačkoli
dnes Lužičtí Srbové čítají jen asi padesát
až šedesát tisíc příslušníků, a třebaže tomu
odpovídá i nevelká kapacita tamní vědecké obce, dokázali zorganizovat reprezentativní interdisciplinární tým, čítající asi
osm desítek autorů. Výsledkem tohoto
úsilí se stalo společné dílo lužickosrbských
a německých badatelů, vytvořené s přispěním českých a polských specialistů, které
samo o sobě představuje pozoruhodnou
ukázku středoevropské vědecké spolupráce. Mezi autory hesel se objevili čelný
německý znalec lužických dějin Joachim
Bahlcke, polský medievista Jerzy Strzelczyk, český etnolog a badatel o etnických
menšinách Leoš Šatava, německý slavista
literárněvědného zaměření Ludger Udolph
a další mezinárodně uznávaní odborníci.
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Zpracování lexikonu navázalo na mezinárodní sorabistické bádání a na pokusy o encyklopedické zvládnutí této tematiky, o něž
usiloval vynikající český sorabista Josef Páta
již ve třicátých letech 20. století a poté český
slavista Jan Petr, který se v šedesátých letech
zaměřoval spíše na podklady pro lužickosrbský biografický lexikon. V nepříznivých
podmínkách nacismu a komunismu tyto
záměry ztroskotaly, v osmdesátých letech
se uskutečnil pouze záměr biografického
slovníku. Nicméně institucionální zakotvení sorabistiky na univerzitách v Německu
i v zahraničí po druhé světové válce a badatelská činnost Lužickosrbského institutu
v Budyšíně a Chotěbuzi umožnily v současné době realizovat dílo, jehož záměrem
je ukázat světu původ, tradice a identitu
Lužických Srbů v rámci současné Evropy.
Specifický přístup Lužických Srbů k vlastním dějinám je podstatně ovlivněn skutečností, že nikdy v dějinách neměli vlastní
stát a po víc než tisíc let byli vystaveni soustavnému germanizačnímu tlaku. Proto ve
svém pojetí historické encyklopedie nutně
rezignovali na problémy politického systému, administrativy, vojenství atd., zato však
se soustředili na ty aspekty vlastního vývoje,
které vyjadřuji jejich identitu – duchovní
a hmotnou kulturu včetně folklóru. Nehledě na toto zúžené pojetí je lužickosrbský
lexikon v tematizaci dějinných segmentů blízký Akademické encyklopedii českých dějin (zatím svazky I
–IV, Praha
2009–2015), neboť – na rozdíl od řady
jiných historických encyklopedií – neuvádí samostatná hesla o osobnostech ani
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o lokalitách (s výjimkou několika nejdůležitějších kulturních center). Nenahrazuje
tedy ani biografický lexikon ani historicko
‑topografickou příručku o Lužici.
Hesla jsou pojata jako tematické shrnutí základních problémů dějin, kultury a jazyka
Lužických Srbů. Podávají komprimované
informace s výběrovou bibliografií, názornými mapkami a vhodně volenou obrazovou
dokumentací. Celkem 230 hesel rozdílného rozsahu (od jednoho sloupce po několik stran) zahrnuje celý rozsah tematiky ve
smyslu územním (Horní a Dolní Lužice)
i etnickém (oblast jazyků hornolužického
a dolnolužického). Osoby jsou v heslech samozřejmě zmiňovány, ale jejich bližší datační identifikaci přináší rejstřík osobních jmen,
což ku prospěchu věci zbavuje vlastní výklad
nadměrné faktografické zátěže.
Vedle klíčových témat (Lausitz, Sorben, Sorabistik, Sorbengesetze, Sorbisch, Sprach
politik a několika dalších) jsou v heslech
zpracovány všechny základní sféry historického vývoje Lužických Srbů, zejména demografie (statistické údaje a problematika
sčítání příslušníků lužickosrbského etnika),
jazyka (nářečí, místní názvy, toponomastika), hospodářského postavení (zemědělství,
řemesla, hornictví, industrializace), sociálního vývoje (asimilace, vystěhovalectví,
spolky), školství a kultury (výtvarné umění,
literatura, divadlo, hudba – vše s důrazem
na projevy lidové kultury, píseň, tanec,
ztvárnění krojů), média (film, rozhlas, televize) a náboženský vývoj (christianizace,
církevní organizace, reformace, úloha Bible
a její překlady, evangelíci a katolíci).
Vzhledem k nesamozřejmému postavení slovanských ostrůvků uprostřed kompaktního německého osídlení byli Lužičtí
Srbové v celých svých dějinách vystaveni
bilaterálním interetnickým kontaktům, ale
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zároveň měli značně ztížené možnosti při
navazování širších mezinárodních vztahů.
Tato zajímavá tematika je osvětlena v řadě
hesel, která zachycují snahy o dosažení
autonomie, ale také vzdělávací, kulturní
a vědecké aktivity. Nejen německé, ale i české, polské a francouzské prostředí se stalo
rámcem, v němž se projevoval zájem o Lužické Srby a v němž se mohly do jisté míry
realizovat jejich ambice. Tematizaci přináší
heslo věnované společnostem propagujícím podporu a přátelství s Lužickými Srby,
z nichž první byla založena roku 1907 v Praze, stejně jako pojednání o pražském Lužickém semináři a Hórnikově knihovně v Praze, či o lužické tělocvičné organizaci Sokol,
která vznikla podle českého vzoru. Ostatně
prominentní místo mezi hesly věnovanými
centrům lužickosrbské kultury zaujímá Praha a opakovaně je zdůrazněn inspirativní
a podpůrný význam českého prostředí.
Encyklopedie směřuje k širšímu okruhu zájemců, ale udržuje si vědecký charakter, který
je vyjádřen nejen uváděním bibliografických
údajů u jednotlivých témat, ale také zařazením samostatných hesel o infrastruktuře
a pramenných východiscích humanitního
výzkumu (archivy, muzea, knihovny, bibliografie, knihtisk) i o vývoji těch vědních
oborů, které jsou v prostředí malého etnika
důležité – jazykověda, lexikografie, literární
věda, národopis, dějepisectví; posledně zmíněné heslo naznačuje proměny tematického
zaměření historiografie na lužickém území
od osvícenství do současnosti.
Systematicky uspořádaný souhrn základních poznatků o dějinách a kultuře Lužických Srbů podává výstižný obraz jednoho
z „nestátních“ národů střední Evropy, který
se ve středověku a na počátku novověku
vyvíjel v rámci českého státu, ale od 17. století bylo jeho sídelní území trvale zahrnuto
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do Saska, Pruska a posléze Německa. Je to
mnohostranně užitečný zdroj informací
pro každého zájemce o pestrou národnostní problematiku střední Evropy. Skutečnost, že byl lexikon vydán v němčině, zpřístupňuje tuto opomíjenou tematiku i mimo
tradiční zájmový okruh slovanských studií.
Jaroslav Pánek
Krzysztof OŻÓG – Krzysztof FOKT –
Maciej MIKUŁA et alii
(ed. Wacsław Uruszczak)
Profesorowie Wydziału Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego I,
1364–1780
Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego 2015, 454 s.,
ISBN 978-83-233-3738-6.
Przemysław M. ŻUKOWSKI
(ed. Dorota Malec)
Profesorowie Wydziału Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego II,
1780–2012
Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego 2014, 682 s.,
ISBN 978-83-233-3663-1.
Wacsław Uruszczak a Dorota Malec, výrazné osobnosti polské právní historiografie
a zároveň i Jagellonské univerzity jako takové, se ujali redigování velkého biografického slovníku právnické fakulty krakovské
univerzity (Wydzial Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego – UJ) od založení univerzity roku 1364 do roku 2012,
přičemž v publikaci jsou – zásluhou všech
jejích autorů – zahrnuti všichni profesoři
a docenti dané fakulty (zemřelí před koncem května 2014, kdy byl redakčně uzavřen
druhý svazek), a to i v takovém případě, že
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došlo pouze k jejich jmenování (habilitování), aniž by reálně kdykoli zahájili výuku,
jakkoli samozřejmě takovýchto osobností je
jen minimum.
Vedle úvodních pasáží z pera obou editorů
a Przemysława M. Żukowskiho, které podávají (částečně také v angličtině) stručné
dějiny právnické fakulty UJ, jejích jednotlivých kateder, procedur spjatých s habilitacemi a profesorskými řízeními, ale také
jejího vlivu na polskou právní praxi od
středověku do současnosti, je třeba zmínit
zásady autorů pro tvorbu biografických
hesel, soupisy zkratek, archivních pramenů
a použité literatury, a to nejen v celkovém
shrnutí, ale zejména u jednotlivých hesel,
která tak umožňují další využití pro práci nad
tématy, která uživatele slovníku zaujmou.
Více než pět set biogramů představuje
ucelený soubor k dějinám nejvýznamnějšího – a také nejstaršího – polského právnického a právněhistorického pracoviště,
je také dobrým základem pro budoucí nové
zpracování dějin fakulty. Cenný materiál
představují však biogramy – obvykle doprovázené i portrétem dané osobnosti (případně ukázkou rukopisu či titulním listem
stěžejního díla) – nejen vzhledem k působení osobností na krakovské univerzitě či
k jejich vědeckému dílu, ale také k širším
souvislostem jejich akademických a politických kariér a peregrinací. Někteří profesoři
krakovské univerzity byli částečně spjati –
i díky společné historii Haliče a českých
zemí v habsburské monarchii – také s českým prostředím, s politikou střední Evropy
(Rakousko‑Uherska) či přímo s pražskou
univerzitou. I k tomu tak anotovaná publikace přináší řadu konkrétních poznatků.
Bohumil Jiroušek
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Lenka MERGLOVÁ PÁNKOVÁ
Keramická škola v Bechyni 1884–1948.
Umělecká keramika: historismus secese
moderna
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni 2015,
232 s., ISBN 978-80-7247-114-0.
Sto třicáté jubileum od založení Střední
uměleckoprůmyslové školy v Bechyni se stalo podnětem pro podrobné zpracování historie a uměleckého vývoje této první české
školy specializované na výuku oborů z oblasti navrhování a výroby keramiky. Autorkou publikace je zkušená muzejní kurátorka
a badatelka v oblasti historických silikátů.
Bechyňská škola, spojená s řadou významných osobností české kultury (např. Otto
Gutfreund, Helena Johnová nebo v poválečné éře Karel Kryl), překročila svým význa
mem hranice regionu a stala se kulturně historickým fenoménem svého druhu.
Odbornou školu keramickou se v Bechyni podařilo otevřít po několikaletých přípravách roku 1884. Vznikala v době, kdy
odborné uměleckořemeslné školy byly na
území podunajské monarchie zakládány
s ustálenou metodikou pod dohledem c. k.
Ministerstva kultu a vyučování a za podpory Rakouského muzea umění a průmyslu ve
Vídni. Podstatným impulzem pro obrodu
uměleckých řemesel a následně organizaci
odborného školství se stala Světová výstava
v Londýně roku 1851 (např. r. 1856 vzniká v Kamenickém Šenově nejstarší sklářská
škola). Skutečnou vlnu zakládání odborných škol v podunajském soustátí však motivovala zejména Světová výstava ve Vídni
v roce 1873. Rakouské úřady povolovaly
a podporovaly vznik uměleckořemeslných
(umělecko‑průmyslových) škol v místech,
kde existovala surovinová základna a řemeslná tradice (keramická výroba byla Vídní
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podporována jako hospodářsky perspektivní obor již od čtyřicátých let 18. století, kdy
František Lotrinský v Holíči založil první
manufakturu na výrobu fajánsí na území
habsburské monarchie, a do rukou státu
přešla vídeňská porcelánka). Roku 1872
byla založena Odborná keramická škola
ve Znojmě, v roce 1874 obdobná škola
v Teplicích. Jejich výuka byla koncipována
v němčině a s výtvarnou orientací na vídeňskou Kunstgewerbeschule a okruh tvůrců
Wiener Werkstätte. Bechyňská škola, více
ukotvená v českém prostředí, byla výtvarnou inspirací i konkrétní spoluprací zaměřena na pražskou Uměleckoprůmyslovou
školu a její pedagogické osobnosti (Celda
Klouček a další).
Nedlouho po založení škola konsolidovala
svůj provoz pro denní tříleté studium kamnářského a hrnčířského oboru (od roku
1890 doplněného o obor malby na keramice), krom toho poskytovala kurzy kreslení
a modelování pro veřejnost, a v rámci pokračovací školy, také pro učně všech řemesel.
V souladu s propracovanou systematikou
výuky a odborné přípravy na c. k. uměleckoprůmyslových školách byl důraz kladen na
dekorativní stylizace vegetabilního i figurálního elementu podle historických příkladů.
Vídeňské ministerstvo školu zásobovalo
učebními pomůckami: vedle množství tištěného materiálu také modely, většinou
sádrovými kopiemi děl italské renesance,
nebo článků a fragmentů historické architektury. Součástí výuky byla i technologická a konstrukční průprava žáků s lekcemi
z fyziky, chemie a základů ekonomiky.
Historizující (zejména neorenesanční) stylistika školních prací (doplněná o folklorní
vlivy podnícené Národopisnou výstavou
v Praze 1895) se na přelomu století pod
vlivem art nouveau rozvolnila o trénování
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kreativní stylizace tvarů podle přírody, či
v poválečných letech o abstraktně zaměřené experimenty s glazurami.
Úspěšné etablování a další rozvoj školy, tak
jak je líčí tato publikace, jen potvrzují vysokou úroveň rakousko‑uherského odborného
a uměleckého školství nejen v oblasti kvalitní výuky a technického zázemí, ale i sociálního zabezpečení žáků řadou stipendií pro
nemajetné studenty. Učitelé za finanční podpory ministerstva pravidelně navštěvovali
keramické provozy a muzejní instituce po
celé Evropě aby tak udržovali kontakt s aktuálním vývojem oboru. Samozřejmostí byla
spolupráce s firmami keramického průmyslu, kde řada absolventů nacházela bez problémů své uplatnění. Výtvarně nejnadanější
absolventi pokračovali ve studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze nebo ve Vídni.
Podstatnou součástí koncepce výuky na
těchto odborných školách bylo obesílání
výstav a soutěží. Bechyňská škola od roku
1888 pravidelně prezentovala ukázky prací
svých žáků a pedagogů veřejnosti. Stálou
platformu pro konfrontaci studentských
prací uměleckořemeslných škol poskytovalo v rámci svých výstav Rakouské muzeum
umění a průmyslu ve Vídni. Velkou kolekcí
se škola prvně účastnila Všeobecné zemské
jubilejní výstavy v Praze 1891 (ukázala kvalitně vypracované repliky renesanční a časně
barokní keramiky). S obdobím historismu
se škola rozloučila kolekcí pro Světovou výstavu v Paříži roku 1900 (v rámci prezentace
pražské Obchodní a živnostenské komory
a rakouského odborného školství), kde představila kopie pozdně gotických kamen (dnes
osazeny na zámku v Bechyni), renesančních
kamen a repliky habánských fajánsí.
Ve společné oceněné expozici Rakouska se
škola účastnila Světové výstavy v St. Louis
v USA 1904. Předválečné údobí škola

