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Pavel Pumpr

Původ, profesní struktura a kariéry 
patronátního kléru severomoravských 
a slezských lichtenštejnských panství 
ve druhé polovině 18. století*

Origin, Professional Structure and Careers of Patronage Clergy on the North-
-Moravian and Silesian Domains of the Liechtensteins in the Second Half of the 
18th Century

The presented study follows the question of the influence of the patrons on the 
careers of the Early Modern clergy based on an analysis of the careers of 137 clerics 
evidenced in eight Liechtenstein domains in north Moravia and Silesia in the years 
1764–1767. Examining the origin of the priests, their professional structure and their 
careers, the author identifies the main factors, which produced rather closed circles of 
priests-clients, careerwise dependent on local patrons, at the great nobility domains.

Key words: lower clergy, clerical careers, patronage right, Liechtenstein domain, northern 
Moravia and Silesia, 18th century

Mezi badatelská pole, na něž se v současnosti soustředí zájem his-
toriků raného novověku, náleží studium struktur tehdejší společnosti. 
Ačkoli sociální dějiny raného novověku představují oblast, v níž tuzemská 
historiografie dosáhla důležitých výsledků již před rokem 1989,1 právě 
uvedený časový mezník odstartoval novou etapu jejich výzkumu, ve kte-
ré se dostalo pozornosti i těm společenským vrstvám, jež se v důsledku 
dříve platných ideologických bariér nuceně ocitaly mimo okruh zájmu 
oficiálního bádání. Po prvotním rozmachu prací věnovaných příslušníkům 
společenských elit se badatelé začali zaměřovat i na ty sociální skupiny, 
jejichž představitelé buď zcela, nebo v převážné většině nenáleželi mezi 
hybatele „velkých dějin“. Předmětem historických prací se tak znovu 
stávají venkovští poddaní či například duchovenstvo. Zatímco v případě 

*  Studie vznikla v rámci projektu GAČR, reg. č. 16-10320S Nižší klérus na Moravě 
v 18. století mezi stavem a profesí.
1 Zmiňme zde alespoň syntetické uchopení problematiky z pera Josefa Války, srov. 
V á l k a ,  Josef: Česká společnost v 15.–18. století. Úvod do problematiky sociálních dějin pozd-
ního feudalismu I. Předbělohorská doba. Praha 1972; II. Bělohorská doba. Společnost a kultura 
manýrismu. Praha 1983. 
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první uvedené skupiny obyvatel platí, že její výzkum má v české historio-
grafii dlouhou a bohatou tradici, v případě skupiny druhé tomu tak není. 

Raněnovověký klérus bývá tradičně nazírán primárně v souvislosti 
s úlohou, již sehrával v náboženském životě společnosti, a v důsledku 
toho pojímán spíše jako téma církevních dějin. Všímají si jej nicméně 
i novější pokusy o syntetické uchopení sociálního vývoje českých zemí, 
které zohledňují fakt, že příslušníci duchovního stavu byli nedílnou sou-
částí tehdejší společnosti, do níž byli začleněni již svým původem.2 Nutno 
dodat, že toto sociálněhistorické uchopení problematiky raněnovověkého 
kléru se v české historiografii objevuje už od 80. let 20. století, a to v sérii 
studií Marie Ryantové a dalších badatelek, které se prostřednictvím ana-
lýzy pramenů hromadné povahy (zejména pozůstalostních písemností) 
pokusily postihnout hlavní charakteristiky nižšího světského kléru praž-
ské arcidiecéze na přelomu 17. a 18. století.3 Inspirativní spojení přístupů 
církevních a sociálních dějin v pohledu na dané téma pak nabídl R. Zuber 
v rozsáhlé syntéze osudů moravské barokní církve, která začala vznikat 
rovněž před rokem 1989.4 

V relevantních pracích vzniklých v polistopadovém čtvrtstoletí opět 
silně rezonuje tradiční pohled církevních dějin, zároveň však badatelé 
začínají doceňovat i význam právních, ekonomických či sociálních vazeb, 
jejichž prostřednictvím byli duchovní integrováni do celku tehdejší spo-
lečnosti. Život raněnovověkých kněží je tak studován nejen v kontextu 
církevní správy, ale také v souvislostech patronátního systému, je tedy 
akcentována kariérní závislost duchovních správců na držitelích patronát-
ního práva i podmíněnost jejich každodenního života ekonomikou farních 

2 Srov. B ů ž e k ,  Václav a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, 
identity, konflikty. Praha 2010, s. 101–119, 298–356, 521–534, 614–643; viz recenzi v ČMM 
130, 2011, s. 393–400. V kontextu prolnutí sociálně- a ekonomickohistorických přístupů je 
dané téma pojednáno v kolektivní monografii B o r o v s k ý ,  Tomáš –  C h o c h o -
l á č ,  Bronislav –  P u m p r ,  Pavel (edd.): Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům 
na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. Brno 2007, s. 154–228. 
3 Tyto výzkumy přitom pokračují až do současné doby. Z nejdůležitějších prací srov. 
alespoň R y a n t o v á ,  Marie: Příspěvek k poznání struktury jihočeského světského kléru 
v období vrcholící rekatolizace. Jihočeský sborník historický (= JSH) 57, 1988, s. 61–74; 
t á ž :  Majetkové poměry jihočeského světského kléru v období vrcholící rekatolizace. JSH 62, 1993, 
s. 108–121; K o k o š k o v á ,  Zdeňka –  R y a n t o v á ,  Marie: Sociální a kulturní 
úroveň nižšího kléru v druhé polovině 17. a v prvních desetiletích 18. století. In: Hledíková, Zdeň-
ka – Polc, Jaroslav V. (edd.): Pražské arcibiskupství 1344–1994. Praha 1994, s. 150–163; 
nejnověji R y a n t o v á ,  M.: The Standard of Living and Culture of the Clergy in the Prague 
Diocese, c. 1700–1730. In: Broad, John – Schuurman, Anton (edd.): Wealth and Poverty in 
European Rural Societies from the Sixteenth to the Nineteenth Century. (Rural History in 
Europe 10). Turnhout 2014, s. 117–138. Pro úplnost připomeňme, že v medievistickém 
bádání přišel se sociálněhistorickým ukotvením problematiky již na počátku 60. let R. Nový. 
Srov. N o v ý ,  Rostislav: K sociálnímu postavení farského kléru v Čechách v době předhusitské. 
Sborník historický 9, 1962, s. 137–192.
4 Z u b e r ,  Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století I–II. Praha – Olomouc 1987–2003.
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beneficií.5 Také zde je přitom patrný posun od studia významných osob-
ností (příslušníků vyššího kléru) k bádání o zástupcích zdánlivě bezvý-
znamné většiny duchovenstva, to znamená nižšího kléru.6 Tuto proměnu 
badatelských preferencí lze dát do souvislosti jak s ústupem událostních 
dějin, tak i s poznáním, že právě kněží zapojení do duchovní správy před-
stavují vlastní jádro sledované sociální skupiny.7

Přestože v uplynulých třech desetiletích vznikly práce zásadním způ-
sobem rozšiřující poznání raněnovověkého vývoje nižšího kléru v českých 
zemích, stále je s tímto tématem spojena řada nezodpovězených otázek. 
Zejména v případě Moravy, pro niž dosud chybějí podobné kvantitativně 
pojaté analytické studie, jakými jsou výše citované práce věnované pro-
středí pražské arcidiecéze, zůstává klíčovým úkolem analýza základních 
charakteristik této sociální skupiny jako celku.8 Primární heuristické 
východisko takto zaměřeného výzkumu představují evidenční prameny. 
Jejich nejznámějším typem jsou katalogy kléru sestavované správami  

5 Vedle četných studií M. Ryantové (viz pozn. 3) srov. především S t u c h l á ,  Pavla: 
Prachatický vikariát 1676–1750. Vybrané otázky církevní správy. Praha 2004, s. 55–102; t á ž : 
Curés et seigneurie. XVIIe siècle. Revue publiée par la Société d’Étude du XVIIe siècle avec 
le concours du C. N. L. a. b. s. de l´Université de Paris – Sorbonne N° 250, Janvier – Mars 
2011, 63e année – N°1, s. 97–115; Š o t o l a ,  Jaroslav: Kariéra v černém. Předpoklady 
pro získání farního beneficia v 18. století. ČMM 126, 2007, s. 319–341; P u m p r ,  Pavel: 
Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. 
a 18. století. Brno 2010; týž: Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek 
k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi. ČMM 131, 2012, s. 311–340; t ý ž : 
Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 
1745/1746. Folia Historica Bohemica 29, 2014, č. 1, s. 63–100; t ý ž :  K otázce raně novově-
kého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581–1808). ČMM 134, 2015, 
s. 397–434. Důležitou součást bádání o farním kléru i nadále představují studie zaměřené 
na osudy konkrétních jednotlivců (jde zejména o početné práce Pavly Stuchlé, Vladimíra 
Maňase a dalších autorů).
6 Současný stav výzkumu raněnovověkého nižšího světského kléru zhodnotil seminář 
Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím. Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální 
skupiny, konaný 8. února 2016 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Srov. zprávu 
Dalibora Janiše v ČMM 135, 2016, s. 258–261. 
7 Zahraniční sociálněhistoricky orientované výzkumy ukazují, že soustředění pozornosti 
na kněze zapojené do duchovní správy otevírá cestu k celistvému uchopení raněnovověkého 
vývoje dané sociální skupiny. Srov. S c h o r n - S c h ü t t e ,  Luise: Die Geistlichen vor 
der Revolution. Zur Sozialgeschichte der evangelischen Pfarrer und des katholischen Klerus am 
Ende des Alten Reiches. In: Berding, Helmut – François, Etienne – Ullmann, Hans-Peter (edd.): 
Deutschland und Frankreich im Zeitalter der französischen Revolution. Frankfurt/M. 1989, 
s. 216–244; t á ž :  Evangelische Geistlichkeit und katholischer Seelsorgeklerus in Deutschland. 
Soziale, mentale und herrschaftsfunktionale Aspekte der Entfaltung zweier geistlicher Sozialgruppen 
vom 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Paedagogica Historica 30/1, 1994, s. 39–81; 
t á ž :  The Christian Clergy in the Early Modern Holy Roman Empire: A Comparative Social 
Study. Sixteenth Century Journal 29/3, 1998, s. 717–731; t á ž :  Priest, Preacher, Pastor: 
Research on Clerical Office in Early Modern Europe. Central European History 33, 2000, s. 1–39. 
8 Hlavní aspekty běžného života a profesního působení duchovních olomoucké diecéze 
v 18. století průkopnicky načrtl již R. Zuber ve své syntetické práci (viz pozn. 4), nicméně při 
jejím širokém tematickém záběru a rozsahu nezpracovaného pramenného materiálu přirozeně 
nemohl danou problematiku vyčerpat. 
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jednotlivých diecézí.9 Vedle biskupských konzistoří si ovšem vlastní evi-
denci kněží vedli také někteří patroni. Jako první upozornila na tento pra-
men Pavla Stuchlá, která analyzovala soupisy z vybraných panství knížat 
ze Schwarzenbergu.10 Tyto tzv. personální tabely duchovních obsahující 
jména a základní profesní charakteristiky kněží působících na schwarzen-
berském patronátu vznikaly jako pomůcka používaná při výkonu prezen-
tačního práva, tedy při výběru vhodných kandidátů na uprázdněné fary. 
Jako historický pramen nabízejí tabely současnému badateli širší spekt-
rum údajů o příslušné skupině duchovních, než jaké zprostředkovávají 
diecézní katalogy kléru, a navíc dokládají, jakým způsobem patron „své“ 
kněze hodnotil. 

Další výzkum této problematiky realizovaný na příkladu (opět 
schwarzenberského) panství Třeboň potvrdil, že na základě systematické 
písemné evidence patronátního kléru mohl kníže ze Schwarzenbergu 
spolu se svými úředníky uplatňovat při obsazování far cílenou personál-
ní politiku, která otevírala schopným, snaživým, k poddaným vstřícným 
a k patronovi loajálním kněžím cestu ke kariérnímu růstu. Patron tímto 
způsobem motivoval kněze ke zdokonalování jejich profesních kvalit, zá-
roveň však přispíval k utužování vazby duchovních na rámec příslušného 
patronátu, kde se díky tomu vytvářela relativně uzavřená skupina kléru, 
která byla prostřednictvím pracovního místa (farního beneficia) závislá 
na „zaměstnavateli“ (patronovi).11

Význam uvedených zjištění pro poznání raněnovověkého vývoje 
nižšího kléru v širším rámci českých zemí ovšem limituje fakt, že byly 
formulovány na základě podrobného výzkumu jediného šlechtického 
patronátu. Nezbytným předpokladem pro vyslovení obecněji platných 
závěrů je další studium patronátní praxe na jiných panstvích. Jako vhod-
ný prostor pro takto zaměřený výzkum se jeví rozsáhlé dominium knížat 
z Lichtenštejna. Jejich patronátní politice byla dosud věnována pozornost 
v souvislosti s „protireformačním“ obdobím první poloviny 17. století. 
Thomas Winkelbauer a Arthur Stögmann zdůrazňují, že lichtenštejnská 
knížata v uvedené době v rámci svých rekatolizačních snah usilovala 
o co největší kontrolu činnosti a života duchovních správců na vlastních 
panstvích. Tato autoritativní patronátní praxe však postupně začala v sou-
vislosti se zlepšujícím se fungováním církevní správy narážet na odpor bis-

9 K využití tohoto pramene srov. Č á ň o v á ,  Eliška: K počtu far v Čechách v 17. a 18. 
století. Historická demografie 18, 1994, s. 179–181; Z u b e r ,  R.: Osudy I, s. 10, 236; 
Šotola, J.: Kariéra v černém, s. 321–324; M a r t í n k o v á ,  Lenka: Die Diözese Budweis 
1785–1813. Ein Beitrag zu Organisation, Verwaltung, Schriftgut und Geistlichkeit der Diözese in 
josephinischer Zeit. Pelhřimov 2011, zvl. s. 179–243; P u m p r ,  P.: Struktura moravského 
duchovenstva, s. 63–100.
10 S t u c h l á ,  Pavla: Personální tabely duchovních z panství Netolice, Prachatice – Volary, 
Protivín a Vimperk pro léta 1733 až 1770. Muzejní a vlastivědná práce 40, 2002, s. 213–224. 
11 P u m p r ,  P.: Beneficia, zejm. s. 125–176.
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kupských úřadů jednotlivých diecézí, které prosazovaly vlastní jurisdikci 
nad farnostmi a v duchu Tridentina odmítaly přílišné zasahování světské 
moci do jejich chodu.12 

Ačkoli posilování správní moci církevních orgánů zužovalo dosud 
velmi široké možnosti výkonu patronátního práva, Lichtenštejnové na do-
hled nad svými farami a jejich správci nerezignovali. Naopak, podobně 
jako Schwarzenbergové tuto činnost propracovali a nejpozději kolem 
poloviny 18. století přetvořili do podoby systematické správní agendy. 
Jejím dokladem je evidence patronátního kléru lichtenštejnských panství 
ze 60. let 18. století, která představuje obdobu výše zmíněných schwar-
zenberských personálních tabel. Obsahový rozbor tohoto pramene bude 
předmětem následujících řádků.

Zmíněný soupis lichtenštejnských kněží se dochoval jako izolovaná 
jednotlivina ve Sbírce rukopisů Moravského zemského archivu.13 Je tedy 
uložen v archivním celku, který neobsahuje další související písemnosti 
vyhotovené stejným původcem v rámci vykonávání příslušné správní 
agendy. Při interpretaci okolností vzniku daného pramene jsme proto 
odkázáni pouze na dílčí indicie, obsažené v něm samotném. Rukopisná 
kniha nesoucí originální název Geistlichkeit und derselben Eigenschaften 
Protocoll čítá celkem 442 číslovaných stran.14 Vedle tří oddílů majících 
charakter orientační pomůcky (úvodní soupis všech beneficií pod lich-
tenštejnským patronátním právem, seznam lichtenštejnských titulistů bez 
beneficia a závěrečný jmenný rejstřík kněží) obsahuje rukopis vlastní 
zprávy o duchovních působících na lichtenštejnském dominiu.

Obsahová i vnější stránka analyzovaného rukopisu dokládají, že 
vznikal na základě zpráv z jednotlivých lichtenštejnských panství, které 

12 W i n k e l b a u e r ,  Thomas (ed.): Gundaker von Liechtenstein als Grundherr in 
Niederösterreich und Mähren. Normative Quellen zur Verwaltung und Bewirtschaftung eines 
Herrschaftskomplexes und zur Reglementierung des Lebens der Untertanen durch einen adeligen 
Grundherrn sowie zur Organisation des Hofstaats und Kanzlei eines „Neufürsten“ in der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts. (Fontes rerum Austriacarum, Fontes Iuris 19. Band). Wien – Köln 
– Weimar 2008, s. 60–88; S t ö g m a n n ,  Arthur: Kontinuity a diskontinuity v religiozitě 
a náboženské politice knížat z Lichtenštejna v 16. a 17. století. In: Knoz, Tomáš – Geiger, Peter 
(edd.): Lichtenštejnové: kontinuity – diskontinuity. Časopis Matice moravské – Supplemen-
tum 4. Brno 2013, s. 59–75, zejména s. 65–66, 73–74. Kompetenční spory mezi církevní 
a světskou mocí byly pro éru poběholorské výstavby katolické církevní správy charakteristické. 
K tomu pro Čechy podrobně, byť tendenčně S c h l e n z ,  Johann: Das Kirchenpatronat in 
Böhmen. Beiträge zu seiner Geschichte und Rechtsentwicklung. Prag 1928, s. 248–424; v širších 
souvislostech nově C a t a l a n o ,  Alessandro: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch 
z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách. Praha 2008.
13 Moravský zemský archiv v Brně (= MZA), G 10 Sbírka rukopisů Moravského zemského 
archivu, kniha č. 1140.
14 Paginace je původní, až v závěru rukopisu (v rejstříku) byla chybějící čísla stránek 
doplněna novodobým stránkováním, ovšem neúplným. Převážná část knihy je popsána, mezi 
jejími jednotlivými oddíly (tj. především mezi zprávami týkajícími se různých lichtenštejnských 
panství) se ovšem zpravidla nachází určitý počet prázdných stran. 
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sestavovali místní úředníci.15 Text těchto dílčích hlášení odráží rozdílné 
individuality svých sestavovatelů. Jde zejména o stereotypní používání 
určitých formulací, případně o svébytné pojetí některých relací. Tato 
skutečnost poněkud omezuje snahu o jednotné vyhodnocení zpráv z růz-
ných panství. Hlášení sice nejspíše vznikala podle jednotné instrukce, 
ovšem jelikož nemají formu tabely s pevně danými rubrikami (tak jako 
schwarzenberské soupisy kněží nebo diecézní rukopisné katalogy), nýbrž 
podobu souvislého textu, jsou jejich rozsah i obsah někdy velmi různé: Ne 
každá zpráva obsahuje všechny sledované údaje o knězi, vedle podrob-
ných relací se v rukopise nacházejí i velmi lakonické záznamy.16 Zatímco 
zprávy z jednotlivých panství se mohou lišit obsahově, jednotná je naopak 
vnější podoba jejich záznamu do pojednávané knihy (zejména pokud jde 
o shodnou písařskou ruku u zpráv z různých panství v rámci konkrétních 
let). Je zřejmé, že kniha vznikla v prostředí centrální správy lichtenštejn-
ského dominia, kde do ní byla vždy v daném roce hromadně zapsána 
aktuální hlášení vyžádaná od úředníků jednotlivých panství. Vznikla tak 
souhrnná pomůcka, která patronovi poskytovala ucelený přehled o kléru 
působícím na jeho dominiu. 

Rukopis obsahuje hlášení z let 1764–1768, která přibližují jednotlivé 
kněze zapojené do duchovní správy na 24 knížecích panstvích. Z tohoto 
rozsáhlého souboru dat byla pro potřeby předkládané studie vybrána užší 
skupina zpráv, jež se týkají osmi lichtenštejnských panství rozkládajících 
se na severní Moravě a ve Slezsku.17 Jde o panství Úsov, Ruda nad Mo-
ravou, Kolštejn (dnes Branná), Zábřeh, Krnov, Šternberk (a jeho součást 
Karlovec), Moravská Třebová a Opava, pro něž jsou k dispozici soupisy 
duchovních ze dvou až tří let v časovém rozmezí 1764–1767. Takto vy-
mezený vzorek zahrnuje celkem 248 záznamů, které pojednávají o 137 
kněžích.18 Do tohoto souboru jsou vedle jedinců působících v duchovní 

15 To potvrzují mj. formulace úvodních pasáží, kterými začínají zprávy z každého panství 
k určitému roku. Zřetelné je to např. ve zprávě z komorního panství Krnov z roku 1765: 
„Vermög untern 7.ten Aprilis a. c. gemachten Anzeüge des Jägerndorffer Cammer Burggrafens befün-
den sich nach ihren angegebenen Qualitäten hernachbenannte Geistliche...“ (MZA, G 10, kn. 1140, 
s. 155). 
16 Těmi se vyznačuje například hlášení z panství Moravská Třebová z roku 1764.
17 Zprávy z dalších panství budou rozebrány na jiném místě.
18 Ze stejně početného vzorku kněží (139) vycházela při analýze údajů schwarzenberských 
tabel S t u c h l á ,  P.: Personální tabely duchovních, s. 216. Počet zde vyhodnocovaných 
záznamů o duchovních (248) téměř dvojnásobně převyšuje počet dotyčných kněží (137) 
proto, že zprávy ze dvou až tří různých let často zachycují jednoho klerika na stejném místě. 
Pro jednoho duchovního jsou tak k dispozici dvě, někdy i tři zprávy z jednotlivých časových 
vrstev rozebíraného pramene. Do vyhodnocovaného vzorku byly zahrnuty i dva záznamy 
týkající se sice kněží ze sledovaného souboru, které však nenáležejí do okruhu zpráv z osmi 
výše jmenovaných panství. Jde o případy, kdy příslušný duchovní změnil místo v rámci lich-
tenštejnského patronátu a odešel přitom mimo zájmovou oblast severní Moravy a Slezska, 
nebo do ní naopak přišel. První situaci reprezentuje Josef Matern, v letech 1764 a 1765  
kooperátor ve Starém Městě na panství Kolštejn, který se roku 1767 objevuje jako kooperátor 
v Zaječí na panství Lednice. Druhým případem je Franz (Joannes) Pöltzel, k roku 1765 farář 
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správě na některém ze sledovaných míst lichtenštejnského patronátu 
zahrnuti i ti, kteří jsou u výše uvedených panství zapsáni jako knížecí ti-
tulisté nacházející se momentálně mimo knížecí dominium (15 kleriků).19 

V průběhu zpracovávání analýzy personálních údajů kněží z uve-
deného vzorku se ukázalo, že značná šíře pojednávaných témat znemož-
ňuje podat vyčerpávající rozbor všech zaznamenaných typů informací 
na omezeném prostoru jediné studie. Proto bylo nutné přikročit k užšímu 
vymezení okruhu sledovaných otázek. Na následujících řádcích tak budou 
analyzovány informace o kněžích, které mají spíše faktografický charakter: 
konkrétně jde o údaje o jméně, působišti a zastávané funkci, dále o místě 
původu kněze, jeho titulu svěcení, věku a dosavadním působení v du-
chovní správě. Rozbor tohoto kompaktního souboru informací umožní 
sledovat profesní strukturu vybrané skupiny duchovních, jejich dosavadní 
kariéry a také skutečnosti, jež měly na jejich průběh bezprostřední vliv 
(původ kněze, získání titulu svěcení od určité osoby či dosažený věk – 
jak fyzický, tak služební). Výsledná zjištění by měla umožnit formulovat 
závěry týkající se vlivu patronátního systému na průběh kariér příslušníků 
nižšího kléru. Druhý okruh informací, které mají spíše hodnotící charakter 
a vztahují se k profesním kvalitám duchovních a ke způsobu, jakým je 
posuzoval jejich lichtenštejnský patron, pak bude analyzován samostatně 
na jiném místě. 

Profesní struktura kléru

Duchovní působící ve sledované části lichtenštejnského patronátu 
přirozeně nepředstavovali homogenní skupinu. Náleželi k různým kate-
goriím nižšího kléru, které byly vzájemně odlišeny zaujímanou pracovní 
pozicí. V tomto smyslu můžeme hovořit o profesní struktuře kléru, jejíž 
stratifikace byla odvozena z hierarchie pracovních míst. K ucelenému 
představení tohoto rozvrstvení analyzovaného vzorku kněží v konkrétním 
časovém momentu lze nejlépe využít údaje z března 1764, neboť z této 
doby jsou k dispozici zprávy prakticky ze všech sledovaných panství (viz 
tabulku 1).20

v Křenově na panství Moravská Třebová, který byl ještě rok předtím zámeckým kaplanem 
v Rabensburgu na stejnojmenném dolnorakouském panství. 
19 Kromě jednoho duchovního, jenž je k červnu 1765 evidován u komorního panství 
Opava jako místní rodák (viz následující poznámku), jsou tito kněží poznamenáni u panství 
Kolštejn (4), Zábřeh (7) a Moravská Třebová (3), a to vždy na konci relace za rok 1765 
jako „knížecí titulisté, kteří se nacházejí jinde, mimo panství“. Ve skutečnosti však čtyři ze 
sedmi kněží zaznamenaných tímto způsobem u panství Zábřeh získali stolní titul svěcení 
nikoli od knížete z Lichtenštejna, ale od jiného šlechtice. Společným jmenovatelem uvedené 
skupiny duchovních je tak v první řadě původ z dotyčného panství. 
20 Jedinou výjimku představuje panství opavské komory, pro které jsou k dispozici zprávy 
z let 1765 a 1768. Podle nich zde vykonávali duchovní správu pouze kněží náležející buď pod 
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Tabulka 1: Profesní struktura duchovních na panstvích Úsov, Ruda, 
Zábřeh, Kolštejn, Šternberk, Krnov a Moravská Třebová v březnu 1764

Děkani Faráři Admini-
strátoři

Lokální 
kaplani

Lokální 
koope-
rátoři

Kaplani Koope-
rátoři

Zámečtí 
kaplani

Celkem

4 33 4 5 2 11 49 2 110

Z tabulky je patrné, že skupinu 110 duchovních tvoří reprezentanti 
všech stupňů farního kléru.21 Vedle čtyř představených děkanátů a dalších 
více než tří desítek držitelů farních beneficií (z nichž dva zároveň vyko-
návali funkci viceděkana) lze do širší skupiny samostatných duchovních 
správců zahrnout rovněž čtyři administrátory22 a s jistou rezervou také pětici 
lokálních kaplanů. Ponecháme-li stranou dva zástupce blíže nedefinova-
né kategorie lokálních kooperátorů, ukazuje se, že necelých pět desítek 
kněží, kteří vykonávali duchovní péči ve vlastních správních obvodech, 
mělo k dispozici na šedesát pomocných kněží, tedy kaplanů a zejména 
mnohem početnějších kooperátorů. Jestliže v rámci olomoucké diecéze byl 
poměr počtu samostatných správců farností a jejich pomocníků vyrovnaný 
(tj. 1 : 1),23 ve sledované části lichtenštejnského patronátu panovala mírná 
převaha členů druhé jmenované skupiny duchovních. 

V praxi to znamenalo, že zatímco v celé diecézi se k roku 1745 
nacházelo 14 % farářů, kteří neměli žádného kněžského pomocníka,24 
na studovaných panstvích se o dvě desetiletí později takoví beneficiáti 
vyskytovali zcela výjimečně – jmenovitě šlo o dva faráře a jednoho admi-
nistrátora. Pomineme-li specifickou skupinu lokálních kaplanů, kteří sami 

patronát jiných vrchností, anebo sídlící na sousedních panstvích. Konkrétně ves Kylešovice 
a opavská předměstí náležela k opavské městské faře, kterou spravoval děkan Johann Urban, 
podléhající patronátnímu právu řádu německých rytířů, jehož byl sám členem. Duchovní 
správu v Moravici, Lublici a Kružberku pak zajišťoval farář z Kunčic na lichtenštejnském 
panství Šternberk a jeho kaplani. Opavský zámecký hejtman ve své zprávě z 2. června 1765 
kromě toho uvedl i Jana Chotka, který sice nepůsobil na opavském komorním panství (již 
15 let byl kooperátorem ve farnosti Krzanowice /Cranowitz/ v pruské části Slezska), byl však 
synem někdejšího opavského knížecího mlynáře. MZA, G 10, kn. 1140, s. 379–381.
21 V případě dvou zámeckých kaplanů působících v Nových Zámcích na panství Úsov 
a v Rudě na stejnojmenném panství není zřejmé, zda byli v určité míře zapojeni do duchovní 
správy v rámci místních farností, nebo zda pouze zajišťovali bohoslužby a pobožnosti v pří-
slušných zámeckých kaplích.
22 Z nich dva byli zřejmě administrátory stálými, tj. správci beneficia se statusem admini-
stratury (Jedlí na panství Zábřeh a Mladějovice na panství Šternberk), další dva nahrazovali 
správce místní fary. Tak F. Navrátil, farář v Dubicku na panství Zábřeh, měl administrátora, 
protože se již 12 let zdržoval z neuvedených důvodů v Olomouci, navíc byl „zbědovaný“ do té 
míry, že ještě v roce 1764 zemřel a jeho administrátor Meisner se vrátil zpět na své původní 
kaplanské místo do Litovle. Kolštejnský děkan Franck byl konzistoří odvolán „kvůli svému 
nerozumnému a špatnému chování“ a do místní farnosti byl ustanoven jako administrátor 
dosavadní kooperátor ve Starém Městě J. Prexl.
23 P u m p r ,  P.: Struktura moravského duchovenstva, s. 80. 
24 Tamtéž. 
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(byť spravovali vlastní kostel s příslušným správním obvodem) stáli v ur-
čité závislosti na některém faráři a u nichž byl výskyt vlastních pomocných 
kněží naprosto ojedinělý,25 všichni ostatní správci farností měli k dispozici 
alespoň jednoho kaplana či kooperátora. Právě jednoho pomocníka mohlo 
využívat 21 správců farností, osm jich mělo dva pomocné kněze, u čtyř far 
jsou zapsáni tři pomocníci a maximální počet kaplanů/kooperátorů (4) byl 
vyhrazen trojici významných beneficií, totiž šumperskému a krnovskému 
děkanství a faře ve Starém Městě na kolštejnském panství, jejíž držitel byl 
zároveň nositelem funkce viceděkana. Vzhledem k uvedeným hodnotám 
lze personální zajištění pastorační péče na sledovaných panstvích považo-
vat za solidní, byť k vyslovení definitivních závěrů v tomto směru by bylo 
zapotřebí porovnat údaje o počtu kněží působících v jednotlivých správ-
ních obvodech s množstvím jejich obyvatel; tato data však analyzovaný 
pramen neobsahuje.

Původ kněží

Procházíme-li curriculum vitae kněze v chronologickém sledu, 
na první místě se setkáme s údajem o místě jeho původu. Tato informace 
je k dispozici pro 102 kněží, z toho ve čtyřech případech ji není možné 
vyhodnotit. Pokud si položíme otázku, do jaké míry mohlo být působení 
daného jedince na lichtenštejnském patronátu ovlivněno místem jeho 
původu, musíme nechat stranou 15 osob, které se sice narodily na sle-
dovaných panstvích, nicméně v pojednávané době žily mimo knížecí 
dominium. V rámci zbývající skupiny 83 kněží lze bezprostřední vztah 
mezi místem původu a současným působištěm doložit u 51 duchovních 
(61 %), neboť právě tolik kleriků pocházelo z lichtenštejnského domi-
nia.26 27 z nich se narodilo na jiném knížecím panství, než na jakém se 
v době vzniku analyzovaného pramene nalézalo jejich působiště. Prak-
ticky ve všech případech tito kněží pocházeli rovněž ze zde sledovaného 
užšího rámce severomoravských či slezských lichtenštejnských panství.27 
Dalších 24 rodáků z patronátu působilo na panství, z něhož vzešli.  

25 Pouze lokálnímu kaplanovi ve Vysokých Žibřidovicích na panství Kolštejn vypomáhal 
jeden kooperátor. 
26 Také P. Stuchlá konstatovala pro čtyři schwarzenberská panství, že na nich převažovali 
kněží pocházející z daného patronátu, byť ne tak výrazně (54 %). S t u c h l á ,  P.: Personální 
tabely duchovních, s. 217.
27 Jedinou výjimku představuje A. Pech, kooperátor v Úsově, který pocházel z nepříliš 
vzdáleného východočeského panství Lanškroun. 
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Někdy získali pracovní místo v bezprostředním sousedství svého rodiště,28 
a v sedmi případech pak přímo ve svém rodišti.29 

Zatímco uvedených pět desítek případů dokládá tendenci kněží po-
cházejících z knížecího dominia k setrvávání v blízkosti rodiště, v rodném 
kraji, nebo alespoň v širším celku severomoravských a slezských panství 
knížete z Lichtenštejna, pouze patnáckrát byla zaznamenána situace, kdy 
místní rodák nalezl profesní uplatnění mimo rozsáhlý lichtenštejnský pat-
ronát.30 Z toho dva duchovní získali pracovní místo na vzdáleném morav-
skokrumlovském panství, jehož držitelem byl Emanuel z Lichtenštejna, 
bratr vládnoucího knížete Josefa Václava. Dalších sedm kněží působilo 
na cizích patronátech, z toho pouze dva v relativní blízkosti svého rodiště 
(20–25 km), ostatní se nacházeli ve vzdálenosti 80 km a více od místa pů-
vodu.31 Lokality, v nichž pobývalo zbývajících šest kleriků, se nepodařilo 
určit, nebo je neznal ani pisatel rozebíraného pramene. 

Na tomto místě je třeba připomenout, že rozebírané údaje o půso-
bišti kněží pocházejí vždy z jednoho konkrétního roku, a zachycují tedy 
pouze jeden určitý moment jejich kariéry. Proto samozřejmě nemohou 
postihnout problematiku profesní mobility duchovních v plné šíři. Málo-
který klerik zůstal po celý svůj život na jediném místě. Naopak běžné bylo 

28 Například Ignác Pauer působil r. 1765 jako zámecký kaplan v Nových Zámcích, vzdá-
lených od jeho rodné Litovle pouhých 5 km. Vavřinec Bürend ve stejném roce zastával místo 
kooperátora v Hanušovicích, tedy ve farnosti, do níž patřily jako filiálka i jeho rodné Habartice 
(vzdálenost 4 km). Zde uváděné kilometrové vzdálenosti jsou pouze orientační, neboť jsou 
vypočítány na základě současných mapových podkladů, a nevycházejí tedy z dobového stavu 
komunikační sítě. 
29 Na tomto místě je třeba dodat, že v rodišti či v jeho blízkosti mohl kněz působit 
v různých fázích své kariéry a po různě dlouhou dobu. Například Joseph Winckler nastoupil 
do duchovní správy roku 1747, a to hned do rodných Hanušovic, odkud však již po roce 
odešel na místo kooperátora do nedalekého Kolštejna (12 km od místa původu). Za dalších 
14 let pak přešel na lokální kaplanství do rovněž sousedních Vysokých Žibřidovic (6 km 
od místa původu). Svou dosavadní duchovní dráhu (k roku 1765 celkem 18 let) tak prožil 
na jednom panství, v blízkosti místa původu, z malé části v samotném rodišti. Oproti tomu 
Franz (Joannes) Pöltzel se vrátil do rodného kraje až po 18 letech působení v Rakousku 
(z toho 10 let byl zámeckým kaplanem v lichtenštejnském Rabensburgu), když v prosinci 1764 
získal faru v Křenově na panství Moravská Třebová, pouhých 13 km od rodného Radkova. 
MZA, G 10, kn. 1140, s. 116, 121, 260, 369; W o l n y ,  Gregor: Kirchliche Topographie 
von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften I/2. Brünn 1857, s. 435.
30 Není přitom možné s jistotou vyloučit, že takových případů bylo ve skutečnosti více. 
Uvedených patnáct kněží – rodáků z lichtenštejnských panství je totiž v analyzovaném pra-
meni evidováno jen proto, že dosud nezískali beneficium (viz výše, pozn. 19). Hypoteticky 
se tedy mohli mimo patronát nacházet i další místní rodáci, kterým se již poštěstilo získat 
pevné existenční zázemí v podobě vlastní fary.
31 Jednoho z těchto duchovních zavedla do místa mimo knížecí patronát duševní nemoc, 
kvůli které přišel o místo kooperátora ve Starém Městě a pobýval u milosrdných bratří v Pro-
stějově. Následně nalezl útočiště jako kooperátor u svého strýce, faráře v Jívové na panství 
dolanského kláštera. Nicméně jak poznamenal lichtenštejnský úředník, jelikož dotyčný kněz 
dosud nebyl zcela zdráv, bylo zřejmé, že po smrti strýce připadne závazek postarat se o něj 
knížeti z Lichtenštejna (duchovní byl totiž jeho titulistou). K léčení duševně nemocných 
kněží v prostějovské nemocnici milosrdných bratří blíže J e l í n e k ,  Petr: Milosrdní 
bratři v Prostějově a jejich klientela (1740–1780). ČMM 131, 2012, s. 3–38, na s. 18, 22, 30, 33.
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více či méně časté střídání pracovišť, spojené jak s pohybem po hierarchii 
míst v církevní správě, tak i s prostorovým pohybem mezi různými, bliž-
šími či vzdálenějšími lokalitami. Tato dynamika kněžských kariér bude 
podrobněji pojednána níže, v souvislosti s rozborem údajů o profesní 
minulosti duchovních. 

Mezi nejčastěji se vyskytujícími místy původu kněží narozených 
ve sledované části lichtenštejnského dominia zaujímá první místo po-
někud překvapivě ves – Razová na komorním panství Krnov (5 kněží-
-rodáků), následují města Moravská Třebová a Opava (4), dále Chornice 
na panství Moravská Třebová, Krnov, Postřelmov na panství Zábřeh 
a Šumperk (3). Dvojice duchovních pak pocházely ze Dvorců (panství 
Šternberk), Kolštejna, Plšti (krnovské panství; dnes Pilszcz v Polsku), 
Starého Města (panství Kolštejn), Šléglova (panství Zábřeh), Šternberka 
a Zábřehu. 

Přestože se zbývajících 32 kněží narodilo mimo sledované domi-
nium, u některých z nich lze také předpokládat, že místo původu mohlo 
mít vliv na jejich směřování do oblasti lichtenštejnského patronátu. To 
platí zejména u těch duchovních, jejichž pracovní místo se nacházelo 
v blízkosti rodiště. Přímo v sousedství svého působiště (do 10 km) se 
narodili tři „cizopanští“ kněží, ve vzdálenosti do 20 km od svého rodiště 
nalezl uplatnění jeden duchovní a do 30 km dalších šest kleriků. Vzhle-
dem k připomenutému střídání pracovních míst kněžími lze uvažovat 
i o tom, že na vstup do řad lichtenštejnského patronátního kléru měla 
vliv vzdálenost místa původu nejen od stávajícího působiště, ale také 
od některého z jiných míst na knížecím dominiu, jež pro daného jedince 
mohlo v minulosti sehrát úlohu vstupní brány na lichtenštejnský patronát. 
Ve vzdálenosti 10–15 km od centra nejbližšího lichtenštejského panství se 
narodili tři kněží, u dalších šesti duchovních činila tato distance do 20 km 
a u sedmi kleriků přibližně do 30 km. Domněnku, že tato skutečnost moh-
la mít na geografickou orientaci profesní dráhy kněží pocházejících z ci-
zích panství vliv, podporuje například opakovaný výskyt hornoslezských 
lokalit mezi rodišti uvedené kategorie duchovních. Blízká lichtenštejnská 
komorní panství Krnov a Opava mohla takovým jedincům zprostředkovat 
prvotní kontakt s jejich budoucím zaměstnavatelem, a poskytnout jim tak 
rozhodující impuls na jejich cestě za pracovním místem. 

Pokud jde naopak o rodiště kněží nacházející se ve větší vzdále-
nosti od center lichtenštejnských panství, jejich výskyt je ve sledovaném 
vzorku vzácný (nejvíce vzdáleným místem původu je Jihlava). Rovněž 
ojediněle lze v kategorii duchovních s cizopanským původem zaznamenat 
více kněží narozených v tomtéž místě. Takovou výjimku představují tři 
rodáci z Olomouce a dvojice kněží pocházejících z biskupské Mohelnice, 
dále Libiny, městečka náležejícího královskému městu Uničov, a Vrbna 
na bruntálském panství řádu německých rytířů. 
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Rozbor údajů o rodištích kleriků evokuje také otázku jejich sociální-
ho původu. Exaktní odpověď na ni by mohly poskytnout informace o so-
ciálním postavení (zaměstnání) rodičů duchovních, které však sledovaný 
pramen (stejně jako diecézní katalogy) nesděluje.32 Určitým, byť pouze 
rámcovým vodítkem zde však může být klasifikace míst původu podle 
typů sídelních lokalit. Na základě uplatnění tohoto kritéria se dosavadní 
výzkumy shodují, že v nižším kléru měli ve sledovaném období výraznou 
převahu jedinci pocházející z měst nad svými spolubratry, kteří se naro-
dili na venkově. Z. Kokošková a M. Ryantová konstatovaly, že v pražské 
arcidiecézi asi čtyři pětiny duchovních zesnulých na konci 17. a v první 
třetině 18. století pocházely z měst (královských či poddanských). Pů-
vod z venkova nebyl u kněží zemřelých v letech 1694–1710 doložen 
ani jednou, v letech 1714–1731 však již šlo o více než deset procent 
duchovních.33 Také u kněží působících v letech 1733–1770 na čtyřech 
jihočeských schwarzenberských panstvích převažoval městský původ, 
zjištěný zhruba u dvou třetin kleriků, pětina kněží pocházela z městeček 
a desetina z vesnic.34 Zčásti obdobné výsledky přinesla analýza náhodně 
vybraného vzorku dvou set kněží zaznamenaných k roku 1745 v 11 dě-
kanátech olomoucké diecéze: i zde převažovali měšťanští synkové, byť 
ne tak výrazně (58 %), z městeček pocházelo jen 11 %, zatímco z vesnic 
15 % duchovních (údaje u ostatních kněží nebylo možné interpretovat).35

Oproti výše prezentovaným poznatkům dosavadních výzkumů po-
skytují zjištění dosažená na zde sledovaném vzorku lichtenštejnských 
kněží značně odlišný obraz. Mezi 95 duchovními, u nichž bylo možné 
příslušný údaj vyhodnotit, zaujímali rodáci z měst menšinu (38 kleriků),36 
pouhých šest jedinců pocházelo z lokalit stojících na pomezí mezi prostře-
dím venkovským a městským, tedy z městeček, a konečně těsná nadpo-
loviční většina 51 kněží se narodila na vsích. Obecná představa o téměř 
výlučně městském charakteru kněžské populace v 18. století a následném 
„nápadném zvratu“ v sociálním původu kněží ve prospěch venkova v 19. 
století37 tedy přinejmenším pro sledovanou část lichtenštejnského patro-
nátu neplatí.

32 Srov. Z u b e r ,  R.: Osudy II, s. 141.
33 K o k o š k o v á ,  Z. –  R y a n t o v á ,  M.: Sociální a kulturní úroveň nižšího 
kléru, s. 151.
34 S t u c h l á ,  P.: Personální tabely duchovních, s. 217.
35 Uvedené informace se opírají o rozbor záznamů rukopisného katalogu kléru olomoucké 
diecéze z let 1745–1746, viz Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc (= ZAO-O), Arci-
biskupská konzistoř Olomouc (= ACO), kniha č. 92. Zkoumáno bylo 218 kněží (tj. jedna 
šestina kléru celé diecéze), kteří příslušeli do děkanátů Brno, Holešov, Místek, Mohelnice, 
Nový Jičín, Odry, Podivín, Příbor, Slavonice, Valašské Meziříčí a Želetava. 
36 Z toho 27 kněží pocházelo z měst poddanských, sedm bylo rodáky z center opavského 
a krnovského knížectví (4 z Opavy, 3 z Krnova) a zbývající z královských měst Olomouc (3) 
a Jihlava (1). 
37 Srov. Z u b e r ,  R.: Osudy I, s. 10.
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Titul svěcení

Mezi podmínky, jež musel klerik splnit, aby dosáhl kněžského svěcení, 
náleželo prokázání zdroje dostatečné obživy pro případ, že by v budoucnu 
nebyl zajištěn příjmy z beneficia. V českých zemích byli kněží ve sledo-
vaném období svěceni nejčastěji na stolní titul svěcení (titulus mensae), 
jenž spočíval v příslibu fyzické či právnické osoby poskytnout existenční 
zajištění duchovnímu, který se ocitne bez příjmů z církevního obročí, resp. 
stane se kvůli nemoci či stáří neschopným vykonávat duchovní povolání.38 
Právě otázka, kdo danému klerikovi udělil titul svěcení, náležela vedle 
místa původu mezi další faktory, jež mohly mít vliv na profesní orientaci 
kněze na určitý patronát.

Je zřejmé, že osoba či instituce, která duchovnímu uvedeným způso-
bem otevřela cestu k získání kněžského svěcení, měla zájem na tom, aby 
dotyčný jedinec v budoucnu nezůstal bez pracovního místa, odkázaný 
na její finanční podporu. To je bezpochyby důvod, proč lichtenštejnští 
úředníci evidovali vedle kněží působících v duchovní správě na dominiu 
také ty, jimž kníže udělil titulus mensae, a to i v případě, že se tito klerici 
momentálně nacházeli mimo jeho panství. Vedle záznamů o již připome-
nutých 15 „knížecích titulistech“ působících na cizích panstvích (z nichž 
ovšem přinejmenším čtyři ve skutečnosti získali titul svěcení od jiné osoby) 
obsahuje studovaný rukopis také celkový seznam 67 knížecích titulistů, 
kteří ke konci roku 1763 nebyli zaopatřeni beneficiem. Tento soupis není 
úplný, neboť v něm nejsou uvedeni někteří ze zmíněné skupiny patnácti 
titulistů, navíc zahrnuje pouze osoby nacházející se v olomoucké diecézi. 
Zajímavé ovšem je, že jako kněží bez beneficia jsou v něm evidováni 
nejen skutečně nezaměstnaní duchovní, kterých je pouze šest (pět pres-
byteri ecclesiastici a jeden obyvatel diecézního domu pro emeritní kněze), 
ale také zámečtí kaplani, kooperátoři, kaplani, lokální kaplani, dokonce 
i jeden administrátor a také polní kaplan. V souladu s reálnou situací tedy 
lichtenštejnský patron vnímal jako jediné skutečně stabilní zajištění kněze 
farní beneficium. Všichni duchovní, kteří jej dosud neobdrželi, náleželi 
z pohledu patronátních úředníků mezi kněze, u nichž potenciálně hrozilo, 
že přijdou o své stávající pracovní místo, a v důsledku toho bude nutné 
zajistit jejich obživu z prostředků knížete jako osoby udělivší titul svěcení. 

38 K tomu např. P e j š k a ,  Josef: Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu 
československému II. Praha 1937, s. 13. Závazek vyplývající z udělení stolního titulu svěcení byl 
zapisován na nemovitém majetku (panství) poskytovatele – viz pozn. 40, srov. též P o d -
l a h a ,  Antonín: Dějiny arcidiecése pražské od konce století XVII. do počátku století XIX. Díl I. 
Doba arcibiskupa Jana Josefa hraběte Breunera (1694–1710). Část 1. Praha 1917, s. 238 nn. 
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Tabulka 2: Skladba kněží podle poskytovatele stolního titulu svěcení

Kněží podle místa  
původu

Poskytovatel stolního titulu
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Rodáci z lichtenštejnských 
panství působící  
na dominiu

25 11 – 2 3 – 1 42

Rodáci z lichtenštejnských 
panství působící  
mimo dominium

4 4 – – – – – 8

Rodáci z cizích panství 2 15 3 1 3 1 1 26
Kněží bez uvedení místa 
původu

9 7 2 1 2 1 1 23

Celkem 40 37 5 4 8 2 3 99

Pokud jde o zde sledovaný vzorek duchovních působících na osmi 
lichtenštejnských panstvích, případně z nich pocházejících, údaje o udě-
lení titulu mensae lze vyhodnotit u 99 z nich (viz tabulku 2). Zjištěná 
převaha soukromých osob nad ostatními poskytovateli titulu odpovídá 
obecnějšímu dobovému trendu.39 Nepřekvapuje, že nejčastěji udělil stolní 
titul právě kníže z Lichtenštejna, který přislíbil podporu v případě neza-
městnanosti (či přesněji nezaměstnatelnosti) 40 % duchovních z uvedené 
skupiny. Skoro stejnému množství kleriků poskytli titul různí další šlech-
tici. Většina z nich je uvedena vždy jen u jednoho kněze, opakovaně se 
objevují pouze hrabata Žerotín (u 6 kleriků), Chorinský (3),40 Salm (3), 
Kořenský („Chořensky“; 2), Serényi (2) a baron Berečko (2). 

Necelé dvě desítky duchovních získaly titul svěcení od některé z cír-
kevních osob či institucí. V této kategorii nejčastěji vedle olomouckého 
biskupa figuruje klíčová instituce v diecézi, v níž se budoucí kněží při-
pravovali na svou duchovní dráhu – olomoucký konvikt. Ti z budoucích 
kněží, jež byli v této instituci vydržováni jako alumni z některé k tomu 
ustanovené fundace (třikrát je zmíněna fundace císaře Ferdinanda II., 
jednou fundace papežská), evidentně měli z téhož zdroje zajištěnu i onu 

39 Srov. S t u c h l á ,  P.: Personální tabely duchovních, s. 217–218.
40 Přitom jednou je dotyčný stolní titul identifikován jen uvedením panství Velké Hoštice, 
na němž ve sledované době sídlil Ignác Dominik Chorinský. V dalším případě byl původním 
poskytovatelem titulu mensae hrabě Cassini, tento závazek však následně přešel na hraběte 
Chorinského jako na nového držitele statku, na němž byl titul zapsán („...ein Titulist von 
H. Grafen Cassini auf jenes Guth, welches dermahlen Herr Graf Chorinsky Excell. besitzen solle“). 
MZA, G 10, kn. 1140, s. 32.



297

P Ů V O D ,  P R O F E S N Í  …

záruku existenčního zázemí pro případ nezaměstnatelnosti, a nemuseli 
si tedy shánět stolní titul na jiném místě.41 Z řeholních institucí se mezi 
poskytovateli stolního titulu opakovaně objevují pouze kláštery na Vele-
hradě a ve Šternberku, tedy v centru jednoho z lichtenštejnských panství 
(vždy jde o dva titulisty). Konečně vedle dvou titulů udělených panov-
níkem, resp. panovnicí, se ve třech případech objevují jako poskytovatelé 
záruky materiálního zajištění města. Přitom dvakrát jde o města, z nichž 
dotyční kněží pocházeli. Stejný princip, tedy udělování titulu svěcení 
vlastním rodákům, resp. rodákům z vlastního panství, lze v různé míře 
zaznamenat i u ostatních zmíněných skupin poskytovatelů. Jelikož však 
tyto případy nelze smysluplně kvantifikovat, neboť příslušné údaje o titu-
lu a místě původu jsou současně evidovány jen u některých sledovaných 
kněží, povšimneme si zde shody obou typů informací alespoň u titulistů 
knížete z Lichtenštejna. 

Jestliže z 50 rodáků z lichtenštejnských panství získalo stolní titul 
od místní vrchnosti jen 29, vysvětlení této skutečnosti je možné hledat 
v převisu počtu zájemců o udělení titulu nad možnostmi či ochotou kníže-
te vyslyšet jejich žádosti. Pro srovnání lze připomenout soudobou situaci 
na schwarzenberském patronátu, kde roku 1766 místní vrchnost pozasta-
vila na deset let přijímání žádostí o udělení titulu svěcení.42 Také údaje 
z lichtenštejnského patronátu naznačují, že i když poskytnutí stolního 
titulu svěcení od vrchnosti bylo časté, místní rodáci s ním nemohli auto-
maticky počítat, a své štěstí při hledání příslibu záruky existenčního zajiš-
tění tedy museli zkoušet i na jiných místech. Dva z nich například získali 
titul od kláštera sídlícího v lichtenštejnském Šternberku, dalšímu jedinci 
poskytlo titul jeho rodné město (Šumperk). Nicméně i pokud nakonec 
tito kněží-rodáci získali titul třeba od některého cizího šlechtice, ve vět-
šině případů pak stejně nastoupili na pracovní místo na lichtenštejnském 
patronátu.43 Z toho je zřejmé, že vazba na vrchnost místa původu skutečně 
kněze při výběru pracovního místa silně ovlivňovala, což ještě více platilo, 
pokud byl duchovní zároveň lichtenštejnským titulistou. U takových kně-
ží pak trojitá vazba na knížete z Lichtenštejna jako na 1) vrchnost jejich 
rodiště, 2) poskytovatele titulu mensae a 3) patrona, který jim udělil pra-
covní místo, tvořila základ stabilní profesní orientace na lichtenštejnský 
patronát, na němž často setrvávali i při dalším střídání svých působišť až 

41 Dokládají to následující formulace: „...als gewester päbstlicher Convictor in Olmitz hat keinen 
Titulum Mensae“; „ware Alumnus Ferdinandeus, hat gefolg. kein anderen Tit. vonnöthen gehabt“. 
Tamtéž, s. 75, 138. Analogickou situaci v případě jezuitského konviktu a arcibiskupského 
semináře v Praze připomíná P o d l a h a ,  A.: Dějiny arcidiecése pražské, s. 214, 218.
42 S t u c h l á ,  P.: Personální tabely duchovních, s. 218.
43 V tomto ohledu však výpovědní hodnotu dat zaznamenaných v tabulce poněkud rela-
tivizuje fakt, že z rodáků ze sledovaných panství působících mimo patronát eviduje použitý 
pramen pouze jednu konkrétní kategorii kněží – totiž duchovní bez farního beneficia (viz 
pozn. 30).
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do konce života. Také v případě patrona hrály zmíněné vazby bezpochyby 
důležitou roli. Při rozhodování o udělení stolního titulu evidentně prefe-
roval rodáky z vlastních panství. Své titulisty pak jistě zohledňoval i při 
obsazování míst v církevní správě (už jen proto, aby předešel nutnosti 
živit nezaměstnaného jedince z vlastních prostředků), byť neodmítal ani 
kněze příchozí z jiných oblastí.44 Titulistům dosud stabilně nezajištěným 
farním beneficiem věnoval pozornost, i když se pohybovali mimo rámec 
jeho patronátu, neboť potenciálně nesl zodpovědnost za jejich existenční 
zabezpečení. Rozšiřovali tak pomyslnou personální rezervu, již mohl pat-
ron využít při obsazování uvolněných pracovních míst v duchovní správě 
na svých panstvích. 

Význam vazby vznikající mezi knížetem a mladým klerikem v oka-
mžiku udělení stolního titulu svěcení podtrhuje také terminologie, již 
patronátní úředníci v této souvislosti používali. Příjemce titulu je ozna-
čován nejen jako „titulista“, ale opakovaně též jako „klient“. Naopak po-
skytovatel titulu je několikrát v prameni označen jako „patron“, přičemž 
tento výraz evidentně není užit v církevněprávním smyslu (patron jako 
osoba udělující beneficium).45 Zatímco tedy na schwarzenberských pan-
stvích byli jako „duchovní klienti“ místního patrona označováni až kněží, 
kteří působili v duchovní správě na dominiu, pod patronátním právem 
knížete,46 ve světle analyzovaného pramene se ukazuje, že lichtenštejnští 
úředníci vnímali jako klienty svého knížete již jeho titulisty a analogicky 
označovali i ostatní duchovní ve vztahu k jejich poskytovatelům stolního 
titulu. Jak přitom naznačuje J. Šotola, užívání této terminologie v daném 
kontextu bylo obvyklé.47 

V této souvislosti lze připomenout i pojem „patronátní klientela“, 
kterým byly v dosavadním bádání označovány relativně uzavřené okruhy 
kněží působících na jednotlivých patronátech a vázaných klientským vzta-
hem k místním držitelům patronátních práv.48 Ani v případě lichtenštejn-
ského dominia není třeba pochybovat o tom, že vztah kněží působících 
v místní duchovní správě ke knížeti, jenž byl patronem v církevněprávním 
smyslu, měl charakter vazby klientů k patronovi. Nicméně způsob užívání 

44 Upřednostňování vlastních titulistů patronem při obsazování beneficií konstatuje 
i S t u c h l á ,  P.: Personální tabely duchovních, s. 218.
45 Např.: „Franciscus Frölich [...], ein Hochfürst. Lichtenstein. Client“; „Franciscus Spa-
lowsky […], dessen Patronus seÿnd Seine Durchlaucht, der regierende Fürst von und zu Lichtenstein 
[!]“. MZA, G 10, kn. 1140, s. 72, 75.
46 Srov. P u m p r ,  P.: Beneficia, s. 153.
47 Š o t o l a ,  J.: Kariéra v černém, s. 332. S ohledem na výše uvedená zjištění nesou-
hlasím s autorovým tvrzením, že vazba „klienta“ na poskytovatele titulu svěcení „hrála při 
kariéře duchovního roli spíše výjimečně  “, a tedy že „dobové používání slov patron a klient pro osoby 
nestejného postavení v souvislosti s farní správou neříká nic o skutečné podobě jejich vzájemného 
vztahu“. Tamtéž.
48 S c h l e n z ,  J.: Das Kirchenpatronat, s. 350, 443–444; P u m p r ,  P.: Beneficia, 
s. 171–176.
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pojmu „klient“ v analyzovaném prameni naznačuje, že tento klientský 
vztah nemusel vznikat až v okamžiku, kdy kněz přijal od lichtenštejnské-
ho patrona své pracovní místo, ale již mnohem dříve, když od něj ještě 
před vysvěcením získal stolní titul. 

Profesní dráha kněží

Otázku, jak se po vysvěcení vyvíjela kariéra kněze a do jaké míry 
ji spoluurčovala vazba na patrona (jeho dominium), pomohou sledovat 
údaje o dosavadním působení v duchovní správě, které lze využít u 124 
duchovních ze sledovaného vzorku. Vlivem individuálního přístupu 
úředníků jednotlivých panství k sepisování hlášení o kněžích má tento 
typ zpráv opět různou informační hodnotu. Někdy je k dispozici pouze 
lakonický údaj o délce působení klerika v duchovní správě, případně 
o době, která uplynula od jeho vysvěcení na kněze, jindy je zachycen 
také dosavadní průběh kariéry duchovního. Kvalita analyzovaných dat 
je poznamenána faktem, že nejde o údaje z pisatelovy současnosti, nýbrž 
o informace retrospektivního charakteru, jež byly rekonstruovány často 
pouze rámcově. Proto se v prameni objevují i údaje vzbuzující pochyby 
či navzájem si odporující, které musely být při vyhodnocování upřesněny 
pomocí diecézních katalogů kléru.49 Tato komparace u několika záznamů 
prokázala například chybějící poznamenání počáteční části kariéry du-
chovního strávené mimo lichtenštejnský patronát, dále chybně uvedenou 
délku, případně i průběh dosavadní kněžské dráhy. Často také nebyla 
rozlišována doba působení v duchovní správě od časového intervalu, jenž 
uplynul od kněžského svěcení, což jistě souvisí s tím, že v praxi oba časové 
úseky mnohdy víceméně splývaly.50 V důsledku uvedených skutečností 
jsou analyzované časové údaje leckdy spíše přibližné, přesto však umož-
ňují postihnout základní tendence kariér sledovaného vzorku kněží.51 

49 Vedle tištěných katalogů kléru olomoucké diecéze vycházejících od roku 1746 byl 
využit rukopisný katalog z roku 1745. Viz ZAO-O, ACO, kn. 92; v případě tištěných katalogů 
vycházím z exemplářů uložených v knihovně olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě 
(sign. X-i-6/číslo příslušného katalogu).
50 Kolem poloviny 18. století totiž měli v kléru olomoucké diecéze jednoznačnou převahu 
jedinci, kteří většinu doby uplynuvší od vysvěcení (mnohdy téměř celou tuto dobu) strávili 
v duchovní správě. Srov. P u m p r ,  P.: Struktura moravského duchovenstva, s. 92–94.
51 Přibližnost uváděných časových údajů souvisí rovněž se zaokrouhlováním; vedle počí-
tání na uzavřené roky je v prameni používáno také počítání na započaté roky (např.: „existiret 
in cura animarum bereits in das 9.te Jahr“). 
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Tabulka 3: Věková struktura skupiny 39 kněží podle zastávané funkce

Funkce (počet kněží)

Fa
rá

ři
(1

4)

A
dm

in
is

tr
át

oř
i 

(2
)

L
ok

ál
ní

 
ka

pl
an

i (
2)

L
ok

ál
ní

 
ko

op
er

át
oř

i 
(1

)

K
ap

la
ni

 (
4)

K
oo

pe
rá

to
ři

 
(1

5)

Z
ám

eč
tí

 
ka

pl
an

i (
1)

Věkové rozmezí 38–74 41–44 42 50 33–47 25–40 29
Věkový průměr 56,79 42,50 42,00 50 41,50 32,20 29,00
Průměr 
v olomoucké 
diecézi  
k roku 1745

48,71 45,25 41,20 – 39,53 33,65 36,45

Tabulka 4: Doba působení v duchovní správě u 115 kněží podle za-
stávané funkce52
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Mezní časové 
intervaly 
(v letech)

15–33 15–47 13–21 15–25 24–25 1–24 1–23 5–17,5

Průměrná 
doba působení 
v duchovní 
správě 
(v letech)

27,00 30,00 15,80 19,20 24,50 13,78 7,56 11,25

Průměr 
v olomoucké 
diecézi  
k roku 1745

26,94 21,89 16,76 13,89 – 12,66 6,59 –

52 Rukopis poskytuje informace o délce dosavadního výkonu duchovní správy a mo-
mentálně zastávané funkci nejen u 115 duchovních působících na sledovaných panstvích, 
ale také u šesti místních rodáků, kteří působili mimo patronát. Tato šestice však do tabulky 
není zahrnuta, neboť uvedená data mají sloužit k vytvoření představy o průběhu kariér kněží 
na lichtenštejnském patronátu. Nicméně údaje zaznamenané u zmíněných šesti místních 
rodáků až na jednu výjimku nevybočují z mezních hodnot uvedených u lichtenštejnského 
patronátního kléru. Konkrétně šlo o dva lokální kaplany (12 a 17 let v duchovní správě), dva 
kaplany (10 a 13 let) a dva kooperátory (8 a 15 let). 
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Již předchozí výzkum doložil, že ve sledovaném období byl v olomouc-
ké diecézi u nižšího kléru prakticky uplatňován kariérní řád, v jehož rámci 
většina kněží s přibývajícím věkem a prodlužujícím se časovým intervalem 
od přijetí svěcení a také od nástupu do duchovní správy postupovala v hie-
rarchii míst ve farní správě na vyšší pozice.53 Údaje prezentované v tabulkách 
3 a 4 potvrzují, že také na lichtenštejnském patronátu existovala přímá 
úměra mezi věkem kněze, dobou, kterou dosud strávil v duchovní správě, 
a zastávanou pozicí v hierarchii nižšího kléru. Ačkoli výpovědní hodnota 
některých údajů má vlivem jejich nízké četnosti (zejména u tabulky 3) spíše 
ilustrativní charakter, většina zaznamenaných informací alespoň přibližně 
odpovídá průměrným hodnotám zachyceným pro celou olomouckou diecézi 
k roku 1745.54 Stejně jako v celé diecézi, také na lichtenštejnském patronátu 
tedy platilo, že kariérní postup na vyšší místa byl dlouhodobou záležitostí 
a souvisel nejen se samotným věkem duchovního, ale také s délkou jeho 
praxe a samozřejmě i s kvalitou dosavadního profesního působení. Vý-
raznější rozdíl oproti údajům pro celou diecézi zaujme v případě hodnot 
zachycených u držitelů farních beneficií. Pokud dotyční lichtenštejnští 
faráři jak svým věkem, tak i délkou působení v duchovní správě o osm 
let překračovali diecézní průměr, mohli bychom říci, že na sledovaném 
patronátu byla cesta kněží k dosažení klíčového bodu jejich kariéry, totiž 
k zisku samostatného farního beneficia, obtížnější, resp. delší než v jiných 
oblastech. Přijetí takového tvrzení ovšem opět naráží na malou početnost 
analyzovaného souboru dat, která limituje možnost formulace obecněji 
platných závěrů. Alespoň částečné objasnění této otázky nabízejí vzácněji 
zaznamenané podrobnější údaje o průběhu kněžských kariér. 

Úlohu startovní pozice kněžské dráhy v drtivé většině ze 45 zachy-
cených případů sehrávala místa pomocných duchovních. Nejčastěji mladí 
kněží zahajovali své působení jako kooperátoři (35), vzácněji jako kapla-
ni (3).55 Mimo standardní místa v duchovní správě začínali dva kněží jako 
misionáři56 a čtyři nalezli své první uplatnění ve šlechtických službách 
ve funkci zámeckých či dvorních kaplanů. V kontextu farního kléru pak 

53 P u m p r ,  P.: Struktura moravského duchovenstva, s. 86–94. 
54 Viz ZAO-O, ACO, kn. 92; P u m p r ,  P.: Struktura moravského duchovenstva, grafy 
č. 1a, 2b na s. 86, 94.
55 Také na schwarzenberském patronátu začínali novokněží svou kariéru zpravidla jako 
personální kaplani (kooperátoři). S t u c h l á ,  P.: Personální tabely duchovních, s. 220.
56 Joannes Görz byl nejdříve misionářem v Rychnově na panství Moravská Třebová. 
Po jednom roce získal kooperaturu v Trnávce na tomtéž panství, kde byl v červnu 1765 již 
šest let. Také Josef Güttler podle vlastního přiznání zahájil roku 1745 svou pestrou profesní 
dráhu coby misionář, a to v Polsku. Odtud po čtyřech letech odešel do Brna, kde zastával u syna 
hraběte z Herbersteinu dva roky funkci hofmistra a zároveň vypomáhal s výkonem duchovní 
správy na Špilberku. Dalších pět let měl strávit jako kooperátor v Tatenicích (na lichtenštejn-
ském panství Zábřeh). Poté měl tři roky administrovat faru v Jestřabí na statcích katedrální 
kapituly (katalogy kléru jej zde však zmiňují jen k roku 1758, a to pouze jako kooperátora). 
Následně se vrátil na lichtenštejnské dominium, aby zastával místo administrátora v Mladě-
jovicích. Zde působil ještě v roce 1767. 



302

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

představuje značně atypický případ Kazimír von Stock, který zahájil své 
působení jako dvorní kaplan u vídeňského císařského dvora, odkud po osmi 
letech odešel na místo katedrálního kanovníka a konzistorního rady do Ví-
deňského Nového Města. Až za dalších deset let přišel na lichtenštejnský 
patronát, kde nejdříve (opět deset let) působil jako děkan v dolnorakous-
kých Valticích (a zároveň pasovský konzistoriální rada) a následně od roku 
1762 jako děkan v Šumperku, tedy na jedné z nejbohatších moravských far.

Doba strávená na startovní pozici mohla být velmi různá. Jako charak-
teristický rys klasického začátečnického místa, kooperatury, bývá uváděno 
časté střídání kněží.57 Vysoká frekvence změn na místech kooperátorů 
souvisela s jejich závislostí na farářích, kterou připomíná například situace, 
kdy kooperátor nastoupil do farnosti zároveň s příchodem nového faráře.58 
Tato závislost přitom umožňovala praktikovat i tzv. „pozitivní nepotismus“ 
– stávalo se, že mladého kněze zaměstnal jeho starší příbuzný farář (typicky 
strýc), a pomohl mu tak zahájit působení v duchovní správě.59 Ovšem vedle 
častých změn lze zachytit i případy dlouhotrvajícího působení na jedné 
kooperatuře, které mohou být dokladem nejen určité profesní stagnace, 
ale také stabilní vazby na příslušné místo.60 Například Johann Heintzl, 
rodák ze vsi Razová na panství Krnov, nastoupil přibližně v roce 1730 jako 
novokněz na místo kooperátora v Kunčicích na sousedním šternberském 
panství. Na této pozici setrval 28 let, po jejichž uplynutí bylo jeho vytrvalé 
působení na jediném pracovišti odměněno získáním místní fary, poté co 
v říjnu 1758 zemřel dosavadní farář. V 52 letech tak nastoupil na svou 
první faru, aniž by změnil farnost, a zůstal na ní dalších 18 let, až do své 
smrti, jež ho zastihla v prosinci 1776, ve věku 70 let.61 

57 Srov. Z u b e r ,  R.: Osudy I, s. 201, pozn. 136; P u m p r ,  P.: Struktura moravského 
duchovenstva, s. 82. 
58 To byl případ Joannese Kreisela, který byl kooperátorem u Antonína Červenky, faráře 
v Rovném (Równe) na krnovském panství – k roku 1764 působili oba kněží v dané lokalitě 
8,5 roku. 
59 Na takovou situaci ukazují shody příjmení (někdy též rodišť) dotyčných farářů a ko-
operátorů i jejich odpovídající věkový rozdíl. Například faru v Újezdě na šternberském panství 
spravoval roku 1764 již čtrnáctým rokem 52letý Ignác Neudecker a zaměstnával přitom dva 
kooperátory – Josefa Pichlera a svého jmenovce Adalberta Neudeckera, 24letého novokněze. 
(Věkový rozdíl 28 let napovídá konstelaci synovec – strýc, a proto se jeví jako pochybná 
Wolného informace, že dotyční kněží byli bratři, viz W o l n y ,  G.: Kirchliche Topographie 
von Mähren I/1. Brünn 1855, s. 423.) Nabídka pracovního místa od příbuzného faráře mohla 
přijít knězi vhod nejen bezprostředně po vysvěcení, ale také v dalším průběhu jeho kariéry, 
pokud se ocitl v komplikované životní situaci – viz pozn. 31. K „pozitivnímu nepotismu“ 
srov. Š o t o l a ,  J.: Kariéra v černém, s. 328.
60 Oba aspekty vykazuje případ Joannese Kleskeho, který roku 1765 již 23 let setrvával 
na svém prvním místě kooperátora v Široké Nivě (Breithenau) na panství Krnov: Jednak 
pocházel ze sousední vsi Nové Heřmínovy na tomtéž panství, a díky tomu mohl mít ke své-
mu působišti úzký vztah, jednak si vysloužil veskrze negativní hodnocení od patronátního 
úředníka („nejhorší kazatel a duchovní správce na knížecích komorních statcích, miluje více 
pití než knihy“), a je proto pochopitelné, že dosud nezaznamenal kariérní postup. 
61 MZA, G 10, kn. 1140, s. 331–332, 340; W o l n y ,  G.: Kirchliche Topographie von 
Mähren I/5. Brünn 1863, s. 112. Dalším příkladem kněze setrvávajícího dlouhodobě na jednom 
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Jestliže J. Heintzl strávil celý svůj profesní život (46 let) v jediné 
farnosti, postupně na dvou pracovních pozicích, jistě to souviselo jak 
s blízkostí jeho rodiště (12 km), tak i s trvalou vazbou na patrona, jenž 
byl vrchností místa jeho původu, poskytovatelem titulu mensae a konečně 
i celoživotním „zaměstnavatelem“. Pokud budeme otázku, do jaké míry 
se narození na lichtenštejnském dominiu a/nebo získání titulu svěcení 
od knížete projevovalo na stabilitě vazby duchovního na dotyčný patronát, 
sledovat v rámci celého studovaného vzorku duchovních, opět narazíme 
na nesoustavné zaznamenávání příslušných údajů v analyzovaném rukopisu. 
Potřebné informace (rodiště, titul svěcení a průběh dosavadní kariéry) jsou 
v důsledku toho k dispozici pouze pro necelých pět desítek kněží, a proto 
závěry formulované na jejich základě není možné absolutizovat. Lze však 
s jejich pomocí alespoň naznačit důležité tendence charakteristické pro 
průběh kněžských kariér ve sledovaném prostředí. 

Tabulka 5: Vazba kněží na lichtenštejnský patronát podle dosavadního 
průběhu kariéry

Kněží, kteří strávili: Mladí kněží 
(do 10 let 
v duchovní 

správě)

Zkušení kně-
ží (11 a více 
let v duchov-

ní správě)

Všichni 
kněží

Celkem

R
 a

/n
eb

o 
T

C R
 a

/n
eb

o 
T

C R
 a

/n
eb

o 
T

C

a) část dosavadní 
kariéry mimo 
patronát

začátek kariéry 
mimo patronát, 
pak kontinuálně 
na patronátu

1 3 1 2 2 5 7

střídavé působení 
na patronátu  
a mimo něj

1 1 1 1 2

b) celou 
dosavadní 
kariéru 
na patronátu

na jednom 
patronátu

9 2 9 2 11

na jednom panství 1 1 3 4 1 5
v jedné lokalitě 13 4 3 1 16 5 21

Celkem 15 8 17 6 32 14 46

Vysvětlivky: 
R a/nebo T: Kněží, kteří jsou rodáky z lichtenštejnských panství a/nebo knížecími titulisty.
C: „Cizí“ kněží, kteří nejsou ani rodáky z lichtenštejnských panství, ani knížecími titulisty.

kooperátorském místě je Vavřinec Bürend. V červnu 1765 působil již dvanáctým rokem jako 
kooperátor v Hanušovicích, tedy ve farnosti, z níž pocházel (rodné Habartice byly filiálkou 
hanušovické fary, viz ZAO-O, ACO, kn. 24, s. 364). Déletrvající působení na jednom místě 
mohlo podobně jako v Heintzlově případě (viz dále v textu) souviset jak s místem původu, 
tak i s vazbou na knížete z Lichtenštejna – Bürend byl nejen rodákem z jeho panství, ale také 
jeho titulistou. 
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Z tabulky 5 vyplývá, že mezi duchovními působícími na sledovaných 
lichtenštejnských panstvích převažovali ti, kteří celou svou dosavadní 
kariéru prožili na knížecím patronátu. Pouze pětina kleriků vykonávala 
svou profesi po jistou dobu i za jeho hranicemi. Většinou šlo o duchov-
ní, kteří na cizích panstvích své působení sice zahájili, ale po přechodu 
na lichtenštejnské dominium už na něm (alespoň do sledovaného časového 
momentu) zůstali. Opakované střídání míst na knížecím patronátu a mimo 
něj je zachyceno jen dvakrát. Nepřekvapí také, že mezi duchovními, jejichž 
profesní minulost zahrnovala i činnost mimo knížecí panství, převažují ti, 
kteří nebyli s tímto dominiem spojeni ani svým původem, ani titulem svě-
cení. Přitom v rámci celé analyzované skupiny kleriků tvoří tito „cizí“ kněží 
jen necelou třetinu. Naopak u místních rodáků a knížecích titulistů bylo 
téměř pravidlem, že celou svou dosavadní kariéru spojili s lichtenštejnským 
patronátem. (Je však třeba opět připomenout, že tabulka zachycuje pouze 
duchovní, kteří ve sledovaném čase působili na knížecích panstvích.) 

Setrvávání na prvním působišti, tedy v jedné lokalitě, bylo přirozeně 
výrazně častější u mladších kněží, jejichž služební věk zatím nepřesáhl 
jedno desetiletí. Delší doba působení v duchovní správě přinášela změny 
pracovních míst, s nimiž byl spojen prostorový pohyb kněží. Ten se častěji 
než na jediném panství odehrával v širším rámci lichtenštejnského patro-
nátu.62 Nelze však říci, jak četné byly případy profesní migrace na místa 
mimo patronát, neboť analyzovaný pramen nezachycuje „cizí“ duchovní, 
pokud působili na knížecím dominiu pouze v minulosti a do sledovaného 
časového okamžiku odešli za jeho hranice. Mobilitu duchovních směrem 
pryč z patronátu je možné v omezené míře sledovat jen v případě rodáků 
z lichtenštejnských panství či knížecích titulistů. Z patnácti kleriků náležejí-
cích do této kategorie a ve sledovaném čase působících na cizích panstvích 
je předchozí kariéra známa pouze u čtyř: Dva prožili celou svou dosavadní 
duchovní dráhu mimo knížecí dominium, další dva na patronátu začínali 
a odešli z něj až v průběhu své kariéry. Znovu je však třeba připomenout, 
že knížecí úředníci v analyzovaném prameni evidovali místní rodáky či 
lichtenštejnské titulisty působící na cizích panstvích, jen pokud dosud nebyli 
zajištěni vlastním beneficiem. Teoreticky proto nelze vyloučit ani existenci 
kněží spjatých svým původem či titulem s lichtenštejnským dominiem, kteří 
získali faru mimo patronát, byť o nich nemáme žádné zprávy.

Výše uvedený případ kunčického faráře Heintzla připomíná vedle 
úzké vazby kariéry kněze na konkrétní patronát ještě jednu významnou 
otázku, které je třeba v souvislosti s průběhem profesní dráhy duchovních 
věnovat pozornost: V jakém věku, resp. po jak dlouhém působení v du-
chovní správě kněz získával svou první faru? Heintzlovo působení ve funkci 

62 Příkladem profesní mobility v rámci jediného panství je dosavadní kariéra lokálního 
kaplana ve Vysokých Žibřidovicích Josefa Wincklera, viz pozn. 29. 
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kooperátora trvající 28 let představuje v rámci sledovaného vzorku kněží 
případ nejdelšího čekání na první faru.63 Délka kněžské praxe předcházející 
zisku prvního beneficia, zachycená pouze v 15 případech, se totiž pohy-
bovala v rozmezí 7–28 let (průměr 16,5 roku). Ještě vzácněji (sedmkrát) 
je zachycen věk, v němž se kněží stávali faráři – rozmezí činilo 31–52 let 
(průměr 40 let). Výpovědní hodnotu citovaných údajů sice opět značně 
limituje malá početnost příslušného vzorku dat, s ohledem na závěry jiných 
studií však není třeba pochybovat o tom, že odrážejí reálnou situaci.64

Uvedené mezní hodnoty dokládají, že neexistovala jednotná, byť jen 
přibližná, hranice věku či délky dosavadní praxe, po jejímž dosažení by kněz 
získával faru. Toto konstatování evokuje další otázku: Čím byly ony značné 
rozdíly ve věku (délce profesního působení), v němž různí kněží získávali 
svou první faru, dány? K objasnění může opět přispět konkrétní příklad. 

