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Tomáš Klír, Rolnictvo na pozdně 
středověkém Chebsku . Sociální mobi-
lita, migrace a procesy pustnutí, Nakla-
datelství Karolinum, Praha 2020, 598 s., 
ISBN 978-80-246-4559-9.

Studium pozdně středověkého rolnictva 
představuje opomíjené téma, což je způso-
beno především nedostatečnou pramennou 
základnou. O to více dokáže zaujmout 
kniha Tomáše Klíra obsahově vycházející 
z druhého svazku jeho habilitační práce 
nazvané Sociální mobilita rolnictva a procesy 
pustnutí v pozdním středověku a završující 
autorův dlouholetý badatelský zájem o ob-
last Chebska. Výhodou tohoto regionu je 
existence soupisů poplatníků zemské ber-
ně, dochovaných mezerovitě od roku 1392 
a v souvislých řadách již od roku 1442. 
Unikátní východisko pramenných analýz 
mimo jiné představoval rejstřík evidu-
jící peněžní hodnotu rodinného majet-
ku (1438) a oceňovací kniha (1456), které 
autor zpřístupnil i edičně, a dále rejstřík 
chebské zemské berně (1446), knihy 
městských příjmů, soudní protokoly či 
urbáře kláštera klarisek a chebského hradu. 
Prostřednictvím těchto fiskálních pramenů 
mohl Tomáš Klír nahlédnout do sociálních 
procesů v pozdně středověkých rolnických 
komunitách na chebském venkově. Ten 
s rozlohou přes 400 km2, jedenácti far-
nostmi a zhruba 100 venkovskými sídlišti 
s 800–900 usedlostmi představoval značně 
různorodou oblast s odlišnými ekologic-
kými zónami. Proto se autor rozhodl pro 
podrobnou analýzu kratšího časového 
úseku vymezeného roky 1438/1442–1456 
s dílčími přesahy k letům 1424 a 1469.

Autor v úvodu své knihy prezentoval 
obecná východiska. Vyšel z představy, že 
společenské jevy, mezi něž patřila sociální 
stratifikace, mobilita a migrace rolnictva, 
byly pod vlivem obecně platných, však 
mnohdy protichůdně působících sil. Jejich 
konkrétní projevy se odvíjely od historicky 
proměnlivých faktorů. Zvláštnosti vý-
zkumu podrobených rolnických komunit 
chebského venkova spatřuje autor v slabé 
monetizaci, odrážející se v převážně věcné 
nebo naturální povaze zde proběhlých 
majetkových transferů, v jejich nedůsled-
né vrchnostenské kontrole a značném 
zemědělském nadproduktu, který v ome-
zené míře odčerpávala feudální renta. 
Zárukou stability sociálního systému se 
podle Tomáš Klíra stávala migrace, v jejíž 
prospěch působila demografická stagnace 
a také dostatek volné půdy. Podobně jako 
v Čechách stáli také na Chebsku na vr-
cholu společenského řebříčku rolnických 
komunit sedláci, v jejichž držení se nachá-
zely poddanské a svobodnické usedlosti, 
jež umožňovaly materiálně zabezpečit 
potomstvo. V protikladu k nim stály 
chudší vesnické vrstvy, které migrovaly 
mezi jednotlivými usedlostmi i vesnicemi 
s vidinou převzetí větší usedlosti a sociál-
ního vzestupu.

Teoreticky a metodologicky vystavěl 
autor svou práci na inspiraci peasantolo-
gickými výzkumy, agrárně historickými 
a v neposlední řadě i demografickými 
studiemi zaměřenými na středověkou 
Anglii a raně novověkou Evropu. Tomáš 
Klír je velmi dobře obeznámen nejen se  
západoevropskou a středoevropskou his-
toriografií, ale třeba i ruskou, což nebývá 
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v případě mladších historiků obvyklé. 
Ve vztahu k půdě jako hlavního výrobního 
prostředku rolnické domácnosti analyzoval 
usedlosti a jednotlivé rodiny včetně jejich 
hospodářství. Rodinu definoval pro potře-
by svého výzkumu jako rodinné majetkové 
společenství. S ohledem na příbuzenské 
vazby ji chápe jako geneticky navazující 
rodinná majetková společenství. Jelikož 
mu dostupné prameny neumožňovaly 
rekonstrukci rodin a příbuzenských vztahů 
jednotlivých hospodářů, sáhl autor po me-
todě jmenné shody. V zásadě porovnával 
jména a příjmí hospodářů a jejich konti-
nuální držbu usedlostí v záznamech v roz-
mezí let 1438 a 1456. Náročným úkolem 
byla přesná identifikace určité usedlosti 
v pramenech, neboť pořadí zápisu v rámci 
lokalit se v jednotlivých rejstřících měnilo. 
Vyřadit z analýzy přitom musel všechna 
příjmí odkazující na povolání. S vědo-
mím jisté míry systematické chyby se mu 
v desítkách případů podařilo identifikovat 
příbuzenství v mužské a spíše okrajově 
i v ženské linii. Řada fiskálních pramenů 
autorovi umožnila pomocí jmenné shody 
rekonstruovat i migraci stejným způsobem, 
jakým historikové i genealogové pracují 
se řadami každoročně aktualizovaných 
soupisů poddaných.

Ve vztahu k půdě autor v knize do-
kládá, že rolnický nemovitý majetek 
koloval ve dvou rozdílných ekonomických 
a právních systémech. Větší část půdy byla 
kompaktní, nedělitelná a předávána spolu 
se zakoupenými poddanskými usedlostmi 
jako jejich integrální součástí. Zemědělská 
půda podléhala kontrole vrchnosten-
ských úředníků i představitelů vesnické 

samosprávy. Menší část půdy byla dělitel-
ná, cirkulovala volně trhem a její držba se 
řídila flexibilním lenním právem podobně 
jako v sousedních oblastech Bavorska, 
respektive Horní Falce a Horních Frank. 
Výjimečnost zkoumaného regionu podtr-
huje i specifická terminologie ať v oblasti 
užívaných sutých (kár) i plošných měr 
(Morgen, Tagwerk), či označení „herberge“ 
pro usedlost drobného držitele půdy nebo 
bezzemka. Jeho ekvivalentem by v české 
raně novověké terminologii byla „chalup-
nická“ usedlost.

Autor si všímal i dalších odlišností 
ve vztahu k oblasti Čech. Většina vesnic 
na Chebsku byla rozdělena mezi větší po-
čet majitelů. S tímto jevem je sice možné 
se setkat i ve středověkých Čechách, avšak 
nikoli v tak velké míře. Většina vsí (39,5 %) 
ve zkoumané oblasti spadala pod chebské 
kláštery nebo světskou vrchnost a pře-
devším místní měšťany (32 %). Zejména 
podél řeky Ohře se pak rozkládaly i svo-
bodnické usedlosti. Pozemková renta byla 
vybírána převážně v naturáliích, přičemž 
robotní povinnosti poddaných zůstávaly 
minimální. To mělo za následek slabou 
vrchnostenskou kontrolu majetkových 
transferů půdy mezi poddanými. Analýzou 
pozemkové renty, zemské berně a církev-
ního desátku, který dosahoval její desetiny 
až čtvrtiny, se podařilo autorovi dokázat, že 
celková výše feudální renty byla nastavena 
na minimální produkční hladinu rolnic-
kých usedlostí.

Podle uplatňovaného dědického práva 
získával na Chebsku usedlost pouze jeden 
z potomků, jenž zabezpečil rodiče a měl se 
vypořádat s ostatními sourozenci. Vlastní 
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nemovitost s pozemky k ní příslušející-
mi byla na rozdíl od rodinného majetku 
nedělitelná. Dědický systém a vypořádání 
jednotlivých podílů nevedlo na rozdíl 
od raného novověku k všeobecné mo-
netizaci chebského rolnictva, přičemž 
nebylo zapotřebí vyšších finančních částek 
ani zadlužení. Rovněž pozemková renta, 
převážně naturální, nevyvíjela na rolníky 
monetizační tlak. Jedinou příležitosti, kdy 
rolníci na pozdně středověkém Chebsku 
potřebovali peníze, byla úhrada zem-
ské berně, k níž užívali rolníci hotovost 
získanou sezónním prodejem dobytka. 
Autorovy analýzy prokázaly, že sociálně 
ekonomická mobilita chebského rolnictva 
neodpovídá „cyklickému reprodukčnímu 
modelu“, nýbrž adekvátním se jeví „model 
nerovnoměrné reprodukce“. Vychází ze 
skutečnosti, že sociální stratifikace se 
v rozmezí let 1438 a 1456 příliš neměnila 
a majetkové rozdíly se neprohlubovaly. 
Dále si všímá, že bohaté rodiny zůstávaly 
ve stejných usedlostech, na rozdíl od chu-
dých, které své původní opouštěly. Vlast-
nické poměry bohatých rodin podle autora 
byly relativně stabilní, se silnými pouty 
k usedlostem a půdě. Nový hospodář nej-
častěji vzešel z dědického řízení, což však 
neplatilo v případě chudých rodin, jejichž 
usedlosti hospodáři v průběhu života pro-
dávali mimo okruh příbuzných osob.

Tomáš Klír ve své práci odhalil jeden 
nesmírně zajímavý a důležitý jev, a sice 
„dominový efekt řetězové migrace“. 
Na jeho počátku stálo uvolnění bohaté 
usedlosti, na které se nově usídlila středně 
majetná rodina, jež za sebou zanecha-
la uprázdněnou usedlost. Tu následně 

obsadila jiná, chudší rodina, která však 
po sobě zanechávala neobsazenou usedlost. 
Naznačuje to dostatek volných usedlostí 
a také značnou geografickou mobilitu 
rolnických rodin, jejichž stěhování nebylo 
omezováno. Logickým vyústění takovéto 
řetězové migrace zvláště v období morta-
litních krizí bylo množství neobsazených 
usedlostí na konci řetězce.

Ve dvou závěrečných kapitolách se autor 
nejdříve věnoval otázce vlivu typu komu-
nální regulace a kontroly navázané na typ 
plužiny na ekonomické rozhodování a také 
na majetkové transfery rolníků. S využi-
tím katastrálních plánů z první poloviny 
19. století dospěl k závěru, že v závislosti 
na odlišných lokálních podmínkách, jimž 
odpovídaly typy plužin, reagovaly místní 
rolnické komunity na aktuální společen-
ské a hospodářské podněty. Šíře výzkumu 
posléze Tomáši Klírovi umožnila, aby se 
v poslední kapitole mohl věnovat otázce 
pustnutí pozdně středověkého venkova. 
Zde dospěl k zjištění, že období populační 
stagnace podporovalo migraci, jež se odrá-
žela i v sociální mobilitě. Chudší usedlosti 
byly opouštěny kvůli obsazení volných 
bohatších hospodářství. Fenomén „pozd-
ně středověkého pustnutí“ tak vidí jako 
důsledek režimu nerovnoměrné reprodukce 
se zapojením migrace, která jediná mohla 
zajistit společenský vzestup. Docházelo tak 
ke stěhování rolnických rodin z horských 
oblastí do jádra historického Chebska. To 
mělo za následek nejen zalidňování úrodné 
oblasti, avšak i pustnutí části či dokonce 
většiny sídlišť v jiných zónách.  

Závěrem je možné sumarizovat, že re-
cenzovaná kniha Tomáše Klíra představuje 
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erudovanou, inovativní a velmi přínosnou 
publikaci. Prezentované výzkumy byly 
jasně teoreticky a metodologicky ukotveny, 
přičemž znalost zahraniční literatury je ze 
strany autora úctyhodná. Dílčí analytické 
kapitoly jsou vždy uvedeny zřetelně vysvět-
lenou metodikou a zjištěné poznatky jsou 
zasazeny do širšího kontextu a srovnávány 
s výzkumy dalších autorů pro jiné, nejen 
pozdně středověké regiony. Monografie je 
přehledná, čtivě napsaná a doplněná o ob-
rovské množství přehledných map, tabulek 
a grafů, které usnadňují čtenáři orientaci 
v autorových poznatcích a přibližují zkou-
maný region. Kniha Tomáše Klíra předsta-
vuje zásadní přínos pro zájemce o pozdní 
středověk, zvláště o jeho rolnictvo.