114 | 2016

CCH 004_899-x.indd 1121

ukončila účastí na mezinárodní výstavě německého Werkbundu v Kolíně nad Rýnem
roku 1914. Na dosavadní úspěšné prezen
tace na velkých výstavních projektech škola
navázala roku 1923 zastoupením v oceněné
národní expozici na Výstavě dekorativních
umění v Monze. Legendární Mezinárodní
výstava dekorativních umění v Paříži roku
1925 se stala historickou příležitostí i pro
bechyňskou školu, jejíž kolekce byla součástí sekce československého odborného
školství, oceněné Grand Prix.
Výstava soudobé kultury v Brně 1928 se po
úspěchu na pařížské výstavě stala největší
přehlídkou interiérového designu a užitého umění na domácí půdě a po plodných
letech dekorativismu otevírala novou stylovou orientaci. Bechyňská škola se podílela
na realizaci vybavení výstavních interiérů.
Završením úspěšné prezentace školy v zahraničí se stala účast na Mezinárodní výstavě v Paříži v roce 1937, kde byla její školní
expozice oceněna zlatou medailí.
Dílčí práce školy, zejména z období secese
a meziválečného dekorativismu, byly pravidelně připomínány v publikacích a výstavních katalozích věnovaných českému užitému umění. Avšak souborné zpracování jejích
dějin a uměleckých proměn s dokumentováním tvorby učitelů a žáků v jednotlivých
obdobích doposud chybělo. Historický
a výtvarný vývoj školy autorka zmapovala
v logickém kontinuálním celku od založení
na sklonku 19. století až do zlomového roku
1948, kdy radikální změna společenského
a ekonomického prostředí podstatně zasáhla
i do osudů školy. Sledování jejího poválečného vývoje a směřování tak bude vyžadovat již
jinou koncepci s odlišnými přístupy.
Publikace je rozdělena na historickou
textovou část a na obrazovou – katalogovou, dokumentující početnou tvorbu žáků
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a pedagogů na pozadí stylových proměn,
naznačených již v názvu knihy. Tato partie
je rozšířena o apendix věnovaný vybraným
ukázkám z produkce Výrobního družstva
keramického v Bechyni, činného v období
1903–1922, personálně i výtvarně provázaného se školou. Družstvo dnes neodmyslitelně patří do pojmu „bechyňská keramika“. Na
jeho činnost navázala Keramická akciová spo‑
lečnost v Bechyni (1922–1948). Katalog zahrnuje práce z depozitářů školy a Městského
muzea v Bechyni a ze sbírek Západočeského
muzea v Plzni a Uměleckoprůmyslového
musea v Praze.
Historická část, zpracovaná na pečlivé heuristické bázi, je členěná do pěti kapitol, vymezených funkčním obdobím jednotlivých
ředitelů. Text provází početná fotodokumentace převážně z archivu školy (jedná se o velmi
zajímavý obrazový materiál a lze jen litovat, že
se nepodařilo reprodukovat jej ve vyšší kvalitě
či na větším formátu). Z historického pohledu nejlépe argumentují kvalitu této školy,
jejich pedagogů a absolventů prezentace na
významných výstavních projektech v čele
s úspěšným zastoupením na světových výstavách. Ale jak uvádí autorka, „nehovoří totiž
jen o jedné konkrétní škole, odborném školství a českém uměleckém řemesle, ale přináší
poznání o době a lidech, kteří ji představují.“
Bechyňská škola tak ke svému jubileu dostává reprezentativní zpracování období své
historie, jež jsme si uvykli vnímat jako zlatou éru českého užitého umění. Široká obec
sběratelů a milovníků keramiky ocení přehledně vypracovaný katalog keramických
prací, čítající přes 180 položek s kvalitní
fotodokumentací, chronologickou tabulkou značek i soupisem pedagogů a žáků ze
sledovaného období.
Jiří Fronek