Roku 1764 poznamenal vrchnostenský úředník o prvním kaplanovi 
na krnovském děkanství Balthasaru Katzerovi, že dosud sice své duchovní 
povinnosti zastával dobře (v duchovní správě působil od svého vysvěcení 
roku 1755 již devět let, celou tuto dobu strávil na současném místě), chtěl 
by však být povýšen (tj. získat beneficium) před jinými, zasloužilejšími 
kněžími. Za tímto účelem prý Katzer shání i jinde (tedy mimo patronát) 
doporučení (hohe Recommendationes), která by si však měl získat sám (to 
znamená vlastní řádnou činností v duchovní správě). Je zřejmé, že lich-
tenštejnský úředník vnímal kriticky úsilí kněze dosáhnout beneficia nikoli 
vlastní pilnou prací, ale prostřednictvím vlivných přímluvců (durch hohe 
Patronos). Ostatně jen jednou je v souboru analyzovaných zpráv zazname-
nán případ, kdy duchovní získal prezentaci na faru na základě pouhého 
doporučení třetí osoby. Jednalo se o Antonína Červenku, který po 11,5 
letech působení na opavské kooperatuře obdržel uvedeným způsobem 
faru v Rovném (dnes Równe v Polsku); přitom fakt, že tento kněz svým 

63 Podobné případy však nebyly výjimkou. Tobiáš Matoušek se dočkal své první fary 
v Plšti na krnovském panství až po 26 letech, během nichž působil jako kaplan v Šilperku 
(dnes Štíty) na panství Ruda (roku 1765 byl v Plšti již 7 let). František Schwantzer získal 
své první beneficium, faru v Hanušovicích, po 24 letech působení v duchovní správě (roku 
1765 zde byl 4 roky). 
64 Mezi faráři celé olomoucké diecéze se před polovinou 18. století jen zcela výjimečně 
nacházeli jedinci, kteří ještě neoslavili desáté výročí přijetí kněžského svěcení, resp. třicáté páté 
narozeniny. ( P u m p r ,  P.: Struktura moravského duchovenstva, s. 91.) Ze vzorku sta kněží 
vysvěcených v téže diecézi kolem roku 1760 jich vlastní faru získala jen polovina (54), z toho 
většina (34) až po překročení věkové hranice 40 let; pouze tři jedinci obdrželi beneficium 
dříve než ve 30 letech. ( Š o t o l a ,  J.: Kariéra v černém, s. 323.) U 65 farářů působících 
v letech 1733–1770 na čtyřech jihočeských schwarzenberských panstvích tvořil průměrný věk 
při nástupu na první faru 37 let a průměrná doba předchozí praxe v duchovní správě 11 let. 
Pouze šest kněží získalo faru před třicátým rokem života, stejně tolik duchovních nastoupilo 
poprvé na faru po dvacetiletém působení v duchovní správě. ( S t u c h l á ,  P.: Personální 
tabely duchovních, s. 221.)
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následným působením ve farnosti nenaplnil očekávání patrona, mohl být 
sám o sobě vnímán jako doklad nevalné hodnoty takových rekomendací.65 

Naopak pozitivní model jednání, s jehož pomocí mohl kněz získat 
od patrona prezentaci na faru, demonstroval krnovský úředník v téže relaci 
na příkladu Katzerova kolegy, druhého krnovského kaplana Christopha 
Niessnera. Tento kněz, který působil v Krnově stejně jako Katzer devět 
let, byl však o dva roky služebně starší (vysvěcen 1753), si dle pisatele 
zprávy vysloužil svým vynikajícím působením v duchovní správě dokona-
lou chválu, takže prý nemá důvod, na rozdíl od Katzera, hledat zásluhy 
jinde. Jak krnovský purkrabí zdůraznil o rok později, svou příkladnou 
kněžskou službou si Niessner vytvářel zásluhy, na jejichž základě, tedy bez 
cizích doporučení, by mohl dosáhnout farního beneficia.66 Nešlo přitom 
o pouhou formální pochvalu činnosti kněze, nýbrž o skutečně relevantní 
doporučení knížeti, aby na dotyčného duchovního pamatoval při nejbliž-
ším uvolnění některé patronátní fary. K tomu došlo ještě na samotném 
konci roku 1765, kdy na krnovském panství zemřel dosavadní farář v Plšti 
Tobiáš Matoušek a na uprázdněnou faru byl následně prezentován právě 
Christoph Niessner.67

Pro srovnání lze připomenout další profesní osudy prvního kaplana 
Katzera. Menšího povýšení se tento kněz dočkal až v červnu 1772, kdy 
jeho dosavadní představený, krnovský děkan Saliger, dotoval sobě podří-
zenou expozituru v Úvalně, jejímž správcem se stal právě Katzer. Skutečně 
samostatné beneficium však získal teprve v roce 1776. Tehdy obdržel 
faru v Zátoru (opět panství Krnov), na níž zůstal až do smrti v roce 1809. 
Kýžené pozice faráře se tedy dočkal o rovných deset let později než jeho 
kolega Niessner, kterého se – alespoň podle tvrzení krnovského úředníka 
– původně snažil kariérně předstihnout. Dodejme, že zatímco Niessner 
se stal farářem po 13 letech kněžské služby, Katzer téže pozice dosáhl až 
po 21 letech.68 

65 „Antonius Czerwenka [...] ware anfangs zu Troppau Cooperator 11,5 Jahr, entlich hat 
selbter auf unverdiente Recommendation des verstorbennen Herrn v. Glomner vor 8,5 Jahren das 
daige [!] Roobner, pur deütsche und mit dem Lutheranern vermischte, Beneficium erhalten, alwo er 
bies anhero noch keine Christliche Lehr gehalten, vielweniger selbsten geprediget hat, mithin einen 
schlechten Fleiβ und Nutzen in seiner obliegenden Seelsorg erwiesen, taugete besser für einen Meeβ-
-Pater.“ MZA, G 10, kn. 1140, s. 153–154 (1764). Že doporučení kandidáta na beneficium 
ze strany třetí osoby bývalo patrony vnímáno kriticky, potvrzují i doklady z jiných dominií, 
srov. P u m p r ,  P.: Beneficia, s. 142.
66 „Christophorus Niesner [...], ein guter Prediger und sehr eyfriger Seelsorger, besuchet öffters 
die Krancken, tröstet die Betriebten und hielfft nach Möglichkeit denen Nothleydenden und bestrebet 
sich nach Cräften die Laster auszurotten, das Gute zu unterstützen und folgsam die Ehre Gottes zu 
vermehren, wordurch er sich meritirt machen würde, ohne auswertigen Recommendationibus, zu 
einem Beneficio Parochiali gelangen zu können.“ MZA, G 10, kn. 1140, s. 155 (1765).
67 W o l n y ,  G.: Kirchliche Topographie I/5, s. 240.
68 W o l n y ,  G.: Kirchliche Topographie I/4. Brünn 1862, s. 378, 380, 387; katalogy 
kléru z příslušných let. (Katalogy zmiňují Katzera v Úvalně ve funkci lokálního kaplana, 
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Uvedený příklad Ch. Niessnera ukazuje, že pro knížete z Lichtenštejna 
a jeho úředníky představovaly klíčový motiv k udělení prezentace na faru 
zásluhy (Meriten), jež si dotyčný kněz nashromáždil mnohaletým řádným 
výkonem duchovní správy na lichtenštejnském dominiu. To potvrzují 
i další případy, kdy lichtenštejnští úředníci knížeti navrhovali (ne vždy 
s úspěchem) povýšení jednotlivých duchovních.69 V tomto smyslu byla 
při obsazování far na lichtenštejnském patronátu uplatňována stejná praxe 
jako na jiných tehdejších šlechtických dominiích.70 Podobně jako napří-
klad na schwarzenberském patronátu, také zde tedy kariérní postup kněží 
vycházel z hodnocení jejich profesních kvalit a činnosti patronem, což byl 
ostatně hlavní důvod sestavování analyzované evidence patronátního kléru. 
Podrobnější rozbor způsobu, jakým patron posuzoval jednotlivé aspekty 
života i praktického působení duchovních správců, by přesáhl omezený 
rámec této studie, a bude proto podán na jiném místě. Zde se ještě po-
zastavíme nad otázkou, jak se dále vyvíjela kariéra kněze po získání fary. 

Udělením beneficia se sociální i ekonomická situace kněze výrazně 
proměnila. Po období stráveném ve funkcích vyznačujících se závislostí 
na jiné osobě (místním faráři), nižšími příjmy a nejistým postavením se 
před duchovním otevírala nová etapa profesního života, spojená se zlepše-
ním materiální situace i sociálního statusu. Vlastní fara představovala pro 
kněze nejen značnou míru samostatnosti, ale také sociální jistoty: farního 
beneficia mohl být zbaven jen v případě závažného provinění a pouze 
církevními orgány.71 Jeho pozici však mohly v praxi ohrozit konflikty 
s farníky či patronem, přičemž protistrana mohla vyvíjet tlak vedoucí až 
k jeho odchodu z fary.72 Pokud ale kněz dokázal udržovat dobré vztahy 

podle Wolného zde však v dané době existovala pouze expozitura, která byla povýšena 
na samostatnou lokální kuracii až roku 1784.)
69 Například lokální kooperátor v Lichnově Franz Oppitz, působící k roku 1765 již 24 
let na krnovském komorním panství, si dle hodnocení krnovského purkrabího svým příklad-
ným životem, duchovní horlivostí, ale také výjimečnou péčí o zvelebení svěřeného kostela 
zasloužil, aby co nejdříve získal nějaké německé (tj. se správou německojazyčné farnosti 
spojené) beneficium. Purkrabí měl přitom bezpochyby na mysli faru v blízkém Horním 
Benešově (na tomtéž panství), která se uvolnila úmrtím dosavadního duchovního správce 
Karla Vysloužila pouhý týden před sepsáním dotyčné relace. Novým benešovským farářem 
se vzápětí stal právě Oppitz. Ne ve všech případech však doporučení vrchnostenského úřed-
níka muselo vést k povýšení dotyčného kněze. Padesátiletého Františka Dvořáka, lokálního 
kooperátora v Mladoňově na úsovském panství, který v roce 1767 působil v duchovní správě 
již 26. rokem, místní vrchnostenský úředník charakterizoval jako „jednoho z nejzasloužilejších 
kooperátorů“ a žádal, aby byl „milostivě reflektován“ (tedy vzat v potaz při obsazování míst 
na patronátu). Tento návrh však nebyl realizován a Dvořák v Mladoňově zůstal až do své smrti 
v roce 1773. MZA, G 10, kn. 1140, s. 36–37, 149–150, 156, 157; W o l n y ,  G.: Kirchliche 
Topographie I/4, s. 154, 273, 377.
70 Srov. Š o t o l a ,  J.: Kariéra v černém, s. 329, 333–334; P u m p r ,  P.: Beneficia, 
s. 142, 171–176.
71 Tato forma církevního trestu přitom nepatřila mezi často užívané, viz P u m p r ,  P.: 
Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou, s. 331.
72 Srov. t ý ž :  Beneficia, s. 272–288. Ze sledovaného vzorku duchovních potkal tento 
osud Franze Pöltzela, který v březnu 1782 rezignoval kvůli sporu s farníky na faru v Křenově, 
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se svými svěřenci i patronem fary, plnit své povinnosti, dostát nárokům 
stanovovaným církevními nadřízenými a nebyl nucen beneficium opustit 
například kvůli nedostačujícím příjmům, mohla mu jediná fara poskytnout 
doživotní existenční zázemí. To byl první ze tří možných scénářů vývoje 
kariéry kněze po získání farního beneficia. 

Setrvávání kněze na jedné faře po celý zbytek jeho profesní dráhy ne-
bylo ve sledovaném prostředí ničím neobvyklým. Počet kněží zde totiž více 
než dvojnásobně převyšoval počet samostatných beneficií (viz tabulku 1), 
a proto existoval značný převis poptávky po obročích nad jejich nabídkou. 
Tato skutečnost snižovala dynamiku pomyslného „trhu s farami“. Kněz, 
který v konkurenci více zájemců o uvolněnou faru uspěl a získal prezen-
taci, se svého beneficia dobrovolně vzdával, pouze pokud se mu otevírala 
naděje na zisk jiné, z jeho pohledu atraktivnější fary. Přitom šance, že se 
mu po obdržení první fary časem naskytne příležitost přestoupit na další, 
lepší beneficium, se zvyšovala, pokud se poprvé stal farářem v nižším věku.73 
To však neznamená, že by brzký nástup na první faru dotyčného kněze 
automaticky předurčoval k dalšímu střídání pracovních míst. Stejně jako 
již připomínaný Johann Heintzl, u nějž bylo zaznamenáno nejdelší čekání 
na faru, setrval na jediném beneficiu po zbytek své kariéry (tj. 41 let) také 
Jiří Mušík, u nějž je naopak doloženo nejkratší profesní působení před-
cházející zisku farního obročí (7 let).74 Za těmito případy lze hledat nejen 
malou nabídku volných far a z toho vyplývající menší šance na další kariérní 
postup, ale také prostou spokojenost s dosaženou sociální pozicí: získání 
vlastní fary pro mnohé kněze představovalo vrchol a konečný cíl kariéry.

Nicméně pokud první fara nesplnila očekávání kněze, případně po-
kud z jiného důvodu nehodlal setrvat až do konce svých dní na jediném 
působišti, otevíral se před ním druhý možný vývojový scénář jeho kariéry, 
jímž byl postup na lepší místo. Jak bylo řečeno, čím dříve kněz získal 
první faru, tím spíše mohl později přestoupit na jinou. To dokládá příklad 
Ignáce Neudeckera (narozen 1712, vysvěcen 1735), který se stal farářem 
poprvé v pouhých 31 letech, po osmiletém působení ve funkci zámeckého 
kaplana na lichtenštejnském Plumlově, když nastoupil na faru ve Smržicích 
(opět na plumlovském panství). Již za šest let, roku 1749, tuto startovní 
faru vyměnil za beneficium v Újezdě na jiném lichtenštejnském panství 
(Šternberk) a zde pak setrval až do roku 1783, kdy na faru z důvodu nemoci 
rezignoval.75 Neudeckerův odchod ze Smržic do Újezda lze přitom inter-

kterou získal v prosinci 1764. W o l n y ,  G.: Kirchliche Topographie I/2, s. 435; srov. též 
pozn. 29. 
73 Na tuto skutečnost upozornil již Š o t o l a ,  J.: Kariéra v černém, s. 323.
74 Faru v Chornicích získal roku 1733 po pouhých sedmi letech působení ve funkci 
kooperátora v Úsově a zůstal na ní až do své smrti v roce 1774. MZA, G 10, kn. 1140, s. 370; 
W o l n y ,  G.: Kirchliche Topographie I/2, s. 432.
75 ZAO-O, ACO, kn. 92, s. 106; MZA, G 10, kn. 1140, s. 327, 335; W o l n y ,  G.: 
Kirchliche Topographie I/1, s. 423; I/2, s. 35. 
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pretovat jako kariérní postup na výnosnější beneficium: zatímco smržická 
fara měla mít roční příjem 600 zlatých, újezdská měla vynášet 900 zlatých.76

Podobně jako udělení prezentace na první faru, také povýšení na další, 
lepší beneficium bylo přirozeně chápáno jako odměna za dosavadní záslu-
hy. To je dobře patrné na příkladu faráře v Komárově Martina Maixnera: 
V relaci z roku 1764 vyzdvihoval krnovský úředník nejen jeho profesní 
kvality prokázané v duchovní správě a kněžském životě, ale také fakt, že 
dokázal získat pro chudý komárovský kostel dary od dobrodinců ve výši 
přesahující 200 zlatých. Svou zprávu o knězi uzavřel pisatel konstatováním, 
že si zasluhuje získat lepší místo (meritiret besser accomodiret zu werden). 
K tomu následně skutečně došlo – již roku 1765 Maixner spravoval faru 
v Litovli na úsovském panství, která mu poskytovala dvojnásobný příjem 
(600 zl.), než jaký mu dosud nabízelo komárovské beneficium (300 zl.).77 

Ve svých návrzích na možné povýšení schopných a zasloužilých kněží 
se knížecí úředníci neomezovali jen na doporučení k udělení výnosnější 
patronátní fary. Opakovaně zmiňovaný pisatel relace z krnovského panství 
z roku 1764 připomínal u hornobenešovského faráře Karla Vysloužila, že 
tento kněz je vzhledem ke svým schopnostem vhodný na funkci děkana. 
K realizaci tohoto návrhu však již nedošlo, neboť Vysloužil na jaře násle-
dujícího roku zemřel.78 

Funkce děkana přitom představovala nejvyšší profesní umístění, je-
hož mohl příslušník nižšího kléru dosáhnout. Přesto ne každý kněz, který 
beneficium spojené s touto funkcí obdržel, na něm setrval až do konce 
své kariéry. Michael Bartsch (Partsch) roku 1756 (nebo 1757) vyměnil 
hustopečské děkanství (na něž byl ustanoven teprve v roce 1754) s Leo-
poldem von Beer za jeho faru v Zátoru. Zátorská fara se stala Bartschovým 
posledním působištěm – zemřel zde v listopadu 1766.79 Odchodem z Hus-
topečí do Zátoru Bartsch přišel o děkanskou hodnost a poklesl na úroveň 
„obyčejného“ faráře, zároveň se výrazně snížil i jeho roční příjem (z 800 zl. 
na pouhých 300 zl.).80 Sestup na nižší příčku církevní hierarchie a pokles 
sociálního statusu i životní úrovně v tomto případě nebyly dobrovolnou 
volbou, jak by mohla naznačovat slova lichtenštejnského úředníka.81 Šlo 

76 Uvedené hodnoty ročního výnosu beneficií jsou převzaty z dvanáctitřídní klasifikace 
far olomoucké diecéze z roku 1753, viz ZAO-O, ACO, kn. 152, s. 30, 41. 
77 MZA, G 10, kn. 1140, s. 33, 37, 152; ZAO-O, ACO, kn. 152, s. 29, 41.
78 „Carolus Wislaužil [...], ein guter utraqvista, in der Feeder wohl erfahren, in cura animarum 
27 Jahr, von sonderbahrer Gelassenheit und rühmlichen Lebens-Wandel, liebet die Friedsam- und 
Einigkeit, darbey auch ein Statist und guter Prediger und für einen Dechand, wohin es immer seye, 
fähig.“ MZA, G 10, kn. 1140, s. 147, 156.
79 Tamtéž, s. 150; W o l n y ,  G.: Kirchliche Topographie I/4, s. 387; II/2, s. 103.
80 ZAO-O, ACO, kn. 152, s. 9, 15.
81 „Michaël Bartsch [...] ware Dechand in Auspitz, hat aber vor 6 Jahren mit dem ehemahlig 
in Seyffersdorff gewesenen Pfarrern Herrn Leopold von Beer freywillig permutiret.“ MZA, G 10, 
kn. 1140, s. 150.
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o trest za prostořekost děkana, který kritizoval kněze, své kooperátory 
označil hanlivými výrazy a dotkl se i samotného biskupa.82

Vedle stabilního setrvávání na jediné faře a postupu na „lepší místo“ 
byl tedy třetím možným scénářem vývoje profesní dráhy kněze po získání 
beneficia jeho nedobrovolný kariérní sestup. Ten mohl nastat i po před-
chozí úspěšné dráze daného jedince, jak ukazuje nejen právě zmíněný 
případ hustopečského děkana Bartsche. Ještě výraznější profesní neúspěch 
zakončil kariéru kolštejnského děkana Johanna Francka, kterého biskupská 
konzistoř v únoru 1764 odvolala kvůli jeho „nerozumnému a špatnému 
chování“. Za touto neurčitou formulací se patrně skrýval alkoholismus, kvůli 
němuž byl Franck léčen u milosrdných bratří v Prostějově, kde i zemřel.83 

Pokud duchovní dráha neskončila předčasně, jak tomu bylo 
ve Franckově případě, býval její závěr spojen až s koncem života daného 
kněze. Jak upozornil již J. Šotola, ve sledovaném období farní benefi cium 
sehrávalo úlohu doživotního existenčního zabezpečení kněze, neboť v pod-
statě neexistoval systém sociálního zajištění starých a nemohoucích kleriků 
(diecézní domy pro emeritované kněze svou kapacitou nedostačovaly). 
Držitelé beneficií proto zpravidla dožívali na svých farách, což potvrzují 
i některé výše citované případy.84 Z hlediska duchovní správy tato situace 
pochopitelně nebyla ideální. Jen málokterý kněz totiž i navzdory vysokému 
věku dokázal nadále plnit své povinnosti tak jako Mathaeus Peter, farář 
v Šilperku (dnes Štíty) na panství Ruda, který byl v přibližně 70 letech 
v natolik dobré kondici, že mohl zastávat farářský úřad.85 Častější byly 
případy starých farářů, kteří zůstávali ve své funkci, zatímco duchovní 
péči o farníky z větší části nebo zcela vykonávali jejich pomocní kněží. Ti 
někdy přímo přebírali správu farnosti jako administrátoři. Farář v Morav-
ském Berouně Franz Thraump musel být zastupován svým kaplanem jako 
administrátorem farnosti, neboť byl ve svých 64 letech již tak zubožený, 
že nemohl ani číst mši a navíc byl stále upoután na lůžko.86 Jiný možný 
závěr kariéry faráře představuje již zmíněný případ Ignáce Neudeckera, 
který roku 1783 rezignoval z důvodu nemoci na faru v Újezdě, a uvolnil 
ji tak svému příbuznému a dosavadnímu kooperátorovi, Adalbertu Neu-
deckerovi. Konec života pak strávil jako emeritní újezdský farář, tedy 
bezpochyby na své dosavadní faře; zemřel na počátku roku 1785 ve věku 

82 Z u b e r ,  R.: Osudy I, s. 211, pozn. 24; II, s. 104. Dodejme, že v důsledku zmíněné 
komutace beneficií se Bartsch vrátil ze vzdáleného koutu lichtenštejnského dominia do své-
ho rodného kraje. Nové působiště bylo totiž vzdáleno jen necelých 20 km od jeho rodiště, 
Starého Města u Bruntálu.
83 MZA, G 10, kn. 1140, s. 113, 118; Z u b e r ,  R.: Osudy II, s. 105, pozn. 58.
84 Srov. Š o t o l a ,  J.: Kariéra v černém, s. 323, 340–341.
85 MZA, G 10, kn. 1140, s. 68, 73–74. Zde je třeba připomenout, že uvedeného věku se 
příslušníci nižšího kléru dožívali výjimečně. Z 1171 kněží olomoucké diecéze zaznamenaných 
k roku 1745 pouze 19 překročilo věkovou hranici 70 let. P u m p r ,  P.: Struktura moravského 
duchovenstva, s. 87.
86 MZA, G 10, kn. 1140, s. 336; věk určen podle ZAO-O, ACO, kn. 92, s. 66. 
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73 let.87 Stárnutím a vymíráním generace starých kněží se dosud obsazené 
fary uvolňovaly pro další čekající „zasloužilé“ duchovní, a tím docházelo 
na patronátu k přirozené měně kněžské populace.

Závěr 

V souvislosti se studiem raněnovověkého kléru zdůrazňuje dosavadní 
bádání, že v kariérách kněží sehrávali klíčovou roli držitelé patronátních 
práv. Uvedená problematika byla dosud soustavněji studována pouze 
na příkladu panství knížat ze Schwarzenbergu, a proto je třeba příslušná 
zjištění prověřit a rozšířit výzkumem praxe na jiných patronátech. Z této 
potřeby vychází předkládaná studie, přičemž se zaměřuje na dominium 
Lichtenštejnů, kteří podobně jako Schwarzenbergové projevovali živý zájem 
o výkon patronátního práva a dohled nad kněžími působícími na vlastních 
panstvích přeměnili do podoby systematické správní agendy. Její písemný 
produkt, soupis patronátního kléru ze 60. let 18. století, který je analogií 
schwarzenberských personálních tabel duchovních, se stal hlavním heuri-
stickým východiskem předkládaného textu. 

Rozbor základního segmentu informací vypovídajících o profesní 
struktuře patronátního kléru, průběhu kněžských kariér a faktorech, které 
jej přímo ovlivňovaly, se soustředil na osm knížecích panství na severní 
Moravě a ve Slezsku (Úsov, Ruda nad Moravou, Kolštejn/Branná, Zábřeh, 
Krnov, Šternberk, Moravská Třebová a Opava), u nichž bylo zaznamená-
no 137 kněží. Klasifikace duchovních podle hierarchie pracovních míst 
v církevní správě doložila mírnou početní převahu pomocných kněží nad 
správci samostatných beneficií. V rámci celé diecéze, kde byl v polovině 18. 
století poměr obou skupin duchovních vyrovnaný, se tak sledovaná oblast 
vyznačovala solidním personálním zajištěním duchovní správy, kněžím 
však nabízela omezenější možnosti zisku samostatného pracovního místa. 

Prvním faktorem ovlivňujícím profesní orientaci kněží na lichten-
štejnský patronát bylo místo jejich původu, jak dokládá skutečnost, že 
mezi kněžími působícími na zkoumaných panstvích měli převahu rodáci 
z lichtenštejnského dominia (přesněji právě z jeho sledované části). Místo 
původu mohlo mít vliv na směřování do oblasti knížecího patronátu také 
u menšiny kněží pocházejících z cizích panství: v této skupině se totiž běžně 
vyskytovali jedinci narození v blízkosti lichtenštejnského dominia, případ-
ně v blízkosti svého současného působiště. Zatímco předchozí výzkumy 
konstatovaly pro sledované období převahu kněží městského původu nad 
duchovními narozenými na vsích, na pojednávané části lichtenštejnského 
patronátu naopak těsná nadpoloviční většina kleriků pocházela z vesnic. 

87 W o l n y ,  G.: Kirchliche Topographie I/1, s. 423; katalogy kléru z let 1784 a 1785. 
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Ruralizace farního kléru tedy v tomto regionu nebyla až produktem 19. 
století. 

Na formování vazby kněze ke konkrétnímu patronátu se mohlo dále 
podílet udělení titulu svěcení určitou osobou. Tou byl v případě kněží ze 
sledovaného vzorku nejčastěji právě kníže z Lichtenštejna. Při udělování 
stolního titulu upřednostňoval rodáky ze svého dominia, i když titul neu-
dělil všem. Vlastní titulisty měl bezpochyby na zřeteli i při obsazování míst 
v církevní správě. Těm, kteří dosud nezískali stabilní existenční zajištění 
ve formě beneficia, věnoval pozornost, i pokud se momentálně pohybovali 
za hranicemi jeho dominia.

Stabilitu vazby kněží na lichtenštejnský patronát doložila také analýza 
vývoje kariér duchovních. Mezi kněžími působícími na zkoumaných pan-
stvích převažovali ti, kteří celý svůj dosavadní profesní život strávili na pa-
tronátu, u místních rodáků a knížecích titulistů to bylo téměř pravidlem. 
Prostorový pohyb jednotlivých kleriků vyplývající ze změn pracovních míst 
se častěji než na jediném panství odehrával v širším rámci lichtenštejnského 
patronátu. Profesní migrace za hranice patronátu představovala alespoň 
v případě „místních“ kněží (rodáků a knížecích titulistů) minoritní jev, 
byť není vyloučeno, že použitý pramen nepostihuje tuto problematiku 
v úplnosti.

Komparace průměrných hodnot fyzického a služebního věku kněží 
s jejich momentální pracovní pozicí potvrdila obecnější tendenci k uplat-
ňování určitého kariérního řádu: nově vysvěcení duchovní většinou začínali 
jako pomocní kněží, s přibývajícím věkem a dobou praxe pak postupovali 
na vyšší příčky hierarchie nižšího kléru. Průběh kariéry konkrétního kněze 
se však mohl od tohoto obecného modelu založeného na průměrných 
hodnotách značně odchylovat. Klíčového bodu kariéry, totiž získání far-
ního beneficia, mohl kněz dosáhnout ve třiceti, ale také v padesáti letech. 
Rozhodujícím kritériem v tomto ohledu nebyl věk či doba praxe, nýbrž zá-
sluhy nabyté mnohaletým řádným výkonem duchovní správy na patronátu. 

Po získání prezentace na první faru se někteří kněží spokojili s dosa-
ženou pozicí a setrvali až do konce života na své první faře, byť někdy šlo 
o beneficium nejnižší výnosové kategorie. Zejména mladším farářům se 
časem mohla naskytnout šance na výměnu stávajícího beneficia za lepší, 
tedy výnosnější. Naopak provinilí kněží bývali trestáni mj. kariérním sestu-
pem, tedy například nucenou výměnou své fary za jinou, méně výnosnou, 
nebo dokonce zbavením beneficia. Pokud nebyla kariéra duchovního 
takto fatálně ukončena, opouštěl faru zpravidla až v souvislosti se svou 
smrtí. Beneficium tak i ve sledované době plnilo nejen funkci existenč-
ního zázemí „výkonných“ správců farností, ale také penzijního zajištění 
stárnoucích kněží. 

Výše prezentovaná zjištění doložila, že také na lichtenštejnském do-
miniu docházelo k přetváření skupiny místního kléru do podoby relativně 
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uzavřeného okruhu kněží, kteří byli kariérně závislí na držiteli patronátní-
ho práva. U většiny z nich měl tento závislý vztah základ v jejich původu 
z knížecích panství, mnozí se stali patronovými „klienty“ tím, že od něj 
získali titulus mensae. Nejen tito, ale také původem cizí kněží, kterým pa-
tronát nebyl principiálně uzavřen, se nejpozději přijetím pracovního místa 
od knížete fakticky stali jeho klienty. Pokud chtěli dosáhnout profesního 
úspěchu a obdržet beneficium, museli dlouhá léta prakticky prokazovat 
a zdokonalovat své profesní kvality v duchovní správě knížecích podda-
ných, aby tak získali potřebné zásluhy a naplnili patronův ideál duchovního 
správce. Analýza tohoto ideálu představuje úkol pro pokračující výzkum. 

Herkunft, berufliche Struktur und Karrieren  
des Patronatsklerus nordmährischer und schlesischer 
Herrschaften der Liechtenstein in der zweiten Hälfte  
des 18. Jahrhunderts

Die Studie geht der Frage des Einflusses der Inhaber von Patronatsrechten auf die 
Karriere frühneuzeitlicher Priester nach. Die Untersuchungen konzentrieren sich dabei auf 
acht liechtensteinische Herrschaften in Nordmähren und in Schlesien (Mährisch Aussee/
Úsov, Eisenberg/Ruda nad Moravou, Goldenstein/Branná, Hohenstadt/Zábřeh, Jägerndorf/
Krnov, Sternberg/Šternberk, Mährisch Trübau/Moravská Třebová und Troppau/Opava), für 
die im Rahmen der systematischen Evidenz des Patronatsklerus aus den Jahren 1764–1767 
137 Priester verzeichnet sind. Das Untersuchungsgebiet zeichnete sich durch eine solide 
personelle Absicherung der Seelsorge aus, den Priestern standen allerdings nur begrenztere 
Möglichkeiten hinsichtlich der Chance auf einen eigenständigen Wirkungsplatz zur Verfü-
gung. In den betrachteten Herrschaften besaßen aus dem liechtensteinischen Dominium 
(genauer: gerade aus dessen untersuchtem Teil) stammende Priester ein Übergewicht. Der 
Herkunftsort konnte auf die Ausrichtung auf das Gebiet des fürstlichen Patronats auch bei 
der Minderheit von aus fremden Herrschaften stammenden Priestern einen Einfluss besitzen. 
In dieser Gruppe traten für gewöhnlich in der Umgebung des liechtensteinischen Dominiums 
bzw. in jener der gegenwärtigen Wirkungsstelle geborene Einzelpersonen hervor. Während 
bisherige Untersuchungen für den Untersuchungszeitraum ein Übergewicht von Geistlichen 
bürgerlicher Herkunft konstatierten, entstammte im betrachteten Teil des liechtensteinischen 
Patronats mehr als die Hälfte (54 %) der Kleriker dem dörflichen Milieu.

Am häufigsten agierte als Anbieter des sog. Tischtitels (titulus mensae) im Falle der 
Priester innerhalb des untersuchten Schemas gerade der Fürst von Liechtenstein. Bei der 
Vergabe des Tischtitels bevorzugte er aus seinem Dominium stammende Personen, auch 
wenn er nicht allen Anträgen stattgab. Den eigentlichen Titulisten, die bislang kein Pfarrbe-
nefizium erworben hatten, widmete er seine Aufmerksamkeit, auch wenn sie sich außerhalb 
der Grenzen des eigenen Dominiums bewegten.

In den untersuchten Herrschaften überwogen Priester, die ihr gesamtes bisheriges 
Berufsleben im Patronat verbracht hatten, bei vor Ort Geborenen und fürstlichen Titulisten 
war dies nahezu die Regel. Die berufliche Migration der Kleriker spielte sich häufiger als nur 
in einer Herrschaft im breiteren Rahmen des liechtensteinischen Patronats ab. Zumindest 
die vor Ort Geborenen und die fürstlichen Titulisten waren vereinzelt auf der Suche nach 
Arbeitsplätzen jenseits des liechtensteinischen Dominiums, wenngleich nicht ausgeschlossen 
zu sein scheint, dass die untersuchte Quelle diese Problematik in ihrer ganzen Tragweite 
nicht erfasst.
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Neupriester begannen zumeist als Hilfsgeistliche. Den Schlüsselpunkt ihrer Karriere, 
nämlich den Gewinn eines Pfarrbenefiziums, konnte der Priester mit 30, zuweilen aber 
auch erst mit 50 Jahren erreichen. Ein entscheidendes Kriterium hierbei bildeten die durch 
langjährige ordnungsgemäße Ausübung der Seelsorge im Patronat erworbenen Verdienste. 
Nach dem Erwerb der ersten Pfarrei verweilten hier einige Priester bis an ihr Lebensende, 
anderen gelang es, ihre erste Pfarrei in eine noch ertragreichere einzutauschen. Priestern, 
die sich etwas zu Schulden hatten kommen lassen, konnten freilich auch einen Karriere-
abstieg in Gestalt eines Wechsels in eine ärmere Pfarrei erleben bzw. sie konnten sogar ihr 
Benefizium verlieren. Unter normalen Umständen verloren Priester ihre Pfarrei in der Regel 
jedoch erst im Todesfall. Das Benefizium erfüllte auch im Untersuchungszeitraum nicht allein 
die Funktion eines existenzsichernden Hinterlandes für die „ausführenden“ Verwalter der 
Pfarreien, sondern zugleich auch diejenige einer Pensionsabsicherung für alternde Priester.

Ähnlich wie auf anderen großen adeligen Dominien kam es auch im liechtensteinischen 
Patronat zur Ausbildung eines relativ geschlossenen Kreises von Geistlichen, die karrieremäßig 
vom Patronatsherren abhängig waren. Bei der Mehrzahl von ihnen bildete die Grundlage für 
dieses Abhängigkeitsverhältnis deren Herkunft aus den fürstlichen Herrschaften, viele wurden 
dadurch „Klienten“ des Patronatsherrn, indem sie von diesem einen titulus mensae gewannen. 
Nicht allein diese Geistlichen, sondern auch die ihrer Herkunft nach fremden Geistlichen, 
denen das Patronat nicht prinzipiell verschlossen blieb, wurden spätestens mit der Annahme 
eines Arbeitsplatzes vom Fürsten zu dessen Klienten. Sofern sie ein eigenständiges Benefizium 
erwerben wollten, mussten sie viele Jahre ihre beruflichen Qualitäten in der Seelsorge der 
fürstlichen Untertanen unter Beweis stellen und vervollkommnen, um so die notwendigen 
Verdienste zu erwerben und das Ideal eines Seelsorgers, wie es der Patron wahrnahm, zu 
erfüllen. Die Analyse dieses Ideals bildet eine Aufgabe für eine weiterführende Forschung.
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Wollmanova dráma Fridland
Ideologické polemiky o dramatickom stvárnení 
valdštejnskej tematiky 

Wollman’s Drama Fridland
Ideological Controversies over the Dramatic Presentation of the Wallenstein Topos 

The paper surveys Fridland, the hitherto unpublished drama by the Czech Slavonic 
scholar Frank Wollman (1888–1969), considering the context of ideological argu-
ments which followed the attempt to publish its text and put it on stage. This dramatic 
chronicle interspersed with balladic ingredients whose genre varies between scenic and 
book form stirred polemics against the contemporary interpretations of the historical 
figure, either the scholarly inference as a traitor collaborating with the Germans (Jo-
sef Pekař), or the artistic construct as Schillerian prototype of a Romantic tormented 
hero (František Zavřel). Fairly instrumental in the ensuing ban of print was, among 
others, an ideological polemic by Václav Stejskal, a young Marxist critic whose claim 
that Wallenstein could not be “today’s hero” nor did he represent the “Czech spirit” 
conforming to the ideological and aesthetic norms of socialist realism.
 
Key words: Frank Wollman, Albrecht von Wallenstein, Czech Slavonic studies, Czech 
historical drama, socialist realism, the philosophy of Czech history 

V rámci výskumu rozsiahleho pramenného konvolútu spätého s osob-
nosťou jedného z najvýznamnejších českých slavistov a komparatistov 
20. storočia Franka Wollmana (1888–1969) sa našla jeho nepublikovaná 
a už zabudnutá dráma Fridland, ktorá prispela do debaty o charaktere 
Albrechta z Valdštejna a v ktorej autor zúročil svoj záujem o literatúru, 
históriu či kultúrne dejiny obdobia baroka.1 Okolo tejto divadelnej hry 
sa na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia rozprúdila 
niekoľkoročná diskusia, v ktorej sa odrazila dobová zmena hodnotovej 
a estetickej paradigmy. V našom príspevku sa zameriame na zachytenie 
ideologických polemík, ktoré prebiehali v intelektuálnom kontexte slavistov, 
historikov, literárnych vedcov, univerzitných a straníckych funkcionárov, 

1 Nálezovú správu o nevydanej a „zabudnutej“ dráme Franka Wollmana Fridland, 
nájdenej v jeho rodinnej a zatiaľ nespracovanej pozostalosti, sme už podali v štúdii 
Z e l e n k o v á ,  Anna: Historická dramatika Franka Wollmana (nevydaná dráma Fridland). 
In: Pospíšil, Ivo – Zelenka, Miloš – Zelenková, Anna (edd.): Aktuální problémy současné 
slavistiky (jazyk – literatura – kultura – politika). Brno 2015, s. 99–110. 
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a to nielen na pôde odborných časopisov, ale aj v univerzitnom brnian-
skom prostredí, či na dôležitosť a význam drámy Fridland v umeleckom 
a vedeckom smerovaní samotného autora, najmä na fakt, ako sa vyrovnával 
s odmietnutím publikovania rukopisu. Fridland nemal byť „obyčajnou“ drá-
mou, ale symbolickým zavŕšením Wollmanovej divadelnej tvorby, do ktorej 
sa premietla aj jeho vedecká činnosť. Svoju hru, ktorej knižnú podobu 
pripravoval niekoľko rokov, autor považoval za svoje „opus magnum“, 
v ktorom sa chcel dramaticky vyrovnať s Valdštejnovou recepciou nielen 
v literárnom a dramatickom kontexte, ale aj v českej historiografii. Súčasťou 
prípravy hry Fridland (a kompozičnej štruktúry dramatického textu) bola 
aj práca na vedeckých štúdiách, v ktorých sa Frank Wollman pokúsil nielen 
o komplexné spracovanie literárnohistorického materiálu k tejto tragickej 
téme, ale aj o podanie vlastného poňatia historickej osobnosti Albrechta 
z Valdštejna.2 Voľba historickej látky, s ktorou sa autor vyrovnával najmä 
v zložitom protektorátnom období, aktualizovala otázku osobnosti v deji-
nách, a tým – bez ohľadu na prvotný zámer autora – prispela do diskusie 
o zmysle a filozofii českých dejín.

Dramatická kronika Fridland zaujíma špecifické miesto vo vývine 
Wollmanovej divadelnej tvorby. Reagovala na silnú aktivizáciu nacistickej 
politiky. V nemeckej beletrii sa objavilo niekoľko titulov, ktoré podľa Franka 
Wollmana nevystihovali a skresľovali skutočný charakter tejto rozporuplnej 
postavy vojvodcu. Vystupoval v nich ako „rozený a rozhodný Němec“,3 alebo 
ako „prototyp kolaboranta bojujícího za Velké Německo“.4 Pohľad na Valdštejna 
a jeho recepciu nielen v českej historiografii, ale aj v literárnom a dramatic-
kom kontexte výrazne ovplyvňovala pekařovská tradícia, ktorá vychádzala 
z tézy, že Valdštejn nebol mužom činu ani štátnikom či politikom túžiacim 
po mieri, ktorý by sa zaraďoval k veľkým reformným osobnostiam českých 
dejín, akými boli Jan Hus a Jan Amos Komenský. 

Frank Wollman ešte pred napísaním drámy Fridland pripravil stať 
Osud a tragická idea ve valdštejnské dramatice,5 v ktorej zachytil valdštejnskú 
látku vo svetovej a najmä v českej dramatickej prozaickej tvorbe od obro-
denia do súčasnosti. Na dramatickej hre pracoval od začiatku roka 1941 
do leta 1944. Aj napriek všetkým osobným problémom a nepriazni doby 
hru dokončil v roku 1944. Spočiatku chcel vytvoriť špecifický divadelný 
tvar, ktorý by bol akýmsi kompromisom medzi scénickou a literárnou 

2 W o l l m a n ,  Frank: Poválečná česká dramatika. Slavia 17, 1939–1940, s. 146–169; 
t e n ž e :  Osud a tragická idea ve valdštejnské dramatice. Slavia 18, 1947–1948, s. 226–246; 
t e n ž e :  Dramatikovo přehodnocení historického Waldštejna. Slovesná věda 3, 1949–1950, 
s. 3–9.
3 W o l l m a n ,  Frank: Doslov. In: tenže: Fridland [rukopis], s. 269.
4 Tamže. Frank Wollman reaguje na drámu Františka Zavřela Valdštýn (Praha 1940). 
5 W o l l m a n ,  F.: Osud a tragická idea ve valdštejnské dramatice. Text štúdie bol 
pripravený do časopisu Slavia už koncom roka 1940, ale číslo bolo nacistami zakázané a vyšlo 
až v ročníku 1947–1948.



317

W O L L M A N O V A  D R Á M A …

podobou, a nakoniec svoj text žánrovo vymedzil ako dramatickú kroniku. 
V tomto zameraní sa odrazilo Wollmanovo štrukturalistické chápanie drámy 
ako špecifickej štruktúry, ktorá vystupuje v podobe estetického objektu 
vo vedomí recipientov. V spojitosti s ingardenovskou fenomenológiou, 
ku ktorej sa Frank Wollman v tridsiatych rokoch proklamatívne hlásil,6 
aj dramatický text predstavuje danosť tvorivo intencionálnu a jazykovo 
vyjadrenú, ktorá existuje nie ako „zámer“, ale ako „fakt“, ako „vec“, tzn. 
„jako něco, co vidíme jako tvar“7 – to je, ako uvádza semiotik Ivo Osolsobě, 
„základní Wollmanův přístup“.8 Metafyzický charakter tragédie vychádzal 
z toho, že „tragická idea zasahuje celý tvar“9 z hľadiska mnohovrstevnatosti 
jednotlivých zložiek. Ale na rozdiel od Romana Ingardena Frank Wollman 
reflektoval vplyv silnej osobnosti historicky formovanej svojím prostredím 
a dobou, preto metafyzická podstata drámy vyplýva z prelínania sféry vý-
znamovej (predmetnostnej) so sférou schematizovaných aspektov, medzi 
ktoré patrí „konkretizované představy o formě, např. to, že drama jest určité 
sepětí expozice, krize, katastrofy“.10 

Rukopis päťaktovej drámy, ktorej dej sa odohráva v rozpätí ro-
kov 1631–1634, Frank Wollman doplnil rozsiahlou vedeckou štúdiou 
s názvom Předmluva o charakteru historického Valdštejna, ktorú k textu 
hry pripojil ako úvod. Stať konzultoval aj s historikmi (Václav Čejchan, 
Josef Macůrek), aj s literárnymi vedcami (Julius Dolanský, Pavel Eisner, 
Albert Pražák). Určitý kľúč k jej pochopeniu poskytuje aj Wollmanov list 
adresovaný historikovi Josefovi Macůrkovi z 15. januára 1945. V ňom 
svoj vedecký text vymedzil iba ako „náčrt“, ktorý by mal uvádzať knižné 
vydanie drámy. Svoju dlhoročnú prácu nad drámou autor chápal do určitej 
miery ako nenaplnenú tvorivú aktivitu, ktorá osudovo poznamenala jeho 
vojnové roky: „Jinak lituji skoro, že jsem se dal na plavbu tímto hlubokým a roz-
sáhlým jezerem waldštejnským: je to na utopení a je to na desítky let. Materiál 
nepřeberný. Ale už jsem se té můry zbavil […].“11 Štúdia dokázala Wollma-
novu vedeckú fundovanosť, poznanie odbornej literatúry a historických 
prameňov a zaradila sa do rozsiahlej domácej diskusie o mnohostrannej 
a rozporuplnej historickej osobnosti Valdštejna. Nekládla si však za cieľ iba 
racionálnu analýzu problému, ale aj pochopenie Valdštejnovho „tragického 
hrdinstva“, a to nielen vo fiktívnej rovine a v rovine literárnej štylizácie, ale 

6 Porov. W o l l m a n ,  Frank: Věda o slovesnosti. Její vývoj a poměr k sousedním vědám. 
Slovo a slovesnost 1, 1935, s. 193–202.
7 O s o l s o b ě ,  Ivo: Danost tvarově intencionální aneb wollmanovské opáčko. Program 
Státního divadla v Brně 39, 1968, č. 9, s. 15. Pretlačené v monografii O s o l s o b ě ,  Ivo: 
Principia parodica totiž Posbírané papíry převážně o divadle. Praha 2007, s. 319–323.
8 Tamže.
9 W o l l m a n ,  F.: Osud a tragická idea ve valdštejnské dramatice, s. 246.
10 W o l l m a n ,  F.: Poválečná česká dramatika, s. 148.
11 Archiv Masarykovy univerzity, Josef Macůrek, Frank Wollman v liste Josefovi Macůrkovi 
z 15. 1. 1945.
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aj v rozmere skutočnej historickej postavy. Autor chcel v interpretáciách 
menej ideologického pohľadu a o to viac sociológie a bol proti extrémnym 
katolíckym alebo reformačným výkladom, adorujúcim buď Habsburgovcov, 
alebo tzv. českú otázku. „Jsou už bohudíky za námi, spory našich positivistů 
o smysl českých dějin a jejich jednostranné výklady,“12 tvrdil Frank Wollman, 
ktorý videl úlohu historika v anticipácii zmyslu dejín, t. j. v konfrontácii 
stavu minulosti s potrebami budúcnosti. Podľa spomienok Iva Osolsoběho 
nachádzal dramatik v umeleckom výklade Valdštejnovej osobnosti „velkou 
a nerealizovanou šanci českých národních dějin“;13 podľa hodnotenia Antonína 
Grunda chápal Frank Wollman Valdštejna nielen ako „válečníka“, ale aj ako 
racionálneho mysliteľa so sklonom k hĺbavému mysticizmu, do ktorého sa 
premieta „prometheovský neklid českého člověka“,14 čím sa odlíšil od Pekařovho 
chápania Valdštejna ako rebela a geniálneho vojaka.

Text drámy Fridland Frank Wollman po roku 1945 odložil a vrátil sa 
k nemu až v polovici roka 1948, keď sa pokúsil o jeho vydanie. V júli 1948 
sa mu zároveň dostala do rúk kniha anglického spisovateľa Aldousa Huxley-
ho Šedá eminence (1948, v českom preklade Zdeňka Urbánka), v ktorej sa 
objavila scéna stretnutia kapucínskeho mnícha Otca Jozefa, Richelieuovho 
vyjednávača, a Valdštejna. Románové spracovanie idealizovalo mystický 
teocentrizmus francúzskeho kapucína a Richelieuovho vyslanca a pritom 
exponovalo Valdštejna ako imperiálneho, koristníckeho dobyvateľa a prie-
kopníka „Drang nach Osten“. Vo Wollmanovej dramatickej kronike, v ktorej 
sa tiež objavil dialóg týchto historických postáv, však Otec Jozef naopak 
predstavoval nástroj Richelieuovej imperialistickej politiky a Valdštejn 
zostal kladným „vzorem tragismu hrdiny, který vstupuje v zápas s chaosem“.15 
Frank Wollman sa rozhodol napísať k textu ešte stručný Doslov, v ktorom 
reagoval na Huxleyov román a vysvetľoval celkovú „významovú“ a „for-
movú“ koncepciu svojej dramatickej kroniky. Pripojením Doslovu k dráme 
Fridland nadobudla Wollmanova hra osobitý triadický charakter. Čitateľ 
sa tak mohol v úvode oboznámiť s historickými skutočnosťami, z ktorých 
dramatik vychádzal, a doslov, komentujúci spôsob stvárnenia dramatickej 
látky, predstavoval netypický autoreflexívny „pohľad“ do vlastnej slovesnej 
dielne. Autor si však bol vedomý toho, že zobrazenie Valdštejnovej rozpo-
ruplnej osobnosti, ktorá sa v nových pomeroch považovala za príklad kola-
borantstva a zrady, za reakčného predstaviteľa aristokraticko-klerikálnych 
vrstiev odtrhnutých od más, sa ukazovalo ako nezlučiteľné s ideológiou 
a estetickou normou socialistického realizmu. Z týchto dôvodov sa snažil 

12 W o l l m a n ,  Frank: Předmluva o charakteru historického Waldštejna. In: tenže: 
Fridland [rukopis], s. 63.
13 O s o l s o b ě ,  I.: Danost tvarově intencionální aneb wollmanovské opáčko, s. 15. 
14 G r u n d ,  Antonín: Osobnost Franka Wollmana. In: tenže – Kellner, Adolf – Kurz, 
Josef (edd.): Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi. Brno 1948, s. 51–52.
15 W o l l m a n ,  F.: Doslov, s. 276.



319

W O L L M A N O V A  D R Á M A …

drámu účelovo obhájiť pred cenzúrou: hra bola podľa neho písaná v du-
chu socialistického realizmu, ktorý historickú látku odvodzuje z podstaty 
veci samotnej, t. j. predmetnej skutočnosti, a ktorý vyzdvihuje z dejín iba 
tie javy, ktoré podporujú súdobý boj o sociálnu a mravnú podstatu, teda 
vychádza z požiadaviek pokrokovo pretvárať a využívať dejinnú skúse-
nosť pre potreby prítomnosti a budúcnosti. Práve preto je podľa Franka 
Wollmana v dramatickej hre „zdůrazněno […] zření sociologické, zejména 
pozornost k materiálním a třídním činitelům“,16 a preto by Fridland nemal byť 
považovaný za historickú hru. Žánrové označenie hry ako „dramatická“, 
a nie „historická“ kronika, navyše s uplatnením baladických jazykových 
a štylistických prostriedkov, umožnilo autorovi väčšiu umeleckú voľnosť, 
a to bez toho, aby sa dostal do rozporu s historickou pravdou. 

Na konci roka 1948 odovzdal Frank Wollman dokončenú drámu 
Fridland aj s úvodnou štúdiou a doslovom do olomouckej tlačiarne, kde 
mala vyjsť ako výročná prémia Slovanského literárneho klubu (SLIK). 
Podľa autora vydanie oficiálne povolila aj Národná edičná rada česká, 
schválila tiež nevyhnutný prídel papiera, ale nakoniec (nielen) jeho vše-
obecný nedostatok v prvej polovici roku 1949 tento predchádzajúci súhlas 
zastavil. V liste Josefovi Macůrkovi napísal o prieťahoch s vydaním: „Mám 
nyní trpké chvíle se Slikem, kterému jsem věnoval 3 roky práce. ,Fridland‘ je 
úplně připravený k tisku, papír je konečně, ale najednou má být […] likvidován 
i se Slikem. Sazba dvou knih má být rozházena. Jsou to divné pořádky […].“17 
Po znovu schválenom prídele, za ktorý intervenoval Krajský výbor Komu-
nistickej strany Československa v Brne, bol text drámy v nasledujúcom 
roku (v marci 1950) odovzdaný spolu s kladným posudkom Karla Bun-
dálka do nakladateľstva Umění lidu, ktoré malo v kompetencii vydávanie 
pôvodnej dramatickej literatúry. Posudok, datovaný 7. februára 1950, si 
vyžiadala Divadelná a dramaturgická rada na výzvu šéfredaktora oficiálneho 
časopisu Divadlo Miroslava Kouřila a bol rozsiahlou apológiou Wollma-
novej drámy. Desaťstránkové vedecké a zároveň aj „strategicky“ napísané 
hodnotenie najprv (a to obranne aj z marxistických pozícií) podrobne 
analyzovalo obsah a hlavnú ideu jednotlivých dejstiev a potom obhajovalo 
zvolený žáner dramatickej kroniky. Karel Bundálek uviedol v posudku 
aj článok Jaroslava Pokorného18 a tvrdil, že Fridland vyhovuje požiadav-
kám historickej pravdivosti, tzn. marxistickej histórii, pretože nachádza 
v dejinnej látke triednu dialektiku, t. j. hybné protiklady spoločenského 
vývoja. Vo Wollmanovom dramatickom stvárnení vyzdvihol najmä to, že 
mu predchádzalo „zevrubné studium pramenů, neboť hra musí odpovídat  

16 Tamže, s. 268.
17 Archiv Masarykovy univerzity, Josef Macůrek, Frank Wollman v liste Josefovi Macůrkovi, 
nedatované.
18 P o k o r n ý ,  Jaroslav: Dramaturgie na II. celostátním […]. In: Otázky divadla 
a filmu 4, 1948–1949, s. 238.
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současnému stavu historické vědy“,19 a podľa posudku nejde iba o mechanický 
prepis skutočnosti, o akýsi „protokol“, ale o rozvinutie dramaticky tvorivej 
obraznosti. Posudzovateľ založil svoje hodnotenie na ideovom protiklade 
autorovho Valdštejna s Pekařovými názormi, ktoré stoja „na stanovisku 
buržoasní třídy“.20 Frank Wollman podľa neho vidí Valdštejna v celej jeho 
rozporuplnosti, v poplatnosti dobe a v sociálnych súvislostiach. Tragická 
idea hry, ktorá nie je poňatá idealisticky a romanticky, ako to bolo u Jo-
sefa Pekaře, ale marxisticky, vyplýva z dramatickej účinnosti zobrazenia 
Valdštejnovho charakteru – ten síce je príslušníkom feudálnej triedy, ale 
je vykreslený ako hospodár a politik rozchádzajúci sa s cirkevnou ideoló-
giou a inšpirujúci sa rozvojom prírodných vied. Karel Bundálek v závere 
svojho posudku vyzdvihol kompozičnú celistvosť drámy, skladajúcej sa 
z predhovoru, dramatickej hry a doslovu, ktoré „tvoří zcela ústrojný celek “.21 

Ale aj napriek tomuto kladnému posudku, s ktorým súhlasila aj Di-
vadelná a dramaturgická rada, záviselo uvedenie drámy ešte na vyjadrení 
Národnej edičnej rady českej. Rada, v čele so spisovateľom a straníckym 
pracovníkom Pavlom Reimanom, si vyžiadala nový lektorský posudok, ktorý 
už pre Franka Wollmana nedopadol dobre. Daný „dramatický“ zvrat však 
zapadal do celkového kontextu doby poznamenanej radikálnym zúčtovaním 
s predfebruárovou realitou. Zároveň na prelome štyridsiatych a päťdesiatych 
rokov 20. storočia prebiehali rôzne polemiky o podobe socialistického 
realizmu a literárnovednej slavistiky – aj redakcia časopisu Slavia, ktorej 
bol Frank Wollman ťažiskovým členom, čelila obvineniu z propagácie 
komparatistiky ako buržoázno-nacionalistickej vedy. Kritickému prehod-
noteniu boli vystavené aj úloha a miesto umeleckej avantgardy v dejinách 
medzivojnového divadla, ku ktorej mal na začiatku dvadsiatych rokov blízko 
i mladý Frank Wollman ako začínajúci dramatik. Premena interpretačného 
diskurzu súvisela s tým, že sémantické znejasnenie avantgardy ako presne 
vymedzeného termínu sa stalo „výrazným problémem z hlediska definice 
směřování socialistického umění  “,22 ktoré si žiadala normatívna estetika 
v oblasti réžie, herectva a dramaturgie. Avantgardní divadelníci (ak sa 
oficiálne neprihlásili k politike strany) boli označovaní za predvojnových 
„salónnych komunistov“, ktorí boli v budovateľských pomeroch na prelome 
štyridsiatych a päťdesiatych rokov „vnímáni jako vnitřní straničtí nepřátelé  “.23 
K tomuto okruhu bol koncepčne i generačne zaraďovaný aj samotný Frank 
Wollman, a to aj napriek neustálemu proklamovaniu svojho vzťahu k rus-

19 B u n d á l e k ,  Karel: Frank Wollman: „Fridland“ [rukopis], s. 7 (z nespracovanej 
osobnej pozostalosti Franka Wollmana).
20 Tamže.
21 Tamže.
22 R a u c h o v á ,  Jitka: Modifikace způsobů prezentace dějin divadelní avantgardy 
v 50. a 60. letech 20. století. In: Jiroušek, Bohumil et al.: Proměny diskursu české marxistické 
historiografie. (Kapitoly z historiografie 20. století). České Budějovice 2008, s. 357. 
23 Tamže, s. 355.
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kej klasike, k sovietskemu divadelnému životu a systému Stanislavského 
v medzivojnovom období.

Ako určitý pokus o záchranu drámy Fridland môžeme vnímať ini-
ciatívu hlavného redaktora časopisu Slovesná věda Alberta Pražáka, ktorý 
v jubilejnom medailóne24 publikovanom v polovici roka 1948 vyzdvihol 
z Wollmanovej rozsiahlej divadelnej tvorby práve nerealizovanú a nevy-
danú drámu Fridland, odrážajúcu aj autorovo vedecké dielo, aj filozofickú 
otázku českej povahy, jej individualisticko-kolektivistický dualizmus, ktorý 
je v českých dejinách od čias Jana Husa reflektovaný mravne, t. j. úsilím 
o nenásilné zmierenie. V tomto portréte charakterizoval dramatikovu 
osobnosť ako „expansivní, nervní“25 a dynamicky priebojnú. Frank Wollman 
podľa Alberta Pražáka ideovo očistil Valdštejna od všetkého „tendenčného 
nánosu“ a vrátil ho do dejín „jako největší akční osobnost doby vedle Komen-
ského“.26 Historický význam drámy podľa neho spočíva v tom, že Fridland je 
najmä „dramatem české podvojnosti, wallenrodovštiny, nerozhodnosti, kolísavosti 
a úpadku českého individua“.27 O rok neskôr, v lete roku 1949, Albert Pražák 
presvedčil Franka Wollmana, aby do tretieho ročníka Slovesnej vědy napísal 
„obrannú“ stať o novom chápaní Valdštejna, ktorá mala byť výsledkom 
reakcie na Pekařovu koncepciu. Slavista preto pripravil štúdiu Dramatikovo 
přehodnocení historického Waldštejna,28 v ktorej informoval o svojej dlhoroč-
nej práci nad dramatickým stvárnením tejto historickej postavy. 

Ako vyplýva z časovej rekapitulácie udalostí (najmä zo štúdia doteraz 
neznámych archívnych materiálov), v polovici roka 1950 bolo vydanie 
drámy Fridland definitívne pozastavené, teda odložené na neurčito. Frank 
Wollman sa preto 17. septembra 1950 obrátil osobným rozsiahlym listom 
priamo na predsedu Národnej edičnej rady českej Pavla Reimana, ktorý 
bol v tomto období okrem iného aj šéfredaktorom straníckeho časopisu 
Nová mysl. K listu pripojil separát svojej štúdie Dramatikovo přehodnocení 
historického Waldštejna a považoval za nevyhnutné pripísať aj niekoľko 
poznámok. Zhodnotil celú záležitosť ako nešťastné nedorozumenie, ako 
nepochopenie umeleckého diela, ktoré sa nesprávne zamieňa za vedeckú 
rozpravu. Frank Wollman nesúhlasil najmä s názorom v posudku, že 
v dráme, kde sú exponované „rozmezné situace kierkegaardovského děsu“,29 sa 
nachádzajú rezíduá existencializmu ako prekonaného buržoázneho smeru. 
Lektorský posudok podľa neho „nepochopil tragismus a barocismus vůbec 
a Valdštejnovy postavy zvlášť  “,30 a to iba preto, že v historickej postave zo 

24 P r a ž á k ,  Albert: Šedesátník Frank Wollman. Slovesná věda 1, 1948, s. 240–241.
25 Tamže, s. 241.
26 Tamže.
27 Tamže.
28 W o l l m a n ,  F.: Dramatikovo přehodnocení historického Waldštejna.
29 Frank Wollman v liste Pavlovi Reimanovi zo 17. 9. 1950 (strojopisná kópia 
z nespracovanej osobnej pozostalosti Franka Wollmana).
30 Tamže.
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17. storočia nenachádzal archetyp kladného marxistického hrdinu. Naopak, 
Valdštejn, ktorého vyzdvihli historici ako Václav Čejchan, Josef Macůrek 
alebo literárni historici Albert Pražák, Julius Dolanský a ďalší, v danom po-
ňatí stelesňuje črty dobového materializmu, racionalizmu, kontrafideizmu, 
boja s Vatikánom o mier, a preto ide o zásadné prehodnotenie Pekařovho 
názoru na túto historickú osobnosť – tak to podal vo svojom posudku, na-
písanom v ilegalite v roku 1944, jeden z prvých kritikov danej drámy Pavel 
Eisner.31 Frank Wollman tvrdil, že jeho dramatickej hre sa deje neopráv-
nená krivda: dielo „je odpravováno anonymně, tajnou cenzurou, bez uvedení 
důkazů“.32 Preto ako „starý komunista“ na sklonku vedeckej a literárnej 
dráhy (tak sa v liste účelovo a „strategicky“ sám charakterizoval) žiadal 
oficiálne publikovanie posudkov a verejnú diskusiu – najradšej na pôde 
Zväzu československých spisovateľov –, ktorá by dokázala jeho „omyly“. 
V závere listu odkázal aj na svoje dlhoročné protinacistické presvedčenie, 
vyjadrené v spise K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské (1936), a aj 
na fakt, že počas okupácie „byl […] dobrým bojovníkem proti pekařovštině  “.33

Pavel Reiman Franku Wollmanovi odpovedal 23. septembra 1950 
(na hlavičkovom papieri Kultúrneho a propagačného oddelenia sekreta-
riátu ústredného výboru Komunistickej strany Československa). Vyhýbavo 
ho informoval o tom, že otázka vydania drámy Fridland nebola zatiaľ 
v Národnej edičnej rade českej „ze zásadního hlediska“34 prerokovaná. 
Ale pre nakladateľstvo Umění lidu je vraj hra nevhodná, žánrovo pred-
stavuje „vědeckou práci napsanou ve formě divadelní hry“,35 a preto by text 
mali posudzovať najmä odborníci – historici. Autorovi odporučil, aby so 
skupinou historikov, napríklad v Socialistickej akadémii, inicioval o tejto 
dramatickej hre diskusiu. Frank Wollman na to reagoval listom z 8. októbra 
1950, v ktorom odmietol, aby slovesný dramatický text hodnotili historici, 
ktorí väčšinou „bývají špatnými posuzovateli uměleckých tvarů historických“,36 
pretože presne nerozlišujú od seba vedecké a umelecké kritériá. Súhlasil 
s usporiadaním diskusie historikov na pôde Socialistickej akadémie, ale iba 
o prvej časti spisu – o úvode, o povahe historického Valdštejna. Takisto 
tvrdil, že by sa aj v prostredí Zväzu československých spisovateľov, ktorého 
bol sám členom, mala konať diskusia o hre Fridland ako historickej dráme. 
Ale Reimanovo stále trvajúce negatívne stanovisko k jej vydaniu bolo (keď-
že bol predsedom Národnej edičnej rady českej) v podstate neoficiálnym 
zákazom publikovania, t. j. prakticky znamenalo odloženie na neurčito. 

31 Porov. tamže.
32 Tamže.
33 Tamže.
34 Pavel Reiman v liste Frankovi Wollmanovi z 23. 9. 1950 (z nespracovanej osobnej 
pozostalosti Franka Wollmana).
35 Tamže.
36 Frank Wollman v liste Pavlovi Reimanovi z 8. 10. 1950 (strojopisná kópia z ne-
spracovanej osobnej pozostalosti Franka Wollmana).
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V politicky vyhrotenom období na začiatku päťdesiatych rokov sa 
už Frank Wollman neodvážil radikálnejšie bojovať za uvedenie hry. V už 
spomenutom prvom liste Pavlovi Reimanovi kritizoval odborné vedomosti 
„mladičkého lektora“; je možné, že týmto kritickým posudzovateľom bol 
ľavicový kritik a radikálny marxista Václav Stejskal, ktorý v nasledujúcom 
roku, v lete 1951, veľmi rázne vystúpil proti Wollmanovmu článku o pre-
hodnocovaní historického odkazu Valdštejna. Vo svojej publicistickej stati 
Za vlasteneckou, marxisticko-leninskou literární vědu37 sa odvolával na Kle-
menta Gottwalda a jeho názory o národnej minulosti (tzv. jiráskovská akcia) 
a Franka Wollmana obvinil z dezinterpretácie kultúrneho dedičstva. Podľa 
neho dramatik iba „krátce a dobře opravuje Pekaře z pekařovských tradic“.38 
Valdštejn nemôže byť „hrdinom dneška“, lebo nestelesňuje „českého du-
cha“ a ani sa nemôže porovnávať s J. A. Komenským. Valdštejn je podľa 
súdobej historickej vedy (tu však Václav Stejskal nikoho konkrétneho 
neuviedol), „bezcharakterní feudální povýšenec, chorobně ctižádostivý a neštítící 
se žádných prostředků k dosažení svých cílů“.39 

 Vo februári 1952 Václav Stejskal pokračoval vo svojich útokoch 
a v straníckom periodiku Nový život publikoval ďalšiu stať s názvom Stali-
novy články o jazykovědě a naše literární věda a kritika.40 V nej už dokonca 
obvinil Franka Wollmana zo skrytého formalizmu a z toho, že nepochopil 
Stalinove tézy. Bola to reakcia najmä na diskusný príspevok Protikladná 
jednota obsahu a formy v slovesném tvaru,41 v ktorom Frank Wollman vychá-
dzal z názorov publikovaných vo svojej predchádzajúcej štúdii Socialistický 
realismus jako kulturní epocha a styl umělecký.42 Nevymedzil v nej socialis-
tický realizmus ako estetickú normu v zmysle teleologicky chápaného 
ideologického aktu, ale ako tematizovanú obraznosť vyjadrenú zložitou 
sústavou tvárnych postupov a prostriedkov, ktoré sú dobovo obmedzené. 
Václav Stejskal sa však vo svojich výhradách nezameriaval iba na Franka 
Wollmana – išlo mu o „zhodnotenie stavu“ súdobej literárnej vedy, najmä 
literárnej histórie, ktorá mala ideovo aktualizovať a z hľadiska marxistic-
ko-leninskej teórie vyhľadávať „pokrokové tendencie“ v starej aj novej 
literatúre, a tým prispieť „k výchově našeho lidu v duchu socialismu“.43 Jeho 
cieľom bolo „bojovat proti buržoaznímu kosmopolitismu“44 a už vo svojom 

37 S t e j s k a l ,  Václav: Za vlasteneckou, marxisticko-leninskou literární vědu. Tvorba 21, 
1951, s. 866–869.
38 Tamže, s. 867.
39 Tamže.
40 S t e j s k a l ,  Václav: Stalinovy články o jazykovědě a naše literární věda a kritika. 
Nový život 4, 1952, s. 269–282.
41 W o l l m a n ,  Frank: Protikladná jednota obsahu a formy v slovesném tvaru. Námět 
k diskusi. Slovesná věda 3, 1949–1950, s. 209–210.
42 W o l l m a n ,  Frank: Socialistický realismus jako kulturní epocha a styl umělecký. 
Slovesná věda 2, 1949, s. 69–80.
43 S t e j s k a l ,  V.: Za vlasteneckou, marxisticko-leninskou literární vědu, s. 866.
44 Tamže.
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prvom polemickom článku sa sústredil na hodnotenie literárnohistorických 
tém v treťom ročníku časopisu Slovesná věda, v ktorej bol publikovaný aj 
už spomenutý článok Franka Wollmana. Václav Stejskal vo svojom boji 
proti komparatizmu (bol chápaný ako západná „vplyvológia“) poukazoval 
na nesprávne chápanie porovnávacej literárnej vedy, údajne založenej 
iba na popise migrácie látok a na idee „beznárodní, nadhistorické existence 
literatury“.45 Nakoniec dospel k záveru, že Slovesná věda (vydávala ju Lite-
rárnohistorická spoločnosť československá) publikuje „tmářské“ a „vědecky 
bezcenné“ texty, ktoré odrážajú imanentnú teóriu vývoja a metafyzický 
spiritualizmus, a že väčšina štúdií, medzi ktorými bol nielen článok Franka 
Wollmana, ale aj jeho syna Slavomíra Wollmana,46 šíri formalistické teórie 
a propaguje dedičstvo štrukturalizmu. Aj keď v tejto súvislosti nebol Frank 
Wollman priamo menovaný, z kontextu vyplývalo, že Slovesná věda, v ktorej 
pôsobil ako ťažiskový člen redakčnej rady, je akoby útočiskom starých 
pozitivistických metód (invektíva na Alberta Pražáka) či štrukturalistických 
rezíduí. Bez ohľadu na výsledok uvedenej polemiky nakoniec Slovesná věda 
prestala v roku 1954 vychádzať, čo súviselo s novými politickými pomermi. 
Úradná transformácia Literárnohistorickej spoločnosti podľa socialistického 
zákona o vedeckých spolkoch znamenala v skutočnosti likvidáciu tohto 
vedeckého časopisu a metodologické podriadenie sa novej unifikovanej 
marxisticko-leninskej teórii.

Stejskalova radikálna kritika vyplývala z dobovej situácie a z dovŕšenia 
novej estetickej a hodnotovej paradigmy naznačenej v publikácii Ladislava 
Štolla Třicet let bojů za českou socialistickou poesii.47 Táto oficiálna metodolo-
gická príručka kodifikovala normotvornú interpretáciu a recepciu súdobého 
básnictva a nadväzovala na publikáciu Andreja A. Ždanova,48 dogmaticky 
vymedzujúcu poňatie socialistického realizmu ako kanonizovanej metódy 
zobrazujúcej skutočnosť v revolučnom vývoji, ako syntézu romantizmu 
s realizmom. Frank Wollman neprijímal bezvýhradne názory sovietskych 
teoretikov socialistického realizmu (napríklad Leonida I. Timofejeva a Alek-
sandra I. Soboleva)49 a vo svojich prednáškach a odborných článkoch sa 
dištancoval od Mukařovského adorácie stalinskej straníckosti a obraznosti. 
Ako štrukturálne orientovaný literárny vedec a člen Pražského lingvistic-
kého krúžku neurobil na rozdiel od svojho kolegu Jana Mukařovského 

45 Tamže.
46 W o l l m a n ,  Slavomír: Slovo o polku Igoreve. Stav výzkumů 150 let po 1. vydání. 
Slovesná věda 3, 1950, s. 134–146; P o l á k ,  Václav –  W o l l m a n ,  Slavomír – 
Z á s t ě r o v á ,  Bohumila: Dodatky k stavu výzkumů Slova o polku Igoreve. Slovesná věda 3, 
1950, s. 245–248.
47 Š t o l l ,  Ladislav: Třicet let bojů za českou socialistickou poesii. Praha 1950.
48 Ž d a n o v ,  Andrej A.: O umění. Praha 1950 (1. vyd. 1949).
49 W o l l m a n ,  Frank: Uvedení do methodologie literárněvědné. Brno [1949; rukopis], 
kapitola „Slovesný tvar“.
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žiadnu verejnú sebakritiku50 a ani nepodporil jeho úsilie „o včlenění umění 
do zápasu o rozvoj společnosti“.51 Podľa jednej z jeho poslucháčoch, Danuši 
Kšicovej, dospel Frank Wollman na svojich literárnovedných seminároch 
dokonca k dobovo ojedinelému názoru, že „socialistický realismus musí 
nutně zaniknouti“, pretože „každá doba má přece svůj realismus“.52 V tomto 
období prebiehala aj ideová očista univerzitných katedier a akademických 
inštitúcií a pozornosť bola zameraná najmä na starších žijúcich, ale už aj 
na mŕtvych bádateľov, ako boli Arne Novák, Albert Pražák, Karel Teige, 
Jiří Horák, Antonín Grund a ďalší, ktorí nezodpovedali novému ideovému 
a vedeckému kánonu.53 

Ako sme už uviedli vyššie, Stejskalov útok nebol zameraný iba 
na Franka Wollmana, ale aj na Alberta Pražáka, vtedajšieho predsedu Li-
terárnohistorickej spoločnosti československej, ktorej tlačovým orgánom 
bola Slovesná věda. Frank Wollman pôvodne ani nechcel na Stejskalove 
útoky reagovať, ale išlo nielen o kritiku jeho osoby ako významného člena 
a vedúceho katedry na brnianskej univerzite, ale aj o útok proti tejto in-
štitúcii. Z tohto dôvodu nariadil dekan fakulty na zasadnutí fakultnej rady 
dňa 28. septembra 1951, aby sa touto záležitosťou zaoberali tie katedry, 
ktorých sa daná kritika týka. Literárnohistorická spoločnosť československá 
usporiadala na jeseň v roku 1951 pod vedením literárneho historika Karla 
Krejčího, člena redakcie časopisu Slovesná věda, verejnú diskusiu.54 Tá 
potom pokračovala 18. marca 1952 verejným diskusným večerom uspo-
riadaným Katedrou rusistiky, literárnej a divadelnej vedy na Filozofickej 
fakulte brnianskej univerzity (v čele katedry stál práve Frank Wollman) 
na tému Protikladná jednota obsahu a formy v slovesném tvaru. Z tohto stretnu-
tia vzišla Resoluce z veřejného zasedání katedry rusistiky, literární a divadelní 
vědy při filosofické fakultě v Brně,55 ktorá sa jednoznačne postavila za svojho 
vedúceho a obvinila Václava Stejskala z toho, že nechápe a zjednodušuje 
zložité otázky literárnej vedy zaoberajúce sa protikladnosťou obsahu 
a formy v jednote slovesného tvaru a oddeľuje techniku literárneho diela 
od obsahových zložiek. Podľa rezolúcie podal Václav Stejskal vo svojich 

50 M u k a ř o v s k ý ,  Jan: Ke kritice strukturalismu v naší literární vědě. Tvorba 20, 
1951, s. 964–966.
51 M u k a ř o v s k ý ,  Jan: Stranickost ve vědě a umění. Praha 1949, s. 7.
52 K š i c o v á ,  Danuše: Setkávání. In: Hlôšková, Hana – Zelenková, Anna  
(edd.): Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru II. Bratislava – Brno 2006,  
s. 43.
53 Napríklad na jeseň 1951 bola na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe 
obvinená redakcia časopisu Slavia (v ktorej ku kmeňovým členom patril aj Frank Wollman) 
z šírenia komparatistiky ako západnej „vplyvológie“.
54 Porov. Diskuse. Slovesná věda 5, 1952, s. 93.
55 Š w i r k ,  Ladislav et al.: Resoluce z veřejného zasedání katedry rusistiky, literární 
a divadelní vědy při filosofické fakultě v Brně. Nový život 4, 1952, s. 799–800. Resoluce bola 
uverejnená aj v časopise Slovesná věda 5, 1952, s. 93–94.
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článkoch „názorný příklad sekyrářské kritiky“.56 Nepochopil „výchovný“ 
význam kritiky, ktorá má v socialistickej spoločnosti „viesť a pomáhať“, 
a nie „likvidovať a diskreditovať“. 