Václav Černý 

Marta Hradilová – Andrea JelínKová – 
Lenka veselá (eds .), Paralelní existen-
ce . Rukopisy a tisky v českých zemích 
raného novověku, Academia, Masarykův 
ústav a archiv AV ČR a Knihovna AV ČR, 
Praha 2020, 357 s.,  
ISBN 978-80-200-3128-0 (Nakladatelství 
Academia), 978-80-88304-25-8 (Masary-
kův ústav a Archiv AV ČR),  
978-80-86675-33-6 (Knihovna AV ČR). 

Monografie je věnována otázce přechodu 
od rukopisné k tištěné knize v českých ze-
mích stejně jako mnoha dalším souvisejí-
cím aspektům, včetně „paralelní existence“ 
obou typů médií vedle sebe po jistou dobu, 
a otázce jejich vzájemného ovlivňování. 
Jde o výsledek společného úsilí bezmála 
dvou desítek badatelů, z nichž většina se 

uvedené problematice věnuje dlouhodobě. 
Po úvodní pasáži Lenky Veselé a Jindřicha 
Marka, která zájemce o dějiny knih, ať 
rukopisných nebo tištěných, stejně jako 
o kodikologii či dějiny knihtisku a kniho-
ven, uvádí do širšího kontextu studované 
materie (s. 7–11), je zde zařazeno 15 různě 
rozsáhlých a závažných kapitol, z nichž 
každá představuje svébytný badatelský pří-
spěvek k uvedenému tématu. Jako v takřka 
každé publikaci zpracované početnějším 
a různorodě zaměřeným autorským ko-
lektivem, se i zde vedle tradičněji pojatých 
statí rozvíjejících témata studovaná již 
delší dobu nacházejí i moderně pojaté 
příspěvky zpřístupňující novější badatelské 
trendy. 

Tištěnou knižní produkcí a knižní 
kulturou v měšťanském prostředí českých 
zemí pohusitské a předbělohorské epochy 
jako jedním z mála dostupných a proza-
tím šířeji interdisciplinárně nevyužitých 
zdrojů pro zkoumání úrovně vzdělanosti, 
kulturnosti a mentality tehdejší české 
městské společnosti se zabývá v novátorsky 
a synteticky pojaté stati Petr Voit. Všímá si 
běžně užívaných jazyků zkoumaných tisků 
(čeština, latina, němčina) a proměn frek-
vence jejich používání v čase v souvislosti 
s postupnou laicizací i mohutněním čte-
nářské obce. Zastoupení různých světských 
témat vzhledem k nábožensky orientova-
ným tiskům v českém prostředí porovnává 
se situací v cizině ruku v ruce s dvoufá-
zovostí tzv. protoobrození, způsobenou 
složitou domácí konfesní situací panující 
nejméně do poloviny 16. století. Přibližuje 
také probíhající rozrůzňování žánrových 
skupin světské knižní produkce včetně 

opera_2021_02_nove1_kor.indd   408opera_2021_02_nove1_kor.indd   408 09.02.2022   13:47:4909.02.2022   13:47:49



/ ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE /

409OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 2

překladové literatury a věnuje pozornost 
opakovaně vydávaným titulům a důvodům 
tohoto jevu, stejně tak i nejčastěji tištěným 
autorům, překladatelům a editorům. Ne-
opomíjí však ani vizuální stránku, úpravu 
a technické parametry knih, jejich vývoj 
a získání přesně daného a ustáleného místa 
každého prvku v tištěné knize, což platí 
i pro dobové proměny knižních vazeb. 
V závěru autor hodnotí přednosti i limity 
zkoumání knižní kultury pro studium 
kulturní úrovně, vzdělanosti a obecněji 
sečtělosti či mentality české měšťanské 
společnosti ve studované době. Upozor-
ňuje na zjevné a výrazné rozdíly těchto 
fenoménů panující v našem prostředí mezi 
první a druhou polovinou 16. století, a to 
zejména pokud jde o přijetí či odmítání 
„novinek“ z ciziny,  včetně renesance a hu-
manismu. Teprve delším vývojem postup-
ně přece jen došlo v horizontu třicátých až 
osmdesátých let 16. století k synchronizaci 
úrovně knižní kultury českého měšťanstva 
s cizinou.

Na zmíněné téma navazuje Hana 
Pátková kapitolou o vývoji psaného písma 
v Čechách v období výskytu prvotisků 
(1450–1500), které časově předcházelo 
produkci zkoumané Voitem. Všímá si 
užívaných typů a druhů psaných písem 
v různých prostředích vzdělanější části 
české společnosti, jejich proměn v čase 
a rovněž postupného pronikání huma-
nistického písma na českou půdu jako 
takovou. Paleografickou problematiku 
rozvíjí Bořek Neškudla. V kapitole věno-
vané vztahu mezi jazykem textu a užitým 
tiskovým písmem se zamýšlí nad tím, 
co ovlivnilo volbu typu písma u tiskařů 

a tvůrců knih, ať již šlo o domácí zvyk-
losti, konzervatismus čtenářstva, rozvíjení 
tradic konkrétní tiskárny či nápodobu 
zahraničních novinek, a jakou roli tato 
volba sehrála pro přijetí knihy u čtenářů. 
Svůj text uzavírá studií o situaci v zámec-
ké tiskárně v Náměšti nad Oslavou. První 
tematický okruh završuje Veronika Sladká 
obsáhlou a částečně teoreticky zaměřenou 
statí věnovanou knihám z produkce vě-
hlasné ivančické bratrské tiskárny,  kterou 
zkoumá z hlediska užitých typografických 
technik, estetiky tisků, použitého mate-
riálu, tiskového písma a dalších vizuálních 
prostředků. 

Další kapitoly jsou věnovány terito-
riálně české produkci domácí židovské 
komunity. Pavel Sládek nejprve obrátil 
pozornost k židovské učenecké literatuře 
tištěné hebrejským písmem, její skladbě 
a proměnám v letech 1510–1630. Pole-
mizuje s některými rozšířenými postuláty 
naší a zahraniční starší i novější litera-
tury o novověkých židech a jejich knižní 
kultuře,  aby posléze na příkladu šíření 
tištěné podoby středověkého spisu Even 
ha-’ezer považovaného aškenázskými židy 
z 16. století za jeden ze základů jejich 
kultury poukázal na některá specifika 
knihtisku a jeho role v židovském kultur-
ním okruhu. Součástí kapitoly je dodatek 
obsahující české překlady paratextů praž-
ského vydání spisu z roku 1610. Proble-
matiku paratextů překladové literatury v ji-
diš vytištěné v Praze v letech  1595–1600 
v aškenázském kulturním prostředí, 
která byla naopak určena v prvé řadě pro 
„obyčejné“ vrstvy ovládající hebrejštinu 
málo nebo vůbec, dále rozvíjí kapitola 
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zpracovaná Olgou Sixtovou. Paratexty 
nahlíží jako důležitý zdroj informací pro 
zkoumání významu tisků v jidiš. Tyto tisky 
se jeví jako komunikační médium, které 
zprostředkovalo informační výměnu mezi 
„vysokou“ a „nízkou“ židovskou vzděla-
ností a písemnictvím a současně ukazuje 
i na odlišné jazykové a kulturní zvyklosti 
literatury v jidiš a v hebrejštině.

Dedikovaná literatura přiřčená čle-
novi panovnického rodu zaujala Martu 
Vaculíkovou. Na příkladu knihovny 
Ferdinanda II. Tyrolského a rukopisů 
dedikovaných osobně tomuto Habsbur-
kovi zkoumá kvantitativní i kvalitativní 
stránku rozsáhlého souboru různých děl. 
Součástí je příloha obsahující tematicky 
a věcně členěný soupis dedikovaných 
rukopisů. V obecnější rovině představu-
jí dedikace tisků z 16. století v češtině 
i v latině Jana Svobodová a Jan Pišna jako 
specifický typ pramene vhodného pro 
zkoumání vzniku knih a rovněž dobového 
literárního života.

V následujícím oddílu pak monografie 
nabízí další rozmanité pohledy na rukopis-
né a tištěné knižní fondy, jejich proměny 
a různé přístupy k nim. Marta Hradilová 
se zaměřila na změny v knižních fondech 
českých klášterních knihoven na přelomu 
15. a 16. století, přičemž jako vzorový 
příklad využila fond českokrumlovského 
minoritského kláštera. Kariéra a zejména 
písařská činnost Jana Filipce, preláta ze 
sklonku středověku, ale též diplomata 
a učence utrakvistického původu kon-
vertujícího později ke katolictví, se stala 
námětem kapitoly zpracované Kamilem 
Boldanem.  Na základě dvou nevelkých, 

ale kaligraficky provedených rukopisů, 
jejichž opisovačem měl být tento učenec, 
zkoumá nejen jeho autograf, ale i možný 
negativní vztah k tištěné knize. Jednoli-
stovými grafikami z 15. století z českého 
prostředí vevázanými do rukopisů se 
nechal inspirovat Jiří Černý, jenž svůj text 
doplnil četnými reprodukcemi konkrét-
ních ukázek. Kateřina Pražáková přibližuje 
vztah mezi psanými a tištěnými novinami 
z přelomu středověku a raného novověku. 
Na možnosti, které nabídl knihtisk při 
publikování erbů, se zaměřila Martina 
Hrdinová. Marie Ryantová osvětluje vztah 
památníků z raného novověku k dobo-
vým tiskům a využívání některých z nich 
v tomto typu pramene. Téma výzdoby 
a grafických prvků a možnosti studia kniž-
ního malířství v raném novověku přibližuje 
závěrečný text z pera Martiny Šárovcové. 

Knižní kultura nazíraná z širšího úhlu 
pohledu než je původní úzce specializova-
né bibliografické či kodikologické (a jiné 
speciální) bádání a pojímaná jako skutečné 
interdisciplinární téma nabízí zorným 
polem autorů monografie řadu nových 
možností, jak přispět k prohloubení po-
znání pohusitské a předbělohorské doby 
v českých zemích a k uvedení domácích 
kulturních i jiných specifik do obecnějších 
souvislostí celoevropského dění. Ukazuje 
možné cesty, jak využít dosud poněkud 
opomíjené prameny a informace pro 
poznání vzdělanostní a kulturní úrovně 
české měšťanské společnosti, její dobové 
mentality, vztahu ke knize, k poznání 
a k vědění vůbec. 

Lenka Martínková
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Zdeněk HoJda – Jan KaHuda – Zdeňka 
KoKošKová (edd .), Z archivu ke stu-
dentům a zase zpět . Věnováno Ivaně 
Ebelové k životnímu jubileu, Praha, 
Nakladatelství Lidové noviny 2021, 501 s., 
ISBN 978-80-7422-789-9. 

V poslední době se stalo příjemnou tradicí 
vyhlížet postupně přibývající přírůstky 
do zřetelně ohraničené skupiny sborníků, 
které vycházejí v rámci Nakladatelství 
Lidové noviny. Jejich společný jmenovatel 
a zároveň účel spočívá v možnosti vy-
zdvihnout u příležitosti životních jubileí 
na vědeckém základě usilovnou práci 
významných osobností z oboru historie, 
archivnictví či archeologie. Nejinak tomu 
bylo i v roce 2021, kdy oslavila kulaté na-
rozeniny doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 
Aby si tato událost získala zaslouženou 
pozornost, rozhodli se pro ni její kolegové, 
přátelé a žáci společnými silami připravit 
sborník studií, pojatý jako přání všeho 
nejlepšího do budoucích let.