ZPRÁVY O LITERATUŘE

CCH 004_899-x.indd 1122

Středověk
Jan KLÁPŠTĚ
The Archaeology of Prague and
the Medieval Czech Lands, 1100−1600
(= Studies in the Archaeology
of Medieval Europe)
Sheffield−Bristol, Equinox
Publishing Ltd. 2016, XVIII + 254 s.,
ISBN 978-1-84553-633-6.
Ještě Václav Novotný, když sepisoval svazky
Českých dějin, se obešel bez archeologie,
v té chvíli ještě takřka výlučně chápané jako
poznávací nástroj pravěkého vývoje. O půlstoletí později se již nabízí obraz jiný a archeologie středověku se společně s dalšími obory
bezpečně usadila v souboru disciplín, tvořících moderní medievistiku. Díky souhře okolností měla archeologie dříve než třeba historie
možnost zapojit se do mezinárodního diskursu a vydobýt si tam respektované místo zvláště
v takových segmentech, jako byl a zůstává výzkum měst či studium osídlení. Představuje se
ve dvou polohách: nejen jako svébytný obor
se specifickými metodami a postupy, ale také
jako jeden z nástrojů dějinného poznávání.
Tady se archeolog obrazně řečeno stává „historikem“, podobně jako se historik, který chce
kreativně uchopit středověk v jeho sociálních,
kulturních, ekonomických, ale i duchovních
rozměrech nemůže zříkat přínosů archeologie, výtvarného umění či dalších oborů.
Jak silným výpovědním instrumentem může
být archeologie právě v kontextu s historií
(obě složky se dnes někdy těžko přísně oddělují), ukázal Jan Klápště, když se ujal prezentace výsledků české archeologie pro zahraniční publikum. Autor Proměny českých
zemí ve středověku (22012), která se v nakladatelství Brill dočkala anglické mutace (The
Czech Lands in Medieval Transformation,
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2012), mohl využít svých bohatých zkušeností. Odborné veřejnosti představil jasně
a účelně členěný, ne však zjednodušený
průnik do hlavních sfér středověké reality.
Primární určení knihy, zacílené k zahraničnímu čtenáři, ovlivnilo netradiční časové
vymezení, ohraničené léty 1100 a 1600, tedy
v chápání „dlouhého“ středověku, jak to někdy vnímá okcidentální literatura. Uživatel
však brzy pochopí, že zvláště dolní hranice není ničím pevně usazeným, vždyť jevy
a procesy, sledované Janem Klápštěm právě
v jeho optice středověké „změny“, naskakují
a začínají se rozvíjet mnohem dříve. Co dále
zaujme, to je blízká provázanost psaného slova a doprovodných, velmi kvalitních příloh,
ať to jsou plánky, staré mapy, kartografické
rekonstrukce, ukázky z reálií každodenního
života nebo fotografie či dobový ikonografický materiál. Typová paleta je nejen bohatá a pestrá, ale především funkční. Sluší
se doplnit, že anotovaná knihy má programové ukotvení v ediční řadě Studies in the
Archaeology of Medieval Europe a v podobné
koncepci jí předcházejí analogické výstupy
z britského a španělského prostředí.
V úvodu nechybí stručné uvedení do problematiky českých zemí a shrnutí již poměrně dlouhé historie archeologických
výzkumů od romantizujících počátků po
současnost. Základní a výchozí bází, z níž
se v pojetí Jana Klápštěho otvírají další
okruhy, představuje „venkov“. Na příkladech kompletních nebo částečných odkryvů, jichž už v součtu není málo, se čtenář
seznamuje s hlavními trendy a etapami
v zástavbě českomoravské středověké vesnice (Mstěnice, Pfaffenschlag, Svídna aj.)
včetně typologie vesnického domu, což
umožňují hlavně zaniklá sídliště.
V další části, nazvané „světská moc“, se skrývají hlavně pevnostní stavby, začínaje správ-
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ními civitates rané přemyslovské éry přes
královské a šlechtické hrady nového typu,
šířené od 13. století. Až tehdy nazrály společenské a technologické podmínky k tomu,
aby vznikal kamenný „hrad“, obecně známý
v celém latinském kulturním okruhu. Věž,
palác a hradba zprvu v jednoduchém, posléze složitějším uspořádání tvoří jeho hlavní nosné prvky. Bezkonkurenčně centrální
místo zaujal v historii království již od počátku Pražský hrad, až do poloviny 12. století vystupující pod označením Praha. Jeho
výzkum společně s Vyšehradem průběžně
trvá, nechybí proto ani aktuální stav jeho
poznání. Ale nejen velké hradní komplexy,
také skromnější tvrze mají v tématu svoje
místo. Právě tato drobná opevnění a sídla se
zajímavou genezí dotvářela kolorit středověkého venkova (vidíme, jak blízce zůstávaly oba světy prolnuty), na rozdíl od většiny
panských či královských hradů bývala totiž
součástí vesnických areálů.
K dalším tematickým okruhům patří „kostely, kláštery a hřbitovy“, či s ohledem
na starší dobu spíše pohřebiště. I tento
segment archeologického zájmu sleduje
Klápště v historické dynamice, a to zvláště v sondách do pražského a brněnského
vývoje. Počátky a rozvoj farní organizace
(včetně limitace farností) klade do souvislostí s obecnějšími trendy a svatovítskou
katedrálou se opět vrací k symbolické a kultovní roli pražského hradního okrsku; jen
na okraj připomeňme, že Pražský hrad místy vystupuje i jako Hrad sv. Václava.
Roli klášterů autor demonstruje hlavně
na fundacích Ostrova (zaniklý), Kladrub
i pražského Anežského kláštera, jejichž prvotní středověkou podobu odhaluje právě
archeologický výzkum. V závěru nechybí
pozornost židovské komunitě. Kromě Litoměřic, Brna, Opavy i dalších urbánních
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lokalit (včetně unikátního zaniklého náběhu nad ostrovským klášterem, tzv. Sekanka
či Hradišťko) se v partii o městských sídlištích právem soustředila hlavní pozornost na
Prahu, na jejímž vývoji a v neposlední řadě
i na stále přibývajících archeologických
a stavebně historických poznatcích se dá
ukázat složitost vzniku a formování tak výjimečného městského organismu, složeného hned z několika svébytných městských
obcí. Jan Klápště se vyhnul obligátnímu kumulování dnes už nepřeberných poznatků
a faktů. Více se soustředil na detail a hlavně
na klíčové prvky (staroměstské románské
domy, role malostranského prostoru aj.),
které činí středověkou Prahu v celoevropském kontextu tak zajímavou a výjimečnou.
Horizontální výkladovou rovinu (vesnice,
hrad, církev, město) autor v závěrečných
třech kapitolách obohatil o vertikální průmět. „Vytápění a osvětlení“ jsou páteří prvního úseku. Po dlouhých diskusích přispívá
k tématu hlavně archeologie, počínaje jednoduchými otopy ve vesnických i městských příbytcích po bohatá kachlová renesanční zařízení (Velké Losiny aj.). Vyspělou,
ba přepychovou kulturu bydlení předhusitské doby, samozřejmě vyšších vrstev, prezentuje Klápště na několika příkladech, mj.
na známém staroměstském domě U zvonu.
Následuje vstup do světa technologií a řemesel. Inovace v zemědělské výrobě, poznatky o středověkých mlýnech, o dílnách
městských či „předměstských“ (Sezimovo
Ústí) řemeslníků a zejména tolik sledovaná
oblast hrnčířství, kulminující v produkci
habánské keramiky 16. století, tvoří další sérii zastávek o hmotné kultuře českých zemí
v protažení do raného novověku. Následují
bohatě vybavené pasáže o výrobě kachlů
a hlavně o zobrazovaných motivech, nejednou ve výmluvné zkratce reflektujících
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dobové politické a náboženské otázky.
V každém případě jde o oblast, ne vždy
branou historiky dostatečně v potaz. Výroba skla a hornictví, které se zvláště v posledních letech dočkalo výzkumné pozornosti, kapitolu uzavírají. Napohled běžné
„maličkosti“, přesto však nadmíru důležité
pro studium hmotné kultury (aquamanile,
hračky, drobná keramika), pronikají do dalších pater a okruhů pojednávaného časového výseku.
Závěrečné úvahy rámuje zamyšlení nad
úkoly a společenskou funkcí aktuální medievální i postmedievální archeologické
produkce. Ty nejen shrnují, ale hlavně
ukazují na možnosti a alternativy, po nichž
by se mohly ubírat další cesty. Co je třeba
zdůraznit, kniha Jana Klápštěho nechce
a ani nemůže být koncentrovaným sumářem dosažených vědomostí, jejichž výčet
by bylo možné dlouze rozšiřovat. Zahraničnímu čtenáře sevřeně zpřístupňuje hlavní
okruhy archeologických zájmů a výsledků
za poslední období a jejich využití pro souhrnné poznání středověké společnosti, tak
jak je nabízí archeologie. Svoje zadání pro
vnější publikum kniha určitě splní. Představuje českou archeologii jako disciplínu,
která má co říci v celoevropských souvislostech. Ostatně Jan Klápště se na profilování
archeologie středověku dlouhodobě podílí
a patří k těm autorům, kteří překračují její
oborové hranice. Bohatě ilustračně vybavená kniha, provázená nezbytnou bibliografickou přílohou, by si v české translaci a případném textovém rozšíření jistě našla cestu
i k domácímu, a to nejen archeologickému
publiku.
Josef Žemlička
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Gerhard WOLF – Norbert H. OTT
(Hrsg.)
Handbuch Chroniken des Mittelalters
Berlin‑Boston, Walter de Gruyter 2016,
VII + 1042 s. s řadou barevných
vyobrazení, ISBN 978-3-11-020627-2.
Středověcí kronikáři a jejich díla jsou
v posledních desetiletích stále intenzivněji
předmětem zájmu. Nikoliv jako pramen
pro dějiny jako takové, což se samozřejmě
děje průběžně od počátku historického
zájmu, ale pro ně samotné jako svědky doby
a jedinečné prameny zejména pro poznání
duchovního klimatu té které doby, toho
kterého teritoria a té které vrstvy společnosti. Svým způsobem vyvrcholením tohoto
mezinárodního usilování (vedle již desítky
svazků mezinárodní ročenky Společnosti
pro středověké kronikářství) bylo v roce
2010 vydání monumentální dvousvazkové
Encyclopedii středověkých kronik,1 kde se
v řadě hesel z pera Marie Bláhové dostalo
důstojného zastoupení i českým produktům. Zájem nicméně neochabuje, protože
jde o téma, kterému lze nejen nové otázky
klást, ale zároveň také získávat i nové a neotřelé odpovědi o stavu té či oné společnosti.
K takovým pracím patří i zde představovaná publikace, která má sice správný rozsah
pro typicky německý „Handbuch“, i když
jím je jenom do jisté míry, neboť jde o sborník 26 monografických statí. To ale neznamená, že nejde o publikaci, která by si obecnou pozornost nezasloužila. Naopak. Lze
ji doporučit z mnoha důvodů, které snad
vyplynou z níže řečeného.
Už úvodní slovo prvního z editorů, G. Wolfa (s. 1–43) si zaslouží obecnou pozornost,
1