Na debatu z 18. marca 1952 nadviazal ďalší diskusný večer, ktorý 
opäť usporiadala uvedená katedra, tentoraz dňa 29. apríla 1952 pod 
názvom Dramatikovo přehodnocení historického Waldštejna. Uskutočnil sa 
pod vedením historika Josefa Macůrka a zúčastnili sa na ňom historici 
a literárni vedci Artur Závodský, Dušan Jeřábek, Karel Bundálek a ďalší. 
Diskusia, ktorá bola rozšírená aj o historický rozmer, sa zamerala na tri 
otázky: 1) správnosť alebo neoprávnenosť Stejskalovej kritiky; 2) podo-
ba stvárnenia historického javu slovesným dielom a 3) súčasný pohľad 
na Valdštejna z historického hľadiska. Po oboznámení s ťažiskovými pa-
sážami z článkov oboch autorov požiadal Josef Macůrek Franka Wollmana 
o zaujatie stanoviska k Stejskalovej kritike. Podľa slavistu však táto kritika 
predstavovala pamflet, a nie serióznu vedeckú polemiku. Václav Stejskal 
falzifikoval niektoré závery a aj nepresne citoval. Záver k prvému bodu 
vyznel jednoznačne proti kritikovi, ktorému sa vyčítali chýbajúce vedomosti 
zo štúdia materiálu, nedostatočná vedecká erudícia, ale aj malá mravná 
zodpovednosť. V správe z danej vedeckej diskusie sa uvádzalo: „[…] všich-
ni účastníci […] konstatují, že jde o nesprávnou, a proto nepřípustnou formu 
kritiky (o insinuaci, falzifikaci) […].“57 K druhému bodu predniesol Artur 
Závodský referát Drama a historická pravda, v ktorom zaznelo, že dramatik 
je aj napriek tomu, že má právo na fikčnú štylizáciu a väčšiu mieru slobody, 
povinný akceptovať historické fakty. Mal by tiež analyzovať dobový materiál 
v súvislosti so sociálnym charakterom obdobia, pretože historická dráma 
nie je ani mechanickým záznamom skutočnosti, ani výrazom subjektívnych 
predstáv autora, ale musí podať „ideové zobrazení epochy“.58 V rámci tretie-
ho bodu Bedřich Šindelář analyzoval tému valdštejnskej otázky – podľa 
neho by Valdštejn nemal byť zaraďovaný medzi veľké osobnosti a tvorcov 
dejín; glorifikácia tohto vojvodcu vychádzala z nesprávneho hodnotenia 
úlohy osobnosti idealistickou historickou vedou. V skutočnosti ide o ty-
ranského feudála, a „proto nemůže být Waldštejn hrdinou pro marxistického 
historika ani dramatika“.59 Wollmanova dráma Fridland bola podľa Bedři-
cha Šindelářa zastaraná, pretože vznikla v iných podmienkach, ešte pred 
februá rom 1948, a je spracovaná z idealistických pozícií. Záver diskusie 
však marxisticky ladený prejav upravil v tom zmysle, že Valdštejn v sebe 
spája aj progresívne, aj regresívne črty, ale nikdy nemôže byť národným 

56 Resoluce z veřejného zasedání katedry rusistiky, literární a divadelní vědy při filosofické 
fakultě v Brně, s. 800.
57 M a c ů r e k ,  Josef –  W o l l m a n ,  Frank: Dramatikovo přehodnocení historického 
Waldštejna. (Zpráva o vědecké diskusi). Slovesná věda 5, 1952, s. 95.
58 Tamže.
59 Tamže.
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hrdinom či bojovníkom za práva ľudu. Dôležitý bol však najmä záver, že 
„postava typu Waldštejna může být předmětem vědeckých studií a uměleckých 
zájmů i dnes a může upoutávat právem pozornost historiků i dramatiků“.60 
Kuriózne tu pôsobí Wollmanova účelová argumentácia, v rámci ktorej vy-
užíval dobovú rétoriku, a to v tom zmysle, že Valdštejnov kontrafideizmus 
sa dá chápať ako boj proti popovštine, o ktorej V. I. Lenin prehlásil, že je 
základom všetkého idealizmu.

Výsledok debaty bol publikovaný nielen v časopise Slovesná věda, 
ale aj v periodiku Nový život, ktoré k nemu pripojilo aj Stejskalovu od-
poveď61 – v nej už bol autor do určitej miery miernejší ako vo svojom 
predchádzajúcom radikálnom prejavu a v odsúdení Wollmanovho chápania 
Valdštejna. V skutočnosti, ako sme už uviedli, Václav Stejskal útočil najmä 
na nemarxistickú koncepciu časopisu Slovesná věda a Franka Wollmana 
napadal aj ako člena redakčnej rady, pretože Slovesná věda, „nezajištěna 
a pro naši vědu a náš kulturní život naprosto neplodná  “,62 neuplatňuje so-
vietsku literárnu vedu a Stalinove tézy o jazyku. Podľa kritika „soudruzi 
z Brna vědomě podvádějí čtenáře  “,63 pretože nevyužívajú stalinské skúsenosti 
v boji za tvorivý rozvoj našej vedy a kritiky; sú to tiež oni, kto sa svojimi 
rezolúciami rozchádzajú s teóriou a praxou marxizmu-leninizmu. V otáz-
ke protikladnej jednoty obsahu a formy tvrdil, že triedny, nadstavbový 
charakter majú iba tie prvky, ktoré sú súčasťou spoločenského vedomia, 
a preto by „technika“ literárneho diela a jeho formálne zložky nemali byť 
výraznejšie spájané s ideou, s významovou stránkou. Autori rezolúcie, ktorí 
vraj „věci zhola nic nerozumějí  “, preukazujú „povrchní znalost nejzákladnějších 
pouček marxistické estetiky  “.64 Václav Stejskal uviedol, že Wollmanova štúdia 
o Valdštejnovi a aj jeho redakčná práca „jsou marxismu, stranické socialistické 
vědě na hony vzdáleny  “.65 Reagoval aj na výsledok druhej debaty a znovu 
vystúpil proti tomu, že Frank Wollman oslavoval Valdštejna ako „muža 
činu“ a ako osobnosť európskeho formátu, ktorá sa mohla stať symbolom 
a reprezentantom národa, ak by bol zvolený za českého kráľa. Autor sa 
podľa neho nevzdal svojho názoru, že „osud jednotlivců i národů tvoří vůle, 
v jejíchž službách je vědění  “,66 a zaútočil aj na mravnú zodpovednosť oboch 
brnianskych vyhlásení, ktoré trvali na „omyloch“ a vytvárali ideologické 
ovzdušie „nepravd, osobních útoků, pomluv, nedoložených tvrzení  “.67 

V tejto politicky vyhrotenej atmosfére manipulujúcich vyhlásení, 
ktoré odsudzovali brnianske rezolúcie a ovplyvňovali verejnú mienku, 

60 Tamže.
61 Nový život 4, 1952, s. 1115–1120 (Stejskalova odpoveď na s. 1117–1120).
62 Tamže, s. 1118.
63 Tamže.
64 Tamže.
65 Tamže.
66 Tamže, s. 1119.
67 Tamže, s. 1120.
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Frank Wollman svoje názory ani neodvolal, ani nekorigoval, ale na nové 
Stejskalove útoky chcel reagovať v časopise Slovesná věda. Jeho redakcia 
síce verejne deklarovala autorovi podporu a uznala, že má právo na od-
poveď, ale aj napriek tomu sa rozhodla už nepokračovať v diskusii pre 
politizáciu pôvodne vedeckého problému, ktorému už verejnosť pre jeho 
komplikovanosť vraj ani nemôže úplne porozumieť. A navyše, Wollmanova 
dramatická hra Fridland, ktorá stála v pozadí celého sporu, dovtedy (to 
priznala aj redakcia) ani nevyšla, takže samotný text bol neznámy. Z týchto 
dôvodov bolo uverejnenie Wollmanovej odpovede odložené až dovtedy, 
kým dráma „bude buď v celku, nebo aspoň ve větším rozsahu veřejnosti zná-
ma“.68 Frank Wollman však predsa len napísal Odpověď Václavu Stejskalovi,69 
ktorú 19. septembra 1952 poslal redakcii Nového života ako svoje oficiálne 
vyjadrenie. Stejskalovu kritiku v nej označil za „nehoráznou hrubost a neprav-
divé insinuace“,70 ktoré vytrhávajú jednotlivé detaily z celkového kontextu 
a interpretujú jeho názory o Valdštejnovi ako „pekařovské“. Podľa autora 
nie je ekonomicky cítiaci a nábožensky indiferentný Valdštejn (aj keď je 
rozporuplný) ani sociálnym a národnostným odrodilcom, ani národným 
hrdinom, ale je mužom činu, ktorý v období neskorého absolutistického 
feudalizmu stelesňoval európskosť českého ducha 17. storočia a môže byť 
porovnávaný s J. A. Komenským. Ale na druhú stranu však tvrdil aj to, že 
Valdštejnova osobnosť nie je zatiaľ historicky uzatvorená a vo svojej štúdii 
v časopise Slovesná věda iba naznačil „historickou souhru příčin politicko-ná-
boženských, která vedla k zavraždění […] Waldštejna“.71 

Aj redakcia Nového života však odmietla uverejniť Wollmanovu roz-
siahlu odpoveď. Až 14. januára 1953 na ňu reagoval vedúci redaktor Josef 
Rybák v tom zmysle, že po úpravách z nej bude možné časť publikovať – ale 
nie úvodnú pasáž, sugestívne nazvanú Sekyrářské falsifikace, iba záverečnú, 
zaoberajúcu sa technikou a špecifickosťou slovesného umenia.72 Za slavis-
tu – dramatika sa opäť postavilo vedenie Filozofickej fakulty brnianskej 
univerzity, ktoré požiadalo redakciu Nového života, aby bol príspevok pub-
likovaný v plnom rozsahu, pretože nie je možné, „aby jedni hrubě napadali, 
znevažovali vykonanou práci, […] pranýřovali a hanobili kulturní pracovníky, 
a druzí […] aby se vůbec nesměli bránit“.73 Redakcia si však už neželala, aby 
spor naďalej pokračoval – naopak, chcela, aby ticho „odoznel“ –, a preto 
Frank Wollman vo februári 1953 preposlal svoju „odpoveď“ zastupujúce-
mu tajomníkovi Zväzu československých spisovateľov Josefovi Sekerovi 

68 Redakce: K polemice o Albrechta z Valdštejna. Slovesná věda 5, 1952, s. 176.
69 W o l l m a n ,  Frank: Odpověď Václavu Stejskalovi. Text nebol publikovaný, až v roku 
1956 ho autor začlenil do rozsiahlej state W o l l m a n ,  Frank: Za svobodu vědecké diskuse. 
Sborník prací filosofické fakulty brněnské university D3, 1956, s. 117–127.
70 W o l l m a n ,  F.: Za svobodu vědecké diskuse, s. 117.
71 Tamže, s. 118.
72 Porov. tamže.
73 Tamže.
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a požiadal ho, aby sa výbor zaoberal touto záležitosťou, prípadne, aby 
„prinútil“ redakciu Nového života publikovať jeho reakciu. Táto intervencia 
zrejme priniesla určitý výsledok. Namiesto možnosti uverejnenia dostal 
Frank Wollman v septembri 1953 správu o vytvorení zmierovacej päťčlennej 
komisie, do ktorej mali byť menovaní dvaja zástupcovia redakcie Nového 
života (Josef Rybák a Jindřich Hilčr) a dvaja zástupcovia brnianskej fa-
kulty. Frank Wollman navrhol dvoch svojich kolegov, literárneho historika 
Artura Závodského a lingvistu Jaromíra Běliča, ale postavil sa proti účasti 
zástupcov Nového života, pretože práve ich činnosť mala byť predmetom 
jeho sťažnosti. Komisia sa však nakoniec nezišla, a to ani po ďalšej Wollma-
novej intervencii na zasadnutí brnianskej pobočky Zväzu československých 
spisovateľov v júni 1954. Zaujímavé svedectvo o tom podal dramatik Milan 
Uhde vo svojich vydaných memoároch.74 Podľa neho Frank Wollman aj 
v tomto období nosil zásadne sako s elegantným motýlikom a čipkovou 
vreckovkou a nazval Václava Stejskala „nedovzdelancom“. Milan Uhde 
vlastne v danej súvislosti potvrdil, že text drámy Fridland – existujúci iba 
v rukopisnej podobe – nikto z prítomných nečítal, a teda nepoznal. Podľa 
týchto spomienok sa Frank Wollman v diskusii charakterizoval ako „iba 
emeritný dramatik“ a mladý pražský kritik [Václav Stejskal] „zacházel jen 
s obecnými marxistickými tezemi o úloze osobnosti v dějinách“.75 Ale aj napriek 
Wollmanovmu vystupovaniu už redakcia Nového života iba hľadala prijateľ-
ný spôsob danú spolitizovanú kauzu takticky ukončiť. Slavista – dramatik 
nakoniec svoju už vyššie spomenutú Odpověď zakomponoval do rozsiahlej 
stati Za svobodu vědecké diskuse,76 ktorá však vyšla až v roku 1956 v Sborníku 
prací filosofické fakulty brněnské university.

V tejto rozsiahlej polemike, v ktorej si obaja zúčastnení vymenili 
niekoľko glos a článkov,77 získal Frank Wollman nakoniec odbornú pre-
vahu. Musíme ale súhlasiť s tým, že tento politicky motivovaný „dialóg“ sa 
neviedol o samotnom umeleckom charaktere drámy, ale paradoxne o auto-
rových názoroch na Valdštejna ako historickú, a nie umeleckú postavu. 
Bolo preto zrejmé, že sa v najbližšom období nedalo počítať s knižným 
vydaním dramatického textu Fridland. Takisto aj Josef Hrabák s odstupom 
času uvádzal „zlé skúsenosti“ s Valdštejnom, pre ktorého sa Frank Wollman 

74 U h d e ,  Milan: Profesor s motýlkem a krajkovým kapesníčkem. In: tenže: Rozpomínky, 
co na sebe vím. Praha – Brno 2013, s. 59–62.
75 Tamže, s. 60.
76 W o l l m a n ,  F.: Za svobodu vědecké diskuse, s. 117–127.
77 W o l l m a n ,  F.: Dramatikovo přehodnocení historického Waldštejna; t e n ž e : 
Protikladná jednota obsahu a formy v slovesném tvaru; S t e j s k a l ,  V.: Za vlasteneckou 
marxisticko-leninskou literární vědu; Š w i r k ,  L. et al.: Resoluce z veřejného zasedání 
katedry rusistiky, literární a divadelní vědy při filosofické fakultě v Brně; M a c ů r e k ,  J. – 
W o l l m a n ,  F.: Dramatikovo přehodnocení historického Waldštejna (s dodatkom redakcie 
v časopise Slovesná věda a s dodatkom Václava Stejskala v časopise Nový život); W o l l m a n , 
F.: Za svobodu vědecké diskuse.
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dostal do „trapné situace, když na něj bylo pro zájem o tuto postavu útočeno 
a sám nenašel tiskovou tribunu, ve které by se mohl bránit“.78 

Je možné, že Wollmanova pasívna angažovanosť v tejto už politicky 
vyhrotenej kauze súvisela (aj keď k tomu chýbajú priame archívne doklady) 
s tragickým osudom jeho staršieho brata Otakara Wollmana (1885–1957), 
významného regionálneho národohospodára, ktorý od roku 1921 pôsobil 
ako generálny riaditeľ cukrovarov a pozemkovej správy, t. j. zastával funkciu 
vrchného správcu ústrednej kancelárie kniežaťa Ferdinanda Lobkowicza 
(Dolní Beřkovice na Mělnicku).79 Ako patronátny komisár lobkovického 
šľachtického veľkostatku prispel k jeho oddĺženiu a neskoršej ekonomickej 
prosperite. Svojho mladšieho brata Franka finančne podporoval už pred pr-
vou svetovou vojnou na štúdiách na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe a zaplatil jeho slavistickú stáž na univerzite v Berlíne v roku 1911. 
Sponzoroval aj jeho neskoršie študijné cesty do Juhoslávie (v chorvátskom 
Záhrebe vlastnil rozsiahlu nemovitosť). V tridsiatych rokoch Frank svojho 
brata na lobkovickom panstve veľakrát navštívil, a to najmä počas univerzit-
ných prázdnin, kedy prichádzal do kontaktu s viacerými aristokratmi, ktorí 
pobývali v Dolných Beřkoviciach. Po februári 1948 bol Otakar označený 
za „nepriateľa ľudu“ a jeho syn John dokonca v roku 1949 emigroval 
do Spojených štátov. V januári 1953 – v období vrcholiaceho sporu o drámu 
Fridland – bolo rozhodnutím ministra národnej obrany Antonína Čepič-
ku nariadené vysťahovanie rodiny Otakara Wollmana z pražského domu 
v Břevnove, v ktorom žil ako nájomca od tridsiatych rokov aj Frank. Tomu 
však (ako komunistovi) bolo povolené so synom Slavomírom, neskorším 
známym slavistom a komparatistom, v dome zostať. Tým sa Frank vyhol 
násilnému presťahovaniu do nehostinného a zapadnutého Rabštejna nad 
Střelou v západných Čechách, kde Otakar s podlomeným zdravím dožil 
v politickej izolácii do roku 1957. Napriek tomu, že Frank na prelome 
štyridsiatych a päťdesiatych rokov s bratom prerušil z taktických dôvodov 
kvôli úradnému nariadeniu všetky rodinné kontakty a spálil vzájomnú 
korešpondenciu, chcel (podľa spomínania rodiny) na prelome ro kov 1952 
a 1953, pred bratovou vynútenou internáciou, kontaktovať ministra školstva 
a osvety Zdeňka Nejedlého, s ktorým sa poznal z predvojnového obdobia. 
Je zrejmé, že „príhovor“ sa nakoniec neuskutočnil, pretože Frank by si 
určitou angažovanosťou iba zhoršil svoje postavenie a aj tak by revíziu 
rozhodnutia ministra národnej obrany nedosiahol.

V tejto ľudsky ťažkej a zložitej situácii sa už po roku 1952 Frank 
Wollman prestal usilovať o vydanie hry Fridland a sústredil sa na svoju 
vedeckú a pedagogickú činnosť, v ktorej mu však už bránil jeho zhoršujúci 

78 H r a b á k ,  Josef: Frank Wollman. In: tenže: Můj život s literaturou. Brno 1982, 
s. 68.
79 Porov. monografiu T i c h ý ,  Karel: Příběh nárožního domu čp. 42 v Dolních Beřkovicích. 
Dolní Beřkovice 2016.
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sa zdravotný stav. Ale ako napísal Dušan Jeřábek: „Trpká vzpomínka […] 
provázela profesora Wollmana až na práh smrti.“80 Do určitej miery tu mohla 
pôsobiť nechcená analógia medzi osudom šľachtického patriota, ktorý zastá-
val ekonomické záujmy českej aristokracie, a Valdštejna ako „moderného“ 
feudála so zmyslom pre podnikanie. Príčiny neúspechu Wollmanovho dra-
matického textu však okrem čisto politicko-ideologických dôvodov, ktoré 
sa ukázali pre zverejnenie ako zásadné, spočívali aj v knižnom charaktere 
drámy, ktorá sa rozchádzala s požiadavkami inscenačnej realizovateľnosti. 
Aj napriek tomu vyplývala originálnosť drámy z pokusu o netradičné ucho-
penie postavy Valdštejna, ktorý nemohol byť v kontexte dobovej estetiky 
a ideológie akceptovateľný, a to ani v dramatickom stvárnení. Aj napriek 
tomu sa autor pokúsil vytvoriť nový žáner na rozhraní drámy a slovesnej 
literatúry, útvar dramatickej historickej kroniky so silnou aktualizáciou, 
ktorý spája vedecký diskurz s umeleckým textom. Celkovo môžeme prí-
činy neúspechu Wollmanovej dramatickej tvorby, ktorá zostala väčšinou 
v rukopisoch, hľadať okrem vonkajšieho politického tlaku aj v samotnej 
zložitej osobnosti autora, ktorý nakoniec vyriešil svoj osobný „svár vedy 
a umenia“ jednoznačným uprednostnením vedeckej a univerzitnej kariéry. 
Nad Wollmanom – dramatikom totiž neustále prevládal Wollman – filológ 
a literárny vedec, ktorého vedecká erudícia sa premietla aj do tvorby di-
vadelných hier. Aj napriek tomu jeden z najvýznamnejších Wollmanových 
žiakov a českých teatrológov Ivo Osolsobě napísal, že „Wollmanovy hry 
představují myšlenkové a dramatické bohatství, jehož jsme v poslední době jen 
málo využívali  “.81 Svoju úvahu o Wollmanových drámach z tohto pohľadu 
uzatvoril slovami: „Osud Fridlanda […] je dosud neodčiněnou křivdou.“82

Snaha o uvedenie Valdštejna ako pozitívnej historickej postavy v rám-
ci súdobého dramatického stvárnenia nemohla byť v období politického 
stalinizmu úspešná. Aj keď hra bola napísaná počas druhej svetovej vojny, 
jej autor bol bývalým členom Pražského lingvistického krúžku, ktorý sa 
musel vyrovnávať s ideologicky jednostranným tlakom doby, radikálne 
odlišným od demokraticky vedenej diskusie a pluralitnej koexistencie 
smerov a názorov v medzivojnovom Československu. Direktívne postu-
lovanie metódy socialistického realizmu, ktorú Frank Wollman chápal 
iným spôsobom, znamenalo „prispôsobovanie“ zobrazovanej skutočnosti 
v zmysle marxistického prehodnocovania národnej minulosti a kultúrneho 
dedičstva. Koncepcia umenia ako nástroja politického boja a permanent-
ného triedneho zápasu logicky vyplývala z kampane proti tzv. kosmopo-
litizmu a buržoáznym rezíduám v humanitných vedách – Frank Wollman 
bol ako člen redakcie časopisu Slavia na jeseň 1951 obvinený z šírenia 

80 J e ř á b e k ,  Dušan: Brno – kulturní město předválečné a válečné. O divadle, literatuře, 
výtvarném umění a významných osobnostech univerzity v letech 1928–1948. Brno 2006, s. 166.
81 O s o l s o b ě ,  I.: Danost tvarově intencionální aneb wollmanovské opáčko, s. 15.
82 Tamže.
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komparatistiky ako západnej „vplyvológie“, ktorá importuje do domácej 
kultúry témy a postavy nezlučiteľné s ideológiou a estetickou normou so-
cialistického realizmu po februári 1948. Československá kultúrna politika 
nemala preto v tomto období záujem ani o umeleckú reflexiu Valdštejna ako 
určitého symbolu, ktorý by nanovo otváral už uzatvorenú diskusiu o zmysle 
českých dejín. Je logické, že do kanonizovaného panteónu pokrokových 
osobností revolučnej minulosti nemohol patriť rozporuplný Valdštejn 
chápaný v päťdesiatych rokoch marxistickou historiografiou ako prototyp 
česko-nemeckého kolaborantstva a reakčnej zrady na ľudových vrstvách. 
Wollmanov zápas o drámu Fridland tak zostáva v konkrétnej rovine nie-
len neúspešným pokusom o netradičné dramatické stvárnenie Valdštejna 
v rámci inštitucionalizovaného dialógu kultúrnej politiky päťdesiatych ro-
kov, ale je najmä historickou pripomienkou práva na slobodu umeleckého 
prejavu, dokladom morálneho a inštitucionálneho stretu predvojnového 
intelektuála s totalitnou mocou.

Drama Fridland von Frank Wollman 
Ideologische Polemiken über die dramatische Gestaltung  
der Wallenstein-Thematik 

Die Studie beschäftigt sich mit einem vergessenen, bisher nicht herausgegebenen 
Drama Fridland des tschechischen Slawisten Frank Wollman (1888–1969) im Kontext der 
ideologischen Polemiken, die dieser Text beim Versuch um die Veröffentlichung sowie 
eine Bühnenaufführung hervorgerufen hat. An seinem Drama arbeitete Frank Wollman vom 
Anfang des Jahres 1941 bis zum Sommer 1944. Eine dramatische Chronik mit balladesken 
Elementen hatte den Charakter eines Buchdramas, das zum individuellen Lesen bestimmt ist. 
In dieser Auffassung spiegelte sich Frank Wollmans strukturalistisches Konzept der Tragödie 
als einer intentionalen Gegebenheit dar, die sprachlich ausgedrückt und axiologisch sowie 
ästhetisch differenziert ist. Der Autor, der in seiner Person den Literaturwissenschaftler mit 
dem Künstler vereinigte, hatte noch vor der Verfassung des Dramas eine Übersicht der 
tschechischen Dramatik der Zwischenkriegszeit aufgestellt und den Wallensteinstoff in der 
tschechischen und internationalen Belletristik sowie Dramatik erfasst. Zum Grundzug seiner 
Konzeption wurde eine untraditionelle Aktualisierung: den Wallenstein konzipierte er nicht 
als einen Prototyp des romantischen Zerrissenen (Friedrich Schiller) oder Verräters, der 
mit den Deutschen kollaboriert (František Zavřel), sondern als einen großen Staatsmann 
und Politiker, der sich zu Reformatoren in der tschechischen Geschichte wie Jan Hus und 
Jan Amos Komenský einreiht. Ende 1948 wurde der Text zum Druck abgegeben, aber der 
tschechische Nationale Editionsrat als offizielles Zensurorgan unter Leitung von Pavel Rei-
man hat die Herausgabe nicht unterstützt. Zum Verbot des Dramas hat unter anderem auch 
eine langjährige Polemik mit einem jungen marxistischen Literaturkritiker Václav Stejskal 
beigetragen. Vom Standpunkt der ideologischen und ästhetischen Normen des sozialistischen 
Realismus aus sei Wallenstein kein „Held von heute“ und könne den „tschechischen Geist“ 
nicht verkörpern. Frank Wollman lehnte den sozialistischen Realismus als eine ideologische 
Direktive ab. In einer politisch zugespitzten Atmosphäre manipulierender Erklärungen hat 
Frank Wollman ihre Ansichten – im Unterschied zu seinem Kollegen aus dem Prager lingui-
stischen Kreis Jan Mukařovský – nicht zurückgenommen und hat auch seine Auffassung des 
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sozialistischen Realismus nicht verändert. Im Streit mit Václav Stejskal setzten sich Wollmans 
Kollegen – Historiker, Literaturwissenschaftler, Slawisten und Theaterwissenschaftlern – zur 
Wehr und veröffentlichten eine offizielle Resolution zu seiner Unterstützung. Trotz einer 
wissenschaftlich fundierten Verteidigung in den fünfziger Jahren hörte Frank Wollman 
auf, sich für die Herausgabe des Dramas einzusetzen und konzentrierte sich ausschließlich 
auf seine wissenschaftliche und pädagogische Tätigkeit. Obwohl das Theaterstück weder 
veröffentlicht noch auf der Bühne aufgeführt wurde, besteht seine Originalität einerseits im 
Versuch um die Konstituierung eines neuen Genres an der Grenze zwischen Dramatik und 
Epik, andererseits in einer atypischen Darstellung der Persönlichkeit Wallensteins, die im 
Kontext der damaligen Ästhetik und Ideologie nicht akzeptiert werden konnte.
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Časopis Matice moravské 135/2016 335

Nina Pavelčíková

Reflexe prožitků pamětníků z let 1945–1989

Reflecting Eyewitness Experiences from 1945–1989 

The study inquires into the events, which took place in Czechoslovakia in 1945–1989, 
through the perspective of their witnesses. The research was performed by the stu-
dents of the university in Ostrava within the subject Twentieth Century Totalitarian 
Regimes in Europe, using the oral history method. Students approached their relatives 
and acquaintances and requested them to freely speak about their memories. The goal 
of the research was to offer the students a different perspective on the events than 
allowed by their lecturer’s academic instruction. The author confronts the results with 
an on-going discussion on the character of communist dictatorship.

Key words: communist dictatorship, contemporaries, oral history, reflection of events

Od konce devadesátých let minulého století přednáším na katedře 
historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě předmět, který 
jsme nazvali Totalitární režimy 20. století v Evropě.1 Poměrně brzy mne 
napadlo, že studenti by se měli dozvídat nejen fakta, zejména o komunis-
tické diktatuře, na základě mého „akademického“ výkladu, ale získat také 
jiný úhel pohledu: zajímat se o to, jak prožívali a jak dodatečně reflektují 
druhou polovinu 20. století jejich předkové – příbuzní či známí. Vyzvala 
jsem je, aby se pokusili zaznamenat jejich vzpomínky; později jsem tento 
požadavek zařadila jako povinnou součást hodnocení. Protože jsem neměla 
v rámci uváděné přednášky prostor pro podrobný výklad pravidel orální 
historie, seznámila jsem je pouze se základními požadavky a doporučila 
jsem jim příslušnou literaturu. Nevyžadovala jsem však striktní dodržování 
všech doporučených norem, jež při oslovení přímých příbuzných není podle 
mého názoru nutné (písemná dohoda, vedení deníku, opakování schůzek 
apod.).2 Studentům jsem doporučila, aby vzpomínky anonymizovali, pokud 
si to narátoři budou přát. Sdělila jsem jim, že preferuji zachycení volného 

1 Název už neodpovídá současným trendům výzkumu, a proto se pro další studijní roky 
plánuje přejmenování předmětu. Byla již dokončena revize jeho sylabu a příslušných skript.
2 Například V a n ě k ,  Miroslav –  M ü c k e ,  Pavel –  P e l i k á n o v á ,  Hana: 
Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha 2007; V a n ě k , 
Miroslav (ed.): Obyčejní lidé?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění přísluš-
níků dělnických profesí a inteligence I–III. Praha 2009; V a n ě k ,  Miroslav –  M ü c k e , 
Pavel: Třetí strana trojúhelníku. Praha 2011.
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vyprávění pamětníků, neodmítám však ani pokus o předem strukturovaný 
rozhovor, respektive vylíčení nejsilnějšího zážitku ze sledovaného období. 
Zpočátku jsem ani získané vzpomínky neuchovávala, teprve v posledních 
letech mne napadlo je srovnávat, hodnotit a vybírat ty nejzajímavější 
(a nejlépe zpracované) pro další využití. Z rozhovorů pořízených v letech 
2013–2015 (celkem cca 70 záznamů) jsem nakonec vybrala 43 rozhovory, 
které jsem se rozhodla použít pro předkládanou studii.3 Mimo jiné mne 
k tomu přiměla i diskuse o charakteru komunistického režimu, jež probíhá 
už několik let mezi odborníky na soudobé dějiny.

Jak je historikům soudobých dějin známo, rozhořela se diskuse 
o pojetí diktátorských režimů komunistických stran (respektive se přenesla 
i do českého prostředí) v podstatě roku 2007. U nás probíhala zejména 
na stránkách časopisu Soudobé dějiny,4 promítla se však také do několika 
monografických prací historiků, kteří ji vyvolali.5 Tito tzv. revizionisté 
především odmítli teorie totalitarismu, zejména jejich spojování s komu-
nistickými režimy. V projektu Socialismus jako myšlenkový svět a konkrétně 
pak ve svých monografiích, studiích či diskusních vystoupeních prosazují 
názor, že převážná část společnosti přijímala „socialismus“ jako přirozený 
a normální svět, v němž prožívala svůj každodenní život. Lidé údajně pro-
kazovali blíže neurčenou přináležitost k socialistické pospolitosti, identitu 
„normálního občana“, který uznává (a tedy svým způsobem i podporuje) 
existující hodnotový a mocenský systém se všemi jeho omezeními i mož-
nostmi. Podobně podle nich prožívá většinová část společnosti jakýkoliv 
ideologický systém. Z toho důvodu provádějí komparaci nejen se současnou 
českou společností, ale například také se situací ve Velké Británii v osm-
desátých letech, tedy v době konsolidace thatcherismu.6 Zatím posledním 
obecnějším příspěvkem do diskuse o charakteru komunistického režimu je 
poměrně rozsáhlá analýza Základní rozpory komunistického režimu, kterou 
zveřejnil jeden z autorů projektu Socialismus jako myšlenkový svět Pavel 

3 Během konference České asociace orální historie (COHA) v Ostravě v březnu 2015 
jsem se dozvěděla, že můj nápad využít studentů k tomu, aby se dotazovali na dané téma 
svých rodičů či prarodičů, není zcela ojedinělý. Kolega Martin Franc ve svém referátu zmínil, 
že Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 
vytváří dotazník (celkem 23 otázek), s nímž budou studenti oslovovat své prarodiče. Sama 
preferuji spíše kvalitativní výzkum, i když v tomto případě si samozřejmě uvědomuji meze 
jeho hodnoty a využitelnosti. Nicméně i tak se domnívám, že volná vyprávění (respektive 
reakce na otázky samotných studentů) mohou zachytit autentičtější svědectví než odpovědi 
získané v rámci jakkoliv obsažného dotazníkového šetření.
4 Soudobé dějiny 16, 2009; 19, 2012; 21, 2014. Viz i recenze v dalších číslech časopisu.
5 Z nich patrně největší pozornost upoutaly a řadu recenzí i diskusních příspěvků vyvolaly 
knihy Michala Pullmanna a Matěje Spurného. P u l l m a n n ,  Michal: Konec experimentu. 
Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha 2011; S p u r n ý ,  Matěj: Nejsou jako 
my. Česká společnost a menšiny v pohraničí 1945–1960. Praha 2011.
6 K o l á ř ,  Pavel –  P u l l m a n n ,  Michal: Nenápadný půvab ideologie. Lidové 
noviny 27, 22. 2. 2014, s. 21.
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Kolář.7 Zasazuje ji do širšího rámce historického i teritoriálního (státy 
tzv. východního bloku) a logicky ji opírá především o citace zahraničních 
autorů. Jak sám říká, snaží se zejména zpochybnit umělý protiklad mezi 
„vnitřními“ a „vnějšími“ faktory, které spoluutvářely dějinný vývoj. V jeho 
segmentech podle Pavla Koláře probíhal každodenní zápas mezi mocen-
skými strukturami a každodenním jednáním v lokálním mikrosvětě. Autor 
si uvědomuje, že jeho teze se nemusejí setkat se všeobecným souhlasem, 
ale podle něj je „kontroverze […] to nejlepší, co lze současnému dějepisectví 
komunismu nadělit  “.8 S tím lze samozřejmě souhlasit a v tom smyslu se také 
pokouším zapojit se svými postřehy z analýzy shromážděných vzpomínek, 
respektive dalších typů historických pramenů do probíhající diskuse.

Nejostřejší kritice podrobil přístup „revizionistů“ ke sledované pro-
blematice český historik žijící v exilu Karel Hrubý.9 Podle něj se autoři 
projektu dopouštějí řady zjednodušení, podceňují jak vliv komunistického 
„panství“, tak i – a to především – šíři nejrůznějších postojů jednotlivých 
vrstev společnosti. K tomu pak dále uvádí: „[…] celá historie komunistické 
diktatury v Československu je však prostoupena projevy alternativního pojetí 
života a jeho smyslu a událostmi, které nejsou výsledkem jen instinktivního, 
stereotypního jednání a sebedisciplinace, nýbrž jsou založeny v reflexivní ob-
lasti“.10 V této souvislosti je možno uvést názor řady teoretiků každoden-
nosti, kteří ukazují, že působení moci na dálku, byť jde o síly uvolněné 
politikou a ideologií, se v každodenních interakcích mezi lidmi neodehrává 
obvykle ve formě tupého a mechanického vykonávání rozkazů a uplatňo-
vání direktiv, předávaných prostřednictvím „převodových pák“ od ústředí 
k poslednímu funkcionáři. Představuje mnohem rozmanitější a složitější 
způsoby vyjednávání mezi sociálními aktéry, třebaže jejich výchozí pozice 
nejsou rovnocenné.11 

Michalu Pullmannovi12 pak oponenti vytýkají také nedostatečnou 
průkaznost pramenné základny, z níž vychází ve své monografii, a způsob 
jejího využívání. Zdrojem informací mu jsou totiž zejména dobový tisk, 
zápisy z veřejných a podnikových besed a schůzí, stanoviska Ústřední rady 
odborů, kritické hlasy vycházející z prostředí odborů na různých úrovních 
jejich působnosti nebo dokonce z vlastních struktur Komunistické strany 
Československa či stížnosti podané obyvateli různým mocenským orgánům. 

7 K o l á ř ,  Pavel: Čtyři „základní rozpory“ východoevropského komunismu. Soudobé 
dějiny 22, 2015, s. 130–165.
8 Tamtéž, s. 137. Konkrétně za čtyři základní rozpory označuje: 1) národ a třídu, 2) moc 
a společnost, 3) výrobu a spotřebu a 4) kulturu a ideologii.
9 H r u b ý ,  Karel: Rozpaky nad výkladem komunistické diktatury. Kritické poznámky 
k projektu „Socialismus jako myšlenkový svět“. Soudobé dějiny 21, 2014, s. 382–404.
10 Tamtéž, s. 401.
11 S e d l á k ,  Petr: Každodennost jako předmět a koncept dějepisného poznání. Soudobé 
dějiny 20, 2013, s. 155.
12 Viz pozn. 5.
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Autor použil také výsledky průzkumu veřejného mínění z roku 1988, které 
prošly jistou selekcí na sekretariátu ústředního výboru Komunistické strany 
Československa. Tyto zdroje informací lze i podle mého názoru téměř beze 
zbytku označit za nedostatečně věrohodné a průkazné – jednak nemohly 
zachytit názory a postoje širšího spektra společnosti, jednak jejich pořizo-
vatelé i příjemci mohli mít dobré důvody je záměrně zkreslovat. Právě tyto 
kritické hlasy vůči Pullmannově metodě výzkumu, které jsou podle mého 
mínění oprávněné, mne přiměly, abych se hlouběji zamyslela nad výstupy 
shora uváděných studentských „výzkumů“. Samozřejmě nikoliv proto, že 
bych shromážděné narativy samy o sobě považovala na rozdíl od zmiňo-
vaného okruhu informačních zdrojů za dostatečně průkazné a relevantní 
prameny. Nemohu ale souhlasit s Pullmannovým názorem, že „rozhovory 
s pamětníky jsou zatíženy interpretačním filtrem, jenž zpětně zasahuje jednotlivé 
postavy, události a jevy do předem dané struktury vlastní heroizace nebo sebeo-
spravedlňování  “.13 Jistě je nutno se vzpomínkami pracovat velmi obezřet-
ně. Mohou být ovlivněny řadou faktorů souvisejících jak s tehdejším, tak 
i dnešním sociálním postavením narátorů, s jejich selektivní pamětí apod. 
Přesto je po pečlivém výběru (v němž jsem kladla důraz i na kvalitu pří-
stupu tazatelů), následné analýze a vzájemné komparaci považuji za jeden 
z možných zdrojů informací o různorodé reflexi komunistického režimu.14 

Pokusím se ukázat, že vytipovaný soubor vzpomínek představuje 
poměrně početný náhodně vybraný vzorek pestrého věkového a sociálního 
spektra narátorů, který má svou vypovídací hodnotu. Je to samozřejmě 
zpětná reflexe, ani ta ovšem není z pohledu odborníků při zkoumání 
každodenního života společnosti vyloučena. Podle Petra Sedláka, který 
zprostředkoval českým čtenářům v poměrně rozsáhlém článku koncepty 
evropského historického zkoumání každodennosti, je „člověk schopen se 
v čase ohlédnout nazpět, […] lidé se dokáží v myšlenkách vracet k předešlým 
vývojovým etapám společenských celků a uvažovat o jejich perspektivách, na-
hlížet na přítomné osudy společenství v celku dějin“.15 Jak jsem už zmínila, 
nelze ovšem dodatečnou reflexi prožitých událostí přeceňovat a považovat 
za primární či dokonce jediný zdroj informací, je nutno ji podrobit vnitřní 
kritice, vzájemnému srovnání a komparaci s klasickými typy historických 
pramenů. Tento požadavek splňují běžné postupy orální historie a sama 
jej respektuji ve svých studiích.16 K zmíněným reflexím jsem často připojo-

13 P u l l m a n n ,  M.: Konec experimentu, s. 17. To může platit o tzv. vítězích a pora-
žených, ale rozhodně ne o většině těch respondentů, které oslovili moji studenti.
14 Uvědomuji si ovšem, že je to pouze jedna z možností, jak rozšířit okruh informačních 
zdrojů o reflexe komunistické diktatury v podání zástupců různých skupin společenského 
spektra. V předkládané studii si nečiním nárok na hlubší analýzu celého (poměrně hodně 
obsáhlého) souboru; ta by vyžadovala rozsáhlejší pojednání. Mým cílem je v této fázi pouze 
představit možnosti, jež v této souvislosti skýtá orální historie. 
15 S e d l á k ,  P.: Každodennost jako předmět a koncept dějepisného poznání, s. 151.
16 P a v e l č í k o v á ,  Nina: Historik sám sobě pamětníkem (v tisku); t á ž :  The 
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vala i vlastní zkušenosti historika-pamětníka; možnosti jejich využití jsem 
se pokusila zobecnit v samostatné studii, připravené k vydání.17 Kombi-
nace získaných narativů s jinými typy pramenů (zejména archivních) by 
samozřejmě umožnila alespoň některé údaje zachycené ve vzpomínkách 
verifikovat. V daném případě to pro mne bylo ovšem velmi obtížné, neboť 
výpovědi často postrádají přesnější údaje (místo, kde se událost odehrála, 
časové zařazení, názvy organizací apod.) a jejich zpětné ověření nebylo 
vzhledem k dalším možnostem práce s tazateli možné. Rezignovala jsem 
na ověřování mimo jiné i proto, že mi v této studii nejde primárně o „tvrdá 
data“, ale spíše o reflexi prožitých událostí. 

Nejdříve se pokusím o základní kategorizaci původců vybraných vzpo-
mínek. Jak jsem již uvedla, jejich soubor byl vytvořen na základě náhod-
ného výběru a odpovídá různorodé věkové a sociální struktuře oslovených 
narátorů. Z celkem 43 osob (ve třech případech oslovili studenti dva své 
předky) se třináct narodilo v letech 1927–1940, šest v období 1941–1950, 
šest v dalším desetiletí a ostatní do roku 1970 (tři data narození nejsou 
upřesněna). Jako místo narození (respektive bydliště)18 jsou většinou uve-
deny Ostrava nebo Ostravsko (chápané v širším slova smyslu, tedy včetně 
Těšínska, Frýdecka-Místecka a Opavska), u osmi respondentů různá místa 
na Moravě a u jednoho Mělník. Jedenáct narátorů pochází z dělnického 
prostředí, deset z rodiny chudších rolníků, dva z podnikatelských kruhů, 
zbytek ze středních vrstev (úřednické, řemeslnické rodiny, inteligence). 
Velmi pestré je složení sociální a profesní – šest dělníků, šest vysokoškoláků 
(dva nesměli dostudovat, jeden z nich byl disident), dva podnikatelé (jeden 
z nich se o podnikání pokoušel neúspěšně), jeden spolupracovník Státní 
bezpečnosti, dvě učitelky, jedna zdravotní sestra, několik žen v domácnosti, 
dále řidič, několik řemeslníků a úředníků, v přibližně pěti případech došlo 
k vynucené změně pracovního zařazení (vstup do jednotného zemědělské-
ho družstva, politická diskriminace). Většinou jde o volné vyprávění, které 
tazatelé pouze místy nebo dodatečně prokládali svými vlastními dotazy. 
Ty vyplynuly vesměs z úmyslu tazatelů doplnit či rozšířit si vědomosti, 
jež získali v průběhu studia, respektive ze snahy poznat blíže a hlouběji 
životní příběh svých blízkých příbuzných. Pouze ve dvou případech se 
studenti ptali přímo na prožitek klíčové události – invaze vojsk Varšavské 
smlouvy v roce 1968.

Possible Use of the Oral History Method in the Study of Everyday Life. Words and Silences 6, 
2011, s. 92–97; t á ž :  Možnosti a meze integrace Romů – počáteční analýza metod a výstupů 
výzkumného projektu. Romano džaniben 19, 2013, s. 35–72.
17 P a v e l č í k o v á ,  N.: Historik sám sobě pamětníkem. V dané souvislosti uvádím 
některé své postřehy v odkazech.
18 Což ovšem neznamená, že je shodné s místem pořízení rozhovoru, které uvádím 
u všech vzpomínek.



340

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

K základním východiskům, a tedy i k formulaci rozhovorů je možno 
uvést několik obecnějších poznámek. Pouze sedm respondentů potvrdilo 
členství v Komunistické straně Československa (což ovšem má samo o sobě 
minimální vypovídací hodnotu). Dvanáct narátorů uvedlo problémy (vlastní 
nebo přímých předků) způsobené svým náboženským přesvědčením. Všech 
deset pamětníků pocházejících z chudšího rolnického prostředí a mini-
málně ještě dalších pět z rodin středních rolníků zmínilo svoji perzekuci 
v souvislosti s kolektivizací. Většina dotázaných se zamýšlela zejména nad 
událostmi, které buď zažili sami, nebo byli jejich přímými svědky (respek-
tive je znali z vyprávění jiných přímých svědků), nechybí však ani hlubší 
úvahy nad vlastními postoji, postavením a společenským zařazením rodiny. 
Respondenti vesměs líčili zkušenosti ze svého každodenního života (rodina, 
širší společenství přátel a sousedů, škola a studium, zaměstnání, vzájemné 
vztahy s kolegy, mimopracovní aktivity, přímé či zprostředkované zážitky 
z prožitých událostí, případně i perzekuce a její důvody a důsledky, kulturní 
a společenská činnost a zájmy). Většina vzpomínajících také vyjádřila svůj 
postoj vůči režimu, případně porovnala své reflexe minulého a současného 
společenského systému. V té souvislosti je samozřejmě třeba přiznat, že 
vzpomínky jsou do jisté míry ovlivněny dnešním politickým a společenským 
diskurzem, případně také současným sociálním postavením narátorů. Tuto 
skutečnost se snažím podle možností v textu analyzovat. 

Ve snaze strukturovat logicky následující text jsem se rozhodla nejdří-
ve vybrat v chronologickém sledu nejzajímavější vzpomínky na jednotlivá 
sledovaná období a zprostředkovat je buď doslovnou citací, nebo volným 
převyprávěním, respektive i vzájemným srovnáním nebo doplněním. 
V druhé části studie se pak pokusím alespoň stručně postihnout některé 
oblasti každodenního života narátorů, a to i za přispění jiných dostupných 
zdrojů informací. Strukturace není dána předem stanoveným schématem 
či promyšleným záměrem; sleduje historickou skutečnost na základě její 
různorodé reflexe ze strany respondentů.

Počáteční období komunistického režimu a uvolnění během 
šedesátých let

Průběh komunistického převratu v únoru 1948 pamětníci explicitně 
neuvádějí. Uchopení moci komunisty neprobíhalo mimo centra natolik 
dramaticky – alespoň v očích běžných obyvatel. Naši nejstarší narátoři byli 
tehdy navíc v útlém věku, a události tak mohli reflektovat pouze zprostřed-
kovaně. Paní M. P. má však nepříjemnou osobní vzpomínku – komunisté 
zrušili už v roce 1948 církevní sociální školu, kterou ráda navštěvovala; 
studentky nedostaly možnost volného výběru vzdělání a ona sama mu-
sela přejít na střední zdravotnickou školu. Vzpomíná také na smrt Jana 
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Masaryka, na jehož pohřeb jela se spolužačkami: „Říkali o něm, že spáchal 
sebevraždu, ale my […] jsme tomu nevěřili  “.19

Také padesátá léta prožívala část z oslovených v dětském či mladém 
věku a znají je spíše z rodinného vyprávění. V jejich vzpomínkách se v této 
souvislosti objevují dva základní motivy, které se výrazně dotýkaly každo-
denního života rodiny. Prvním z nich je kolektivizace a zákaz podnikání. 
V jedenácti případech přišli prarodiče o zemědělský majetek a byli násilně 
přinuceni ke vstupu do družstva. Kolektivizace postihla rodiče pana Josefa 
Rýce, který pracoval v lese. Vzpomíná na řadu incidentů, k nimž došlo při 
násilném zabírání soukromé půdy. Odpůrci podle něj „přes noc zasazovali 
na polích ocelové kůly, aby poničili státní stroje. Stejný postoj zaujímali kováři, 
dva z nich byli při potyčce s policií zastřeleni  “.20 Několik dalších vzpomínek 
líčí záměrné pokusy komunistů o rozeštvání místních obyvatel vsí kvůli 
jejich odporu ke vstupu do družstva. Miroslava Hlaváčová nesměla jako 
dcera kulaka studovat, její sestra Anděla nemohla kvůli rodičům najít slušné 
zaměstnání. Navíc přišly obě po měnové reformě v roce 1953 o veškeré 
úspory. Podobný osud potkal také rodiče paní Aleny O., kteří byli velmi 
chudí, bydleli v malé dřevěné chalupě a celý život spořili na nový domek. 
Úspory měli doma, „jejich našetřené peníze se vešly do velké nůše, když přišli 
z banky, zbylo jim jen pár bankovek“.21 Na měnovou reformu je ovšem 
možno vzpomínat i v duchu tehdejší oficiální propagandy: „Přesto, že se to 
dotklo většiny lidí, tak velká část obyvatelstva toto opatření přivítala. Byla tím 
zpevněna česká koruna. Obyčejní lidé, jako já, tenkrát přišli o pár korun, větší 
dopad to mělo na bohaté, ti ztratili miliony.“22

Výmluvně líčí situaci běžné venkovské rodiny v padesátých letech 
jiná pamětnice: „[…] bylo to tehdy strašné. […] pamatuji si, že přišli tři pánové 
a přemlouvali oba rodiče, aby vstoupili do JZD. […] měli malé hospodářství, 
krávu, prasata a drůbež […], museli ze všeho moc odevzdávat […], tatínek měl 
stodolu, nakoupil mlátičku a další stroje. […] sotva to měli, komunisté to sebrali 
[…]. Sedláci v dědině měli velké stodoly a do těch odvedli krávy. Pamatuji si 
na maminku, jak jednu krávu držela kolem krku a hodně plakala. Sedlákům 

19 Rozhovor Kryštofa Piecha s babičkou M. P., (* 1932), místo neuvedeno, léto 2013. 
Zprostředkovaně reflektuje události z tohoto období rozhovor Jany Kubíkové s prarodiči 
Kubíkovými a Stonawskými (* 1932, 1936), Návsí u Jablunkova, leden 2011.
20 Rozhovor Miroslava Šebestíka s Josefem Rýcem (* 1942), Rajnochovice, 5. listopadu 
2013.
21 Rozhovor Ondřeje Cabala s Miroslavou Zelenou (* 1937), Ostrava, 10. listopadu 2013; 
rozhovor Elišky Okapové s Alenou O. (* 1966), Bohumín, 16. listopadu 2013; řada dalších.
22 Rozhovor Evy Peterkové s Ing. Jaroslavem Slívou (* 1929), Ostrava, 10. prosince 2013. 
Původně stavební inženýr byl později učitelem marxismu-leninismu na Vysoké škole báňské, 
v době rozhovoru členem Komunistické strany Čech a Moravy. Tato reflexe je velmi osobní. 
Ve skutečnosti na měnovou reformu těžce doplatili například ostravští horníci a hutníci, kteří 
patřili ke mzdově preferovaným dělnickým vrstvám, a měli proto často nastřádány vysoké 
úspory. Milionáři přišli o vše už mnohem dříve; poukazování na jejich majetek bylo čistě 
propagandistickým tahem. Podrobněji viz J i r á s e k ,  Zdeněk –  Š u l a ,  Jaroslav: 
Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. Praha 1992.
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vzali pole a rozorali meze a udělali velké lány […]. Začátky byly těžké, rodiče 
pracovali dopoledne a odpoledne na poli. Pracovalo se na jednotky a za jednu 
jednotku se dostalo 6 Kčs […]. Syn jednoho sedláka ze sousední dědiny vzal 
vidle a hrozil, že ty pány, co nutili lidi vstoupit do JZD, probodne. Pak ho za to 
zavřeli.“23 V jiné souvislosti se dozvídáme, že kamarádovi respondenta 
sebrali větší pole; byl z toho tak zoufalý, že spáchal sebevraždu.24 

Otec další narátorky, původně zaměstnaný u firmy Baťa, si chtěl 
založit na Zlínsku vlastní malou firmu na výrobu obuvi: „[…] ze Zlína si 
dovezl stroje, někdo ho udal, že vykupuje kůže. Kriminálka přijela k našemu 
domu, z auta vyšlo celkem pět vysokých a statných mužů. Na sobě měli dlouhé 
kožené kabáty splývající až po kolena, […] udělali nám kompletní prohlídku 
domu. Na půdě jsme měli seno, rozebírali ho kousek po kousku, […] od návštěvy 
těch mužů byl tatínek neustále sledován a kontrolován. Musel odvádět nějaké 
peníze. Nakonec začal pracovat v nedalekých Teplicích jako zahradník a dělník. 
Moje maminka musela pracovat v JZD.“25 Podobné zážitky líčí paní Marie 
Gacková, jejíž rodiče vlastnili malou pilu a cihelnu v Lesovicích. V padesá-
tých letech jim vše znárodnili a vstup na pilu i do cihelny jim byl zakázán. 
Otec následně pracoval ve svém bývalém obchodě se dřevem jako dělník 
a v roce 1950 jej postihla mozková mrtvice. Její maminka tehdy pobývala 
v třebíčské nemocnici se zápalem plic a Marie obdžela spolu s bratrem výzvu 
k vyklizení domu. Bratr musel v roce 1951 opustit Vysoké učení technické 
v Brně, byl odveden k pomocným technickým praporům, u nichž zůstal až 
do ro ku 1954, přičemž rok strávil na dole v Karviné.26 

Důvody perzekuce ovšem mohly být rozličné. K tzv. pétépákům byl 
například zařazen také pan Stonawski z Bukovce na Těšínsku. Při odvodu 
se ho ptali, zda někdo z jeho příbuzných pobývá v zahraničí, a on naivně 
přitakal – byl to strýc, kterého v životě neviděl. To však nikoho nezajímalo 
a on byl přidělen do Zelené Hory u Nepomuku.27 Otec pana X. „položil“ 
v roce 1956 stranickou legitimaci jako výraz protestu proti potlačení pro-
tikomunistického povstání v Maďarsku. Z Komunistické strany Českoslo-
venska byl vyloučen a jeho dcera nesměla vystudovat ani střední školu.28 
Velmi zajímavým způsobem líčí své zážitky s komunistickým „režimem“ pan 
Josef Hrňa z Traplic u Uherského Hradiště. Také on se narodil v rolnické 
rodině, rodiče však přišli o veškerý majetek a místo vstupu do jednotného 
zemědělského družstva se rozhodli pracovat ve službách. Názorně popisuje 
komunistickou propagandu týkající se budování „šťastných zítřků“, které 
už jako mladý přestal věřit. Směšný mu připadal například slib „jiskřiček“, 

23 Rozhovor Pavly Molnárové s babičkou (* 1943), Svitavy, 6. září 2013.
24 Rozhovor Anny Michalíkové s dědečkem (*1935), Zlín, 17. listopadu 2013.
25 Rozhovor Anny Michalíkové s babičkou (* 1939), Zlín, 17. listopadu 2013.
26 Rozhovor Ondřeje Gacka s Marií Gackovou (* 1941), Ostrava, 10. prosince 2014.
27 Rozhovor Jany Kubíkové s dědečkem Stonawskim (*1936), Návsí u Jablunkova, le-
den 1911.
28 Rozhovor Michaela Šokaly s panem X (* 1954), Ostrava, 6. prosinec 2013. 
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které se ve třetí třídě zavazovaly, že se stanou věrnými budovateli nové 
společnosti. Později při svém zaměstnání na stavbě poznal, že komunisté 
mají velká privilegia (například vyšší odměny za práci) a projde jim i ne-
dostatek pracovní morálky. Mimo jiné říká: „Komunisti vymysleli školu, kde 
za jeden rok dostane absolvent střední vzdělání a dostane se na vysokou. U nás 
byl jeden zedník, on byl shnilý, neuměl nic dělat, rodiče nevěděli, co s ním, tak 
ho dali na rok do té školy, tam do něho hustili komunistickou propagandu, […] 
za čtyři roky byl z něho inženýr […] a obrovský kádr, měl pracovat s mládeží 
[…].“ Odpor v něm vyvolaly také zmanipulované volby, při nichž byla sice 
v sále plenta, ale nikdo za ni nesměl jít. Všechno bylo předem nalinkované.29

Dramatická je vzpomínka studentky Moniky Plátkové na dědečka, 
jenž se stal obětí komunistické justice. V době studií na veterinární fakul-
tě pražské univerzity mu jeho spolužák předal nějaké protikomunistické 
letáky, dopis pro spolupracovnici v odboji a rozmnožovací papíry. V ro-
ce 1949 byl zatčen a obviněn z účasti na činnosti ilegální organizace, která 
vznikla a působila mezi studenty už v roce 1948. Byl odsouzen na deset 
let a trest si odpykával v pověstném příbramském pracovním táboře Vojna 
a v Jáchymově. Stal se svědkem pokusu o útěk dvou vězňů. Ti byli zastře-
leni a ostatní vězni museli chodit dokola kolem mrtvol. Vděčně vzpomínal 
na klášterního opata, který sloužil v táboře tajné mše. Opakované žádosti 
rodiny o milost byly bezvýsledné; propuštěn byl nakonec až v prosin-
ci 1957. V dalším roce se oženil, přestěhoval se za svou novomanželkou 
do Halenkova na Valašsku a tam pracoval několik let jako pomocný dělník. 
Nakonec se stal zootechnikem a krmivářem v pozdně založeném družstvu. 
Rehabilitován byl teprve v roce 1968.30

Druhým často zachyceným motivem bylo pronásledování církve a vě-
řících; celkem jedenáct pamětníků (z toho ve dvou případech adventisté) se 
s ním setkalo přímo, zmiňuje se o něm ale i řada dalších. Například učitelé 
museli dokonce podepisovat prohlášení, že se vzdávají svého náboženství, 
i když nebyli nijak horlivými věřícími. Paní Č. vrátila formulář bez podpisu, 
jelikož jí to připadalo jako neslýchaná drzost. Za hodinu jí ředitel ozná-
mil, že jejích služeb není v socialistickém školství zapotřebí (vystudovala 
mikrobiologii, pracovala pak v laboratoři). Ti, kteří se narodili do rodin 
praktikujících katolíků, vnímali citlivě snahy režimu o „převýchovu“: „Ko-
munistická ideologie vůči věřícím byla jasná. Zatlačit je do kostelů, zakázat 
jakékoliv vnější projevy, poutě, procesí. A mladší potom postupně převychovat.“31 

29 Rozhovor Lenky Hrňové s otcem Josefem Hrňou (* 1953), Traplice, 16. ledna 2015.
30 Rozhovor Moniky Plátkové s Alenou P. (* 1933), Halenkov, 8. listopadu 2013. Dědeček 
pak vystudoval už jako otec tří dětí Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, promoval 
v roce 1972 a léta pak působil jako hygienik v masokombinátě. V době rozhovoru už nežil, 
jeho příběh převyprávěla studentce jeho manželka, babička tazatelky. Další informace jí 
poskytl spoluvězeň a kamarád dědečka Leo Žídek při rozhovoru v Ostravě 10. října 2015.
31 Rozhovor Tomáše Hykela s panem A. H. (* 1940), blíže neurčená obec na Novojičínsku, 
15. prosince 2013.
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Pan a paní M. z Ústí nad Bečvou spojují ve svých vzpomínkách nucený 
vstup do družstva s omezováním katolíků: „V padesátých letech začali likvi-
dovat všechny soukromníky, zakládali JZD a zabírali lidem majetky. Někteří 
dokonce přišli o život […]. Komunisté chtěli církev ze státu odstranit. Podle 
desatera se neřídili a nevinné lidi vraždili […]. Znám dokonce jednoho kněze, 
který si odnesl z internace nemoci a brzo na jejich následky zemřel […].“ Paní 
M. uvádí, že se děti zatížené náboženským přesvědčením nemohly dostat 
na vysněnou školu, i když složily zkoušku. Dlouho prosila svého tatínka, 
aby jí do přihlášky neuváděl zájem o náboženství, ale on byl silný katolík 
a na její prosby nedbal.32 Jiná pamětnice zažila pronásledování kvůli kato-
lickému náboženství také ve škole a na internátě. Děvčata se tam modlila 
a jejich profesor je upozornil, že ředitelka je poslouchala za dveřmi a hrozí 
jim vyloučení ze školy. Jedna její spolužačka si musela opravdu zabalit 
své věci a už ji nikdy neviděly. „Kostel byl přes cestu, a když byly bohosluž-
by, tak jsme se musely účastnit přednášek o civilní obraně, abychom nechodily 
do kostela.“ 33 Podobné jsou i vzpomínky ostatních věřících. Adventisté 
mě li ve škole i v zaměstnání problémy hlavně kvůli pracovním sobotám. 
Už na základní škole byli líčeni ostatním dětem jako podivíni, později byli 
vězněni za odmítání vojenské služby. Do jejich sborů přicházeli církevní 
tajemníci, kteří kontrolovali, zda nekonají nějakou podvratnou činnost.34

Postupné „oteplování“ režimu od počátku šedesátých let většina 
pamětníků nijak intenzivně neprožívala. Celkem ojedinělé jsou reflexe re-
lativního uvolňování v oblasti kultury a publicistiky. Výrazněji je popisován 
samotný rok 1968. Někteří z mých studentů zjišťovali u svých rodičů přímo 
reakce na okupaci země státy Varšavské smlouvy. Mnozí zažívali strach, že 
bude válka. Podle paní Ambrůzové na Těšínsku u hranic už v půli srpna 
tušili, že se něco bude dít (21. srpna tam jako první přijeli Poláci). Byla 
zaměstnána v Nové huti Klementa Gottwalda. Všechny tamější závody byly 
obsazeny vojskem a u brány hutního podniku stály dva tanky. Pamatuje si, 
že se jí strachem zúžil dech. Lidé brali útokem obchody. Když se konečně 
dostala ven z podniku a chtěla něco nakoupit, všude už bylo vyprodáno. 
Teprve později na zájezdu v Praze si plně uvědomila, jaká to byla hrůza – 

32 Rozhovor Anny Michalíkové s babičkou (* 1939) a dědečkem (* 1935), Zlín, 17. lis-
topadu 2013.
33 Rozhovor Pavly Molnárové s babičkou (* 1943), Svitavy, 6. září 2013.
34 O postoji k adventistům viz rozhovor Filipa Schweinczyka s Janem a Janou S. (* 1961, 
1970), Třinec, 27. listopadu 2013. Dále viz například rozhovor Jany Rossové s F. S. (* 1953), 
Havířov, 18. prosinec 2013; rozhovor Gabriely Černocké s paní Č. (* 1932), Valašské Mezi-
říčí, 15. prosince 2014. Zkušenost s postojem režimu vůči náboženství mám i já sama. Jako 
učitelka na základní škole jsem na konci padesátých let měla na příkaz ředitele o prázdninách 
obcházet rodiče svých žáků a přesvědčovat je, aby děti neposílali do výuky náboženství. Děti 
jsem měla učit o výhodách společného hospodaření ve vesnici, kde se vyplácela jednotka 
ve výši 3 Kčs. To byly hlavní důvody, proč jsem se rozhodla školství po absolutoriu dálkového 
studia na brněnské univerzitě opustit a jít pracovat do muzea.
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všechny domy kolem Václavského náměstí byly poničené a rozstřílené.35 
Jiná narátorka vzpomíná, že sovětský tank přijel i do rožnovské Tesly, ale 
domnívá se, že jeho osádka chtěla zaměstnance jenom vyděsit. To se jí 
podařilo a zpočátku se lidé dokonce obávali, že bude válka. Ona sama však 
v té době zakládala rodinu a neměla čas, aby přemýšlela nad režimem.36 
Paní M. N. bylo sice teprve 15 let, ale 21. srpen 1968 dodnes vnímá jako 
zlom, který ukončil zlatý věk její nevědomosti. Maminka ji i bratra s plá-
čem nutila, aby poslouchali českou hymnu z rádia. Lidé podle ní seděli 
před domy na lavičkách, sdělovali si, co se kde děje, a půjčovali si letáky; 
nikdo nechtěl být sám, byli k sobě pozorní. V září se pak naopak uzavřeli 
do svých bytů.37 Jiný narátor vzpomíná, že po tancích házel s kamarády 
rajčata. Brali to spíše jako zábavu, ale v Ostravě se i střílelo. Dramatická je 
příhoda, kterou o svém spolužákovi vypráví pan S. z Olomouce: „V Olo-
mouci byly četné protestní akce. Ve výuce hned nenastala žádná zásadní změna, 
ale ideologické vymývání mozků se plíživě vracelo zpět. Spolužák z Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého pronikl na území posádky sovětských vojsk a snažil 
se je přesvědčit o špatnosti jejich počínání. Byl lapen, uzavřen do cely a musel 
celou noc číst hesla o mírovém poslání vojsk. Druhý den ho pustili a vybavili ho 
brožurkami, které měl mezi svými spolužáky rozdávat.“38

Pan V., bývalý parašutista, vykonával v té době základní vojenskou 
službu v Plzni. Ráno o půl třetí, když tanky obklíčily kasárna, byli vojáci 
svoláni do kinosálu a náčelník podle něj vyjádřil svůj stud nad tím, že 
nemohou bránit svoji zemi. Po okupaci nesměli vojenští letci pokračovat 
ve výcviku a byli přiřazeni k práškovacím letadlům. On sám mohl létat ales-
poň v aeroklubu, protože byl bezúhonný. Zajímavý pohled „z druhé strany“ 
přináší vzpomínka letce V. Jelínka. Uvádí, že se v srpnu 1968 zúčastnil 
jako rozhodčí mistrovství světa v letectví ve Štýrském Hradci. Údajně ani 
někteří členové tří ruských posádek nevěřili oficiálním sovětským zprávám 
o kontrarevoluci v Československu. Jeden z jejich mechaniků se nechal 
provokativně fotografovat s Američany. Otevřeně hovořil o tom, že jejich 
hlavní technik je pracovník Výboru státní bezpečnosti (KGB), a všem ko-
legům tvrdil, že po návratu půjde za své názory na Sibiř. Sám V. Jelínek 
pak doma vrátil komunistickou legitimaci a po prověrkách jej (na rozdíl 
od pana V.) z aeroklubu vyloučili a zakázali mu také skákat padákem.39 

35 Rozhovor Evy Ambrůzové s Martou Ambrůzovou (* 1944), Ostrava, 11. prosince 2013.
36 Rozhovor Tomáše Žitníka s babičkou (* 1943), Rožnov pod Radhoštěm, 10. prosince 
2013. Sama jsem byla v Praze koncem srpna 1968, kdy ještě jezdily po ulicích tanky. Pohled 
na Národní muzeum byl opravdu otřesný, stopy po kulkách tam ostatně zely ještě řadu let 
poté.
37 Rozhovor Michala Bortela s paní M. N. (* 1953), Kopřivnice, 3. prosince 2015.
38 Rozhovor Lukáše Skály s panem S. (* 1947), Olomouc, 1. listopadu 2013.
39 Rozhovor Gabriely Návratové s paní XY (* 1953), Ostrava, 7. prosince 2013. Vzpomínky 
pana Š. (* 1951) natočil v Klimkovicích Michael Šokala ve dnech 6.–9. prosince 2013. Roz-
hovor Martina Vyskočila s panem A. V. (* 1948), Blatnice pod Svatým Antonínkem, 6. ledna 
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Dá se říci, že okupace v srpnu 1968 je v podstatě jedinou událostí, kterou 
vnímala naprostá většina pamětníků (i když někteří spíše zpětně) negativ-
ně – bez ohledu na svůj obecný postoj vůči režimu.

Tzv. normalizace – postihy v zaměstnání, emigranti,  
preferované skupiny

Toto období je pochopitelně reflektováno téměř ve všech vzpomín-
kách, přičemž častěji je hodnotí především mladší pamětníci. Jejich zážit-
ky, osudy a celkový postoj k normalizačnímu režimu se zároveň nejvíce 
rozcházejí. Jako příklad lze uvést dva naprosté protipóly – na jedné straně 
(anonymizovanou, ale docela upřímnou) výpověď spolupracovníka Státní 
bezpečnosti, na straně druhé zážitky člověka, který patřil k disentu. V in-
kriminované době bydlel pan P. S. v Mělníku a byl vedoucím restaurace; 
žil však také delší dobu v Moskvě. Neuvádí důvody a datum počátku své 
spolupráce se Státní bezpečností, pouze konstatuje: „Pro mě to byla taková 
jakási jistota, která mi pomáhala nedostat se do konfliktu s tehdejším režimem. Byl 
jsem členem KSČ a jsem jím dodnes. Moji rodiče byli katolíci, takže taky nadávali 
[…], ale spíš vždy spolupracovali s režimem.“ On sám se stýkal s příslušníky 
bezpečnosti v konspiračním bytě a v osmdesátých letech se zúčastnil dvou 
akcí proti disidentům, které spolu souvisely. První z nich, s krycím jménem 
Zahradník, byla namířena proti knězi Josefu Dolistovi a studentům mělnické 
střední zemědělské školy. Páter Josef Dolista pro ně organizoval bytové 
semináře zaměřené na náboženské otázky. Schůzky vyzradila jedna ze 
spolužaček, údajně nejmladší agentka Státní bezpečnosti. Někteří studenti 
byli těsně před maturitou vyloučeni ze školy, ostatní nesměli pokračovat 
ve studiu na vysoké škole. Postiženi byli i vychovatelé a pedagogové. Josefu 
Dolistovi nabídla Státní bezpečnost spolupráci, on však odmítl a dál vystu-
poval proti sdružení Pacem in terris. V průběhu akce pod krycím jménem 
Kněz na něj byla třikrát vypracována obžaloba, ta však byla v roce 1983 
po zásahu arcibiskupa Františka Tomáška stažena a nakonec odložena.40 
Kromě této akce udal respondent bratra svého nejlepšího kamaráda: „[…] 
největšího disidenta, jakého jsem znal, podepsal Chartu 77. Ve vězení byl pak 
až do konce osmdesátých let.“ Nejhůře ovšem dopadla jeho manželka, která 
po výslechu (kvůli své příbuzné žijící na Západě) spáchala sebevraždu. 
Narátor připouští, že tušila jeho spojení se Státní bezpečností a měla z něj 

2014; rozhovor Martina Lokaje s Vladislavem Jelínkem (* 1928), Ostrava-Poruba, 28. srpna 
2012.
40 Obě akce jsou podrobně popsány pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů. 
P l a c h ý ,  Jiří: Akce KNĚZ a ZAHRADNÍK. Dvojí úspěch mělnické StB v boji s vnitřním 
nepřítelem. In: Táborský, Jan (ed.): Sekuritas imperii. Sborník k problematice vztahů komu-
nistického režimu k „vnitřnímu nepříteli“. Praha 2003, s. 59–71.
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strach. Přiznává také řadu výhod, jež plynuly z jeho spolupráce. Pravidelně 
mohl vyjíždět na Západ, měl dost peněz, běžně nakupoval v Tuzexu. Bonů 
byl však nedostatek; u překupníků mu je opatřoval kamarád, aby o tom 
nadřízení nevěděli.41

Zcela opačný úhel pohledu poskytuje rozhovor studenta oboru filo-
zofie Martina Kiszy s někdejším méně známým disidentem Jiřím Holbou, 
jenž se zúčastnil bytových seminářů u manželů Vodrážkových v Praze.42 
V té době neměl ani maturitu, ale od počátku osmdesátých let se začal 
hlouběji zabývat východní filozofií. Bytové semináře, na nichž přednášeli 
Egon Bondy, Milan Machovec, Milan Balabán a řada dalších, pro něj byly 
průpravou pro zvládnutí oboru po roce 1990. V rozhovoru potvrzuje běž-
ně známé informace jak o organizaci seminářů, protestech a podpisových 
akcích, tak o podřadných pracích, jimiž se disidenti živili. Zajímavé jsou 
jeho psychologické postřehy o motivech, které prostého člověka přivedly 
k disentu: „Ale co bylo lepší […] z toho minulého? Asi to, že když jsme tam chodili, 
tak to byl opravdu jakýsi vnitřní zájem. Ono chodit někam, kde se člověk ledacos 
dozví, ale taky ho můžou perlustrovat nebo pak vyslýchat […], tak pro to člověk 
musí něco obětovat. Musel o to mít opravdu hluboký zájem.“ Svědectví, jež cituje 
podle Milana Balabána, dokládá, že se někteří z disidentů pokoušeli oslovit 
i prosté spoluobčany.43 „Balabán zase dělal s kanálníkama […], říkal, že těm 
kanálníkům po hospodách přednášel, byli to úplně normální chlapi, a že je to 
docela zajímalo […], i díky těmhle lidem se střípky vzdělání mohly dostat mezi 
normální lidi […].“ Samotného Jiřího Holbu prostředí disentu motivovalo 
také ke studiu jazyků (i když v té době vesměs nebyly knihy ze Západu 
vůbec k dispozici). Rád na ně vzpomíná i proto, že v něm působili lidé, 
jejichž životní styl se nepodobal „katedrovým filosofům“, a podobně jako 
on jimi nejsou ani dnes.44

V běžných vzpomínkách na období normalizace se setkáme s údaji 
o pronásledování tzv. osmašedesátníků (vesměs se promítlo ve ztrátě 
zaměstnání a v problémech přístupu dětí ke studiu), o emigrantech a sle-
dování jejich přímých příbuzných, někdy i lidí spíše apolitických. Jsou 
to svědectví přímá i zprostředkovaná. Paní Č. líčí své zážitky z doby, kdy 
musela opustit školu, následovně: „Zrovna v ten den, kdy jsem přišla domů 
s výpovědí, tak on [manžel] přinesl výpověď také. […] montoval rušící zařízení, 

41 Rozhovor Jany Rossové s panem P. S. (* 1963), Havířov, 18. prosince 2013.
42 Rozhovor Martina Kiszy s Jiřím Holbou (* 1953), Praha, 6. ledna 2014. Manželé Iva 
a Milan Vodrážkovi organizovali „undergroundové“ semináře od roku 1976 ve svém bytě 
v Templové ulici v Praze. Strýcem Ivy byl někdejší ředitel České televize a později šéfredaktor 
exilového časopisu Listy Jiří Pelikán. Více viz například Fenomén Underground. Byty. Iva 
Vodrážková [online]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-feno-
men-underground/414235100221002-byty/8490-iva-vodrazkova/ [cit. 16. 11. 2016].
43 Prof. ThDr. Milan Balabán, * 3. září 1929, signatář Charty 77, působil původně jako 
evangelický pastor. Jako kazatel měl zřejmě praxi z rozhovorů s prostými věřícími, mohl se 
tedy (na rozdíl od většiny ostatních disidentů) pokoušet oslovit i své dělnické spolupracovníky.
44 Rozhovor Martina Kiszy s Jiřím Holbou (* 1953), Praha, 6. ledna 2014.
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protože nikdo nesměl poslouchat Londýn […]. Nebyl žádný disident, asi mu byla 
přiřčena sabotáž. Já v pátém měsíci těhotenství bez práce, manžel bez práce, tedy 
pamatuji si, že jsem neměla ani groš […]. Bylo mi jasně naznačeno, že v mém 
stavu a s posudkem manžela nic neseženeme.“45 Paní Ilona uvádí, že jejího 
manžela propustili z práce a dcera nesměla kvůli tomu studovat medicínu. 
Jiná narátorka vzpomíná, že z Nové huti Klementa Gottwalda muselo odejít 
v souvislosti se stranickými prověrkami mnoho mistrů směn a vedoucích. 
Jejímu bratranci, dosud vlivnému obchodnímu náměstkovi, byly zakázány 
zahraniční cesty a dokonce mu zamkli kancelář. Po výslechu byly jemu 
i jeho ženě zabaveny pasy a oba museli opustit velký byt. Po přestěhování 
do Brna dostal práci pomocného dělníka a byla mu vyhrazena garsonka 
s jedním oknem do dvora.46 Paní Miroslava Zelená měla smůlu v tom, že 
její sestra utekla v roce 1968 do západního Německa. V souvislosti s jejím 
útěkem byla několikrát vyslýchána Státní bezpečností jako „sestra zrádkyně“ 
a začali se k ní obracet zády i bývalí přátelé, kteří zůstali v komunistické 
straně. Proto uvítala, že může s manželem odejít do východního Německa. 
Tam společně strávili sedm let. Ale Státní bezpečnosti se nezbavili ani 
po návratu, zejména poté, co manžel dostal možnost pracovat v západní 
Evropě a v Asii. Vzpomíná: „Státní bezpečnost na nás nastrčila svého agenta. 
Ten nás sledoval prakticky ve dne v noci. Pokaždé, když jsem přišla z práce, už 
stál na chodbě a četl noviny […], když jsem šla na nákup, tak mě nenápadně 
sledoval zpovzdálí.“ Podle ní dokonce hlídal i na Štědrý večer, když se 
manžel po šesti měsících vrátil z Barmy. Tak ho pozvala na večeři, ale on 
odmítl a za chvíli zmizel.47

Problémy spojené s nátlakem ke vstupu do Komunistické strany 
Československa popisují dva respondenti oslovení studentem Michaelem 
Šokalou: „Nevstoupíš? Nedostaneš byt, a když jo, tak jsi desátý na pořad-
níku […], pak tě neustále v pořadníku přeskakovali lidé, kteří se ke straně 
přidali […]. Chceš na zahraniční dovolenou? Vstup, jinak nedostaneš devizový 
příslib […]. Jednou chtěl šéf, ať vstoupím do strany, že dostanu funkci vedoucí 
směny. Ale nechtěla jsem […] a byla jsem potrestána tím, že mi byly z platu 
odebrány čtvrtletní prémie.“48

45 Rozhovor Gabriely Černocké s paní Č. (* 1932), Valašské Meziříčí, 15. prosince 2014. 
U manžela určitě nešlo o sabotáž, to by jej zatkli. Z kontextu je zřejmé, že se dopustil spíše 
neopatrnosti, eventuálně si nevšiml „podezřelého jednání“ některého z kolegů. Manželé se 
nakonec přestěhovali do Valašského Meziříčí.
46 Rozhovor Štěpána Cvika s babičkou Ilonou (* 1936), Ostrava, 10. prosince 2013; 
rozhovor Evy Ambrůzové s Martou Ambrůzovou (* 1944), Ostrava, 11. prosince 2013.
47 Rozhovor Ondřeje Cabala s Miroslavou Zelenou (* 1937), Ostrava, 9. listopadu 2013.
48 Rozhovor Michaela Šokaly s panem X a paní Y (* 1951, 1954), 6.–9. prosince 2013. 
V osmdesátých letech bylo možno vycestovat na Západ s přiděleným devizovým příslibem 
320 dolarů. Požádali jsme o něj s manželem, ale zatímco on jej dostal, já nikoliv. Byli jsme 
ochotni se podělit o jeden, ale já jsem neobdržela výjezdní doložku. Později mi potvrdila 
známá, že jsem byla uvedena v seznamu Státní banky jako „nežádoucí osoba“, tj. vyloučená 
z Komunistické strany Československa.
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Útěky do zahraničí nebyly prosty vtipných absurdit – spolužačka paní 
Ivety Z. ze zdravotní školy odjela na dovolenou do Jugoslávie a na nafu-
kovací matraci přeplavala do Itálie. Tam na ni kdosi čekal a odjeli spolu 
do Německa. Pilot A. V. z Blatnice pod Svatým Antonínkem uvádí, že je-
den jeho kamarád z aeroklubu uletěl v roce 1981 za hranice práškovacím 
letadlem a přistál u Vídně.49

Většina ostatních svědectví z let normalizace nevybočuje z běžných 
poznatků, jež známe z historické literatury. Naprostá většina narátorů 
potvrzuje fronty na jižní ovoce, maso a jiné nedostatkové zboží, někteří 
také na televizory, auta a jiné dražší komodity. Ne všem to skutečně vadilo, 
stejně jako nemožnost volně cestovat. Nepříznivé vzpomínky mnohým 
z nich vytěsňují sociální benefity, na nichž si režim v období normalizace 
dával obzvlášť záležet.50 Zejména zdůrazňují „práci pro všechny“, výhodné 
půjčky pro novomanžele, levné nákupy, dostupnost zdravotní péče, pocit 
nejen sociálních jistot, ale i většího bezpečí. Tato tvrzení se často objevují 
i u těch respondentů, kteří v počátečních etapách existence režimu prožili 
diskriminaci rodičů, příbuzných či známých. Ve snaze obhájit normalizační 
režim nejen prostí, evidentně neinformovaní lidé, ale například i někteří 
příslušníci inteligence (advokát, inženýr-pedagog na Vysoké škole báňské) 
sdělují zjevně zkreslené údaje, například že přes různé byrokratické před-
pisy měli všichni mladí lidé možnost studovat. Nebo: „[…] prostí lidé jako 
já nevěděli, že Havel je majitelem mnoha nemovitostí, pozemků, včetně pražské 
Lucerny […], že jeho otec byl velmi dobrým přítelem nebo známým Reinharda 
Heydricha, […] minulý politický režim byl přínosem ve všech oblastech tehdejšího 
společenského života […].“51 Z úst jiného pamětníka se dozvídáme, že „některé 
úzkoprofilové věci, například jižní ovoce, jsme si jako republika mohli dovolit 
zakoupit, jelikož jsme měli rozvinutý těžký průmysl, tak ze strany západních 
zemí přetrvával bojkot v prodeji určitých komodit  “.52 Paní Alena O. naopak 
vyvrací běžná tvrzení, jak snadný start do života měli mladí manželé: „[…] 
sehnat byt byl velký problém. Žádali jsme o státní byt, ale neměli jsme na něj 

49 Rozhovor Martina Vyskočila s panem A. V. (* 1948), Blatnice pod Svatým Antonínkem, 
6. ledna 2014.
50 Experiment komunistů s vytvářením svérázné formy sociálního státu popisuje ve svých 
dvou publikacích výstižně Lenka Kalinová. Viz K a l i n o v á ,  Lenka: Společenské proměny 
v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969. Praha 2007; t á ž : 
Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969–1993. Praha 2013.
51 Rozhovor Anety Roboszové s advokátem V. Z. (* 1939), Ostrava, 10. prosince 2013. 
Otec Václava Havla neměl s Reinhardem Heydrichem vůbec nic společného; je možné, že si 
jej narátor spletl s Havlovým strýcem Milošem, jenž byl majitelem Barrandovských ateliérů 
a v zájmu svého podnikání musel občas jednat s protektory, ale zjevná kolaborace mu po válce 
nebyla prokázána. Před Národním soudem byl obžalován také dědeček bratří Havlových Hugo 
Vavrečka, byl však v roce 1946 osvobozen s tím, že za okupace pomáhal mnoha ohroženým 
lidem. Podrobněji viz P a v e l č í k o v á ,  Nina: Jak jsem objevovala Huga Vavrečku. In: 
Vavris, Hugo: Život je spíš román. (Výbor z knižně nepublikovaných prací Huga Vevrečky). 
Třebíč 1997, s. 197–198. 
52 Rozhovor Evy Peterkové s panem Slívou (* 1929), Ostrava, 10. prosince 2013.
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nárok. Manžel měl v té době jeden byt – malou garsonku, ve které byli čtyři lidé. 
[…] přes známého jsme nakonec sehnali příslib družstevky, ale museli jsme složit 
orlovskému družstvu 25 000 Kčs. Nedostali jsme novomanželskou půjčku, protože 
manžel byl dle banky starý. Bylo mu prosím 33 let […], po vyučení jsem nastou-
pila jako obráběč kovů […]. Nabízeli mi členství v KSČ, nutili, vyhrožovali, ale 
naštěstí jsem zrovna otěhotněla, tak mi dali pokoj.“53 Část vzpomínek mladších 
matek budí spíš úsměv; jedna (nejmenovaná) například argumentuje proti 
tvrzení, že za komunistů bylo všechno šedé – ona jako dítě nosila dokonce 
„puntíkaté“ punčocháče!