Přibližně pět set stran textu uspořáda-
ného péčí Zdeňka Hojdy, Jana Kahudy 
a Zdeňky Kokoškové poskytlo gratulan-
tům dostatečně velký prostor k připome-
nutí několika tematických okruhů, jimiž 
by se dala výstižně postihnout badatelská 
činnost Ivany Ebelové. Obsahové jád-
ro knihy sestává ze tří hlavních oddílů 
pojmenovaných Urbana, Judaica a Fontes. 
Tomu předchází dvě kratší předmluvy 
z pera Marie Bláhové a Zdeňky Kokoš-
kové. Prvně jmenovaná představila klíčové 
momenty profesního života Ivany Ebelové, 
aby se v souvislosti s nimi zamyslela nad 
určujícími zdroji inspirace a výsledky jejího 

vědeckého směřování. Neméně zajímavé 
je rovněž osobně laděné ohlédnutí Zdeňky 
Kokoškové za odbornými i lidskými kvali-
tami oslavenkyně.

Vůbec nejpočetnější skupina příspěvků 
souvisejících s tematicky značně rozvětve-
ným zkoumáním dějin městské společnos-
ti se soustředí do prvního oddílu. Autoři 
ve svých sděleních obracejí pozornost 
například k působnosti cechů a sledují, 
co obnášela příprava na výkon krejčov-
ského řemesla ve valašských Vizovicích 
(A. Císařová Smítková), jak se pražským 
štukatérům dařilo v 17. století vymezovat 
vůči jiným stavebním řemeslům (R. Heis-
slerová) a čím se na pozadí proměn 
cechovních organizací vyznačovaly složité 
vztahy mezi staviteli, zedníky a kamení-
ky v Praze ( J. Smrž a J. Vlasák). Úzkou 
souvislost s prostorem hlavního města 
má rovněž úsilí mapovat polohu a příči-
ny existence rozličných domků, krámků 
a komor na území Pražského hradu 
( J. Pařez), stejně jako snaha po objasnění 
průběhu a účelu cest představitelů i dal-
ších mistrů pražských univerzitních kolejí 
na venkov (M. Holá a M. Holý). Spolu 
s městskými cechy či samotnou Prahou 
byla vystavena zájmu také královská města 
a životy vybraných představitelů tam-
ního obyvatelstva. Jejich podoba vyniká 
například při sledování osudů českobudě-
jovického hodinářského mistra Michala 
Peče (D. Kovář) nebo v počínání sušické 
obchodnice a úvěrové podnikatelky Lid-
mily Löschové ( J. Lhoták). Příležitost lépe 
sociálně a mocensky ohraničit jednu z hor-
ních vrstev společnosti královského města 
přináší systematický výzkum brněnského 
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nobilitovaného měšťanstva (H. Jordán-
ková a L. Sulitková). Příklad vystupování 
rakovnických konšelů ve sporu s arcikní-
žetem Ferdinandem během šedesátých let 
16. století prokázal, že si hodnoty typické 
pro uvažování královských měšťanů mohly 
vědomě osvojovat i osoby bez odpovídají-
cího právního postavení (V. Bůžek). 

Nezanedbatelnou součást prvního 
oddílu tvoří příspěvky vyzdvihující mož-
nosti, které bádání o urbánních dějinách 
nabízejí prameny městské provenience. 
Zhodnocení se dočkaly vklady v kadaň-
ských trhových knihách, zvláště s důra-
zem na formální i stylistické náležitosti 
a jejich vývoj (P. Rak), či kronikářská díla 
z předbělohorského Jáchymova a Mostu 
(L. Vodrážková). Otázku, za jak důvě-
ryhodné lze s ohledem na jiná dostupná 
svědectví považovat zápisy obsažené v pra-
menech narativní povahy, ukázal modelový 
příklad zprávy o morové nákaze v Jaroměři 
z roku 1555 ( J. Vojtíšková). Nevšedním 
pojetím se vykázaly studie, které rozkryly 
vnitřní symboliku ukrytou ve výzdobě 
městských knih (P. Holub) nebo v ojedi-
nělém, k antické mytologii odkazujícím 
nápisu na renesanční vazbě olomoucké 
knihy lozunků (B. Kaňák).

Množstvím příspěvků za úvodní částí 
sborníku nezaostal druhý tematický oddíl 
hledající odpovědi na rozmanité otázky 
spojené s úlohou židovského obyvatelstva. 
Geografický horizont jubilejního sbor-
níku zacíleného na české země překra-
čuje rozprava o okolnostech vyhnání 
uherských Židů z Prešpurku po bitvě 
u Moháče v roce 1526 a podmínkách 
rozšiřování židovské obce v bratislavském 

Podhradí (D. Polakovič). Další autoři 
se zaměřili na osudy osob židovského 
původu a připomněli, díky jakým doved-
nostem a tvůrčím schopnostem na sebe 
dokázaly upozornit, a to nejen v menších 
lokalitách, ale i v širším společenském 
měřítku. Jednotlivé studie věnovaly 
pozornost podnikavosti obchodnického 
rodu Popperů v západočeských Kralovi-
cích (I. Bukačová), blízkovýchodní orien-
tální tematikou prodchnuté tvorbě malíře 
Ludwiga Bluma (E. Janáčová) nebo 
odvaze dětské lékařky Idy Irmy Marcu-
sové, rozené Winternitzové, prosadit se 
na profesním poli, jež bylo až do počátku 
20. století vyhrazeno pouze mužskému 
pohlaví (M. Sekyrková). 

Bezpochyby silné zastoupení mají 
ve sborníku pojednání dotýkající se života 
Židů v Praze. Vhodně doplnit stávající po-
vědomí o významných postavách židovské 
historie usilovala edice konceptu testamen-
tu pražského vrchního rabína Ezechiela 
Landaua z roku 1784 (T. Krákora). Odkaz 
jednotlivců zasazený do širších příbu-
zenských vztahů motivoval také snahu 
předvést, jakými prostředky se v předbělo-
horském období mezi představiteli pražské 
židovské obce udržovala moc a vlivné 
postavení, o něž se opírala například rodina 
Rykl Enochové Weiselové (M. Buňatová). 
Průnik výpovědi druhově rozmanitých 
pramenů spolu s užitím osvědčeného 
metodologického konceptu dovolil vytyčit 
i zcela odlišnou cestu k poznání příslušníků 
pražské židovské obce a zachytit, jak na je-
jich zásluhy o obranu pravobřežní části 
hlavního města Království českého před 
švédskými útoky v roce 1648 pohlížela 

opera_2021_02_nove1_kor.indd   412opera_2021_02_nove1_kor.indd   412 09.02.2022   13:47:4909.02.2022   13:47:49



/ ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE /

413OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 2

většinová křesťanská společnost (Z. Hojda). 
Nakolik přitažlivým, avšak zároveň nebez-
pečným zdrojem půjček větších peněžních 
obnosů byla pro nejurozenější jedince 
již od středověku konsorcia židovských 
věřitelů, potvrdily naproti tomu okolnosti 
neřešitelných majetkových problémů pánů 
z Jakubova (H. Sedláčková). 

Rovnou třemi příspěvky byl vyjádřen 
silný badatelský zřetel upřený k problema-
tice židovské pohřební kultury, nahlížené 
v nejširších souvislostech. Za jejich oporu 
opakovaně posloužilo bohaté svědectví 
sepulkrálních památek, ať již se dochova-
ly ve Čkyni (I. Steinová a P. Vladařová), 
Rabštejně nad Střelou (V. F. Chvátal) 
nebo v pozoruhodném prostoru výcho-
dočeských hřbitovů (L. B. Petrusová). 
Z převažujícího rámce sledovaných témat 
se vymyká podrobné mapování nuceného 
přesunu a vydělování židovských obydlí 
na území města Hořice, jehož východis-
kem se stal nově nalezený translokační 
plán z roku 1728 (F. Paulus a Š. Steinová), 
stejně jako studie usilující o rekonstrukci 
vztahu Židů k organizované řemeslné vý-
robě, který mimo jiné dokumentoval jejich 
zvyšující se podíl na činnosti radomyšlské-
ho řeznického cechu po vydání systemál-
ního patentu v roce 1797 (H. Klímová 
a L. Matušíková).

Poslední oddíl knihy se z nejrůznějších 
úhlů zabývá mnohovrstevnatou proble-
matikou povahy archivních pramenů, 
práce s nimi a jejich zpřístupňování. 
Autoři příspěvků mimo jiné sledovali, 
jakou váhu připisovala soudobá společnost 
písemně zaručenému právnímu nároku, 
nakolik ovlivňoval argumentaci účastníků 

mocenských i konfesních zápasů a zda 
případně dokázal zvrátit jejich výsledek 
( J. Hrdlička). Že písemnosti tvořily nedíl-
nou součást lidské komunikace, jejíž obsah 
měl zůstat za jistých okolností skrytý před 
zrakem nepovolaných osob, připomněl 
soustředěný zájem o účel a techniku šifro-
vání dopisů v sociálním okruhu posledních 
Rožmberků (M. Ryantová). Hned dva pří-
spěvky si kladly za cíl upozornit na vypo-
vídací hodnotu konkrétních pramenných 
svědectví, a to zcela odlišnými způsoby. 
Formou moderního kritického zpřístup-
nění, doplněného o komentář a český 
překlad, vynikla zajímavost postřehů 
Humprechta Jana Černína z Chudenic za-
hrnutých v jeho italsky psaném a částečně 
dochovaném cestovním deníku (A. Tesaří-
ková). Motivaci přehledně představit větší 
okruh badatelsky doposud málo využíva-
ných písemností naopak vykazoval pohled 
na souvislosti utváření a současný stav 
souboru plánů lidové architektury, které se 
nacházejí ve sbírkách Archivu Národního 
muzea (K. Woitschová a J.  Woitsch). Dvě 
zbývající studie spojuje důraz klade-
ný na rozvíjení a správné uplatňování 
nejnovějších edičních postupů za účelem 
vydávání obsahově nezastupitelných sku-
pin archivních pramenů. Zatímco první 
z projektů spadá do období pozdního 
středověku a hodlá perspektivně zpří-
stupnit doposud needitovanou část knih 
moravských půhonů a nálezů (K. Maráz), 
druhý se pokouší při zohlednění rozlič-
ných formálních a jazykových odchylek 
přítomných ve zpracovávaném materiálu 
navázat na nedokončenou Emlerovu edici 
Pozůstatků desk zemských ( J. Hanousek).
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Nově vydaná kniha poskytuje značnou 
kvalitu z hlediska grafické úpravy a při-
druženého obsahu. Ačkoli barevné přílohy 
jsou spíše výjimkou, prostupuje průběžně 
jednotlivými příspěvky vysoký počet čer-
nobílých vyobrazení a fotografií. Pochvalu 
bezpochyby zasluhuje skutečnost, že 
nejsou vyčleněny stranou a nemají pouze 
ilustrativní povahu. Častokrát naopak 
dávají možnost blíže nahlédnout na inter-
pretované prameny a lépe tak proniknout 
do samotného výkladu. Nezastupitelné 
místo v textu ovšem zaujímají také nejrůz-
nější tabulky, grafy a schémata. Nejenže 
řada z nich přehledně a nezřídka kvantita-
tivní cestou vyjadřuje podstatu zjištěných 
jevů, ale některé dokonce předkládají ma-
teriál vhodný i pro využití prozopografické 
metody. Kapitolu pro sebe sama pak tvoří 
další užitečné přílohy, které zpřístupňují 
znění vybraných písemností či nápisové 
údaje tvořící nedílnou součást zkouma-
ných sepulkrálních památek. Z pohledu 
zahraničního čtenáře je podstatné, že byly 
všechny v knize otištěné studie opatřeny 
anglickým i německým shrnutím. Jedna 
z největších přidaných hodnot ovšem spo-
čívá především v bohaté, Janem Kahudou 
pečlivě sestavené bibliografii publikačních 
výstupů Ivany Ebelové, jež nebyla ochuze-
na ani o soupis mnoha kvalifikačních prací 
vzniklých pod jejím vedením. 