Graeme DUNPHY (ed.), Encyclopedia of
the Medieval Chronicle, Vol. 1: A–I.; Vol. 2:
J–Z, Leiden – Boston 2010.
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neboť podává kvalifikovaný přehled všech
důležitých aspektů, které je třeba sledovat.
Začíná se starověkými předchůdci a plynulou návazností raně křesťanského kronikářství v antice. Z nich vynikají Eusebius
z Cesareje a Orosius. Zejména dva typy
kronikářství přecházejí do středověku, totiž
univerzální kroniky a kroniky typu Origo
gentis. Dalším velkým tématem je sledování pojmu (termínu) kroniky a jeho recepce
resp. jeho rozpracování moderní historiografií (nicméně s návraty až k Isidorovi Sevillskému a dalším středověkým autorům),
zejména Herbertem Grundmannem, i když
se jeho členění nesetkalo vždy s kladným
ohlasem. Slovo ale dostávají i další autoři,
aby Wolf posléze dospěl k pragmatickému
závěru, který je vhodno ocitovat: kronika
je v širokém slova smyslu text, „in dessen
Mittelpunkt (real-)historische Ereignisse
stehen, deren wichtigste Umstände (Raum,
Zeit, Personen) genannt werden, der die
Vergangenheit als fortlaufendes Kontinuum, also nach der Abfolge der Zeiten, darbietet und in dem die berichteten Ereignisse
nicht als isolierte Daten verstanden, sondern
in einen übergeordneten Zusammenhang
gestellt und eher narrativ, in Versform oder
einer rhetorisch elaborierten Prosa, als analy
tisch‑systematisch aufbereitet werden“ (s. 26).
Na to pak navazují úvahy o široké škále
funkcí, které tyto texty ve své době plnily
či měly plnit. Podle této definice vypadají
z tohoto zorného pole nejen fiktivní historie, biblická historie, ale i tzv. Životy a anály,
jakož i už k vědeckému pojetí historiografie
směřující produkty italské renesance. Toto
praktické třídění má jistě mnoho do sebe,
ale svým způsobem kroniky izoluje zejména od análů a biografií (autobiografií), jež
ostatně leckdy do kronik a jejich částí pronikají. Nebylo by lepší ty posléze jmenova-
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né a začínající renesanční historiografii kronikářství přiblížit a přiřadit pod zastřešující
termín Dějepisectví jako paralelní a ovšem
různě se prolínající „podmnožiny“? I když
si uvědomuji, že se tak ve skutečnosti mlčky
děje. Wolf dále sleduje výše zmíněné časové,
místní (s přihlédnutím k jazyku) a obsahové horizonty. Stručné facit této stati ústí
v jednoznačný výrok o nutnosti interdisciplinarity a interkulturality bádání.
Není možno a ani nutno podobným způsobem prezentovat návazné stati, které jsou
rozčleněny do širších smysluplně členěných
skupin v jejich rámci zpravidla pod širším
metodologickým rámcem je prezentováno
jedno dílo či jejich skupina, na nichž je příslušný aspekt dokumentován. Tedy alespoň
jejich výčet a v závorce počet příslušných
příspěvků: Latinské kroniky od raného až
do pozdního středověku (3); německojazyčné kroniky (i když autoři se smysluplně
tímto titulem často neřídí) od vrcholného
středověku do raného novověku (11), vizualizovaná kronika (1), evropské kroniky
(9) a arabské a indo‑perské kroniky (2). Na
první pohled je vidět svým způsobem pochopitelná nevyváženost, když více než dvě
pětiny titulů a zhruba stejný rozsah jsou
věnovány (jazykově) německým produktům. První a třetí až pátý oddíl tvoří stati
přehledového charakteru. V první části
Alheydis Plassmann probírá latinské rodové a „národní“ historiografie od raného do
vrcholného středověku, Roman Deutinger
latinské světové kronikářství vrcholného
středověku a Heike‑Johanna Mierau latinské papežsko‑císařské kroniky pozdního
středověku.
V partii o německojazyčném kronikářství
se prolínají stati věnované určitému vyhraněnému typu kronik (tak zejména jde
o počátky německy psaného kronikářství
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11. a 12. století od Stephana Müllera, pak
navazuje Mathias Herweg s německy psanými světovými kronikami 13. věku, Peter Johanek představuje v rozsáhlé stati německé
městské kroniky a Gerhard Wolf šlechtické
rodové kroniky). Druhý redaktor N. H.
Ott podává krátký výklad o Světové kronice Jindřicha z Mnichova z konce 14. století
a T. M. Buck o Kronice Kostnického koncilu Ulricha z Richentálu, kterou v r. 2010
znovu vydal (edici slovenského překladu se
Šmahelovým úvodem nezná). Zbytek tohoto oddílu vyplňují stati o teritoriálním dějepisectví bavorsko‑rakouském, švýcarském
a řádu německých rytířů. Thomas Alexander Bauer uzavírá oddíl studií o kronikářských pramenech k proslulé Landshutské
svatbě v roce 1475 a k landshutskému dědictví na počátku 16. věku.
Pohled na evropské poměry je výrazně
úspornější. Defilují tu přehledy o Skandinávii, Holandsku, Britských ostrovech,
Francii (v národním jazyku), Itálii, Iberském poloostrově, středovýchodní Evropě
(Ryszard Grzesik), východních Slovanech
a Byzanci. Za informačně důležité považuji
závěrečné rozsáhlé stati Kurta Franze o kronikářtví arabském (s. 867–950) a Stephana
Conermanna o produkci indicko‑perské
(s. 951–988). Nás samozřejmě zajímá zejména stať Grzesikova (s. 773–804), který
začíná stránkou věnovanou Velké Moravě, devět stran vyhrazuje Čechám, deset
Polsku a osm Uhrám (ty doprovodil celostránkovou reprodukcí z budapešťské Chronicon pictum). Už z daného rozsahu vyplývá, že autor nemohl podat více než
přehled, do značné míry na základě úvodem
zmíněné Encyklopedie. Jinak je podána relevantní literatura a edice, mezi jiným přichází i odkaz na internetový portál Centra
medievistických studií. Jinak snad bych
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se jen ohradil proti termínu monastická
kronika pro Zbraslavskou kroniku, jíž se
pak ale dostalo správného zařazení. Klíčové postavení tu zaujímá historiografie doby
Karla IV., naproti tomu době husitské resp.
pohusitské jsou věnovány už jen nesouvislé
zmínky (tak důležitý deník basilejského husitského poselstva není ani zmíněn). Rozsáhlý spojený rejstřík osob a děl knihu uzavírá.
Ivan Hlaváček
Éloïse ADDE‑VOMÁČKA
La Chronique de Dalimil. Les débuts
de l’historiographie nationale tchèque
en langue vulgaire au XIVe siècle
(= Textes et documents d’histoire
médiévale 12)
Université Paris 1 Panthéon‑Sorbonne,
Paris 2016, 461 s. + 15 barevných tabulí
a dvě mapky v textu,
ISBN 978-2-85944-945-2.
Nestává se často, ba – s výjimkou některých
výstupů Martina Nejedlého takřka vůbec –
aby byla ve francouzské literatuře takovým
výrazným způsobem věnována pozornost
české středověké literatuře. Už proto je třeba uvítat doslova mravenčí práci autorky nejen jako odborný počin, ale svým způsobem
i jako kulturně politickou událost. Kniha
je zároveň spolehlivým odrazem dnešních
znalostí o této jedinečné památce jazykově
české středověké literatury pro domácí prostředí, nadto otvírá francouzskému čtenáři
okno do českých dějin pro dobu, kdy s ním
Francie vstoupila do užšího kontaktu příchodem lucemburské dynastie.
Dílo je rozděleno do dvou nestejně rozsáhlých oddílů: výkladového a edičního.
V prvním se nejdříve pojednává o politickém pozadí doby kolem vymření Přemys-
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lovců a o postavení českého státu v římské
říši. To je třeba vzhledem k předpokládané
čtenářské obci francouzských historiků,
kteří o této problematice zpravidla nemají
určitější představu (několik výjimek pravidlo potvrzuje). Téma je z pochopitelných
důvodů zasazeno do širokého kontextu
dějin evropských. Týká se to jak souvislostí
politických, tak i dějin duchovních. Dále
jsou komplexně pojednány „Dalimilovy“
(možné i skutečné) předlohy, třetí stať
prvního oddílu se věnuje otázkám středověkého nacionalismu a v té souvislosti je
vynalézavě použito frekvenčního vyhodnocování z autorčina a ovšem i obecného
úhlu pohledu klíčových slov (další doklady
přicházejí v příloze). Ve čtvrté kapitole je
pak komplexně sledován odraz etnických
a sociálních konfliktů doby, jak je kronika
odráží a konečně v páté se „vypreparovává“
„Dalimilův“ konkrétní politický program.
I když se autorka měla o co opřít, neboť
naše literatura se této historické skladbě
věnovala opravdu mimořádným způsobem
(ovšem našlo by se několik titulů, které by
do knihy patřily a autorce byly k užitku na
místo některých prací zcela okrajových), lze
konstatovat, že celá první část je vystavěna
originálním způsobem.
A pak je tu druhá část, kdy se Adde
‑Vomáčka s úspěchem pokusila o skoro nemožné, totiž převést tuto rozsáhlou skladbu
do čtivé francouzštiny na základě vídeňského
rukopisu přibližně z konce 14. století (nikoliv 15.). Autorka ovšem překlad doprovodila
historickým komentářem tak, aby byl příslušný text pochopitelný. A konečně je třeba
uvést dvě skutečnosti, které dávají knize ve
francouzské historické komunitě punc kvality: vydavatelství – Sorbonna a autor úvodního slova: Jacques Le Goff.
Ivan Hlaváček
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Raný novověk
Olga FEJTOVÁ – Václav LEDVINKA –
Jiří PEŠEK (edd.)
Město v převratech konfesionalizace
v 15. až 18. století.
Stati a rozšířené příspěvky
z 31. vědecké konference Archivu
hlavního města Prahy, uspořádané
ve spolupráci s Historickým ústavem
Akademie věd ČR a Institutem
mezinárodních studií Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy ve dnech
9. a 10. října 2012 v Clam‑Gallasově
paláci v Praze
Praha, Scriptorium 2014, 757 s.,
(Documenta Pragensia 33,
ISSN 0231-7443),
ISBN 978-80-86852-67-6
(Archiv hl. m. Prahy),
ISBN 978-80-88013-24-2 (Scriptorium).
Představovaná kniha do jisté míry vychází
z témat, kterými si odborné uznání vydobyl
Heinz Schilling (zpráva o jeho životopisu
Martina Luthera v tomto čísle). Schilling
a Wolfgang Reinhard popsali konfesionalizaci jako jeden ze společenských procesů
16. a 17. – případně i 18. – století. V úvodní stati publikace proces i jeho historiografické definování (včetně kritiky konceptu)
přibližuje Olga Fejtová, která se zároveň věnuje roli měst v prosazování a šíření „konfese“, resp. tomu, jakým způsobem lze o konfesionalizaci mluvit u nás.
Co bych však chtěl především vyzdvihnout,
je samo téma, kterému se zde dostalo prostoru. Navzdory řadě zablýsknutí na lepší
časy i tomu, že zde máme již také časopis časopis Církevní dějiny (od roku 2008 vychází v brněnském CDK) věnující se církevním
dějinám (při vší nejednoduchosti tohoto
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termínu), nedočkali jsme se zatím monografie, která by mapovala dějiny působení
křesťanských institucí na našem území či
dějiny křesťanství v českých zemích, jakou
mají k dispozici například Rakušané.1 Více
než šestisetstránkový sborník věnovaný jednomu náboženskému fenoménu v 15. až
18. století svědčí dle mého soudu minimálně o tom, že máme již dost kompetentních
autorů, kteří by se zpracování kompendia
„českých církevních dějin“ ujmout mohli.
Rozsáhlé dílo, zde můžeme představit jen
velmi omezeně. Jednotlivé studie se dotýkají několika okruhů: situace ve městech před
bitvou na Bílé Hoře i po ní a to s ohledem
na působení protestantů (Blanka Zilynská
o dolní konzistoři a roli konšelů při jejím
obsazování, Jiří Pešek o pražských kontextech České konfese) i nastupující římskokatolickou obnovu (Marek Durčanský). Další
část tvoří příspěvky mapující náboženskou
situaci v konkrétním sídle v delším období
(Ondřej Jakubec o Olomouci, Pavla Jirková
o Jihlavě, Josef Kadeřávek o Slaném) a tedy
popisující také pozvolnou i radikální proměnu v souvislosti se změněnou politikou
po 1620. Několik článků je věnováno specifickým tématům jako je výtvarné umění
(Zdeňka Míchalová), homiletika (Radmila P. Pavlíčková), vzdělání (Martin Holý),
konkrétnímu působení klášterů ( Jan Pařez
o strahovském, Tomáš Černušák o brněnských) či jednotlivým osobnostem ( Jan
Bouček o Pavlu Michnovi z Vacínova).
V úvodu pak lze najít několik teoretických
statí (zmíněná Olga Fejtová, Jiří Mikulec,
Tomáš Malý). Sborník mimo jiné naznaču1

Rudolf LEEB – Maximilian LIEBMANN –
Herwig WOLFRAM – Georg SCHEIBELREITER – Peter G. TROPPER. Geschichte
des Christentums in Österreich. Von der
Spätantike bis zur Gegenwart, Wien 2010.