Obecně lze o vzpomínkách na léta 1970–1989 říci, že jsou velmi 
různorodé, podobně jako reflexe celého období komunistického režimu. 
Kromě převažujícího mínění o „větších jistotách“ (k nimž samozřejmě 
patřily především povinnost pracovat a s ní spojené zajištění základních 
životních potřeb) představují pestrou mozaiku zážitků a postojů, v níž ne-
lze jednoznačně rozhodnout, zda převažují kladná, či záporná hodnocení; 
obojí se vzájemně vyvažují. 

Tzv. sametová revoluce a její bezprostřední důsledky

Bezesporu nejzajímavější svědectví o průběhu 17. listopadu přináší 
již několikrát zmiňovaný spolupracovník Státní bezpečnosti. Znal se vel-
mi dobře s Ludvíkem Zifčákem, který (jak je z literatury známo) zřejmě 
zinscenoval údajnou smrt studenta Martina Šmída.54 Tvrdil dokonce, že 
nejdříve nadřízení pověřili realizací této provokace jeho samotného: „[…] 
původně jsem na místě Ludvíka Zifčáka měl být já, ale nakonec bylo rozhodnuto, 
že půjde on, protože já jsem se toho trošku bál. […] stal jsem se jeho spolupra-
covníkem, který mu v tom pomáhal […]. Revoluce byla totiž dobře připravenou 
akcí komunistů, mělo dojít pouze ke změnám, které by zabezpečily prosperitu 
režimu […], byla to akce Státní bezpečnosti, nikoliv disidentů […], ale Jakeš to 
vše zkazil.“ Podle něj je velká škoda, že dnes už systém tajné bezpečnosti 
neexistuje – „měli bychom se nejspíš mnohem lépe“.55 Paní Š. si zase myslí, že 
se tehdy jen pobláznilo pár set studentů, kteří se zhlédli v západním stylu 
žití a chtěli cestovat. Sama revoluci nijak neprožívala, vlastně ani nevnímala, 
měla své osobní starosti a politika šla mimo ni.56

53 Rozhovor Elišky Okapové s Alenou O. (* 1966), Bohumín, 16. listopadu 2013.
54 Toto svědectví je velmi zajímavé, ovšem zatím je nelze ověřit. Naprosto přesnou 
rekonstrukci událostí 17. listopadu – zejména jeho údajné přípravy a reakce významných 
představitelů státní moci – se dosud nepodařilo provést. Sami vysocí funkcionáři komunis-
tické strany o událostech spíše spekulují. Viz například V a n ě k ,  Miroslav (ed.): Mocní? 
A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných 
interview. Praha 2006, s. 333–335. 
55 Rozhovor Jany Rossové s panem P. S. (* 1963), Havířov, 18. prosince 2013.
56 Rozhovor Adama Škroba s paní Š. (* 1955), Ostrava, 8. prosince 2014.
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Pan Slíva byl vysokoškolským pedagogem a členem komunistické 
strany. Ze současného pohledu vidí listopad 1989 ne jako revoluci, ale 
jako puč. Po něm nemohl obhájit docenturu, byla mu zamítnuta, a odešel 
do důchodu. To samozřejmě vysvětluje i jeho postoj k této události.57 
Pan Cahel byl v té době strojním zámečníkem v žimrovických papírnách 
a podle něj i jeho přátel „Žimrovice revoluce asi obešla“. Nedozvěděl se ani 
o průvodech v Opavě; teprve později pochopil, co se děje, a byl nadšen. 
Jeho kamarád, skalní komunista, naopak přesvědčoval v papírnách mili-
cionáře, aby jeli do Ostravy bránit komunismus. Nikdo jej ale nebral vážně 
a nic z toho nebylo.58 V Ostravě ovšem mnozí lidé vnímali události úplně 
jinýma očima: „Situaci kolem demonstrací v Praze jsem prožíval velmi emotivně 
a neskrýval jsem svůj odpor proti režimu. Na oblečení jsme nosili symboly […] 
a strhávali jsme z veřejných budov vše, co připomínalo komunistickou dobu […]. 
V Ostravě studenti tvořili hloučky podél hlavních ulic, rozvinovali transparenty. 
Před Domem energetiky, kde bylo sídlo krajského výboru KSČ, byla velká skupina 
studentů, kteří rozvinuli nápis: ,Kdo je pro zrušení KSČ, ať zatroubí.‘ Troubili 
všichni a pořád.“59 Pan X. byl v Praze svědkem prvních protestů v ulicích 
a účastnil se také demonstrace na dnešním Senovážném náměstí. Později 
byl překvapen, když v průběhu generální stávky v Ostravě spatřil známé 
komunisty, jak cinkají klíči a nesou portrét Václava Havla. Také jeho man-
želka potvrzuje, že řada komunistů přes noc převlekla kabát a najednou „se 
cpali“ do Občanského fóra. Ona sama se s manželem účastnila demonstrací 
na tehdejším náměstí Lidových milic (dnes Masarykovo). Uvědomila si, 
že se chystá změna režimu. Chodila tam každý den a křičela hesla s ostat-
ními. Průběh „sametové revoluce“ na Ostravsku je dnes již alespoň zčásti 
popsán v literatuře.60 I z jiných zdrojů informací je ovšem možno potvrdit, 
že na Moravě a ve Slezsku, a to zejména v menších lokalitách, které neměly 
možnost přímého spojení s významnějšími centry, průběh ani bezprostřední 
následky tzv. sametové revoluce lidé většinou buď vůbec nezaznamenali, 
nebo se o nich dozvěděli s velkým odstupem.61

Manželé Gackovi nevzpomínají na komunismus v dobrém, měli 
totiž problémy kvůli „buržoaznímu původu“ paní Marie. Po roce 1989 
jim byla po neskutečně dlouhém soudním procesu v restituci vrácena pila 
Mariiných rodičů a doslova ji vzkřísili z popela. Oba ji pak provozovali až 

57 Rozhovor Evy Peterkové s panem Slívou (* 1930), Ostrava, 5. prosince 2013.
58 Rozhovor Martina Cahela s otcem (* 1962), Havířov, 1. prosince 2015.
59 Rozhovor Lukáše Skály s panem S. (* 1948), Ostrava, 10. prosince 2014.
60 Rozhovor Michaela Šokaly s panem X a paní Y (* 1951, 1954), 6.–9. prosince 2013. 
Podrobněji viz P r z y b y l o v á ,  Blažena et al.: Ostrava. Historie, kultura, lidé. Praha 2013, 
s. 573–575; P a v e l č í k o v á ,  Nina: Moravská a slezská města v průběhu tzv. sametové 
revoluce v listopadu 1989 – pokus o srovnání. In: Valeš, Lukáš – Petráš, Jiří et al.: Sametová 
revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. České Budějovice 2014, 
s. 145–166. 
61 Tamtéž; H r d i n k o v á ,  Lenka: Průběh událostí tzv. sametové revoluce na Uhersko-
hradišťsku. Diplomová práce na FF OU. Ostrava 2002.
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do roku 2006, kdy bylo panu Miroslavovi 73 let. Stále sledují, jak se vše 
mění, a nemohou pochopit, jak může někdo tvrdit, že za totality bylo lépe. 
Podobně se vyjadřuje paní Iveta Z., jejíž matka nesměla studovat jednak 
kvůli svému buržoaznímu původu, jednak proto, že za studií na průmy-
slové škole revoltovala proti režimu. Majetek Ivetina dědečka byl rodině 
po roce 1990 také navrácen, ale ve zcela zdevastovaném stavu.62 Je ovšem 
třeba říci, že tyto názory jsou spíše ojedinělé. I většina těch, kdo měli 
sami problémy či poznali represe vůči svým předkům, oceňuje zejména 
skutečnost, že za komunismu museli všichni pracovat a měli zajištěny 
základní životní potřeby. Analýza podobných dilemat není ovšem podle 
mého názoru zatím předmětem historického bádání a je třeba ji ponechat 
politologům a sociologům.

Uceleně zkoumat prostřednictvím vzpomínek problematiku každo-
denního života v letech komunistického režimu by vydalo na mnohem 
obsáhlejší publikaci. Proto jsem se rozhodla zaměřit se pouze na několik 
vybraných aspektů, které jsou podle mého názoru zajímavé nebo jim zatím 
nevěnoval historický výzkum takovou pozornost, jakou by si zasloužily. To 
platí například o životním prostředí, které je sice v současné době velmi 
žhavým tématem, ovšem vydané historické publikace je sledují teritoriálně 
i věcně z jiných úhlů pohledu, než jak je mohli vnímat zejména lidé na Os-
travsku. Předmětem rozsáhlejšího výzkumu se tento fenomén stal teprve 
v poslední době.63 Naopak problematika cestování je traktována běžně 
a velmi často – je dokonce předmětem speciálního výzkumu v Centru 
orální historie64 –, ale přesto k ní připojuji několik poznámek.

Rodina a vliv výchovy na utváření vlastního myšlenkového světa 
narátorů

Je jistě beze sporu, že rodina prodělala ve 20. století v celém moder-
ním světě významné proměny. Tradiční vazby se často rozvolnily, nově 
se utvářely a byly přehodnocovány genderové pozice jejích členů. O tom 

62 Rozhovor Štěpána Cvika s babičkou Ilonou (* 1936), místo neuvedeno, 11. prosince 
2013; rozhovor Ondřeje Gacka s babičkou Marií (* 1941) a dědečkem Miroslavem (* 1934), 
Lesonice, 10. prosince 2014. Ještě ostřeji to vyjádřila babička Gabriely Černocké (* 1932) 
v rozhovoru pořízeném ve Valašském Meziříčí 15. prosince 2014: „Všechno je lepší než komu-
nismus zkombinovaný s nacismem. Byl to obrovský psychický nátlak.“ Dále viz rozhovor Davida 
Nitky s Ivetou Z. (*1964), Praha, 12. ledna 2015.
63 V a n ě k ,  Miroslav: Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích v letech 1968 až 
1989. Praha 1996; P o p e l k a ,  Petr –  P o p e l k o v á ,  Renata –  M u l k o v á , 
Monika: Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná 
Mining District in the 19th and 20th Century. Ostrava 2016.
64 Výzkum vede kolega Pavel Mücke, jemuž děkuji za informace i za to, že mne do něj 
zapojil jako respondenta. 
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bohatě pojednávají zejména sociologové, demografové apod.65 Mne v této 
souvislosti zaujala svědectví pamětníků zejména o tom, jak různorodým 
způsobem poznamenala vývoj rodiny komunistická diktatura jak v průmy-
slových centrech, tak i na venkově. Na první pohled je například zřejmé, 
že vztahy uvnitř rodin její působení mohlo navzdory moderním trendům 
dost výrazně zesilovat a utužovat, nebo naopak vedlo k jejich výraznému 
narušení či úplnému rozpadu. K utužení docházelo často v silně religióz-
ních rodinách, které se snažily tímto způsobem vzdorovat ateistické 
propagandě režimu; na druhé straně se ovšem často komplikoval vztah 
s rodinou partnera, která byla komunistická. Pan A. H. vzpomíná: „Rodiče 
mne přivedli k praktikujícímu křesťanství […], často jsem s nimi jezdil na Svatý 
Hostýn a jiná poutní místa […], nikdy jsem nebyl pionýrem, svazákem ani čle-
nem KSČ […], byl jsem vychován tak, že na určité posty ve společnosti nemám 
nárok […]. Otec mé ženy byl členem KSČ, […] naše rodiny se léta nestýkaly. 
Svatba proběhla v utajení v malém kostelíku pouze s nejbližšími přáteli […]“. 
Pod vlivem rodičů zůstal věren své víře a hrdě se k ní hlásil po celý život.66 
Pan M. z malého města na jihu Moravy se slzami v očích vzpomíná na svou 
pobožnou babičku: „Své přesvědčení a znalosti předávala svým vnučkám 
a vnukům prostřednictvím vyprávění. Když se večer setmělo, všechny přítomné 
děti si sedly do půlkruhu […], babička začala vyprávět o křesťanství a o tom, 
že Jidáš zradil Krista […]. Doma měla na zdi vyšívané prostěradlo s Poslední 
večeří Páně. Dodnes to patří k mým nejpěknějším vzpomínkám.“67 Hlubokou 
víru si sice neuchoval, ale vztahy v rodině i zásluhou babičky zůstaly velmi 
harmonické. Mimo jiné je utužoval také negativní vztah k režimu a drobné 
„vzpoury“ (nošení dlouhých vlasů) proti němu. Katolická výchova v chudé 
rodině významně formovala také osobnost paní M. z Prostřední Suché. 
Díky ní, svému manželovi a dobrým vztahům se sousedy byl její život 
naplněn láskou a oddaností i dobrými skutky. Neměla to ovšem lehké, 
jelikož její syn byl v dětství často nemocen. Hodně se mu věnovala a vy-
chovala z něj kriticky myslícího člověka, vyznavače skautingu a vášnivého 
čtenáře Foglarových knih. Na diktátorských režimech mu nejvíce vadí, že 
„člověk v takovém systému nemusí myslet. To je ovšem pro člověka navyklého 
demokracii nepřijatelné  “.68

Totéž, i když ne vždy tak jednoznačně, je možno pozorovat u jiných 
perzekuovaných rodin. Paní Iveta Z. vyrostla v prostředí zčásti židovském. 
V době jejího mládí příbuzní žijící již po léta v Austrálii přemlouvali její 

65 C h e a l ,  David: Sociology of Family Life. Basingstoke 2002; M o ž n ý ,  Ivo: Rodina 
a společnost. Praha 2006; M a ř í k o v á ,  Hana (ed.): Proměny současné české rodiny. Praha 
2001.
66 Rozhovor Tomáše Hykela s panem A. H. (* 1940), blíže neurčená obec na Novojičínsku, 
15. prosince 2013.
67 Rozhovor Lucie Masarykové s tatínkem (* 1962), Kyjov, 24. listopadu, 2012.
68 Rozhovor Michaela Stefana s paní M. (* 1941) a jejím synem, Prostřední Suchá, 
13. prosince 2014.
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rodiče k emigraci. Kvůli prarodičům, kteří to s komunisty neměli jed-
noduché, neboť před únorem 1948 vlastnili větší podnik, však zůstali 
v Československu. Velmi ráda vzpomíná na procházky se svým otcem 
i na ostatní členy rodiny, kteří ji i sestru vychovávali v demokratickém 
duchu a neskrývali před nimi svůj odpor k panujícím poměrům: „[…] 
byla jsem navzdory oficiálním tiskovinám docela v obraze, jak to ve světě chodí. 
Nemusím snad zmiňovat, že jsme byly […] velmi dobře poučeny, že nesmíme 
nikomu povídat nic z toho, co jsme doma slyšely.“69 Tento příběh je ovšem 
dost výjimečný. V rodině Švidrnochových byl pradědeček také postižen 
ztrátou rodinného podniku a sám ve stáří otevřeně provokoval i příslušníky 
bezpečnosti. Jeho dcera – oslovená babička – zmínila hanlivý nápis týkající 
se její rodiny, který se objevil ve výkladní skříni obchodu v Klimkovicích. 
Sama se však s manželem odstěhovala za prací do Bohumína, rodinné vztahy 
se poněkud uvolnily a na režim vzpomíná hlavně prizmatem výhod, které 
měla její rodina díky dobrému postavení v zaměstnání. Na druhé straně si 
ovšem uchovala i zdravou míru kritičnosti a připustila, že se „měřilo dvojím 
metrem“.70 Velmi dobré vztahy v rodině i v širším příbuzenství dosvědčují 
ve větší míře než městští obyvatelé pamětníci pocházející z venkova, kde se 
často ještě do druhé poloviny 20. století udržovaly tradiční rodinné vazby. 
Bylo například běžné, že prarodiče významně vypomáhali s výchovou dětí, 
což bylo velmi důležité zejména v situaci, kdy byly ženy nuceny nastoupit 
do zaměstnání.71 Řada pamětníků se ovšem shoduje i v tom, že orientace 
na rodinu zároveň vedla k nezájmu o politiku a k určité konformitě s reži-
mem, který jí zajišťoval základní podmínky přežití: „[…] můj otec měl strach 
z režimu. Bral to tak, že měl dvě možnosti, buď bude s režimem fungovat, nebo 
ne. […] rodiče byli velice loajální, narodil se jim syn a vše se snažili dělat pro 
rodinu […], snažili se přežít a vytáhnout z této těžké doby co nejvíc, abychom 
my s bratrem měli lepší život.“ Na tomto svědectví je zajímavé i to, že také 
v prostředí průmyslového města se mohly udržet velmi silné svazky širší 
rodiny, navíc posílené zkušenostmi z odboje za druhé světové války a ne-
úctou komunistů k lidem, kteří proti nacismu aktivně bojovali.72

69 Rozhovor Davida Nitky s Ivetou Z. (* 1964), Praha, 12. ledna 2015.
70 Rozhovor Ivy Švidrnochové s babičkou Annou (* 1939) , Markvartovice, 6. listopadu 
2014.
71 Proměny rodiny ve městě i na venkově jsou jedním z hlavních témat státních závě-
rečných prací, které byly obhájeny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Viz 
například J e ř á b k o v á ,  Jana: Proměny každodenního života obyvatel Ostravy v období 
od konce druhé světové války do počátku 60. let 20. století. Diplomová práce na FF OU. Ostrava 
2006, s. 76–81; K a d ě r o v á ,  Radmila: Každodenní život obyvatel Čeladné od 50. do po-
čátku 60. let 20. století. Bakalářská práce na FF OU. Ostrava 2013; B r y c h t a ,  Martin: 
Každodenní život obyvatel Ostravy v letech 1945–1975. Diplomová práce na FF OU. Ostrava 
2013.
72 Rozhovor Marie Sochové s P. Sochou (* 1964), Ostrava, 1. prosince 2013. Otec pana 
Sochy bojoval za války proti nacistům ve Francii, avšak po návratu do Československa se 
nedočkal žádných poct ani výhod – spíše se režimu jevil jako podezřelý.
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K naprostému odcizení, dokonce až k negativnímu vztahu mezi 
členy rodiny mohla vést (spíše než samotný pobyt v průmyslovém měs-
tě) skutečnost, že se její členové rozcházeli v názorech na režim a jeho 
perzekuční zásahy. Jedním z otřesných případů je otevřené přiznání již 
několikrát v textu zmíněného komunisty a bývalého spolupracovníka Státní 
bezpečnosti, který se nejen odcizil věřícím rodičům, ale částečně zřejmě 
zapříčinil i sebevraždu své manželky. Paní M., původně středoškolská uči-
telka, vzpomíná na časté hádky svých rodičů. Zatímco její maminka byla 
poválečnou členkou komunistické strany, otec byl zapřisáhlý, snad až po-
někud extrémní antikomunista. Vysvětluje to jeho výchovou: „[…] babička 
neměla ráda tehdejší režim, […] byla donucena vstoupit do JZD […], neměla 
lehký život, byla totiž vdova, její manžel zemřel za války.“ Sama respondentka 
si v dospělosti zvolila „střední cestu“; více než rodiče ji ovlivnily škola, 
vlastní četba a sledování hudebního života.73

Pročítání těchto různorodých příběhů vede k závěru, že případy 
zcela narušených rodinných vztahů byly i v prostředí průmyslového 
města spíše výjimečné. Tam samozřejmě měla většina rodin nukleární 
charakter, ale zejména s prarodiči udržovali jejich příslušníci pravidelné 
styky (na bázi vzájemné výpomoci), i když žili v jiném prostředí. Kro-
mě již uvedených motivů ovlivnilo vztah k rodičům a širší rodině také 
vzdělání a sociální postavení členů následující generace. Pro příslušníky 
středních vrstev inteligence je vesměs charakteristické (a je to zcela po-
chopitelné), že se jejich postoje v dospělosti utvářely v menší závislosti 
na předcích, jelikož si formovali svůj duchovní svět podle svých vlast-
ních životních zkušeností.74

Zahraniční cesty a vnímání kontaktů se světem

Nejen předkládaný výzkum, ale i ostatní svědectví z let 1948–1989 
dokládají, že výjezdům do zahraničí přikládaly předcházející generace 
mnohem menší význam, než jaký zaujímají v současném hodnotovém  

73 Rozhovor Petra Masníka s matkou (* 1953), Frenštát pod Radhoštěm, 5. prosince 2014. 
74 Podobné proměny potvrzuje i můj vlastní životní příběh. Značná závislost (chápaná 
i v negativním slova smyslu) na názorech rodičů i jejich příbuzných se u mě vyvinula v kri-
tický postoj nejen vůči politickému systému, ale i k členům širší rodiny. V dobách svého 
„pionýrského a svazáckého“ věku jsem byla nadšenou komunistkou. Mé názory tehdy značně 
ovlivňoval matčin bratr, který přišel jako osvětový důstojník Svobodovy armády za druhé 
světové války o zrak. Po letech nacistické perzekuce udržovali přeživší členové mé židovské 
rodiny úzké kontakty, já sama jsem však velmi trpěla svým „maloburžoazním“ původem (otec 
byl veterinář) a na několik let jsem se rodičům výrazně odcizila. Mé hodnotové postoje se 
pak utvářely postupně v ucelený systém na základě vlastních zkušeností a prožitků, v němž 
rodiče opět zaujali své nezastupitelné místo, zatímco vztah s nevidomým strýčkem utrpěl 
(zejména v politických otázkách).
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systému.75 Většina narátorů si sice uvědomovala, že hranice státu jsou pro ně 
málo prostupné či zcela uzavřené, ale necítila to jako výraznou újmu. Zejména 
příslušníci nižších sociálních vrstev buď vůbec po cestování netoužili,76 nebo 
oceňovali možnosti levných, nepříliš pohodlných „závodních dovolených“ 
u Černého moře, později i na Jadranu. V padesátých letech byly ztíženy 
i podmínky styků s příbuznými žijícími v zahraničí (na Ostravsku a Těšínsku 
byl například malý pohraniční styk s Polskem omezen na cesty za prací).77 
Od počátku šedesátých let začaly Čedok i Cestovní kancelář mládeže na-
bízet zájezdy do Sovětského svazu a dalších zemí tzv. so větského bloku; 
koncem desetiletí už byly běžnější i výjezdy na Západ – jak turistické, tak 
služební; vysokoškolákům se nabízely určité možnosti využití stipendijních 
pobytů. V osmdesátých letech pak bylo možno požádat i o devizový příslib, 
ale jeho přidělení bylo závislé na politickém profilu žadatele a úspěch při 
opětovných žádostech podmiňovaly osobní konexe. 

Významný „vývozní artikl“ představoval folklor, komunisty preferova-
ná zájmová činnost. Původně se prezentoval spíše ve spřátelených zemích, 
ovšem od sedmdesátých let dostaly hudební a taneční soubory možnost 
vyjíždět na nejrůznější festivaly i do západních zemí. Pan Josef Hrňa byl 
členem souboru Lúčka v Kudlovicích: „Já jsem procestoval s Lúčkou pouze 
dvě země – Jugoslávii a Německou spolkovou republiku. Tam jsem byl jednou 
i s fotbalisty. V roce 1983 jsme vyjeli na první zájezd do Jugoslávie. Nás bylo 
v souboru 54, odjet mohlo jenom 38. Hodně lidí se u toho pohádalo. Těsně před 
odjezdem jsme měli schůzu. […] byla tam jedna herdekbaba z okresu, komunistka, 
která do nás hodinu hustila nejaké kraviny, jak se máme chovat, […] autobus byl 
potom narvaný lidima, zničehonic se tam objevil člověk, který neměl se souborem 
nic společného, ale musel tam jet a měl všecky privilegia. To byl komunista Laďa 
Vaněk z okresu. Kdo byl šikovný, vzal si nejaké peníze bokem. Naša maminka 
měla peníze zašité v botách, já jsem jich schoval mezi konzervy a vzal jsem si 
asi šest balíčků kávy, ty jsem tam potom prodal, abych měl na pivo […], když 
jsem jel s fotbalistama do NSR, proklepli nás naši celníci, […] nekteří moji 
kamarádi jeli už posedmé, nakoupili tam pro děcka malé botečky, […] v tom 
autobuse je schovávali, zašili to pod sedadla, […] jeden chlapec potom chodil 
a utíral ručníkem čelo ostatním, potili se strachem […].“78 

75 Potvrzuje to i diskuse, která proběhla na zmíněné konferenci COHA v Ostravě v ná-
vaznosti na příspěvek Pavla Mückeho, věnovaný cestování za socialismu.
76 Byl to i zajímavý genderový fenomén – například moje matka, pocházející ze střední 
vrstvy, ve třicátých letech žila v domácnosti, pečovala o děti, za okupace jako židovka ze 
smíšené rodiny cestovat nesměla. Po válce se upnula na domov a byla zcela závislá na otci 
rodiny. Nikdy jsem neslyšela, že by toužila poznat cizí kraje.
77 S t o n a w s k i ,  Petr: Historie polského školství na Těšínsku po roce 1945 na pozadí 
národnostního vývoje. Diplomová práce na FF OU. Ostrava 2002.
78 Rozhovor Lenky Hrňové s otcem Josefem Hrňou (* 1953), Traplice, 16. ledna 2015. 
Sama jsem tehdy na Západ vycestovala pouze jedinkrát, a to do Rakouska roku 1967. 
Po celou dobu nás vedoucí zájezdu hlídal v obavách, že někdo z nás zůstane za hranicemi. 
Nakonec se ovšem k odjezdu nedostavili ti, u kterých to vůbec nepředpokládal – skupina asi 
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V hledáčku Státní bezpečnosti byli všichni, kdo se dostali v letech 
normalizace na Západ. Před odjezdem byli poučeni, že se je určitě někdo 
pokusí přesvědčit, aby začali provádět špionáž, a po návratu pak museli 
podepsat písemné prohlášení, že se s takovou nabídkou nesetkali nebo ji 
odmítli. Dostali také příkaz nikomu doma nevyprávět, co v zahraničí zažili, 
nakoupili apod. Pozornosti orgánů komunistické strany a Státní bezpečnosti 
se nevyhnuli ani lidé, k nimž přijížděli známí ze západních zemí.79 Většina 
ostatních narátorů, pokud se jich studenti ptali na možnosti vycestování, od-
povídala podobně jako paní Alena S., která byla po celý svůj život úřednicí 
v Nové huti Klementa Gottwalda. Mohla s rodinou poměrně často jezdit 
do Bulharska. Ideálem její dovolené byla plážová turistika a mělké moře; 
jiná místa ji vůbec nelákala. Tazatel zřejmě oprávněně přičítá její nezájem 
o Západ jednak protizápadní propagandě, jednak neznalosti cizích jazyků 
(v Bulharsku bylo možno se domluvit rusky, někde i česky).80

Životní prostředí

Na souboru vybraných vzpomínek mne nejvíce překvapilo, že jen 
málokdo si uvědomoval velmi špatný stav životního prostředí, i když většina 
narátorů musela vnímat přímo či alespoň zprostředkovaně zdevastovanou 
krajinu ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace. Důvod může spočívat 
v tom, že se na to studenti vesměs neptali; z jiných výzkumů máme zkuše-
nost, že při sledování každodenního života od padesátých do osmdesátých 

šesti hluchoněmých. V autobusu byl na zpáteční cestě obrovský puch: jedna účastnice měla 
na sobě několik vrstev exkluzivního prádla, které jí tam koupil známý. Můj soused mi dokonce 
prozradil, že veze zlato od svého strýce z Vídně. Podobné zážitky jsem měla z turistického 
zájezdu do Jugoslávie v roce 1988. Po příjezdu do Poreče nám delegátka všem zabavila pasy 
i výjezdní doložky a celou dobu sledovala, zda se někdo nechystá prchnout do Itálie – přesto 
neuhlídala tři početné skupiny, které zmizely neznámo jak. Účast „odpovědných soudruhů“ 
na zájezdech do západního zahraničí potvrzují všichni moji známí ze slováckých folklorních 
souborů.
79 Rozhovor Jany Rossové s panem P. S. (* 1963), Havířov, 18. prosince 2013; rozhovor 
Gabriely Černocké s paní Č. (* 1932), Valašské Meziříčí, 15. prosince 2014. Podobné zážitky 
znám z autopsie. Manželův kolega – archeobotanik – byl v Brémách na odborné konferenci 
a po návratu nám zážitky se Státní bezpečností podrobně vyprávěl. My sami jsme získali 
náhodou přátele z Filadelfie, kteří pravidelně projížděli Evropou o prázdninách a u nás měli 
jednu ze „základen“, kde se na dva dny zastavovali s autem západní značky. Předsedu sta-
vebního družstva, v němž jsem tehdy (z trestu) pracovala, pak pravidelně telefonicky vyzýval 
zástupce okresního výboru Komunistické strany Československa, aby mne propustil, protože 
jsou u nás zase „ti imperialisté  “. Předseda byl naštěstí slušný člověk a navíc věděl, že splnění 
příkazu nebude okresní výbor kontrolovat. Přítel David Finch z Filadelfie byl spíše levicově 
zaměřený intelektuál, ale poměry v Československu za celých těch 20 let nedokázal pochopit.
80 Rozhovor Jakuba Adamíka s Alenou S. (* 1941), Ostrava, 9. prosinec 2013. Velmi po-
dobné jsou výpovědi dalších narátorů, kteří navíc zdůrazňují, že zájezdy pořádané závodními 
výbory Revolučního odborového hnutí byly levné. Některé závody měly navíc u Černého 
moře zajištěny i chatky v kempech, kde si mohli účastníci zájezdu vařit z domácích zásob. 
Podobnou dovolenou v Bulharsku jsem ostatně zažila v sedmdesátých letech.
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let na přímou otázku respondenti reagovali zcela spontánně.81 To ostatně 
potvrzuje rozhovor, v němž se tazatel ptal svého narátora na první dojem 
z Vítkovic, kam nastoupil do zaměstnání: „Strašný pocit […]. Trasa autobusu 
vedla skrze Myší díru pod horkou tratí. Nad námi jezdily malé vlaky, kterým 
se říkalo Veroniky. Vozily surové železo do ocelárny. Viděli jsme, jak proudí 
tekutá ruda ze závodu 1. U Karoliny stála koksovna a přes Černou louku jezdila 
lanovka vezoucí vozíky s vytěženým uhlím. […] pak ta aglomerace úpravy uhlí, 
šílený pohled. Obrovský komín, z kterého vycházel tmavý dým, připomínající 
krematorium […], byla tam vývařovna U Fleku. […] představ si dělníky v še-
dých kabátech, kteří stojí frontu na ranní pivo a na jejich hlavy padá černobílý 
popílkatý sníh […].82 

Jiný narátor připomíná, že se o životním prostředí nemluvilo: „Napří-
klad o smogu na Ostravsku se ve sdělovacích prostředcích nemluvilo, a pakliže 
ano, pak byly na místě reportáže a záběry ze Západu, Porýní […]. Vyhlásit zde 
zákaz vycházení nebo doporučení lidem – to soudruhy nenapadlo.“ Další zmínky 
se objevují spíše okrajově a v jiné souvislosti. Paní Alena K. například vy-
zvedává hornictví jako prestižní povolání, zároveň však neopomíná dodat, 
že to bylo povolání rizikové, spojené velmi často s nehodami na pracovišti. 

Neméně výrazným problémem byly choroby z povolání – silikóza, 
různé formy rakoviny, které měly původ v pracovním prostředí. Se svým 
manželem Petrem (horník) se paní M. přestěhovala do Poruby, co nejdále 
od znečištěných částí Ostravy. Tam však byla nedořešená infrastruktura 
a ona zažila plno stresu při péči o děti a špatně organizované dojížďce 
do práce (Nová huť Klementa Gottwalda). Na problémy s dopravou a in-
frastrukturou si stěžuje řada dalších obyvatel měst. V jednom případě se 
setkáme také s kritikou devastace či úplné likvidace památkových objektů, 
které nebyly svěřeny pod státní památkovou péči. Táž pamětnice se nesmí-
řila také s masovou výstavbou panelových domů, umístěných často naprosto 
nevhodně i uprostřed památkových zón menších měst.83

Závěr

Je možno shrnout, že většina vybraných výpovědí působí velmi 
autenticky a zachycuje život v celé jeho složitosti a mnohotvárnosti. Jen 
do jisté míry lze dát za pravdu autorům, kteří hovoří o jakémsi lhostejném 
přežívání komunistické diktatury v případě většinové části společnosti. 

81 Viz například již uvedené závěrečné práce Jany Jeřábkové, Martina Brychty aj. V je-
jich šetření zazněla přímá otázka týkající se vnímání životního prostředí. Všichni oslovení 
vzpomínali zejména na ostravské černé saze a na vodu v řece, která připomínala stoku. V tom 
prostředí byly děti stále nemocné, a proto se rodiče stěhovali do Poruby nebo do Havířova.
82 Rozhovor Jířího Sochorka s panem S. (* 1962), Těškovice, 16. prosince 2011.
83 Rozhovor Michaela Stefana s paní M. (* 1941) a jejím synem, Prostřední Suchá, 
13. prosince 2014.
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Nostalgie po „výhodách pro pracující“ se projevuje většinou u příslušníků 
nižších sociálních vrstev (výrazněji městských než venkovských). Nejčastější 
je konstatování, že všichni lidé měli zajištěnu práci a mohli uspokojit své 
základní životní potřeby. Nedostatek svobody a občanských práv pociťovali 
výrazněji příslušníci středních vrstev. Rozhodně však nelze zjednodušit 
postoje většiny narátorů jako „přináležitost k socialistické pospolitosti“ – je 
totiž mezi nimi mnoho nuancí. Pokud bych se měla na základě předklá-
daných rozhovorů připojit k diskusi o charakteru období tzv. socialistické 
výstavby a o způsobu jejího vnímání různými složkami společnosti, pak 
bych se přiklonila spíše k názorům historiků typu Karla Hrubého či Petra 
Sedláka.84

Die Reflexion der Erlebnisse von Zeitgenossen  
aus den Jahren 1945–1989

Die Autorin widmet sich in ihrem Beitrag den totalitären Regimen und Diktaturen 
des 20. Jahrhunderts. Dies stellt den Rahmen dar, um Zeitzeugen mit Hilfe der Methode der 
Oral History nach ihren Erlebnissen in den Jahren 1945–1989 zu befragen. Die Studenten 
haben so die Möglichkeit, zum einen eine breitere Perspektive des Untersuchungszeitrau-
mes zu erhalten, zum anderen können sie mehr über das Leben ihrer Vorfahren erfahren. 
Die Autorin war bestrebt, eine möglichst breite Skala von Einstellungen und Ansichten auf 
der Basis einer vielfältigen Sozialstruktur der Zeitzeugen aufzuzeigen. Die Auswertung und 
nachfolgende Analyse von circa 43 ausgewählten Interviews bot ein sehr breites Register 
von Erkenntnissen – von „Nostalgie“ über die vermeintlichen Vorzüge des kommunistischen 
Regimes bis hin zu dessen entschiedener Verurteilung. Die Autorin schließt daran einen 
Vergleich zwischen den Forschungsergebnissen und den Thesen an, die in den zurücklie-
genden Jahren Kritiker der Theorie des Totalitarismus vorgelegt haben. Sie vertritt dabei die 
Auffassung, dass sich die Spannbreite von Erlebnissen und Auffassungen unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Gruppen als wesentlich farbenreicher erweist, als dies die sog. Revisionisten 
glaubhaft machen wollen.

84 Viz pozn. 9, 11. Zároveň ale rozhodně oceňuji zejména významný metodický přínos 
projektu Socialismu jako myšlenkový svět historické vědě.
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Mikrohistorie a raněnovověká studia
Možnosti a meze jednoho historiografického 
konceptu∗

Microhistory and Early Modern Studies
Possibilities and Boundaries of One Concept in Historiography

The study reflects the genesis of the study of microhistory since the 1970s. It describes 
the circumstances of its emergence and focuses on the most important representatives, 
as well as on the key works and reaction to them in international context. It devotes 
a special attention to studies dedicated to the Early Modern Period and lists key 
themes, biographies of individuals, and basic issues of this concept: decreasing the 
range of research, relationship of the quantitative and qualitative, the term “exceptio-
nally normal”, and the return to narrative. Finally, the author shows the limits of this 
historiographic trend for the study of the Early Modern Period and that not only in 
general but specifically within the framework of the Czech research.

Key words: microhistory, Early Modern Period, structuralism, active individual, “ex-
ceptionally normal”, narrativity

Úvod

„Co víme o lidech ztracených v minulosti?  “ zeptal se před více než dvě-
ma dekádami Edward Muir, když prezentoval americkému publiku výběr 
článků z italského časopisu Quaderni storici.1 Jistě věděl, proč tak činí, 
neboť toto periodikum se v sedmdesátých letech 20. století stalo jakýmsi 
krystalizačním jádrem nově se formujícího historiografického směru, pro 
který se posléze vžilo označení mikrohistorie. Mezitím se tento koncept 
plně etabloval jako jeden z významných směrů soudobé historické vědy.2 

∗  Šárce Najmanové, Michaele a Radku Lemfeldovým, Vítu Mišagovi, Tomáši Petráčkovi, 
Josefu Vackovi a Janu Zdichyncovi jsem zavázán za pomoc při obstarávání potřebné literatury. 
V případě některých položek to byl vpravdě „makrohistorický“ oříšek.
1 M u i r ,  Edward: Introduction: Observing Trifles. In: týž – Ruggiero, Guido (edd.): 
Microhistory and the Lost Peoples of Europe. Baltimore – London 1991 (= Selections from 
Quaderni storici II), s. XX.
2 A p p u h n ,  Karl: Microhistory. In: Stearns, Paul (ed.): Encyclopaedia of European 
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Musel ovšem urazit poměrně dlouhou cestu, která vedla jistě dál než 
k jeho akceptování v širším povědomí jednotlivých historiografických 
obcí. A dodávám, že tato pouť nebyla prosta překážek, nedorozumění, ale 
i docela nepokrytého „házení klacků pod nohy“. Nechuť k novému na poli 
historických věd je poměrně známou skutečností, jež vyvolává různorodé 
reakce. Ty nemají vždy co do činění s často proklamovanou pluralitou 
historického bádání. Nové s sebou totiž nese řadu otázek – a odpovědi 
na ně nebyly a nejsou vždy jednoduché, stejně jako přijatelné či dokonce 
hodné následování.

Spektrum mikrohistorického bádání je poměrně široké a diverzifi-
kované, a to jak ve vztahu ke zkoumaným sociálním vrstvám, tak časovým 
zaměřením. Přesto lze jisté dohady, které tento směr vyvolává, vhodně 
demonstrovat právě na období raného novověku, neboť je badatelsky 
nejvděčnějším polem lokálně orientovaných studií. Podívejme se na jeden 
z rozměrů takto profilovaného historického bádání a položme si několik 
všetečných otázek: Proč může historika v 21. století zajímat osud dnes 
dávno zapomenutých, téměř bezejmenných prostých lidí, mužů a žen, kteří 
žili v jisté jihočeské, jihofrancouzské, severoitalské či severoněmecké vsi 
a v jejím okolí před více než čtvrt tisíciletím? Lze v dnešní době hledat 
v takovém tématu nějaký inovativní smysl, poznávací hodnotu či výpověď 
o životě někdejší společnosti prostých lidí? Dodávám hned, že nejde o dě-
jiny vesnice v klasickém slova smyslu, ale o dějiny lidí v této konkrétní 
vesnici, tedy lidí s konkrétními, individuálními životními osudy či příběhy. 
Může nám snad jejich rekonstrukce něco říci o dnešní postmoderní době? 
Nejsou to zbytečné otázky, které evokují poněkud zbytečné odpovědi? 
Uvidíme. Myslím, že v tomto kontextu plně platí myšlenka Carla Ginzburga: 
„Jestliže nám však prameny poskytují možnost rekonstruovat nejen anonymní 
masy, nýbrž i jednotlivé osobnosti, bylo by nesmyslné tuto možnost zavrhovat 
[…].“3 A to je velmi dobré východisko pro následující historiografickou 
reflexi, podávající jistou mezibilanci mikrohistorických studií a uvažující 
o hranicích jejich poznávacích možností.

Před více než dvěma desetiletími jsem se pokusil podat základní 
stručnou informaci o tom, co historiografický směr označovaný jako mik-
rohistorie na konci minulého století představoval.4 Od té chvíle uplynulo 
mnoho vody, ovšem nelze říci, že by za tu dobu u nás zmíněný koncept 

Social History I. New York 2001, s. 105–112; P o r t ,  Andrew: History from Below, the His tory 
of Everyday Life, and Microhistory. In: Smelser, Neil J. – Baltes, Paul B. (edd.): International 
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences XI. Chicago 2015, s. 108–114; Mikroge-
schichte, Mikrohistorie. In: Brockhaus Enzyklopädie XVIII. Leipzig – Mannheim 2006, s. 433.
3 G i n z b u r g ,  Carlo: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha 2000, 
s. 17. V citaci jsem nahradil slovo nevýrazné adjektivem anonymní, jež lépe odpovídá obsahu 
věty.
4 Č e c h u r a ,  Jaroslav: Mikrohistorie – nová perspektiva dějepisectví konce tisíciletí? 
Dějiny a současnost 16, 1994, č. 1, s. 2–5. 
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hluboce zakořenil. Spíše jsme se mohli setkat s jakýmsi verbálním přihlá-
šením se k němu, a to v nejrůznějších souvislostech, které většinou měly 
s mikrohistorií málo co společného.5 Jistě je na místě hledat odpověď 
na otázku, proč tomu tak je.

Tyto skutečnosti představují bezesporu hlavní důvod, proč jsem se 
rozhodl vrátit se k danému tématu a pokusit se o jeho komplexnější histo-
riografickou reflexi. Musím ovšem dodat, že tento badatelský přehled není 
prvním pojednáním tohoto typu v podání domácí historiografie. 

Strukturálně-kvantitativní pojetí mikrohistorie Josefa Grulicha

V roce 2001 se pokusil podat nástin řady aspektů mikrohistorických 
studií Josef Grulich.6 Kladu akcent na spojení „pokusil se“ a hned osvět-
lím proč. Není pochyb o tom, že ve výkladu věnovaném tak významnému 
(a odlišnému) pojetí studia minulosti by měl být jasně formulován teore-
tický kánon, z něhož směr vychází. Sám Josef Grulich uvádí, že „definovat 
současné pojetí mikrohistorie je poněkud problematické, neboť dosud neexistuje 
žádné programové prohlášení  “.7 O pár desítek řádek níže však čteme docela 
opačnou formulaci: „Roku 1979 byl v tomto periodiku [Quaderni storici] 
zveřejněn program mikrohistorie.“8 Kladu jednoduchou otázku: Který z obou 
výroků je pravdivý? Protože podobných chyb, zatemňujících klíčové rysy 
tohoto konceptu, je v Grulichově textu řada, považuji za nezbytné ukázat 
detailněji, v čem je zmíněný příspěvek nejen nepřesný, ale současně také 
značně zavádějící. Struktura Grulichova výkladu je následující:

I) Mikrohistorie z pohledu mentalit;
II) Gender Studies, historická antropologie, prosopografický výzkum 

a mikroanalýza;
III) Region v mikroskopickém pohledu a ve vztahu k dějinám kaž-

dodennosti;
IV) Mikrohistorie pod vlivem kvantitativních metod a francouzské 

školy Annales;
V) Regionální dějiny a mikrohistorie v české historiografii. 

5 Například G r u l i c h ,  Josef: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva 
na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice 2008.
6 G r u l i c h ,  Josef: Zkoumání „maličkostí“. (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie). 
Český časopis historický 99, 2001, s. 519–547. Není bez zajímavosti, že tento text existuje 
ve třech poněkud odlišných verzích; nalezneme jej v autorově disertaci ( t ý ž : Sociální 
a demografický vývoj jihočeského venkova v 17. a 18. století. Disertační práce na FF UK. Praha 
2002, s. 35–63) a také in t ý ž : Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva 
na jihu Čech v 16. až 18. století, s. 37–65. 
7 G r u l i c h ,  J.: Zkoumání „maličkostí“, s. 521.
8 Tamtéž, s. 523.
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Ad I) Za bezmála čtyři dekády byla publikována řada textů, které se 
snažily více či méně komplexně podat reflexi mikrohistorického bádání 
od prvního koncepčního nástinu z konce sedmdesátých let9 až po poslední 
přehled z nedávné doby.10 Žádný z autorů ale nehledal interakci, případně 
vzájemné spojení mikrohistorie a dějin mentalit. Nepochybně proto, že 
mentalita představuje – zcela zjednodušeně – kolektivní entitu („kolektivní 
reprezentaci  “),11 tedy strukturu jednotlivci poněkud vzdálenou. V případě 
dějin mentalit šlo navíc o produkt francouzské historiografie (škola An-
nales), od které se ta italská svým pojetím mikrohistorie chtěla zásadně 
odlišit. Je tedy zjevné, že Grulichova konstrukce není adekvátní: umístil 
pod jednu střechu různé metodologické a metodické přístupy; badatelé 
na poli dějin mentalit používali často kvantitativní metody.12 

Ad II) V této partii spojil autor přehledu některé koncepty (Gender 
Studies,13 historickou antropologii) s badatelskými technikami či metodi-
kami známými jako prosopografie, ale i s jiným, poněkud širším přístupem, 
jež se nazývá mikroanalýza.14 K tomuto nakupení pojmů ve vztahu ke sle-
dovanému tématu dodávám toto: Mikrohistorie obvykle nepracuje s pojmy 
Gender Studies, region, kvantifikace a zprostředkovaně potom ani s pojmy 
historická antropologie a dějiny každodennosti.15 Pokud chtěl Josef Grulich 
naznačit – ovšem z jeho práce to nevyplývá – že tento shluk tematických 
okruhů ozřejmuje „okolnosti vzniku“, pak tento pohled nedostačuje. Po-
strádám témata, jakými jsou „dějiny zdola“,16 dějiny lidové kultury a další, 

9 G i n z b u r g ,  Carlo –  P o n i ,  Carlo: The Name and the Game. Unequal Exchange 
and the Historical Marketplace. In: Muir, Edward – Ruggiero, Guido (edd.): Microhistory and 
the Lost Peoples of Europe. Baltimore – London 1991 (= Selections from Quaderni storici 
II), s. 1–10 (původně publikováno italsky v roce 1979). Existuje i německý výtah. T í ž : 
Was ist Mikrogeschichte? Geschichtswerkstatt, 1985, Nr. 6, s. 48–52.
10 M a g n ú s s o n ,  Sigurður Gylfi –  S z i j á r t ó ,  István M.: What Is Microhis-
tory? Theory and Practice. London 2013; M a g n ú s s o n ,  Sigurður Gylfi: View into the 
Fragments. An Approach from a Microhistorical Perspective. International Journal of Historical 
Archeology 20, 2016, s. 182–206; t ý ž  –  Ó l a f s s o n ,  Davíð: Minor Knowledge and 
Microhistory. Manuscript Culture in the Nineteenth Century. London 2017 (sic!). 
11 B u r k e ,  Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929–1989). Praha 
2004, s. 19.
12 M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 110–112. 
13 K distanci mezi Gender History a mikrohistorií viz P o m a t a ,  Gianna: Close-Ups 
and Long Shots: Combining Particular and General in Writing the Histories of Women and Men? 
In: Medick, Hans – Trepp, Anne-Charlott (edd.): Geschlechtergeschichte und Allgemeine 
Geschichte. Herausforderungen und Perspektiven. Göttingen 1998, s. 101–124; N o d l , 
Martin: Mikrohistorie a historická antropologie. Dějiny – teorie – kritika 1, 2004, s. 237–252.
14 O vztahu mikroanalýzy a mikrohistorie viz níže.
15 Rozdíly mezi mikrohistorií a každodenností výstižně charakterizoval G r e g o r y , 
Brad S.: Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday Life. History and Theory 39, 
1999, s. 103–104.
16 K r a n t z ,  Frederick: George Rudé and History from Below. In: týž (ed.): History from 
Below. Studies in Popular Protest and Popular Ideology in Honour of George Rudé. Montreal 
1985 (reprint London 1988), s. 3–9; H o b s b a w m ,  Eric J.: History from Below – Some 
Reflections. In: Krantz, Frederick (ed.): History from Below. Studies in Popular Protest and 
Popular Ideology in Honour of George Rudé. Montreal 1985, s. 13–27; S h a r p e ,  Jim: 
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abych představil komplexnější pohled na situaci v historiografickém badání 
poslední třetiny 20. století.

Ad III) a V) Region nikdy nepatřil ani nepatří, a zřejmě ani v bu-
doucnosti patřit nebude, k předmětu zájmu mikrohistorie.17 Prostě proto, 
že zeměpisný rozměr regionu přímo znemožňuje mikrohistorické bádání. 
Je zjevné, že Josef Grulich tento „zmenšený historiografický rozměr“ zaměnil 
s jiným, v mikrohistorii hojně užívaným teritoriálním vymezením, totiž 
s „lokálním“, tedy „místním“, vymezením studia. Celá poměrně rozsáhlá 
argumentace autora, který akcentuje regionalismus, je tak ve sledovaném 
kontextu zavádějící. Jednoduše řečeno jde o jiné historiografické téma.

Ad IV) Spojení mikrohistorie s kvantitativními metodami školy An-
nales představuje nečekaný krok v kontextu Grulichova přehledu. V žádné 
z prací věnovaných základních trendům tohoto směru bádání nenajdeme 
odkazy ani na vliv školy Annales, ani na kvantitativní metody. Vývojová 
logika byla totiž přesně opačná, neboť mikrohistorie vznikla – mimo ji-
né – jako reakce na francouzský strukturalismus, reprezentovaný zejména 
školou Annales.

Poměrně nepochopitelně učinil Josef Grulich z klasického, více než 
tisícistránkového strukturalistického díla Emmanuela Le Roy Ladurie Sed-
láci z Languedocu (Les paysant de Languedoc)18 z roku 1966 jakýsi prototyp 
mikrohistorické studie. V této pasáži byla filozofie mikrohistorických studií 
v zásadě postavena na hlavu, neboť jedním z klíčových důvodů vzniku 
mikrohistorie byla nepochybně snaha vymanit se z vlivu školy Annales; 
o tom nemůže být sporu. 

„Mikrohistorie – (historická) disciplína osvobozující 
od akademických a ideologických rituálů“  19

Ke vzniku nového historiografického konceptu v sedmdesátých letech 
20. století přispělo několik skutečností, které odrážely stav historických 
věd, v první řadě dominanci strukturalismu. V tomto směru převládaly 
zdánlivě objektivní společenské, stejně jako hospodářské výkladové  

History from Below. In: Burke, Peter (ed.): New Perspectives on Historical Writing. Cambridge 
2004, s. 24–41. Srov. Č e c h u r a ,  Jaroslav: Dějiny zdola. Hledání ztracených lidí v 18. sto-
letí. In: Stočes, Jiří – Mušková, Eva et al.: Tenkrát za západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury 
a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. Plzeň 2013, s. 239–256.
17 U l b r i c h t ,  Otto: Mikrogeschichte. Menschen und Konflikte in der Frühen Neuzeit. 
Frankfurt am Main 2009, s. 14. 
18 L e  R o y  L a d u r i e ,  Emmanuel: Les paysans de Languedoc I–II. Paris 1966 
(celkem 1 034 strany!).
19 G r e n d i ,  Edoardo: Ripensare la microstoria. Quaderni storici 86, 1994, s. 546. 
Citováno podle P o m a t a ,  Gianna: Telling the Truth about Micro-History: a Memoir (and 
a Few Reflections). Netværk for historieteori og historiografi, 2000, nr. 3, s. 2.
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modely.20 Jejich vývoj a souvztažnost nebyly určovány historickými vztahy, 
ale zejména vzájemnými logickými vazbami jednotlivých částí struktury. 
V těchto makrohistorických modelech nebylo místo pro živého člověka.21 
„Člověk se stal čárovým kódem.“22 Zejména pro období raného novověku 
byl navíc pociťován až tíživě určující vliv školy Annales23 s jejím téměř 
unifikovaně vypracovaným strukturalistickým instrumentáriem; tato škola 
udávala v dané sféře bezesporu tón jak volenými tématy, tak metodolo-
gickým přístupem.24 

Vedle těchto skutečností nelze podceňovat ani dobové společenské či 
intelektuální klima, v němž rezonovaly jisté alternativní názory na politický 
život; ve společenských vědách se začala pozvolna uplatňovat antropologie 
a zintenzivnil zájem o každodennost. Za této situace se v italské Bologni 
kolem časopisu Quaderni storici zformovala skupina historiků, kteří začali 
hledat koncepční alternativy velkých, strnulých a nehybných dějin, jak je 
produkoval historický strukturalismus s tradiční kvantifikací a sociologicky 
založenými výkladovými modely.25 V těchto souvislostech se v průběhu 
druhé poloviny sedmdesátých let konstituovala „mikrohistorie“. „Šlo 
o italskou cestu k novým sociálním dějinám, o reakci na dějiny jako syntézu.“26 
Tento směr byl od počátku (rok 1977) založen na mikroanalýze;27 tak se 

20 B u r k e ,  P.: Francouzská revoluce v dějepisectví, s. 49–56.
21 Srov. I g g e r s ,  Georg G.: Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Göttingen 1993, 
s. 73–87.
22 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 10.
23 B u r k e ,  P.: Francouzská revoluce v dějepisectví, passim.
24 Tamtéž, s. 55. Srov. rovněž A g u i r r e  R o j a s ,  Carlos Antonio: Die „Schule“ 
der Annales: gestern, heute, morgen. Leipzig 2004; B u r g u i e r e ,  André: The Annales 
School. An Intellectual History. Ithaca 2009.
25 Vývojové peripetie časopisu v dalších letech – i v subjektivním pohledu – zachytila 
pozoruhodně Gianna Pomata. Zdůraznila, že kulturní mikrohistorie prakticky neměla na strán-
kách časopisu své místo. P o m a t a ,  G.: Telling the Truth about Micro-History: a Memoir 
(and a Few Reflections), s. 7, passim.
26 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 12–13.
27 Přehled italského bádání podávají G i n z b u r g ,  C. –  P o n i ,  C.: The Name 
and the Game, passim; G i n z b u r g ,  Carlo: Mikro-Historie. Zwei oder drei Dinge, die ich 
von ihr weiß. Historische Anthropologie 1, 1993, s. 169–194; L e v i ,  Giovanni: On Mi-
crohistory. In: Burke, Peter (ed.): New Perspectives on Historical Writing. Cambridge 2004, 
s. 93–113; P o m a t a ,  G.: Telling the Truth about Micro-History: a Memoir (and a Few Reflec-
tions), passim; C e r u t t i ,  Simona: Microhistory: Social Relations versus Cultural Models? 
In: Castrén, Anna-Maija – Lonkila, Markku – Peltonen, Matti (edd.): Between Sociology 
and History. Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-Building. Helsinki 2004, 
s. 17–40; T r i v e l l a t o ,  Francesca: Is There a Future for Italian Microhistory in the Age 
of Global History? California Italian Studies 2, 2011 [online]. Dostupné z: http://escholarship.
org/uc/item/0z94n9hq#page-1 [cit. 2. 12. 2016]; U l b r i c h t ,  Otto: Mikrogeschichte. 
Versuch einer Vorstellung. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 45, 1994, s. 347–367, 
t ý ž :  Mikrogeschichte, s. 17–21; S c h l u m b o h m ,  Jürgen: Mikrogeschichte – Makro-
geschichte: Zur Eröffnung einer Debatte. In: týž (ed.): Mikrogeschichte – Makrogeschichte: 
komplementär oder inkommensurabel? Göttingen 1998, s. 18–29; U l b r i c h t ,  O.: 
Mikrogeschichte, s. 16–21 aj.; B r o o k s ,  James F. –  D e C o r s e ,  Christopher 
R. N. –  W a l t o n ,  John: Small Worlds. Method, Meaning and Narrative in Microhistory. 
Santa Fe 2008; H i e b l ,  Ewald –  L a n g t h a l e r ,  Ernst: Einleitung: Im Kleinen 
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také program původně nazýval. Teprve od roku 1979 byl spojen s výrazem 
mikrohistorie.28 Klíčovou postavou dění se stal historik Edoardo Grendi 
(1932–1999), který považoval mikrohistorii za více detailní a lépe založe-
nou sociální historii, za „nejlepší použitelný druh sociálních věd  “.29 

Musím uvést jednu nikoli nepodstatnou skutečnost, kterou retrospek-
tivní bádání o počátcích tohoto historiografického směru nereflektovalo: 
U vzniku mikrohistorie jak v Itálii, tak posléze v dalších evropských ze-
mích, stejně jako v zámoří stáli „polem pracující“ historikové, tedy nikoli 
teoretikové, metodologové, kteří kdesi v klidu vlastní pracovny vymýšlejí 
nové koncepty, případně alternativy historického bádání.30 Tento moment 
považuji za dosti závažný, a to zejména proto, že posun badatelského ho-
rizontu se tu děl ruku v ruce s dokonalou znalostí empirického materiálu. 
To patrně velice pozitivně ovlivnilo vnímání prostých aktérů historických 
příběhů, v němž už nešlo o deduktivní postupy uvažování, ale o snahu 
postihnout historickou konkrétnost každodenního života.

S profilováním tohoto směru byly spojeny některé principy. Tím zá-
kladním byl a je nesporně požadavek redukovat (zmenšit) rozměr bádání 
o konkrétním tématu. Neméně důležitá se stala metoda práce s historický-
mi prameny, založená jednak na shromáždění jejich maximálního počtu, 
jednak na následné detailní kvalitativní analýze.31 Odtud už byl jen krok 
k metodickému posunu: základní jednotkou bádání přestala být struktura 
a stal se jí člověk, jednotlivec.32 Současně se badatelé orientovali právě 
na ony zapomenuté, marginální, tedy prosté muže a ženy, šířeji na dolní 
vrstvy společnosti, vnímané ovšem nikoli jako celek, ať strukturovaný, či 
jednolitý. Tak vystupovaly do popředí konkrétní vztahy skutečných osob, 

das Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis. In: tíž (edd.): Im Kleinen das Große 
suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis. Innsbruck 2012, s. 7–21, zejména s. 10–13; 
M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 13–26;  
d e  H a a n ,  Binne –  M i e r a u ,  Konstantin (edd.): Microhistory and the Picaresque 
Novel. A First Exploration into Commensurable Perspectives. Cambridge 2014. Jen bibliograficky 
registruji knihu A g u i r r e  R o j a s ,  Carlos Antonio: Contribución a la historia de la 
microhistoria italina. Madrid 2003.
28 G i n z b u r g ,  C.: Mikro-Historie, s. 10–16; L e v i ,  G.: On Microhistory, s. 94; 
M u i r ,  E.: Introduction: Observing Trifles, s. IX; M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i -
j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 16.
29 M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 17. 
Bibliografii prací Edoarda Grendiho viz in B a l z a r e t t i ,  Ross –  P e a r c e , 
Mark –  W a t k i n s ,  Charles: Ligurian Landscapes. Studies in Archaeology, Geography 
and History in Memory of Edoardo Grendi. Bologna 2004.
30 Č e c h u r a ,  Jaroslav: Antidisciplinování, či disciplinování zdola? Pasáček, zlodějíček, 
sexuální delikvent a aktivní člověk Tomáš Kabourek alias Studnička. In: Kábová, Hana – Čtvrtník, 
Mikuláš (edd.): Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice 
dějepisu. Praha 2012, s. 121–131.
31 M u i r ,  E.: Introduction: Observing Trifles, s. XI, hovoří až o pozitivistických standar-
dech v práci s prameny.
32 Tamtéž, s. IX: „Central their method is tracing the names of individuals.“ P o m a t a , 
G.: Telling the Truth about Micro-History: a Memoir (and a Few Reflections), s. 5.
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a ne tyto osoby jaksi amorfně rozpuštěné v obecných sociálních kategoriích. 
Byl patrný silný důraz na skutečné historické aktéry,33 protože prostí lidé 
jsou v pojetí mikrohistorie aktivními historickými činiteli, ne „slepými (po-
slušnými) loutkami, případně bezmocnými oběťmi  “.34 Odtud už vedla přímá 
cesta k tomu, aby byly mikrohistoricky zpracovávány biografie prostých 
lidí. Současně ale tento zájem mikrohistorie neznamenal, že by se bádání 
posléze vyhýbalo velkým osobám (za všechny jmenujme Galilea Galilei-
ho či Piera della Francesca).35 U nich však byly studovány spíše okrajové 
(přesněji řečeno zdánlivě okrajové) momenty jejich života.

Jistě je na místě otázka, proč se předmětem studia stali právě „lidé 
z dolních vrstev“.36 Odpověď může být i taková, že šlo o zmíněnou snahu 
překonat jednostrannost strukturalistického přístupu, jenž jaksi a priori 
(modelově) vymezil určité parametry pro studium a prezentaci těchto 
společenských vrstev, ale neméně i tradiční zájem historiografie o velké, 
významné osobnosti dějin a jejich biografie. Poněkud se zapomínalo na to, 
že každodenní realita neprivilegovaných osob se mohla až radikálně odlišo-
vat od toho, jak by měli podle představ historiků jednat lidé u pomyslného 
společenského dna. V tomto kontextu by nemělo být přehlédnuto, že zú-
žení rozměru bádání nevedlo současně k redukování významných otázek. 
Italská mikrohistorie si v podstatě kladla „velké historické otázky v malém 
měřítku“, přičemž tyto otázky vycházely z témat aktuálních ve třetí čtvrtině 
20. století.37 Ono zmenšení výseče bádání dovedlo autory ke zjištění, že 
předmětem zkoumání může být jedna jediná ves, případně jediný člověk.38 
S tím byla spojována myšlenka, že daným způsobem mohou být poznány 
skutečnosti, které při tradičním přístupu (rozměru bádání) unikaly pozor-
nosti.39 V tomto kontextu však přicházela ke slovu zvláště pečlivá práce 
s prameny. Nešlo jen o jejich shromáždění v úplnosti, ale důležité byly 

33 K tomu viz doslov G i n z b u r g ,  Carlo: Beweise und Möglichkeiten. Randbemer-
kungen zur Wahrhaftigen Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre. In: Davis, Natalie 
Zemon: Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre. Frankfurt am 
Main 1984, s. 185–213, zde s. 187 (původně publikováno francouzsky v roce 1982). K této 
práci viz níže.
34 L ü d t k e ,  Alf: Einleitung. Was ist und wer treibt Alltagsgeschichte. In: týž (ed.): 
Alltagsgeschichte, Frankfurt am Main – New York 1989, s. 11; U l b r i c h t ,  Otto: Aus 
Marionetten werden Menschen. Die Rückkehr der historischen Individuen in die Geschichte der 
Frühen Neuzeit. In: van Dülmen, Richard – Jung, Vera – Chvojka, Erhard (edd.): Neue Blicke. 
Historische Anthropologie in der Praxis. Wien – Köln – Weimar 1997, s. 13–32.
35 M u i r ,  E.: Introduction: Observing Trifles, s. X. Srov. F e r r o n e ,  Vincenzo – 
F i r p o ,  Massimo: From Inquisitors to Microhistorians: A Critique od Pietro Redonci’s Galileo 
eretico. Journal of Modern History 58, 1986, s. 485–524; G i n z b u r g ,  Carlo: The Enigma 
of Piero. Piero della Francesca. The Baptism. The Arezzo Cycle. The Flagellation. London 1985 
(původně publikováno italsky v roce 1981).
36 U l b r i c h t ,  O.: Aus Marionetten werden Menschen, s. 16.
37 M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 6; 
U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 13.
38 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 13.
39 Tamtéž.
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rovněž některé otázky metodické, které směřovaly k hledání mezer, nedů-
sledností v někdejších systémech života ve společnosti. Neméně podstatné 
bylo přihlédnout k celkovému kontextu, jehož pomocí lze překročit jisté 
předpokládatelné trhliny v samotných pramenech. 

Italská mikrohistorie se záhy rozdělila ve více směrů, z nichž zejména 
dva proudy mají svoje poměrně fixní vymezení: sociální a kulturní. Toto 
členění se vcelku vžilo – ač nebylo ani na Apeninském poloostrově přijato 
bez výjimky40 – a vychází se z něho ve standardních přehledech vývoje 
tohoto historiografického směru.41 Jedním z klíčových pojmů mikrohisto-
rického bádání je spojení „výjimečně normální  “.42 Na tomto místě zatím jen 
stručně uvedu, že zmíněné Grandiho oxymóron (černý diamant)43 vyjadřuje 
myšlenku, že jeden jediný dokument – byť výrazně odlišný od paralelní 
emise sériového charakteru – může vnést nečekané světlo do poněkud 
zamlžené historické konfigurace. 

S tímto přístupem k dokumentaci souvisela i nepochybná nechuť 
italských historiků ke kvantitativním metodám v historiografii. Carlo 
Ginzburg, Carlo Poni a další vystupovali nejednou docela ostře proti 
užívání statistických postupů. Jeden z argumentů představoval názor, že 
sociální historie, která na nich staví, „je zbavena lidského rozměru “.44 I některá 
jiná prohlášení vyznívají poněkud kacířsky, například to, jež se táže, jak 
je možné pochopit každodenní problémy lidí raného novověku z deseti-
letých průměrů cenových řad, zejména obilovin.45 Právě z těchto důvodů 
plynula a plyne jistá skepse mikrohistorie vůči historické demografii,46 
ovšem nikoli plošně. Prameny hromadné povahy (za všechny například 
matriky) jsou sice mezerovité a neúplné, ale na druhé straně odrážejí dílčí 
aspekty každodenního života, o kterých nemáme vždy dostatečné doklady.47 

40 Viz výše uvedené práce k italské mikrohistorii. P o m a t a ,  G.: Telling the Truth 
about Micro-History: a Memoir (and a Few Reflections); M a g n ú s s o n ,  Sigurður Gylfi: 
The Singularization of History: Social History and Microhistory within the Postmodern State of 
Knowledge. Journal of Social History 36, 2003, s. 701–735.
41 M u i r ,  E.: Introduction: Observing Trifles, s. VIII. 
42 Viz níže, kde podávám detailní výklad tohoto pojmu. K němu souhrnně M a g -
n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 180 (podle indexu).
43 Neotřelá charakteristika Jacquese Revela, viz níže.
44 G i n z b u r g ,  C. –  P o n i ,  C.: The Name and the Game, s. 3.
45 Tamtéž: „We are not risking too much, however, if we state that the quantitative study of 
an extended period can also obscure and distort fact.“ Mimochodem k takovému ostrému výpadu 
dodávám, že výše uvedený pokus o přehled v podání Josefa Grulicha, jinak historického de-
mografa, vyznívá docela opačně. K tomu srov. Č e c h u r a ,  Jaroslav: Josef Grulich, Migrace 
městského a venkovského obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750–1824, České Budějovice 2013 
[recenze]. Jihočeský sborník historický 82, 2013, s. 281–291.
46 K tomu již S t o n e ,  Lawrence: The Revival to Narative: Reflections on a New Old 
History. Past and Present, 1979, No. 85, s. 3–24 (citované místo na s. 11–13). Srov. H o b s -
b a w m ,  Eric J.: The Revival of Narrative: Some Comments. Past and Present, 1980, No. 86, 
1980, s. 3–8.
47 G r e g o r y ,  B. S.: Is Small Beautiful?, s. 107.
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Takovéto konstatování platí pro raný novověk či šířeji pro předstatistické 
období dvojnásobně.48

Konečně je nezbytné se stručně dotknout způsobu prezentace mi-
krohistorických textů. Ty byly a jsou založeny výrazně narativně. Usilují 
o maximální sdělnost a srozumitelnost, dokonce byl nejednou proklamován 
dialog se čtenářem. K tomuto cíli směřují například časté citace pramenů. 
I zde šlo dílem o reakci na přehnaný verbální scientismus strukturalistic-
ky orientovaných prací, které bylo nezřídka možno číst jen s nemalými 
obtížemi. Dále se tu promítly i vlastní literární ambice autorů; zejména to 
platí o Carlu Ginzburgovi. Italské mikrohistorii, a to bez ohledu na odlišná 
zaměření jednotlivých proudů, je pak v podstatě až do dnešních dnů spo-
lečný také velmi kritický až odmítavý postoj k postmodernímu relativismu.49

Domenico Scandella alias Menocchio a Santéna

Jakousi vlajkovou lodí italské mikrohistorie se stala kniha Sýr a červi 
Carla Ginzburga, která vyšla v roce 1976 a záhy se stala nejen historickým 
bestsellerem, ale současně vyvolala velké množství debat, polemik či ob-
divných slov i nesmlouvavou kritiku.50 Odvážná rekonstrukce duchovního 
světa friaulského mlynáře z druhé poloviny 16. století a jeho představ 
o světě nepochybně přinesla módu mikrohistoricky založených prací.51 
Základem této knihy jsou výslechové protokoly, které byly interpretovány 
nikoli jako klasický pramen k dějinám kriminality, ale jako zdroj vylíčení 
Menocchiových životních osudů a představ o světě. Menocchio ovšem ne-

48 Kvantitativní přístup k dějinám (v kontextu mikrohistorických studií) byl v posledních 
letech hájen zřídka. Viz S o k o l l ,  Thomas: Kulturanthropologie und Historische Sozial-
wissenschaft. In: Mergel, Thomas – Welskopp, Thomas (edd.): Geschichte zwischen Kultur 
und Gesellschaft. München 1997, s. 258–261. Srov. t ý ž :  Familien hausen. Überlegungen 
zu David Sabeans Studie über Eigentum, Produktion und Familie in Neckarhausen 1700–1870. 
Historische Anthropologie 3, 1995, s. 335–348; G r u l i c h ,  J.: Zkoumání „maličkostí“, 
s. 535–538.
49 G i n z b u r g ,  C.: Mikro-Historie, s. 32–33; P o m a t a ,  G.: Telling the Truth 
about Micro-History: a Memoir (and a Few Reflections); A g o ,  Renata: From the Archives to 
the Library and Back: Culture and Microhistory. In: Castrén, Anna-Maija – Lonkila, Markku – 
Peltonen, Matti (edd.): Between Sociology and History. Essays on Microhistory, Collective 
Action, and Nation-Building. Helsinki 2004, s. 43; U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 37 
aj.; M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 19.
50 G i n z b u r g ,  C.: Sýr a červi (původně publikováno italsky v roce 1976). V tomto 
přehledu vyčleňuji klasickým pracím Carla Ginzburga a Carla Leviho jen minimální prostor. Je 
to proto, že nechci opakovat známé skutečnosti, ale také z toho důvodu, že v mezinárodních 
diskusích jim bylo věnováno tolik místa, že tyto debaty by zasloužily samostatnou – dnes už 
patrně monografickou – reflexi.
51 Srov. Carlo Ginzburg [rozhovor]. In: Pallares-Burke, Maria Lúcia Garcia (ed.): The 
New History. Confessions and Conversations. Cambridge 2002, s. 184–211; G i n z b u r g , 
Carlo: Microhistory: Two or Three Things That I Know about It. Critical Inquiry 20, 1993, s. 10: 
„I believe that I heard of microhistory for the first time from Giovanni Levi in 1977 or 1978, and 
I adopted this previously unheard-of word without asking what it meant literally […].“
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byl pro Carla Ginzburga jen aktérem dějin konce 16. století, ale současně 
představoval určitý typ zanikající či spíše zatlačované lidové kultury. Právě 
tento moment byl předmětem nejedné kritiky, neboť bipolarita „vysoké“ 
a „nízké“ kultury je výrazně deduktivní povahy, právě tak jako okolnost, 
že mlynář jako by ztělesňoval právě onen konflikt kultur.

Jiné východisko nalezneme v monografii Giovanniho Leviho z ro-
ku 1985, který se zabýval jedinou vsí – Santéna v Piemontu v severní 
Itálii – v druhé polovině 17. století.52 Sledoval systémovou změnu v pro-
středí tamního rolnictva. Nemalou roli tu sice sehrával exorcista Giovan 
Battista Chiesa, avšak stejně důležitý (či snad ještě důležitější) je Leviho 
obraz venkovské pospolitosti a vnitřních vazeb mezi jednotlivými obyva-
teli. Zdánlivě klasická otázka, jakou může být cena půdy, mikroanalyticky 
pojednána prozrazuje, že tu panovaly jiné mechanismy než jen snaha získat 
v transakci co nejvíce prostředků. To platilo i o dědičnosti půdy. Byly pro 
ni sice rozhodující příbuzenské vztahy, ale nejednou v intencích jiné logi-
ky, než bychom očekávali. Celkově tu jde o pozoruhodný obraz dobové 
racionality, která se lišila od moderních komerčních principů. Leviho sedlák 
nebyl žádný homo oeconomicus53 a rovněž exorcistova strategie vycházela 
z nehmotných základů.54 V tomto případě jde o nesporné paradigma sociál-
ně orientované mikrohistorie; současně tento příklad ukazuje, že i sociální, 
ekonomická a finanční témata je možné studovat kvalitativně.