Závěrem lze s uspokojením konsta-
tovat, že hodnocený sborník představuje 
nanejvýš důstojnou poctu vědeckému dílu 
a pedagogickým zásluhám jedné z před-
ních postav současného českého archiv-
nictví. Dokladem příslušného tvrzení je 
vysoká odborná úroveň a pestrá skladba 

v knize zastoupených příspěvků. Prakticky 
všechny zdárně prohlubují poznání právě 
těch badatelských oblastí, v nichž nalezla 
a vytrvale nachází zalíbení Ivana Ebelová.

František Koreš

Petr HracHovec – Gerd scHwerHoff – 
Winfried Müller – Martina scHatt-
KowsKy (edd .), Reformation als Kom-
munikationsprozess . Die böhmischen 
Kronländer und Sachsen (= Norm und 
Struktur. Studien zum sozialen Wandel in 
Mittelalter und Früher Neuzeit, Band 51), 
Wien – Köln – Weimar, Böhlau 2021, 
665 s., ISBN 978-3-412-51953-7. 

Sborník obsahuje písemné verze příspěvků 
přednesených na mezinárodní konferenci, 
kterou v Praze v závěru listopadu 2017 
pořádal Historický ústav Akademie věd 
České republiky, Institut für sächsische 
Geschichte und Volkskunde v Drážďanech 
a Institut für Geschichte der Technischen 
Universität Dresden u příležitosti jubilej-
ního roku Martina Luthera. Obdobně jako 
sdělení, jež na něm zazněla, se také pub-
likované texty soustředí zejména na způ-
soby šíření, zprostředkování a prosazení 
reformních náboženských názorů a před-
stav v Sasku a českých zemích stejně jako 
na rozmanité prostředky sloužící k udržo-
vání paměti na reformaci. Název listopa-
dového sympozia, který se objevil rovněž 
v titulu objemného svazku, přitom asociuje 
několik témat. Bezpochyby k nim patří 
role nových tištěných médií, jež sehrála 
v šíření reformačních myšlenek klíčovou 
roli. Upozorňuje dále na úlohu různých 
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aktérů, kteří se postavili za myšlenky 
reformace a rozmanitými prostředky napo-
máhali jejich šíření, ať již šlo o zeměpány, 
šlechtu, svobodná města, nebo městské či 
venkovské obce. V neposlední řadě stojí 
za pozornost geografické sousedství a ví-
cestranná provázanost Saska a korunních 
zemí v prvním století luterské reformace, 
která může být zkoumána i s ohledem 
na vztah reformátora a jeho spolupracovní-
ků k odkazu české reformace. 

Naznačené přístupy se odrazily také 
v členění knihy do šesti tematických oddí-
lů. Předchází jim stručný úvod podepsaný 
editory, který ji zasazuje do kontextu 
odborné produkce publikované v Luthero-
vě dekádě 2008 až 2016 či přímo v jubilej-
ním roce, a stručně seznamuje s obsahem 
svazku. Na něj navázal příspěvek Heinze 
Schillinga, který zrod luterské reformace 
nazírá v globální perspektivě a v úzké pro-
vázanosti s dalšími modernizačními pro-
cesy, a sice humanismem a renesancí a také 
rozšiřováním geografického horizontu.

První oddíl nazvaný Dynamika veřej-
nosti otevírá obsáhlá studie Alexandra 
Kästnera a Gerda Schwerhoffa analyzu-
jící posměšné procesí konané roku 1524 
v horním městě Buchholz ležícím na po-
mezí vlivu luterství a tradičního katolictví. 
Metodicky zajímavá rozprava zasazená 
do kontextu moderních výzkumů témat 
komunikace a veřejnosti v souvislosti 
s reformací si všímá procesí jako specific-
kého polemického komunikačního aktu, 
zkoumá jeho mediální dimenzi nebo sym-
boliku. Další významný badatel o dějinách 
reformace Thomas Kaufmann zaměřil 
svou pozornost na wittenberskou knižní 

produkci v letech 1517–1520, zejména 
s ohledem na služby, které poskytovala 
reformátorům. Cenná je zejména druhá 
část příspěvku shrnující význam knihtisku 
pro šíření reformace. Na odlišné způsoby 
komunikace a mediality české reformace 
upozornil ve svém příspěvku Pavel Sou-
kup. Otevřel ho zamyšlením nad pojmy 
česká a husitská reformace i nad otázkou, 
nakolik je možné husitství označovat jako 
reformaci. Z komunikačních kanálů, jimiž 
se šířily myšlenky utrakvismu, se následně 
zaměřil na orální formy, kázání, rukopisy 
a vizuální média, která se v posledních 
letech těší zájmu badatelů. V následujícím 
příspěvku se Petr Voit na základě do-
chovaných tisků zabýval knižní produkcí 
českých a moravských utrakvistů v první 
čtvrtině 16. století. Na jeden ze zvlášt-
ních tisků, jimiž byly učebnice, se zaměřil 
Martin Holý. Nazíral je jako specifické 
médium komunikace, jež sloužilo i šíření 
pravé víry. S ohledem na náboženské po-
měry v českých zemích se přitom nemohl 
vyhnout otázce jejich konfesního profilu.

Druhý oddíl svazku se zaměřil na po-
litické aktéry reformace. Kupodivu, a to 
i v porovnání s předchozím oddílem, nijak 
početně zastoupené téma si všimlo pouze 
šlechty a knížat; zcela stranou pozornosti 
tak zůstala kupříkladu role Habsburků 
v utváření konfesních poměrů v jed-
notlivých korunních zemích stejně jako 
tradiční téma městské či obecní reformace. 
Na českou a moravskou šlechtu se zaměřil 
Jiří Just. Ve své studii se věnoval dvěma 
tématům v souvislosti s její rolí v reforma-
ci, a sice některým příslušníkům luterské 
a bratrské šlechty, kteří se podíleli na šíření 
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opravných názorů, a poté evangelickým 
církevním řádům jako nástrojům nábožen-
ských reforem na panství jejich vydavatelů. 
Za důkladnější výzkum šlechty v reformaci 
Saska se přimlouvala Martina Schatt-
kowsky, jež se tímto tématem systema-
ticky zabývá. Ve svém příspěvku se proto 
pokusila naznačit některá témata souvise-
jící s tímto badatelský směrem, například 
důvody příklonu k reformaci, konfesi-
onalitu šlechty či prostředky konfesní 
politiky vykonávané na jejich panstvích. 
Třetí a poslední příspěvek Jens Klingner 
věnoval vévodkyni a rozhodné stoupen-
kyni reformace Alžbětě Saské, přičemž 
se zaměřil zejména na její dochovanou 
korespondenci.  

Následný blok obsahující pouze dva 
příspěvky se soustředil na některé institu-
ce v procesu reformace. Nejprve se Enno 
Bünz zabýval proměnami městských 
farních kostelů, které sledoval na příkladu 
Lipska v dlouhé časové epoše od středo-
věkých základů do 18. století. Soustředil 
se hlavně na změny související s refor-
mací, jež se ve městě naplno prosadila 
po roce 1539 a projevila se sekularizací, 
zjednodušením církevní správy i zásahy 
do vybavení a vnitřního uspořádání sva-
tostánků. Winfried Müller upřel následně 
pozornost na proměny vyššího školství, 
jež bylo prostředníkem mezi latinskými či 
partikulárními školami a univerzitami.  

V souladu s aktuálními badatelskými 
tendencemi v Německu i České republice 
byla ve čtvrtém oddíle věnována pozornost 
umění jako komunikačnímu médiu refor-
mace. Kateřina Horníčková se zabývala 
ztvárněním klíčových osobností spjatých 

s husitstvím ( Jan Hus, Jan Žižka) nebo 
jeho nejvýznamnějšího symbolu, jímž byl 
kalich, ve veřejném prostoru vybraných 
českých a moravských měst a interpreto-
vala ho jako výraz jejich konfesní identity. 
V následujícím příspěvku Kai Wenzel 
obrátil pozornost do luterského sakrální-
ho prostoru, v němž se mohla nacházet 
umělecká díla z předreformační doby 
stejně jako motivy spjaté s potridentským 
katolictvím. V souvislosti s paralelními 
ikonologiemi, jež souvisely s cirkulací 
obrazů mezi rozdílnými vyznáními, se 
zabýval principy konfesního kódování, 
které umožňovalo přiřazovat jednotli-
vým tématům odlišné významy. Marius 
Winzeler se na případě žitavského velkého 
a malého postního plátna, jejichž vznik 
od sebe dělilo sto let, zabýval jejich rolí 
jako specifického média konfesní doby. 
Stranou zájmu neponechal ani žitav-
ské epitafy. Právě na ně upřel pozornost 
v závěrečné studii tohoto oddílu Ondřej 
Jakubec, který se podnětně zabýval problé-
mem konfesionality nekatolických epitafů 
v českých zemích. 

Příspěvky uveřejněné v předposledním 
pátém oddíle byly věnovány šíření refor-
mace v konkrétním sociálním prostoru 
a transferu vědění. První dva texty si 
všímaly ilegálních a minoritních nábo-
ženských uskupení. Martin Rothkegel 
se zabýval novokřtěnci, kteří od polovi-
ny dvacátých let 16. století žili na jižní 
Moravě. Gabriela Wąs obrátila následně 
pozornost na působení stoupenců uče-
ní Kašpara Schwenckfelda ve Slezsku 
a Prusku. V dalším příspěvku se Martin 
Wernisch pokusil představit specifika 
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náboženských poměrů v předbělohorských 
Čechách na příkladu teologického sporu, 
jehož hlavní postavou byl „utrakvistický 
flacián“ Viktorin Anxiginus Skutečský, je-
hož osudy a zejména náboženské předsta-
vy autor detailně sledoval. Petr Hrachovec 
se v dalším obdobně důkladném příspěvku 
věnoval osobě žitavského městského 
písaře Oswalda Pergenera a čtenářskému 
kroužku zwingliánů, kteří se okolo něho 
shromáždili, přičemž podrobně analyzoval 
jejich korespondenci vedenou zejména se 
švýcarskými a hornoněmeckými reformá-
tory. Do Horní Lužice je zasazeno rovněž 
sdělení Jana Zdychince, jenž se v detailní 
optice zaměřené na konkrétní aktéry 
zabýval osudy tamních ženských klášterů 
v 16. a počátkem 17. století.

Poslední šestý blok obsahuje příspěv-
ky výhradně německých autorů, kteří se 
věnovali budování tradice luterství a pro-
středkům, které k tomu sloužily. Hartman 
Kühne upozornil na fenomén tzv. kašen 
zázraků či milosti, rozšířený v Římsko-ně-
mecké říši od poloviny 16. do půle 18. sto-
letí. V příspěvku, který je součástí auto-
rových výzkumů o tomto pozoruhodném 
jevu, se zabýval jejich počátky v padesátých 
letech 16. století na příkladu dolnosaské-
ho Pyrmontu. Stefan Dornheim se poté 
věnoval využití předreformačního umění, 
které bylo v souvislosti s očistou sakrál-
ního prostoru přemístěno do „kostelního 
depozitáře“ (tzv. Götzenkammer), aby 
se následně v 19. století stalo objektem 
památkové a muzejní péče. Příspěvek 
Wolfganga Flügela se věnuje jubilejnímu 
roku 1617, především s důrazem na jeho 
využití v dobových médiích a veřejném 

působení. Epilogem sborníku je text Jiřího 
Mikulce věnovaný konci reformace v Krá-
lovství českém a nástupu pobělohorské 
protireformace.