1128

26.11.16 15:26

je také různé možnosti, respektive z jakých
úhlů a na jakých pramenech je možné konfesionalizaci sledovat (statistika, městská
privilegia, závěti, pohřby, hmotná kultura,
literární rozbor, dvojkolejnost církevní
správy atd.). Za významné považuji, že monografie obsahuje i příspěvky zahraničních
autorů a nabízí tak letmé srovnání se situací
například v Polsku, Uhrách, německých zemích či Slezsku.
Tak velkému souboru textů se z pochopitelných důvodů nevyhnuly drobné nedostatky,
například nejednotnost v transkripci některých jmen (vyskytuje se Vitenberk, s. 96,
i Wittenberg, s. 162). O něco více je mi líto,
že v takto zaměřené knize se nedostalo více
prostoru městům, kde po roce 1781 vznikly luterské či reformované sbory (Vsetín,
Humpolec, Lysá nad Labem), ovšem ono
18. století je vlastně již nad rámec užité
koncepce. Téma je zastoupeno studií Sixta
Boloma‑Kotari, Každodenní život městských protestantských komunit pozdního
18. století. Ta se však věnuje poněkud specifickému Brnu a pak Novému Městu na Moravě. Škoda také, že s větší pozorností nebyl
pojednán samotný fenomén zbožnosti. Opět
s dobrou výjimkou studie rakouského profesora Karla Vocelky o barokních formách spirituality ve Vídni. Svědčí to o jisté nejistotě
českých autorů, jak odborně uchopit žité
náboženství (tedy nejen jeho politické projevy). S tím souvisí i téma odhalování, jak se
theologické koncepty projevovaly v žité praxi. V případě testamentů jihlavských občanů
(Pavla Jirková) se tak neměnily jen formulace, ale také oblasti, kterým platila podpora
zůstavitelů, což jistě souviselo m. j. s teologickým pojetím sociálním péče v luterství
a římském katolicismu.
Články obsahují německá a anglická shrnutí. Součástí publikace je i přehled autorů
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a jejich pracovišť. Zevrubnější medailony
by byly bývaly měly svou zajímavost. Bylo
by velká škoda, pokud by sborník zapadl…
Nejen proto, že obsahuje celou řadu dobře prameně založených mikrohistorických
studií, ale také proto, že díky užití konceptu
konfesionalizace otevírá možnost (metodu), jak uchopit náboženské fenomény při
historickém výzkumu.
Ondřej Macek
Pavel SUCHÁNEK
Triumf obnovujícího se dne.
Umění a duchovní aristokracie
na Moravě v 18. století
Barrister & Principal – Masarykova
univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2013,
406 s., ISBN 978-80-87474-94-5
(Barrister & Principal),
ISBN 978-80-210-6233-7
(Masarykova univerzita).
Poslední desetiletí 20. století spolu s počátkem století následujícího můžeme označit
za čas rozmachu studia vizuální kultury.
Badatelé se ptají, jak a proč je viditelný
svět uspořádán a co z toho lze vyvozovat.
Pozorujeme vizuální „obsesi“ charakterizovanou logy a celými systémy vizuálních
stylů, kodifikovanými vnějšími prezentacemi, jejichž diktát přechází od soukromých
firem k veřejným institucím. Hmotný veřejný prostor degradovaný na místo výroby,
případně na vzdálenost dělící nás od místa,
kam směřujeme dopravním prostředkem,
je naproti tomu svědkem úpadku řádu
směrem k chaosu a „sídelní kaši“.1 V čase
„vizuální komunikace“ hledají kulturní
1

Srov. např. Martin HORÁČEK, Za krásně‑
jší svět. Tradicionalismus v architektuře 20.
a 21. století, Brno 2013, s. 282–283.
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historikové a historikové umění kořeny či
historické paralely onoho fenoménu u institucí i jednotlivých osob, přičemž se snaží
o „dobový pohled“ rekonstruující systém,
jímž se vnímání obrazů mohlo řídit.
Tímto směrem se také vydává kniha Pavla
Suchánka. Poetický název Triumf obnovu‑
jícího se dne odkazuje na obraz, jenž vznikl
roku 1746 v dílně dvorního malíře císařovny Marie Terezie pro olomouckého knížete-biskupa Ferdinanda Julia hraběte z Troyeru. Historik umění interpretuje obraz jako
médium, umožňující publiku předat poselství o obecných principech, z nichž prýštila
biskupova legitimita a moc. Triumfem obnovujícího se dne je obnovená kontinuita
biskupského úřadu, jeho vznešenost, paměť
a blízkost univerzálním hodnotám.
Obraz nebyl k zastoupení obsahu knihy
zvolen náhodou. Nestal se obvyklou výzdobou některé místnosti. Tvořil zadní stranu
ceremoniálního biskupského kočáru. Provázanost uměleckého díla se slavnostmi
a rituály dobře dokladuje využitelnost umění z hlediska reprezentace a sebeprezentace.
Na příkladu jedné významné společenské
vrstvy barokní doby tak můžeme doložit,
že umění nebylo a není pouze předmětem
estetického vnímání, ale také prostředkem
utváření společnosti, její paměti, identity
či různých ideologií. U politických plakátů
20. století by šlo o triviální konstatování.
Celou řadu jiných děl ovšem vidíme památkářskou a muzejnickou optikou starobylosti, přičemž se nám ztrácí z očí jejich původní sociální rozměr.
Komplexní téma umělecké tvorby 18. století
ohraničené společenskou skupinou moravské duchovní aristokracie (tj. mladších šlechtických synů určených pro církevní kariéru)
se ve svém celku ukázalo jako obtížně uchopitelné, byť měl autor před sebou inspira-
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tivní práce svých učitelů z „brněnské školy“
dějin umění, na které chtěl navázat. Z koncepčního hlediska jde zejména knihu Jiřího
Kroupy Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství
a moravská společnost, jež inovativním přístupem ve svém oboru rozčeřila poklidné vody
druhé poloviny osmdesátých let 20. století.2
Podobného výsledku je dnes asi možno dosáhnout jen stěží. Autor představované knihy v přístupu k tématu zvolil jakýsi kompromis dílčích provázaných pohledů ve čtyřech
částech. Idea součásti celku s předchůdci
a následovníky snad také způsobila, že v knize nenajdeme klasický závěr.
První část, Rituály a obrazy moci, řeší podrobněji otázky, v čem se nahlížení obrazů
v baroku nejvíce lišilo od způsobů obvyklých v naší době. V části druhé, Obraz,
dějiny a paměť, se autor zaměřil na schopnost obrazů konstruovat historickou paměť
se sociální identitou duchovní instituce
i jejich jednotlivých příslušníků. Třetí část,
jenž se svým názvem Reálné prostory odvolává k zahraniční literatuře, řeší různé
definice „prostorů“ a jejich hierarchie (společenský prostor, sakrální prostor, specifika
krajinného prostoru apod.), nejen ve vztahu k uměleckým dílům, jejichž podobu často formovalo místo, pro které byla určena.
Poslední část, Od obrazu k umění, soustředí
pozornost k osvícenstvím ovlivněnému zlomu ve funkci uměleckého díla a jeho vnímání na konci 18. století.
Několika částmi prochází výklad svébytného jazyka barokních portrétů, na nichž je
zachyceno vzájemné ovlivňování vizuálních
schémat světské a duchovní moci (např.
„státní“ portrét pro biskupa, význam život2

Jiří KROUPA, Alchymie štěstí. Pozdní os‑
vícenství a moravská společnost 1770–1810,
Brno – Kroměříž 1986; druhé, doplněné
vydání vyšlo v Brně roku 2006.
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ní velikosti portrétů aj.). Pozoruhodným
tématem, spojovaným s okázalou nádherou ceremoniálních kočárů, je přechodový
rituál slavnostního vjezdu nového biskupa
s jeho uvedením do úřadu. Rituál se ideově hlásil ke Kristovu vjezdu do Jeruzaléma,
zároveň však reflektoval císařské a papežské
triumfální vjezdy spojené se symbolikou
vítězství a univerzální vlády (s. 36–41). Je
škoda, že autor dále nesleduje střet této původem středověké slavnosti s osvícenstvím,
dobře patrný na ceremoniáři olomouckého
biskupa Janu Leopoldu Hayovi, který po
jmenování královéhradeckým biskupem
staré zvyklosti zcela ignoroval. Jeho příchod
do východočeského města se odehrál bez
uvítání, bez intronizace, pouze při nedělní
bohoslužbě.3
Samostatná pozornost je v knize věnována
pohřebním rituálům v raném novověku
a dobovým způsobům budování posmrtné
vzpomínky na náhrobcích a památnících.
Z širokého spektra prostředků vizuální
kultury (včetně fresek a nástěnných maleb,
nábytku, porcelánu, zahradního umění,
insignií nebo medailí), představovaného
ovšem v různé hloubce, chybí snad jen analýza pečetí a vnějších atributů biskupských
písemných dokumentů. Snad až příliš ve
prospěch jiných, „modernějších“ kategorií
je upozaděna tradičně sledovaná úloha barokní vizuality v zápasu potridentské katolické teologie s protestantskou reformací.
Předkládané dílo je ve svém celku působivé
nejen vnější grafickou úpravu s řadou černobílých vyobrazení v textu a barevnou přílohou, nýbrž i vnitřním ustrojením zohledňujícím nové poznatky archivního výzkumu.
Otázky může provokovat vztah některých
3