Zejména Ginzburgův Menocchio nevyvolal tedy jen čtenářský zájem 
a jistou pochvalnou kritiku. Neméně silná byla poměrně odmítavá polemika 
až nesouhlas s tímto dílem. Jednou byl kritizován pro nesoulad mezi struk-
turou a živým člověkem, jindy bylo Ginzburgovo dílo vnímáno jako projev 
kulturalismu ovlivněného postmodernismem.55 Palle Ove Christiansen vyšel 
z kritiky mikrohistorie z pozice sociálních dějin a Ginzburgovu pracovní 
metodu označil za pokračování empirismu pozdního 19. století.56 Jinak při-
stoupil k hodnocení americký historik kultury Dominick LaCapra.57 Knihu 
Sýr a červi charakterizoval jako „kosmos historika ve 20. století  “, základní 
Ginzburgovu premisu o vztahu lidové a elitní kultury označil za apodik-
tickou a celkové pojetí zhodnotil jako hypotetické. Tento předpokládaný 

52 L e v i ,  Giovanni: Das immaterialle Erbe. Eine bäuerliche Welt an der Schwelle zur Moder-
ne. Berlin 1986 (původně publikováno italsky v roce 1985). Anglicky jako t ý ž :  Inheriting 
Power. The Story of an Exorcist. Chicago 1988. Srov. t ý ž :  Microhistory and the Recovery of 
Complexity. In: Fellman, Susanna – Rahikainen, Marjatta (edd.): Historical Knowledge. In 
Quest of Theory, Method and Evidence. Cambridge 2012, s. 121–132.
53 M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 15.
54 Tamtéž, s. 12.
55 C h r i s t i a n s e n ,  Palle Ove: Construction and Consumption of the Past. From “Mon-
taillou” to the “Name of the Rose”. Ethnologia Europaea 18, 1988, s. 5–24, zejména s. 15–16, 
21–22. Autor je dánský sociální historik.
56 Tamtéž, s. 17.
57 L a C a p r a ,  Dominick: Der Käse und die Würmer. Der Kosmos eines Historikers im 
20. Jahrhundert. In: týž (ed.): Geschichte und Kritik. Frankfurt am Main 1987, s. 38–63.
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dualismus tvoří klíčovou partii polemiky, přičemž Dominick LaCapra došel 
k závěru, že také „Menocchio stojí na pomezí lidové a vládnoucí kultury“.58 
Michael Maurer položil ve své kritice důraz na metodologickou otázku: Jak 
lze z výslechových protokolů rekonstruovat mentální svět Menocchiův?59 
I v jeho textu je silně akcentován vztah ústní a psané kultury. Neméně 
provokovala skutečnost, že se autor Menocchia pokoušel proniknout za ho-
rizont pramene a hledat mezery a nedůslednosti v obou systémech. Michael 
Maurer se ovšem dotkl také vlastní struktury knihy a upozornil například, 
že jisté kapitoly jsou velmi krátké. Některé sporné momenty postihl rovněž 
Pavel Himl.60 Je podstatné zmínit, že v návaznosti na Ginzburgovu knihu 
byl prostřednictvím edice zpřístupněn samotný soudní protokol inkvizič-
ního procesu s Dominicem Scandelou (Menocchiem), a to jak v italském, 
tak v anglickém znění.61

Na tomto místě přirozeně nelze postihnout všechny kritické reakce, 
které vydání knihy Sýr a červi doprovázely. Není to ale nezbytné. Chci 
upozornit hlavně na jednu skutečnost obecnějšího rázu. Je patrné, že přijetí 
nového směru nebylo v kruzích etablovaných historiografických institucí 
ani u koryfejů tradičních, zejména strukturalistických konceptů doprová-
zeno nadšením.62 Bude ještě možnost se s touto otázkou blíže seznámit. 

Italskou mikrohistorii samozřejmě nereprezentovali jen uvedení 
historikové. V jejich blízkosti se objevila řada autorů, kteří (mnohdy ori-
ginálně) rozvíjeli základní principy tohoto historiografického konceptu jak 
metodicky, tak tematicky. Rozšířil se rovněž časový záběr, a to i do oblasti 
moderních dějin. Pro ilustraci uvádím několik jmen: Simona Cerutti,63 Mau-
rizio Gribauldi,64 Guido Ruggiero.65 Tito a další historikové se pokoušejí 
pokračovat v mikrohistoricky orientovaném bádání.

58 Tamtéž, s. 60.
59 M a u r e r ,  Michael: Geschichte und Geschichten. Anmerkungen zum publizistischen 
Ort der neueren „histoire scandaleuse“. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 42, 1991, 
s. 674–691, zejména s. 675–678.
60 H i m l ,  Pavel: Domenico Scandella a Carlo Ginzburg: kariéra jednoho mlynáře a jednoho 
historika. In: Ginzburg, Carlo: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha 
2000, s. 201–218.
61 D e l  C o l ,  Andrea (ed.): Domenico Scandella detto Menocchio. I processi dell’Inquisi-
zione (1583–1599). Pordenone 1990; t ý ž  (ed.): Domenico Scandella known as Menocchio. 
His Trials before the Inquisition (1583–1599). Binghamton 1996.
62 Zejména to platilo pro prostředí (západo)německé historiografie sedmdesátých a osm-
desátých let 20. století.
63 C e r u t t i ,  S.: Microhistory: Social Relations versus Cultural Models?, passim.
64 G r i b a u d i ,  Maurizio: Itinéraires ouvriers. Espaces et groupes sociaux à Turin au 
début du XXe siecle. Paris 1987; t ý ž :  Paris ville ouvrière. Une histoire occultée (1789–1848). 
Paris 2014. Těžiště prací autora leží v 19. století.
65 R u g g i e r o ,  Guido: Binding Passions. Tales of Magic, Marriage, and Power at the End 
of the Renaissance. New York – Oxford 1993; t ý ž :  Machiavelli in Love. Sex, self, and society 
in the Italian Renaissance. Baltimore 2007.
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„[…] vytvořili jsme vlastní formu mikrohistorie“  66 

Také v Německu67 sedmdesátých let 20. století dominoval v histo-
riografii – nejen raného novověku – strukturalismus. Měl zde v podstatě 
dva rozměry: pro sledované období tu kralovalo paradigma školy Annales, 
ale pro dobu počínající rozpadem tradiční společnosti držela pomyslný 
prapor v oblasti sociálních i hospodářských dějin tzv. bielefeldská škola,68 
reprezentovaná především Hansem-Ulrichem Wehlerem (1931–2014)69 
a Jürgenem Kockou.70 Impuls ke změně metodologické orientace sociálních 
věd v sepětí s moderní dobou přinesla zejména velká diskuse o charakteru 
protoindustrializace, spojená s göttingenským Ústavem Maxe Plancka pro 
dějiny (Max-Planck-Institut für Geschichte), jmenovitě zejména s Hansem 
Medickem a Jürgenem Schlumbohmem.71 Není bez významu, že v sedm-
desátých letech 20. století v Göttingen pracoval americký historik David 
Warren Sabean (viz níže). Už od roku 1974 se tu prosazovaly „mikrosociální 
dějiny“ a v osmdesátých letech se dostavily i první výsledky. Ty nalezly 
svou konečnou podobu ve velkých monografiích o farnosti Belm nedaleko 
Osnabrücku od Jürgena Schlumbohma72 a o městečku Laichingen, které 
se nachází severozápadně od města Ulm, od Hanse Medicka.73 

Na první pohled se tyto dvě neobyčejně obsáhlé knihy (mají ko-
lem 700 stran) výrazně liší od výše uvedených italských, ale i jiných  

66 S c h l u m b o h m ,  J.: Mikrogeschichte – Makrogeschichte: Zur Eröffnung einer Debatte, 
s. 27.
67 V dalším textu hovořím pouze o západoněmecké historiografii.
68 H i t z e r ,  Bettina –  W e l s k o p p ,  Thomas (edd.): Die Bielefelder Sozialge-
schichte. Klassische Texte zu einem geschichtswissenschaftlichen Programm und seinen Kontroversen. 
Bielefeld 2010.
69 W e h l e r ,  Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte I–V. München 1987–2008 
(4 900 stran). Srov. N o l t e ,  Paul: Innovation aus Kontinuität. Hans-Ulrich Wehler  
(1931–2014) in der deutschen Geschichtswissenschaft. Historische Zeitschrift, 2014, Bd. 229, 
s. 593–623.
70 Například K o c k a ,  Jürgen: Sozialgeschichte. Begriff – Entwicklung – Probleme. 
Göttingen 1986.
71 Výchozím textem se stala publikace K r i e d t e ,  Peter –  M e d i c k ,  Hans – 
S c h l u m b o h m ,  Jürgen: Industrialisierung vor der Industrialisierung. Gewerbliche 
Warenproduktion auf dem Land in der Formationsperiode des Kapitalismus. Mit Beiträgen von 
Herbert Kisch und Franklin F. Mendels. Göttingen 1977 (kniha vyšla v řadě překladů).
72 S c h l u m b o h m ,  Jürgen: Lebensläufe, Familien und Höfe. Die Bauern und Heuerleute 
des Osnabrückischen Kirchspiels Belm in proto-industrieller Zeit, 1650–1860. Göttingen 1994; 
t ý ž :  Mikrogeschichte – Makrogeschichte: Zur Eröffnung einer Debatte, passim.
73 M e d i c k ,  Hans: Leben und Überleben in Laichingen 1650–1900. Untersuchungen zur 
Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte aus der Perspektive einer lokaler Gesellschaft im frühneu-
zeitlichen Württemberg. Göttingen 1996. Srov. t ý ž :  „Geschichte – für wen?“ Zu einem anstößi-
gen Text von Alf Lüdtke und Hans Medick aus dem Jahr 1977. In: Davis, Belin da – Lindenberger, 
Thomas – Wildt, Michael (edd.): Alltag, Erfahrung, Eigensinn. Historisch-anthropologische 
Erkundungen. Frankfurt am Main – New York 2008, s. 29–42; t ý ž :  Weaving and Surviv-
ing in Laichingen, 1650–1900. Micro-History as History and as Research Experience. In: Scott, 
James C. – Bhatt, Nina (edd.): Agrarian Studies. Synthetic Work at the Cutting Edge. New 
Haven – London 2001, s. 283–296.
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mikrohistorických prací. Rozdílné jsou již svým rozsahem, ale diference 
spočívají i ve stránce koncepční a metodologické. Od klasického mikrohis-
torického kánonu se obě práce liší širokým časovým záběrem, překračujícím 
tři století, stejně jako poměrně výrazným užitím kvantitativních metod, 
zejména v oblasti demografie (je sledována natalita, mortalita i sňatečnost). 
Navzdory těmto specifikům jsou jmenovaní autoři řazeni k mikrohistoric-
kému bádání,74 někdy ovšem s jistou výhradou.75 Zdá se, že zde existoval 
ještě jeden inspirativní zdroj, a sice v podobě britských prácí orientovaných 
na výzkum sociálního profilu jednotlivých vsí;76 na ostrovech jich vzniklo 
několik.77 Osobně mám za to, že göttingenské studie do širokého proudu 
mikrohistorie náležejí, a to již díky výraznému využití pramenů kvalitativní 
povahy pro období od druhé poloviny 18. století; prostřednictvím těchto 
pramenů byl kvantitativně orientovaný výklad výrazně „polidštěn“. 

Německý pokus přiřadit se k „mikrohistorikům ve vsích“78 lze doku-
mentovat na velké monografii Reinera Becka s názvem Unterfinning.79 
Jejím tématem se stala bavorská ves ležící jižně od Augsburgu, v níž žilo 
v 18. století 200 osob. Autor se pokusil, a to s nemalým zdarem, postih-
nout „totalitu“ této lokality, tedy přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo, 
obyvatele vsi ve vzájemných vztazích, jejich vazby k farnímu kostelu, který 
byl mimo jiné nikoliv nevýznamným poskytovatelem úvěru, a k trhu. To 
vše se zaměřením na dobu 18. a 19. století. I v tomto případě jde o vel-
kou monografii, bezmála sedmisetstránkovou.80 Beckova práce rozšířila 
spektrum mikrohistorických studií v nejednom aspektu, například o vhled 
do oblasti ekologických podmínek života lidí v tradiční společnosti. Není 
přitom jedinou „vesnicky“ koncipovanou monografií německé historiogra-
fie.81 V mikrohistorickém bádání však není vnímána jako klasická studie 
tohoto směru82 a považuje se spíše za metodicky mikroanalytickou, ovšem 
strukturálně profilovanou práci.

74 I g g e r s ,  G. G.: Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert, s. 84–87; U l b r i c h t , 
O.: Mikrogeschichte, s. 27–28, 44–47.
75 M a g n ú s s o n ,  S. G. – S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 34–35.
76 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 11, pozn. 12. Vzhledem k jeho úzkých osobním 
vztahům k představitelům göttingenské školy považuji tento názor za velmi pravděpodobný.
77 K tomu viz níže příslušné anglické monografie věnované tomuto tématu.
78 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 27.
79 B e c k ,  Rainer: Unterfinning. Ländliche Welt vor dem Anbruch der Moderne. München 
1993; 20042.
80 K mikrohistorickým textům může být bezesporu počítána rovněž poslední Beckova prá-
ce. B e c k ,  Rainer: Mäuselmacher oder Imagination des Bösen. Ein Hexenprozess 1715–1723. 
München 2011 (1 008 stran!). 
81 Srov. U l b r i c h t ,  Claudia: Shulamit und Margarete. Geschlecht und Religion in 
einer ländlichen Gesellschaft des 18. Jahrhundert. Köln – Weimar – Wien 1999; F e n s k e , 
Michaela: Ein Dorf in Unruhe. Waake im 18. Jahrhundert. Bielefeld 1999; P e t e r s ,  Jan: 
Märkische Lebenswelten. Gesellschaftsgeschichte der Herrschaft Plattenburg-Wilsnack, Prignitz 
1500–1800. Berlin 2007 (852 stran). 
82 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 46: „Beck demonstriert durch die mikroskopische 
Sichtweise wirtschaftliche Grundkategorien, mit denen die ländliche Ökonomie bisher analysiert 
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Fakt, že podobný výzkum nepředstavuje jedinou či výlučnou ně-
meckou variantu mikrohistorie, ukazují práce Otto Ulbrichta z posled-
ního dvacetiletí. Tento autor nejen napsal základní přehled o bádání 
v rámci tohoto směru pro německé publikum, ale zejména zpracoval 
řadu životních osudů mužů a žen z okraje společnosti; můžeme zmínit 
například žebráka Johanna Gottfrieda Kästnera a jeho „svět […] kolem 
roku 1775“.83 Reprezentativní je v daném kontextu Ulbrichtova kniha 
Mikrohistorie (Mikrogeschichte). Je v ní nejen provedena velice důkladná 
reflexe jednotlivých odnoží mikrohistorického bádání, ale nechybějí ani 
výhledy do budoucnosti. Dále je na její ploše prezentováno sedm příběhů 
většinou obyčejných lidí ze 17. až 19. století. Otto Ulbricht se původně 
etabloval jako historik raného novověku84 a jeho hluboké zakotvení v této 
epoše je na jeho pracích dobře patrné. Svým pojetím příběhů se blíží 
kulturnímu směru mikrohistorie, ač osobnosti protagonistů jsou přece 
jen dominantní. K tomuto proudu se řadí také rozměrem tradiční práce 
Wolfganga Behringera věnovaná biografii Chonrada Stoeckhlina, pasáka 
koní z Obersdorfu (podhůří Alp).85 Klíčovým je pro ni rok 1587, kdy ten-
to muž tvrdil, že dokáže komunikovat se svým zemřelým přítelem. I zde 
se na pozadí příběhu, jehož protagonista byl obviněn z čarodějnictví, 
projevuje interakce lidové a elitní kultury.

Rovněž v německé historiografii proběhla v osmdesátých a devade-
sátých letech 20. století poměrně závažná diskuse týkající se dějin každo-
dennosti, mikrohistorie a sociálních dějin a jejich vzájemné interakce. Byla 
poznamenána ostrou obrannou reakcí ze strany uvedených koryfejů biele-
feldské školy.86 Otto Ulbricht označil hledače nových cest za „historické 
heretiky“ a dospěl k závěru, že se mikrohistorie v Německu etablovala nikoli 
díky vědeckým diskusím na toto téma, ale generační výměnou.87 Přitom 
je dobré připomenout, že hlavními kritiky88 recepce a rozšíření mikrohis-
torie v Německu se stali Hans-Ulrich Wehler, Jürgen Kocka a Wolfgang  

wurde.“ Sigurður Gylfi Magnússon a István M. Szijártó toto dílo ve své jinak velmi široké 
bilanci mikrohistorického bádání vůbec neuvádějí.
83 U l b r i c h t ,  Otto: Der Welt eines Bettlers um 1775. Johann Gottfried Kästner. Histo-
rische Anthropologie 2, 1994, s. 371–398. Poněkud přepracované a značně rozšířené vydání 
je k dispozici in t ý ž :  Mikrogeschichte, s. 256–297.
84 U l b r i c h t ,  Otto: Kindsmord und Aufklärung in Deutschland. München 1990.
85 B e h r i n g e r ,  Wolfgang: Chonrad Stoeckhlin und die Nachtschar. Eine Geschichte 
aus frühen Neuzeit. München 1994.
86 Srov. S c h u l z e ,  Winfried (ed.): Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. 
Eine Diskussion. Göttingen 1994; W e h l e r ,  Hans-Ulrich: Die Herausforderung der Kultur-
geschichte. München 1998; H i t z e r ,  B. –  W e l s k o p p ,  T. (edd.): Die Bielefelder 
Sozialgeschichte, passim. Vzhledem k zaměření studie se nemohu naznačenými skutečnostmi 
zabývat podrobněji.
87 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 45 (s odkazy na literaturu, která se dotýká 
těchto diskusí).
88 Detailně tamtéž, s. 49–52 (s odkazy na další literaturu).
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Reinhard.89 Jürgen Kocka dokonce explicitně uvedl: „Už žádná mikrohistorie, 
nýbrž kulturní dějiny.“90 Tyto názory ojediněle přetrvávají dodnes. 

Spor o Bertrande de Rols 

O zvolna se měnícím klimatu v historiografickém bádání sedmde-
sátých a osmdesátých let 20. století svědčí fakt, že vedle rodící se italské 
mikrohistorie se podobným směrem – bez explicitního odkazu a snad i vlivu 
této koncepce, ač jistou inspiraci Ginzburgovým mlynářem Menocchiem 
nelze přehlédnout91 – vydala i kanadsko-americká historička Natalie Zemon 
Davis.92 Autorka se etablovala na poli francouzských dějin 16. století,93 
ovšem v jejím zorném úhlu se ocitli lidé z dolních vrstev společnosti – 
řemeslníci, sedláci, zejména však prosté ženy. Posledně jmenovanými se 
posléze zabývala po celá desetiletí.94 

Název kapitoly odkazuje k filmovému dílu, které je známo přede-
vším v americké variantě jako Návrat Sommersbyho. Původní francouzský 
film, natočený o desetiletí dříve, byl uveden pod titulem Návrat Martina 
Guerra (Le Retour de Martin Guerre).95 Natalie Zemon Davis byla při-
zvána jako poradkyně k jeho natáčení, a protože nebyla s výsledkem 
spokojena, přistoupila k sepsání ústředního příběhu sama.96 Ač se v této 
práci explicitně nehlásí k žádnému ze směrů mikrohistorie, je nesporné, 

89 R e i n h a r d ,  Wolfgang: „Konfessionalisierung“ auf dem Prüfstand. In: Bahlcke, 
Joachim – Strohmayer, Arno (edd.): Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Stuttgart 1999, 
s. 79–86; t ý ž :  Kommentar: Mikrogeschichte und Makrogeschichte. In: von Thiessen, Hillard 
(ed.): Nähe in der Ferne. Personale Verflechtung in den Außenbeziehungen der Frühen 
Neuzeit. Berlin 2005, s. 135–144.
90 Citováno podle D e i l e ,  Lars: Die Sozialgeschichte entlässt ihre Kinder. Archiv für 
Kulturgeschichte 87, 2005, s. 1–25, zde s. 8.
91 Srov. G i n z b u r g ,  C.: Beweise und Möglichkeiten.
92 Stručně již Č e c h u r a ,  Jaroslav: Natalie Zemon Davis. Dějiny a současnost 16, 
1994, č. 6, s. 56. Bibliografii autorčina rozsáhlého díla viz in D i e f e n d o r f ,  Barbara 
B. –  H e s s e ,  Carla (edd.): Culture and Identity in Early Modern Europe (1500–1800). 
Essays in Honor of Natalie Zemon Davis. Ann Arbor 1993, s. 261–270. Viz též Natalie Zemon 
Davis [rozhovor]. In: Pallares-Burke, Maria Lúcia Garcia (ed.): The New History. Confessions 
and Conversations. Cambridge 2002, s. 50–79.
93 D a v i s ,  Natalie Zemon: Society and Culture in Early Modern France. Eight Essays. 
Stanford 1975 (studie z let 1965–1975). Německy jako t á ž :  Humanismus, Narrenherrschaft 
und die Riten der Gewalt. Gesellschaft und Kultur im frühneuzeitlichen Frankreich. Frankfurt am 
Main 1987 (s důležitým doslovem Norberta Schindlera: Für eine Geschichte realer Möglichen, 
s. 328–349).
94 Například D a v i s ,  Natalie Zemon: Ženy na okraji. Tři příběhy ze 17. století. Praha 
2013 (původně publikováno anglicky v roce 1995).
95 Ve francouzském filmu z roku 1982 hrají hlavní role Gérard Depardieu a Nathalie 
Bayle; v americkém remaku z roku 1993 Richard Gere a Jodie Foster.
96 Toto dílo vyšlo česky jako D a v i s o v á ,  Natalie Zemon: Návrat Martina Guerra – 
historický výklad. In: Carriere, Jean-Claude – Vigne, Daniel – Davisová, Natalie Zemon: Návrat 
pravého Sommersbyho. Praha 1998, s. 111–267.
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že toto dílo k danému proudu bádání patří. V podstatě jde o výjimečný 
případ, který dovoluje pochopit v novém světle zákonitosti soužití dvou 
osob,97 a to na pozadí nevšedního manželského trojúhelníku. Mladá dív-
ka jménem Bertrande de Rols byla provdána za Martina Guerra. Manžel 
ji po necelém desetiletí společného soužití opustil a odešel do světa. 
Po uplynutí několika let se ve vsi, kde Bertrande žila, objevil muž, který 
o sobě tvrdil, že je Martin Guerre. Obec i Betrande jej přijaly a žena mu 
posléze porodila dvě děti. Po určité době se objevil na scéně vysloužilý 
voják-invalida, pravý Martin Guerre. Muž, který se za něho vydával, byl 
odsouzen k trestu smrti a oběšen. Tento jedinečný příběh vyvolával 
množství otázek, které se týkaly zejména Bertrandy, ale také skutečnosti, 
za jakých podmínek obec akceptovala nepravého Martina Guerra a jak 
následně vnímala jeho konec.

Příběh Bertrandy de Rols tak, jak jej zachytila Natalie Zemon Davis, 
zaznamenal nemalý úspěch na knižním trhu a současně vyvolal výrazné 
pnutí v mezinárodních historiografických kruzích. Proto budu podrobněji 
sledovat reakce, které tato (příznačně) rozsahem nevelká práce podnítila. 
Přijetí této práce, stejně jako Ginzburgova mlynáře, nebylo zejména v Ně-
mecku (v někdejší Německé spolkové republice, ale nejenom zde) vždy 
pozitivní. Příběh Ginzburgova mlynáře Menocchia byl prezentován jako 
„detektivka“;98 a to nebylo nejostřejší vyjádření. Z pera Michaela Maurera 
jako kritika těchto prací – Carla Ginzburga, Natalie Zemon Davis a Judith 
Brown99 – vyšla studie, v níž je explicitně vyjádřen názor, že „takové slátaniny 
(škváry) nové ,histoire scandaleuse‘ by žádný německý historik nenapsal  “.100 

Michael Maurer kritizoval literární styl práce, ovšem způsobem 
interpretace pramenů se vůbec nezabýval. Ten podrobil detailní analýze 
Robert Finlay.101 Podle něj Natalie Zemon Davis vytvořila druhou verzi 
případu tím, že původní výslech soudce Jeana de Coras, jemuž byl vystaven 
Arnaud du Tilh (tedy falešný Martin Guerre), „pootočila“ a udělala z něho 
osobní příběh Bertrandy de Rols. K tématu přitom neshromáždila žádné 
nové prameny. Robert Finley shledává závažné nedostatky v interpretaci 
a upozorňuje na fakt, že řada psychologizujících výkladů odráží 20. století, 
a nikoli raný novověk. Autorka však ve své odpovědi velmi vehementně 
hájila svůj přístup a poukázala na to, že právě dobový kontext jí pomáhal 
rozšířit možnosti výkladu. S odstupem let se jeví tento spor jako střetnutí 

97 S c h i n d l e r ,  N.: Für eine Geschichte realer Möglichen, s. 343.
98 L a C a p r a ,  D.: Der Käse und die Würmer, s. 46.
99 B r o w n ,  Judith C.: Leidenschaften. Das Leben einer lesbischen Nonne in Italien zur 
Zeit der Renaissance. Stuttgart 1988 (původně publikováno anglicky v roce 1986; do roku 
2011 byla kniha přeložena do 12 jazyků).
100 M a u r e r ,  M.: Geschichte und Geschichten.
101 F i n l a y ,  Robert: The Refashioning of Martin Guerre. The American Historical Re-
view 93, 1988, s. 553–571. Viz i odpověď D a v i s ,  Natalie Zemon: “On the Lame”. The 
American Historical Review 93, 1988, s. 572–603.
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starého a nového v historickém bádání posledních dekád 20. století.102 Palle 
Ove Christiansen hodnotí práci Natalie Zemon Davis výše než Ginzburgova 
mlynáře, případně Ladurieho Montaillou.103 

Zcela odlišným přístupem k mikrohistorickému bádání se stal ori-
ginální koncept amerického historika Davida Warrena Sabeana, který 
napsal třísvazkovou monografii o württemberské vsi Neckarhausen (ležící 
na východ od Heidelbergu).104 Autor si vybral tuto lokalitu proto, že je 
naprosto bezvýznamná, tuctová či, chcete-li, nereprezentativní. Orientace 
na jednotlivé aktéry a jejich konání představuje podle autora docela jinou 
kvalitu, poněvadž nejde o ilustraci jednání lidí, ale o to, jak někteří lidí 
skutečně jednali.105 David Warren Sabean vždy odmítal sledovat životní 
osudy jednotlivců jako typické příběhy, ač takovými mohly být. Doslova 
konstatoval: „Zobecnění představuje spíše nezajímavý problém, pro který je lepší 
se obrátit na systematické vědní disciplíny.“ Autor jednoznačně akcentoval 
konkrétní historický, mikroanalytický přístup, který je důležitější než jaká-
koli generalizace, hrozící „bezpohlavním“ zploštěním. Mylný je tedy podle 
něho názor, že určitý konkrétní, nejednou neopakovatelný způsob jednání 
či rozhodování muže nebo ženy by se musel zobecňovat, či dokonce vnímat 
a vykládat pod zorným úhlem apriorní představy, že ves, městečko, ale také 
jednotlivec mohou, ba přímo musí představovat „reprezentativní výběr“.106 

Při takovém mikrohistorickém postupu jsou patrně klíčové dvě základ-
ní věci. Tou první musí být zasazení každého jednotlivce, případně na první 
pohled marginální skutečnosti do lokálního kontextu. S tím souvisí druhá 
nezbytnost, jíž je maximální využívání disponibilních pramenů: matrik, 
pozemkových knih, urbářů, katastrů, majetkových kontraktů, posledních 
vůlí, ale i kriminálních akt, agendy různých přestupků (krádeže v lese), 

102 K tomu viz M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhis-
tory?, s. 51–52, 103–106.
103 C h r i s t i a n s e n ,  P. O.: Construction and Consumption of the Past, s. 17–18. 
Autorku považuje za stoupence směru, který by bylo možné nazvat Little History.
104 S a b e a n ,  David Warren: Power in Blood. Popular Culture & Village Discourse in Early 
Modern Germany. Cambridge 1984; t ý ž :  Property, Production, and Family in Neckarhausen, 
1700–1870. Cambridge 1990; t ý ž :  Kinship in Neckarhausen, 1700–1870. Cambridge 1998. 
Srov. G r a y ,  Marion W.: Microhistory as Universal History [recenze]. Central European 
History 34, 2001, s. 419–431.
105 S a b e a n ,  D. W.: Power in Blood, s. 261: „There not illustrations of the way people 
acted but are the ways some people actually did act. I will not justify them as typical stories, although 
they may be so, because we are concerned with the logic of social action not its typicality, which is 
a rather uninteresting problem, better left to the taxonomical sciences.“
106 G r u l i c h ,  J.: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech 
v 16. až 18. století, s. 61. Na druhé straně David Warren Sabean explicitně odmítl generalizaci, 
stejně jako myšlenku, že by ves Neckarhausen představovala jakýsi reprezentativní vzorek. 
S a b e a n ,  D. W.: Power in Blood, s. 7–15. Autorův neotřelý a koncepčně sevřený způsob 
argumentace je velice pozoruhodný. Srov. G r a y ,  Marion W.: Microhistory as Universal 
History, passim. Srov. rovněž postup, který volila Christine Fertig při výběru westfálských vsí 
Löhne a Borgerl. F e r t i g ,  Christine: Familie, verwandtschaftliche Netzwerke und Klassen-
bildung im ländlichen Westfalen (1750–1874). Stuttgart 2012, s. 4–7, 77–79.
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sexuálních deliktů a podobně. David Warren Sabean se rozhodně neopíral 
o italskou mikrohistorii, ale jeho metodologickými východisky byly zejména 
antropologické studie mimoevropských společností, zejména malých loka-
lit.107 Jisté však je, že jeho přístup k tématu v monografii, na níž pracoval 
dvacet let,108 lze označit za velmi originální a inovativní.

Nemusíme sice s tímto radikálním koncepčním přístupem vždy sou-
hlasit, ale přinejmenším je nezbytné obdivovat historikův nekompromisní 
postoj k tématu a metodice jeho zpracování, včetně silné nechuti ke kvan-
tifikaci všeho druhu, jež mu také byla vytýkána.109 David Warren Sabean 
nicméně prokázal, že studium vztahů mezi jedinci nemusí být založeno 
na statistickém materiálu a že je možno uchovat jejich individualitu. V mo-
nografii o příbuzenství v Neckarhausenu dokonce podobným způsobem 
sleduje jako genealog 13 rodin a jejich příbuzenské vztahy, které považoval 
v této lokální společnosti za klíčové. Jde tu o koncepční alternativu. Autor 
v zásadě spojil populační změny (včetně individuálních osudů), agrární 
technologii a systém hospodaření do jedné výkladové linie.110 V poslední 
reflexi stavu bádání je Sabeanova monografie s jistými rozpaky přijata jako 
součást mikrohistorického výzkumu.111 

Lze snad říci, že dvěma uvedeným čelným osobnostem americké 
historiografie současnosti, jež uplatňují rozdílné přístupy k historické látce, 
je společné hledání – na jedné straně výrazné osobnosti jihofrancouzského 
venkova, na druhé potom všedně nevšedního života jedné württemberské 
vsi. Americké mikrohistorické bádání uplynulých let se soustředilo převážně 
na 19. století.112 Nechybějí však přirozeně ani monografie věnované ranému 
novověku. Typické je i geografické rozdělení: část historiků se zabývá, jak 
je u zámořských autorů zvykem, evropskými dějinami, další potom dějinami 
americkými. K těm, kteří se věnovali starému kontinentu, patří Peter Lake. 
Ve svých prácích z anglických dějin první poloviny 17. století sleduje poli-
tické děje prizmatem dvou mužů (ortodoxního pastora Stephena Denisona 
a Johna Etheringtona), zástupců dvou různých konfesí. V tomto případě 
jde v zásadě o mikropolitické, částečně ovšem i náboženské dějiny, v nichž 

107 S a b e a n ,  D. W.: Power in Blood, s. 1–38. Ostatně nepřekvapuje, že první díl mo-
nografie vyšel v řadě Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology.
108 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 43.
109 S o k o l l ,  T.: Familien hausen, passim. Autor rovněž opakovaně pléduje pro průměrné 
hodnoty všeho druhu.
110 Srov. M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, 
s. 45–46.
111 Tamtéž, s. 46.
112 Přehled přináší U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 23–25, 41–43; t ý ž :  Diver-
gierende Pfade der Mikrogeschichte. Aspekte der Rezeptionsgeschichte. In: Hiebl, Ewald – Langthaler, 
Ernst (edd.): Im Kleinen das Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis. Innsbruck 
2012, s. 30–33; M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, 
passim. 



380

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

se konfrontace dvou mužů odehrává.113 V této souvislosti může být jme-
nován i Joel Harrington, který se zabývá německými dějinami, například 
historickou kriminalitou, a to převážně v 16. století.114

K americkým dějinám 18. století obrátil pozornost John Demos. Stu-
doval osudy Eunice Williams, kterou v roce 1704 jako dítě unesli indiáni 
a jež se posléze za jednoho z nich provdala. Těžiště prací většiny amerických 
autorů, které je možné zařadit do kategorie mikrohistorie, spočívá právě 
v biografiích nejrůznějších osob z 18. a zejména 19. století. Mnoho místa 
v nich zaujímají případy či lépe řečeno příběhy osob, nejednou okrajové-
ho společenského postavení, které byly spojeny se zločinem či prostitucí. 
Příkladem jsou osudy krásné prodavačky cigaret Mary Rogers, která byla 
zavražděna.115 Pro autory takovýchto prací, jichž je dlouhá řada, byly samot-
né příběhy nejednou důležitější než detailní zpracování dokumentů, kterých 
je pro 19. století (například u kriminálně založených případů) dostatek 
a vyznačují se důrazem na detaily. Krátce řečeno, autoři-historikové, jimž 
bylo společné zaměření na prostého člověka,116 vycházeli vstříc nárokům 
či zálibám amerických čtenářů. 

V tomto kontextu bychom ale neměli opomíjet některé důležité ediční 
podniky, které přiblížily nejen americkému, ale všemu anglicky mluvícímu 
publiku řadu prací italské mikrohistorie. Klíčový význam měl sborník Mik-
rohistorie a ztracení lidé v Evropě (Microhistory and the Lost People in Europe) 
z roku 1991, s důležitou předmluvou Edwarda Muira.117 Spolu s Guidem 
Ruggierem vydali několik svazků studií z časopisu Quaderni storici.118 Ty 
plnily v případě italských prací stejnou funkci jako výbory studií z časopisu 
Annales v překladu do angličtiny, jež uspořádal Peter Burke.119

113 L a k e ,  Peter: The Boxmaker’s Revenge. “Ortodoxy”, “Heterodoxy” and Politics of the 
Parish in Early Stuart London. Stanford 2001.
114 H a r r i n g t o n ,  Joel F.: Tortured Truths: The Self-Expositions of Career Juvenile 
Criminal in Early Modern Nuremberg. German History 23, 2005, s. 143–171; t ý ž :  The Un-
wanted Child. The Fate of Orphans, Foundlings, and Juvenile Criminals in Early Modern 
Germany. Chicago – London 2009.
115 S r e b n i c k ,  Amy Gilman: The Mysterious Death of Mary Rogers. Sex and Culture 
in Nineteenth-Century New York. New York 1995.
116 Srov. U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 25–26.
117 M u i r ,  E.: Introduction: Observing Trifles, passim.
118 M u i r ,  Edward –  R u g g i e r o ,  Guido (edd.): Sex and Gender in Historical 
Perspective. Baltimore 1990 (= Selections from Quaderni storici I; 264 stran); t í ž :  Micro-
history and the Lost Peoples of Europe. Baltimore – London 1991 (= Selections from Quaderni 
storici II; 240 stran); t í ž :  History from Crime. Baltimore 1993 (= Selections from Quaderni 
storici III; 236 stran).
119 Například B u r k e ,  Peter (ed.): Economy and Society in Early Modern Europe. Essays 
from Annales. London 1972; t ý ž :  Sociology and History. London 1980.
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Z francouzské mikrohistorie

Uvedl jsem již, že mikrohistorie vznikla – mimo jiné – jako opozice 
vůči dominantní škole Annales. Přesto však francouzské prostředí vydalo 
některá zásadní díla, která patří mezi klíčové práce z oblasti mikrohisto-
rie. Nebyly však, alespoň zpočátku, inspirovány italskými otci-zakladateli 
tohoto směru. Primárně toto konstatování platí pro Emmanuela Le Roy 
Ladurieho. Již bylo zmíněno jeho klasické strukturalistické dílo s názvem 
Sedláci z Languedocu, které vyšlo v roce 1966. Jen o rok později publikoval 
monografii zcela ve stylu školy Annales o dějinách podnebí. V roce 1975 
se však obrátil tematicky i metodologicky docela jiným, zásadně odlišným 
směrem. Nepochybně na základě znalosti pramenů z oblasti Languedocu, 
stejně jako antropologické metodologie a strategie výzkumu vzniklo nej-
slavnější dílo tohoto francouzského historika: Montaillou, okcitánská vesnice 
v letech 1294–1324.120 Kniha je založena na výslechovém protokolu Jacque-
se Fourniera, budoucího papeže Benedikta XII. Předmětem inkvizičního 
vyšetřování se stala malá ves Montaillou v podhůří Pyrenejí.

Emmanuel Le Roy Ladurie ovšem nesleduje linii či postup vyšetřování, 
ale snaží se vhlédnout do každodennosti podhorské vísky, a to na základě 
metody, kterou aplikovali antropologové.121 „Montaillou je raný příklad toho, 
co bylo později nazváno ,mikrohistorií‘.“122 Jako jeden z prvních historiků 
využil výslechový protokol pro podání obrazu každodenního života sle-
dované vsi. To vzbudilo nejen pochvalné reakce, ale patrně ještě silnější 
kritiku.123 Směřovala zejména k práci s prameny a vedle toho k problému 
typičnosti či reprezentativnosti. Jde ostatně o jednu ze základních otázek 
mikrohistorie, s níž je spojena poměrně obsažná a diferencovaná diskuse.

120 L e  R o y  L a d u r i e ,  Emmanuel: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324. 
Praha 2005 (původně publikováno francouzsky v roce 1975; 642 stran). Anglicky kniha vyšla 
jako t ý ž :  Montaillou. Cathars and Catholics in a French Village, 1294–1324. London 1978; 
německy jako t ý ž :  Montaillou. Ein Dorf vor dem Inquisitor 1294–1324. Frankfurt am Main 
1983. Klíčové bylo vydání výslechového protokolu Jacquese Fourniera. Le registre d’inquisition 
de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318–1325) I–III. Ed. J. Duvernoy. Toulouse 1965.
121 Detailně B u r k e ,  P.: Francouzská revoluce v dějepisectví, s. 73–75.
122 Tamtéž, s. 74.
123 D a v i s ,  Natalie Zemon: Les conteurs de Montaillou. Annales, E. S. C. 34, 1979, 
s. 61–73; B o y l e ,  Leonard: Montaillou Revisited. In: Raftis, James Ambrose (ed.): Path-
ways to Medieval Peasants. Toronto 1981, s. 119–140. Bilanci polemik představila Y a h i l , 
Edna Ruth: Revisiting Montaillou. Comitatus. A Journal of Medieval and Renaissance Studies 
33, 2002, s. 149–165. Zajímavý pokus o alternativu přinesl B e n a d ,  Matthias: Domus und 
Religion in Montaillou. Katholische Kirche und Katharismus im Überlebenskampf der Familie des 
Pfarrers Petrus Clerici am Anfang des 14. Jahrhunderts. Tübingen 1990. Přehled doplňuji o titul 
P h i l l i p s ,  Mark Salber: Histories, Micro- and Literacy: Problems of Genre and Distance. 
New Literary History 34, 2003, s. 211–229. Srov. také Z b í r a l ,  David: „Bylo a bude, 
svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží“. „Alternativní“ sexuální morálky a jejich regulace 
v inkvizičním registru Jakuba Fourniera. Dějiny – teorie – kritika 2, 2008, s. 191–217.
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Dalším Ladurieho dílem je Masopust v Romansu124 z roku 1978. 
Tematicky je opět originální, neboť obrací pozornost do roku 1580, kdy 
se masopustní veselí v městečku Romans postupně zvrhlo v masakr, jímž 
vyvřely na povrh letité spory, antagonismy či nenávist. Práce překvapuje 
živou narativností se smyslem pro zachycení detailu. Ani po vydání této 
monografie se autor nepřestal zcela orientovat na „malý rozměr bádání“.125 
To, co si zaslouží mimořádnou pozornost, je jeho schopnost střídat styly, 
koncepty i metodologické přístupy v jednotlivých textech, které vyšly 
v posledních desetiletích (v podstatě každý rok jedna). Jde o více než dvě 
desítky titulů, přičemž se střídají práce o francouzském rolnictví v raném 
novověku i v delším časovém záběru s publikacemi o dějinách klimatu či 
s monografií o Henrim de Saint-Simon; a tím není výčet Ladurieho textů 
ukončen.126

Z francouzských historiků se fenoménem mikrohistorie zabýval spe-
ciálně Jacques Revel. Věnoval se teoretickým implikacím konceptu, a to 
v úzkém spojení zejména s italskými mikrohistoriky. Jacques Revel se snažil 
integrovat tento směr do historických věd a hledal spíše jeho pozitivní 
než negativní stránky.127 Je zajímavé, že ve Francii pracují někteří italští 
mikrohistorikové, například Maurizio Gribaudi (viz výše). Ale soudě podle 
posledních prací, jejich přístup k tématům přestal být mikrohistorický.

Mikrohistorie na britských ostrovech 

Rovněž britská studia na poli mikrohistorie mají svoji vlastní „před-
historii“, která je dána tamější svébytnou badatelskou tradicí a orientací. 
Zejména oblast sociálních dějin zde byla dlouhodobě spjata se zájmem 
o lokální prostor či o jednotlivce.128 Řada podobně zaměřených textů vyšla 
již na počátku sedmdesátými let 20. století. Z nich si nepochybně zaslou-
ží pozornost práce Alana Macfarlana v podobě biografie klerika Ralpha 

124 L e  R o y  L a d u r i e ,  Emmanuel: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční 
středu 1579–1580. Praha 2001 (původně publikováno francouzsky v roce 1979). Německy 
kniha vyšla jako t ý ž :  Karneval in Romans. Von Lichtmeß bis Aschermittwoch 1579–1580. 
Stuttgart 1982; anglicky jako t ý ž :  Carnival. A People’s Uprising at Romans 1579–1580. 
London 1979.
125 L e  R o y  L a d u r i e ,  Emmanuel: Le Siècle des Platter I. Le mendiant et le pro-
fesseur. Paris 1997; II. Le voyage de Thomas Platter. Paris 2000; III. L’Europe de Thomas Platter. 
Paris 2006.
126 Podle katalogu Francouzské národní knihovny (Bibliothèque nationale de France).
127 R e v e l ,  Jacques (ed.): Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience. Paris 1996. 
Předmluva ke sborníku vyšla anglicky jako t ý ž :  Microanalysis and the Construction of the 
Social. In: týž – Hunt, Lynn (edd.): Histories. French Construction of the Past. New York 
1995, s. 492–502.
128 Srov. R e a y ,  Barry: Microhistories. Demography, Society and Culture in Rural England, 
1800–1930. Cambridge 1996, s. 259–262 (bilance).
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Josselina,129 jež vznikla pod vlivem významného antropologa Edwarda 
Evanse-Pritcharda. Jiný přístup je patrný v publikaci o vsi Terling, kterou 
v roce 1979 vydali David Levine a Keith Wrigtson.130 Nechybějí v ní sice 
demografické analýzy, ale kniha obsahuje i partie, které se zabývají příbu-
zenskými vztahy či kulturním horizontem dané vesničky. Uvedené tradice 
se anglické bádání drží dodnes.131 Ovšem pod vlivem mezinárodních mik-
rohistorických studií vznikla i řada prací, které většinou směřují k biografii. 
Lze uvést studii Harolda Samuela Stonea o svatém Augustinovi,132 knihu 
Jamese Shapira věnovanou roku 1599 v životě Williama Shakespeara133 
nebo publikaci Alana Marshalla, jež se zabývá analýzou „podivné smrti“ 
Edmunda Godfreye v roce 1678.134

Eamon Duffy135 pojednal o malé odlehlé vísce Morebath, kde přes 
půl století působil jako farář Christopfer Trychay, a o varietách veřejného 
života uvedené lokality. Sama práce se však k mikrohistorii nehlásí. Docela 
jiný přístup zvolil Jeremy Boulton v knize o poměrech v raněnovověkém 
Londýně z pohledu obecního písaře.136 Je patrné, že v anglické historio-
grafii byl mikroanalytický přístup přítomen již před tím, než se tu projevily 
jakékoli vlivy mikrohistorie či pokusy o její recepci. To je velmi dobře 
vidět na díle Jamese Holta o Robinu Hoodovi z roku 1982. Zcela odlišné 
pojetí představuje práce zabývající se událostí z dubna 1779, kdy James 
Hackman před londýnskou Covent Garden zastřelil Marthu Ray.137 Důležité 
je, že nešlo o obyčejného vraha, ale o významného vojenského činitele, 
a že zmíněná žena byla milenkou prvního lorda admirality.

Britské bádání pracuje s pojmem mikrohistorie běžně, ale jak je 
u anglosaských autorů obvyklé, operuje s ním poměrně velmi volně, ni-
koli dogmaticky. Nikde nenacházíme pokusy o bližší definiční upřesnění 

129 M a c f a r l a n e ,  Alan: The Family Life of Ralph Josselin. A Seventeenth-Century 
Clergyman. An Essay in Historical Anthropology. Cambridge 1970; 19772; t ý ž  (ed.): Diary 
of Ralph Josselin, 1616–1683. Cambridge 1991
130 W r i g h t s o n ,  Keith –  L e v i n e ,  David: Poverty and Piety in an English 
Village. Terling, 1525–1700. New York 1979; 19952.
131 F r e n c h ,  Henry R. –  H o y l e ,  Richard W.: The Character of English Rural 
Society. Earls Colne, 1550–1750. Manchester 2007.
132 S t o n e ,  Harold Samuel: St. Augustine’s Bones. A Microhistory. Amherst – Boston 
2003.
133 S h a p i r o ,  James: A Year in the Life of William Shakespeare. 1599. London 2005. 
Srov. t ý ž :  Shakespeare and the Jews. New York 1996.
134 M a r s h a l l ,  Alan: The Strange Death of Edmund Godfrey. Plots and Politics in Re-
storation London. Stroud 1999.
135 D u f f y ,  Eamon: The Voices of Morebath. Reformation and Rebellion in an English 
Village. New Haven 2001. 
136 B o u l t o n ,  Jeremy: Neighbourhood and Society. A London Suburb in the Seventeenth 
Century. Cambridge 1987, 20052, s. 113–141 (kapitola „Microhistory in Early Modern Lon-
don“).
137 B r e w e r ,  John: Sentimental Murder. Love and Madness in the Eighteenth Century. 
London 2004. Důležitý je také text t ý ž :  Microhistory and the Histories of Everyday Life. 
Cultural and Social History 7, 2010, s. 87–109.
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a za reprezentanty tohoto směru jsou někdy označovány i práce, které mají 
s mikrohistorií jen máloco společného.138

Základní otázky  
aneb Sporné/nesporné rysy mikrohistorických studií

Změna měřítka výzkumu

Klíčovým požadavkem mikrohistorického přístupu k dějinám je 
zmenšení měřítka výzkumu. Nikoli celozemský, český či moravský, pří-
padně regionální záběr,139 ale zacílení na jednu, dvě či tři lokality určitého 
panství. Může jít ovšem také pouze o jednoho jediného člověka.140 Podle 
jakého klíče se provádí výběr? Ne již na základě reprezentativnosti (pokud 
vůbec o něčem takovém můžeme v sepětí s tradiční společností hovořit) či 
možnosti generalizovat dílčí závěry. Za velmi inspirativní považuji zmíněný 
přístup Davida Warrena Sabeana.141 Autor si zvolil lokalitu Neckarhausen 
proto, že je naprosto bezvýznamná, tuctová či nereprezentativní. Ostatně 
nejinak jsem si před lety vybral jako téma své práce jihočeskou ves Pele-
jovice.142 Autor velké monografie o jedné obyčejné vsi ve Württembersku 
jednoznačně akcentuje mikroanalytický přístup, který je podstatnější 
a důležitější než jakákoli generalizace, hrozící bezpohlavním zploštěním.

Pro odhalení charakteru badatelské strategie může být signifikantní, 
jakým způsobem přistupovali autoři k volbě lokalit. Většinou je zaujalo 
bohatství pramenů. Tak tomu bylo již v případě práce o anglické vísce 
Terling z druhé poloviny sedmdesátých let 20. století.143 Giovanni Levi si 
vybral „obyčejnou ves“ Santéna v Piemontu,144 zatímco Angélique Janssens 
volila městečko Tilburg, protože odpovídalo jejím metodologickým vý-
chodiskům.145 Jürgen Schlumbohm se podobnou otázkou u farnosti Belm 

138 Podle M a g n ú s s o n ,  S. G. – S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, 
s. 50.
139 K tomu srov. G r u l i c h ,  J.: Zkoumání „maličkostí“, s. 538–540.
140 Například U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 13. Srov. t ý ž :  Aus Marionetten 
werden Menschen, s. 16: „[nicht] Geschichte des Kleinen, sondern Geschichte der kleinen Einheit  “. 
Srov. M a g n ú s s o n ,  S. G. – S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 7: „If 
historians choose a higher level a bigger object of investigation, they risk losing either the complexity 
of the past or their readers.“
141 S a b e a n ,  D. W.: Power in Blood; t ý ž :  Power in Blood, passim; t ý ž :  Kinship 
in Neckarhausen, 1700–1870, passim.
142 Č e c h u r a ,  Jaroslav –  Č e c h u r o v á ,  Jana: Mobilita v jedné české pobělohor-
ské vsi: Pelejovice 1650–1700. In: Kárník, Zdeněk – Štaif, Jiří (edd.): K novověkým sociálním 
dějinám českých zemí I. Čechy mezi tradicí a modernizací. 1566–1848. Praha 1999, s. 94–124.
143 W r i g h t s o n ,  K. –  L e v i n e ,  D.: Poverty and Piety in an English Village, 
s. IX, 186.
144 L e v i ,  G.: Das immaterialle Erbe, s. 10.
145 J a n s s e n s ,  Angélique: Family and Social Change. The Household as a Process in 
an Industrializing Community. Cambridge 1993, s. 25.
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nezabýval146 a Hans Medick hovořil o kontextu, ve kterém se městečko 
Laichingen v raném novověku nacházelo.147 Georg Fertig vyzdvihuje vý-
povědní hodnotu pramenů.148 V dalších pracích, které tento autor vydal 
společně se svou manželkou Christine, je akcentována různost tematizo-
vaných obcí v jakémsi „spektru možného“.149 Etnolog Wolfram Aichinger 
si vybral kastilskou vesničku Almendral v první polovině 20. století jako 
„jednu z mnohých“.150 Netřeba výčet dále rozšiřovat. Je totiž zřejmé, že 
aspekt reprezentativnosti nehrál při výběru studovaných lokalit žádnou 
dominantní roli. Nicméně tato otázka se nad zmíněnými studiemi neustále 
vznáší jako nezodpovězená.151 

Třetím závažným momentem v tomto kontextu by měla být dlou-
hodobá orientace na jedno konkrétní panství, kde se vybrané lokality 
nacházejí. Primárním kritériem je zde dostatečně bohatá dokumentace. 
Ke standardům mezinárodního bádání dnes patří skutečnost, že se autor 
badatelsky koncentruje na jedno panství po dobu patnácti i více let,152 
protože jedině tak lze odhalit kontext jednání jednotlivců v raněnovověké 
době. Dokladů pro to je řada. 

Naznačená kritéria je velmi vhodné hned na tomto místě konkretizo-
vat, aby bylo zřejmé, že nejde jen o jakési obecné proklamace. S uvedenou 
strategií zmenšení měřítka souvisejí od počátku mikrohistorických studií 
zmíněné otázky jak po reprezentativnosti bádání, tak možnosti zobecnění 
čili generalizace. Většina autorů na poli mikrohistorie tento požadavek 
jednoduše odmítá.153 Převažují totiž názory, že i sledování pouhého jedince 
obsahuje v sobě prvek zobecnění a totéž v podstatě platí i o studiu lokalit.

A nemusí být každý friaulský mlynář; vezměme například dva ji-
hočeské muže a jejich rozdílné životní osudy. Jeden z nich se jmenoval 

146 S c h l u m b o h m ,  J.: Lebensläufe, Familien und Höfe, passim.
147 M e d i c k ,  H.: Leben und Überleben in Laichingen 1650–1900, passim; t ý ž : 
Weaving and Surviving in Laichingen, 1650–1900.
148 F e r t i g ,  Georg: Lokales Leben, atlantische Welt. Die Entscheidung zur Auswanderung 
vom Rhein nach Nordamerika im 18. Jahrhundert. Osnabrück 2000, s. 201.
149 F e r t i g ,  Georg: Äcker, Wirte, Gaben. Ländlicher Bodenmarkt und liberale Eigentums-
ordnung im Westfalen des 19. Jahrhunderts. Berlin 2007; F e r t i g ,  C.: Familie, verwandt-
schaftliche Netzwerke und Klassenbildung im ländlichen Westfalen (1750–1874), s. 4–7, 77–79.
150 A i c h i n g e r ,  Wolfram: Almendral. Zur popularen Kultur eines kastilischen Gebirgs-
dorfes. Wien 2001, s. 8.
151 Výrazně B u r k e ,  Peter: History and Social Theory. Cambridge 1992, s. 41; B e l l , 
David A.: Total History and Microhistory. The French and Italian Paradigms. In: Kramer, Lloyd – 
Maza, Sara (edd.): A Companion to Western Historical Thought. Malden – Oxford 2002, 
s. 262–276, zde s. 273.
152 David Warren Sabean pracoval na prvním dílu uvedené monografie o Neckarhausenu 
20 let (!). S o k o l l ,  T.: Familien hausen, s. 337.
153 Jde o jeden ze zásadních teorémů mikrohistorie. Viz G i n z b u r g ,  C. –  P o n i , 
C.: Was ist Mikrogeschichte?, s. 51; t í ž :  The Name and the Game, s. 9; U l b r i c h t ,  O.: 
Mikrogeschichte. Versuch einer Vorstellung, s. 359–360, 362–263; M e d i c k ,  Hans: Mikro-
Historie. In: Schulze, Winfried (ed.): Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. Eine 
Diskussion. Göttingen 1994, s. 45–46; L e v i ,  G.: On Microhistory, s. 109–110.
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Tomáš Kabourek.154 Po mladickém deliktu spočívajícím v tom, že přivedl 
do jiného stavu dvě sestry, byl úředně anulován jeho sňatek s jednou 
z nich. A tento muž, pasáček, který prošel řadou jihočeských panství, do-
nutil nakonec knížete Schwarzenberga, aby mu pomohl získat papežský 
dispens, jímž by byl uznán jeho sňatek za právoplatný a díky němuž by 
byly děti z tohoto svazku považovány za manželské. Tento tlak zdola trval 
celých šestnáct let a v roce 1695 nakonec přinesl své ovoce. Druhý muž se 
jmenoval Karel Kočka155 a žil v letech 1694–1758. Jako dvacetiletý se stal 
sedlákem, ovšem o pár let později zkrachoval a začal se živit jako tesař. 
Nějaký čas pobýval na Moravě a posléze putoval vesnicemi třeboňského 
panství. Měl poměr s řadou žen a se třemi z nich se oženil. Když se pokusíte 
souhrnně označit tak výrazné a aktivní jedince jako „knížecí poddané“, 
zjistíte, že jste se dopustili značného zkreslení. Samozřejmě že ne všichni 
muži v uvedeném regionu byli takto jedineční. Jaké poznání by nám ale 
přineslo, kdybychom ze všech těchto mužů žijících v letech 1700 až 1710 
vytvořili jakéhosi průměrného vesničana? Nepopírám ovšem, že jsou jistě 
dílčí sociálněhistorická témata, u nichž je nezbytné s naznačeným průmě-
rem pracovat, třeba v oblasti placení daní státu a platební morálky vůbec.

„Výjimečně normální“

„Pro historika je charakteristické, že pracuje s mnoha nepřímými svědectví-
mi. V takové situaci se výjimečný dokument může jevit jako výjimečně normální, 
a právě proto, že je objevný (průkazný), lze z něj něco zjistit,“ napsal v roce 
1977 Edoardo Grendi.156 V průběhu let se zvýrazněné oxymóron stalo 
doslova jedním z poznávacích znamení mikrohistorie. Podle Hanse Medicka 
význam tohoto sousloví docenili jako první konci sedmdesátých let 20. sto-
letí Carlo Ginzburg a Carlo Poni, kteří s ním začali pracovat v rámci nově 
formovaného konceptu mikrohistorie. Vypovídá o tom, že mezi prameny, 
které nejsou na první pohled nijak výjimečné, se občas vyskytne písemnost 
lišící se od ostatních, tedy „statisticky neobvyklý (nevšední) dokument, jenž 
má mnohem vyšší výpovědní hodnotu než tisíc stereotypních pramenů “.157

Jde tedy v podstatě o kritiku kvantitativně daných kritérií reprezen-
tativnosti či relevance, pro něž pramen, který se vymykal, představoval 
pouze výjimku z pravidla. Ovšem takovýto atypický dokument leckdy 
umožňuje pohlédnout pod povrch historických jevů a spatřit nové dějinné 

154 Č e c h u r a ,  J.: Antidisciplinování, či disciplinování zdola?, passim.
155 Č e c h u r a ,  J.: Dějiny zdola, passim.
156 G r e n d i ,  Edoardo: Microanalisi e storia sociale. Quaderni storici 35, 1077,  
s. 506–520, zde s. 512 (překlad Petra Honče). Detailně k rozšíření tohoto pojmu M e d i c k , 
H.: Mikro-Historie, s. 46–48, 51–52 (pozn. 20).
157 M e d i c k ,  H.: Mikro-Historie, s. 51–52 (pozn. 20). Podobně G i n z b u r g , 
C. –  P o n i ,  C.: The Name and the Game s. 7–8.
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souvislosti. Uveďme příklad pramene, jenž pochází ze srpna roku 1456. 
Obsahuje dohodu mezi vdovou po popraveném Janu Smiřickém Mar-
kétou z Michalovic a Zdeňkem ze Šternberka158 a vnáší nečekané světlo 
do problému spojeného s rozchvácením majetku Smiřického po jeho smrti, 
jenž jinak nelze zcela obsáhnout. Pramen, podle něhož Šternberk vdově 
navíc zabavil i její šperky a finanční hotovost, poskytuje jedinečný vhled 
do praktik české šlechty v té době.159

V rámci mikrohistorického studia obyvatel venkovských sídlišť lze 
postihnout řadu zvláštností, přičemž jeden jediný pramen může přiblížit 
sociální realitu daleko více než stovky sériových dokumentů.160 Je patrné, 
že výjimečný text a na první pohled marginální případ mohou odhalit 
skrytou skutečnost.161 Uvedené sousloví lze chápat i tak, že to, co se jeví 
v určité době či v daném prostředí jako neobvyklé, se posléze ukáže jako 
docela normální, téměř standardní.162 A lze k němu přistoupit ještě z jiné 
strany a konstatovat, že jakási těžko uchopitelná normalita zprostředkovaná 
sériovými prameny může být osvětlena mimořádným (jedinečným) prame-
nem.163 Na významu sousloví „výjimečně normální“ se shodují v podstatě 
všichni přední autoři mikrohistorických prací.164

Kvantitativní kontra kvalitativní

Carlo Ginzburg a Carlo Poni se již ve svém programovém textu 
z roku 1979 velmi ostře vymezili vůči kvantitativním metodám v historio-
grafii.165 Podle nich badatelé dosud jednostranně využívali tento postup 

158 Státní oblastní archiv v Třeboni, Cizí rody (listiny), kart. 83, inv. č. 173, sg. ze Smiřic; 
Kontext uvádí Č e c h u r a ,  Jaroslav: Výjimečně normální: mikrohistorie a sekularizace 
církevních majetků v 15. století v Čechách. In: Šandera, Martin – Beran, Zdeněk (edd.): Pobě-
lohorská éra v zemích České koruny. Praha 2016, s. 85–92, 233–235.
159 Uvedl jsem záměrně tento případ z aristokratické společnosti, a sice jako doklad toho, 
že výjimečné dokumenty nejsou spjaty jen s dolními sociálními vrstvami raného novověku.
160 M u i r ,  E.: Introduction: Observing Trifles, s. XV.
161 G i n z b u r g ,  C. –  P o n i ,  C.: The Name and the Game, s. 7–8; G i n z b u r g , 
C.: Microhistory: Two or Three Things That I Know about It, s. 21, M a g n ú s s o n ,  
S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 19–20.
162 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 21.
163 Tamtéž: „In diesem Fall geht man davon aus, dass eine ungewöhnliche Quelle mehr aussagt 
als Tausende von seriellen Quellen.“
164 L e v i ,  G.: On Microhistory, s. 109–110; S c h l u m b o h m ,  J.: Lebensläufe, 
Familien und Höfe, s. 22; U l b r i c h t ,  O.: Aus Marionetten werden Menschen, s. 26–28. 
Srov. P o m a t a ,  G.: Telling the Truth about Micro-History: a Memoir (and a Few Reflec-
tions), passim; M u i r ,  E.: Introduction: Observing Trifles, s. XIII–XIV.; M a g n ú s s o n , 
S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 16, 19, 32, 35, 129, 147, 149. Josef 
Grulich hovoří o „normálně neobyčejném“. G r u l i c h ,  J.: Zkoumání „maličkostí“, s. 526, 
529.
165 G i n z b u r g ,  C. –  P o n i ,  C.: The Name and the Game, s. 3: „We are not risking 
too much, however, if we state that the quantitative study of an extended period can also obscure and 
distort fact“ (srov. pozn. 45). Je zajímavé, že v německém překladu tato partie úplně chybí. 
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při zaměření na sériovou dokumentaci. Oba si položili prostou otázku: Jak 
lze na základě výzkumu dlouhodobých trendů ve vývoji cen (například 
obilí) pochopit každodenní problémy lidí raného novověku? Historikové 
v této souvislosti obvykle uvažují v desetiletých průměrech (průřezech), 
a zkušenosti živých lidí jsou tím vlastně odsunuty na okraj. Odtud vychází 
rovněž důraz obou historiků na to, že jméno (v jistém ohledu také rodina) 
musí být východiskem bádání.166

Také jiní autoři se vyjadřovali k limitům kvantitativního přístupu 
v historickém bádání,167 i když většinou nikoli tak autoritativně. Je třeba 
podotknout, že naznačené negativní reakce vyvolávalo jednostranné užívání 
tohoto postupu, spojené zejména se strukturalistickým bádáním.168 Prame-
ny ze středověku a raného novověku se navíc této metodě svojí povahou 
vzpírají. I raný novověk přísluší k tzv. předstatistickému období a například 
vesnické matriky ze 17. a dílem i z 18. století rozhodně neobsahují vše, co 
se v dané farnosti z demografického hlediska událo.169 „Statistické myšlení, 
jak známo, slouží k nivelizaci rozdílů, aby bylo dosaženo sjednocení.“170 To 
přirozeně stírá individuální rozdíly. 

Kvantitativní „sériové“ prameny, zejména ty, jež využívá demograficky 
orientované bádání, odrážejí pouze určité dílčí aspekty života.171 Podobných 
názorů lze uvést více. Zdá se, že je v tomto ohledu nutné myslet na jistý 
kompromis, který by neabsolutizoval jednostranně ani kvantitativní, ani 
kvalitativní přístup k mikrohistorii. Trochu mimo by se potom ocitla otázka 
průměrně hodnoty, která je přirozeně v docela těsné souvztažnosti k „vý-
jimečně normálnímu“.

Narativita – návrat k vyprávění

Od doby počátečního formování konceptu mikrohistorie hrál a do-
dnes hraje narativní přístup (návrat k vyprávění) v příslušných textech zcela 
zásadní roli. I tato komponenta mikrohistorie souvisí s reakcí na struktura-

T í ž :  Was ist Mikrogeschichte?, s. 48–49. V těchto souvislostech považuji za nepochopitelné, 
jak mohl Josef Grulich opakovaně hovořit o vlivu kvantitativního bádání na poli mikrohistorie, 
ačkoli Ginzburgův a Poniho text, stejně jako Muirovu stať opakovaně cituje. G r u l i c h , 
J.: Zkoumání „maličkostí“. 
166 G i n z b u r g ,  C. –  P o n i ,  C.: The Name and the Game, s. 5: „But nominative 
methodology can be carried well beyond the strictly demographic sources.“
167 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 52–54 (s odkazy na další příspěvky historiků 
k této otázce).
168 Tamtéž, s. 53: „Statistik ist nicht überall möglich.“
169 K tomu viz Č e c h u r a ,  Jaroslav: „… svatby starosta Pavel Krejčí z Mazelova“. 
(Sociální skladba družbů a svatební praktiky na Třeboňsku kolem roku 1700). Archivum Trebo-
nense, 2014, sv. 13, s. 157–158. 
170 Tamtéž.
171 G r e g o r y ,  B. S.: Is Small Beautiful?, s. 107: „Serial archival documents could not 
provide the some detail, nuance, or sense of life lived in the seventeenth century.“
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lismus v sociálních vědách; strukturalistické texty se poměrně obtížně četly, 
poněvadž byly psány tzv. vědeckým jazykem – to znamená, že byly pokud 
možno co nejvíce obtěžkány cizími slovy a abstraktními formulacemi.172 
Toto zatížení historických textů si uvědomovali již v sedmdesátých letech 
20. století i další historikové, například Lawrence Stone.173 Zakladatelé 
mikrohistorie si přirozeně již díky svému obratu k prostým lidem museli 
položit otázku adekvátního jazyka zpracování; dlouho však o ní přemýšlet 
nemuseli. Nemálo jim napověděla řeč dokumentů – autoři nejednou při-
stoupili k tomu, že nechali „mluvit“ samotné prameny. U Carla Ginzburga 
mohl mít navíc sklon k vyprávění i určitý genetický základ, neboť jeho matka 
byla známá italská novelistka a jeho otec působil jako literární historik.174

Do hry vstupovaly i jiné aspekty, například názor, že historikové 
nepíšou jen pro malý kroužek zasvěcených kolegů, ale – alespoň někteří 
z nich – mají ambici psát i pro širší publikum. V tomto ohledu učinila 
právě mikrohistorie dlouhý krok směrem k vyprávění. Vybízeli k tomu 
ostatně sami protagonisté mikrohistorických příběhů. Není náhoda, že 
Ginzburgova práce o mlynáři Menocchiovi byla označena jako detektivní 
román.175 Narativitě odpovídalo i to, že šlo o poměrně krátká díla. Avšak 
zdaleka ne všichni kritikové a recenzenti tento postup ocenili a mnozí jej 
nebyli schopni pochopit. Dosvědčuje to drtivá kritika mikrohistorického 
směru bádání v podání Michaela Maurera, který tento přístup považoval 
(mimo jiné) za pokus manipulovat s prameny a se čtenáři.176

Narativita mikrohistorických textů, řečeno slovy Petera Burka „mikro-
vyprávění  “,177 není přirozeně žádnou samospasitelnou metodou; vyžaduje 
například vyřešit interakci analýzy a vyprávění.178 V tomto kontextu se 
příklon k narativnosti mikrohistorických prací v průběhu let dále pro-
hloubil. To se projevilo jak v biografických pracích, tak v jiných kulturně 
zaměřených mikrohistorických textech. Objevily se dokonce experimenty 
spočívající v tom, že část textu byla prezentována jako čistá literární fikce 
autora a na ni plynule navázal konkrétní příběh založený na existujících 
dokumentech. Tuto skutečnost uvádím zejména proto, aby bylo patrné, že 
se i tento badatelský směr posunuje dopředu.179 Přitom nehodnotím, zda 
náhodnou nejde o slepou cestu.

172 Výstižný souhrn předložil U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 356 (kde jsou 
uvedeny některé „superodborné“ obraty).
173 S t o n e ,  L.: The Revival to Narative: Reflections on a New Old History, passim.
174 Srov. H i m l ,  P.: Domenico Scandella a Carlo Ginzburg: kariéra jednoho mlynáře 
a jednoho historika, s. 202.
175 L a C a p r a ,  D.: Der Käse und die Würmer, s. 46.
176 M a u r e r ,  M.: Geschichte und Geschichten, s. 688.
177 B u r k e ,  Peter: History of Events and the Revival of Narrative. In: týž: New Perspec-
tives on Historical Writing. Cambridge 2004, s. 241–242.
178 U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte. Versuch einer Vorstellung, s. 358–359.
179 M a g n ú s s o n ,  S. G. –  S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 134–137, 
143–145. (Na straně 144 Sigurður Gylfi Magnússon uvádí dokonce jakési schéma vztahu 
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Vyprávění rozhodně není postup, který by se uplatňoval pouze 
ve spojení s mikrohistorií. To, že ho tento směr dokázal pozvednout, odráží 
přirozeně jeden z jeho primárních zájmů, a to zaujetí jedincem, stejně jako 
životem v malých lokalitách.

Mikro- kontra makro-

Jeden z klíčových parametrů při posuzování přínosu mikrohistoric-
kých studií se zpravidla týkal a týká uvedeného vztahu. Tímto tématem se 
velmi často zabývali němečtí historikové,180 stejně jako filozofové.181 Jejich 
odpovědi se velmi různí. Například Hans Medick182 požadoval zobecnění 
z jednotlivého případu, a vycházel tedy z toho, že každý v podstatě mi-
kroskopický jev obsahuje v sobě částečku celku. V jiné poloze bychom 
mohli otázku sledovat z hlediska toho, jak do příběhů konkrétních jedinců 
zasahují stát a jeho instituce. Taková situace nastala například ve výše uve-
deném případu Matěje Kabourka, když pražský arcibiskup zprostředkoval 
rozhodnutí papežského nuncia ve Vídni. Zde bychom mohli uvažovat 
o koncepční alternativě a říci, že i v jednání jednotlivce mohou být přítomny 
centrální orgány království.

Nicméně ještě nedávno tvrdil Jürgen Schlumbohm, že vztahy mezi 
mikro- a makroúrovní jsou docela otevřené.183 Stejný autor se domnívá, že 
vyřešit tento problém je pro historiografii velmi obtížné, neboť ta směřuje 
k eklekticismu, zejména pokud se týče teoretických záležitostí, a proto 
„většina mikrohistoriků má tendenci hledat vlastní řešení  “.184 Ale ani rozsáhlá 
německá diskuse nedospěla k jasnému, byť kompromisnímu řešení. Zdá se 
(s jistým časovým odstupem), že přístupy jednotlivých autorů se v nemalé 
míře lišily podle jejich (nejednou poněkud intuitivních) východisek. A tato 

narativity k analýze a událostem. Zdůrazňuje ovšem, a s tím je patrně třeba souhlasit, že při 
aplikaci tohoto postupu nabývá na důležitosti hledisko autora; jím přitom myslí sám sebe.) 
180 Například S c h u l z e ,  Winfried: Mikrohistorie versus Makrohistorie? Anmerkungen 
zu einem aktuellen Thema. In: Meier, Christian – Rüsen, Jörn (edd.): Historische Methode. 
München 1988, s. 319–341; M e i e r ,  Christian: Notizen zum Verhältnis von Makro- und 
Mikrogeschichte. In: Acham, Karl – Schulze, Winfried (edd.): Teil und Ganzes. Zum Verhältnis 
von Einzel- und Gesamtanalyse. München 1990, s. 111–140. Mimochodem tato zdánlivě 
stará diskuse odráží velmi dobře vztah německé historické obce k novým historiografickým 
trendům. Osobně mám za to, že se netýká jen Německa, ale má širší platnost.
181 H e i n t z ,  Bettina: Emergenz und Reduktion. Neue Perspektiven auf das Mikro-Makro-
-Problem. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 56, 2004, s. 1–31. Srov. 
S c h w i n n ,  Thomas: Max Webers Konzeption des Mikro-Makro-Problem. Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie 45, 1993, s. 220–237.
182 M e d i c k ,  H.: Mikro-Historie, passim.
183 S c h l u m b o h m ,  J.: Mikrogeschichte – Makrogeschichte: Zur Eröffnung einer Debatte, 
s. 28.
184 Tamtéž, s. 29.
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skutečnost se nezměnila. Navzdory Schlumbohmovu185 pokusu oživit dis-
kusi na konci 20. století zůstávají hlavní otázky této debaty otevřeny.186 
Zdá se, že hovořit o vzájemném prolínání či ovlivňování je jednoduše 
předčasné. Představme si detailní mikroanalýzu obyvatel v jedné lokalitě, 
kteří jsou konfrontováni s makrohistorickými fenomény, vystavěnými 
na bázi strukturalismu. Takováto integrace může jen stěží nastat. K těmto 
otázkám se vyslovil Giovanni Levi.187

Mikrohistorie v 21. století

Jak bychom mohli ve vší stručnosti charakterizovat trendy soudobé 
mikrohistorie? Tento historiografický směr se již plně etabloval na meziná-
rodní scéně a vyšla také nejedna publikace věnující se jeho vývoji. Přesto 
je dnes o mikrohistorii menší zájem než na konci 20. století.188 Dle mého 
názoru je tomu částečně proto, že tematické spektrum prací věnovaných 
období raného novověku bylo v podstatě vyčerpáno. Je pochopitelné, že 
množství výslechových protokolů, i když vezmeme v potaz „nejbohatší“ 
archivy, není nevyčerpatelné a že i k sepsání biografie prostého člověka 
je zapotřebí pramenné zázemí. Platí to navíc i pro poměrně rozšířené ži-
votopisy osob měšťanského stavu. Tyto práce ovšem nejednou těží z jisté 
popularity daného směru, přičemž postrádají potřebný teoretický ponor. 

Mikroanalýza je stále převládající metoda pro zpracovávání biografií, 
které jsou dnes velmi pravděpodobně nejpočetněji zastoupeným druhem 
studií tohoto směru. Mám za to, že drobné lidské příběhy zažily svou 
konjunkturu. Někdy může nastat problém v tom, že se podobné práce 
hlásí ke konceptu mikrohistorie, ale na výsledku to není příliš patrné. 
Například ve Spojených státech se kolem této otázky vedou poměrně 
rozsáhlé diskuse.189

Pohled na celé spektrum mikrohistorických studií prozrazuje poměrně 
velkou fragmentaci metod a témat.190 Částečně je to možná dáno tím, že 
historikové pracující tímto způsobem nemají žádné mezinárodní fórum.191 
Pro někoho mohou být zajímavé pokusy o jakési spojení pojmů mikrohisto-
rie a globální dějiny,192 což jsou na první pohled takřka protikladné kvality; 

185 Tamtéž, passim. 
186 Srov. U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 34–36.
187 L e v i ,  Giovanni: The Origins of the Modern State and the Microhistorical Perspective. 
In: Schlumbohm, Jürgen (ed.): Mikrogeschichte – Makrogeschichte: komplementär oder 
inkommensurabel? Göttingen 1998, s. 53–82.
188 U l b r i c h t ,  O.: Divergierende Pfade der Mikrogeschichte, s. 22–23.
189 Viz posledních deset či dvanáct ročníků časopisu The American Historical Review.
190 M a g n ú s s o n ,  S. G. – S z i j á r t ó ,  I. M.: What Is Microhistory?, s. 74–77.
191 Srov. webové stránky Microhistory.org.
192 K tomu T r i v e l l a t o ,  F.: Is There a Future for Italian Microhistory in the Age of 
Global History?, zejména část III; E p p l e ,  Angelika: Globale Mikrogeschichte. Auf dem Weg 
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skutečnost ale může být poněkud jiná. Už proto, že se touto cestou vydali 
i nestoři mikrohistorických studií: Natalie Zemon Davis a Carlo Ginzburg.193 
Ostatně uveďme slova jednoho z klasiků: „Vezměme zcela nevýznamné 
jednání jedince, například když si někdo kupuje chleba – neskrývají se za tím 
nakonec světové obilní trhy?  “194 Jakkoli je tato interakce obohacena o rozměr 
světových dějin („světové dějiny z perspektivy jedince“), mám za to, že jde 
v podstatě o modifikaci staré či klasické otázky mikrohistorických studií: 
mikro- versus makro-. To jistě není podstatné. Důležitější nepochybně je, 
že se hledají – a nikoli neúspěšně – další možnosti pro mikrohistoricky 
orientovaný výzkum. Jeho časové zaměření už dávno není omezeno jen 
na raný novověk a těžiště se dokonce zvolna přesunulo do 19. století.

Po čtyřech dekádách od vydání Ginzburgovy knihy Sýr a červi má 
tento badatelský směr, ač zaznamenal svůj vrchol v posledním desetiletí, 
stále co nabídnout. Je ovšem docela přirozené, že samotné bádání nemůže 
být tak doširoka rozevřené jako v devadesátých letech. Ostatně francouzský 
strukturalismus školy Annales se etabloval na mezinárodní scéně zhruba 
od roku 1950 a italská reakce na něj přišla na konci sedmdesátých let.

Mikrogeschichte und Frühneuzeitstudien 
Möglichkeiten und Grenzen eines historiographischen Konzepts

Die vorliegende Studie setzt sich zum Ziel, eine Übersicht zu den mikrohistorischen 
Forschungen seit deren Anfängen in Italien um die Zeitschrift Quaderni storici in den siebziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts bis heute zu präsentieren. Der Schwerpunkt liegt dabei – mit 
einigen wenigen zeitlichen Übergriffen – auf der Epoche der frühen Neuzeit. Der Autor 
untersucht die grundlegenden Entstehungsumstände und die Schlüsselautoren sowie deren 
Ausrichtung. Am Beginn der Mikrohistorie standen sowohl in Italien als auch in weiteren 
europäischen Ländern sowie in Übersee praxisorientierte Historiker und keineswegs Theo-
retiker und Methodologen. Die Gründungsväter suchten nach neuen Möglichkeiten bzw. 
Alternativen in der historischen Forschung. Es fehlte auch nicht an Reaktionen auf vorange-
hende und dominierende Forschungsrichtungen, insbesondere mit Blick auf den französischen 
Strukturalismus. Dies bringen die grundlegenden Prinzipien mikrohistorischer Studien jener 
Zeit zum Ausdruck: die Begrenzung des Umfangs der Forschungen, Orientierung auf Einzel-
personen (zumeist einfache Menschen), die narrative Seite mikrohistorischer Texte. Neben 
italienischen Schlüsselautoren hinterfragt der Autor darüber hinaus die Ausweitung dieser 
Forschungsrichtung auf Deutschland (insbesondere die Göttinger Schule), die Vereinigten 
Staaten, Frankreich sowie mikrohistorische Untersuchungen auf den britischen Inseln.