Obsáhlý svazek představuje jeden 
z nejvýznamnějších příspěvků k Lutherovu 
jubilejnímu roku 2017. Název konfe-
rence i sborníku se ukázal být dostatečně 
víceznačný, aby dokázal integrovat různé 
přístupy historiků, církevních historiků 
a historiků umění k dějinám zejména 
prvního století reformace v české a němec-
ké historiografii. Jednoznačným kladem 
je zasazení sborníku do česko-saského 
prostoru, byť vzájemná provázanost ko-
runních zemí a Saska, v níž právě nástup 
reformace sehrál významnou roli, zůstala 
poněkud stranou zájmu autorů. Ocenění 
zaslouží také pozornost věnovaná vedlej-
ším korunním zemím, z nichž poněkud 
stranou zájmu zůstalo pouze Slezsko.

Josef Hrdlička

Václav BůžeK, Smrt a pohřby Ferdinan-
da I . a jeho synů . Reprezentace katolické 
víry, politické moci a dynastické paměti 
Habsburků, Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 2020, 419 s.,  
ISBN 978-80-7422-693-9.

Text knihy se organicky člení do tří částí. 
V první části je představen rod Habsbur-
ků na konci středověku a počátku no-
vověku. Jejich vzestup k moci v západní 
a střední Evropě demonstruje především 
osvědčený princip Bella gerant alii, tu 
felix Austria nube. Druhou část předsta-
vuje historiografický exkurz podávající 
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zevrubný obraz badatelských výsledků 
o dějinách habsburského rodu v raném 
novověku. Zdaleka se netýká pouze histo-
ricko antropologických východisek, nýbrž 
hodnotí komplexně přístupy historiků 
k habsburské dynastii, a to v diachron-
ním pohledu, tedy již od 19. století. Toto 
pojetí striktně vzato přesahuje tematický 
rámec knihy, přináší však velmi cenné 
shrnutí habsburské historiografie, jež 
s chutí využije každý zájemce. Zároveň 
ukazuje na rozdíl ve vztahu k Habsbur-
kům mezi českou historiografií a zahra-
ničními badateli. Český pohled zůstával 
po celá desetiletí zatížen důsledky 
nacionálních kontroverzí a sporů o vý-
znam habsburské dynastie pro národní 
dějiny. Třetí část je složena z několika 
analytických studií, jež se postupně věnují 
posledním dnům a následným pohřebním 
slavnostem Karla V., Ferdinanda I., jeho 
synů a jejich manželek.

Z hlediska použitých metod a inter-
pretačních nástrojů stojí za vyzdvižení 
srovnávací přístup při analýze odchodu 
z pozemského života jednotlivých hrdinů 
knihy, totiž habsburských panovníků 
a jejich manželek. Čtenář tím dostává 
možnost ověřit si uplatňování konceptu 
„dobré smrti“ v prostředí nejvyšší dvor-
ské společnosti, nadto ještě doplněného 
demonstrací příslušnosti ke katolické víře. 
Zejména v případě Karla V., ale i jeho 
mladšího bratra Ferdinanda I., vystupuje 
z líčení pohřebních slavností politický 
program zesnulého. Vodítkem je zde již 
klasická práce Ernsta Kantorowicze o so-
ciálním těle krále, o niž se opírají i další 
významná díla evropského dějepisectví. 

Pozoruhodným aspektem je spojitost 
povědomí o zdravotním stavu vládce s vý-
konem jeho úřadu. Málokdy si uvědomu-
jeme, že momentální zdravotní stav mohl 
ovlivnit, ať již dobře, či špatně, panovní-
kovo rozhodování v některých klíčových 
politických záležitostech. Osobnosti před-
stavené v knize sice vystupují jako fyzicky 
poměrně odolní jedinci, kteří usilovali 
zvládnout své často dlouhodobé zdravot-
ní problémy, aniž by negativně působily 
na výkon jejich vlády. Přesto na sklonku 
života sváděli marný zápas s úbytkem fy-
zických sil. Zejména Maxmilián II. působí 
dojmem těžce nemocného invalidy sužo-
vaného zdravotními obtížemi od poměrně 
nevysokého věku. Je otázkou, zda právě 
nedobrá fyzická kondice nezapříčinila, ale-
spoň do jisté míry, některé Maxmiliánovy 
vladařské krize, jako například ztroskotání 
protiosmanského tažení v roce 1566. Více 
je v povědomí odborné i laické veřejnosti 
souvislost psychických potíží Rudolfa II. 
s úpadkem jeho panovnických schopností. 
Zdá se, že také za určitou nerozhodností 
či liknavostí jeho otce se mohly skrývat 
přicházející choroby.

V této souvislosti vyplouvá na povrch 
nelichotivý obraz renesanční medicíny. 
Dvorští lékaři ve výpovědích použitých 
pramenů vystupují jako zcela bezradní 
vůči neduhům jejich urozených klien-
tů. Obvykle byli v zajetí stereotypních 
způsobů léčby odkazujících k antickým 
autoritám. Bezpochyby nelze anachronicky 
požadovat po lékařích 16. století současné 
znalosti medicíny. Nicméně se ukazuje, jak 
dlouhou cestu musela ještě moderní věda 
urazit, aby byla schopna pochopit podstatu 
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nemocí, jež ohrožují lidské zdraví. V rámci 
platného paradigmatu raného novověku 
jednoduše nemohla zvládnout ani kvali-
fikovaná či univerzitně školená lékařská 
péče zdravotní obtíže tehdejších pacientů, 
byť i nejvýše společensky postavených.

Jediným nedostatkem publikace se jeví 
ne zcela ujasněné žánrové zařazení. Text 
vykazuje všechny znaky odborné analytic-
ké práce na nejvyšší úrovni. Zároveň však 
naznačuje ambice oslovit přece jen širší 
poučené publikum. Z tohoto pohledu je 
problematické zejména obšírné uvádění 
účastníků pohřebních obřadů a průvodů 
Karla V. Pro širší veřejnost by bylo asi lépe, 
kdyby bylo možné obtížný výčet umístit 
do přílohy.

Přes uvedenou výhradu je zřejmé, že 
české publikum dostává do rukou pozoru-
hodné dílo, jež obsahuje množství cenných 
informací a nabízí svěží pohled na vý-
znamné představitele habsburského rodu 
z počátku novověku.

Zdeněk Vybíral

Martin HilsKý, Shakespearova Anglie . 
Portrét doby, Praha, Academia, 2020, 
765 s., ISBN 978-80-200-3168-6.

Anglista, literární historik a přední znalec 
Williama Shakespeara vydal monumen-
tální opus, kterým zúročuje své dlouholeté 
bádání. Martin Hilský vždy při čtení 
a překladech Shakespearových děl inter-
pretoval jeho dobu.1 K tomu potřeboval 
bezpečnou znalost sekundárních pramenů, 
dobové literatury i současného bádání. 

1 Martin Hilský, Wiliam Shakespeare. Dílo, Praha 2011; týž, Shakespeare a jeviště svět, Praha 2015.

Vše toto se zrcadlí v knize Shakespearova 
Anglie, jejíž podtitul Portrét doby je možné 
považovat za velmi výstižný.

Martin Hilský předkládá širokou fresku 
raně novověké Anglie, přičemž jeho záběr 
je široký z hlediska časového, tematického 
i metodologického. Časově se kniha zabývá 
obdobím života a díla Williama Shakespea-
ra, řečí historických událostí obdobím vlády 
Tudorovců a prvních Stuartovců. Logicky 
nejvíce prostoru Martin Hilský věnuje 
osobnostem Alžběty I. a Jakuba I. Vodící 
nití výkladu anglických dějin je autorovi li-
nie anglické reformace a vztah jednotlivých 
panovníků ke konfesním otázkám. 

Tematická šíře je obrovská, na první 
pohled se dokonce může zdát, že až příliš. 
Martin Hilský se však s tímto rozsahem 
vypořádal bravurně a každý jednotlivý 
text dotváří konečnou mozaiku. Autor 
svou knihu rozdělil do čtyř kapitol. První 
se věnuje lidem a společnosti od panov-
níka až po zloděje a vrahy, druhá všem 
možným tématům každodenního života, 
a to zejména na pozadí Shakespearova 
rodného Stratfordu a místa, kde pracoval, 
tedy Londýna. Třetí kapitola představu-
je kolektivní reprezentace lidí přelomu 
16. a 17. století, čtvrtá poté formou lexiko-
nu nabízí portrétní galerii lidí a osobností 
Shakespearovy doby. 

Zajímavý je metodologický záběr práce. 
Hilský historické metody nepojmenová-
vá, nepracuje s teoretickými koncepty, ale 
struktura jeho textu, rozvržení do kapitol 
a kladené otázky poukazují na velmi široký 
záběr a znalost historických přístupů. Když 
představuje skladbu anglické společnosti 
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druhé poloviny 16. a první poloviny 
17. století, lze výklad považovat za optiku 
sociálních dějin. Dějinami každodennosti 
jsou inspirované kapitoly o bydlení, hygieně, 
oblečení, jídelníčku, ale také o slavnos-
tech a zábavách. Naopak znalost postupů 
a otázek historické antropologie přichází 
na řadu v textech o korunovačních slavnos-
tech, životních rituálech či lidech na okraji 
společnosti. V neposlední řadě Martin 
Hilský pracuje s koncepty dějin mentalit, 
a to zejména v kapitolách o imaginaci, 
mentalitách a řeči. Zde se mimo jiné věnuje 
náboženské, politické a historické imagina-
ci, alchymii, představám o záhrobním světě 
a smrti nebo vnímání času.

Martin Hilský, stejně jako jeho celo-
životní souputník William Shakespeare, 
vládne slovem. Obsáhlá kniha se tak 
velmi dobře čte, díky podrobnému rozdě-
lení do kapitol a podkapitol je přehledná. 
Čtenář ji může přečíst na jeden zápřah, 
ale v určitých chvílích naopak jednotli-
vé podkapitoly představují samostatná 
„encyklopedistická“ hesla, které lze 
považovat na základní vhled do konkrétní 
problematiky. Pro další odbornou práci 
lze vytknout, že textu chybí více odka-
zů na zdroje, tedy prameny a použitou 
literaturu, což neumožnuje předkládaný 
základní text dále studovat a případně 
rozšiřovat. Martin Hilský zúročil své 
mnohaleté odborné zkušenosti a napsal 
práci o době Wiliama Shakespeara, 
kterou bude v české historické a literární 
vědě těžké překonat. O jejích kvalitách 
svědčí i ocenění Magnesia litera za nauč-
nou literaturu za rok 2021.

Pavel Král

Helena sedláčKová, Krajští hejtmané 
v Čechách (1623) 1641–1849 . Personální 
obsazení, Praha, Národní archiv 2021, 
455 s., ISBN 978-80-7469-103-4.

Zatímco pro předbělohorské období dějin 
Království českého jsou k dispozici práce 
mapující personální obsazení nejen klíčo-
vých zemských úřadů či zemského soudu, 
ale také řady nižších správních institucí, 
pobělohorská etapa se takové pozornosti 
zdaleka netěší. Po přehledu osob činných 
mezi léty 1548–1783 v apelačním soudu 
se zasloužené pozornosti dostalo také 
krajským hejtmanům, jejichž přehled pro 
období před propuknutím stavovského 
povstání publikoval Petr Mareš. Na jeho 
analýzu chronologicky navázala obsáh-
lá monografie Heleny Sedláčkové, jež 
vychází z její disertační práce obhájené 
na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 
roku 2016. 