Jana CROŸ, Královéhradečtí biskupové a je‑
jich rezidence, Hradec Králové 2014, s. 161.
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autorových tezí především k angloamerické
literatuře věnované vizuální kultuře. Kniha
zcela jistě (v dobrém) potvrzuje, že také historiografie je obrazem své doby.
Sixtus Bolom-Kotari
19. a 20. století
Krzysztof A. MAKOWSKI – Frank HADLER (edd.)
Approaches to Slavic Unity. Austro
‑Slavism, Pan‑Slavism, Neo‑Slavism and
Solidarity Among the Slavs Today
Poznań, Instytut Historii UAM 2013, 178
s., ISBN 978-83-63047-26-9.
Sborník jedenácti studií se zaměřuje na
různé aspekty vývoje myšlenky slovanské
vzájemnosti v relativně dlouhém období
od první poloviny 19. století do současnosti. Akcentovány jsou především tři její
historické podoby – austroslavismus, novoslovanství a panslavismus. Ačkoli byla
publikace vydána v Poznani, fotografie
Prahy a silueta Pražského hradu na obálce
odkazují právě k oběma prvně zmíněným
směrům a roli české metropole jako místa konání Slovanského sjezdu roku 1848
a „novoslovanského“ sjezdu o šedesát let
později. Ke genezi knihy je třeba doplnit,
že se jedná o soubor příspěvků přednesených původně na zasedání Mezinárodní
komise slovanských historických studií,
jež vznikla v roce 1952 a od roku 1960,
kdy byla přičleněna k Mezinárodní komisi
historických věd, jsou její setkání pravidelně vázána také na mezinárodní historické
sjezdy. V tomto případě publikace zachycuje jednání komise v rámci Mezinárodního kongresu historických věd v Amsterdamu v roce 2010.
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Příspěvky jsou řazeny v zásadě chronologicky, přičemž první z nich se věnuje pražskému Slovanskému sjezdu v roce 1848. Horst
J. Haselsteiner z vídeňské univerzity v něm
navazuje na svůj starší výzkum, analyzující
předpoklady Slovanského sjezdu, zvláště roli
Vídně jakožto místa setkávání a společných
aktivit představitelů slovanských národů
habsburské monarchie. Podrobně poté sleduje situaci pražské vojenské posádky a její
připravenost k zásahu během revolučních
událostí roku 1848. Ta byla takřka stoprocentní; důležitou roli přitom samozřejmě sehrála také osobnost jejího nekompromisního velitele knížete Alfreda Windischgrätze.
Andrea Franco z univerzity v italském Udine v následujícím textu zkoumá ranou formu představ ukrajinského historika Mykoly
Ivanoviče Kostomarova o zásadním místě
Ukrajiny a ukrajinského národa v plánech
na vybudování slovanské federace. Kostomarov se inspiroval idejemi řady jiných
slovanofilů (Pestěl, Šafařík, Kollár), ale také
mesianismem Adama Mickiewicze – hlavní
role prostředníka mezi ostatními slovanskými národy ovšem připadla ukrajinskému. Autor zároveň líčí Kostomarovovy
panslavistické představy v souvislostech
jeho angažovanosti v kyjevském Bratrstvu
sv. Cyrila a Metoděje („bratčiki“). Rovněž jeden ze dvou protagonistů příspěvků
z pera poznaňských historiků Krzysztofa
A. Makowského a Lecha Trzeciakowského volal po federaci slovanských států, ovšem po vzoru Spojených států amerických
a s vyloučením Ruska. Byl jím Karol Libelt,
jeden z polských účastníků Slovanského
sjezdu v roce 1848, katolický liberální demokrat a předkladatel jedné z austroslavistických vizí budoucnosti slovanských
národů. Paralelně k Libeltovi sledují autoři
názory představitele poznaňských ultra-
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montánních kruhů Jana Koźmiana, jehož
vize potenciální ruské hegemonie mezi slovanskými národy byla ještě pochmurnější,
než bylo mezi soudobými polskými intelektuály běžné. Ideu panslavismu přímo odmítal
jako nebezpečné modloslužebnictví a vybízel
k přimknutí se k latinskému západoevropskému civilizačnímu okruhu.
Následujících pět příspěvků se věnuje situaci
ve druhé polovině 19. a na samém počátku
20. století. Ostap Sereda z Ukrajinské národní
akademie věd sleduje dilemata představitelů
haličských Rusínů v šedesátých letech 19. století, především jejich oscilaci mezi panslavismem ruského střihu a polským mesianismem,
případně austroslavismem. Vnitropolitické
poměry v Haliči a finanční podpora z Moskvy přitom od poloviny šedesátých let nahrávaly především prvně uvedené opci. Autor zdařile ukázal, jak elastická byla slovanská idea ve
vztahu k politickým účelům a jak proměnlivý
byl v závislosti na místě a času její konkrétní
obsah. Ze zcela jiných úhlů než panslavisté
nahlížel ruské imperiální zájmy Konstantin
Nikolajevič Leontěv, lékař, diplomat a svérázný myslitel (jeho kniha Byzantinismus a Slovanstvo z roku 1875 vyšla nedávno v českém
překladu). Jeho negativními názory na panslavismus, v němž viděl nebezpečí pro autokratický systém ruského carství, se zabývají Giulia Lami z milánské a Aldo Ferrari z benátské
univerzity. Leonťjev zdůrazňoval multietnický charakter ruského impéria, odmítal nacionalismus na rasovém principu a vyzdvihoval
byzantinismus jakožto civilizační okruh, který měl pro Rusko zásadní význam a odlišoval
jej od západní Evropy.
Zlatko Zlatar z univerzity v Sydney se v jednom z nejobsáhlejších příspěvků sborníku
věnuje osobnostem ruského veřejného života, které v předvečer a na počátku První světové války ovlivňovaly domácí a zahraniční
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politiku v panslavistickém (a většinou také
prodohodovém a protiněmeckém) duchu.
Na medailonky jednotlivých postav navazuje líčení jejich vzájemných vazeb, ekonomického zázemí, spřízněných tiskových
orgánů a souvislostí s rozvojem slavistiky
jako akademického oboru, vyučovaného
na všech univerzitách ruského impéria.
Článek Márty Front z univerzity v Pécsi je
svého druhu přehledem vnitropolitických
i geopolitických východisek moderní medievistiky v jednotlivých národních prostředích středovýchodní Evropy. Široký záběr studie však vede k některým zbytečným
zjednodušením, např. že se kritický přístup
k narativním pramenům objevil teprve na
konci 19. století (s. 128), což zcela určitě
neplatí pro všechny sledované národní historiografie stejně. Frank Hadler z univerzity v Lipsku shrnuje rozsáhlé studii genezi,
průběh a odezvy pražského novoslovanského sjezdu konaného v roce 1908. Líčí novoslovanství přesvědčivě jako krátkodeché
hnutí, zmítané vnitřními rozpory (polská
otázka), účelově využité k dočasnému
rusko‑rakousko‑uherskému sblížení a rychle odsouzené k bezvýznamnosti, primárně
v důsledku anexe Bosny a Hercegoviny jen
pár měsíců po pražském sjezdu.
Zbývající tři příspěvky se věnují situaci po
roce 1945. Jože Pirjevec z univerzity ve
slovinském Koperu sleduje vývoj myšlenky
slovanské vzájemnosti jako jednotící idey
poválečné Jugoslávie. Líčí její postupnou
erozi od chvíle, kdy se začaly rozcházet
představy Stalina a vedení Komunistické
strany Jugoslávie (zdůrazňuje roli Edvarda Kardelje), až po nárůst autonomie jednotlivých svazových republik, zakotvený
v ústavě z roku 1974. Jako výstižné se jeví
závěrečné konstatování, že myšlenka slovanské vzájemnosti je dnes nejsilnější mezi
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samotnými jihoslovanskými historiky, pro
něž sedmdesátiletý experiment existence
společného státu představuje trvalý předmět odborného zájmu.
Konstantin Nikiforov z Ústavu slavistických studií Ruské akademie věd ve svém
zamyšlení o současném stavu idey slovanské
vzájemnosti akcentuje její kulturní aspekty,
zprostředkující roli dnešní slavistiky a společných projektů, jako je Fórum slovanských kultur se sídlem v Lubljaně. Sborník
uzavírá esej Stefana Troebsta z univerzity
v Lipsku o vyprázdnění pojmů „slovanství“
a „slovanský“ v soudobém světě a jejich
nahrazení jinými: Státy středovýchodní
Evropy se slovanským obyvatelstvem jsou
Západem primárně vnímány jako postkomunistické, východoevropské, resp. ne
zcela evropské. Výzkumný projekt lipského
Centra pro dějiny a kulturu středovýchodní Evropy (GWZO) zaměřený tímto směrem tak nikoli neoprávněně razí pro současnou situaci termín „post‑panslavismus“.
Příspěvky sborníku ovšem ukazují, že různé
podoby slovanofilství a jejich vývoj v uplynulých dvou staletích jsou nadále předmětem odborného zájmu v evropském a do
velké míry i světovém měřítku.
Marek Ďurčanský
Michal PAVLÁSEK
S motykou a Pánem Bohem.
Po stopách českých evangelíků
ve Vojvodině
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha –
pracoviště Brno, Brno 2015, 200 s.,
ISBN 978-80-87112-91-5.
Fenomén českého evangelictví bývá zkoumán v historických dokumentech, předmětech hmotné kultury, stavbách kostelů
a modliteben, domovů obyčejných věřících,
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v krajině. I se znalostí všech jeho otisků lze
dnes jen těžko proniknout do myšlení lidí,
kteří vytvořili ony památky. Téma se však dá
také studovat na živých stopách v současné
společnosti. Nejde o studium zaniklé civilizace, ale o paměť v mnoha případech stále
fungujících komunit. Zatímco v českých
zemích samotných se staleté charakteristiky lidové zbožnosti staly více či méně obětí
modernizace, komunity českých emigrantů
v jihovýchodní Evropě si mnohé z těchto
charakteristik udržují dodnes.
Možnosti studia současných evangelických
komunit původem českých emigrantů v oblasti rumunského a srbského Banátu, resp.
Vojvodiny se s neobyčejným osobním zaujetím vydal zkoumat etnolog Michal Pavlásek. Věnoval mu diplomovou a disertační
práci, několik dílčích studií i dokumentární
film. Představovanou monografii zaměřil
na jednu z vesnic v současném Srbsku s významným českým osídlením – Veliké Srediště. Tam, pod nejvyšší horu Vojvodiny, po
měsíčním putování se svými povozy a zvířaty dorazili v polovině 19. století evangeličtí
krajané reformovaného vyznání převážně
z Klobouk u Brna a okolí. Žili mezi pravoslavnými Srby, Rumuny, Maďary, Němci a Čechy římskokatolického vyznání.1
Autor knihy svým výzkumem ukázal, že
zdejší pamětníci udržovali či udržují řadu
zvyklostí země svých předků. Obohatil tak
povědomí o podobě evangelické zbožnosti
19. a 20. století.
Klíčovou část knihy tvoří autentické výpovědi Josefy Klepáčkové (1925–2013), obyvatelky Velikého Srediště. Jejím prostřednictvím je čtenář konfrontován s dějinami
1