Nachfolgend widmet sich der Autor mit Grundfragen der mikrohistorischen Forschung: 
eine zentrale Forderung stellte hier die Verringerung des Umfangs der Forschungen dar. 

zu einer Geschichte der Relationen. In: Hiebl, Ewald – Langthaler, Ernst (edd.): Kleinen das 
Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis. Innsbruck 2012, s. 37–47.
193 D a v i s ,  Natalie Zemon: Trickster Travels. A Sixteenth-Century Muslin between Worlds. 
London 2007; G i n z b u r g ,  Carlo: Latitude, Slaves, and the Bible: An Experiment in Mi-
crohistory. Critical Inquiry 31, 2005, s. 665–683. Vzorovou studií je v tomto směru monografie 
E p p l e ,  Angelika: Das Unternehmen Stollwerck. Eine Mikrogeschichte der Globalisierung. 
Frankfurt am Main – New York 2010.
194 L e v i ,  G.: On Microhistory, s. 96 (můj volný překlad).
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Keineswegs landesweit, auf Böhmen oder Mähren bzw. eine Region bezogen sollten die 
Untersuchungen ausgerichtet sein, sondern lediglich auf eine, vielleicht auch zwei bis drei 
Lokalitäten einer bestimmten Herrschaft. Alternativ konnte es sich auch ausschließlich um 
eine Einzelperson handeln. Damit hängt eng die Frage der Möglichkeit einer Verallgemeine-
rung bzw. Generalisierung der ermittelten Resultate zusammen. Den zweiten grundlegenden 
Moment stellt der Begriff des „außergewöhnlich Normalen“ dar (Edoardo Grendi, 1977). Der 
Terminus weist darauf hin, dass sich in der Vielzahl einer Dokumentation eine einmalige, 
abweichende Quelle entdecken lässt, die ein gänzlich anderes Licht bzw. eine Sicht auf das 
Thema wirft. Das Verhältnis zwischen quantitativer und qualitativer Herangehensweise an 
die Geschichte repräsentiert ein weiteres Theorem mikrohistorischer Studien. Von Beginn an 
zeigten sich die italienischen Historiker als Gegner einer Quantifizierung. Schließlich spielte 
seit den Anfängen bei der Profilierung des Konzepts der Mikrogeschichte das narrative Her-
angehen (Rückkehr zur Erzählung) in den entsprechenden Texten eine grundsätzlich Rolle, 
was auch weiterhin Gültigkeit besitzt. Auch diese Komponente der Mikrohistorie hängt mit 
der Reaktion auf den Strukturalismus der Sozialwissenschaften zusammen.

Die Sicht auf das gesamte Spektrum mikrohistorischer Studien verrät eine ziemlich 
umfangreiche Fragmentierung der Methoden und Themen. Partiell wird dies auch dadurch 
ermöglicht, dass die auf diese Weise arbeitenden Historiker kein internationales Forum 
besitzen, auf dem sie sich austauschen könnten. Fragen und Themen orientieren aktuell 
stärker auf die Dichotomie von Mikro und Globalisierung, ebenso wie auf eine Verfolgung 
der großen historischen Ereignisse mit Hilfe einer mikrohistorischen Herangehensweise. 
Für den Einzelnen mögen die Versuche hinsichtlich einer gewissen Verbindung der Be-
griffe Mikrogeschichte und Globalisierung – auf den ersten Blick zwei einander scheinbar 
widersprechende Qualitäten – interessant erscheinen, die Realität freilich kann hier ein 
wenig anders aussehen.
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Dialog napříč časem

Myšlenka zavést na stránkách Časopisu Matice moravské tuto nepra-
videlnou rubriku se zrodila v přímé souvislosti s přípravou souborného 
vydání studií a esejí Jaroslava Marka.1 Při redakční úpravě jednotlivých 
textů, spjaté mimo jiné s doplňování některých bibliografických odkazů či 
s precizováním těch stávajících, a při sestavování bibliografie Markových 
publikací se editorům dostaly do rukou mnohé pozoruhodné, a přesto 
nepříliš známé práce. Častokrát však bylo třeba vynaložit při snaze o je-
jich získání nemalé úsilí. V jasném světle se tak ukázala dvojí skutečnost, 
a sice že ani dnes, kdy jsou podmínky pro opatřování odborné literatury 
z mnoha důvodů neskonale příznivější než před několika lety (o delším 
časovém odstupu ani nemluvě), neleží všechny tituly hodné zaznamenání 
takříkajíc nadosah a především že četné zásadní práce kvůli této ztížené 
přístupnosti zcela unikají pozornosti. Rychle se tedy vytrácí nebo se ani 
nezrodilo povědomí o nich. V každém případě platí, že je jim k velké škodě 
buď latentně, nebo úplně znemožněno fungovat právě jako texty, tedy být 
čteny a interpretovány.

Rozhodli jsme se proto alespoň některým z nich vytvořit podmínky 
pro „druhý život“ a umožnit jim, aby uvedenou funkci mohly znovu plnit. 
Samozřejmě bylo třeba stanovit kritéria výběru – neboť se zdá, že řada 
podobných prací je vskutku dlouhá –, přičemž pouze některá z nich lze 
bezesporu klasifikovat jako objektivní. Zaměřili jsme se na studie českých 
historiků, které buď byly publikovány, ale forma jejich zveřejnění dnes 
značně komplikuje přístup k nich (ať už jde o práce vydané v některých 
nepříliš rozšířených zahraničních periodicích, či o texty samizdatové), 
nebo nebyly z nejrůznějších důvodů publikovány vůbec. Podstatně méně 
objektivní, ale krajně důležité kritérium je spjato s hodnotou těchto textů. 
Jde totiž o studie, které bez ohledu na dobu svého vzniku mají potenciál 
nejen svědčit o úrovni historické vědy v čase svého zrodu, ale podle našeho 
mínění také inspirovat tuto vědu v její současné podobě.

Je nabíledni, že mnohé z těchto textů budou po svém „znovuoživení“ 
vystaveny jinému interpretačnímu a hodnotícímu pohledu, než s kterým 

1 Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka. Edd. T. Borovský, J. Dvořák a M. Řepa. 
Brno – Praha 2016.
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původně počítaly. To s sebou nese i jistá rizika. Časový odstup dělící dobu 
vzniku studie od jejího aktuálního zveřejnění může být jednou z příčin, 
že se modelový čtenář, kterého text předpokládá, nemusí zcela protnout 
s dispozicemi jeho aktuálních adresátů. A to již z toho důvodu, že zatímco 
výrazové prostředky (i terminologické) vykazují relativní stálost, významy, 
k nimž se jejich prostřednictvím odkazuje, představují (mimo jiné díky 
posunu ve vědě) prvky již pozměněného sémantického systému. Proto, aby 
tuto předpokládatelnou mezeru bylo možno bezpečně překonat a vyhnout 
se v maximální míře nebezpečí nedorozumění, bude každý nově uvedený 
text opatřen svým pendantem v podobě studie, jež by měla ozřejmit kon-
text jeho vzniku a prostřednictvím analýzy definovat základní, rámcovou 
mřížku jeho interpretace. 

Vpravdě modelový příklad takového zasvěcení nabízí stať Tomáše 
Sternecka. Je věnována rozboru studie Jaroslava Marka publikované pů-
vodně ve francouzštině jako výstup jeho stáže v Aix-en-Provence, kterou 
absolvoval v polovině šedesátých let. Český překlad, jímž tuto rubriku 
otevíráme, lze zároveň chápat jako doplněk uvedené antologie Markových 
kratších textů i jako připomínku nedožitých devadesátých narozenin tohoto 
výjimečného historika druhé poloviny 20. století.

Jan Dvořák
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Jaroslav Marek

Ves v Dolním Provensálsku:  
Alleins v 16. století 

Village in Southern Provence: Alleins in the 16th Century

The study, which was originally published in 1968, analyzes two cadastres (from 1501 
and 1584) of the Provencal village Alleins. Based on these documents connected with 
taxation the author attempts to describe not only the economic structure of the inha-
bitants at the chosen period but also its dynamics and capture the processes, which 
stood behind the changes, which took place in Alleins. The work reflects limitations 
connected with the given type of sources, which in course of mutual comparison 
inform only about mass events, expressed quantitatively and captured by statistics.

Key words: Southern Provence, Alleins, 16th century, land registers, economic structure, 
quantitative method

„Katastr, jakkoliv dobře vedený, je 
dokument plný tajemství […]; stojíme 
před ním jako vědec před etruským 
nápisem, který jej čte, aniž by mu 
rozuměl.“1

Zmíněné katastry2 se postupně staly – i přes obtíže s jejich interpretací, 
na něž si stěžoval historik před půl stoletím – důležitým pramenem pro 
poznání venkovského hospodářství i vesnického života v Provensálsku. 
Jejich hodnota je naprosto zřejmá při zkoumání demografického vývoje 
nejrůznějších obcí (commune);3 avšak tím se zdaleka nevyčerpává. Katastr, 
který je „seznamem všech daňových poplatníků v rámci daného společenství 
s celkovým oceněním jejich majetku“,4 poskytuje totiž základní údaje, jež nám 

1 B u s q u e t ,  Raoul: Les Cadastres et les « Unités Cadastrales » en Provence du XV e au 
XVIII e siècle. Annales de Provence 7, 1910, s. 119–134, 161–184, zde s. 126.
2 K tématu katastrů, jejich ustrojení a terminologii, viz d e  V i l l e n e u v e ,  Chris-
tophe: Statistique du département des Bouches-du-Rhône, avec atlas II. Marseille 1824, s. 617; 
B u s q u e t ,  R.: Les Cadastres et les « Unités Cadastrales » en Provence du XV e au XVIII e siècle, 
zvl. s. 123; B o u r r i l l y ,  Victor-Louis: Histoire économique. In: Masson, Paul (ed.): Les 
Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale III. Les Temps modernes (1482–1789). 
Paris – Marseille 1920, s. 546; B a r a t i e r ,  Edouard: La démographie provençale du  
XIII e au XVI e siècle. Avec chiffres de comparaison pour le XVIII e siècle. Paris 1961, s. 42.
3 B a r a t i e r ,  E.: La démographie provençale du XIII e au XVI e siècle, s. 42.
4 Tamtéž.



398

D I A L O G

dovolují učinit si představu o geografické a ekonomické situaci dané obce, 
a mimo to nabízí i informace o struktuře vesnické společnosti. Výčty jmen 
majitelů usedlostí a údaje týkající se jejich polohy představují bohatý pra-
men pro genealogii, topografii, stejně jako pro geografii; místní názvy mají 
velkou hodnotu pro filologa i historika, který sleduje postupné osídlování 
území obce a celého regionu; tato pomístní jména, která téměř systematicky 
doprovázejí údaje o polích, loukách, zahradách atd., poskytují nenahradi-
telné informace jak o dané oblasti, tak o její kultuře; historik zabývající se 
právem a správou čerpá z katastrů poznatky o administrativní struktuře 
obce, stejně jako o daňovém systému; výčty majetku daňových poplatníků 
a jeho ocenění nám dovolují vytvořit si představu o rozdělení bohatství 
napříč vrstvami obyvatel, podobně jako o jeho podmínkách; numismatika 
a metrologie samozřejmě nacházejí v těchto katastrech údaje, které se 
nevyskytují ani v listinách, ani v narativních pramenech.

Katastry přesto nabízejí více než jen statický pohled na situaci obce 
v době, kdy byly pořízeny. Byly to dokumenty spojené s výběrem daní, 
městských, stejně jako královských.5 Jelikož výše daně, kterou musel poplat-
ník odvést, se odvíjela od hodnoty jeho majetku a majetkové poměry oby-
vatel obce se měnily, nové katastry byly vytvářeny vždy na konci určitého 
období.6 To je důvod, proč se v některých obcích zachovaly řady katastrů 
více či méně na sebe navazujících.7 Srovnání jejich údajů poté dovoluje 
proniknout částečně do dynamiky demografického, hospodářského, spo-
lečenského a topografického vývoje. Není třeba zdůrazňovat, že možnosti, 
jak na základě srovnání určitého množství katastrů nastínit obraz hlavních 
vývojových tendencí, jsou omezené. Systém katastrálního oceňování, stejně 
jako způsob vedení katastrů sice nepodléhaly takovým změnám, aby ne-
bylo možné srovnávat napříč desetiletími, ovšem obsah katastrů se přesto 
měnil; některá dříve zaznamenaná fakta zůstala opomenuta v katastrech 

5 B u s q u e t ,  R.: Les Cadastres et les « Unités Cadastrales » en Provence du XV e au  
XVIII e siècle, s. 121, pozn.; B a r a t i e r ,  E.: La démographie provençale du XIII e au  
XVI e siècle, s. 42.
6 K tématu procesu vzniku katastrů, jejich vedení a výběru daní viz B u s q u e t ,  R.: 
Les Cadastres et les « Unités Cadastrales » en Provence du XV e au XVIII e siècle, s. 129; B o u r -
r i l l y ,  V.-L.: Histoire économique, s. 545. Nejpřesvědčivější jsou nicméně úvodní pasáže 
katastrů, v našem případě preambule katastru obce Alleins z roku 1584 (uloženého na radnici 
v Alleins), f. 4; srovnání s knihou počtů (Livre d’énumération; Musée Arbaud, Collection des 
manuscrits du Musée Arbaud, rkp. MQ 612, f. 4) nás přivádí k předpokladu, že počátek ka-
tastru z roku 1584 má přímý vztah k činnosti Komise pro přeměření a nové ocenění hodnoty 
a rozlohy nemovitého majetku v Alleins v roce 1582.
7 Katastr z roku 1501 (Musée Arbaud, Collection des manuscrits du Musée Arbaud, 
rkp. MG 615) zřetelně vypovídá o tom, jak tento dokument vznikl a jaká byla spojitost mezi 
ním a starším katastrem. Po výčtu daňových poplatníků následuje nový seznam (f. 142). Ten 
obsahuje přehled majetků, jež dle stručného vysvětlení nebyly zapsány ve „starém“ katastru. 
To bezpochyby znamená, že starý katastr sloužil jako určitý základ, ale hodnota majetku byla 
stanovena znovu. Majetky nabyté v období po vzniku starého katastru byly zapsány do nového 
katastru odděleně. Teprve když byl založen další nový katastr (třetí v pořadí), byly všechny 
majetky uvedeny společně.
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pozdějších.8 Proto se můžeme opřít pouze o společné údaje všech katastrů 
nebo alespoň jejich dílčí skupiny a proto také závěry, k nimž dospíváme, 
nejsou ucelené. Jsou schematické rovněž z toho důvodu, že nás katastry 
v tomto směru informují pouze o hromadných jevech, vyjádřitelných kvan-
titativně a uchopitelných statistickými metodami. Tím se snižuje nebezpečí 
vyplývající obecně z generalizace údajů vztahujících se k izolovaným a in-
dividuálním jevům, naproti tomu abstraktní charakter získaných závěrů je 
výraznější. Katastry nám umožňují uchopit pouze obecný obraz společnosti 
dané obce, její činnosti, vzájemných vztahů obyvatel či území, na kterém 
žili a pracovali, nicméně nedovolují rekonstruovat minulost v její úplnosti. 
Bohatství údajů obsažených v katastrech je přesto natolik neobyčejné,9 
že přímo vybízí k pokusu popsat alespoň v nejobecnějších rysech vývoj 
obcí, pro něž se tyto prameny zachovaly, v našem případě obce Alleins 
v průběhu 16. století. Riziko přecenění výsledků tak úzké analýzy je snad 
sníženo tím, že je budeme konfrontovat se závěry vyplývajícími ze studia 
širšího celku pramenů a událostí.10

K nejdůležitějším skutečnostem, které nejsou obsaženy v katastrech 
a jejichž znalost je nezbytná pro naši studii,11 patří to, že v 16. století spadalo 
Alleins do správní oblasti (viguerie) s centrem v Aix;12 zdejší vrchnostenská 
správa byla v polovině 15. století odňata marseilleskému biskupu a svěřena 
do rukou Jacquese Reynauda z Arles, jehož potomci ji vykonávali i ve století 
šestnáctém. Z hlediska topografického je důležité si u Alleins13 připome-
nout, že obec se nachází na úpatí hradního návrší a že její opevnění bylo 

8 Dochází k vymizení údajů týkajících se movitého majetku. B a r a t i e r ,  E.: La 
démographie provençale du XIII e au XVI e siècle, s. 42, konstatuje, že tyto údaje se nevyskytují už 
v katastrech z 16. století. Dle našich omezených znalostí byl daný jev spjat již s 15. stoletím. 
Tato změna vzbuzuje u badatele, který má možnost srovnávat instituci katastrů s podobnými 
prameny ze střední Evropy, dávné vzpomínky. Prameny do jisté míry podobné katastrům (viz 
následující poznámku) se liší od svých předchůdců tím, že z nich vymizely v 15. a 16. století 
údaje týkající se movitého majetku jakožto předmětu zdanění.
9 Tuto skutečnost ocení badatel, který zná situaci v jiné kulturní oblasti, jako například 
v českém středověkém státě. Katastry nás bohatstvím údajů, podmínkami svého vzniku a svým 
fungováním informují o tom, co je již teoreticky známo, ale co přesto zahraničního badatele 
překvapuje. Takový stupeň autonomie obcí a vyspělost politických a správních institucí mů-
žeme pozorovat rovněž ve středověké střední Evropě, ale výhradně v městském prostředí. 
Povaha katastrů nás zpravuje o existujících vztazích mezi venkovem a městem, stejně jako 
o vnějším vzhledu a charakteru staveb provensálského venkova.
10 Je důležité připomenout srovnání: výsledky analýzy izolovaného pramene nabývají 
většího smyslu, jsou-li začleněny do širšího kontextu.
11 M a s s o n ,  Paul (ed.): Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale XV. Mo-
nographies communales. Paris – Marseille 1933, s. 500. Kratší výklad s některými úplnějšími 
údaji z obsahu přináší d e  V i l l e n e u v e ,  C.: Statistique du département des Bouches-
-du-Rhône, avec atlas II, s. 11, 801.
12 Naproti tomu ve 14. století příslušelo pod správní oblast Tarasconu. B a r a t i e r , 
E.: La démographie provençale du XIII e au XVI e siècle, s. 134, 137.
13 Citované práce překračuje svou originalitou dílo L i v e t ,  Roger: Habitat rural et 
structures agraires en Basse Provence. Aix-en-Provence 1962, zvl. s. 133, 211, 200, 221. Kniha 
obsahuje nejen výklad o geografické situaci, ale pro historika také řadu zásadních podnětů.
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tvořeno dvěma pásy hradeb, které jsou patrné ještě na dnešních mapách. 
A konečně je nutno zmínit geografickou polohu obce. Její jižní část se 
rozkládá na zalesněných svazích severní části Chaîne des Côtes souběžně 
s tokem řeky Durance. Severní, nejdůležitější část území leží v rovinaté 
krajině. Alleins se tedy nachází v jednom z nejúrodnějších regionů Dolního 
Provensálska, v krajině obydlené a obdělávané již od dávných dob.

Základem naší analýzy jsou dva katastry. První pochází z roku 1501,14 
druhý je datován rokem 1584.15 Z doby dělící vznik těchto dvou katastrů 
pocházejí některé další prameny, k nimž se příležitostně také obrátíme.16 
Období osmi desetiletí je dostatečně dlouhé na to, abychom v něm na-
lezli projevy změn dlouhodobého charakteru. Zároveň však tato perioda 
není přespříliš rozsáhlá, aby byla narušena kontinuita zrcadlící se v obou 
katastrech. Struktura katastrů zůstala totiž v podstatě nezměněna po celé 
16. století. Po jménu plátce daně z pozemku následují údaje o jeho jed-
notlivých nemovitostech; nejprve poloha, poté rozloha a nakonec hodnota 
odhadnutá pro daňové účely. V tomto katastrálním ocenění, které bylo 
v pravém slova smyslu účelem katastrů, se během 16. století objevily dvě 
změny. První se týkala jednotek, v nichž byla tato hodnota vyjadřována. 
Původní livry (livre), zlaté (florin) a sou17 postupně nahradily livry, unce 
(once) a denáry (denier).18 Druhá spočívala v tom, že se u jednotlivců přestala 
určovat celková hodnota jejich majetku, upustilo se od celkového ocenění. 

Katastry nedávají odpověď na otázku: Z jakého důvodu nastala 
první změna? Jsme nuceni spokojit se s konstatováním odborníka, že ka-
ždý z obou způsobů oceňování, prostřednictvím měny, stejně jako váhy, 
byl příznačný pro jiné území.19 Bezpochyby se zdá paradoxní, že během 
16. století začaly být váhové jednotky užívány k určení hodnoty nemovitého 
majetku. Vysvětlení přesto spočívá ve skutečnosti, že hodnoty stanovené 
katastrálním oceňováním nebyly stejné jako částky skutečně zaplacené 

14 Je uložen v Musée Arbaud, Collection des manuscrits du Musée Arbaud, rkp. M2 615.
15 Je uložen, jak bylo již zmíněno, na radnici v Alleins.
16 Kniha přiznání z let 1531–1546 (Livre de reconnaissance; rukopis je uložen in Musée 
Arbaud, Collection des manuscrits du Musée Arbaud, rkp. MF 101; na foliích 1 až 50 ob-
sahuje urbář alleinského panství – Livre terrier de la seigneurie d’Alleins – s údaji o situaci 
v letech 1531 až 1539; na foliích 58 až 510 jsou uvedeny podmínky od roku 1546); sumář 
z roku 1561 (Livre de dénombrement; Musée Arbaud, Collection des manuscrits du Musée 
Arbaud, rkp. MQ 614); kniha souhrnů pro léta 1582 a 1583 (Livre d’énumération; Musée 
Arbaud, Collection des manuscrits du Musée Arbaud, rkp. MQ 612). Seznam pramenů vzta-
hujících se k Alleins obsahuje inventář v CESM, z něhož jsem získal informace s laskavou 
pomocí svých spolupracovníků.
17 Zvané peněžní katastrální jednotky.
18 Tedy katastrální jednotky k váhovému ocenění (B u s q u e t ,  R.: Les Cadastres et les 
« Unités Cadastrales » en Provence du XV e au XVIII e siècle, s. 169).
19 B u s q u e t ,  R.: Les Cadastres et les « Unités Cadastrales » en Provence du XV e au  
XVIII e siècle, s. 163, říká, že „téměř všechny obce spadající pod správní oblast Aix […] přijaly 
váhové jednotky“, že později „katastrální peněžní livra byla méně častá než livra váhová “ (s. 168) 
a že v průběhu 16. století zlatý jako jednotka ocenění „přenechal své místo livře“ (s. 164).
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daňovým poplatníkem ve formě daně z jeho majetku. Bylo tomu právě 
naopak, obvyklé hodnoty sloužily jako základ pro rozdělení celkové sumy, 
kterou obec musela vybrat, mezi jednotlivé poplatníky. Známka zjedno-
dušení a racionalizace složitého systému veřejné správy spočívá v syste-
mizaci, s níž nejnovější katastr označuje různé části zdanitelného majetku. 
V tomto kontextu můžeme konečně upozornit na rozdíl, jenž se projevil 
v jazyce katastrů a byl podmíněn změnami v oblasti politiky. Mezi dobou 
sepsání katastru z roku 1501, jehož jazykem je provensálština, a katastru 
ve francouzštině z roku 1584 (dialekt se zde udržuje v rámci vlastních jmen 
a některých technických termínů) leží rok 1539; nařízením Františka I. byla 
francouzština zavedena jako jazyk „právních úkonů všeho druhu“.20

Na pozadí těchto obecných změn se v katastrech vynořují specific-
ké údaje týkající se obce Alleins v 16. století. V roce 1501 je to vesnice 
s 88 obytnými domy, které tvoří jádro obce. K němu jsou úzce nebo volněji 
připojeny další stavby spjaté se zemědělskou produkcí.21 Většina domů, 
celkem 75, se nachází uvnitř hradeb. Mezi údaji týkajícími se polohy domů 
je nutno připomenout ještě existenci dvojitého hradebního pásu, jenž 
obepíná i strmý sráz, skálu s hradem. V tomto dvojitém okruhu22 se domy 
soustřeďují kolem hradní skály a řadí se do několika ulic. Vně hradu patří 
mezi orientační body „hospital  “ (špitál), který dal jméno jedné z ulic i jed-
nomu náměstí, a rovněž „confrairerie“ (bratrstvo, zde převorství). Největší 
ulice nese označení „carriere droite“ (přímá). U sedmi domů nemůžeme 
s jistotou říci, zda se nacházejí uvnitř hradeb, nebo vně. U dalších šesti 
domů jsme si jisti, že stojí za hradbami, které se otevírají do kraje třemi 
branami: na západ k Eyguières, na východ ke kostelu sv. Petra a na jih 
ke kapli sv. Jana. Z těchto bran, o nichž najdeme v katastrech zmínky, vy-
cházejí cesty spojující Alleins s okolím: na jihozápad do Sénas a Avignonu, 
na západ do Lamanonu. Na východě vede cesta kolem kostela sv. Petra. Tři 
další sakrální stavby na jih od Alleins, kaple sv. Martina, sv. Jiří a sv. Jana, 
napojené na hustou síť vedlejších cest, představují spolu s mlýnem body, 
které umožňují přibližnou orientaci na území obce. Současně pomáhají 
zorientovat se alespoň přibližně v množství pomístních jmen označujících 
polohu polí, vinic, sadů a luk.

Zmíněných 88 obytných domů patří 65 daňovým poplatníkům 
zapsaným v katastru. Vedle těchto domů jsou v něm registrovány ješ-
tě nemovitosti příslušející 34 plátcům daně, hlavám rodin, kteří domy  

20 B o u r r i l l y ,  Victor-Louis –  B u s q u e t ,  Raoul: Histoire de la Provence. Paris 
1948, s. 83. Podobnost s podmínkami vládnoucími v zemi autora tohoto výkladu, v Čechách 
a na Moravě, je velmi zajímavá, byť pouze vnější. Tam se v 16. století jazyk obdobných 
pramenů také výrazně změnil. Rozdíl přesto spočíval v tom, že latina byla nahrazena živými 
jazyky, češtinou nebo němčinou.
21 Katastry vyjmenovávají vedle domů dvory, statky, chýše, chlévy či hnojiště.
22 V katastrech jde o otázku starých hradeb (území uvnitř, f. 80; území vně, f. 133).
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nevlastní.23 Přítomnost 88 domů a nejméně 99 daňových poplatníků bychom 
mohli považovat za základ pro odhad počtu obyvatel Alleins na přelomu 
15. a 16. století.24 Přesto je třeba zvážit skutečnost, že katastry obsahují 
jména „šlechticů, kleriků, kaplanů, notářů, královských úředníků a židů“, ale 
nezmiňují obyvatele obce, kteří nevlastní žádný nemovitý majetek.25 Proto 
na základě těchto dat nelze činit žádné závěry, pokud nebudou srovnána 
s analogickými údaji z novějších zdrojů. Avšak ani potom si nelze učinit 
jasnou představu o počtu obyvatel Alleins v 16. století,26 nanejvýš je možno 
načrtnout kontury demografického vývoje obce během necelého století.27 
Údaje o počtu domů a daňových poplatníků nejsou nezajímavé, ani když 
je nevyužijeme k odhadu celkového počtu obyvatel. V první řadě ukazují, 
že 17 daňových poplatníků vlastnilo více než jeden dům. Dva z nich měli 
po třech, jeden čtyři a vrchnost i převorství po pěti. Vlastnictví domu zcela 
jasným způsobem diferencovalo obyvatele Alleins. Důkaz, že bylo základem 
bohatství, přináší poměr mezi katastrálními oceněními domů a ostatních 
nemovitostí. Celkem 34 daňových poplatníků, kteří nevlastnili žádný dům, 
patřilo mezi méně zámožné. Pro ty, kteří časem nějaký získali, představoval 
největší část jejich bohatství.28

Skutečnost, že téměř polovina domů byla soustředěna do rukou 
17 zá možných daňových poplatníků, by neměla být interpretována pouze 
jako důsledek nerovnoměrného rozdělení bohatství. Zjevně má vztah 
k ekonomické a demografické situaci v Provensálsku ke konci 15. století, 

23 Katastr zaznamenává více daňových jednotek než 99. Rozdíl je způsoben skutečností, 
že – jak je výše řečeno – od folia 142 jsou oceněny majetky, které nebyly zapsány do katastru 
platného do roku 1501. Ve většině případů jsou v této druhé části uvedeny osoby, s nimiž 
jsme se setkali již v části první.
24 Pro průměrné populační koeficienty, které mohou být použity pro Provence, viz 
B a r a t i e r ,  E.: La démographie provençale du XIII e au XVI e siècle, s. 61.
25 Tamtéž, s. 47. Ostatně počet daňových poplatníků se neshoduje s počtem hospodářů, 
hlav rodin. Mnohdy totiž jeden daňový poplatník odpovídá dvěma, třem či více spoluvlastní-
kům. Ponecháme-li stranou manžele a rodiče s dětmi a započítáme pouze dospělé pokrevní 
příbuzné, musíme zvýšit počet daňových poplatníků o 17.
26 Odhad pro 16. století činí 1 150 obyvatel. Viz M a s s o n ,  Paul (ed.): Les Bouches-
-du-Rhône. Encyclopédie départementale III. Les Temps modernes (1482–1789). Paris – Marseille 
1920, s. 33.
27 Abychom byli přesnější, mohli bychom srovnat naši představu s vývojovým demogra-
fickým schématem Alleins, jak je načrtl B a r a t i e r ,  E.: La démographie provençale du 
XIII e au XVI e siècle, s. 137.
28 Michael Ferrus vlastnil vinice a sady oceněné na 1 ½ livry 9 sou (f. 139). Postupem času 
nabyl pozemky oceněné na 4 livry; ovšem dům, který získal, měl hodnotu 12 liver (f. 114). 
Podobně Ardisson Charanton (f. 141, 163) vlastnil zahradu oceněnou na 1 ½ livry, ale i dům 
v hodnotě 8 liver. Na základě těchto a dalších podobných příkladů si lze udělat představu 
o pořádku, v němž byli daňoví poplatníci zapisováni v katastru. Podle všech známek nešlo 
o princip topografický. Podle toho, jak je katastr sestaven, lze říci, že daňoví poplatníci byli 
řazeni dle své sociální situace a svého majetku. Po církvi a pánovi přecházíme od nejbohatších 
k těm nejméně zámožným. Tato hierarchie není přesto striktně dodržována u konkrétních 
osob, ale můžeme ji vysledovat ve vztazích mezi skupinami: bohatší daňový poplatník může 
být zapsán o několik stránek dále než poplatník s majetkem o několik liver menším, ale ti 
zámožnější jako celek předcházejí v katastru obyvatelům chudším.
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již můžeme charakterizovat jako počátek rozmachu po dlouhých letech 
útlumu v prvních dvou třetinách tohoto věku.29 Příznakem i důsledkem 
zmíněné stagnace bylo zmenšení rozlohy obdělávané půdy, stejně jako 
vylidňování venkova. Na konci tohoto procesu bylo v některých obcích 
více cizích než stálých obyvatel.30 Pouze analýza pozdějšího vývoje v obci 
Alleins by mohla přinést jistotu v tom, zda skutečnost, že jeden poplatník 
disponoval větším množstvím domů, byla důsledkem této situace, či zda 
v roce 1501 panovaly ještě podmínky, za nichž domy opuštěné svými ma-
jiteli přešly do vlastnictví těch, kteří přestáli období krize. Nicméně pouhý 
pohled na stav z roku 1501 svědčí pro to, že podíl cizinců mezi daňovými 
poplatníky nebyl výrazně zvýšený. Podle katastru jich byla mezi majiteli 
nemovitostí desítka. Kromě jednoho všichni pocházeli z blízkého okolí: dva 
ze Salonu, dva z Mallemortu a po jednom z obcí Vernègues, La Barben, 
Lamanon, Pélissanne a Sénas. Obyvatelé z ostatních lokalit, kteří se zde 
usadili a získali pozemky, byli v menšině. K cizincům patřili jak nejbohatší 
vlastníci, tak majitelé několika kousků půdy. Pět z nich přitom mělo dům. 

Co ovšem znamenal pojem „zámožnost“ v rámci skupiny vlastníků 
vyjmenovaných katastry, kteří představovali pouze část populace celé obce? 
Určit míru blahobytu je téměř nemožné. Nemáme žádné objektivní měřítko 
a nevíme, kdo byl v této době považován za zámožného. Údaje vyjadřují-
cí hodnotu majetku nicméně nepostrádají zcela význam, a tak je možno 
konstatovat značný rozdíl mezi největším a nejmenším majetkem. Zatímco 
nemovitý majetek pána Nicolase Reynauda31 byl v katastru oceněn na 512 ½ 
li vry a majetek Anthoina Amorese32 na 501 livru, majetek nejmenších daňo-
vých poplatníků stěží přesáhl jednu livru. Ostatní případy zaujímaly místo 
mezi těmito dvěma krajnostmi. Není nic udivujícího na tom, že nejnižší 
hodnoty se držely spíše na spodních příčkách tohoto žebříčku a pouze 
13 daňových poplatníků vlastnilo majetek oceněný na více než 100 liver. 
Naproti tomu majetek 70 daňových poplatníků nepřesahoval hodnotu 
50 liver. Tato čísla by podávala svědectví o majetkových poměrech v Al-
leins, kdybychom je ovšem mohli srovnat s obdobnými statistikami jiných 
obcí, případně téže obce, ale z jiného období. Zatím se musíme spokojit 
s upozorněním na následující skutečnost: zvláštní postavení oněch dvou 
nejbohatších daňových poplatníků. Výjimečnost jejich jmění je zdůrazně-
na jednak tím, že majetek bratří Autierových,33 třetí největší v Alleins, byl 
oceněn jen na 214 liver, jednak průměrnou hodnotou majetku. Medián, to 
znamená střední hodnota všech údajů, představuje v našem případě o něco 

29 B o u r r i l l y ,  V.-L.: Histoire économique, s. 164; B o u r r i l l y ,  V.-L. – 
B u s q u e t ,  R.: Histoire de la Provence, s. 63; B a r a t i e r ,  E.: La démographie provençale 
du XIII e au XVI e siècle, s. 49, 88n.
30 B a r a t i e r ,  E.: La démographie provençale du XIII e au XVI e siècle, s. 46.
31 F. 4n.
32 F. 18n.
33 F. 34, 169.
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málo více než 21 liver. Modus, tedy nejčastěji se vyskytující hodnota, se 
pohybuje mezi 8 a 9 livrami.

Považujeme za důležité prozkoumat, z čeho jednotlivé majetky, 
o nichž nás katastry informují, sestávaly, ať už máme na mysli jmění nej-
větší, průměrná, či nejmenší. Katastry podávají informace pouze o majetku 
nemovitém. Už jsme zmínili složku, která byla ceněna nejvíce, a sice domy. 
Druhá skupina zahrnovala objekty spjaté s obděláváním půdy či chovem 
dobytka: „jas“ (dvůr; ovčín, salaš), „court“ (dvůr), „cabanalh“ (chýše, pas-
touška), „palhiera“ (seník), „suelha“ a „jayna“ (hnojiště); „estable“ (chlév), 
„apier“ (včelín), „crota“ (výběh). Ovšem nenacházíme žádnou zmínku, jež 
by dovolovala předpokládat existenci řemesel ve vesnici. Toto mlčení sa-
mozřejmě nemůže být svědectvím proti téměř jistému faktu, že ve vesnici 
žili představitelé nezbytných řemesel – pekař, řezník, mlynář, kovář… Je 
třeba si znovu připomenout, že katastry umožňují sledovat život proven-
sálské vesnice pouze z hlediska venkovského hospodářství. 

Mezi majetkem daňových poplatníků je nejčastěji zmiňována půda. 
Ačkoliv bylo na počátku 20. století na území obce kolem 200 hektarů lesa,34 
v katastrech se o „roredas“ (dubové lesy) dočteme jen výjimečně.35 Údaje se 
v naprosté většině případů vztahují k obdělávané půdě, k pozemkům, jež 
jsou vymezeny charakterem půdy („hermas“, „boygon“), polohou („vallon“/
údolí) a způsobem využívání („ferrage“/pastvina, „vigne“/vinice, „vergier“/
sad, „vergier d’oliviers“/olivový háj,36 „plantier“/zahrada, „canebier“/konopné 
pole,37 „prat“/louka); ve většině případů jsme nuceni spokojit se s označe-
ním „terra“ a „camp“ (pole). Aby bylo možno přesněji říci, jaký druh půdy 
a které plodiny převažovaly, a určit tak podobu venkovského hospodářství 
a současně ráz krajiny, bylo vybráno deset poplatníků, kteří vlastnili ma-
jetek v rozdílné výši, za účelem podrobnější analýzy.38 Při rozboru působí 
největší obtíže interpretace ukazatelů týkajících se rozlohy pozemků, to 
znamená jednotek, v nichž byla rozloha vyjádřena. Na základě katastrů 
skutečně není možné stanovit metrický ekvivalent těchto různých jednotek, 
z nichž některé jsou užívány pouze u jistého typu pozemků (například 
vinice), zatímco jiné se používají běžně. Současný badatel má tu výhodu, 
že nesystematický charakter zemědělských měr a jejich mnohočetnost 
byly problémem už pro tehdejší praxi. Můžeme se proto opřít o pozdější 
vysvětlení zahrnuté ve zprávě z roku 1582,39 v níž jsou určeny vzájemné 

34 M a s s o n ,  P. (ed.): Les Bouches-du-Rhône XV, s. 504.
35 F. 55v, 58v, 112.
36 F. 18v, 44v, 45, 49, 50v, 82, 96, 96v.
37 F. 62, 80v, 167.
38 Jsou to N. Raynand (f. 4), P. Merier (f. 24), bratři Autierovi (f. 34, 169), M. Malcadel 
(f. 47), Steve de Villa (f. 65, 160), Y. Fabre (f. 82, 164v), J. Montanier (f. 102, 157), F. Amalbert 
(f. 127, 146), L. Amalbert (f. 127, 146), L. Lorens (f. 133, 146v), B. Bicheyron (f. 114, 158).
39 Musée Arbaud, Collection des manuscrits du Musée Arbaud, rkp. MQ612, poslední 
folio.
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vztahy hlavních jednotek, stejně jako o systematickou transformaci starých 
zemědělských měr v systém metrický, k níž došlo za Velké francouzské 
revoluce.40

Sledujeme-li jednotlivé ukazatele, vidíme, že jedna „charge“ (šarže) 
odpovídala jednotce zvané „salmée“. Obě se skládaly z osmi „éminées“, 
z nichž každá měla hodnotu osmi „pognardières“ nebo „euchènes“. Tato 
poslední zemědělská míra se rovnala 25 aixským „cannes“ (prutům); každý 
prut v Alleins odpovídal 0,038 aru. Jedna šarže zahrnovala 1 600 prutů, 
a korespondovala tedy s plochou o výměře 60,8 aru. Vedle šarže, univer-
zální jednotky, existovalo ještě několik dalších měr užívaných pro ozna-
čování rozlohy jednotlivých druhů pozemků. V případě luk se nejčastěji 
používalo jednotek „soucherées“ odpovídajících 600 prutů. Rozloha vinic 
byla naproti tomu nejčastěji vyjadřována v „quarterées“ (čtvrtích), jednot-
kách zahrnujících rovněž 600 prutů. Jedna čtvrť se dělila na 4 „hommes“ 
po 150 prutech nebo po 5 „pognardières“. „Panal  “ byl roven jedné desetině 
šarže. Pro nás není nejdůležitější přesný současný ekvivalent starých měr 
jako spíše jejich vzájemný vztah. Ten vyjadřujeme vždy převodem všech 
jednotek na společného jmenovatele, jímž je aixský prut.

V analýze pozemkového vlastnictví vybraných deseti daňových po-
platníků jsme se soustředili na hlavní druhy pozemků – vinice, polnosti 
(pozemky bez bližšího určení; terres), zahrady, louky, pastviny (ferrages) 
a sady. Na prvním místě nás zajímalo především to, jaký byl jejich podíl 
na celkové rozloze pozemkového majetku různých daňových poplatníků. 
V tabulce jsou poplatníci seřazeni vertikálně podle hodnoty jejich zdaňo-
vaného majetku.41 Horizontální členění naproti tomu ukazuje, jaký podíl 
na celkové rozloze pozemku zaujímají vinice, polnosti atd.

Tabulka 1: Podíl jednotlivých typů půdy u deseti poplatníků v roce 1501

Ocenění 
majetku 
(livry)

28,5 30,0 57,0 57,0 70,0 81,5 116,0 132,0 214,0 512,5

Rozloha 
půdy 
(pruty)

6 275 22 175 8 760 9 000 11 700 23 800 32 980 48 235 92 705 80 025

40 Nicolas [le citoyen]: Tableau comparatif des Poids et Mesures anciennes du département 
des Bouches-du-Rhône avec les Poids et Mesures républicaines. Aix an X, s. 70.
41 Jak je patrné, mezi vybranými deseti daňovými poplatníky nejsou ti nejchudší zastou-
peni. Byly opomenuti záměrně. Šlo o majitele pouze zanedbatelného množství pozemků, 
jež je obtížné statisticky zhodnotit. Náš záměr spočívá ve snaze zjistit složení pozemkového 
majetku obyvatel obce, kteří mohou být považováni za průměr.
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Procenta
Vinice 6,0 6,2 24,5 16,7 15,4 3,5 7,3 4,2 7,1 17,3
Pole 84,4 83,1 49,6 75,6 47,9 63,9 69,1 70,0 81,1 48,0
Zahrady 9,6 – 4,1 ? – 0,8 ? 0,7 0,9 1,5
Louky ? – – – 7,7 2,8 3,6 1,6 2,5 10,5
Pastviny – 10,7 16,8 3.3 29,0 24,9 18,2 22,3 7,6 19,7
Sady – – 5,0 4,4 – 4,1 1,8 1,2 0,8 3,0

Uvážíme-li, že jsme těchto deset daňových poplatníků vybrali náhodně 
a že jejich majetek se s největší pravděpodobností kumuloval během dlou-
hého období a za zvláštních individuálních podmínek, můžeme z těchto 
skutečností vyvodit určité množství všeobecně platných závěrů. V prvé řadě 
lze konstatovat, že poměry mezi šesti složkami pozemkového vlastnictví42 
jsou až překvapivě pravidelné. Téměř v každém případě představovaly 
největší část polnosti. Jejich podíl se pohyboval mezi polovinou a čtyřmi 
pětinami celkové rozlohy. Ve všech sledovaných případech měly nejmenší 
poměrnou rozlohu zahrady a sady. Pořadí jednotlivých typů pozemků, 
počínaje nevýznamnějšími poli přes vinice až po nejméně důležité zahra-
dy, nepředstavuje žádnou zvláštnost. Naši pozornost přesto musíme upřít 
na určitou pravidelnost tohoto uspořádání: pastviny zaujímají druhé místo 
v sedmi případech z deseti, vinice třetí místo rovněž v sedmi případech 
a druhé místo ve dvou případech. Určitá pravidelnost ukazuje, že struktura 
nemovitého majetku vesničanů nebyla v žádném případě pouze výsledkem 
jejich individuálních podmínek. V každém jednotlivém případě se opakuje 
s určitými zanedbatelnými odchylkami základní typ zemědělské usedlosti 
určený v první řadě charakterem území celé obce. Stanovíme-li tedy podíl 
náležející různým typům půdy a plodin, konstatujeme, že ve všech deseti 
jednotlivých případech se pořadí i proporce opakují.

Podíl různých druhů půdy na celkové rozloze 335 665 prutů před-
stavuje následující přehled:

Tabulka 2: Podíl jednotlivých typů půdy na celkové rozloze u deseti 
poplatníků v roce 1501

Pruty Procenta
Vinice 33 310 9,9
Pole 226 200 67,5
Zahrady 3 185 0,9
Louky 14 320 4,2
Pastviny 53 040 15,9
Sady 5 600 1,6

42 Všechny částky byly zaokrouhleny na poloviny liver. Pro statistické účely není takovéto 
zjednodušení podstatné.
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Je jisté, že těchto deset podrobně analyzovaných případů, představu-
jících přibližně desetinu daňových poplatníků v Alleins, nedovoluje činit 
nevyvratitelné závěry o rozdělení území podle jednotlivých typů země-
dělských pozemků. Pravidelnost a typický charakter, který jsme zmínili, 
nám však dovolují udělat si přibližnou představu o charakteru prostředí 
vesnice na počátku 16. století a o území, jehož obdělávanou plochu tvořila 
ze dvou třetin pole. Vedle těchto polí zaujímaly sotva šestinu půdy pastviny, 
desetinu vinice, zatímco zahrady a sady představovaly pouze nepatrnou 
část celkové rozlohy půdy. Produkce obilnin, vína a píce a v omezené 
míře i konopí a oliv představovala hlavní odvětví zemědělské produkce 
na přelomu 15. a 16. století. 

Ovšem údaje týkající se části majetku, která byla tvořena poli, loukami, 
vinicemi atd., přece jen nevyjadřují hodnotu těchto pozemků. Je jisté, že 
katastrální ocenění bylo ovlivněno rozličnými faktory: polohou pozemku, 
úrodností, cenou, za niž byl koupen. Tyto proměnné a nejasné vztahy mezi 
rozdílnými druhy pozemků, jejich polohou a jejich katastrálním oceněním 
přesto osvětlují jistou konstantu, která se objeví, budeme-li zkoumat vztahy 
v jejich celku u všech deseti daňových poplatníků, jež jsme si zvolili jako 
objekt našeho šetření. V následujícím přehledu nalezneme ve sloupcích 
opět jednotlivé daňové poplatníky. Řady odkazují k hlavním druhům po-
zemků. Procenta v těchto řádcích tentokrát neoznačují podíl na celkové 
rozloze pozemkového majetku, ale na jeho celkové deklarované hodnotě. 
Abychom mohli tyto dva podíly – na rozloze a na hodnotě – lépe porovnat, 
jsou znaménkem plus označeny případy, kdy půda byla oceněna výše, než 
kolik představuje její podíl na celkové rozloze pozemku. Naproti tomu 
znaménko minus je příznakem toho, že půda byla oceněna níže.

Tabulka 3: Podíl jednotlivých druhů půdy na celkové hodnotě pozem-
kového majetku u deseti poplatníků v roce 1501

Procenta
Vinice +20,0 +28,6 +32,9 –9,1 +21,5 +8,2 +32,1 +13,9 +21,2 +18,0
Pole –73,0 –44,7 –45,1 –54,6 –35,5 +31,7 –11,1 –47,0 –46,8 –31,7
Zahrady –7,0 – –1,2 +9,1 – +2,0 +1,6 +5,6 +1,4 –1,0
Louky – – – – +20,5 +11,0 +19,1 +5,0 +18,2 +16,6
Pastviny – +26,7 –15,9 –3,0 –22,5 +34,6 +32,1 +25,7 +11,7 +30,0
Sady – – +4,9 +24,2 – +12,5 +4,0 +2,8 –0,7 –2,7

Některé shody jsou, dokonce i v tomto fragmentárním přehledu, 
natolik zjevné, že nám umožňují uvědomit si, v čem spočívalo jádro ma-
jetku venkovanů z Alleins a který druh pozemku byl považován za nej-
hodnotnější. Zatímco pole představovala polovinu obdělávané rozlohy, 
jejich hodnota nepřekračovala dvě pětiny celkové hodnoty půdy. Všechny 
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ostatní pozemky byly považovány – z hlediska jejich katastrálního oceně-
ní – za hodnotnější. Louky, vinice a sady představovaly, bereme-li v úvahu 
jejich relativně omezenou plochu, na které se rozkládaly, složku nejcennější. 
Pokud se podíváme na tabulku, vidíme, že úrodná půda, na níž se pěsto-
valy náročnější plodiny a která měla i vyšší výnos, představovala v rámci 
zemědělské produkce prvek nejméně tak důležitý a rentabilní jako půda 
pro pěstování obilnin.

Výše hodnoty relativně omezených ploch zahrad, vinic a sadů je 
pochopitelná ještě z jednoho důvodu. Velmi často se totiž v katastrálním 
ocenění majetku setkáváme s poznámkou, že dotyčný daňový poplatník je 
majitelem poloviny, třetiny či jiné části domu, vinice, sadu. Je to jev, který 
byl běžný dlouhou dobu, jak nás o tom ujišťuje odborník na venkovský 
život v Dolním Provensálsku. Od počátku 14. století bylo dělení pozemků 
stále častější. Vysvětlení musíme hledat v povaze půdy, v systému prona-
jímání půdy i v systému dědickém,43 ale v prvé řadě v souvislostech mezi 
faktory ekonomickými a demografickými: přírůstek populace, zvýšení 
spotřeby kladoucí větší nároky na zemědělskou produkci. V důsledku toho 
nastal doslova hlad po půdě, což vedlo k dalšímu jejímu rozdrobování. 
Tento charakteristický rys venkova v Dolním Provensálsku byl popisován 
badateli již od počátku 19. století.44 Díky těmto výzkumům se dozvídáme, 
že v Maillane někteří majitelé vlastnili v 15. století až 20 či 30 parcel, z nichž 
část byla ještě rozdělena. V Rognes „nemá z 54 hlav rodin pouze 7 žádný 
majetek, ze 47 ostatních má 25 po 1 až 5 parcelách, 7 po 6 až 10, 10 po 11 až 
20“ a 5 má více než 30 parcel.45

V našem případě je předmětem bádání vesnice přibližně dvakrát větší 
než Rognes. Z 99 majitelů pozemků 31 vlastní části označené jako podíly. 
Ponecháme-li stranou ty, kteří vlastní jednu, nanejvýše dvě parcely, zůstává 
69 majitelů většího počtu pozemků, u nich lze hovořit o rozdrobení majet-
ku. Vlastnili celkem 1 073 parcel. Jestliže uvážíme, že na jednoho připadá 
v průměru 16 parcel a že konkrétní osoby disponovaly až 97, 69, 65, 50, 42, 
41 a 40 parcelami, lze předpokládat, že rozdrobení půdy v Alleins dosáhlo 
vysokého stupně, vyššího než v obou zmíněných obcích.

Při analýze stavu v Alleins narážíme rovněž na přítomnost určité 
sociální dynamiky. To nás přivádí ke zkoumání struktury obce Alleins 
v poslední čtvrtině 16. století. V roce 1584 se počet parcel na jejím území 
téměř zdvojnásobil a dosáhl výše 1 985. Předpoklad, že šlo o nové dělení 
pozemků, je v rozporu s tím, že tyto téměř dva tisíce parcel byly rozděleny 

43 B o u r r i l l y ,  V.-L.: Histoire économique, s. 165.
44 Naposledy a velmi důkladně L i v e t ,  R.: Habitat rural et structures agraires en Basse 
Provence, s. 344. Opíráme se přímo o jeho vysvětlení.
45 B o u r r i l l y ,  V.-L.: Histoire économique, s. 165. Bourilly zde vychází z výsledků 
výzkumů de Ribbeho. D e  R i b b e ,  Charles: La Société Provençale. A la fin du Moyen 
Age. D’après des documents inédits. Paris 1898.
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mezi 251 daňových poplatníků zapsaných v katastru. Toto číslo svědčí 
o téměř 150% nárůstu populace v Alleins.46 Demografický růst je současně 
doprovázen změnami ve vlastnictví. Ostatně ponecháme-li stranou 11 osob, 
které žádný pozemkový majetek nevlastnily, a nepočítáme-li s 61 poplatníky, 
kteří měli jeden nebo dva pozemky, zjistíme, že 179 zbývajících majitelů 
vlastnilo v průměru 11,1 parcely. Ve srovnání se stavem na počátku století 
se zdá, že demografický růst obce47 byl doprovázen spíše relativní kon-
centrací parcel než jejich rozdrobováním.48 Ta znamenala rovnoměrnější 
rozdělení pozemkového majetku, což je vývoj charakteristický nejen pro 
vlastnictví půdy: počet domů v Alleins se rovněž podivuhodně zvýšil, a sice 
přibližně na 188.49 V roce 1501 vlastnilo 17 majitelů polovinu celkového 
počtu domů a osoby s třemi, čtyřmi či dokonce pěti domy nebyly žádnou 
výjimkou. Na konci 16. století byla situace zcela odlišná. Pouze 23 daňo-
vých poplatníků vlastní více než jeden dům. Počet těchto vlastníků se zde 
tedy nezvýšil úměrně zvýšení počtu domů a počtu plátců daně z pozemku. 
Soustředění více domů v rukou jediného majitele je výjimkou. Největší 
počet domů patří vrchnosti, a sice tři, zámožný daňový poplatník má 
nejvýše dva domy. Pokud tedy sledujeme tyto údaje, situaci na přelomu 
15. a 16. století nelze vysvětlit jinak než jako důsledek předchozího vy-
lidnění obce, jež vedlo k tomu, že vlastníky domů se stali zbylí obyvatelé. 
K novému, rovnoměrnějšímu rozdělení došlo později paralelně s tím, jak 
se obec znovu zalidnila, o čemž svědčí počet domů a daňových poplatníků 
figurujících v katastru.

Pouze malý počet domů – devět – se v roce 1584 nacházel za hradbami. 
Vně hradeb se domy ve větším množství řadily do již známých ulic (například 
ulice přímá) nebo byly stavěny na kdysi neznámých místech (ulice vedoucí 
k olejovému mlýnu, nové náměstí, ulice k novému náměstí, kamenná ulice, 
ulice k bráně sv. Petra). Vlastnictví domu se stává téměř synonymem pro 
„bohatství“. Z 66 daňových poplatníků zapsaných na prvních 200 stranách 
katastru pouze 12 nevlastní žádný dům a osm má jen zanedbatelné množství 
půdy.50 Čtyři zbývající daňoví poplatníci patří do kategorie, která navzdory 
svému malému početnímu zastoupení rozhodujícím způsobem ovlivňovala 
charakter celé obce jako určitá populační a ekonomická jednotka. Jeden 
z nich byl majitelem statku, tři patřili mezi šlechtu51 a vlastnili na území 

46 Přibližně ve shodě s čísly, která uvádí B a r a t i e r ,  E.: La démographie provençale 
du XIII e au XVI e siècle, s. 49, 137.
47 Použijeme-li Baratierovy koeficienty pro období středověku, odhad počtu obyvatel 
Alleins založený na představených číslech se téměř shoduje s údajem obsaženým v M a s -
s o n ,  P. (ed.): Les Bouches-du-Rhône III, s. 33, pozn. 26.
48 V tom smyslu, že nejvyšší počet parcel v rukou jednoho daňového poplatníka je 57, 
54, 53, 41, 38 atd.
49 Vedle jmenovaných 182 úplných domů může být 15 podílů, o nichž existují zmínky 
(polovina, třetina, „dessusz“/horní část), považováno za dalších šest domů.
50 Rozčleněné do pěti parcel.
51 Gaspard de Rosset (f. 48), Anthoin de Cadenet (f. 81), Jehan Paul de Salon (f. 109).
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obce významný pozemkový majetek. Dva z nich náleželi k jediným třem 
daňovým poplatníkům, o nichž můžeme právem předpokládat, že trvale 
nesídlili v Alleins.52 Po srovnání se situací na počátku století není nemožné 
si představit, že demografický růst Alleins zabránil obyvatelům sousedních 
obcí nabývat zde půdu a ta byla dostupná jen bohaté šlechtě.

Podíváme-li se na změny, které proběhly v 16. století v Alleins, může-
me si mimo jiné povšimnout, že pokud jde o velikost majetku a pozemků, 
katastr z roku 1584 nabízí jiná svědectví než předchozí pramen. Přirozeně 
opomíjíme to, zda způsob oceňování nepodléhal změně v katastru. Přesto je 
pozoruhodné, že odhadnutá cena nejdůležitějších majetků není v porovnání 
z počátkem 16. století ani poloviční. V případě těch, kteří na dani odváděli 
nejvíce, například Jehan de Reynaud53 a Claude Maucadel,54 nepřesahuje 
250 liver. Majetky, jejichž hodnota překračuje hranici 100 liver, představují 
spíše výjimku. Přirozeně to znamená, že mezi největšími a nejmenšími ma-
jetky nebyl tak zjevný rozdíl jako v minulosti. Není toto relativní vyrovná-
vání hodnoty bohatství součástí téhož vývoje, jehož průvodním rysem bylo 
současně rovnoměrnější rozdělení vlastnictví domů? Nemá vztah k růstu 
počtu obyvatel, který uvedl do pohybu celou strukturu obce?

Podobná hypotéza nás přivádí k analýze složení majetku deseti no-
vých daňových poplatníků, zapsaných v katastru v roce 1584. Jsou mezi 
nimi ti, kteří patřili k nejbohatším, ti, kteří vlastnili průměrné jmění, i ti, 
kteří měli jen minimální majetek.55 První změnu naznačuje skutečnost, že 
šest hlavních typů jejich pozemků má rozlohu 1 073 000 prutů. Srovnání 
této rozlohy s plochou půdy deseti daňových poplatníků z roku 1501 není 
možné; pro ně je náš výběr příliš úzký. Měli bychom si nicméně uvědomit, 
že se zde setkáváme s téměř třikrát větší rozlohou. Tento nárůst plochy 
obdělávané a využívané půdy je ještě pozoruhodnější, srovnáme-li alespoň 
v jednom případě totožné jmění – tedy jmění pána. Na počátku 15. století 
zabírala jeho půda rozlohu přibližně 80 000 prutů, zatímco v roce 1584 to 
bylo již 158 000 prutů. Nemůžeme jednoduše říci, že získal majetek, který 
dříve patřil ostatním obyvatelům Alleins. Nelze ostatně ztrácet ze zřetele, 
že rozloha půdy náležející jiným vlastníkům se rovněž zvýšila: Claude 
Maucadel platí daň z 182 000 prutů, bratři Amoureuxovi z 229 000 prutů, 
Anthoin de Cadenet z 163 000 prutů. Z oněch deseti majitelů stáli nejníže 
dva nositelé jména Fabre – měli 28 000 prutů. To byla plocha, která v roce 
1501 dostačovala průměrnému hospodářství.

52 Do skupiny cizinců náležel ještě Pierre Agard de Vernègues (f. 404), který ovšem platil 
daň pouze z jediné parcely vinic.
53 F. 3.
54 F. 16.
55 C. Maucadel (f. 16), J. Raynaud (f. 3), L. a M. Amoureuxovi (f. 9), A. de Cadenet (f. 81), 
B. Audier (f. 34), P. Mercier (f. 208), L. Amouroux (f. 136), J. Mercier (f. 88), J. Amouroux 
(f. 117), C. a R. Fabreovi (f. 160).
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Složení majetkového vlastnictví těchto deseti daňových poplatníků 
podléhalo rovněž změnám, které byly naznačeny navzdory omezenému 
počtu analyzovaných případů. Celková plocha pozemků byla rozdělena 
následně (v procentech):

Tabulka 4: Podíl jednotlivých typů půdy u deseti poplatníků v roce 1584

Procenta
Vinice 51,0 61,1 32,2 21,1 34,5 53,2 27,2 38,5 36,3 12,5
Pole 33,5 12,2 63,4 75,5 57,8 41,9 65,5 54,0 61,7 66,1
Zahrady 6,7 – – – 0,1 0,1 – – – –
Louky 2,1 4,7 3,9 3,4 5,1 0,6 2,6 7,1 1,6 –
Pastviny – 12,8 – – – – – – – –
Sady 6,7 9,2 0,5 – 2,5 4,2 4,7 0,4 0,4 21,4

Čísla udávající rozlohu luk a sadů jsou příliš malá na to, aby dovo-
lovala vyvozovat nějaké závěry týkající se obecné situace v obci. Ovšem 
v případě vinic a polí lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že 
rozloha půdy vyhrazené vinné révě se zvyšovala na úkor plochy polností. 
Pěstování vinné révy zaujímalo v zemědělské produkci patrně důležitější 
místo než na začátku století. Tento závěr lze učinit vzhledem ke zvětšení 
plochy vinic i na základě jejich podílu na pozemkovém majetku všech dotyč-
ných daňových poplatníků. Pro srovnání uvádíme v následujícím přehledu 
procentuální zastoupení různých typů pozemků v letech 1501 a 1584.

Tabulka 5: Podíl jednotlivých typů půdy na celkové rozloze u deseti 
poplatníků v letech 1501 a 1584

Procenta
1501 1584

Vinice 9,9 39,0
Pole 67,5 51,5
Zahrady 0,9 1,1
Louky 4,2 3,3
Pastviny 15,9 1,1
Sady 1,6 4,0

Pěstování vinné révy přesto nepředstavovalo nejhodnotnější odvětví. 
Jestliže znovu vyjádříme podíl šesti druhů pozemků na celkové hodnotě 
každého z deseti pozemkových majetků v roce 1584, dostáváme výsledky, 
které se liší od stavu v roce 1501.56

56 Znaménkem minus byly ještě jednou označeny případy, u nichž byl podíl hodnoty 
menší než podíl rozlohy, zatímco znaménkem plus případy opačné.
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Tabulka 6: Podíl jednotlivých druhů půdy na celkové hodnotě pozem-
kového majetku u deseti poplatníků v roce 1584

Procenta
Vinice –29,2 –26,3 –9,9 –10,0 –14,4 –17,7 –8,0 –10,0 –13,8 –3,3
Pole +48,6 +27,1 +83,3 +86,0 +72,3 +64,5 +69,0 +82,0 +80,0 –63,4
Zahrady –5,8 – – – +2,5 +4,0 – – – –
Louky +2,3 +14,8 –3,4 +4,0 –5,0 +5,0 +5,0 –6,0 +3,1 –
Pastviny – +13,0 – – – – – – – –
Sady +14,1 +18,8 +3,4 – +5,8 +8,8 +18,0 +2,0 +3,1 +33,3

Uváděné hodnoty vinic a polí se diametrálně změnily. Relativně 
přeceněna byla půda bez bližšího upřesnění, tedy pole (terres). Vinice 
byly i přes své rozšíření oceněny níže, než by odpovídalo jejich rozloze.

Nevíme, zda se za změnou oceňování polí a vinic neskrývá změna 
systému zdanění nemovitostí. Je opravdu málo pravděpodobné, že by vi-
nice, jejichž výměra se zvětšila, tak náhle ztratily na ceně. Spíše se ptáme, 
z jakého důvodu by pozemky označované jako pole na ceně získaly a pře-
kročily hodnotu vinic. Byť nemáme přímou odpověď, můžeme si alespoň 
připomenout jeden znak katastrálních zápisů, s nímž jsme se v roce 1501 
nesetkali, ale který v novějším katastru doprovází údaje o polích. Můžeme 
konstatovat nárůst informací týkajících se pozemků, na nichž se pěstovaly 
mandloně a olivovníky. Jenom pro představu – parcel osázených těmito 
stromy bylo celkem 120. Současně také vidíme, že majetek pána zahrnoval 
kromě mlýna na obilí (postaveného vně jádra obce) také olejový mlýn 
(uvnitř hradeb). Pokud vezmeme na druhou stranu v úvahu, že se objevují 
desítky údajů o pozemcích osetých konopím, můžeme právem předpokládat, 
že území obce vypadalo jinak než na počátku století. Vesnice, která ležela 
v jeho centru, měla dvojnásobek obyvatel. Ti bydleli v nových domech, 
respektive v těch, které před osmi desítkami let měly jiné majitele. Na úze-
mí obklopujícím vesnici pole již neměla absolutní převahu nad vinicemi, 
loukami a zahradami. Jeho tehdejší charakter odpovídá namnoze dnešnímu 
a je podtržen ještě jedním výrazným rysem. Alleins dnes patří k obcím, 
v nichž dle zjištění geografa dosahuje koncentrace obyvatelstva vysokého 
stupně. Tři čtvrtiny obyvatelstva bydlí v aglomeraci a pouze jedna čtvrtina 
v izolovaných staveních.57 Na počátku 16. století se dozvídáme o dvou jejich 
kategoriích. Katastr z roku 1501 uvádí dva statky (bastides) a čtyři dvory/
salaše (jas) stojící vedle cest vedoucích do Mallemortu a Lambesca. Byly 
majetkem nejbohatších daňových poplatníků. Pán byl majitelem velkého 
dvora, zatímco další dvůr a dva statky náležely Anthoinu Amoresovi, jehož 
jmění bylo zdaňováno téměř stejně jako jmění pánovo.58 Tento malý počet 

57 L i v e t ,  R.: Habitat rural et structures agraires en Basse Provence, s. 133.
58 To znamená 512 ½ livry v případě pána a 501 liver u Anthoina Amorese.
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případů je ve shodě s tezí, že venkovská stavení daného typu byla majetkem 
bohatých, kteří do nich ukládali své jmění.59 Odborník rovněž připomíná 
skutečnost, že od 15. století nebo spíše od počátku 16. věku tyto rozptýlené 
venkovské stavby hustě pokrývaly území obcí v Dolním Provensálsku.60

59 L i v e t ,  R.: Habitat rural et structures agraires en Basse Provence, s. 152.
60 Tamtéž; B a r a t i e r ,  E.: La démographie provençale du XIII e au XVI e siècle, s. 117.

Mapa: Území obce Alleins s vyznačením místních částí
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V roce 1584 se už v katastru Alleins nacházelo 24 statků.61 Jejich 
hodnota byla rozdílná. Šestnáct z nich nebylo oceněno ani na 10 liver, 
ale šest mělo hodnotu od 10 do 20 liver a dva (včetně pozemků, které je 
obklopovaly a které byly jejich součástí) byly odhadnuty vysoko, na 75 ½ 
a 93 liver. Jejich hodnota byla tedy výrazně vyšší než hodnota celkového 
jmění průměrného daňového poplatníka v Alleins. Majitelem největšího 
statku byl Gaspard de Rosset, druhý největší statek náležel Jehanovi de Sa-
lon, třetí (oceněný na 19 ½ livry 6 uncí) Louisi de Ville, čtvrtý (18 ½ livry 
4 unce) opět Gaspardovi de Rosset, pátý pak Anthoinovi de Cadenet 
(16 ½ livry).62 Až šestý statek (15 liver 7 ½ unce) patřil neurozeným, 
a sice bratrům Amoureuxovým.63 Nejméně čtyři z největších statků byly 
ve vlastnictví neurozených obyvatel. Gaspard de Rosset, Jehan Paul de 
Salon a Anthoin de Cadenet nevlastnili domy ve vesnici, ale byli majiteli 
největšího nemovitého jmění a největších pozemků.64

Údaje týkající se statků jsou doprovázeny zmínkami o jejich umís-
tění. Podle těchto informací a za pomoci katastrálního plánu Alleins, kde 
jejich velká část figuruje ještě dnes – byť samozřejmě vypadají jinak než 
kdysi –, můžeme přímo lokalizovat statky umístěné podél cesty vedoucí 
do Lambesca a Mallemortu, u míst zvaných Fontanelle a Jonquerolles, tedy 
především na rovinatém severu, kde byla dvě tato stavení již v roce 1501. 
Nicméně další údaj – vztahující se ke statku na Roquebesse – nás přivádí 
do jižní části území, na severní svahy kopců. Právě zde můžeme najít šest 
statků, umístěných dle katastru „à la coste“, „à la coste de Jehan“, „au vallon 
Valrose“, „à la coste sus la tranliere“, a osm dalších, nacházejících se „à la 
Rocassière“. Šestnáct statků z dvaceti lokalizovaných se tudíž nalézalo 
na svazích jižní části obce. Rozkvět Alleins v průběhu 16. století spočíval 
v rostoucím počtu domů a daňových poplatníků a současně v prudkém 
růstu počtu venkovských zemědělských stavení na samých hranicích obce.

Netřeba zdůrazňovat, že na základě počtu parcel daňových poplatníků 
v letech 1501 a 1584 můžeme předpokládat ještě mnohem více, a sice že 
nejen počet obyvatel v obci a v izolovaných venkovských usedlostech na je-
jím území se zvýšil, ale že se zvětšila i plocha obdělávané půdy. Svědectví 
o tom nacházíme v názvech míst, které nás zpravují o její poloze. Nebereme-
-li v potaz rozdíly v těchto místních jménech, které mohou být vysvětleny 
pouhým odlišným zápisem či variantami přepisu záznamů, nalezneme 
jich v roce 1501 celkem 76. Roku 1584 jich bylo už 129. Převažující část 
jmen z prvního katastru se nachází i v druhém prameni, a proto je možné 

61 Dvacet náleželo jednotlivým daňovým poplatníkům, čtyři statky vlastnili dohromady 
příbuzní.
62 Tito daňoví poplatníci figurují na foliích 48, 81, 109, 347.
63 F. 9.
64 Až dosud tyto příklady potvrzují Livetovy závěry. L i v e t ,  R.: Habitat rural et 
structures agraires en Basse Provence, s. 152n.
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je použít pro hypotetickou rekonstrukci území obce na konci 16. století. 
Vybral jsem tedy části obce, kde se rozkládal velký počet parcel a které 
jsem mohl alespoň přibližně lokalizovat podle současného katastrálního 
plánu obce Alleins.65 V následující tabulce uvádím po názvu každého místa 
počet parcel (pole, zahrady, vinice atd.), které se k němu hlásí. Dobře si 
uvědomuji, že definitivní závěry by mohly být učiněny až na základě výčtu 
velikostí těchto parcel. Přesto jsem přesvědčen, že samotné údaje týkající se 
frekvence jmen nás dostatečně informují o vývoji území v průběhu století.

Tabulka 7: Počty parcel k letům 1501 a 1584 podle pomístních jmen

Vinice Pole Zahrady Louky Pastviny Sady

15
01

15
84

15
01

15
84

15
01

15
84

15
01

15
84

15
01

15
84

15
01

15
84

Les Costes 1 51 8 51 – – – – – – – 21
Valcros – – 1 21 – – – – – – – 3
La Rocassière – – 19 37 – 1 – 6 1 – – –
Roquebesse – – 5 8 – – – – 10 – 9 45
Saint-Jean – – 6 6 – 2 – 1 – – – –
Gruissaban – – 4 17 – – – – – – 1 4
L’Argelier 1 8 1 2 – – – – 3 – 13 20
Merayrole – – 11 18 – – – – 3 – – –
Pierredon – – 6 18 – – – – – – – –
Coudoulet – – 20 17 – – – – 1 – – –
Peirrefeu – 5 4 15 – – – – 6 – – 1
Pujolat 10 15 1 4 – – – – – – 1 –
Chemin de Salon – 3 1 – – 1 – – – 1 – 4
Fontanelle 2 3 7 15 – – – – 2 – – –
Chemin de Senas 8 – – 3 – – – – 11 – – –
Les Launes – – 8 31 – – – – – – – –
Les Marguerites – – 12 42 – – – – – – – –
Les Curniers – – – 34 – – 8 – – – – –
Les Plaines – – – 47 – – – – – – – –
Piboulon 3 6 6 13 – – – – – – – –
Jonquerolles – – 15 56 – 1 – 3 – 1 – –
Les Vênques – – 34 62 – – 8 7 19 – – –
Chemin 
de Mallemort

– 6 3 10 12 13 8 3 – 8 – –

Vacary 21 36 5 – – – 6 – 13 – – 36
Les Étangs 52 20 18 2 – – 3 1 6 1 1
Saint-Pierre 5 19 10 58 4 1 8 7 17 1 – 15
Guignon – 3 – 9 – – – – – – – 14

65 Je uložený na radnici v Alleins.



416

D I A L O G

Vinice Pole Zahrady Louky Pastviny Sady

15
01

15
84

15
01

15
84

15
01

15
84

15
01

15
84

15
01

15
84

15
01

15
84

La Crau 18 80 29 76 – – 1 – 3 – – 1
Les Méjans – – 17 28 – – – – – – – –
Plane de Cluchin – – – 8 – – – – – – – 7
Paradis – 2 18 43 – 1 – 1 2 – – 1
Puech de Yerc – – 1 21 2 15 1 – 6 – – –
Rial 9 7 – 9 – – 6 – 1 – 1 –

Z tabulky je v první řadě patrné, že v některých místech byly parcely 
uspořádány pozoruhodným způsobem.66 Jde o: „Les Costes“, „La Rocassière“, 
„Roquebesse“, „Pujolat“, „Les Marguerites“, „Jonquerolles“, „Les Vênques“, 
„Vacary“, „Les Étangs“, „Saint-Pierre“, „La Crau“, „Paradis“, „L’Argelier“. 
Někde nacházíme parcely jedné nebo dvou kategorií: v případě sadů jsou 
to „Roquebesse“, „Vacary“ a „L’Argelier“, u polí „Les Marguerites“, u vinic 
„Pujolat“, „Jonquerolles“, „Les Vênques“, „La Crau“, „Paradis“, „Vacary“, „Les 
Costes“, „Les Étangs“. Není pochyb o tom, že charakter terénu a půdy vybízel 
k zakládání monokultur. 

Jiným, neméně důležitým charakteristickým rysem bylo téměř vše-
obecné zvyšování počtu parcel v různých místech mezi lety 1501 a 1584. 
Lze je patrně vysvětlit stále intenzivnějším rozdrobováním půdy, které 
bezpochyby probíhalo. Ale již dříve jsme na příkladu deseti vybraných 
daňových poplatníků konstatovali, že rozloha jejich pozemků byla mnohem 
větší než u analogických případů z roku 1501; na druhou stranu zvýšení 
počtu parcel označených týmž pomístním jménem je udivující a konečně 
parcely se objevují na místech, která v katastru z roku 1501 nefigurova-
la – „Les Curniers“, „Les Plaines“, „Guignon“. Nárůst počtu parcel znamená 
bezpochyby zvětšení plochy obdělávané plochy.

Části obce, v nichž došlo k pozoruhodnému nárůstu počtu parcel, 
se nacházejí víceméně ve dvou oblastech. Některé jsou situovány na sva-
zích kopců na jihu Alleins, kde je velký počet statků a kde se v hojném 
počtu rozkládají vinice a sady67 – „Les Costes“, „Valcros“, „La Rocassière“, 
„Roquebesse“, „L’Argelier“, „Gruissaban“. Parcely nacházející se v bližším či 
vzdálenějším okolí kostela sv. Petra představují přechod do druhé oblasti 
s větším počtem pozemků. Ty jsou situovány v morfologicky odlišném te-
rénu, na severní pláni – „Pujolat“, „Les Marguerites“, „Jonquerolles“, „Vacary“, 

66 Přirozeně nelze usuzovat, že počet parcel označený týmž pomístním jménem svědčí 
o rozloze daného místa. Může opravdu jít o zcela malé pozemky. Ve všech případech tato 
koncentrace parcel poskytuje důkaz o rozdílné důležitosti různých místních částí pro ven-
kovskou ekonomiku.
67 Jména uvádím ve tvaru, v němž jsou zapsána v novém katastrálním plánu. Tam, kde 
se jméno dnes již neobjevuje, uvádím je ve formě nejčastěji používané v 16. století.
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„La Crau“, „Paradis“, „Les Méjans“, Les Plaines“, „Les Curniers“ a částečně 
„Les Vênques“. V první části se počet parcel zjevně zvýšil v souvislosti se 
vznikem statků, stejně jako s ekonomickým zhodnocováním zvlněného 
terénu na jihu obce. Náznak vysvětlení zvýšeného počtu a větší rozlohy 
parcel na severní pláni nacházíme v údajích katastru z konce 16. století. 
Nalézáme v něm současně potvrzení domněnky, že k tomuto významnému 
rozšíření plochy zemědělské půdy došlo právě v 16. století. Dozvídáme se 
například, že půda bratří Amoureuxových se nachází u Curniers v blízkosti 
koryta Craponne,68 že Claude Maucadel vlastnil půdu a vinice sousedící 
korytem Craponne.69 Kanál Craponne pak protékal parcelami v místech 
„Méjans“, „Puech de Yerc“, „Jonquerolles“, „Les Plaines“, „Coudoulet“, „Vacary“, 
„Les Étangs“ a zavlažoval je. Naproti tomu „Rial  “ se nachází na kanálu 
Durance70 a parcely v místě zvaném „Les Marguerites“ se rozkládají kolem 
dnešního kanálu Domanial.

Systém zavlažovacích kanálů vybudovaný Adamem de Craponne 
v období let 1554–155971 nebyl posledním faktorem, který přivedl obec 
Alleins k významnému podílu na novém ekonomickém růstu Provensálska 
projevujícím se od počátku 16. století.72 Demografický růst po útlumu, 
který trval až do konce 15. století,73 a rozmach osídlení na území obce jsou 
nejvýraznějšími důsledky procesu, jehož základ spočíval nejen v osídlení 
země předtím opuštěné a ležící ladem, ale také ve zkulturnění nových 
parcel, jež vznikly na dosud nevyužívaných místech.74 V roce 1882 se ves 
Alleins rozkládala na území o 1 678 hektarech,75 přičemž obdělávaná plocha 
činila 1 283 hektarů; v roce 1911 to bylo o něco méně, 1 135 hektarů.76 
Roku 1582 vešlo v platnost nové zdanění pozemkového vlastnictví a ko-
mise na jeho základě došla k závěru, že Alleins disponuje obdělávanými 
parcelami o rozloze „2 144 charges 2 éminées 1 euchène“.77 Pokud převedeme 
tyto hodnoty na základě principů představených v textu již dříve, dostane-
me výsledek 1 360 hektarů. I když vezmeme v úvahu některé nepřesnosti 
převodu starých měr na jejich dnešní ekvivalenty, určitá shoda s hodno-
tami platnými pro přelom 19. a 20. století je nepochybná. Nemám přesto 
v úmyslu rozhodnout, zda se lze usnést na tom, že dnešní zmenšení plochy 
obdělávané půdy má vztah k oživení z počátku 16. století.