Navzdory podtitulu svazek neobsahuje 
pouze jména osob, které po více než dvě 
staletí vymezená obnovením hejtman-
ského úřadu po Bílé hoře a zrušením 
tradičního systému krajské správy stály 
v čele jednotlivých krajů, ale obsahuje také 
rozsáhlou úvodní textovou část. Autorka 
se v ní nejprve vyrovnala s nijak rozsáhlou 
literaturou ke studovanému tématu, v níž 
dominuje již letitá práce Bohuslava Riege-
ra i přehled pramenů od Jaroslava Macka 
a Václava Žáčka, seznámila s pramennou 
základnou dochovanou v různých fon-
dech Národního archivu (zejména Stará 
manipulace, Nová manipulace, Česká 
dvorská kancelář, Komorní soud) a po-
psala metodiku své práce. Na to navázala 
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pojednáním o dějinách krajské správy 
ve sledovaném období, kdy došlo ke sníže-
ní počtu krajů (1714) i vnitřním změnám 
v podobě krajského úřadu (zejména 1751), 
a v návaznosti na to stručným přehle-
dem jednotlivých krajů. Další kapitola se 
především na základě instrukcí vydáva-
ných krajským hejtmanům věnuje jejich 
povinnostem v policejní, soudní, vojenské 
i berní sféře. Stranou výkladu nezůstalo ani 
ustanovení pevného sídla úřadu, k němuž 
došlo v polovině 18. století. 

Následný výklad věnovaný osobám 
krajských hejtmanů autorka rozdělila 
na tři části. První dvě kapitoly, v nichž 
se postupně zabývala hejtmany za pan-
ský a následně za rytířský stav, omezila 
rokem 1751, kdy v čele kraje stál již pouze 
jeden hejtman jmenovaný bez ohledu 
na šlechtický stav. Právě období po tomto 
roce, kdy se větší důraz než na stavov-
skou příslušnost (povinná urozenost 
úředníka skončila roku 1784) začal klást 
na vzdělání, kompetentnost a zkušenosti 
s úřadováním, je věnována třetí kapitola. 
Obsáhlejší první část věnovanou činnosti 
vyšší šlechty v čele správy krajů Helena 
Sedláčková uvedla stručným pojednáním 
o výběru hejtmanů, aby následně na zákla-
dě katastrů charakterizovala majetkovou 
skladbu šlechty v každém kraji. Poté již 
sledovala zastoupení členů jednotlivých 
panských rodů mezi hejtmany, přičemž 
svůj výklad rozdělila rokem 1714, kdy 
došlo k již zmíněné redukci počtu krajů 
v království. Již méně rozsáhlou kapitolu 
o činnosti rytířů mezi krajskými hejtmany 
autorka uvedla sondou do jejich působení 
v době poddanského povstání roku 1680 

(s. 139–143), aby následně postupovala 
stejně jako v předchozím výkladu a sledo-
vala nižší šlechtice v čele správy jednot-
livých krajů. Poslední třetí kapitola pak 
sledovala stoletý úsek, v jehož průběhu se 
krajský úřad proměnil v státní byrokrati-
zovanou instituci a z krajských hejtmanů 
se stali státní úředníci. Po obsahu zmiňo-
vaného reskriptu Marie Terezie z ledna 
1751 Helena Sedláčková sledovala jeho 
dopady do personální skladby hejtmanů, 
které však nebyly okamžité (s. 170). Za-
měřila se také na reformy Josefa II. z roku 
1784, které znamenaly dovršení byro-
kratizace české krajské správy, přičemž 
jednotlivé projevy zmíněného procesu 
autorka podrobně sledovala a konkretizo-
vala na příkladech některých hejtmanů.

Popsanému členění výkladu o personál-
ním obsazení úřadu krajských hejtmanů 
do tří stěžejních kapitol odpovídají také 
první tři přílohy, které obsahují sou-
pis pánů činných v tomto úřadu mezi 
léty 1623 a 1751 (s. 227–248, včetně 
poznámek do s. 274), krajských hejtmanů 
z rytířského stavu (s. 275–294/315) a hejt-
manů z let 1751–1849 (s. 316–325/330). 
Orientaci ve třech samostatných tabulkách 
má usnadnit abecední rejstřík všech osob, 
které zmiňovaný úřad zastávaly. Ten ale 
oproti zvyklostem není umístěný na konci 
knihy, ale již za prvními třemi tabulkami. 
Následující a již stručnější tabulky zachy-
cují krajské hejtmany mezi královskými 
hejtmany pražských měst či šlechtické 
rody, jejichž členové se podíleli na krajské 
správě ve vymezeném období. 

Monografie Heleny Sedláčkové se jistě 
stane využívanou pomůckou pro badatele 
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o dějinách pobělohorské šlechty v Krá-
lovství českém, ale cenné poznatky přináší 
i pro další témata související s dějinami 
správy či procesem byrokratizace. Bylo by 
přitom nanejvýš žádoucí, aby se obdobné-
ho zpracování dočkaly i další pobělohorské 
úřady, o jejichž personálním obsazení je 
toho dosud známo málo.

Josef Hrdlička

Jitka radiMsKá, Les livres et les lec-
tures ďune princesse au XVIIe siècle . 
Marie Ernestine ďEggenberg et sa 
bibliothèque en Bohême, Paris, Honoré 
Champion 2020 (= Histoire du livre et des 
bibliothèques 15), 459 s.,  
ISBN 978-2-7453-5246-0.

Ačkoli bádání o urozených jedincích 
na prahu novověku zaznamenalo v českém 
dějepisectví přinejmenším v posledních 
dvou desetiletích nebývalý rozmach, toto 
konstatování lze s ohledem na dochovanou 
pramennou základnu jen částečně vztáh-
nout také na jejich manželky a dcery. Jeden 
z možných pohledů na osobnost a záliby 
konkrétní šlechtičny nabízí ve své mo-
nografii o Marii Arnoštce z Eggenberku, 
rozené ze Schwarzenberku (1649–1719), 
českobudějovická romanistka Jitka Radim-
ská. V ní předkládá širší odborné, přede-
vším však zahraniční veřejnosti komplexní 
shrnutí svých celoživotních vědeckých 
poznatků o sběratelské činnosti zmiňované 
urozené dámy, jejím systematickém budo-
vání osobní bibliotéky na zámku v Českém 
Krumlově ve druhé polovině 17. a první 
třetině 18. století a vztahu ke knihám. 

Autorka pojednání rozčlenila do tří 
vnitřně propojených tematických částí. 
V prvním obsáhlém bloku se pokusila 
veskrze deskriptivním způsobem zasa-
dit osobu Marie Arnoštky do kontextu 
kulturního, náboženského, politického 
a sociálního vývoje středoevropských zemí 
pod vládou Habsburků v 17. a na počát-
ku 18. věku. Stručně osvětlila mocen-
ské zázemí šlechtičny, která se narodila 
prezidentovi říšské dvorské rady Janu 
Adolfovi ze Schwarzenberku a Marii Jus-
tině ze Starhemberku, a rovněž úzké vazby 
schwarzenberského rodu na císařský dvůr 
ve Vídni. Následně upřela svou pozor-
nost ke sňatku Marie Arnoštky s Janem 
Kristiánem z Eggenberku v roce 1666, 
k dějinám Eggenberků ve sledovaném 
období a k přesunu novomanželského 
páru do jeho hlavní venkovské rezidence 
v Českém Krumlově. Stranou pozornosti 
neponechala ani kulturní a mecenášské 
aktivity obou urozených jedinců v jiho-
českém regionu. Nejvíce prostoru však 
autorka věnovala událostem souvisejícím 
s úmrtím šlechtičny 3. dubna 1719 a její 
přípravě na smrt, stejně jako zevrubné 
obsahové analýze testamentu a instrumen-
talizaci obrazu Marie Arnoštky v očích 
pozdějších historiků. 

V druhé části se autorka zaměři-
la na utváření a tematickou strukturu 
bibliotéky Marie Arnoštky z Eggenber-
ku a osobnost šlechtičny-čtenářky jako 
nositelky určitého kulturního poselství. 
Kněžna si svoji knižní sbírku plánovitě 
budovala podle vlastních studijních potřeb 
a zájmů. O tom, že knihy nejen vlastnila, 
ale mnohé z nich také pozorně pročítala, 
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svědčí podtržené pasáže, vybrané myšlenky 
označené křížkem s vlastním komentářem 
nebo hodnotící marginální přípisky. V řadě 
svazků lze rovněž nalézt nepsané stopy 
čtenářského zápalu, jako jsou kupříkladu 
záložky, přeložené rohy stránek a opravy 
paginace. O dobré jazykové výbavě uroze-
né dámy, reflexi čtenářských prožitků a vli-
vu poznatků získaných četbou na myšlení 
i (ne)každodenní život šlechtičny může 
také svědčit její překladatelská činnost. Ne 
náhodou sama přeložila z francouzského 
jazyka do němčiny část spisů římského 
stoického filozofa, dramatika a politika 
Lucia Ennea Senecy. 

Poslední část knihy tvoří kompletní 
soupis tisků z bibliotéky Marie Arnošt-
ky z Eggenberku. Při jeho sestavování 
autorka vycházela především z rukopisného 
pozůstalostního katalogu z let 1719–1721 
pořízeného po převzetí českokrumlovského 
zámku synovcem kněžny a dědicem eggen-
berského majetku Adamem Františkem 
ze Schwarzenberku, a stávajícího knižního 
fondu na zámku v Českém Krumlově. 
Samotný soupis je členěn podle jazykové 
provenience a tematického zaměření knih 
na oddíly „Germanici“, „Gallici“, „Italici“, 
„Latini“, „Hispanici“ a „Geographici“. Každá 
katalogová položka obsahuje základní 
bibliografický údaj o tisku a obě základní 
signatury, tedy původní eggenberskou 
i novodobou, která odpovídá současnému 
umístění knihy. Nezanedbatelné místo 
v zevrubném popisu náleží rovněž indivi-
duální a provenienční charakteristice tisku.

Monografie Jitky Radimské naznačuje 
jednu z možných cest, jak proniknout 
do myšlenkového světa raně novověkých 

šlechtičen, které na rozdíl od svých muž-
ských protějšků stály spíše stranou zájmu 
dosavadní domácí historiografie. Na půdo-
rysu vztahu Marie Arnoštky z Eggenberku 
ke knihám a četbě se autorka pokusila 
poodhalit podobu myšlenkového světa, 
hodnotového žebříčku a v neposlední 
řadě také estetického cítění urozené dámy 
předmoderní doby. Svůj výklad navíc do-
provodila množstvím kvalitních černobí-
lých fotografií. Katalog tisků eggenberské 
knihovny v Českém Krumlově také může 
sloužit jako praktická pomůcka pro mno-
hé, nejen zahraniční historiky a historič-
ky a poskytnout jim bohatý informační 
materiál pro další podobně koncipované 
výzkumy.

Rostislav Smíšek

Stefan seitscHeK – Sandra Hertel 
(edd .), Herrschaft und Repräsentation in 
der Habsburgermonarchie (1700–1740) . 
Die kaiserliche Familie, die habsburgi-
schen Länder und das Reich, Berlin-Bos-
ton, Walter de Gruyter 2020 (= Bibliothek 
altes Reich 31), 478 s.,  
ISBN 978-3-11-066673-1.

Jak naznačilo dosavadní historické bá-
dání, středoevropská habsburská mo-
narchie dosáhla za vlády Karla VI. své 
největší územní rozlohy a s tím spojeného 
hospodářského, kulturního i politického 
rozmachu. Na druhou stranu se potýkala 
s vážnými dynastickými problémy, neboť 
žádný z mužských potomků císařského 
páru se nedožil dospělého věku. Proto 
bylo období vlády Karla VI. úzce spojeno 
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s prosazováním Pragmatické sankce 
z roku 1713, jež ustanovovala nástup-
nický řád na císařském trůnu po jeho 
smrti, v jednotlivých zemích podunajské 
monarchie a následně také na meziná-
rodním poli. Právě této problematice se 
již zevrubně věnovalo starší bádání. Spíše 
stranou pozornosti naopak ponechávalo 
studium otázek spojených se správními 
dějinami podunajské monarchie, s poli-
tickou komunikací mezi centrem moci 
ve Vídni a jednotlivými oblastmi roz-
sáhlé říše, s urozenými osobami, které 
zde zastupovaly císaře, a částečně také 
témata dotýkající se panovnické repre-
zentace. Uvedenými problémy se zabývá 
recenzovaná publikace. Přináší devate-
náct příspěvků z mezinárodního vědec-
kého sympozia, které pořádal ve Vídni 
ve dnech 28. až 29. března 2019 Institut 
für Österreichische Geschichtsforschung. 