Jako úlitbu „novým bohům“ lze chápat tezi
o „multikulturním půvabu Banátu“ (s. 9–11),
jakkoliv rozumím, že jde o hodnocení
návštěvníka počátku 21. století.
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vesnice, s okolnostmi příchodu českých
evangelíků a jejich úlohou, zapojením do
církevních struktur reformované církve
v jižních Uhrách. Osobní vzpomínky popisují meziválečný rozkvět sboru související s působením českobratrských kazatelů
z Československa, strasti druhé světové války, kdy se Češi katolického vyznání z pragmatických příčin přihlásili k německé národnosti, což znamenalo, že po příchodu
partyzánských vojsk museli odejít (srov.
s. 148), a následujícího období jugoslávského socialismu. Mohutná industrializace spolu s protináboženskou politikou
představovaly milníky úpadku církevního
života. Evangelický sbor postupně přestal
být středem života českojazyčného společenství.
Popis vnějších událostí střídá vhled do hluboké osobní zbožností lidí, pro něž byla důvěra k Bohu a ke spolubratřím v církevním
sboru předpokladem života v cizím či ne
zcela přátelském prostředí. Svůj každodenní život věřící konfrontovali s poselstvím
Bible. Nikoli překvapivě představovaly
„největší dědictví“ evangelíků knihy, často
zděděné od moravských předků a pocházející z poloviny 18. století (s. 112–113).
Důležité místo v denním běhu patřilo
modlitbám, zejména ranní a večerní, v rodině s důrazem na modlitbu společnou.
Chronologicky pojaté pamětnické vyprávění končící v současnosti neponechal
M. Pavlásek bez kritické interpretace, učinil
tak s citem a bez vědeckého povyšování.
Kapitola Hledat příběhy v obrazech se věnuje pozoruhodné metodě takzvané elicitace
fotografií či fotointerview, kdy pod publikovanými fotografiemi uvádí vzpomínky Josefy
Klepáčkové vyvolané těmito obrazy. Součástí kapitoly je i část o výzdobě interiérů domu
pamětnice s důrazem na „evangelické umě-
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ní“ v podobě nástěnných biblických citátů
a fotografie místního evangelického kostela
zdobené rostlinnými motivy.
Poselstvím knihy je podle závěrečné kapitoly zachycení příběhu zanikajícího společenství následovníků české reformační tradice.
Sličně provedené dílo tak patří nejen do
akademických knihoven, ale může stejně
dobře posloužit jako svého druhu průvodce
do terénu.
Sixtus Bolom‑Kotari
Zoltán ZILIZI (ed.)
Esterházy Jánosról a közép‑európai
dialógus jegyében / O Jánosovi
Esterházym v duchu středoevropského
dialógu.
Nitra, Živé Podzoborie, o. z. – Lilium Aurum, 262 s., ISBN 978-80-972053-5-5.
János Esterházy, potomek vlivného maďarského šlechtického rodu (matka však byla
Polka), československý meziválečný politik,
resp. poslanec válečné Slovenské republiky,
hájící zájmy maďarské národnostní menšiny v Československu a posléze na Slovensku byl výraznou osobností středoevropské
politiky. Zároveň však dodnes zůstal osobností mimořádně kontroverzní, odlišně
vnímanou v maďarské, polské, české a slovenské historiografii. Jak ukázala konference uspořádaná v roce 2014, jejímž protokolem je tento sborník, mnohé otázky výkladu
jeho aktivit budou asi vždy spojeny s úhlem
pohledu. Příkladem mohou být jeho postoje k Židům za druhé světové války, kdy jako
jediný člen slovenského parlamentu hlasoval proti vydání Židů do Německa (proti
„konečnému řešení“ židovské otázky na
Slovensku), třebaže se při slovním zdůvodnění svého odmítnutí nevyhnul formulaci,
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kterou se od Židů distancoval. Obecně však
byl Esterházy považován za člověka, který
Židům výrazně pomáhal, zejména s emigrací (falešné maďarské pasy). Konference – včetně přetištěných diskusí a kulatého
stolu – ukázala, jak různé aspekty mohou
jinak vyznívat z pohledu židovského či maďarského a jinak z pohledu slovenského,
kdy nelze popírat, že Esterházy ke stoupencům Československa jako státního útvaru
plně nepatřil, třebaže v roce 1935 podpořil
volbu Edvarda Beneše prezidentem.
Jednotlivé referáty (Arkadiusz Adamczyk –
Paulina Bąkowicz, László Szarka, Imre Molnár, Ondrej Podolec, Janek István, Ján Mitáč,
Andrej Tóth, Dariusz Rogut, Ferdinand Vrábel) jsou publikovány dvojjazyčně, zrcadlově
(vždy maďarsky a slovensky/česky), psány
z odlišné perspektivy, ale svým způsobem
vytvářejí plastický obraz celého života Jánose
Esterházyho od narození a mládí v bohaté
hraběcí rodině, přes politické působení ve třicátých letech 20. století (předseda slovenské
maďarské strany), kdy i díky svému původu
měl otevřené dveře v šlechtických a politických kruzích ve všech sousedních státech,
včetně Polska (uvažoval o blízké spolupráci
Poláků a Maďarů, v opozici vůči Německu),
jeho aktivity v letech 1938–1945, jeho uvěznění a deportaci do Sovětského svazu, konečně – díky přímluvám maďarských komunistů
a pak zřejmě i Vavro Šrobára) – jeho návrat do
Československa a zrušení trestu smrti milostí
prezidenta Klementa Gottwalda, jakkoli brány vězení již do své smrti neopustí.
Esterházy byl výrazně formován svým křesťanským, konzervativním pohledem na
svět, maďarskými kořeny, zájmem o ochranu maďarské menšiny v Československu
a dlouhodobě snahou o obnovu Uherska
v jeho historických hranicích. Na druhé
straně to byl člověk, který nikdy nechtěl
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válku, nebyl stoupencem Hitlerova Německa a jakkoli možná v něm byly nějaké
antižidovské předsudky, rozhodně přispěl
k záchraně stovek životů slovenských a maďarských Židů. Na druhé straně nepatřil
k těm, kteří odmítali vídeňskou arbitráž
a posílení Maďarska na úkor Československa (Slovenska). Tento složitý odkaz Jánose
Esterházyho ukazuje, jak spletité jsou dějiny střední Evropy a jak obtížné je vynášet
jednoznačné soudy.
Bohumil Jiroušek
Alberto TRONCHIN
Spravedlivý riskuje. Karel Weirich,
český novinář a zachránce Židů v Itálii
Kostelní Vydří, Karmelitánské
nakladatelství 2015, 144 s., [IV] + XX s.
obr. příloh, ISBN 978-80-7195-827-7.
Nevelký spis mladého italského historika
Alberta Tronchina obrátil pozornost k donedávna neprávem opomíjené osobnosti
moderních česko‑italských vztahů (byť
v roce 2015 oceněné in memoriam státním vyznamenáním). V originální verzi
z roku 2007 nesla kniha název Un „giusto“
ritrovato. Karel Weirich: la Resistenza ci‑
vile e il salvataggio degli ebrei in Italia, což
bylo označení lépe vystihující skutečnost
znovuobjevení než neurčitý odkaz na riziko odbojové činnosti. Monografie vznikla
jako disertace na benátské univerzitě v semináři Francesca Leonciniho, odborníka na středoevropské dějiny a vedoucího
tamního Masarykova semináře („Seminario Masaryk“). Leoncini také napsal úvod
k Tronchinově knize, v němž vyzvedl mimořádnou úlohu demokratického Československa a zvláště jeho prvního prezidenta
v meziválečné střední Evropě.
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Alberto Tronchin vyšel z původního archivního výzkumu, zejména z písemné
pozůstalosti Karla Weiricha (1906–1981),
která je uložena v Ústavu dějin odboje
a moderní společnosti v provincii Marca
Trevigliana v Trevisu poblíž Benátek. Zároveň měl možnost vyslechnout vzpomínky
pamětníků. Vybrané ukázky z Weirichovy
písemné pozůstalosti zařadil autor do textových a obrazových příloh, ale hojně z ní
citoval i ve svém výkladu.
Karel Weirich, syn českého sochaře Ignáce
Weiricha působícího v Římě, získal široké
vzdělání v jazykově českém, italském a německém prostředí. Uplatil se jako úředník
a novinář, dopisovatel papežského listu
L’Osservatore Romano a zároveň Československé tiskové kanceláře. Po okupaci českých zemí se v Itálii zapojil do zahraničního
odboje a zprostředkovával zprávy mezi protektorátem a západním exilem. Po odhalení
jeho spolupráce s italskými partyzány byl
v dubnu 1944 zatčen gestapem a německý
vojenský soud nad ním vynesl trest smrti.
Zásah Vatikánu ve prospěch zaměstnance
kurie ho zachránil před popravou, takže se
dočkal konce války v bavorském koncentračním táboře Kolbermoor. Po osvobození
americkými vojáky se mohl vrátit ke svému
povolání a opět pracoval jako dopisovatel
Československé tiskové kanceláře z Říma.
I tehdy se však v jeho soudu se odrazila dvojí tragédie Československa, neboť po únoru
1948 se stal exulantem a zbytek života strávil v Itálii ve velmi skrovných poměrech.
Tronchinova práce není životopisem v pravém smyslu. Weirichovo mládí je vylíčeno
velmi stručně, poněkud schematicky, bez
pokusu o psychologický průnik k osobnosti a k inspiračním zdrojům jejího pozdějšího působení. Stejně tak život po roce
1945 se dočkal jen letmé zmínky. Těžiště
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výkladu spočívá ve faktografickém zachycení Weirichovy činnosti jako novináře a jako
zachránce v období druhé světové války.
Tronchin věnuje mnoho místa citacím
zpráv z protektorátu, jež procházely Weirichovým prostřednictvím na Západ, aniž by
je blíže rozebíral nebo ověřoval jejich údaje
(založené zpravidla na ústních sděleních
skutečných nebo údajných svědků událostí). Rekonstrukce okupačních poměrů na
tomto pramenném základě poskytovala ve
své době základní představu o nacistickém
teroru v českých zemích, ale byla značně
nepřesná a dnes by si vyžadovala kritickou
rektifikaci (například líčení situace, jež
se odehrála v noci ze 16. na 17. listopadu 1939 v jakési neurčité koleji „Alexandr“,
se ve skutečnosti týká Koleje krále Alexandra v pražských Střešovicích, kde byli
ubytováni zejména jugoslávští studenti;
zpřesnění by si vyžádaly údaje o počtu obětí
studentské demonstrace atd.).
Ku prospěchu věci je výklad začleněn do
širších souvislostí protižidovské politiky
v hitlerovském Německu a v Itálii, ale přihlíží také k postoji vůči židovské emigraci
v zemích protihitlerovské koalice. Komplikované situaci Židů v Itálii, jejich internaci
a expatriaci, je věnována značná pozornost
se zřetelem k rozporu mezi tamní restriktivní legislativou a až do německé invaze roku
1943 shovívavější praxí výkonné moci. Pro
srovnání situace v Itálii a v zemích přímo
ovládaných Německem je zásadní Tronchinovo pojednání o organizacích a neformálních sítích, jež poskytovaly pomoc při
ubytování, ošacení a stravování židovským
emigrantům a za nimiž stáli jak italští občané (včetně židovských starousedlíků), tak
i církevní instituce (zejména kláštery, značně agilní na rozdíl od opatrně zdrženlivé
oficiální politiky Vatikánu).
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V tomto prostředí působil Karel Weirich
a jím řízený Svatováclavský fond (Opera di
San Venceslao), založený někdy po polovině
roku 1940, v době zatýkání zahraničních
Židů pobývajících na území Itálie. Oficiálním úkolem sdružení kolem tohoto fondu
byla charitativní činnost, spjatá s pěstováním kultu sv. Václava a péčí o jemu zasvěcený oltář v římské bazilice sv. Petra. Fond
byl podporován především štědrými dary
Čechů žijících v Itálii se souhlasným vědomím československé exilové vlády v Londýně. Shromážděných finančních prostředků
používal Weirich k podpoře Židů československého původu financemi, ošacením
a léky, ale snažil se jim též zprostředkovat
přes Červený kříž informace o příslušnících
židovských rodin, postižených pronásledováním. Díky podrobné dokumentaci, kterou si Weirich vedl o jednotlivých osobách
či rodinách, jimž pomáhal, mohl Tronchin
vystihnout i v mikrosondách příběhy těchto uprchlíků a okolnosti, za jakých přežívali
internaci na italském území.
Weirichova podpora usnadňovala internovaným československým Židům přežití na
území Itálie, někdy pravděpodobně i útěk
do jiných zemí, jindy však jen prodloužení
života do německého vpádu, následné deportace a zavraždění v Osvětimi. Výstižný
je Tronchinův popis života v jihoitalském
koncentračním táboře Ferramonti‑Tarsia,
v němž se nuceně sešla mnohonárodnostní společnost (včetně osob nežidovských)
a který se zásadně lišil od německých
vyhlazovacích táborů; v něm byla v letech
1940–1942 zorganizována školní výuka
mládeže, zajištěna ekumenická duchovní
péče a dokonce i dostatek stravy, pokud
ovšem byly oficiální dávky doplňovány dary
od filantropů. Právě zde se významně uplatnil Weihrich se Svatováclavským fondem,