68 F. 12v.
69 F. 16.
70 F. 73.
71 B o u r r i l l y ,  V.-L.: Histoire économique, s. 175.
72 Tamtéž, s. 172.
73 B a r a t i e r ,  E.: La démographie provençale du XIII e au XVI e siècle, s. 47, 49, 89, 
100, 137.
74 Tamtéž, s. 116, 117.
75 M a s s o n ,  P. (ed.): Les Bouches-du-Rhône XV, s. 501.
76 Tamtéž, s. 503.
77 Musée Arbaud, Collection des manuscrits du Musée Arbaud, rkp. MG 612, f. 4.
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Všechny dosud uvedené závěry týkající se změn, jež probíhaly 
v Alleins během 16. století a jejichž intenzitu považujeme za nevšední, jsou 
založeny na výzkumu a analýze neucelených a jedinečných dokumentů. 
Ale i kdyby náš pramenný materiál byl kompletní, studium podmínek 
v jedné jediné obci by nedovolilo rozhodnout, zda jsme se setkali se znaky 
obecných tendencí nebo pouze s projevy osobitých místních podmínek. 
Naše hypotetické závěry přesto nabývají určité dokumentární hodnoty, 
začleníme-li je do celku znalostí týkajících se 16. století, a to konkrétně 
v Provensálsku78 a obecně ve Francii.79 Zdá se, že v mikrokosmu obce v Dol-
ním Provensálsku se projevují skutečnosti platné v mnohem širším rámci. 
Jestliže si po analýze malého venkovského společenství a jeho ekonomické 
struktury klademe nakonec ambiciózní a pověstnou otázku „Jaké tedy bylo 
16. století?“, můžeme si na základě zjištěných skutečností odpovědět, že 
obec Alleins a její krajina získaly tehdy co do velikosti a rozlohy, zalidnění, 
struktury venkovské ekonomiky a vnějšího vzhledu více než v kterékoli 
jiné době a nabyly tak rysů, jež charakterizují jejich tvář dodnes.

Z francouzského originálu Un village de Basse Provence: Alleins au XVI e siècle 
přeložil Libor Cupal

[Cahiers du Centre d’études des sociétés méditerranéennes 2, 1968, 
s. 169–191.]

Un village de Basse Provence: Alleins au XVIe siècle

La croissance démographique après la dépression qui avait duré jusqu’à la fin du 
XVe siècle, l’extension des peuplements disséminés sur le territoire de la commune sont la 
conséquence la plus expressive d’un processus, dont le fondement consistait non seulement 
dans le peuplement du sol auparavant abandonné et en friche, mais aussi dans la mise en 
culture de parcelles nouvelles, nées des friches inutilisées jusqu’alors. Toutes les conclusions 
au sujet des change ments intervenus à Alleins dans le courant du XVIe siècle et dont nous 
considérons l’intensité comme extraordinaire, sont basées sur l’étude et sur l’analyse de 
documents incomplets et exclusifs – cadastres. Mais même si notre base documentaire était 
complète, l’étude des conditions dans une seule commune ne permettrait pas d’affirmer que 
nous avons rencontré les symptôme de tendances générales ou seulement les manifestations de 
conditions purement particulières. Nos conclusions hypothétiques acquiè rent cependant une 
certaine valeur documentaire en les intégrant dans l’ensemble des connaissances, concernant 
le XVIe siècle en Provence en particulier et en France en général. A en juger par celles-ci, il 
semble que dans le microcosme de la commune en Basse Provence se manifestent des faits 
valables dans un cadre beaucoup plus large. Si après l’analyse d’une petite communauté ru-

78 „V posledních třiceti letech 15. století a na počátku 16. století se oživení projevuje v ekonomice, 
zvláště pak v zemědělství a obchodu, a z hlediska demografie se podílí na strmém růstu populace.“ 
B a r a t i e r ,  E.: La démographie provençale du XIII e au XVI e siècle, s. 88.
79 „Kolem poslední čtvrtiny 15. století se v celé Francii ohlašuje populační oživení. Venkov se 
opět zalidňuje a půda dosud ležící ladem je znovu obdělávána.“ W o l f f ,  Philippe: Histoire de 
Toulouse. Toulouse 1958, s. 204.
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rale et de sa structure éco nomique, nous posons finalement la question trop fameuse et trop 
ambitieuse, «  Qu’était en somme le XVIe siècle ? », nous pouvons répondre, d’après la simple 
constatation des faits, que la commune et le territoire d’Alleins ont acquis dans leur étendue, 
dans leur peuplement, dans la structure de leur économie rurale et dans leur aspect extérieur 
au cours du XVIe siècle plus qu’à n’importe quelle autre époque, les traits qui caractérisent 
leur physionomie jusqu’à nos jours.
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Časopis Matice moravské 135/2016 421

Tomáš Sterneck

Provensálská ves a moravská města mezi 
středověkem a raným novověkem
Alleins 16. století v kontextu vědeckého díla 
Jaroslava Marka

Village in Provence and the Moravian Towns between the Middle Ages and the 
Early Modern Period
Alleins in the 16th Century in Context of the Scholarly Work of Jaroslav Marek

The study primarily highlights the circumstances of the emergence of the journal 
article of Jaroslav Marek, Village in South Provence: Alleins in the 16th century, which 
was published originally in the French journal Cahiers du Centre d’études des sociétés 
méditerranéennes in 1968. It offers an analysis of the used method, the means of asking 
research questions and, at the same time, evaluates the import of the contribution in 
the context of Jaroslav Marek’s work focused on urban history of the late Middle Ages 
and Early Modern Period as well as in context of his whole work in historiography.

Key words: Jaroslav Marek, urban history, study on a Provencal village, Annales School, 
method analysis

Pro vědeckou kariéru Jaroslava Marka (1926–2011) představovala 
polovina šedesátých let 20. století zlomovou a zároveň navýsost úspěšnou 
etapu. Politické uvolňování, jež bylo předzvěstí takzvaného Pražského jara, 
umožnilo Markovi coby zaměstnanci brněnské pobočky tehdejšího Historic-
kého ústavu Československé akademie věd přesouvat těžiště své výzkumné 
práce k dějinám a teoretickým problémům historiografie.1 Ve prospěch 
témat, která mu byla niterně blízká, vyklízel badatelské pole, na němž se 
nepřehlédnutelně pohyboval od sklonku padesátých let – městské dějiny. 
Paradoxně se teprve v době této Markovy vědecké metamorfózy dočkala 
zveřejnění jeho stěžejní práce z oblasti urbánní historiografie a současně 
jeho první samostatná kniha.

1 Přehledně Ř e p a ,  Milan: Kontury díla Jaroslava Marka. In: Borovský, Tomáš (ed.): 
Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno 2008 (= Brno v minulosti a dnes, 
supplementum VI), s. 191–221, zde s. 195–200. Nejnověji se Markovým životem a jeho 
badatelskou prácí zabývají příspěvky ve sborníku V l č e k ,  Radomír (ed.): Historik – his-
torismus – dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka. Praha 2016, jakož i průvodní texty 
editorů antologie Mistra dělá zkratka. Vybrané studie a eseje Jaroslava Marka. Edd. T. Borovský, 
J. Dvořák a M. Řepa. Brno – Praha 2016.
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Monografii nazvanou Společenská struktura moravských královských 
měst v 15. a 16. století vydalo Nakladatelství Československé akademie věd 
roku 1965.2 V témže roce její autor dostal příležitost pracovně vycestovat 
do „západního“ zahraničí, a to díky iniciativě známého francouzského his-
torika Georgese Dubyho. Ten již v roce 1963 během své návštěvy Prahy, 
při níž zavítal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy i na Historický 
ústav Československé akademie věd, nabídl českým kolegům tříměsíční 
stipendijní pobyty na univerzitě v Aix-en-Provence, respektive na tamním 
ústavu Centre d’études des sociétés méditerranéennes, v jehož čele za ob-
last historie sám stál. Možnosti absolvovat stáž na jihovýchodě Francie 
v šedesátých letech vedle Jaroslava Marka využili také Eduard Maur, Jiří 
Svoboda, Josef Janáček a Jiří Jirásek.3

Čtvrt roku tak Jaroslav Marek strávil v zemi, jejíž škola Annales – 
přinášející podněty mimo jiné v oblasti práce s prameny hromadné povahy, 
které se obecně těšily mimořádnému zájmu tehdejších historiků – předsta-
vovala fenomén celoevropského dosahu, v zásadě nezpochybňovaný ani 
z ideových pozic takzvaného marxistického dějepisectví.4 Československý 
stipendista si tak mohl rozšiřovat obzory vstřebáváním atmosféry svobodné, 
ideologickým diktátem nezatížené vědecké práce a rozvíjet osobní kontakty 
s francouzskými historiky, v první řadě samozřejmě s Georgesem Dubym.5 
Během stáže v zemi galského kohouta se však Jaroslav Marek soustředěně 
věnoval také aktivnímu výzkumu, což ostatně bylo vyžadovanou součástí 
stipendijního programu. Připravil si podklady ke studii, která o tři léta 
později ve francouzském znění pod názvem Un village en Basse Provence: 
Alleins au XVIe siècle spatřila světlo světa v periodickém sborníku Cahiers 
du Centre d’études des sociétés méditerranéennes.6

Bezprostřední ovlivnění této analytické práce, primárně založené 
na studiu původních archivních pramenů, autorovým zahraničním poby-
tem je patrné na první pohled – nejenom z jejího prostorového zakotvení 
v regionu Provence, ale především z toho, že v ní Jaroslav Marek zúročil 
poznatky a zkušenosti získané přímou konfrontací s francouzskou histo-
riografií. Na modelovém příkladě vybrané konkrétní lokality se pokusil 

2 M a r e k ,  Jaroslav: Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16. století. 
Praha 1965.
3 K tomu M a u r ,  Eduard: K česko-francouzským vědeckým stykům na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v 50. a 60. letech (obor historie). In: Mink, Georges – Horská, Pavla – Nodl, 
Martin – Kostlán, Antonín (edd.): Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých 
zemích. Praha 2003, s. 27–43.
4 Ve sledovaných souvislostech M a r e k ,  Jaroslav –  Š m a h e l ,  František: Škola 
Annales v zrcadle českého dějepisectví. Český časopis historický 97, 1999, s. 1–18. Z rozsáhlé 
literatury ke škole Annales viz alespoň B u r k e ,  Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. 
Škola Annales (1929–1989). Praha 2004.
5 Srov. Ř e p a ,  M.: Kontury díla Jaroslava Marka, s. 193, 210–211.
6 M a r e k ,  Jaroslav: Un village en Basse Provence: Alleins au XVIe siècle. Cahiers du 
Centre d’études des sociétés méditerranéennes 2, 1968, s. 169–191.
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prověřit a prohloubit dosavadní zjištění o proměnách pozdněstředověké 
a raněnovověké provensálské společnosti. Není třeba dodávat, že condicio 
sine qua non pro uskutečnění takové sondy spočívala v důkladném obezná-
mení se s relevantní literaturou, která vedle obecnějších prací širšího dosahu 
nutně zahrnovala také specializované studie s primárně regionální, respek-
tive lokální dimenzí. Pakliže vezmeme v potaz omezenou délku Markova 
stipendijního pobytu v Aix-en-Provence a dobové „materiálně-technické“ 
předpoklady historiografické práce, nelze než konstatovat, že vytvořením 
studie publikovatelné v odborné tiskovině vydávané francouzským vědec-
kým ústavem podal coby cizinec výkon, jímž důstojně završil svou stáž.

Objektem Markova zkoumání se stala lokalita Alleins, která se nachází 
cca 35 km severozápadně od Aix-en-Provence (na počátku novověku také 
patřila do správní oblasti s centrem v Aix). Tato sídelní jednotka se sta-
tusem obce je s platností pro středověk a počátek novověku ve francouz-
štině charakterizována jako village (ves), přičemž v 16. století podléhala 
vrchnostenské správě. S ohledem na tyto skutečnosti se může daná studie 
v kontextu celého díla, které po sobě Jaroslav Marek zanechal, na první 
pohled jevit jako zásadní odklon od autorových badatelských priorit. Ta-
kové vnímání textu věnovaného Alleins by ovšem bylo zkreslující mimo 
jiné proto, že jmenovaná dolnoprovensálská obec už na prahu nového 
věku vykazovala řadu znaků, které z českého a moravského pohledu i při 
absenci klíčových právních atributů „městskosti“ indikují spíše urbánní 
celek (byť s převahou zemědělské výroby nad řemeslnou) než rurální 
sídelní jednotku. Centrální část obce byla chráněna dvojitým prstencem 
hradeb, které obklopovaly také skálu s přilehlým hradem. Z Markových 
zjištění pak vyplývá, že na počátku 16. století čítalo jádro Alleins 88 obyt-
ných, do několika ulic uspořádaných domů, jejichž počet se do poloviny 
osmdesátých let téhož věku zvýšil přibližně o stovku. K zástavbě obce 
patřily rovněž budovy špitálu a převorství.7

Že Jaroslav Marek upřel pozornost právě na Alleins, bylo nepochybně 
výsledkem pracovních porad v Centre d’études des sociétés méditerranéen-
nes, nejspíše přímo konzultací s Georgesem Dubym.8 Otázka této volby si 
bezpochyby zaslouží hlubší pozornost v dalším „markologickém“ bádání, 
nicméně už nyní lze konstatovat následující: Výzkum jmenované venkov-
ské lokality na jihovýchodě Francie umožnil československému stážistovi  

7 Viz text citované Markovy studie o Alleins, která také v poznámkovém aparátu odkazuje 
na relevantní starší francouzskou literaturu.
8 Srov. M a u r ,  E.: K česko-francouzským vědeckým stykům na Filozofické fakultě Univer-
zity Karlovy v 50. a 60. letech (obor historie). Jiným provensálským lokalitám v raném novověku 
se věnovali další českoslovenští stážisté v Aix-en-Provence, jejichž studie se rovněž dočkaly 
zveřejnění ve sborníku Dubyho ústavu. Viz t ý ž :  Rognonas de 1582 à 1789. Contribution 
a l’histoire agraire de la Basse-Provence. Cahiers du Centre d’études des sociétés méditerra-
néennes 2, 1968, s. 193–234; J i r á s e k ,  Jiří: Les cadastres de la ville de Jouques. Cahiers 
du Centre d’études des sociétés méditerranéennes 2, 1968, s. 235–242.
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v Aix-en-Provence kontinuálně navázat na práce, jež věnoval moravským 
městům na rozhraní středního a nového věku. Mutatis mutandis mohl se 
při studiu provensálské sídelní jednotky de iure rurálního statusu opřít 
o obdobná metodologická východiska a využít podobných pracovních 
postupů, jaké uplatnil při svých domácích výzkumech situovaných do ur-
bánního milieu. Markův stážový projekt, byť konvenující aktuálnímu zamě-
ření pracoviště Georgese Dubyho, tak není pouhou účelovou, okolnostmi 
stipendijního pobytu vynucenou odbočkou principiálně jinak orientované 
vědecké práce, ale je ho třeba hodnotit v kontextu autorových domácích 
výzkumů na poli městských dějin.9

Ze vzpomínek současníků Jaroslava Marka je zřejmé, že urbánní 
dějiny nebyly oblastí, k níž by od počátku své dráhy profesionálního his-
torika spontánně směřoval. V roce 1956 byl přijat jako vědecký aspirant 
do brněnské pobočky tehdejšího Historického ústavu Československé 
akademie věd. Jeho původní představa o vlastní badatelské profilaci se 
pojila s tématem z oblasti kulturních dějin v užším slova smyslu, totiž 
s olomouckými humanisty na sklonku 15. století a v 16. věku. Tuto před-
stavu však záhy opustil, a to zčásti poté, co sám důkladně zvážil skutečnost, 
že zpracovávání této látky by jej nutilo k větším než jen frazeologickým 
úlitbám doktríně takzvaného marxistického dějepisectví, zčásti pak patrně 
pod vlivem konzultací s nadřízenými a se služebně staršími kolegy. Stojí 
za připomenutí, že členem přijímací komise, před níž se Jaroslav Marek 
ucházel o místo na ústavu, byl vedle Bedřicha Šindeláře a Josefa Kolejky 
také František Graus, medievista, v jehož výzkumech náleželo městskému 
prostředí významné místo. Jak se však dozvídáme ze vzpomínkové stati 
Jaroslava Mezníka, publikované roku 1996 u příležitosti Markových sedm-
desátin, klíčovou roli při nasměrování Jaroslava Marka k městům sehrály 
jeho diskuse s Josefem Mackem. Ten se stal Markovým školitelem, tedy 
vedoucím jeho kandidátské práce, která vznikala v letech 1956–1959 
a na konci roku 1959 byla úspěšně obhájena.10

Josef Válka ve své stati, jež patří k textům otištěným v souvislosti 
s Markovým jubileem v roce 1996, upozorňuje na blízkost, respektive čás-

9 Lze tedy souhlasit s konstatováním Jana Dvořáka, že „způsobem kladení otázek a metodou 
zpracování tato stať nepochybně přísluší k Markově urbánní periodě  “. Viz úvod k městskému bloku 
antologie Markových textů D v o ř á k ,  Jan: Urbánní dějiny jako šťastná volba z nutnosti. 
In: Mistra dělá zkratka. Vybrané studie a eseje Jaroslava Marka. Edd. T. Borovský, J. Dvořák 
a M. Řepa. Brno – Praha 2016, s. 9–14, zde s. 11–12.
10 M e z n í k ,  Jaroslav: Proměny a neměnnost Jaroslava Marka. In: Slezák, Lubomír – 
Vlček, Radomír (edd.): K poctě Jaroslava Marka. Sborník prací k 70. narozeninám prof. dr. Ja-
roslava Marka. Praha 1996, s. 13–19, zde s. 15–16. Podle sdělení dr. Milana Řepy (při diskusi 
v rámci kolokvia České dějepisectví ve druhé polovině 20. století. Pocta Jaroslavu Markovi, které 
se uskutečnilo 16. května 2012 v Brně) vzpomínal Jaroslav Marek v posledních letech svého 
života na obhajobu z roku 1959 tak, že zatímco z více stran byla jeho kandidátská práce 
kritizována jako nemarxistická, František Kavka coby jeden z účastníků řízení ji vyzdvihl 
s tím, že má kvality práce habilitační.
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tečný překryv badatelského zaměření Jaroslava Marka a Jaroslava Mezníka 
na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Mezi oběma mladými 
historiky, kteří současně nastoupili do brněnské pobočky Historického 
ústavu a své výzkumy z praktických důvodů prostorově situovali na Moravu, 
prý došlo ke kolegiální dohodě, podle níž se měl Jaroslav Mezník zabývat 
městy v raném a vrcholném středověku, zatímco Jaroslav Marek městy 
pozdněstředověkými a raněnovověkými.11 Pokud jde o Jaroslava Marka, 
takovýmto časovým zarámováním svého projektu zůstal po okolnostmi 
vynucené rezignaci na téma olomouckých humanistů alespoň u období, 
jemuž se chtěl původně věnovat. V případě Jaroslava Mezníka byla situace 
odlišná, jelikož ke středověkým urbánním dějinám směřoval od počátku 
a tento svůj interes představil již při konkursu do Historického ústavu.12

V Mezníkově autobiografickém díle, věnovaném období komunistické 
diktatury, nalezneme v souvislosti s autorovým působením v Českosloven-
ské akademii věd řadu zmínek o Jaroslavu Markovi, s nímž sdílel dvojici 
proti sobě postavených pracovních stolů v Kounicově paláci na dnešním 
Moravském náměstí. Z naší perspektivy jsou důležité ty Mezníkovy postřehy, 
které se dotýkají Markova zájmu o města. Především z nich vyplývá, že 
se Jaroslav Marek s tímto tématem částečně vnitřně ztotožnil. V brněnské 
pobočce Historického ústavu tak po několik let spoluvytvářel tříčlennou 
skupinu „městařů“, k níž vedle něj patřili Jaroslav Mezník a Gracián Cha-
loupka, autor uvedeného výrazu. Tato skupina již v prosinci 1956 na ústavu 
uspořádala – řečeno dnešní terminologií – workshop o městských dějinách, 
který vzbudil poměrně značnou pozornost především u pracovníků archivů 
a muzeí. Se samostatnými referáty na něm vystoupili Gracián Chaloupka, 
Jindřich Šebánek z brněnské filozofické fakulty a archeolog Josef Poulík, 
vedoucí výzkumu velkomoravského hradiště v Mikulčicích.

Brněnští „městaři“ nicméně nadále nevystupovali jako tým, který by 
byl propojen společným badatelským projektem. Užší, nejenom přátelské, 
ale také profesní vazby se vytvořily pouze mezi vrstevníky Jaroslavem 
Markem a Jaroslavem Mezníkem (Gracián Chaloupka byl o generaci starší 
a na Historickém ústavu se postupně dostával spíše do šedé zóny méně 
výkonných pracovníků). Jaroslav Marek bezprostředně ovlivnil Jaroslava 
Mezníka a jeho výzkumy středověkých měst svým soustředěným úsilím 
o vstřebávání podnětů západoevropské literatury, především německé 
a francouzské. Usilovně sháněl nejen nejnovější čísla zahraničních časopisů, 
ale v době komplikované dostupnosti západní knižní produkce také klíčové 
recentní i starší monografie.13

11 V á l k a ,  Josef: Profesor Jaroslav Marek jubiluje. Časopis Matice moravské 115, 1996, 
s. 431–437, zde s. 432.
12 M e z n í k ,  Jaroslav: Můj život za vlády komunistů (1948–1989). Brno 2005, s. 104.
13 Tamtéž, s. 107–109. K tehdejším nesnázím se sháněním zahraniční odborné literatury 
ilustrativně M e z n í k ,  Jaroslav: Brněnský patriciát a boje o vládu města ve 14. a 15. století. 
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K přímé, bohužel žádným společným publikačním výstupem neza-
vršené, spolupráci Jaroslava Marka s Jaroslavem Mezníkem v oblasti ur-
bánních dějin došlo při excerpování pozdněstředověkých městských knih 
brněnské provenience. Společně pořídili přepisy několika dochovaných 
berních soupisů (knih a rejstříků) z období 15. a počínajícího 16. století.14 
Z těchto přepisů se dochovaly dva, jež profesor Jaroslav Mezník předal 
do Archivu města Brna 4. června 2003. Jde o transkribovanou berní knihu 
založenou roku 1442 (se záznamy z let 1442–1474) a na ni navazující berní 
knihu založenou roku 1477 (se záznamy z let 1477–1510).15 Při pohledu 
na tyto strojopisné přepisy se neubráníme dojmu, že nevznikly pouze jako 
pracovní pomůcky pro analytické vyhodnocování dat berních soupisů, ale 
že snad měly být základem zamýšlené, leč nerealizované kritické edice 
příslušných pramenů; ta by ovšem musela být doplněna o jejich komplexní 
textověkritický rozbor a zejména o heuristicky náročnou identifikaci osob 
a dalších reálií. V Markových a Mezníkových přepisech byly s editorskou 
precizností rozlišeny vrstvy textu berních pramenů tak, že základní – pr-
votní – rovina zápisů je transkribována červeně (tedy s použitím červené 
pásky psacího stroje), zatímco u pozdějších, dodatečných vrstev zápisů je 
použita černá barva, přičemž se rozlišují doplňky nevyškrtnuté, v přepisu 
podtržené, od vyškrtnutých, přepsaných standardně, tedy bez podtržení.16

Dochované přepisy berních pramenů názorně dokládají fakt, že 
podobně jako Jaroslav Mezník přistupoval i Jaroslav Marek k práci se 
zvoleným archivním materiálem s příkladnou svědomitostí. V době, kdy 
se intenzivně zabýval urbánními dějinami, již ovšem také publikoval velké 
množství recenzí a zpráv o literatuře, tedy textů předznamenávajících pře-
směrování jeho badatelských preferencí do sféry dějin historiografie a jejích 
teoretických problémů. Řada takto orientovaných Markových zásadních 
studií pak začala plnit stránky odborných tiskovin od roku 1964 (v rámci 
jeho celoživotní vědecké práce mimořádně publikačně úrodného).17

Brno v minulosti a dnes 4, 1962, s. 247–349, zde s. 265, pozn. 38, kde autor pracuje s poznatky 
italské literatury získanými pouze zprostředkovaně – z časopisecké recenze.
14 M e z n í k ,  J.: Můj život za vlády komunistů (1948–1989), s. 116.
15 Archiv města Brna, A 1/3 Archiv města Brna – Sbírka rukopisů a úředních knih, 
rkp. č. 8, 9. K těmto berním knihám srov. D ř í m a l ,  Jaroslav: Archiv města Brna. Průvodce 
po fondech a sbírkách. Praha 1956, s. 138; S u l i t k o v á ,  Ludmila: Městské úřední knihy 
z Archivu města Brna 1343–1619. Katalog. Úvodní svazek. Brno 1998, s. 33.
16 Srov. záznam o převzetí strojopisů, nyní přiložených k výše citovaným originálům 
berních knih: „Dne 4. června 2003 předal univ. prof. Jaroslav Mezník do AMB dva svazky 
rukopisů (podklady k edici berních knih rkp. č. 8 a 9). Rukopisné práce budou předběžně uloženy 
k výše uvedeným rukopisům. Zapsala Veronika Němcová.“ Ústně Jaroslav Mezník pracovníkům 
archivu sdělil, že tyto přepisy pořídil společně s Jaroslavem Markem. Za laskavé poskytnutí 
informace jsem díkem zavázán dr. Haně Jordánkové.
17 Blíže Ř e p a ,  M.: Kontury díla Jaroslava Marka, s. 195–200. Srov. recentní přehled 
Markových publikací, který přinesla Bibliografie prací Jaroslava Marka. In: Mistra dělá zkratka. 
Vybrané studie a eseje Jaroslava Marka. Edd. T. Borovský, J. Dvořák a M. Řepa. Brno – Praha 
2016, s. 551–577.
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Zůstaňme však u Markových prací, které se týkají městského prostředí. 
I takto orientované studium poskytovalo Jaroslavu Markovi dostatečný 
prostor k tomu, aby zúročil svůj zájem o metodologické otázky. Předně 
se při chronologickém záběru vlastních výzkumů, jejichž těžištěm bylo 
15. a 16. století (samozřejmě s přesahy do staršího i mladšího období), 
pohyboval na rozhraní medievistiky a dějin raného novověku. V tomto ča-
sovém rámci přichází se zvláštní naléhavostí ke slovu rozpor – v Markových 
pozdějších teoretických pojednáních opakovaně tematizovaný – mezi ideá-
lem úplného vytěžení relevantních pramenů na jedné straně a praktickou 
nutností rezignovat na komplexní heuristiku na straně druhé.18 To, jak se 
Jaroslav Marek s tímto rozporem vyrovnával, do značné míry vyplynulo 
již ze skutečnosti, že se soustředil na hospodářské a sociální dějiny měst. 
Jejich studium bylo ve třetí čtvrtině 20. století silně poznamenáno nárůstem 
zájmu o prameny hromadné povahy, nadšeně podrobované kvantifikaci 
a statistickému vyhodnocování, někdy však až nekriticky přeceňované.19

Také Jaroslav Marek se opíral přednostně o městské prameny hromad-
ného charakteru a také na jeho pracích by odstupem poloviny století bylo 
možno kritizovat určitou jednostrannost volby – jakkoliv pečlivě analyzo-
vaných – materiálů. Byla by to však kritika nespravedlivá už proto, že jeho 
práce ze sklonku padesátých a první půle šedesátých let nelze vytrhávat 
z kontextu dobové (nejen urbánní) historiografie.20 Tu Jaroslav Marek 
obohatil tím, že usilovně hledal a nacházel inspiraci v zahraniční literatuře, 
a to jak v dílech „klasiků“ 19. a prvních decennií 20. století, tak v recentních 
publikacích, což mu dovolilo klást si při studiu hospodářských a sociálních 
dějin nové či v našem prostředí dosud jen nedostatečně řešené otázky.

První ze série příspěvků k dějinám měst publikoval Jaroslav Marek 
už roku 1958, tedy v době přípravy své kandidátské práce. Šlo o studii 
věnovanou Žďáru nad Sázavou v 15. století, již mu otiskl Časopis Matice 
moravské. Tato stať nebyla novátorská samotnou formulací řešených otázek, 

18 K tomu především M a r e k ,  Jaroslav: Medievista a jeho sousedé. In: Pánek, Jaroslav – 
Polívka, Miloslav – Rejchrtová, Noemi (edd.): Husitství – reformace – renesance. Sborník 
k 60. narozeninám Františka Šmahela I. Praha 1994, s. 29–37.
19 Výstižně Š m a h e l ,  František: Základy města: Tábor 1432–1452. Husitský Tábor 5, 
1982, s. 7–134, zde s. 76.
20 Výzkum městských berních pramenů je nověji bilancován z různých perspektiv 
ve větším počtu pojednání. Pro české a moravské prostředí viz recenzi Ludmily Sulitkové 
na práci Berní knihy Starého Města pražského (1427–1434). Edice. Ed. H. Pátková. Praha 1996 
(Sborník archivních prací 47, 1997, s. 448–463, zvláště s. 454–455). Dále především S u -
l i t k o v á ,  Ludmila: Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských 
knih v českých zemích). Praha 2004, s. 73–77, 98–101; H o f f m a n n ,  František: Středo-
věké město v Čechách a na Moravě. Praha 2009, zvláště bibliografický přehled na s. 625–631. 
V širší evropské srovnávací perspektivě S t e r n e c k ,  Tomáš: Raně novověké bernictví 
v moderní historiografii. (Rozhled po Evropě a ohlédnutí za domácími výzkumy). Český časopis 
historický 102, 2004, s. 574–608, zde s. 583–584, 587–590, 604–607; t ý ž :  Město, válka 
a daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593–1606). Praha 
2006, s. 13–29.
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neboť podobně jako starší, předválečné práce Bedřicha Mendla a Karla Po-
lesného či texty Josefa Macka a Františka Kavky z padesátých let směřovala 
ke zmapování majetkových poměrů, sociální a profesní struktury měst-
ského obyvatelstva. Inovativní byla svým zaměřením a také charakterem 
pramenného materiálu, o který se opírala. Na rozdíl od starších pojednání 
o zeměpanských městech totiž analyzovala organismus poddanského měs-
tečka, a to na základě urbářů žďárského kláštera, tedy nikoliv berních knih 
a rejstříků jako v případě prací zaměřených na větší lokality městského typu. 
Již v této studii navíc Jaroslav Marek prokázal nejen znalost specializované 
zahraniční literatury (prací Friedricha Lütgeho, Horsta Jechta a dalších 
badatelů), ale také schopnost organického včleňování vlastních poznatků 
do širšího rámce hospodářských a sociálních dějin.21

Jaký význam Jaroslav Marek přikládal kontextualizaci svých zjištění 
opírajících se o analýzu původních pramenů, je patrné mimo jiné z jeho 
snahy prověřit na příkladu Žďáru nad Sázavou platnost teze o dlouhodobé 
populační a ekonomické stagnaci evropských měst mezi 14. a 18. stoletím.22 
Výsledky žďárské sondy tento obecně přijímaný názor nepotvrdily, nicméně 
Jaroslav Marek byl dalek jeho paušálního zpochybnění. Velmi dobře si 
totiž uvědomoval, že v nedostatečně probádaném prostředí pozdněstředo-
věkých městeček je třeba počítat s potenciálně silným vlivem nejrůznějších 
lokálních činitelů a že toto milieu vůbec vykazuje ve srovnání s velkými 
městskými aglomeracemi řadu specifik, která varují před ukvapenými závěry 
a přímo volají po dalším soustředěném, pokud možno široce založeném 
komparativním studiu menších obcí urbánního statusu.23

Naprostá většina Markových časopiseckých studií věnovaných měst-
ským dějinám byla otištěna na prahu šedesátých let, tedy nedlouho poté, 
co jejich autor obhájil kandidátskou práci a získal vědeckou hodnost CSc. 
Mezi roky 1960 a 1962 vyšlo celkem šest statí, jež uveřejnil převážně 
na stránkách moravských publikačních fór: Časopisu (Sborníku) Matice 
moravské, Vlastivědného věstníku moravského a periodického sborníku Brno 
v minulosti a dnes.

Co do publikační strategie byl výjimkou esejistický článek adresovaný 
širokému čtenářskému okruhu, který v roce 1962 zveřejnila revue Dějiny 
a současnost. V tomto popularizačním textu bez poznámkového aparátu 
a seznamu použitých materiálů se Jaroslav Marek zabýval velkoměsty 
v Evropě 14.–16. století. Čtivou formou, s využitím názorných mapových 
příloh, nejprve nastínil problém vymezení středověkého velkoměsta, poté 

21 M a r e k ,  Jaroslav: Žďár v patnáctém století. (Složení obyvatelstva poddanského 
městečka). Časopis Matice moravské 77, 1958, s. 28–53. Srov. recenzi Františka Hoffmanna 
(Vlastivědný sborník Vysočiny – oddíl věd společenských 3, 1959, s. 263–264).
22 Čerstvým ozvukem této teze byla pro Jaroslava Marka stať H e l l e i n e r ,  Karl F.: 
Europas Bevölkerung und Wirtschaft im späteren Mittelalter. Mitteilungen des Instituts für Ös-
terreichische Geschichtsforschung 62, 1954, s. 254–269, zejména s. 262.
23 Srov. M a r e k ,  J.: Žďár v patnáctém století, s. 35, 37.
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představil oblasti s nejvyšší mírou koncentrace velkých urbánních celků 
v polovině 14. století (Itálii a Flandry) a pak sledoval proměny sítě nej-
významnějších aglomerací v průběhu 15. a 16. věku (rozvoj měst na Py-
renejském poloostrově, v Porýní a Podunají do konce 15. století, vzestup 
Londýna v 16. století). Zachytitelné tendence v rozložení evropských vel-
koměst Jaroslav Marek příznačně zasadil do kontextu „globálních“ procesů, 
charakteristických pro metamorfózy středověké a raněnovověké kultury.24

Věnujme však nyní pozornost Markovým analytickým studiím z po-
čátku šedesátých let. Ze všech těchto statí je patrné, jaký význam Jaroslav 
Marek přikládal metodologickému zakotvení vlastních výzkumů. Ukázalo se 
to již v jeho práci o Brně, v níž sledoval otázky týkající se lidnatosti jednoho 
z předních moravských královských měst mezi 14. a 16. stoletím.25 Poučen 
recentními pracemi Rogera Molse, Friedricha Lütgeho, Ericha Keysera či 
Hanse Hausherra i staršími díly Henriho Pirenna a dalších zahraničních 
badatelů se pokusil překlenout problémy spojené s vyhodnocováním 
předmoderních pramenů hromadné povahy. Konkrétně šlo o brněnské 
berní soupisy. Jejich analytickým studiem Jaroslav Marek navázal na pr-
vorepublikové práce Bedřicha Mendla zaměřené na 14. století a počátek 
15. věku.26 Současně se však badatelsky protkl s výzkumy Jaroslava Dřímala 
situovanými do téhož časoprostoru, jímž se sám zabýval.27

Přístupy Markův a Dřímalův se logicky v určitých ohledech lišily 
a mezi oběma historiky proběhla diskuse, položená do poznámkového 
aparátu jejich publikačních výstupů. Jádrem této (nikterak ostré) polemiky 
byly rozdíly mezi postoji k datům berních pramenů, které lze shrnout tak, 
že zatímco Jaroslav Dřímal kladl důraz na přesné propočty, upozorňoval 
Jaroslav Marek na přibližnost získaných absolutních čísel.28 Rozhodně to 

24 M a r e k ,  Jaroslav: Středověká velkoměsta. Dějiny a současnost 4, 1962, č. 5, s. 13–15.
25 M a r e k ,  Jaroslav: Lidnatost Brna v 14. až 16. století. Brno v minulosti a dnes 2, 
1960, s. 125–147. Studii recenzoval Michal Suchý (Historický časopis 11, 1963, s. 627).
26 Z prací Bedřicha Mendla viz především vzorovou edici Knihy počtů města Brna 
z let 1343–1365. Ed. B. Mendl. Brno 1935 (s rozsáhlou úvodní studií). Dále M e n d l , 
Bedřich: Sociální krise měst ve století čtrnáctém. Český časopis historický 30, 1924, s. 35–73; 31, 
1925, s. 233–270, 533–565 (k Brnu s. 548–565); 32, 1926, s. 249–282 (práce vyšla též jako 
zvláštní otisk pod pozměněným názvem t ý ž :  Sociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého 
věku. Praha 1926); t ý ž :  O národnostním složení středověkého Brna. Časopis Matice moravské 
62, 1938, s. 361–368.
27 Řadu cenných osobních postřehů o Jaroslavu Dřímalovi přináší H o f f m a n n , 
František: Vzpomínka na Jaroslava Dřímala. In: Borovský, Tomáš (ed.): Historici na brněn-
ské univerzitě. Devět portrétů. Brno 2008 (= Brno v minulosti a dnes, supplementum VI), 
s. 223–230.
28 Překrytí badatelských zájmů obou historiků naznačuje již poznámka, kterou Jaroslav 
Dřímal jako vedoucí redaktor periodického sborníku Brno v minulosti a dnes připojil k závěru 
tam otištěné studie M a r e k ,  J.: Lidnatost Brna v 14. až 16. století, s. 147 („Podepsaný chystá 
vlastní práci o otázkách vývoje populace v Brně a moravských městech od 14. do 16. stol., v níž 
poukáže na některé nové heuristické a metodické podněty k řešení. Jaroslav Dřímal  “). V rozpravě 
D ř í m a l ,  Jaroslav: Sociální složení a majetek obyvatel Brna v letech 1365–1509. Brno 
v minulosti a dnes 6, 1964, s. 183–289, zde s. 190, pozn. 12; s. 274, pozn. 137, upozornil 
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neznamená, že by snad Jaroslav Marek podléhal skepticismu a důstojně 
se nevypořádal s problémem stanovení počtu domů ve středověkých 
a raněnovověkých městech, respektive s otázkou převádění dostupných 
údajů z předstatistického věku na demografické údaje žádané moderní 
vědou. Právě naopak: důkladná obeznámenost s archivním materiálem 
a současně s domácí i zahraniční literaturou jej vedla k maximální opatr-
nosti při operacích s numerickými údaji získanými z pramenů.29 Dokázal 
se na čísla dívat s nadhledem a vyhodnocovat je v širších interpretačních 
souvislostech – se zřetelem k poznatkům evropské historiografie, v níž 
nacházel podněty nejenom ve vztahu ke kýženému zobecnění, ale také 
pro samotnou „řemeslnou“ práci s excerpovanými daty. Jasně patrné 
je to například z jeho snahy zohlednit v domácím prostředí zahraniční 
zkušenosti s aplikováním různě stanovených kvantifikačních koeficientů, 
abstrahovaných či navržených v rámci výzkumů populačního vývoje měst 
pro odvozování počtu obyvatel z daňových soupisů.30

Schopnost pronikavého kritického uvažování o pramenech měst-
ské provenience prokázal Jaroslav Marek rovněž ve studii o městském 
přistěhovalectví, ačkoliv v ní paradoxně téměř nijak nezúročil své vlastní 
archivní bádání. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří zpravidla věnovali 
izolovanou pozornost jednotlivým lokalitám, shromáždil roztroušené údaje 
o takzvaných „přijatých měšťanech“ z dostupné (bohemo- i germanofonní) 
literatury o českých a moravských městech a podrobil je kritické analýze, 
při níž se opět mohl opřít o srovnání s poznatky zahraničních historiků 
(z autorů tehdy nových relevantních prací šlo vedle již připomenutého 

autor na – nikterak výrazné – rozdíly svých zjištění oproti číslům, k nimž při vyhodnocování 
brněnských berních pramenů dospěl Jaroslav Marek. Tyto disproporce, týkající se počtu 
domů, vysvětlil Jaroslav Dřímal tak, že „Marek počítá z berních rejstříků, kdežto při stanovení 
výše uvedených čísel byly kombinovány berní knihy a rejstříky“. Markova odpověď v monografii 
M a r e k ,  J.: Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16. století, s. 21, 
pozn. 11, se po poukazu na skutečnost, že Jaroslav Dřímal do svého vyčíslení vnitroměstských 
domů nezahrnuje neobsazené objekty, nese v duchu zpochybnění smyslu snah o přesné 
numerické vyjádření sledovaných hodnot. Jaroslav Marek tu mimo jiné konstatuje: „Vede mě 
to znova k závěru, že je možno pracovat jen s průměrnými čísly získanými z celých skupin pramenů, 
a k upozornění, jak se svými čísly navzájem lišily různé druhy pramenů.“
29 V této souvislosti Jaroslav Marek průkopnicky upozornil i na problematičnost dat 
berních přiznávacích listů měst coby daňových poplatníků na zemské úrovni berního sys-
tému. Viz M a r e k ,  J.: Lidnatost Brna v 14. až 16. století, s. 135. Srov. i M a r e k ,  J.: 
Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16. století, s. 20–22, aniž by se ale 
ještě pokusil odhalit její příčiny. K tomu nově S t e r n e c k ,  Tomáš: K objektivitě berních 
přiznání z předbělohorské Moravy na příkladu královských měst v brněnském berním kraji. Folia 
historica Bohemica 21, 2005, s. 83–110; t ý ž :  Město, válka a daně, zvláště s. 229–362; t ý ž : 
Soumrak „zlaté doby“ moravských měst. Dlouhá válka s Turky (1593–1606) a zeměpanská města 
v markrabství. In: Mitáček, Jiří (ed.): Královská města v životě země moravské. Brno 2012, 
s. 129–142.
30 Srov. M a r e k ,  J.: Lidnatost Brna v 14. až 16. století, s. 128–129, 141. Podrobněji 
(s retrospektivou sahající k výpočtům Karla Büchera, jenž dospěl k číslu 4,68, a se zdůvodně-
ním použití dvojího koeficientu, totiž 4 a 5) M a r e k ,  J.: Společenská struktura moravských 
královských měst v 15. a 16. století, s. 26–28.
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Ericha Keysera především o Heinricha Reinckeho, který na hanzovních 
městech prověřil obecně přijímanou tezi o populační pasivitě městských 
organismů). Mimo jiné tak přesvědčivě prokázal, že pouze data o „přijatých 
měšťanech“ sama o sobě v žádném případě nemohou posloužit jako spo-
lehlivá báze pro statistické vyhodnocování migrací městského obyvatelstva, 
ať již je podnikáno se zřetelem k populačnímu vývoji, sociální, profesní 
a národnostní stratifikaci, či k jiným otázkám.31

Kromě výše zmíněného popularizačního článku o středověkých velko-
městech se Jaroslav Marek ve dvou dalších časopiseckých studiích zaobíral 
způsobem poměřování velikosti měst, opět přednostně měst středověkých 
s přesahy do mladších období. V první z těchto studií syntetizoval poznat-
ky o vývoji počtu obyvatel v předních moravských městech (včetně Brna, 
o němž pojednal v již připomenuté specializované práci) mezi 14. a 18. sto-
letím a načrtl tendence, jež lze v tomto směru zaznamenat v souvislosti 
s industrializací 19. věku. Proměny populační síly jednotlivých městských 
obcí autor v tomto pojednání sledoval a hodnotil téměř výlučně prismatem 
hospodářských dějin.32

Jinak Jaroslav Marek koncipoval svou následující studii, v níž se 
při posuzování velikosti měst zaměřil – pro naše prostředí novátorsky – 
na kritérium jejich plošné výměry. Využil dat reflektovaných do té doby 
především urbanisty a do jisté míry historiky umění a s oporou v řadě 
zahraničních prací, přinášejících srovnatelné údaje o územním rozsahu 
konkrétních středo- a západoevropských měst (Norimberku, Augšpurku, 
Kolína nad Rýnem, Magdeburku, Bonnu, Cách, Trevíru, Kostnice, Curychu, 
Brugg, Gentu, Bruselu, Paříže, ale také Vídně, Vratislavi, Poznaně a jiných), 
vyhodnotil stavební velikost důležitých českých a moravských lokalit. Při 
uvažování nad významem příslušných dat se Jaroslav Marek přirozeně 
vypořádal s klíčovými metodickými problémy zvoleného postupu, jako 
například s otázkou vymezení relativně spolehlivě změřitelného intravilánu 
vůči předměstím, a dotkl se dalších souvisejících otázek, z nichž je třeba 
připomenout hustotu zalidnění urbánního prostoru.33

31 M a r e k ,  Jaroslav: O studiu městského přistěhovalectví. Sborník Matice moravské 79, 
1960, s. 86–111. Nověji k tomuto problému B o r o v s k ý ,  Tomáš –  S t e r n e c k , 
Tomáš: Města a měšťané. In: Borovský, Tomáš – Chocholáč, Bronislav – Pumpr, Pavel (edd.): 
Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 
17. století. Brno 2007, s. 229–291, zejména s. 263. Srov. také recenzi Tomáše Sternecka 
na práci M i l l e r ,  Jaroslav: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy 
(1500–1700). Praha 2006 (Folia historica Bohemica 23, 2008, s. 383–386, zde s. 384–385).
32 M a r e k ,  Jaroslav: O velikosti moravských měst v minulosti. Vlastivědný věstník mo-
ravský 15, 1960, s. 293–300.
33 M a r e k ,  Jaroslav: Areál středověkých měst. Sborník Matice moravské 80, 1961, 
s. 227–237. Srov. anotaci z pera Jiřího Jiráska (Československý časopis historický 10, 1962, 
s. 431). Značné badatelské perspektivy výzkumu vývoje městských aglomerací z hlediska urba-
nistického a stavebního nově zúročil především K u č a ,  Karel: Města a městečka v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku I–VIII. Praha 1996–2011. Srov. také t ý ž :  Brno. Vývoj města, předměstí 
a připojených vesnic. Brno 2000; t ý ž :  Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje 
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Poslední ze svých časopiseckých příspěvků zveřejněných na přelomu 
padesátých a šedesátých let věnoval Jaroslav Marek profesní struktuře 
obyvatelstva větších moravských měst. Již názvem studie – Řemeslná vý-
roba v moravských městech v 16. století – se přihlásil ke koncepci nedlouho 
předtím vydané monografie Josefa Janáčka, teritoriálně zaměřené na Če-
chy, a programově převzal tam uplatněné metodické postupy.34 Markovým 
cílem však nebylo vytvořit pouze moravský pendant Janáčkovy práce, ale 
především ověřit platnost zjištění z českých měst v poměrech markrabství. 

Na základě městských berních knih a rejstříků vyhodnotil míru 
profesní specializace ve sledovaných lokalitách, kvantifikoval poměr mezi 
takzvanými silnými a slabými řemesly, jakož i zastoupení jednotlivých 
řemeslných odvětví. Vedle řady dílčích poznatků a postřehů metodické-
ho rázu, jež se týkají zejména souhrnných ekonomických charakteristik 
městských obcí, dospěl Jaroslav Marek především ke zjištěním, na jejichž 
základě vyzdvihl výjimečné postavení Brna, Olomouce, Jihlavy a Znojma 
ve srovnání s hospodářským potenciálem nejenom ostatních moravských, 
ale také mimopražských českých měst. Zároveň právě s poukazem na přední 
moravská zeměpanská města zpochybnil tezi, podle níž bylo 16. století 
na Moravě dobou stagnace městské řemeslné výroby.35

Jakkoliv byla Markova komparatistická stať o řemeslné výrobě ne-
sporně důležitým příspěvkem v oblasti raněnovověkých urbánních studií, 
nelze s odstupem času neupozornit na některé její slabiny. Široký srovnávací 
záběr limitoval autorovu pramennou heuristiku a přinutil jej rezignovat 
na zmapování organizačního rámce a institucionálního zakotvení městských 
živností. U velmi složité problematiky řemesel pak omezení archivního 
výzkumu na berní knihy a rejstříky (co do zkoumaných dat pokud možno 
vzájemně kompatibilní) relativizovalo správnost některých Markových závě-
rů. V analytických pracích dalších badatelů, kteří se při zaměření na jeden 
vybraný městský organismus mohli opřít o bohatší spektrum pramenů, 
pak byly částečně korigovány údaje o početním zastoupení konkrétních 
výrobních odvětví, a tím i shrnující charakteristiky úrovně městské řeme-

městských lokalit v České republice. Zprávy památkové péče 71, 2011, s. 350–355. Ve vztahu 
k Brnu tyto přístupy částečně uplatnil ve svých primárně topograficky koncipovaných studiích 
také V i č a r ,  Oldřich: Místopis Brna v polovici 14. století. (Prostor uvnitř městských hradeb). 
Brno v minulosti a dnes 7, 1965, s. 242–283; t ý ž :  Místopis Brna v polovici 14. století. 
(Předměstí). Brno v minulosti a dnes 8, 1966, s. 226–273; t ý ž :  O velikosti Brna v 16. sto-
letí. Vlastivědný věstník moravský 33, 1981, s. 208–211; t ý ž :  Výškopis Brna v polovině 
14. století. Brno v minulosti a dnes 10, 1988, s. 84–96.
34 J a n á č e k ,  Josef: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století. Praha 1961 (po-
znatky, k nimž dospěl v rámci přípravy této monografie, později využil v šíře koncipované 
práci t ý ž :  Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha 1963).
35 M a r e k ,  Jaroslav: Řemeslná výroba v moravských městech v 16. století. Sborník Matice 
moravské 81, 1962, s. 124–154. O studii v krátkosti referoval Jiří Jirásek (Československý 
časopis historický 11, 1963, s. 265).
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slné výroby.36 Klíčové výsledky Markova výzkumu nicméně zpochybněny 
nebyly, což se týká rovněž tezí začleněných do monografie, jež v polovině 
šedesátých let završila jeho urbánní studie.

Stočtyřicetistránková kniha Společenská struktura moravských králov-
ských měst v 15. a 16. století, o jejímž zveřejnění v roce 1965 již byla řeč, 
vznikla na základě kandidátské práce, kterou Jaroslav Marek obhájil koncem 
roku 1959.37 Pro tisk ji ovšem výrazně upravil. Vydaná monografie tak není 
jen zkráceným a obligatorně aktualizovaným textem kvalifikačního spisu, ale 
přináší rovněž precizující shrnutí autorových mezitím publikovaných statí.38

V úvodní části knihy podal Jaroslav Marek zevrubný metodologický 
rozklad, v němž vymezil své výzkumy vůči domácímu a zahraničnímu 
bádání s přednostním zřetelem k programovým pojednáním a pracím 
širšího dosahu, namnoze vybočujícím z rámce samotného (urbánního) 

36 Především se to týká Brna, dílčího zpochybnění se ale dočkala rovněž Markova zjiš-
tění o majetkovém rozvrstvení obyvatel Olomouce. Viz S z a b ó ,  Ľudovít: Majetková 
diferenciace olomouckého obyvatelstva v polovině 16. století. In: Okresní archiv v Olomouci 
1982. Olomouc 1983, s. 57–72; S u l i t k o v á ,  Ludmila: Řemesla v Brně ve středověku. 
Časopis Matice moravské 103, 1984, s. 63–83, zejména s. 64, 70–72, 74, 77, 81, 82; t á ž : 
Ke kritice pramenů hromadné povahy k dějinám měst v 16. století (na příkladu Brna). Časopis 
Matice moravské 105, 1986, s. 288–304, zvláště s. 288, 298–300, 302; J o r d á n k o v á , 
Hana –  S u l i t k o v á ,  Ludmila: Hlavní tendence brněnské ře meslné výroby od počátků 
města do zániku cechovního sdružení. Brno v minulosti a dnes 12, 1994, s. 15–37, zvláště s. 16; 
t y t é ž :  Řemeslná výroba v Brně od po čátků města do 80. let 19. století. In: Brno – město ře-
mesel, průmyslu a obchodu. [Brno] 1993, s. 4–14; S t e r n e c k ,  T.: Město, válka a daně, 
s. 262–265.
37 Knihu recenzovali Jaroslav Mezník (Vlastivědný věstník moravský 18, 1966, 
s. 154–156), Gracián Chaloupka (Sborník Matice moravské 85, 1966, s. 278–281); Michal 
Suchý (Historický časopis 14, 1966, s. 106–111); upozornil na ni rovněž H o f f m a n n , 
František: Z literatury o Jihlavsku od roku 1960. Vlastivědný sborník Vysočiny – oddíl věd 
společenských 5, 1968, s. 93–104, zde s. 98 (na s. 95, 97, 98 viz také poznámky k některým 
z Markových časopiseckých studií). Není možné nastínit na tomto místě uceleně „druhý 
život“ sledované Markovy monografie. Pokud jde o její využití v syntetizujících textech 
dalších historiků, odkazují na ni například P á n e k ,  Jaroslav: Města v politickém systému 
předbělohorského českého státu. In: týž (ed.): Česká města v 16.–18. století. Praha 1991, s. 15–39, 
zde s. 32; t ý ž :  Města v předbělohorském českém státě. In: Bůžek, Václav (ed.): Kultura 
každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době. České Budějovice 
1991 (= Opera historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis I), s. 9–29, zde s. 23; 
M a c e k ,  Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) III. Města. Praha 1998, passim 
(zde jsou též porůznu citace jiných Markových studií); H o f f m a n n ,  F.: Středověké město 
v Čechách a na Moravě, s. 628.
38 Původní název kandidátské práce zněl Společenská struktura královských měst na Moravě 
v 15. a 16. století. Její strojopis (Brno 1959) čítá 379 normovaných stran a co do základního 
členění na kapitoly v zásadě odpovídá pozdější publikované verzi: I. „Východisko“; II. „Počet 
obyvatelstva a velikost měst“ (v tištěné knize pouze „Velikost“); III. „Majetek“; IV. „Povolání“; 
V. „Výsledky“. Pro knižní vydání byl sice text v řadě partií krácen, což si vynutilo Naklada-
telství Československé akademie věd, nicméně dodnes tradované tvrzení, že rukopis čítal 
dva objemné svazky, neodpovídá skutečnosti. Vzniklo zřejmě na základě faktu, že na Histo-
rickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze jsou uloženy dva exempláře Markovy 
kandidátské práce, nápadně se lišící tloušťkou v důsledku použití průklepového papíru různé 
gramáže, obsahově však zcela totožné. Viz Knihovna Historického ústavu AV ČR Praha, 
sign. KP – Marek, Jaroslav.
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dějepisectví. Vedle historiografických spisů tak zohlednil rovněž funda-
mentální díla autorů, kteří se profilovali především jako ekonomové.39 
Vysvětlil zde zásady, jichž se přidržoval při statistickém vyhodnocování 
městských berních knih a rejstříků. Důležitým, již připomenutým rysem 
Markovy práce s těmito prameny byl nadhled při jejich vyhodnocování. 
Autorovi primárně nešlo o jednotlivá čísla, nýbrž o podchycení základních 
kvantitativních ukazatelů, odrážejících klíčové tendence („obecné zákonitos-
ti “) ve vývoji městských organismů. Z úvodu monografie je jasně patrné, 
že si Jaroslav Marek uvědomoval problémy vyplývající z upřednostnění 
berních soupisů před jinými prameny i úskalí zvoleného postupu, v němž 
nicméně i tak spatřoval legitimní prostředek zobecnění městských dějin.40 
A zobecnění sám v souladu se svým naturelem jednoznačně preferoval 
před detailní analýzou lokálních poměrů v jednotlivých městech, tedy před 
tím, co bychom dnes ve vědeckém diskursu označili jako mikrohistorii.41

Přednostní pozornosti se v Markově knize těšila čtyři velká moravská 
královská města (Brno, Olomouc, Jihlava a Znojmo) v období rámcově 
vymezeném lety 1440 a 1600. Stejně jako ve většině svých analytických 
časopiseckých studií Jaroslav Marek i zde soustavně porovnával poměry 
v uvedených lokalitách nejen se situací v českých, ale prostřednictvím 
relevantních zahraničních prací i v jiných evropských obcích. Nejenom 
v syntetizujícím závěru monografie, ale také v analytických partiích jejího 
textu tak opakovaně narážíme na komparaci především s německými, 
švýcarskými a francouzskými městskými organismy.42 V trojici kapitol, 

39 Pokud šlo o zahraniční produkci, hledal Jaroslav Marek poučení a inspiraci především 
v textech, které se dotýkaly otázek spojených s praktickou využitelností pramenů hromadné 
povahy, počínaje pracemi Gustava Schönberga, Karla Büchera a Ignaze Jastrowa ze sedmde-
sátých a osmdesátých let 19. století přes studie Henriho Pirenna, Franze Eulenburga a Horsta 
Jechta až po publikace z padesátých a počátku šedesátých let 20. věku. Z novějších příspěvků 
si cenil zejména pojednání vzniklých v okruhu školy Annales zaměřených na historickou de-
mografii (vedle programových statí Fernanda Braudela a dalších badatelů především vzorové 
práce Édouarda Baratiera zabývající se populačním vývojem Provence) a přehledného díla 
Rogera Molse o demografických poměrech v raněnovověkých evropských městech (srov. 
níže k Markově recenzi tohoto opusu). Že Jaroslav Marek výstupy západní historiografie 
nevstřebával mechanicky, ale dokázal je kriticky selektovat, lze doložit mimo jiné na tom, 
jak ostře se vymezil proti – na příslušném místě konkretizovaným – pracím, „které rezignují 
na poznání jakýchkoliv hlubších zákonitostí a zůstávají pracemi popisnými“. Viz M a r e k ,  J.: 
Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16. století, s. 10.
40 Tamtéž, s. 7–8 (celý úvod, formálně I. kapitola s názvem „Východisko“, na s. 5–17): 
„Zpracování dat, která statistický postup dovolují, nestačí přirozeně k všestrannému poznání skladby 
městského obyvatelstva. […] Měl-li jsem volit mezi vyčerpávajícím rozborem některé z dílčích otázek 
a mezi pokusem o načrtnutí základních obrysů společenské skladby ve městech vůbec, dal jsem přednost 
možnosti druhé: a to i s rizikem, že mnoho mých poznatků nemá nárok na úplnost a definitivní platnost.“
41 Tamtéž, s. 6: „Cílem mého pokusu však nebylo poznání lokálních poměrů ve čtyřech městech 
jedné ze zemí českého středověkého státu. Šlo mi v prvé řadě o obecné zákonitosti, o teoretický příspěvek 
k typologii feudálních měst, z něhož přirozeně vyplynuly poznatky o českých a moravských městech 
mezi husitstvím a Bílou horou.“
42 Kromě závěru knihy (tamtéž, s. 106–128) srov. především tamtéž, s. 19, 20, 27, 32, 
33, 35, 38, 55–57, 65, 67, 68, 74, 75, 77, 83, 93, 96, 99, 100.



435

P R O V E N S Á L S K Á  V E S …

které – rámovány úvodem a závěrečným shrnutím – představují jádro 
monografie, se zaměřil na tři vzájemně úzce propojené tematické okruhy: 
na velikost ve smyslu počtu domů a populační síly, na majetkovou stratifikaci 
městského obyvatelstva a konečně na jeho profesní a sociální rozvrstvení.

Ponecháme-li na tomto místě stranou autorova dílčí zjištění, jež se 
z větší části kryjí s poznatky publikovanými již časopisecky (a představenými 
tudíž výše), pak je zapotřebí upozornit na to, že Jaroslav Marek podobně 
jako svého času Henri Pirenne a Horst Jecht interpretoval demografické 
změny v městských organismech v první řadě coby důsledek ekonomických 
procesů a zákonitostí. V této souvislosti vyzdvihl jako ilustrativní příklad 
Jihlavu, jejíž bouřlivý populační vzestup v druhé půli 16. století se odbýval 
na pozadí ohromujícího rozmachu soukenické výroby.43

Markův pohled na moravská města 15. a 16. století je cenný především 
systematickým hledáním a nalézáním vztahů mezi kvantitativními ukazateli 
změn uvnitř městských organismů. Nic na tom nemění výsledky pozdějších 
výzkumů, které prokázaly, že pro pochopení a verifikaci dat hromadné po-
vahy je nezbytné vypořádat se i s dalšími problémovými okruhy: zejména 
s politickým vývojem měst, organizačním rámcem a personálním zázemím 
městské (samo)správy, finančním hospodařením, ale také s vojenskými 
dějinami a urbánní každodenností, bez jejichž zohlednění zůstává obraz 
pozdněstředověkých a raněnovověkých měst nutně neúplným.44

Že Markova kniha o moravských městech v 15. a 16. století spatřila 
světlo světa teprve roku 1965, tedy se šestiletým odstupem od obhájení 
kvalifikační práce, která byla její předlohou, bezpochyby souviselo s tehdy 

43 Viz tamtéž, s. 25–26, 30–32, 83, 107, 113, 116, 118, 125–127. K rozvoji předbělohorské 
Jihlavy srov. rovněž d ’ E l v e r t ,  Christian: Geschichte und Beschreibung der (königlichen 
Kreis-) und Bergstadt Iglau in Mähren. Brünn 1850, s. 144–257; J a n á č e k ,  Josef: 
Příspěvek k dějinám jihlavského obchodu v 16. století. Vlastivědný sborník Vysočiny – oddíl věd 
společenských 2, 1958, s. 69–81; t ý ž :  Jihlavská ob chodní společnost na sklonku 16. století. 
Vlastivědný sborník Vysočiny – oddíl věd společen ských 4, 1961, s. 59–70. Popularizač-
ně H o f f m a n n ,  František: Listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Havlíčkův Brod 1958, 
s. 106–108; K ř e s a d l o ,  Karel: Kapitoly z historie Jihlavy. Jihlava 1992, s. 69–99, zvláště 
s. 84–87; P i s k o v á ,  Renata et al.: Jihlava. Praha 2009, s. 265–273 (podkapitola „Město 
a jeho obyvatelé“ v rámci kapitoly „Velké století 1526–1619“ z pera Vlastimila Svěráka).
44 Srov. H o f f m a n n ,  František: K systémové analýze středověkých měst. Český 
časopis historický 88, 1990, s. 252–275; t ý ž :  Středověké město v Čechách a na Moravě; 
J o r d á n k o v á ,  Hana –  S u l i t k o v á ,  Ludmila: Realita každodennosti a kritika 
faktů hromadné povahy. In: Kokojanová, Michaela (ed.): Měšťané, šlechta a duchovenstvo 
v rezi denčních městech raného novověku (16.–18. století). Prostějov 1997, s. 58–72 (nověji 
přetištěno in Hrubá, Michaela (ed.): Notum facimus universis collegis… K životnímu jubileu 
Ludmily Sulitkové. Ústí nad Labem 2006, s. 113–125). Mnohostranné zhodnocení novějších 
badatelských tendencí v urbánní historiografii přinesl sborník F e j t o v á ,  Olga –  H r u -
b á ,  Michaela –  L e d v i n k a ,  Václav –  P e š e k ,  Jiří –  S u l i t k o v á , 
Ludmila (edd.): Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou 
desetiletí I–II. Praha 2013 (= Documenta Pragensia XXXII/1–2), vycházející ze stejnojmenné 
konference, která se konala 11.–12. října 2011 v Praze.
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dlouhými lhůtami vydávání vědeckých monografií.45 V době zveřejnění 
tohoto stěžejního příspěvku k městským dějinám již sice u Jaroslava Marka 
převažoval zájem o jiná badatelská témata, přesto se však v polovině šede-
sátých let nestaly aktivity na poli urbánních výzkumů definitivně uzavřenou 
kapitolou jeho vědecké dráhy.

Na prahu období takzvané normalizace se Jaroslav Marek nakrátko 
k dějinám moravských měst na zlomu středního a nového věku vrátil. 
V pozadí oživení takto orientovaných badatelských aktivit ovšem rozhodně 
nebyl spontánní odklon od zájmů, které u Jaroslava Marka dominovaly 
v předcházejících letech.46 Podle Františka Šmahela sehrálo v tomto směru 
zásadní roli doporučení Josefa Janáčka, jenž se snažil Jaroslava Marka 
uchránit před sílícími politickými tlaky.47 Návrat k relativně nekontroverz-
ním starším dějinám totiž po roce 1968 poskytoval alespoň určitou naději, 
že Jaroslav Marek, v očích normalizátorů kompromitovaný publikováním 
„nemarxistických“ prací z dějin historiografie a metodologicko-teoretických 
pojednání, přečká smršť personálních čistek. Ta zasáhla i Historický ústav 
Československé akademie věd, od března 1970 reorganizovaný a přejmeno-
vaný na Ústav československých a světových dějin. Není třeba připomínat, 
že tuto bouři Jaroslav Marek (podobně jako Jaroslav Mezník) nepřečkal; 
ústav opustil k 1. březnu 1972.48

Výsledkem Markova krátkodobého návratu k urbánním dějinám tak 
byl pouze jediný publikovaný text, nazvaný Městská síť na Moravě v 15. a 
16. století. Stojí za to upozornit na jeho podtitul, jenž zní Studie o moravské 
společnosti v době jagellonské I. Ten totiž naznačoval nejenom to, že se autor 
obdobím kolem roku 1500 hodlal i nadále zabývat (žádné pokračování 
už bohužel nevyšlo), ale také skutečnost, že svůj zájem rozšířil na celou 
stavovsky strukturovanou společnost, jejíž svébytnou součást městské 
organismy tvořily.49

45 K okolnostem publikování kandidátských prací tehdejších historiků srov. M e z n í k , 
J.: Můj život za vlády komunistů (1948–1989), s. 125.
46 Srov. M e z n í k ,  J.: Proměny a neměnnost Jaroslava Marka, s. 18; Ř e p a ,  M.: 
Kontury díla Jaroslava Marka, s. 211.
47 Ústní sdělení prof. Františka Šmahela (při diskusi v rámci kolokvia České dějepisectví 
ve druhé polovině 20. století. Pocta Jaroslavu Markovi, které se konalo 16. května 2012 v Brně).
48 O těchto čistkách – s řadou zmínek týkajících se Jaroslava Marka – píše M e z -
n í k ,  J.: Můj život za vlády komunistů (1948–1989), s. 155–164. Jak vzpomíná František 
Šmahel (viz předchozí poznámku; srov. také Š m a h e l ,  František: Kostrbaté vzpomínky 
na Jaroslava Marka. In: Vlček, Radomír (ed.): Historik – historismus – dějepisectví. Nad 
životem a dílem Jaroslava Marka. Praha 2016, s. 28–32, zde s. 30), odešel Jaroslav Marek 
z ústavu sám, když se mu naskytla možnost zakotvit ve Státní vědecké knihovně v Brně, a to 
v bezprostřední souvislosti s tlakem, který na něj vyvíjel nechvalně známý normalizátor Jurij 
Křížek. K tomuto komunistickému historikovi a ideologovi, od počátku sedmdesátých let 
zástupci ředitele Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd, 
srov. J i r o u š e k ,  Bohumil: Jurij Křížek – marxistický historik moderních dějin. Výběr. 
Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 43, 2006, s. 318–320.
49 Podle Františka Šmahela (viz pozn. 47) počítal Josef Janáček s využitím Markových 
studií o jagellonské době pro chystaný akademický Přehled dějin Československa.
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Předmětem otištěné stati pak skutečně nebyla pouze města. Jaroslav 
Marek v ní nejprve podal bilanci bádání o českých a moravských dějinách 
jagellonské doby, propojenou s rozhledem po evropské literatuře o dozní-
vajícím středověku.50 Pak nastínil problém vztahů mezi městy a šlechtou, 
který se stal východiskem následujícího pokusu o skupinovou rekonstrukci 
proměn sociální a ekonomické kvality pětaosmdesáti moravských městských 
obcí na základě tendencí zachytitelných v jejich namnoze rozkolísaném 
dobovém označování (města či městečka), samozřejmě s přihlédnutím 
k poznatkům hospodářských dějin. Takovýto výzkum ovšem nebylo možno 
spoutat hranicemi jagellonské doby, takže chronologický záběr práce je 
mnohem delší, sahá od 14. až do 18. století. Svá zjištění o změnách v typové 
nomenklatuře jednotlivých lokalit k letům 1400, 1500, 1600 a 1763 vtělil 
autor do tabelární přílohy a předpokládanou transformaci městské sítě 
na Moravě kartograficky znázornil v průřezových mapkách.51

Z perspektivy urbánní historiografie lze připomenout i Markův podíl 
na Přehledných dějinách českého a slovenského dějepisectví, kde se zejména 
v podkapitole VI.4 („Gollovi současníci“) dotkl díla osobností, jež mají své 
nezastupitelné místo v dějinách bádání o městech; v první řadě jde o Zik-
munda Wintra.52 Zmínky o historicích příslušného tematického zaměření, 
respektive takových, jejichž badatelský záběr byl širší, nicméně studium 
městských dějin výrazně ovlivnili, pak samozřejmě najdeme i v jiných Mar-
kových pracích, včetně jeho teoretické rozpravy O historismu a dějepisectví.53

Uceleného rozboru by si z našeho hlediska zasloužila rovněž Markova 
recenzní činnost, která se přirozeně nemohla vyhnout literatuře věnované 
historii měst. I zde je zřejmé, že jako glosátor aktuální historiografické pro-
dukce prokázal schopnost hloubkově proniknout do posuzovaných textů, 
nezaujatě zvážit jejich přínos i slabiny a pregnantně zformulovat kritické 

50 Ze zahraničních historiků nemohli v Markově inventuře studií k pozdnímu středověku 
chybět jeho oblíbení „klasikové“ Henri Pirenne a Johan Huizinga, mezi reflektovanými autory 
novějších obecněji koncipovaných prací se pak objevili mimo jiné Erich Hassinger, Georges 
Duby, Jean Delumeau či Jacques Heers.
51 M a r e k ,  Jaroslav: Městská síť na Moravě v 15. a 16. století. (Studie o moravské spo-
lečnosti v době jagellonské I). Časopis Matice moravské 90, 1971, s. 281–303. O studii stručně 
referoval Jiří Jirásek (Československý časopis historický 20, 1972, s. 931–932). K problematice 
kvality a nomenklatury moravských urbánních sídel se v poslední době vrátil D v o ř á k , 
Jan: Geneze jednoho histori(ografi)ckého omylu. K právnímu statusu městských sídelních jednotek 
v raném novověku (na příkladu Březové nad Svitavou). Časopis Matice moravské 134, 2015, 
s. 373–395.
52 Viz K u t n a r ,  František – M a r e k ,  Jaroslav: Přehledné dějiny českého a sloven-
ského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha 1997, 
s. 403–417 (o Zikmundu Wintrovi zvláště na s. 411–413). K Markovu autorskému podílu 
na tomto opusu srov. K á b o v á ,  Hana –  B í l e k ,  Karol –  K u t n a r ,  Petr: 
Ještě ke Kutnarovu-Markovu Dějepisectví. Dějiny – teorie – kritika 7, 2010, s. 271–279, zde 
s. 276–277.
53 M a r e k ,  Jaroslav: O historismu a dějepisectví. Praha 1992, například zmínky o Zik-
mundu Wintrovi na s. 56, 170; o Henrim Pirrenovi na s. 64, 169, 194; o Bedřichu Mendlovi 
na s. 89, 155, 160, 169, 170, 171, 192.
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hodnocení. Jako ilustrativní příklad lze uvést poměrně stručný referát o prá-
ci belgického historika a sociologa Rogera Molse koncipované jako úvod 
k historické demografii evropských měst 16.–18. století. Jaroslav Marek 
tuto třídílnou knihu – na niž se ostatně zhusta odvolával i ve svých vlast-
ních studiích – vysoce ocenil, a to zejména pro její úctyhodný materiálový 
záběr a promyšlenou strukturu. Jeho sympatie nutně vzbuzovala rovněž 
Molsova snaha udržet si odstup od „čarování“ historických demografů 
s čísly, neboť takový nadhled konvenoval recenzentovu vlastnímu nazírání 
na statistické vyhodnocování dat hromadného charakteru a srovnával se 
s jeho skepsí ke všem zdánlivě samospasitelným metodologickým koncep-
tům. Na druhé straně však Jaroslav Marek coby posuzovatel díla neváhal 
poukázat na limity Molsovy heuristiky, pokud šlo o vytěžení literatury 
(středo)východoevropské provenience, včetně bohemik.54

Za upozornění nepochybně stojí též břitká kritika prvního dílu 
Zemkových a Bartuškových Dějin Žďáru nad Sázavou v obsáhlé recenzi, 
kterou Jaroslav Marek napsal společně s Jaroslavem Mezníkem. Aby pře-
dešli podezření z podjatosti, podložili recenzenti své závažné výtky, jež se 
vztahovaly především ke koncepčním lapsům, nekritické práci s prameny 
a také k neserióznímu přebírání pasáží ze starší literatury, podrobným 
analytickým rozborem problematického spisu (konkrétně pasáží formulova-
ných Metodějem Zemkem).55 Nicméně to už se od jádra toho, čím Jaroslav 
Marek přispěl ke studiu městských dějin, přesouváme spíše do periferních 
oblastí sledované problematiky.56

54 M o l s ,  Roger: Introduction à la démographie historique des villes d’Europe du XIVe au 
XVIIIe siècle I–III. Louvain 1954–1956 (recenze Československý časopis historický 6, 1958, 
s. 567). Z Markova hodnocení viz především následující pasáže: „Autor čerpal údaje o našich 
městech z literatury německy psané, takže z českých autorů figuruje v bibliografii jen Mendl studií 
o Vratislavi. Nehledě k nedostatku pozornosti k poměrům ve východní Evropě, kterou Molsovi vytkl 
dokonce i F. Lütge, je to kniha svým rozsahem, nesmírným bohatstvím materiálu a přesným i důmysl-
ným uspořádáním úctyhodná.“ – „Při tom lze pozorovat, že Mols sám nepodléhá metodickému klamu, 
že historická demografie se svými číselnými závěry podává klíč k pochopení historické zákonitosti.“
55 M a r e k ,  Jaroslav –  M e z n í k ,  Jaroslav: Neúspěch velkého rozběhu. Vlastivědný 
sborník Vysočiny – oddíl věd společenských 2, 1958, s. 202–206 (= recenze knihy Z e -
m e k ,  Metoděj –  B a r t u š e k ,  Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I. (1252–1617). 
Havlíčkův Brod 1956). Srov. také souhrnnou recenzi Jaroslava Marka a Jaroslava Mezníka 
na publikace H o f f m a n n ,  F.: Listy a obrazy z minulosti Jihlavy; Jihlavské právo. Ed. 
F. Hoffmann. Havlíčkův Brod 1959 (Sborník Matice moravské 78, 1959, s. 394–397). Po-
zitivní, ale nikoliv nekriticky pochvalné hodnocení obou Hoffmannových knih samozřejmě 
vychází primárně z jejich odborného posouzení, nicméně bere v potaz také slovesnou úroveň 
textů, které byly určeny širší čtenářské obci – nepochybně tu máme co do činění s odrazem 
Markova vytrvalého intenzivního zájmu o literární kvalitu historiografických děl. Připomenut 
budiž i Markův krátký referát o práci D ř í m a l ,  Jaroslav: Sociální boje v Brně ve 20. letech 
16. století. Brno v minulosti a dnes 1, 1959, s. 221–286 (Československý časopis historický 
8, 1960, s. 243). Dřímalovu studii hodnotí Jaroslav Marek v zásadě kladně, avšak pokud jde 
o úvodní kapitolu, načrtávající společenské poměry v Brně kolem roku 1500, vznáší námitku 
vůči jejímu „poněkud neorganickému spojení s vlastním jádrem stati“.
56 Na tomto místě je třeba upozornit na skutečnost, že do výběrové bibliografie Ja-
roslava Marka publikované v příloze jeho nekrologu Ř e p a ,  Milan: Jaroslav Marek  
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Jenom při velmi povrchní inventuře urbánních výzkumů Jaroslava 
Marka by mohl být přisouzen toliko okrajový význam studii, kterou připravil 
jako stážista v Aix-en-Provence a jež byla publikována roku 1968. Markův 
Alleins však, navzdory všem svým specifikům, včetně de iure neurbánního 
charakteru zkoumané lokality, má v městské části bibliografie tohoto histo-
rika své pevné místo – a rozhodně v ní nepředstavuje marginální položku. 
Už proto ne, že ukazuje, jak Jaroslav Marek v přímé konfrontaci s „velkou“ 
francouzskou historiografií dokázal nejen vstřebávat její podněty, ale také 
do ní s oporou ve zkušenostech, které získal soustředěným výzkumem mo-
ravských městských organismů, jako badatel aktivně zasáhnout, respektive 
ji spoluvytvářet.57

Podobně jako u měst na Moravě doznívajícího středověku a po-
čínajícího novověku představovaly pro Jaroslava Marka také u Alleins 
základní prameny daňové soupisy. V případě provensálské komunity jde 
o písemnosti, které sice přednostně dokumentují venkovské hospodaření, 
nicméně co do struktury a obsahu jsou podstatně vyspělejší a bohatší než 
soudobé berní evidenční pomůcky z českých zemí – a proto jsou bez roz-
paků označovány jako katastry.58 Některá doplňující data čerpal Jaroslav 
Marek z jiných, komplementárních alleinských pramenů ze 16. století, které 
vznikly v souvislosti s evidencí berních či urbariálních povinností místních 
obyvatel. Na výchozí informační zdroje – analogicky jako na berní knihy 
a rejstříky z moravských měst – nahlížel prismatem strukturalistického pojetí 
hospodářských a sociálních dějin, s cílem proniknout do společenských 
poměrů a ekonomické situace uvnitř sledované pospolitosti.59

(27. 11. 1926 – 18. 12. 2011). Český časopis historický 110, 2012, s. 168–172 (bibliografii 
na s. 171–172 sestavili Milan Řepa a Václava Horčáková), se nedopatřením vloudilo několik 
titulů, jež vzpomínaný historik nenapsal (na týž omyl narazíme rovněž v některých elek-
tronických knihovních katalozích). Ve vztahu k urbánním dějinám jde o práce určené širší 
veřejnosti z pera jeho jmenovce, které vyšly na počátku devadesátých let 20. století ( M a -
r e k ,  Jaroslav: Dramata města. Dějinami Uherského Brodu a jeho obyvatel. Uherský Brod 
1991; t ý ž :  Uherský Brod, město J. A. Komenského. Stopami historie a pověstí. Praha 1992) 
a mohly by vzbuzovat mylný dojem, že se náš Jaroslav Marek vrátil k městským dějinám ještě 
po pádu komunistického režimu, a to nikoliv na úrovni vlastního analytického výzkumu, ale 
v rovině popularizace.
57 Ucelené zhodnocení „druhého života“ Markova textu o Alleins ve francouzské his-
toriografii, které se neobejde bez systematických rešerší regionálních a lokálních publikací, 
zůstává úkolem pro další „markologické“ bádání. K podchycení sledované studie francouzskou 
bibliografistikou srov. T i s s a n é ,  Christiane: Instruments de travail. Annales du Midi: 
revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale 83, 1971, No 105 
(= Bibliographie de la France méridionale), s. 455–467, zde s. 463, č. 102.
58 Právě na výzkum katastrů se v době stipendijních pobytů československých historiků 
v Aix-en-Provence zaměřovala historická sekce ústavu Centre d’études des sociétés médi-
terranéennes, kterou vedl Georges Duby. Viz M a u r ,  E.: K česko-francouzským vědeckým 
stykům na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v 50. a 60. letech (obor historie).
59 K relevantním alleinským pramenům blíže M a r e k ,  J.: Un village en Basse Provence, 
s. 169–173.
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Stejně jako u městských obcí v Markrabství moravském šlo Jaroslavu 
Markovi rovněž u Alleinsu v první řadě o postižení obecných systémových 
parametrů, nikoliv tedy o vyčerpávající mikrohistorickou analýzu. K té má 
nicméně sledovaná francouzská studie podstatně blíže než její moravské 
protějšky, což evidentně souvisí s „výživností“ excerpovaných katastrů 
a (především) s faktem, že Jaroslav Marek vzhledem k délce stipendijní-
ho pobytu nemohl podrobit komparativnímu studiu větší počet komunit 
v Provence. Zkoumaná dolnoprovensálská sídelní jednotka je tak sledována 
s nápadně větším zřetelem k dílčím faktům, k detailům využitelným přede-
vším v dimenzích lokálních dějin. Ke slovu zde přicházejí i její jednotliví 
obyvatelé, byť plní převážně pouze podružnou roli ilustrativních příkladů 
(dokládajících buď zjištění obecnějšího charakteru, či naopak představu-
jících systémové výjimky).