Zveřejněným příspěvkům, jež je možné 
rozdělit do čtyř tematických bloků, před-
chází historiograficky koncipovaná studie 
editorů zasazující zvolené téma do kontex-
tu stávajícího bádání. První skupinu tvoří 
pět studií dotýkajících se císařské rodiny. 
Nejprve Leopold Auer koncipoval veskrze 
popisný biogram Karla VI. Naopak János 
Kalmár blíže ozřejmil obsahovou náplň 
výchovy mladšího syna Leopolda I. Stra-
nou zájmu neponechal ani okruh osob, 
které se aktivně podílely na vzdělávacím 
procesu arciknížete. Především z relací 
zahraničních vyslanců vycházely násle-
dující stati Charlotte Backerry a Franka 
Göseho. Zatímco prvně jmenovaná načrtla 
barvitý obraz císařského páru v očích ang-
lických vyslanců a návštěvníků metropole 

habsburského soustátí, druhý historik ana-
lyzoval na pozadí (ne)každodenního života 
u panovnických dvorů v Berlíně a ve Vídni 
vzájemné vztahy Karla V. a pruského 
krále Fridricha Viléma I. a nazírání obou 
monarchů na „toho druhého“. Michael 
Pölzl se následně pokusil zmapovat posta-
vení vdov po zesnulých císařích Leopol-
du I. a Josefu I., tedy Eleonory Magdaleny 
Falcko-Neuburské a Amálie Vilemíny 
Brunšvicko-Lüneburské u císařského 
dvora a jejich veřejnou činnost.

Společným jmenovatelem druhé sku-
piny příspěvků se staly rezidence a dvory 
spojené s vládou Karla VI. Virginia León 
Sanz se zaměřila na období působení mla-
dého Habsburka jako španělského krále 
v letech 1703–1711 a jeho několikaletý 
pobyt v Barceloně. Susanne Fritsch-Rüb-
samen s Andreasem Weiglem analyzovali 
mnohdy konfliktní vztah mezi předsta-
viteli vídeňského magistrátu a císařským 
dvorem a snahu zeměpána kontrolovat 
správu metropole habsburského soustátí, 
její nakládání s finančními prostředky 
a péči o zdejší obyvatelstvo spojenou 
především s hygienickou prevencí před 
nejrůznějšími epidemiemi. Elisabeth 
Garms-Cornides se zabývala početnou 
skupinou dvořanů hispánského původu, 
která přicestovala společně s císařem 
z Pyrenejského poloostrova do Víd-
ně a ve zdejším „exilu“ strávila zbytek 
života. Ke kariérám a dvorům posledních 
habsburských místokrálů v Neapoli Aloisi 
Tomášovi Ramundovi z Harrachu a Giu-
liovi Visconti Borromeo Arese upřela svou 
pozornost Pia Wallnig.
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Další část badatelů se věnovala způ-
sobům správy jednotlivých habsburských 
zemí, činnosti vybraných centrálních 
správních orgánů monarchie a dílčím 
aspektům finanční politiky zmiňovaného 
mnohonárodnostního státu. Nad symbo-
lickým rozměrem politické komunikace 
na uherském zemském sněmu na přelomu 
let 1722 a 1723 se zamyslel András Forgó. 
Předmětem zájmu Sabine Jesner se stala 
administrativní správa Banátu a její perso-
nální zabezpečení v letech 1716–1740. Zá-
mořským obchodem a činností obchodní 
společnosti založené Karlem VI. roku 1722 
v Ostende se zabýval Stefan Meisterie. 
Působení tajné finanční rady a pokusy 
o řešení tíživých ekonomických problémů, 
do nichž se podunajská monarchie dostala 
krátce po skončení válek o španělské dě-
dictví roku 1714, podrobně rozebral Stefan 
Seitschek. Se ziskem peněžních prostředků 
na vedení válek úzce souvisel vznik roz-
ličných loterií, na které se zaměřil ve svém 
textu Manfred Zollinger.

Poslední tematický blok analyzoval 
způsoby (sebe)prezentace Karla VI. a sym-
bolický dosah jednotlivých komunikačních 
médií. Zatímco Friedrich Polleroß se 
pokusil interpretovat alegorické poselství 
portrétů císaře a zasadit je do kontex-
tu vývoje (středo)evropského malířství, 
Sandra Hertel se soustředila na metafo-
rický význam vladařských insignií jed-
notlivých zemí ovládaných Habsburky. 
Stranou zájmu neponechala ani panov-
nickou titulaturu uvedeného barokního 
Habsburka. Naopak Anna Fabiankowitsch 
prozkoumala typologicky pestré soubory 
mincí a medailí z období vlády Karla VI., 

jejichž prostřednictvím se prezentoval 
jako král španělský, neapolský, sardinský, 
sicilský, případně jako vévoda milánský 
a mantovský. Andrea Sommer-Mathis 
a Danielè Lipp přinesli nové poznatky 
týkající se hudebních produkcí na dvoře 
mladšího syna Leopolda I. během jeho 
pobytu v Barceloně v letech 1705–1703. 
Za pomyslný epilog lze považovat stať 
Thomase Wallniga, který na konkrétních 
případech upozornil na nezbytnost využití 
moderních informačních technologií při 
studiu takto rozsáhlého tématu, jakým ob-
dobí vlády Karla VI. bezesporu je. Rovněž 
zdůraznil nutnost integrace digital huma-
nities do metodologického instrumentária 
historických věd.

Recenzovaná kolektivní monografie 
představuje jeden z prvních komplexně 
zpracovaných příspěvků maďarských, 
německých, rakouských a španělských 
historiček a historiků k  probíhajícímu 
evropskému bádání tematizujícímu období 
vlády Karla VI. optikou moderně pojíma-
ných správních dějin (Verfassungsgeschichte). 
V mnoha ohledech poopravuje některé 
poznatky a tvrzení starších prací. Jednotli-
vé tematické navíc bloky nabízejí zajímavý 
vhled na způsoby vlády tohoto barokního 
císaře v jednotlivých zemích a městech 
nejen habsburské monarchie. Publikace 
rovněž shrnuje, v mnoha oblastech rozši-
řuje a současně nastiňuje vědecky žádoucí 
orientaci dalšího výzkumu. Navíc zřetelně 
ukazuje světlé stránky a přínos mezio-
borové spolupráce, stejně jako pestrost 
inovativních metodologických přístupů při 
výzkumu konkrétního tématu.

Rostislav Smíšek
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Nadja acKerMann, Diplomatie und 
Distinktion . Funktionen eines adligen 
Selbstzeugnisses der Sattelzeit, Köln – 
Weimar – Wien, Böhlau 2020, 287 s., 
ISBN 978-3-412-51929-2.

Historička Nadja Ackermann působí-
cí na univerzitě ve švýcarském Bernu 
představila ve své knize osudy diplomata 
v pruských službách Jean-Pierra de Cham-
brier d’Oleyres (1753–1822), kterého 
Fridrich Vilém II. Pruský nejprve jmeno-
val svým vyslancem v Turíně na savojském 
dvoře (1780–1805) a posléze ho Fridrich 
Vilém III. dosadil jako vyslance ve Švý-
carsku (1805–1814). Během zmíněné 
doby pruský diplomat dokázal zvýšit svou 
osobní prestiž a prestiž svého rodu.

Nadja Ackermann se nesoustředila čistě 
na suchý popis služby pruského diploma-
ta, ale naopak plody své disertační práce 
rozdělila do několika odlišných skupin, 
které dotvářejí velmi zajímavou charakte-
ristiku vnímání kariéry šlechtice a dvorské 
služby na konci 18. a na počátku 19. stole-
tí. Důležitou roli v posuzované monografii 
hrál proces profesionalizace evropské 
diplomacie, který sílil v průběhu celého 
18. století a byl silně ovlivněn Vídeňským 
kongresem roku 1815. Avšak hlavní linie 
výzkumu směřovala k osobnímu vnímání 
diplomatické služby v kontextu symbolic-
kého kapitálu a strategií, které vedly k jeho 
navýšení.

Autorka se po první úvodní metodolo-
gické kapitole věnovala stylu psaní deníku 
Jeana-Pierra de Chambrier d’Oleyrese, 
především poodhalila praxi vzniku samot-
ného pramene z pohledu autora. Obzvláště 

dlouhodobá rutina pruského dvořana, 
který započal psát svůj deník na přelomu 
let 1779/1780 a setrval v psaní až do své 
smrti, poskytl historičce dostatečnou 
pramennou základnu pro její analýzu. Jak 
sama poznamenala, věcný obsah spisů se 
od svého počátku úzce pojil s diplomatic-
kou kariérou autora deníku, který strávil 
podstatnou část svého života v diploma-
tické službě pruských králů. Podobně jako 
mnohé jiné deníky diplomatů raného 
novověku a pozdějšího období se vyzna-
čoval popisem každodennosti diplomata. 
Podle Nadji Ackermann sloužil pruskému 
diplomatovi zejména k udržování jeho 
každodenní disciplíny a zároveň k zazna-
menávání účtů.

Ve třetí kapitole autorka představila 
diplomatickou službu Jean-Pierra de 
Chambrier d’Oleyres jako prostředek 
zvýšení jeho sociálního postavení. Analy-
zovala každodennost pruského diplomata, 
jeho vnímání diplomatické služby jako 
prostředek zvýšení symbolického kapitálu 
a zároveň ekonomické riziko, které ze 
zmíněné služby plynulo. Podobně jako 
další také Ackermann potvrdila již zažitý 
konsensus, že diplomat novověku vnímal 
diplomatickou službu jako prestižní zá-
ležitost, která v ideálním případě sloužila 
ke zvýšení jeho postavení po jeho návratu 
k domácímu dvoru. 

V následující kapitole historička 
zmíněnou praxi dovedla ještě dále, když 
poukázala na způsob, jak se diplomat 
v pruských službách snažil připoutat svůj 
rod k pruskému dvoru, a to jak vertikálně, 
tak i horizontálně. Jean-Pierra de Cham-
brier d’Oleyres adoptoval svého synovce 
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a připravil ho na diplomatickou službu. 
Obdobně dohlížel na jeho další příbuzné, 
kteří hledali své uplatnění u pruského dvo-
ra. Jako další důkaz pro tuto teorii autorce 
posloužila snaha diplomata v pruských 
službách o získání šlechtického titulu 
pro jeho rodinu. Navíc se Jean-Pierra de 
Chambrier d’Oleyres stal členem Řádu 
červené orlice.