1137

ZPRÁVY O LITERATUŘE

26.11.16 15:26

který dodával do tábora peníze, jídlo, prádlo, knihy a hlavně léky; navíc se snažil ve
spolupráci s exilovým diplomatem Jaromírem Kopeckým opatřit některým vězňům
víza do zemí, jež by byly ochotny přijmout
židovské exulanty. V korespondenci se spolupracovníky, kteří zajišťovali distribuci
darů v táboře, vystupoval Weirich velmi
skromně jako humanista oddaný svému
poslání: „Jsem jen skromným nástrojem
a dělám jen, co jsem povinen dělat“ (s. 124).
Činnost Svatováclavského fondu, který se
na veřejnosti projevoval jako obecně charitativní instituce, mohla pokračovat i po německé okupaci střední a severní Itálie, kde
byly veškeré instituce podporující Židy zakázány. Také v době velmi kruté perzekuce
a deportací Židů do vyhlazovacích táborů
pokračoval Weirich ve finanční a materiální
podpoře židovských krajanů, kteří se snažili
uprchnout před zatčením a z nichž někteří
v úkrytu skutečně přežili až do osvobození
na jaře 1945. Ještě důležitější byla výroba
náhradních osobních dokumentů, jimiž
se snažil zajistit svým chráněncům novou
identitu. Dokumentace zahrnutá do příloh
naznačuje, jak se za těchto extrémních poměrů utvářela tajná síť obětavých a vlastní
život nasazujících civilních i duchovních
osob, do níž se právě Weirich intenzivně
zapojil.
Kniha Alberta Tronchina je spíše analytickou průpravou než syntetickým životopisem Karla Weiricha. Autorova zásluha
spočívá v tom, že upozornil na neznámé
prameny a jejich rozborem přiblížil pozoruhodnou osobnost a ocenil její humanistický odkaz. Vzhledem k tomu, že italská
verze vyšla v severoitalském provinčním
nakladatelství (v Trevisu), zůstala u nás
prakticky neznámá. Bylo zapotřebí vcelku
zdařilého překladu Heleny Tůmové, aby
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tato práce vstoupila do povědomí české veřejnosti a aby mohlo být Weirichovu jménu
přiznáno zasloužené místo nejen v dějinách
druhého zahraničního odboje, ale i v česko
‑italských vztazích.
Jaroslav Pánek
Marek SYRNÝ
Slovenskí komunisti v rokoch 1939–1944.
Náčrt dejín Komunistickej strany Sloven‑
ska v odboji a v Povstaní.
Banská Bystrica, Belianum a Múzeum
Slovenského národného povstania 2013,
336 s., ISBN 978-80-557-0673-3.
Dějiny Komunistické strany Slovenska patří k důležitým badatelským tématům nejen
ve vztahu ke Slovensku, ale také k českým
zemím, resp. k dějinám Československa,
a to i pro období let 1939–1945, kdy byly
výraznější kontakty mezi komunisty v protektorátu a na Slovensku přerušeny: Úplně
to evidentně neplatí pro kontakty prostřednictvím exilového vedení Komunistické
strany Československa v Moskvě či prostřednictvím exilové československé vlády
v Londýně. Dějiny rodící se Komunistické
strany Slovenska za druhé světové války
jsou však důležité i pro poznání osudů řady
osobností slovenské politiky po roce 1945,
resp. 1948, včetně rané kariéry Gustáva Husáka či Ladislava Novomeského.
Marek Syrný patří k odborníkům na dějiny
druhé světové války a třetí Československé
republiky, téma mu tak je více než blízké,
a třebaže svou knihu označil jako „náčrt“,
ve skutečnosti jde o poměrně hluboký ponor do problematiky, navíc ukotvený nejen
ve slovensko‑české situaci, ale i v mezinárodních souvislostech a kontaktech komunistického hnutí té doby.
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Po vstupních pasážích, věnujících se sklonku první republiky, se autor dostává k přechodu komunistického hnutí do ilegality,
resp. k jednotlivým ilegálním vedením
KSS. Již v létě 1939 se slovenské komunistické hnutí osamostatnilo od celku KSČ.
Vedle proměn ilegálních vedení KSS
zaujme čtenáře ilegální činnost KSS, jíž
strana samozřejmě posléze – stejně jako
česká část KSČ – přeháněla. Každá stávka,
každá drobná akce, byla po roce 1945, resp.
1948, vykládána jako důkladně připravená
komunistickou stranou, jakkoli do nich
vstupovali i politici z jiných politických
proudů (mj. budoucí Demokratické strany)
a třebaže šlo spíše o improvizace či naprosto
náhodné, neorganizované dělnické stávky
či drobné sabotáže.
Podstatnou součástí práce jsou samozřejmě
i výklady o intrikách uvnitř strany, o sporech mezi jednotlivými frakcemi, zároveň
však i o snaze udržet jednotu hnutí, včetně
splynutí se sociální demokracií v létě 1944
a spolupráce s jinými proudy politiky (mj.
Vánoční dohoda 1943). Od odbojových
skupin (mj. Janka Kráľa) se postupně dostáváme k situaci po propuknutí Slovenského
národního povstání, k Slovenské národní
radě a roli KSS v této ilegální povstalecké
organizaci, ale zároveň k tomu, proč tato
nadstranická spolupráce vedla nakonec
k procesu se slovenskými buržoazními nacionalisty (G. Husák a spol.) po roce 1948.
Slovenský nacionalismus je ostatně jeden
z podstatných aspektů výkladu Marka Syrného. Ukazuje, jak slovenská politika v ilegalitě sdílela některé prvky nacionalismu
s vládou tehdejší Slovenské republiky, jak
slovenská komunistická politika kalkulovala s mnoha možnostmi, se sovětskou kartou (připojením Slovenska k Sovětskému
svazu) i s kartou československou, která
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nakonec převážila, zčásti jako možnost být
součástí vítězné koalice po válce, k čemuž
přispělo také Slovenské národní povstání.
Bohumil Jiroušek
Jozef LETTRICH
(edd. Ivan Guba – Marek Syrný)
Publicistika (1945–1948). Články –
Prejavy – Rozhovory
Banská Bystrica – Bratislava, Belianum
2014, 352 s., ISBN 978-80-557-0835-5.
Vydavaťelstvo Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici ve spolupráci s Múzeom
Slovenského národného povstania, Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied
v Bratislave a Nadáciou Dr. Jozefa Lettricha
v Martine, vydalo edici publicistiky Jozefa
Lettricha (1905–1969), jedné z nejvýraznějších osobností slovenské politiky v době
třetí Československé republiky. Lettrich,
jak připomíná v úvodu knihy Vojtech Čelko, vstoupil do veřejného života během Slovenského národního povstání v roce 1944
jako jeden z představitelů ilegální (povstalecké) Slovenské národní rady, člověk, který usiloval o obnovu Československa jako
celku. Po válce – jako předseda Slovenské
národní rady a předseda Demokratické
strany – výrazně spoluvytvářel nejen slovenskou, ale také československou politiku.
Na slovenské straně byl jako předseda vítězné strany ve volbách roku 1946 fakticky
dominantní osobností celé slovenské politiky, která dokázala integrovat katolické
i evangelické křídlo strany. Jeho charisma
na Slovensku však mělo na celkový vývoj
Československa a vnějšího sovětského impéria jen malý vliv – 26. února 1948 tak
rezignoval na své funkce, odešel do emigrace, kde se ve Spojených státech amerických
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znovu výrazně zapojil do veřejné debaty,
jako spoluzakladatel a místopředseda Rady
svobodného Československa.
Edice je rozdělena do dvou částí – vždy
s předmluvou jednoho z editorů, přičemž
Ivan Guba zpřístupnil Lettrichovu publicistiku z května 1945 až prosince 1946 a Marek Syrný jeho publicistiku od ledna 1947
do února 1948, do odchodu do exilu.
Z jeho úvodníků v denním tisku, proslovů
i rozhovorů (nejen v Československu, ale
také v USA při jeho několikaměsíční pracovní cestě na přelomu let 1946–1947) je
zřejmé, že Lettrich patřil k zastáncům dalšího budování Československa, jakkoli s řadou pravomocí pro Slovensko. Zajímavé je
také to, že – zejména v USA – si troufl naznačovat, že systém Národní fronty nemůže být neměnný; zřejmě tak byl zastáncem
výraznější soutěže politických stran, než
připouštěl oficiální diskurs třetí republiky.
Zpřístupnění Lettrichovy publicistiky je
tak nejen podstatným počinem pro slovenskou historiografii, ale i pro poznání československé politiky 20. století jako celku.
Bohumil Jiroušek
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