Monografie Nadji Ackermann pood-
kryla velmi zajímavý aspekt pruské diplo-
macie na konci 18. a počátku 19. století. 
Jedná se přitom o dílo velmi dobře me-
todologicky ukotvené. Autorka někdy až 
velmi úzce sledovala svůj záměr poodhalit 
význam diplomatické služby jako prostře-
dek sociální distinkce. I když dokázala 
velmi dobře argumentovat výsledky svého 
bádání, až příliš strohý výklad zůstal 
ochuzen o další možné směry bádání 
o dějinách diplomacie, především o využití 
některých nových metodologických směrů. 
Diplomatická služba sice směřovala k cíli, 
na který se Nadja Ackermann zaměřila, 
avšak z pohledu každodennosti, kterou 
několikrát autorka sama zmínila, lze vylíčit 
podobný výzkum mnohem barvitěji, pře-
devším pokud Jean-Pierra de Chambrier 
d’Oleyres sloužil jako diplomat v italském 
Turíně od roku 1780 dlouhých dvacet pět 
let. Pokud si autorka vytýčila jako studium 
diplomatickou kariéru Jean-Pierra de 
Chambrier d’Oleyres, její výklad by mohl 
být obohacen například o bližší analýzu 
informační sítě šlechtice v průběhu jeho 
diplomatické mise v Turíně  a následně 
ve Švýcarsku. Podobně se autorka mohla 
více zaměřit na výklad o každodennosti 
služby pruského diplomata, na které by 

mohla demonstrovat případnou profe-
sionalizaci pruské diplomatické služby 
na konci 18. a počátku 19. století. Za nej-
zajímavější a velmi přínosný aspekt před-
ložené monografie lze označit především 
čtvrtou kapitolu, v níž autorka analyzovala 
proměnu diplomatické služby ve vzestup 
Jean-Pierra de Chambrier d’Oleyres a jeho 
rodiny. V případě pruského diplomata 
šlo především o vstup do Řádu červené 
orlice a zisk šlechtického titulu. Nadja 
Ackermann zároveň velmi zdařile před-
stavila snahu zmíněného diplomata zajistit 
pokračování své úspěšné kariéry prostřed-
nictvím svého synovce, kterého vzdělával 
k budoucí diplomatické kariéře.

Ondřej Lee Stolička

Martin šáMal (ed .), Jsem svobodný… 
Edice rodinné korespondence Vojty 
Náprstka 1848–1858, Praha, Národní 
muzeum, 2017, 399 s.,  
ISBN978-80-7036-540-3. 

Pobyt Vojty Náprstka v USA v le-
tech 1848–1857 má zakladatelský význam 
pro tradici kulturně objevitelských cest 
českých vzdělanců do této země. Na rozdíl 
od Josefa Václava Sládka či návštěvníků 
z konce 19. století však Náprstek ne-
zpracoval svůj pobyt ve veřejně vydaném 
literárním ani historickém díle, takže jeho 
poznání je založeno až na postupném 
historickém zpracování písemné pozůsta-
losti uložené v Archivu Národního muzea 
a Literárním archivu Památníku národ-
ního písemnictví. Průkopnický význam 
měly zejména studie a dílčí edice Zdeňka 
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Šolleho, jehož k tématu podnítil Josef 
Polišenský. Ten také téma česko-americ-
kých kulturních styků shrnul ve skriptech 
o českém vystěhovalectví.

Předkládaná edice zpřístupňuje důleži-
tou součást této pozůstalosti, jíž je osobní 
korespondence s matkou, vychovatelem 
Georgem Krämrem a družkou Tinkou 
Krákorovou, která s Náprstkem odjela 
do Ameriky. Na rozdíl od starších dílčích 
edic je tato publikována důsledně v pů-
vodním jazyce pramene. Ačkoliv dopisy 
samotné obsahují řadu informací o dění 
v USA, editorův obsáhlý úvod (s. 13–114) 
se soustředí spíše na dění v Čechách 
a Náprstkův osobní život. Editor s detailní 
pečlivostí rekonstruuje motivy Náprstkova 
odjezdu do Ameriky. Na mnoha stranách 
zkoumá, kdy Náprstek začal o plánu uva-
žovat poprvé, a zajímá ho, zda je pravdivá 
tradovaná představa, že Náprstek odjel 
do Ameriky jako politický uprchlík kvůli 
své účasti na vídeňské revoluci. Dochází 
k závěru, že nikoliv, neboť nebyl členem 
spolku Svornost, zatímco varovný dopis 
(s. 47), jenž bývá citován jako impulz 
pro jeho útěk, zmiňuje právě Svornost. 
Zároveň se ovšem později dozvídáme, že 
Náprstkovi při návratu do Čech hrozilo 
zatčení, neboť jeho jméno se nacházelo 
na Bachově seznamu kompromitova-
ných osob, a že se provinil nedovoleným 
vystěhováním ze země. Zdá se tedy, že jisté 
důvody k obavám měl, ale zřejmě byly po-
někud jiné, než tradovala starší literatura. 
Editor také dokazuje, že Náprstka lákala 
po celou dobu Asie. Tento sen opustil až 
pod tlakem finančních těžkostí během 
amerického pobytu. V obsáhlé pasáži 

o revoluci 1848 zamrzí, že editor vůbec 
nevěnuje pozornost zájmu české veřejnosti 
o USA. Dozvíme se sice, že cílem Palac-
kého byla federalizace monarchie (s. 40), 
ale nikde není zmíněno, že vzorem této 
federalizace byly USA. Za zmínku by stá-
lo, že česká veřejnost mohla čerpat zprávy 
o nové republice z historických knih, které 
počínají již Dějinami počátků Nové Anglie, 
které vydal Kramerius v roce 1798. V sou-
vislosti s revolučním kontextem roku 1848 
by stálo za zmínku, že v USA se místo 
revoluce odehrávala válka s Mexikem, 
která skončila ziskem ohromných území 
sahajících až k Pacifiku. Do jaké míry byl 
o ní Náprstek informován? Z americké-
ho kontextu by stálo za zamyšlení, zda 
tam byla průmyslová revoluce skutečně 
tak pokročilá, jak tvrdí editor. Vždyť sám 
Náprstek zjistil, že v New Yorku byla jen 
jedna chemička, tudíž nemohl najít práci 
ve vinopalném oboru. 

Editor se v líčení amerického pobytu 
soustředí na osobní otázky a obživu, což 
je v souladu s obsahem osobních dopisů. 
Zdařile rekonstruuje finanční mizérii, 
která Náprstka sužovala, a ukazuje, že jeho 
poměry byly ještě horší, než dosavadní 
literatura soudila. Jeho zisk nečinil ani 
80 amerických dolarů, které potřeboval 
na nájem obchodu v Milwaukee, kde se 
usadil. Editor dokládá, že podnětem k Ná-
prstkově krátké cestě do Evropy od lis-
topadu 1851 do ledna 1852 nebyl stesk 
po matce, ale snaha získat peníze na splá-
cení dluhů (s. 65–66). Dokládá také, že 
podmínkou pro podporu ze strany matky 
Anny Fingerhutové byl požadavek, aby se 
rozešel s Tinkou Krákorovou. Náprstek byl 
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rozhodnut výzvu neuposlechnout, ale mat-
ka mu vyhýbací manévr zmařila tím, že část 
dluhů zaplatila dříve, než se vrátil do USA. 
Editor v podstatě dokazuje, že se s Náprst-
kem rozešla Tinka sama, což je vzhledem 
k jeho selháním pochopitelné (s. 70). 
V souvislosti s touto osobní aférou napsal 
Náprstek také slova „jsem svobodný“ (s. 69), 
jimiž však matce oznamoval svůj rozchod, 
nikoliv politickou svobodu. 

Editor se bohužel jen velmi stručně 
zmiňuje o Náprstkově cestě k Dakotům 
na řeku Minesotu v roce 1856, o níž je více 
napsáno v Náprstkově zápisníku a ruko-
pisu přednášky o Dakotech, která už vyšla 
v edici Kateřiny Klápšťové. Bohužel ještě 
méně pozornosti věnuje Náprstkově cestě 
na jih USA v roce 1857 (s. 76), i když 
při ní Náprstek pozoroval otroctví a činil 
o něm komentáře, jež mají dnes nesmír-
nou cenu. Nabízela by se zde paralela s po-
dobnou cestou Charlese Sealsfielda, kterou 
zpracoval v knize Americans as they are 
z osudového roku 1828, kdy lidový kandi-
dát Andrew Jackson vyhrál prezidentské 
volby a zahájil transformaci k demokracii. 
I zde je možná důvodem mlčení obsah 
Náprstkovy korespondence, která nepo-
krývá období od února do června 1857. 
Stejně stručně je odbyta Náprstkova or-
ganizační podpora prezidentské kampani 
republikána Johna Fremonta v roce 1856. 
Snad je to proto, že tato témata již zpraco-
val Šolle, ale přesto lze litovat, že jí nebyla 
věnována stejná pečlivost, kterou editor 
projevil ve zpracování osobních záležitostí 
Náprstkova života. 

V souvislosti s Fremontovou prezident-
skou kampaní sepsal Náprstek přednášky, 

v nichž srovnával poddanství a otroctví. 
Ačkoliv je tématem edice Náprstkův pobyt 
v USA, o Americe se z úvodu skoro nic 
nedozvíme, což bohužel platí i o dopi-
sech. Pro období po návratu editor zdařile 
rekonstruoval osudy Tinky Krákorové, a to 
až do pravděpodobné smrti roku 1891. 
Ani slovem ale nezmiňuje Náprstkův 
trvající zájem o USA a občanskou válku. 
Dopisy samotné ukazují zajímavý vývoj 
názorů na USA od idealizace až po hořké 
vystřízlivění. V dopise poslaném matce 
z Hamburku před odjezdem ještě Ná-
prstek píše „Amerika Severní je mi ideál 
všeho lidského vyvinutí“ (s. 115). Přesto je 
závěrečné hodnocení Ameriky v dopisu 
napsaném na cestě po jihu v roce 1857 
stále pozitivní, i když už klady Ameriky 
specifikuje (s. 263): „Ačkoli se upříti nedá, že 
Amerika mnohé vady má, přeci musí každý 
seznat, kdo nejen jednu část, nýbrž celou 
Ameriku Severní seznal, že jsou Američané 
národ, který také velmi dobré vlastnosti má 
[…] toliko postavení obchodníka, průmysl-
níka,  sedláka; pro ty jest Amerika bez vší 
pochybnosti vyšší školou.“ 

Vzdor osobnímu charakteru kore-
spondence obsahují i některé další dopisy 
postřehy o době. Zejména Náprstkův 
vychovatel Georg Krämer  komentuje 
v dopisech dobové dění a projevuje se 
přitom jako německý liberál, jenž podpo-
roval revoluce. O Americe měl ale špatné 
mínění, protože věřil, že tam vládne „der 
englische Juden- und Wuchergeist“ (s. 150). 
Náprstkova matka vylíčila v obsáhlém do-
pise z prosince 1849 své střízlivé námitky 
proti politickému radikalismu („Ó jaké by 
to bylo panování pod tolika panovníkama, 
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kde by každý chtěl poroučit a žádný poslou-
chat. Zákony musej bejt, aby lid v pořádku 
udržely“; s. 128). Náprstkova milá Tinka 
zase nastínila v milostném dopisu, proč 
odmítá komunismus („Rozmilý muži můj! 
Ó Bože, to slovo Můj mně zase nový život 
dá. […] [P]ro takovej komunismus nejsem“; 
s. 126). 

V edici jsou k německojazyčným dopi-
sům opatřeny překlady, což by ve vědecké 
edici pro odbornou veřejnost být nemu-
selo, navíc tím zbytečně narůstá objem 
svazku. Edice je opatřena vysvětlujícími 
poznámkami, v nichž jsou identifikována 
některá jména. Výběr se soustředí na české 

reálie. Poznámky pod čarou o tom, že to 
či ono slovo bylo napsáno humanistickým 
písmem, by bylo možno nahradit jedno-
duše tím, že by se takové slovo vytisklo 
kurzívou. Obsáhlá ediční poznámka 
na s. 344–352 by mohla takové pravi-
dlo vysvětlit. Ačkoliv se editor odvolává 
na Šťovíčkovu příručku, řadu pravidel 
přirozeně musel vytvořit sám. Bylo by však 
dobré zásady upravené transliterace vyjá-
dřit v nové příručce. Co se textu týče, jde 
o velmi pečlivou edici. Její úvod objasňuje 
řadu dříve nesprávných představ o Náprst-
kově osobním životě. 

Ivo Cerman
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