V centru Markovy pozornosti ovšem tak jako tak stojí hromadné 
jevy, a to nikoliv ve svých statických konturách vázaných na jeden zdo-
kumentovaný okamžik (respektive termín pořízení daňového odhadu či 
výběru berně), nýbrž jako ukazatele dynamiky sociálního a ekonomického 
vývoje. Aby mohl zachytit, lépe řečeno rekonstruovat, proměny společenské 
struktury Alleins coby vzorku provensálské society v období rámovaném 
počátkem a sklonkem 16. věku, nemohl se Jaroslav Marek omezit na jediný 
katastr. Zevrubné analýze a vzájemné konfrontaci jsou proto ve studii vy-
staveny dva, co do prostorového a obsahového záběru srovnatelné, soupisy 
(otázce kompatibility dat obou těchto pramenů autor v textu samozřejmě 
věnuje patřičnou pozornost): na jedné straně katastr z roku 1501, na straně 
druhé jeho mladší protějšek z roku 1584.

Při sledování strukturálních proměn alleinské pospolitosti se tedy 
Jaroslav Marek opíral o katastrální údaje. Ty mu kromě hlavních tendencí 
demografického vývoje dovolily sledovat posuny jak v rozložení bohatství 
mezi obyvateli zkoumané lokality, tak ve významu dílčích složek pozem-
kového vlastnictví. S oporou v excerpovaných pramenech kvantifikoval 
klíčové parametry majetkoprávních vztahů uvnitř komunity, jako kumulaci 
či tříštění držby parcel a domů. Pokud jde o ekonomické aktivity místního 
obyvatelstva, vypovídají katastry primárně o jeho venkovském hospodářství. 
Proto Jaroslav Marek na jejich základě vykreslil měnící se roli klíčových 
segmentů lokální zemědělské výroby (mimo jiné tak doložil, jak výrazně 
v Alleins v průběhu 16. věku vzrostl význam pěstování vinné révy). Není 
třeba dodávat, že díky soustředěnému studiu literatury zohlednil veškeré 
relevantní souvislosti francouzských, provensálských i lokálních dějin, jako 
například vznik systému zavlažovacích kanálů, který v polovině zkoumané-
ho století přispěl k ekonomickému vzestupu Alleins i jiných obcí v regionu.

Promyšlená kombinace řady dílčích poznatků získaných srovnávacím 
studiem katastrů Jaroslavu Markovi umožnila přiblížit rychlý populační 
a ekonomický rozvoj Alleins v 16. století, především ale odhalit jeho kauzál-
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ní souvislosti. Za klíčový činitel pozitivních změn v obci, které se odrážely 
v rostoucím počtu daňových poplatníků, obytných domů i zemědělských 
objektů, označil rozšiřování obdělávané půdy. K němu dle Markových 
zjištění nedocházelo jen na bázi rekultivací kdysi využívaných ploch, které 
byly opuštěny v pozdním středověku, ale také novým posouváním hranic 
ekonomicky zhodnocených pozemků a dotvořením kulturní krajiny v po-
době, již si v zásadě podržela až do moderní doby. Autor alleinské sondy 
tak na konkrétním příkladě jednak potvrdil starší tezi o populačním a hos-
podářském oživení francouzského venkova od přelomu 15. a 16. století, 
jednak formuloval vlastní závěry s obecnějším dosahem.

Nahlížíme-li na Markův Alleins nikoliv jako na produkt okrajové 
badatelské epizody, ale jako na svého druhu pokračování autorových 
urbánních studií, pak je záhodno připomenout chronologické souřadnice 
zrodu sledovaného textu. Jeho genezi rámuje na jedné straně rok 1965, 
kdy Jaroslav Marek pobýval v Aix-en-Provence, na straně druhé rok 1968, 
kdy byla alleinská studie zveřejněna v Cahiers du Centre d’études des sociétés 
méditerranéennes. Na období od poloviny šedesátých let 20. století do nástu-
pu normalizačního režimu v Československu tedy při hodnocení Markova 
díla nelze nahlížet jen jako na éru, v níž maximálně využil dočasného 
společenského uvolnění k systematickému studiu témat týkajících se histo-
riografie. Prostřednictvím studie o Alleins zůstával Jaroslav Marek nadále 
úzce spjat se svým „městařským“ obdobím, třebaže těžiště jeho práce již 
bylo jinde. V tomto světle se pokus o návrat k (šíře kontextualizovaným) 
urbánním dějinám po roce 1968 nejeví jen jako pragmatický tah historika 
zcela odlišných badatelských preferencí, nad jehož profesní kariérou se 
stahovala mračna. Vtírá se pak ovšem fundamentální otázka, co vlastně – 
tedy kromě dočasného zdroje obživy – problematika pozdněstředověkých 
a raněnovověkých komunit městského typu pro Jaroslava Marka znamenala.

Domnívám se, že klíč k odpovědi lze nalézt v Markově práci, která 
vznikla a byla publikována až dávno poté, co přestal být aktivním „města-
řem“. V první kapitole brilantní monografie, která přináší syntetizující 
pohled na českou moderní kulturu, ve výstižné zkratce charakterizoval 
kulturní krajinu Čech, Moravy a Českého Slezska. Při vykreslování jejích 
určujících rysů mimo jiné napsal: „Nejvýraznějšími lidskými výtvory, které 
podobě krajiny dominovaly, byla města. Už od vrcholného středověku byly všech-
ny tři české země oblastí pokrytou jejich hustou sítí. Tento urbánní charakter 
odlišoval naše země od východní a jihovýchodní Evropy, i když hranice mezi 
Moravou a západním Slovenskem nebyla zřetelná.“60

Města jako mimořádně významný fenomén, který v našich poměrech 
sehrál zcela zásadní roli při formování široce chápaného kulturního pro-
storu, nabídla Jaroslavu Markovi jako začínajícímu profesionálnímu vědci 

60 M a r e k ,  Jaroslav: Česká moderní kultura. Praha 1998, s. 12.
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badatelské pole, na němž mohl bez výraznějších dobově podmíněných 
omezení alespoň do jisté míry uplatnit svůj přednostní zájem o dějiny 
kultury, ale již také svůj postupně se prohlubující zájem o metodologické 
a teoretické otázky historiografie. Současně se mu zde naskytla ideální pří-
ležitost osvojit si historické řemeslo minuciózní prací s archivními prameny, 
kterou nikdy nepřestal považovat za gros studia minulosti.61

Intenzivně se Jaroslav Marek dějinám měst věnoval především 
v počátcích své vědecké dráhy, a to ještě spíše pod tlakem okolností než 
z vlastní vůle. Přesto zanechal na tomto badatelském poli velmi výraznou 
stopu. Při studiu poměrů ve městech doznívajícího středověku a počína-
jícího novověku se neomezil na bezmyšlenkovité uplatňování postulátů 
a interpretačních schémat takzvaného marxistického dějepisectví. Sys-
tematicky sledoval zahraniční produkci a zohledňoval impulsy západní 
historiografie, což mu umožnilo promýšlet zkoumanou látku v širokých 
kulturních souvislostech, pokud možno se zřetelem k celoevropskému 
kontextu. Fenomenální znalost literatury spolu se schopností abstrahovat 
z pramenů, třebas úzce lokálního záběru, údaje obecného dosahu zúročil 
i ve výzkumu, který uskutečnil během své francouzské stáže.

Stejně jako Markovy práce věnované městům na Moravě je také jeho 
studie pojednávající o dolnoprovensálském Alleins přirozeně dítětem své 
doby. Je to mimo jiné zřejmé z preference postupů hospodářských a sociál-
ních dějin, až poněkud jednostranné, i z omezení heuristiky na prameny 
hromadné povahy. Nicméně všechny tyto texty dodnes představují nejenom 
soubor cenných, z velké části stále platných zjištění širšího dosahu, ale 
rovněž východisko pro ověřování těch tezí, u nichž si byl sám jejich autor 
vědom, že jsou pouze předběžné a že si v budoucnu zaslouží zevrubné 
verifikace. Zůstávají-li Markovy publikace o moravských městech živou 
součástí naší urbánní historiografie a zdrojem podnětů pro další badatelské 
generace, pak by rozhodně neměl být opomíjen ani jeho Alleins. K širší 
recepci této sice rozsahem nevelké, ale každopádně v mnoha směrech po-
zoruhodné studie nepochybně přispěje její zpřístupnění v českém překladu.

Das provenzalische Dorf und die mährischen Städte zwischen 
Mittelalter und früher Neuzeit 
Alleins im 16. Jahrhundert im Kontext des wissenschaftlichen 
Werkes von Jaroslav Marek

Jaroslav Marek hat sich intensiv mit der Stadtgeschichte vor allem zu Beginn seiner 
wissenschaftlichen Laufbahn befasst, was eher unter dem Zwang der Umstände als aus 
eigenem Antrieb geschah. Dennoch hat Marek auch auf diesem Forschungsfeld deutliche 

61 Srov. Ř e p a ,  M.: Kontury díla Jaroslava Marka, s. 195.
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Spuren hinterlassen. Beim Studium der Verhältnisse in den Städten des Spätmittelalters und 
der beginnenden Neuzeit hat er sich nicht auf eine unüberlegte Betonung von Postulaten 
und Interpretationsschemen der sog. marxistischen Geschichtswissenschaft beschränkt. Sy-
stematisch hat Marek die internationale Forschung verfolgt und dabei Impulse der westlichen 
Historiographie berücksichtigt, was es ihm ermöglichte, den untersuchten Stoff in breiteren 
kulturellen Zusammenhängen zu hinterfragen, und zwar – sofern dies möglich war – im 
gesamteuropäischen Kontext. Seine phänomenale Kenntnis der Literatur, zusammen mit der 
Fähigkeit, aus den Quellen Feststellungen allgemeiner Tragweite zu abstrahieren, konnte er 
auch in den Untersuchungen im Rahmen seines Forschungsaufenthaltes in Frankreich zur 
Geltung bringen. Ebenso wie Mareks den mährischen Städten gewidmete Arbeiten ist auch 
seine das in der Unteren Provence gelegene Alleins berücksichtigende französische Studie 
ein Kind ihrer Zeit. Dies wird u. a. in der ein wenig einseitigen Präferenz der Herange-
hensweise der Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie in der heuristischen Eingrenzung 
auf Massenquellen deutlich. Dessen ungeachtet repräsentieren alle diese Texte bis heute 
nicht allein ein Ensemble wertvoller, zu einem Großteil weiterhin gültiger Erkenntnisse von 
breiterer Tragweite, sondern sie bilden zugleich den Ausgangspunkt für eine Überprüfung 
jener Thesen, bei denen sich selbst der Autor darüber im Klaren war, dass sie nur vorläufige 
Gültigkeit besitzen und dass sie in Zukunft einer gründlichen Verifizierung bedürfen. Sofern 
Jaroslav Mareks Veröffentlichungen ein lebendiger Bestandteil der urbanen Historiographie 
in der Tschechischen Republik sowie eine Quelle von Inspirationen für weitere Forscherge-
nerationen bleiben, dann sollte auch sein Text über Alleins keineswegs vergessen werden. 
Zu einer breiteren Rezeption dieser zwar mit Blick auf den Umfang nicht sehr großen, in 
jedem Falle jedoch in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Studie dürfte unbestritten deren 
Übersetzung ins Tschechische beitragen.
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Základy

Roman J a k o b s o n :  Moudrost starých Čechů. Komentovaná edice 
s navazující exilovou polemikou
K vydání připravili a studií doprovodili Tomáš Hermann a Miloš Zelenka, Pra-
ha – Červený Kostelec, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 
v. v. i. – Pavel Mervart 2015, 382 s., ISBN 978-80-7285-185-0 (Ústav pro 
soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i.), ISBN 978-80-7465- 
-112-0 (Pavel Mervart)

Vydání Jakobsonovy studie z roku 1943 a doprovodného textu, 
jakož i následné exilové diskuse zaslouží jednoznačnou pochvalu. Tomáš 
Hermann a Miloš Zelenka odvedli řemeslně takřka bezchybnou práci a při-
tom ukázali ve své úvodní stati, kolik mohou (a mají!) říci editoři takových 
významných a přitom do jisté míry problematických textů. Dotkli se v ní 
opravdu významných témat: Jakobsonovy tvůrčí, avantgardní metody, 
vlivu eurasijské teorie, související s jeho teorií jazykového fonologického 
svazu, ideologického vyznění textu, který podle editorů nekoresponduje 
pouze s dobou vydání (protektorát), ale s vnitřním vztahem strukturalis-
mu k programové modernitě, ba k akcentování sociálně-politické či přímo 
ideologické autonomní funkce jazyka.

Celá kniha může být směle zařazena do přední vrstvy regálu histo-
rikovy knihovničky, respektive do historiografického oddělení, v němž se 
již delší dobu vyjímá dvousvazková edice Miloše Havelky. Hermannova 
a Zelenkova edice totiž ukazuje cestu i dalšímu rozvinutí Havelkova 
korpusu. Jako by říkali: Nevystačíme s prezentací textů o smyslu českých 
dějin, potřebujeme je mít v kontextu doby, s poukazy na vnitřní autorův 
vývoj, se všemi intelektuálními souvislostmi. Jakobsonovská publikace 
tak představuje zjevně jedno z důležitých doplnění Havelkova základního 
dí la – všichni další autoři s obdobnými ambicemi už budou mít od této 
chvíle nastavenu vysokou laťku! To dokládá například zmíněná polemika 
nad Jakobsonovým textem s portréty jednotlivých účastníků, edičním 
komentářem a důkladným seznamem literatury.

Základní téma uvedené edice má samozřejmě i aktuální potenciál. 
Česká historiografie hledá adekvátní uchopení pojmu ideologie (snad by 
jí mohly pomoci práce amerického historika Jamese A. Gregora, který se 
věnoval ideologiím v rámci svých výzkumů tzv. politických náboženství) 
a s tím související poměr k vlastním tradicím, zejména k tradici dějepisectví 
v komunistické éře. Jakkoli se editoři nevěnují teoretickému zpracová-
ní pojmu ideologie, je více než zřetelné, že chtějí svým „Jakobsonem“  
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přispět právě k současné diskusi o významném vztahu historiografie (nebo 
obecně vědy) a ideologie, byť na materiálu z období válečného: Jak až 
daleko může jít vědec v prezentaci svých názorů a politických postojů 
v rámci své vlastní odborné práce? Nemá zvolit adekvátnější formy, než je 
propojení ideologického pamfletu a odborného článku? Není to náhodou 
nešvar české vědecké komunity, nešvar, který bychom mohli označit jako 
nerespektování literárních žánrů? Tímto a mnoha dalšími otázkami může 
být provázena edice Moudrosti starých Čechů, a je to jen dobře. Podobně 
aktuálním se zdá být odkaz na Jakobsonovo eurasijství, i když se projevo-
valo spíše na jazykové, nikoli geografické či politické úrovni. 

Práce je současně důležitým příspěvkem k historii českého (česko-
slovenského) exilu, totiž k jeho reálnému rozpolcení a skutečným bitvám, 
které se uvnitř něj odehrávaly – editoři vystavili nepochvalné vysvědčení 
stereotypní představě, že exil se v době, kdy bylo doma nejhůře, snažil 
o jednotu. Edice naopak ukazuje zřejmě univerzálnější dimenzi, která platí 
i pro exil po roce 1948 a 1968. Tvrdé zápasy, obtěžkané emocemi a osobní-
mi ataky, probíhají i ve svobodnějším prostředí, samozřejmě zbaveném toho 
nejdůležitějšího, totiž klidné existence bez citového vypětí a existenciálních 
mravních dilemat. (Mimochodem, domácí prvorepubliková atmosféra byla 
též plná napětí vzhledem k Romanu Jakobsonovi – srov. protesty brněn-
ských profesorů Antonína Beera, Františka Chudoby a Františka Novotného 
proti přijetí jeho profesorské kandidatury na Masarykově univerzitě!)

Pokud bychom přece jen museli (a neradi!) něco edici Moudrosti 
starých Čechů vytknout, tak je to menší potíž s poznámkovým aparátem, 
nově doplněným Tomášem Hermannem a Milošem Zelenkou. Lze velmi 
dobře pochopit jejich záměr, totiž vysvětlit dnešním čtenářům souvislosti 
a odkázat na Jakobsonovy zdroje. Potud v pořádku. Otázkou zůstává, proč 
doplňovat i novější literaturu (například po roce 1982), kterou už Roman 
Jakobson nemohl znát a nemohl s ní pracovat. V tomto je edice snad trochu 
anachronická. Jde ale o detail, který se dá – například studentům – při 
práci s knihou vysvětlit.

Na závěr otázka snad nejdůležitější. Kdo byl Roman Jakobson? 
Přínosem publikace je nepochybně i vyvrácení několika klišé, šířených 
v různých prostředích – především v prostředích „eurasijských“ potomků 
Jakobsonových. Z edice jasně vyplývá, že šlo bezpochyby o nesmírně ta-
lentovaného vědce, který o dvě hlavy přečníval (odborně i charakterově) 
mnoho svých českých kolegů ze strukturalistické školy. Na druhé straně 
publikace přispěla nejen k vytvoření několika drobných trhlin na Jakob-
sonově curriculu, obdařeném posvátnou aurou, ale též k otevření otázek 
důležitých k pochopení české a ruské meziválečné avantgardy. Co může 
být potřebnějšího? Jiří Hanuš
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Veronika S t ř e d o v á :  Strukturalismus v českém historickém 
myšlení
Hradec Králové  – České Budějovice, Univerzita Hradec Králové  – Bohumír 
Němec – Veduta, nakladatelství a vydavatelství, 2014, 176 s., ISBN 978-80- 
-88030-10-2
Veronika S t ř e d o v á :  Cesty českého historického myšlení 
ke strukturalismu
Hradec Králové  – České Budějovice, Univerzita Hradec Králové  – Bohumír 
Němec – Veduta, nakladatelství a vydavatelství, 2014, 196 s., ISBN 978-80- 
-88030-08-9

Pojem strukturalismus je nepochybně spjat s jednou z nejslavnějších 
kapitol českých humanitních věd. V prostředí Pražského lingvistického 
kroužku, který vzdor svému označení nesdružoval pouze jazykovědce, 
ale i odborníky specializující se na jiné disciplíny (literární věda, estetika, 
filozofie aj.), a také v kontaktu s ním se zrodily práce, jež díky rozvinutí 
konceptu funkčního strukturalismu přivodily zásadní přerod ve vnímání 
analyzované skutečnosti, byť neproklamovaly zásadní rozchod s dřívějším 
bádáním. Je známo, že činnost kroužku byla utlumena v souvislosti s úmr-
tími některých významných příslušníků jeho první generace (Nikolaj S. 
Trubeckoj, Vilém Mathesius) i v důsledku nacistické okupace, jež přiměla 
k emigraci Romana O. Jakobsona – a ten se pro příště stal jediným reprezen-
tantem pražského strukturalismu v očích většiny západního světa. A stejně 
tak patří ke známým skutečnostem, že někteří další klíčoví reprezentanti 
kroužku v poválečném období pod ideologickým tlakem zpochybňovali 
výsledky, k nimž pod vlivem strukturálního myšlení dospěli. Existuje ovšem 
mnoho dobrých důvodů, proč zmíněnou kapitolu nepovažovat za zcela 
uzavřenou, přestože v četných humanitních oborech dnes strukturalismus 
nezaujímá dominantní postavení či je vyloženě pokládán za překonaný směr. 
Na jedné straně samotný Pražský lingvistický kroužek působí od počátku 
polistopadové éry dodnes a i v době, kdy oficiálně neexistoval, byly jeho 
myšlenky rozvíjeny a s úspěchem aplikovány ve výzkumu, na straně druhé 
neustále vycházejí antologie starších strukturalistických prací i původní 
díla věnovaná kroužku, která lze jen stěží pokládat za pouhý výraz piety 
či za rekonstrukci dovršených minulých dějů.1 

Jedním z příznačných a zároveň klíčových rysů pražského strukturali-
smu bylo dynamické chápání struktury jako sítě vztahů určujících hodnotu 
prvků v rámci otevřeného celku (systému). Tím motiv vývoje a dějinnosti 
z dané koncepce, mnohdy ne zcela právem obviňované z ahistorismu 

1 Vedle souborných vydání textů Romana Jakobsona (1995), Jana Mukařovského 
(2000–2001) či Josefa Ludvíka Fischera (2007–2013), edic korespondence členů kroužku 
(2008, 2014) či rozboru dokumentů vzešlých z jeho prostředí (2012) zde můžeme zmínit 
alespoň poslední publikace Ondřeje Sládka. S l á d e k ,  Ondřej (ed.): Český strukturalismus 
v diskusi. Brno 2014; t ý ž :  Jan Mukařovský. Život a dílo. Brno 2015.
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a z vytváření statických modelů, nejen nebyl vyloučen, ale stal se přímo 
její integrální součástí. V české historiografii se strukturalismus navzdory 
tomu nikdy nerozvinul do podoby převládajícího teoretického východiska. 
V sepětí s dobou tzv. komunistického panství lze tuto skutečnost samo-
zřejmě vysvětlit poukazem na ideologické pozadí, a nikoliv na podmínky 
uvnitř samotné vědy. Stoupenci marxismu v jeho zvulgarizované podobě 
spatřovali totiž ve strukturalistickém myšlení přístup neslučitelný s dia-
lektikou vývoje.2 Přesto nelze tvrdit, že by v české historiografii 20. století 
nezanechal tento směr výrazné stopy, ať již za ně budeme považovat díla 
otevřeně navazující na domácí tradici nebo se hlásící k některé z variant 
strukturalismu, jež se postupně vyhraňovaly v různých částech evropského 
kontinentu (například ve Francii nebo v Sovětském svazu), či je budeme 
odhalovat v poněkud utajené podobě metodických postupů v pracích, 
které svoje metodologické ukotvení z nejrůznějších důvodů neozřejmovaly. 

Interpretaci těchto dílčích stop již byla v textech zabývajících se 
českou historiografií věnována pozornost (Jaroslav Marek, Zdeněk Beneš, 
Jan Horský a další), ale syntetické zpracování dané otázky dosud k dis-
pozici nebylo. A proto se vydání knihy Veroniky Středové Strukturalismus 
v českém historickém myšlení, uveřejněné souběžně s publikací Cesty českého 
historického myšlení ke strukturalismu coby antologií relevantních původních 
textů, mohlo pojit s nemalým očekáváním. Budiž však hned v úvodu řečeno, 
že toto očekávání nebylo v mnoha směrech naplněno. Cílem této recenze 
není podrobně představit vnitřní ustrojení obou svazků či reprodukovat 
v souhrnu veškeré závěry, k nimž autorka na jejich ploše dospěla, ale spíše 
prostřednictvím několika kritických poznámek ke koncepci, metodě zpraco-
vání a textovému ztvárnění poodhalit důvody, proč k tomuto zklamání došlo.

Veronika Středová se již v minulosti prezentovala jako znalkyně díla 
Františka Kutnara, jednoho z mála českých historiků, u nichž nemůže 
být o strukturalistickém základu myšlení o dějinách sporu. Rozboru jeho 
pracovní metody a pojetí historické skutečnosti věnovala svoji rigorózní 
práci a ta v roce 2009 také vyšla tiskem.3 František Kutnar je pro téma nové 
knihy klíčovou postavou i tím, že postupy funkčně-strukturální analýzy 
nejen aplikoval ve svých historiografických textech, ale sám je i promýšlel, 
rozvíjel, precizoval a také průběžně formuloval, jakkoliv se tím minimál-
ně v některých okamžicích poválečné éry vystavoval profesnímu riziku. 
V syntéze českého historiografického strukturalismu by tedy rozhodně měl 
zaujímat důležitou pozici (mimo jiné už z toho důvodu, že v Přehledných 

2 O tom, že dané přístupy nebyly zcela neslučitelné, se lze přesvědčit například při četbě 
textu Jana Mukařovského z doby jeho intelektuální metamorfózy. M u k a ř o v s k ý , 
Jan: Kam směřuje dnešní teorie umění? Slovo a slovesnost 11, 1948–1949, s. 49–59.
3 S t ř e d o v á ,  Veronika: Význam Františka Kutnara pro poznání novodobých českých 
dějin. Rigorózní práce na FF UK. Praha 2007; t á ž :  František Kutnar a strukturalismus 
v interpretaci sociálních a hospodářských dějin. Praha 2009.



449

Z Á K L A D Y

dějinách českého a slovenského dějepisectví svoji úlohu jako skromný spoluautor 
poněkud upozadil). Problém spočívá v tom, že autorka ve své knize učinila 
z Františka Kutnara středobod výkladu a vyhradila mu místo jediného 
skutečného a důsledného reprezentanta strukturalismu v českém historio-
grafickém myšlení. Bez bližšího zdůvodnění, které by respektovalo obecné 
dějiny tohoto směru nebo domácí historiografie, postuluje jako nejzazší 
časový horizont svého projednání rok 1969, kdy František Kutnar vydal 
svoji důležitou, byť rozsahem krátkou teoretickou stať (s. 8).4 Stěží se lze 
tedy ubránit dojmu, že máme co do činění pouze s poněkud rozšířenou 
variantou autorčiny dřívější knihy. Potvrzují to bohužel i rozsáhlé pasáže, 
které byly z původního textu takřka v úplnosti přejaty, a to bez jakéhokoliv 
upozornění na tuto skutečnost.5 

Nově zde (vedle již dříve tematizovaných osobností Jana Slavíka, 
Jana Mukařovského nebo Josefa Ludvíka Fischera) našli místo například 
sociolog Václav Inocenc Bláha, literární historik Felix Vodička nebo histo-
rikové Bedřich Mendl a Zdeněk Kalista, ale autorka se jich až na výjimky 
dotýká pouze okrajově. Zcela mimo obzor se ovšem ocitli kupříkladu 
Vladimír Macura jako stoupenec Tartusko-moskevské školy, Josef Macek 
coby představitel historické sémantiky nebo František Graus v době svého 
odklonu od marxismu.6 V tomto kontextu je třeba poznamenat, že se au-
torka díky odkazu na rozbor uchopení pojmu struktura v historiografii, jak 
jej vypracoval Peter Burke (zde ovšem ve zprostředkování Jana Horského), 
dotkla souvislosti strukturalismu s marxismem, ovšem nikterak výklad o ní 
nerozvinula. Její pozornosti tedy unikly zachytitelné ozvuky strukturálního 
přístupu v poválečných pracích, jež se však ke strukturalismu explicitně 
nehlásily (jsou postižitelné například ve studiích věnovaných urbánním 
dějinám předmoderní doby).

Pro českou variantu strukturalismu, jež se utvářela především ve tři-
cátých letech, je příznačný přívlastek „funkční“. Je proto naprosto pocho-
pitelné, že se s deriváty tohoto slova v knize často operuje. Za výrazný 
nedostatek je však nutno považovat skutečnost, že se nikde na její ploše 
nesetkáme s původní a explicitní autorčinou analýzou významů, jichž tyto 
výrazy u českých strukturalistů nabývají. Například pro Jana Mukařovského je 
charakteristické pojetí funkce jako vztahu, jenž vychází ze subjektu – jakkoliv 
je výsledek tohoto působení samozřejmě závislý i na povaze dotčeného 

4 K u t n a r ,  František: K otázce struktury historického faktu. Filosofický časopis 17, 
1969, s. 28–32.
5 Jako pouhé pars pro toto (jde totiž o jev příznačný) srov. S t ř e d o v á ,  V.: 
František Kutnar a strukturalismus v interpretaci sociálních a hospodářských dějin, s. 31n; t á ž : 
Strukturalismus v českém historickém myšlení, s. 93n.
6 Veronika Středová se měla vyrovnat minimálně s jeho textem věnovaným přímo 
strukturalismu v humanitních vědách. G r a u s ,  František: Zur Problematik der modernen 
Geschichtswissenschaft. In: týž: Struktur und Geschichte. Drei Volksaufstände im mittelalterli-
chen Prag. Sigmaringen 1971, s. 9–44.
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objektu a kontextu, v němž se tento vztah realizuje – zatímco z textů 
Františka Kutnara lze abstrahovat vymezení poněkud odlišné. U myš-
lenkových souvislostí mezi díly těchto autorů se ještě krátce zastavme. 
Veronika Středová konstatuje, že v šedesátých letech se František Kutnar 
velmi přiblížil Mukařovského chápání struktury (s. 94–95). Z předchozího 
textu jasně vyplývá, že si je vědoma diference mezi přístupy, jež strukturu 
pokládají primárně za myšlenkový konstrukt, a těmi, které postulují její 
reálnou existenci ve zkoumaných objektech nejrůznějšího charakteru. 
Ponecháme-li pro tuto chvíli stranou skutečnost, že zmíněnou rozdílnost 
v pojetí není třeba vždy akcentovat – protože pokud teorie prokazuje schop-
nost přiléhavě vysvětlit určitý jev, můžeme mu za daného stavu poznání 
připsat teoreticky predikované vlastnosti –, a přijmeme dané dělení, s nímž 
autorka pracuje, nelze rozhodně klást rovnítko mezi Mukařovského struk-
turalismus jako v principu noetické stanovisko a Kutnarovo přesvědčení 
o strukturální povaze historické skutečnosti, jež je právě z toho důvodu 
nejlépe postižitelná funkčně-strukturální analýzou.

Výhrady ke způsobu zacházení by bylo možné vznést i ve vztahu 
k dalšímu klíčovému strukturalistickému pojmu, jímž je znak. Ani v jeho 
případě nám není předložen konsekventní výklad, který by umožnil 
hlubší srovnání koncepce vypracované ve vztahu k jazyku a literatuře, tedy 
k tzv. je vovým řadám, jež se mohou projevit právě jen díky svému založení 
ve znakových systémech, s teorií aplikovanou na společnost, jejíž fungo-
vání a vývoj (zdánlivě a na první pohled!) nejsou na existenci paralelních 
struktur (výrazové a významových) závislé. Skutečnost, že se až na výjim-
ky v textu nesetkáme s náležitou analýzou pojmů, které mají sloužit jako 
základní nástroj výkladu, je o to více zarážející, že jedna ze základních 
kapitol (v pořadí druhá) je věnována právě rozboru historického pojmu 
jako strukturovaného celku.

Překvapující nedokonalost autorčina vlastního terminologického 
aparátu lze vhodně demonstrovat na závěrečné pasáži vstupní části knihy, 
věnované nástinu některých strukturalistických koncepcí, jež posloužily 
jako inspirace historické vědě. Hovoří se zde o tom, že jejich vliv je možno 
dobře ukázat na přístupu historiografie ke třem kategoriím: pojem, obsah 
(sic!) a metoda, z nichž každá se má stát ústředním motivem dalších kapitol 
(s. 41). Pokud by si autorka osvojila jakoukoliv sémiotickou teorii, přinej-
menším by nemohla vydávat za obsah historickou skutečnost (historický 
fakt), jež je ve skutečnosti tématem příslušné partie knihy.  

Tyto poznámky poukazují, jak se zdá, k závažnějšímu problému, a tím 
je absence či přinejmenším neujasněnost teoretického východiska, jež je 
podmínkou konsistentního uchopení jakéhokoliv, a tedy i daného téma-
tu. Toto tvrzení lze podložit charakteristikou autorčiny pracovní metody. 
Na první pohled je zřejmé, že text knihy je z velké části sestaven z přímých 
citací pojednávaných děl. To by samo o sobě nebylo možno pokládat 
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za příznak nepůvodnosti textu či za projev jeho interpretační plytkosti. 
Vše by bylo v pořádku v případě, že by se tyto úryvky staly předmětem 
analýzy a základem pro vyvozování vlastních soudů, ovšem postup, který 
v práci převládá, je zcela opačný. Citáty tak mnohdy plní funkci klíčových 
argumentů, což je u knihy tohoto typu nepřípustné.7 K tomu přistupuje 
skutečnost, že další podstatnou součást výkladu tvoří parafráze primárních 
textů a ty mnohdy podléhají nebezpečí deformace významu původního 
sdělení. 

Bylo by nespravedlivé prizmatem řečeného šmahem odsoudit všechny 
dílčí závěry, k nimž Veronika Středová dospívá. Argumentačně nejpřesvěd-
čivější je v pasážích, v nichž částečně polemizuje s názory jiných historiků 
(Zdeněk Beneš či Jan Horský), protože právě v těchto momentech je nucena 
pregnantně formulovat a dbát na detail. Podnětné jsou odstavce, v nichž 
autorka rozkrývá paralely se školou Annales či Kutnarovo pojetí různých 
vrstev historického času a jeho nazírání na vztah celku a částí v intencích 
prostoru. Ale ani v tomto případě není možno zamlčet několik výhrad, 
které přínos zmíněných partií poněkud snižují a zároveň dokumentují to, 
co na těchto stránkách již bylo řečeno: výklad se vyznačuje nepůvodností 
v kontextu autorčiny tvorby; při analýze vztahu obecných a regionálních 
dějin nebyla vzata v potaz strukturalistická koncepce vztahu centra a perife-
rie; před tím, než byl zformulován závěr o paralelním vzniku teorií různých 
vrstev historického času u Fernanda Braudela a Františka Kutnara, měla 
být podrobena rozboru možná společná inspirace dílem Luciena Febvra, 
kterou naznačil Jaroslav Marek, či pracemi jiných myslitelů.8

V souvislosti s posledně jmenovaným historikem je třeba zmínit 
i skutečnost, že autorčina vstupní kapitola svým rozvrhem v zásadě kopíruje 
jeho soubor esejí o strukturalismu pro historiky z konce šedesátých let.9 
Jakkoliv je tento text dodnes přínosný, za dobu, která uplynula od jeho 
původního vydání, vznikla řada syntetických prací věnovaných strukturalis-
mu a ty by bylo dobré zohlednit. Ve většině však zůstaly bez povšimnutí.10 
Na druhu stranu připomínka zakladatelského díla Ferdinanda de Saussure 
zde nechybí. Jeho prezentace prostřednictvím několika citátů v původním 
znění, přestože je k dispozici již v nejednom českém vydání, dokonce po-
odhaluje sémantické gesto – abychom se přidrželi terminologie českého 

7 Formálním příznakem této skutečnosti jsou dlouhé citáty, jimiž končí mnohé odstavce 
knihy.
8 K tomu viz M a r e k ,  Jaroslav: Historie mezi teorií a praxí. In: Mistra dělá zkratka. 
Studie a eseje Jaroslava Marka. Ed. T. Borovský, J. Dvořák a M. Řepa. Brno – Praha 2016, 
s. 525. 
9 Nyní nově jako M a r e k ,  Jaroslav: Strukturalismus pro historiky. In: Mistra dělá 
zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka. Ed. T. Borovský, J. Dvořák a M. Řepa. Brno – Praha 
2016, s. 349–369.
10 Zmiňme na tomto místě alespoň syntézu Françoise Dosseho, byť její výklady počínají 
(příznačně) až dobou poválečnou. D o s s e ,  François: Geschichte des Strukturalismus I–II. 
Hamburg 1996–1997.
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strukturalisty z největších – celé knihy: efekt, jenž text programově vydává 
za něco jiného, než čím doopravdy je.  

Myšlenku nově editovat relevantní texty dokumentující projevy 
strukturálního myšlení nejen přímo v historiografii, ale i v oborech pří-
buzných, zpřístupnit je v samostatném souboru a doplnit jím zamýšlenou 
syntézu lze bezesporu ocenit (byť ne všechny texty byly do současnosti 
dostupné pouze v původním vydání). Její realizaci však nelze považovat 
za zcela zdařilou. Autorka sice k antologii připojila vedle vstupní studie, 
jež v zásadě reprodukuje závěry první knihy, svoji ediční poznámku, ovšem 
zásady, v k nimž se v ní zavázala, ponechala při přípravě poněkud stranou. 
Pomineme-li pravopisnou rovinu, musíme upozornit alespoň na skutečnost, 
že poznámkový aparát byl ponechán patrně v původní podobě, což je praxe, 
jíž lze u podobného podniku jen stěží obhájit.

S čím lze bezezbytku souhlasit, je konstatování, že ačkoliv se struk-
turalismus nikdy nestal vůdčí linií české historické vědy, zanechal v ní 
pozoruhodný otisk (s. 158). Dnešní člověk má již víc než dostatek indicií 
k tomu, aby odhalil, že stavění jediné koncepce do role všespásného 
přístupu ke skutečnosti vede v konečném důsledku k zatemnění i jejích 
nesporně pozitivních stránek. Proto by nebylo příliš prozíravé snažit se 
strukturalismus prezentovat tímto způsobem. Jsme však názoru, že pokud 
bude v modifikaci vyrůstající ze základů české předválečné školy uplatňo-
ván na poli historiografie i nadále, může z toho mít historická věda nemalý 
prospěch. Na důstojnou syntézu, která by zachytila jeho působení minulé, 
si však budeme muset ještě počkat.  Jan Dvořák

Dušan K o v á č  (ed.): Dejiny Slovenskej akadémie vied
Bratislava, Veda 2014, 688 s., ISBN 978-80-224-1316-9

Objemné a velkoryse vypravené Dejiny  Slovenskej  akadémie  vied 
jsou výsledkem badatelského snažení pracovnic a pracovníků především 
Historického ústavu a Ústředního archivu Slovenské akademie věd (SAV) 
pod vedením Dušana Kováče. Vznikly v souvislosti s šedesátým výročím 
založení této instituce (1953); její předsednictvo pověřilo obě zmíněná 
pracoviště úkolem zpracovat její historii a předložit ji veřejnosti.

Publikace je rozdělena do dvou dílů, přičemž úvodní část prvního 
z nich obsahuje její nejvlastnější jádro, a sice historický vývoj zmíněné 
instituce v kontextu politických, kulturních a sociálních dějin Slovenska, 
respektive Československa („Slovenská akadémia vied a slovenská veda 
na pozadí historického a spoločenského vývoja“, s. 18–241). První kapitolu 
z devíti zpracoval Karol Hollý („Snahy o inštitucionalizáciu slovenskej 
vedy pred rokom 1939“), osmou Dušan Kováč („Transformácia Slovenskej 
akadémie vied v rokoch 1989–1993“) a objemná zbývající část je dílem 
Adama Hudka (ač na kapitolách čtvrté a páté spolupracoval s Jozefem 
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Klačkou a v sedmé kapitole nalezneme drobnější příspěvek Ľudmily 
Nemeskürthyové). 

Na úvod jsou nastíněny snahy o institucionalizaci slovenské vědy a po-
kusy o realizaci těchto idejí, v různé míře (ne)úspěšné, od konce 18. století 
do roku 1939. Slovenské aktivity byly zejména v 19. století brzděny jak 
vnějšími maďarizačními zásahy, například zrušením Matice slovenské (MS) 
roku 1875, tak rozdíly v postojích slovenských národovců k otázce úkolů 
vědy, podmíněnými konfesionálně (katolíci versus evangelíci) či geografic-
ko-politicko-kulturně. Od posledních desetiletí 19. věku se v Turčianském 
Svätém Martině formovalo vlivné centrum, které prosazovalo „svojskou“ 
vědu, tedy vědu sloužící národním zájmům, a odmítalo jiné koncepce. 
Konkrétně se to projevilo ve sporu o povahu martinské Muzeální slovenské 
společnosti (MSS). Intenzivnější zakládání a delší trvání vědeckých institucí 
na Slovensku jsou spjata až s obdobím Československé republiky, kdy byla 
obnovena MS a vznikly Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenské 
národní muzeum (z MSS), Učená společnost Šafaříkova (USŠ) aj. Historii 
posledně zmíněné instituce věnoval autor nejvíce prostoru, neboť její pří-
mou nástupkyní se stala v roce 1939 Slovenská učená společnost (SUS), 
jež byla za druhé světové války transformována v Slovenskou akademii věd 
a umění (SAVU). Institucionální růst vědeckého života na Slovensku byl 
také za první republiky silně ovlivňován hlubšími ideologickými animo-
zitami, tentokráte ovšem na bázi odporu většiny členů slovenské vědecké 
obce vůči ideologii čechoslovakismu. V institucionální rovině vyústil tento 
spor v kontradikci martinské MS na jedné straně a Univerzity Komenského 
v Bratislavě a USŠ na straně druhé – dá se říci, že Martin navazoval na svou 
úlohu centra slovenské vědy z předchozích desetiletí. K tomuto „roztrže-
ní“ vědeckého života na Slovensku a jeho výrazné politizaci došlo hlavně 
po roce 1932, kdy v souvislosti s odmítnutím nových pravidel slovenského 
pravopisu, kterými se tým okolo Václava Vážného pokusil slovenštinu 
bohemizovat, odešli čeští vědci z MS (zejména do USŠ, jednoho z center 
čechoslovakismu). V ní poté získali rozhodující vliv odpůrci čechoslova-
kismu a slovenští autonomisté. 

Druhá a třetí kapitola jsou již věnovány SAVU, a to genezi jejího 
projektu, vzniku a existenci v době první Slovenské republiky, respektive 
fungování v letech 1945–1952. Projekt SAVU se zrodil v prostředí SUS, 
která vznikla „poslovenštěním“ USŠ. Zastánci jejího založení prezentovali 
akademii jako vyvrcholení autonomistických snah v oboru vědy. Instituce 
vznikla roku 1942, avšak příliš činnosti do konce války nevyvinula. Jeden 
z hlavních důvodů shledává Adam Hudek v tom, že vůči ní v řadách inte-
lektuálních a politických elit panovala nedůvěra – za hlavní reprezentantku 
slovenské vědy a kultury byla považována martinská MS, věrná ve třicátých 
letech luďákům, kteří nyní stáli v čele státu. Dalším důvodem byl i malý 
počet slovenských vědeckých pracovníků, jelikož personálně saturovat 
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bylo třeba ještě MS, bratislavskou Slovenskou univerzitu a nově založenou 
Katolickou akademii. Za nejvýznamnější zisk tohoto období tak autor po-
važuje „zvýšené sebevědomí slovenských vědeckých elit  “ (s. 58). Oprávněnost 
další existence SAVU po válce se na Slovensku nestala předmětem sporů, 
jelikož byla prezentována jako výsledek národní emancipace a atribut 
ústavně ukotvené rovnoprávnosti slovenského národa v nové republice. 
Hovořil pro ni fakt, že se za války příliš nezapletla s luďáckým režimem, 
a to na rozdíl od MS – SAVU dokonce neváhala podporovat politickou 
moc v jejím tažení proti MS jakožto sídlu luďáctví a antikomunistických sil 
a nakonec v letech 1949–1950 včlenila do své struktury zrušené matiční 
odbory. Sama ovšem fungovala až do roku 1953 v „provizorním režimu“ 
(s. 74), protože externí politické zásahy výrazně podkopávaly její vědec-
kou činnost. I přes přijetí nového zákona o SAVU roku 1946 totiž nikdy 
nedošlo ke jmenování prvních akademiků, neboť by tím byly položeny 
základy její samosprávy, pro mnohé mocenské skupiny nevítané (komunisté 
či česká strana viděli v SAVU projev slovenského vědeckého separatismu, 
jenž nesouzněl s přípravami vzniku centrální Československé akademie  
věd – ČSAV). Zároveň je v textu nastíněna implementace sovětského mo-
delu vědy do SAVU a boj proti tzv. buržoaznímu nacionalismu, který byl 
na půdě akademie spojen s vlnou kádrování a propouštění. 

Čtvrtá kapitola líčí přípravy a přijetí zákonů z let 1952–1953 o ČSAV 
a SAV, která vznikla z původní SAVU. V obou zákonech se nacházely zmínky 
o rovnoprávnosti zmíněných institucí, avšak vágnost formulací vedla k tomu, 
že se vzájemné styky prakticky odvíjely od celkového řešení česko-sloven-
ského poměru ve státě. Dále je nastíněn vývoj SAV v letech 1953–1967. 
První pětiletí je představeno jako zakladatelské období, v němž byla for-
mována organizační struktura a infrastruktura instituce (s protežováním 
spíše přírodních, lékařských a technických věd, jako ostatně v celém období 
komunistického panství). Po potlačení maďarského povstání postihla aka-
demii silná ideologizace, která vyvrcholila roku 1958 dalšími prověrkami 
a propouštěním vědců. Ve sledovaném období došlo také k těsnějšímu 
přimknutí SAV k ČSAV na základě zákonů z roku 1963, jež kopírovalo 
obecnější centralizační úsilí tehdejšího vedení státu. V šedesátých letech 
(slovenské „předjaří“) ovšem liberalizační trend zasáhl i SAV a pracovníci 
akademie se zapojili do diskusí o redefinici vztahu své domovské instituce 
k vládní moci. Roli SAV v obrodném procesu let 1968–1969 se věnuje šestá 
kapitola, v níž je představen podíl akademiků na dobovém demokratizač-
ním a liberalizačním úsilí. Na rozdíl od českých zemí hrála pro slovenské 
intelektuály výraznou roli otázka česko-slovenských vztahů a připravované 
federalizace, která se odrážela ve formulování nového vztahu SAV k ČSAV 
na platformě „rovného s rovným“ (s. 148). Adam Hudek hovoří o určité 
nacionalizaci tehdejších diskusí na půdě SAV. Mnohým aktérům šlo více 
o federalizaci než o demokratizaci – husákovské vedení Komunistické 



455

Z Á K L A D Y

strany Československa každopádně rokování o novém zákonu týkajícím 
se SAV roku 1969 zastavilo.

V další kapitole je SAV představena jako součást normalizačního 
establishmentu. Prostřednictvím zákonné úpravy z roku 1970 byla dosa-
vadní volba do akademických orgánů nahrazena jmenováním ze strany 
vlády, čímž došlo k přímému ovládnutí SAV politickou mocí. K tomu 
přispěly i čistky v letech 1969–1972, obnovení politicko-ideologických 
seminářů, kádrování a plnění pětiletých plánů, které stabilizovalo „vhod-
ná“ témata výzkumu. V textu jsou ale zároveň sledovány určité prvky 
demokratizace ve vnitřním fungování SAV v osmdesátých letech, které vy-
vrcholily roku 1989. Transformaci SAV v období let 1989–1993 je věno-
vána osmá kapitola, která nastiňuje systémové zásahy v podobě ustavení 
samosprávných orgánů, změn v ústavech a jejich organizaci, přijetí věd-
ců propuštěných za normalizace, zavedení grantového systému namísto 
státních plánů výzkumu a postupného zapojení SAV do širší sítě evrop-
ské vědy formou projektové spolupráce. Vývoji akademie po roce 1993 
se věnuje Adam Hudek, který mimo jiné upozorňuje na protežování MS 
jakožto „proslovenské“ instituce a zanedbávání SAV ze strany Mečiarova 
Hnutí za demokratické Slovensko v devadesátých letech. Definuje i sou-
dobé problémy SAV, které vidí v nedostatku financí, ve formě vztahu 
SAV k vysokým školám a podnikatelské sféře a v určitém napětí mezi 
představiteli přírodních a společenských věd (a také v marginalizaci po-
sledních ze strany vládní moci). 

Druhá část prvního dílu tematizuje vnitřní vývoj SAV (s. 242–378). 
Jsou zde stručně představeny vědecké úspěchy ústavů v jednotlivých věd-
ních oborech a jejich nejvýznamnější publikace a pracovníci, následují náčrt 
řízení vědeckého výzkumu v akademii (od vrcholných orgánů po jednotlivá 
pracoviště) a kapitoly věnované výchově vědeckého dorostu, zahraniční 
spolupráci a finančnímu, materiálnímu a personálnímu zabezpečení SAV. 
Poslední problém je zajímavě pojat jako sociologický profil zaměstnanectva 
SAV od roku 1953 do současnosti s důrazem na dílčí otázky (počet pra-
covníků, vývoj mezd apod.), přičemž výsledky jsou fixovány v přehledných 
grafech a tabulkách. Dále jsou představeny vydavatelská a patentová činnost 
SAV a její největší objevy, přehled vědeckých společností při SAV a nástin 
jejich činnosti. 

První část druhého dílu publikace obsahuje edici 42 dokumentů 
se vztahem k SAV (respektive SAVU) v dlouhém období let 1945–2010 
(s. 380–559), zatímco druhou část tvoří přílohy (s. 560–612), v nichž lze 
nalézt medailonky předsedů SAV, seznamy akademiků a pracovišť s je-
jich krátkou charakteristikou a přehled složení různých řídících orgánů. 
Samozřejmostí jsou seznam pramenů (z celkem devíti archivů; nejvíce 
byl přirozeně vytěžen Ústřední archiv SAV) a literatury, jmenný rejstřík 
a resumé v angličtině. Vše uzavírá obrazová příloha. 
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Lze tvrdit, že se autorky a autoři recenzované publikace vypořádali 
s heuristicky dosti náročnými úkoly více než důstojně. Kniha snad jen mohla 
být uvedena kapitolou, v níž by došlo k teoretickému a metodologickému 
vyrovnání se s problematikou dějin institucí a – vzhledem k vlastní historii 
SAVU/SAV – jejich vztahu k politické moci. Zahraniční literatura, a to jak 
teoretická, tak aplikující různé metody na konkrétní vědecké instituce, je 
dnes již nesmírně bohatá. Některým pasážím by možná prospěla i menší 
soustředěnost na detail (až „mikrohistorická“) ve prospěch většího nadhle-
du nad líčenou problematikou – vzhledem k přílišné podrobnosti a hutnosti 
těchto pasáží nelze recenzovanou publikaci číst „jedním dechem“. 

Každopádně však výrazným kladem knihy je její multiperspektivní 
náhled na SAV v toku času. Světlo je vrženo na jednotlivé významné as-
pekty SAV, a to jak v jejím vztahu k vnějšímu světu, tak vzhledem k jejímu 
vnitřnímu provozu, a tudíž před čtenářem vystupuje její plastický a barvitý 
obraz. Dovolím si tvrdit, že jde o uchopení dějin SAV v jejich totalitě, 
respektive celistvosti, kterému lze dostát právě „sdružováním badatelských 
zájmů o různé vrstvy či části socio-kulturní skutečnosti  “.1 Zároveň by kniha 
mohla vzbudit hlubší zájem i české historické obce, neboť je vedle jiného 
také příspěvkem k dějinám česko-slovenských vztahů. Při jejím čtení si 
uvědomíme, jak mocně na institucionalizaci slovenské vědy a její fungo-
vání působily obavy slovenských intelektuálů (ať už oprávněné, či nikoli) 
z čechoslovakismu či později centralismu a zároveň jak z české strany 
docházelo k nepochopení a často přehlížení těchto slovenských obav 
a vlastních národních aspirací, které byly často chápány (ať už oprávněně, 
či nikoli) jako projevy slovenského autonomismu či separatismu. 

Tomáš Pánek

*

1 H o r s k ý ,  Jan: Dějepisectví  mezi  vědou  a  vyprávěním.  Úvahy  o  povaze,  postupech 
a mezích historické vědy. Praha  2009, s. 59.

Joseph T e n d l e r :  Opponents of the 
Annales School
Basingstoke,  Palgrave  Macmillan  2013, 
266 s., ISBN 978-1-137-29497-5

Navzdory názvu nejde britskému hi-
storikovi, působícímu na univerzitě v St An-
drews, ani tak o postižení kritických stanovi-
sek k dílu historiků spojovaných se školou 
Annales, jako spíše o zmapování vývoje 
moderního dějepisectví v zemích, které 
ve 20. století udávaly historickému bádání 
tón, tedy ve Francii, Německu, Itálii, Velké 
Británii a ve Spojených státech. 

Tomu odpovídá i struktura knihy. 
První část je zasvěcena Francii. Joseph 

Tendler se v ní zabývá genezí školy An-
nales od počátku 20. století, sleduje její 
inspirační zdroje (vedle Henriho Berra 
zdůrazňuje zvláště vliv Simiandův), ty, 
vůči nimž se vymezovala (pozitivistické 
dějepisectví, Charles Seignobos, Ernest 
Lavisse a další), či její vztah k příbuzným 
disciplínám (zejména k sociologii). Nejvíce 
si všímá první (Marc Bloch, Lucien Febvre) 
a druhé generace Annales (zde vyzdvihuje 
vedle Fernanda Braudela jako její hlavní 
reprezentanty Ernesta Labrousse a Pierra 
Gouberta) a sleduje také postupné insti-
tucionální uplatňování představitelů školy, 
například v šesté sekci École Pratique des 
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Hautes Études. Poté autor obrací svou po-
zornost mimo řady Annales. Připomeneme 
si tak, že francouzská historiografie 20. sto-
letí zdaleka nebyla zosobněna pouze touto 
školou. Upozorňuje na ty, kdo se ubírali 
jinou, více či méně tradiční cestou. Figuruje 
zde řada postav, od Henriho Bergsona přes 
historiky Francouzské revoluce (François 
V. A. Aulard, Louis E. M. Madelin, Albert 
Mathiez), odborníky na mezinárodní vztahy 
(Jacques Droz, Pierre Renouvin), solitéry, 
jako byli Henri-Irénée Marrou, Roland 
Mousnier nebo Georges Duby, až po kruh 
badatelů setkávajících se u Daniela Halévy-
ho (Philippe Ariès, Raymond Aron, André 
Siegfried a další). Ukazuje, jak se rivalita 
mezi stoupenci Annales a ostatními zrca-
dlila v osobních sporech (například mezi 
Fernandem Braudelem a Louisem Cheva-
lierem) a zvláště v soupeření o obsazení 
prestižních míst, například na Collège de 
France v šedesátých letech. 

V druhé části knihy se Joseph Ten-
dler věnuje „západoevropské“ historiografii, 
konkrétně německé a italské, ve třetí pak 
„transatlantické“, tedy britské a americké. 
V podstatě jde o paralelní sledování vývo-
je v klíčových „západních“ historiografiích. 
Autor se soustřeďuje na první polovinu 
20. století, ovšem zavítá i před rok 1900 
a do druhé poloviny 20. století. Škola An-
nales mu přitom slouží jako jakýsi společný 
jmenovatel výkladu, osnova, k níž ostatní 
historiky vztahuje. Snaží se postihnout zá-
kladní trendy, zejména v pomyslném střetá-
vání inovativních přístupů s tradičními, tedy 
konkrétně sociálně-ekonomicky orientova-
ného dějepisectví s narativní historiografií 
zabývající se především politickými dějina-
mi. Cenné je, že při tom zůstává nestranný. 

Teprve závěrečné shrnutí jako by  
naplňovalo intenci vytčenou v názvu kni-
hy – má totiž podobu bilance hlavních 
výhrad oponentů či konkurentů vůči ško-
le Annales, jejím metodám a způsobům 
ztvárnění historie. Kniha nepřináší zásadně 
nové pohledy ani poznatky, od podobných 
počinů se liší především selekcí a akcen-
ty a přínosný je její komparativní rozměr. 
Předpokládá ovšem již poučeného čtenáře, 
s poměrně důkladnými znalostmi dějepisec-
tví 20. století. Autor se nezdržuje předsta-
vováním historiků; předkládá rychlý sled 

jmen a stručných hodnocení, tvrzení a glos. 
Na daném prostoru koncentruje značné 
množství informací, výklad proto působí 
až příliš zhuštěně, někdy na úkor sdělnos-
ti. Nic to ovšem neubírá na jeho kvalitě, 
založené na autorově sečtělosti, přehledu 
a schopnosti vytvořit ze získaných poznatků 
koherentní celek.

Milan Řepa

Petra M u t l o v á :  Nicolai Dresdensis 
Apologia. De conclusionibus doctorum in 
Constantia de materia sanguinis 
Brno, Masarykova univerzita 2015 (Spisy 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
sv. CDXLIII), 242  s.,  ISBN 978-80-210- 
-8124-6

Ač mnohé teologické spisy české re-
formace již byly zpřístupněny ve formě 
moderní edice, stále existují zásadní díla, 
jejichž text je k dispozici jen v rukopise či 
v zastaralé redakci. To donedávna platilo 
také o Apologii Mikuláše z Drážďan. Ob-
sáhlý spis, jehož prostřednictvím význam-
ný utrakvista polemizoval s konkluzemi 
kostnického koncilu a s dekretem Cum in 
nonnullis, se však nyní dočkal tolik potřebné 
kritické edice v knize Petry Mutlové, která 
je přepracováním disertace z roku 2007.

Vydání Apologie ovšem není tím jedi-
ným, co publikace nabízí. Petra Mutlová se 
nejprve zaměřuje na Mikulášův život. Při 
zpracování jeho obrazu si byla vědoma 
nejednoznačnosti ve výpovědi pramenů, 
a proto se vyhnula unáhleným závěrům. 
Ukazuje například, že spojení Mikuláše 
s „Kreuzschule“ v Drážďanech nelze jed-
noznačně doložit, a s opatrností se staví 
i k údajnému Mikulášovu studiu v Praze či 
k jeho mučednické smrti v Míšni. Do záha-
dami opředeného životopisu autorka nic-
méně vnesla nové zjištění – roku 1405 složil 
v Erfurtu bakalářské zkoušky „Nycolaus de 
Dresden“, jenž je nejspíše s pozdějším au-
torem Apologie totožný.

Za hodnotný pokládám i výklad o sa-
motné Apologii. Jelikož polemika s koncil-
ním zákazem „sub utraque specie“ není 
jediným Mikulášovým spisem o kalichu, 
podává Petra Mutlová stručný a srozumi-
telný přehled jeho utrakvistické tvorby. Apo-
logie je do širšího kontextu zasazena i díky 
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zohlednění katolických a husitských spisů, 
jež v napjaté době po vydání kostnického 
dekretu vznikly. Autorka si zde nemohla ne-
všimnout překvapivého rozdílu mezi Zprá-
vou Jakoubka ze Stříbra a Mikulášovým spi-
sem; proti jedinému známému exempláři 
Jakoubkova díla stojí šestnáct rukopisů 
Apologie. Petra Mutlová sice přímo nevysvět-
luje, čím mohl být onen fakt způsoben, z je-
jího výkladu lze však vyčíst, že za určující 
faktor považuje pravděpodobné adresování 
Zprávy neznámému šlechtici, tedy nikoliv 
širšímu publiku. Na případnou otázku, zda 
je atribuce protikoncilní polemiky Mikulá-
šovi oprávněná, autorka příhodně odpovídá 
citacemi z Apologie, v nichž je odkazováno 
na Mikulášovy texty Puncta a Tabule, a rov-
něž citacemi z jiných Mikulášových spisů, 
v nichž jsou naopak odkazy na Apologii. 

Autorčina dlouholetá píle je zřejmá 
z kapitol věnovaných rukopisům. Kniha 
tu přináší informace (datace, provenien-
ce, písmo atd.) o šestnácti dochovaných 
exemplářích Apologie, a Petře Mutlové se 
tedy podařilo dosud uváděný počet rozší-
řit. Reflektován je i starý tisk od Herman-
na von der Hardt, k němuž však v edici 
autorka po právu nepřihlíží. Minuciózní 
práci s množstvím manuskriptů Petra Mut-
lová dokládá v pojednání o filiaci rukopisů, 
v němž nechybí přehledná tabulka udá-
vající počet samostatných a skupinových 
různočtení u každého ze čtrnácti rukopisů 
zohledněných v edici (dvě fragmentární 
verze se v kritickém vydání nevyskytují). 
Autorka ukazuje, že mezi rukopisy exis-
tují komplikované vztahy, což v důsledku 
znemožňuje rozdělit známá znění Apologie 
do dvou skupin na základě rozsáhlejší omi-
se ve třetí konkluzi. Byť lze identifikovat 
skupiny rukopisů propojené jistou mírou 
příbuznosti, Petra Mutlová oprávněně tvrdí, 
že „každý rukopis přináší text do značné míry 
samostatný  “ (s. 75).

Vlastní edice pak na více než stu stran 
přináší znění Apologie, za jehož základ byl 
zvolen patrně nejstarší z rukopisů (Ná-
rodní knihovna, sign. IV G 15), přičemž 
jsou dodrženy veškeré zásady kritického 
vydání. Autorce se podařilo splnit nároč-
ný úkol, tedy zpracovat různočtení všech 
verzí zahrnutých do kolace a identifikovat 
naprostou většinu četných citací či aluzí. 

Samozřejmostí je také rejstřík odkazující 
k biblickým veršům, právním textům a teo-
logickým spisům, jež byly v Apologii využity.

Knize se po mém soudu nedá nic pod-
statného vytknout. Lze snad namítnout, že 
publikace postrádá kapitolu o dosavadní 
literatuře k tématu, na druhou stranu ale 
nacházíme v poznámkách četné odkazy 
na relevantní zdroje. Spis Petry Mutlové 
představuje po všech stránkách kvalitní 
a přínosné dílo.  Adam Pálka

 

Urbar Freudenthal/Bruntál 1735. VR
BARIUM oder Grundt Buch der Chur
fürstlich Hoch undt Teutschmeistrichen 
Herrschafft Freudenthall. Pro Anno 1735
Edd. Siegfried Hanke und Rainer Vogel, Ham-
burg, Verlag Dr. Kovač 2016, 202 s., 13 čer-
nobílých a barevných obrazových příloh, ISBN 
978-3-8300-8912-4

Výkonná editorská dvojice Siegfried 
Hanke a Rainer Vogel zpřístupnila v roce 
2016 badatelské veřejnosti nejmladší do-
chovaný urbář bruntálského panství, včet-
ně vlastního města Bruntálu, z roku 1735, 
uložený v Zemském archivu v Opavě. Za-
slouží si zvláštní pozornosti, že titíž edi-
toři připravili v posledních letech tři další 
edice hospodářských pramenů téhož dru-
hu z oblasti Krnovska a Opavska (samot-
né bruntálské panství bylo do roku 1523 
součástí krnovského knížectví, poté Opav-
ska a od roku 1621 až do počátku druhé 
světové války příslušelo k majetku řádu ně-
meckých rytířů). Editoři, kteří mají v této 
oblasti své rodinné kořeny, se zaměřují 
na prameny jazykově německé. Jejich před-
nostní zájem je lingvistický, a proto texty 
zásadně transliterují. Transliterace je vždy 
dílem Siegfrieda Hanka, zatímco vlastní edi-
ci a doprovodný kriticko-informační aparát 
připravuje Rainer Vogel. Výpočetní techni-
ka přitom umožňuje editorům uplatnit při 
přepisu textu i speciální grafické značky. 
Aktuálně zpřístupněný text je z převažující 
části německý, jen právní výrazy a titulatury 
úředníků jsou uvedeny v latině.

Editoři, jak naznačeno, soustřeďu-
jí svůj přednostní zájem k zpřístupnění 
starých německých textů z pohraniční-
ho území českého státu k jazykovědným 
rozborům. Ty ovšem nepřenechávají jen 
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dalším badatelům a sami příslušné texty 
po jazykové stránce vyhodnocují. Přitom 
se věnují analýze jak osobních, tak i míst-
ních a pomístních jmen. Na jedné straně si 
kladou otázku, nakolik se vzájemný kontakt 
německého a českého, respektive slovan-
ského etnika, které bylo mezi poddanými 
rovněž menšinově zastoupeno, odráží v řeči 
urbáře, což lze podle autorů ukázat nejlépe 
právě na osobních jménech, tedy přezdív-
kách a příjmeních. Na druhé straně ovšem, 
vybaveni svými předchozími zkušenostmi, 
poukazují na skutečnost, že v krnovském 
knížectví a na Opavsku se již od 16. sto-
letí ustalovala v příslušných kancelářích 
(v tomto případě tedy v ústřední kanceláři 
správy majetků německých rytířů, která po-
dle všech indicií sídlila v Bruntále) závazná 
podoba kancelářské řeči (a předchozí jejich 
výzkumy naznačily, že i v tomto prostoru 
napodiv působily na kancelářskou řeč dol-
nobavorské vlivy). 

Rainer Vogel a Siegfried Hanke si ov-
šem všímají i struktury a obsahové strán-
ky urbáře a poukazují na skutečnost, že 
urbář ze třicátých let 18. století navazuje 
v tomto směru jak na nejstarší český ur-
bář města Bruntálu z roku 1521, bohužel 
dosud needitovaný, tak na následný urbář 
z roku 1629 (k tomu se editovaný urbář 
v úvodu výslovně hlásí). Je samozřejmé, že 
jsou poznamenána jen jména „hlav rodin“, 
které odpovídaly za splnění předepsaných 
poddanských povinností, a že tedy pramen 
neposkytuje údaje o dalších členech rodiny, 
tím méně o čeledi. Editoři však upozorňují 
na to, že v některých případech se v podo-
bě přechýleného mužského příjmení (kon-
covkou -in) uvádějí i vdovy po zemřelých 
hospodářích. Vlastní edice je uspořádána 
tabelárně, takže bude pro další badatele, 
a to jistě i historiky zabývající se hospodář-
skými dějinami či vývojem populace, velmi 
dobře využitelná. Editoři ji nadto opatřili 
glosářem, který vysvětluje význam dnes 
již ne vždy zcela pochopitelných výrazů 
a spojení, přičemž pod písmenem „Z“ jsou 
uvedeny a vysvětleny všechny v urbáři po-
užité měnové jednotky („Zahlungsmittel“).

Ve zvláštních tabelárních přílohách 
jsou v abecedním sledu uvedeny všechny 
zjištěné varianty přízvisek a příjmení (spolu 
s jejich rejstříkem, odkazujícím na stránky 

edice), přičemž v samostatných tabulkách 
je zvláštní pozornost věnována vyhodnoce-
ní jejich zjištěné frekvence, dále ženským 
jménům se sufixem -in, doloženým až 
v 63 pří padech z celkového počtu téměř 
2 000 osobních jmen, a jménům slovanské-
ho původu (těch je ale pouze 10). Stejně 
tak je tabelárně představeno 197 zjištěných 
místních a pomístních jmen a uvedena je 
jejich konkordance v současné němčině. 
V kritickém aparátu edice figurují ještě se-
znamy literatury, členěné podle tematických 
okruhů (k primárním pramenům, mapovým 
podkladům, toponomastice, mincovním 
systémům, vývoji kancelářské řeči atd.). 
Samostatný oddíl v tomto seznamu tvoří 
práce věnované zkoumanému teritoriu, 
v němž jsou pochopitelně uvedeny i české 
texty (v jejich bibliografických citacích se 
bohužel objevují pravopisné chyby). I pro 
českého uživatele pak mohou být návod-
nými uvedené důležité webové stránky – 
například německého právního slovníku 
a historických právních pramenů, mimo 
jiné z lichtenštejnského knížectví).

Není sporu, že pečlivě připravená edi-
ce bruntálského urbáře z roku 1735 z dílny 
Siegfrieda Hanka a Rainera Vogela přispívá 
(stejně jako jejich předchozí ediční podni-
ky) k žádoucímu mapování vývoje Rakous-
kého/Českého Slezska, a že by tedy nejen 
neměla být našimi badateli (jazykovědci 
ani historiky) opomenuta, ale naopak by 
se měla stát podnětem k intenzivnějšímu 
vydávání urbářů a dalších pramenů hospo-
dářské povahy z této oblasti zachovaných 
v českém jazyce, případně ve smíšené jazy-
kové podobě.  Ludmila Sulitková

Korespondence. T. G. Masaryk – Slované. 
Sv. I. Poláci, Rusové a Ukrajinci
Edd. Vratislav Doubek a Jan Květina, Praha, 
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České 
republiky, v. v. i., 2015, 510 s., ISBN 978-80- 
-87782-42-2

Další svazek korespondence Tomáše 
Garrigua Masaryka s příslušníky slovan-
ských národů tentokrát představuje edici 
dokumentů týkajících se kontaktů první-
ho československého prezidenta s Poláky 
a národy Ruska. Jde přitom o první část 
souboru. Zatímco polská korespondence 
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je zde otištěna v celku, ruská je mnohem 
obsáhlejší, a další část proto vychází v ná-
sledujícím svazku. Jak dodává editor ruské 
korespondence Vratislav Doubek, Masary-
kovy postoje byly „k aspiracím jednotlivých 
národnostních skupin Ruska […] zdrženlivé  “. 
Až během první světové války „se do Masa-
rykovy ‚ruské‘ korespondence začaly vkrádat 
nové  kontakty  s  představiteli  ukrajinských, 
lotyšských a dalších zájmů“. Těmto dopisům 
a korespondenci s představiteli ruské emig-
race je věnován právě druhý svazek.

Polská korespondence uvozená studií 
Petra Kalety a ediční poznámkou Jana Kvě-
tiny není příliš rozsáhlá. Podařilo se najít 
a edičně zpracovat 137 dopisů. Některé mají 
charakter delších textů, jiné jsou ve formě 
telegramu nebo prezentují jen stručnou 
poznámku, jako například Masarykovo 
poděkování za blahopřání k narozeninám 
apod. Jeho kontakty s polským prostředím 
nebyly systematické a za zaznamenání stojí, 
že intelektuálové, kteří s Masarykem udržo-
vali písemný kontakt před rokem 1918, se 
poté odmlčeli. Je zřejmé, že roli v tom hrály 
Masarykův postoj k polsko-bolševické vál-
ce a také československo-polské teritoriál-
ní spory. S nástupem Masaryka do nejvyšší 
státní funkce se charakter korespondence 
změnil (nejčastěji šlo o různá blahopřání 
k životním jubileím, která si vyměňovaly 
hlavy československého a polského státu). 
Územní spory však vrhaly stín i na Masa-
rykův obraz v Polsku, což se projevovalo 
v šíření kritických či zkreslených informací 
o něm. Přispěly k tomu i vzpomínky britské-
ho diplomata Edgara Vincenta D’Abernona, 
které se pak staly vhodnou municí pro teh-
dejší čechofoby v Polsku. Na druhou stranu 
však i v Polsku existovaly čechofilské kruhy, 
jejichž představitelé se naopak snažili šířit 
Masarykovy myšlenky a překládat jeho díla. 

Jak už bylo výše naznačeno, mno-
hem rozsáhlejší je Masarykova ruská ko-
respondence. Její editor Vratislav Doubek 
do tohoto svazku zařadil 258 písemností. 
Podobně jako v předchozím případě i zde 
nacházíme vedle klasických dopisů také 
kratší útvary v podobě telegramů nebo 
vzkazů na vizitkách apod. Představují ob-
dobí Masarykových kontaktů s carským 
Ruskem. Ty se datují již do druhé poloviny 
osmdesátých let, přičemž Tomáš Garrigue 

Masaryk byl pro ně i dobře jazykově vy-
baven: v té době již uměl polsky i rusky. 
Po jeho první návštěvě v Rusku v roce 1887 
se jeho kontakty s ruskými intelektuály 
dále rozšiřovaly. Z korespondence lze vy-
tušit i změny v jeho životní dráze. Bezmála 
desetiletá mezera mezi lety 1889 a 1898 
poukazuje nejen na přerušení kontaktů, ale 
také na vzdání se ambicí na případnou exis-
tenci v Rusku a nutnost smířit se s životem 
v českých zemích. Zřetelné zesílení kontak-
tů s ruským prostředím je patrné v posled-
ním desetiletí před první světovou válkou. 
Jejich charakter se však změnil. Masaryk si 
tenkrát často dopisoval s ruskými novináři 
a vydavateli, dostával i nabídky k publiko-
vání v ruských listech, jeho zájem o ruské 
téma rostl a vyvrcholil prací Rusko a Evro-
pa. S tímto dílem je spjata i další předvá-
lečná Masarykova korespondence, týkající 
se nakonec neúspěšných snah o zajištění 
překladu do ruštiny a vydání v Rusku. No-
vou dimenzi korespondence pochopitelně 
získává vypuknutím první světové války, 
Masarykovým odchodem do exilu a jeho 
odbojovými aktivitami. Na první pohled 
může být překvapivé, že dokumentů je 
méně, než by se dalo očekávat. Je to ale 
dáno tím, že v souladu s edičním plánem 
nebyly do edice zařazeny texty, které ne-
splňují kritéria korespondence. Tato část 
edice navíc respektuje ruskou periodizaci, 
a vrcholí tedy revolučními událostmi v lis-
topadu 1917.

Edici doplňují jmenný rejstřík s ang-
lickým a ruským resumé. Bezpochyby se 
stane vyhledávaným zdrojem informací pro 
další badatele zabývající se osobností To-
máše Garrigua Masaryka. Jiří Friedl

Jiří V a c e k :  Slovanská knihovna – 
můj osud. Mozaika vzpomínek
Praha,  Národní  knihovna  České  republi-
ky – Slovanská knihovna 2016 (Publikace 
Slovanské knihovny,  sv. LXXVII), 176 s., 
ISBN 978-80-7050-671-4

Havlíčkobrodský (tehdy německo-
brodský) rodák a absolvent tamějšího gym-
názia PhDr. Jiří Vacek (∗ 1939) spojil pevně 
svůj profesní život s pražskou Slovanskou 
knihovnou, která v roce 1961, kdy v ní začal 
pracovat jako brigádník – čerstvý absolvent 
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Vysoké školy ruského jazyka a literatury 
v Praze, byla teprve tři roky součástí Státní 
(dnes Národní) knihovny. Stálým pracovní-
kem se stal po vojenské službě v roce 1964. 
Označují-li se dnes knihovny, muzea, archi-
vy a další podobné organizace termínem 
„paměťové instituce“, pak bychom si měli 
uvědomit, že zkušenosti a odborná erudi-
ce jejich dlouholetých pracovníků jsou tou 
nejcennější (byť nedostatečně oceňovanou) 
devízou, kterou nemůže nikdy nahradit 
mechanická paměť sebevýkonnějších po-
čítačů. Mezinárodně uznávaný odborník, 
který je pověstný tím, že každému čtenáři 
dokáže poradit, ať k němu přijde s jakým-
koli dotazem, dokázal vždy vnímat i „malé“ 
lidi kolem sebe a oceňovat je vlídně jako 
spolupracovníky na společném díle. Tak re-
gistroval například i legendárního vrátného 
Františka Kübelbecka, který v Klementinu 
působil od roku 1929. „Když jsme ho na jaře 
1967 vyprovázeli na klementinském nádvoří 
k automobilu, který ho odvážel do mimopraž-
ského  domova  důchodců,  měli  jsme  pocit,  že 
s ním odchází kus Klementina,“ píše Jiří Va-
cek (s. 10). Podobná empatie je pro autora 
vzpomínek příznačná. 

Vzpomínky mapují vývoj instituce – 
Slovanské knihovny, jejích čtenářů i ná-
vštěvníků ze zahraničí, včetně významných 
vědeckých osobností z oboru mezinárod-
ní slavistiky, ale především zaměstnanců 
a zvláště pak zaměstnankyň, neboť dlou-
holetý ředitel knihovny Josef Strnadel, kte-
rého si Jiří Vacek velice vážil, nepokrytě 
preferoval přijímání ženských uchazeček, 
protože se podle něho k práci s knihami 
lépe hodily (s. 35). Vackovy drobnokresby 
svědčí o tom, že své kolegy vnímal nejen 
jako odborníky, ale i jako blízké bytosti 
s jejich charakterovými přednostmi, záli-
bami i občasnými slabůstkami a osobními 
bolestmi. Nespoléhá se na vlastní paměť, 
některé informace čerpá z archivních do-
kumentů, z literatury odborné a krásné 
i ze vzpomínek jiných osob. Lze ocenit, že 
vydavatel vypravil knihu odkazy na použité 
knižní tituly.

Ve své knize se ovšem Jiří Vacek vrací 
nejdříve k období před svým příchodem 
do knihovny. Již zde vykresluje drobné 
i obsáhlejší příběhy osobností spjatých se 
Slovanskou knihovnou, z nichž některé ne-

postrádají dramatičnosti a nesou na sobě 
často krutá znamení doby. Nespornou ob-
žalobou českého pragmatismu se jeví pří-
běh Vladimira Nikolajeviče Tukalevského, 
iniciátora vzniku a ředitele Ruské knihovny 
Ministerstva zahraničních věcí, jejíž fondy 
se staly základem Slovanské knihovny 
(k němu viz zejména s. 20–24). V průbě-
hu zinscenovaného moskevského procesu 
s Grigorijem Jevsejevičem Zinověvem, 
Lvem Borisovičem Kameněvem a dalšími 
bývalými bolševickými vůdci byl v létě 1936 
jedním z obžalovaných, Valentinem Pavlo-
vičem Olbergem, lživě označen za agenta 
gestapa. Pod tlakem mocného sovětského 
spojence byl postaven mimo službu a ně-
kterým představeným na ministerstvu se 
vlastně ulevilo, když na konci roku zemřel.

Do života lidí v knihovně a kolem ní 
zasahují „velké dějiny“. Jiří Vacek líčí ne-
jen často trudné osudy emigrantů z Rus-
ka, kteří našli po roce 1917 svůj domov 
v Československu a z nichž někteří byli 
po druhé světové válce odvlečeni do So-
větského svazu (viz alespoň příběh Kon-
stantina Alexandroviče Čcheidzeho, který 
by vydal na román, na s. 54–57), vypráví 
také o tragédiích a vzepětích z dob oku-
pace a z vlastní zkušenosti vykresluje dění 
Pražského jara a jeho neblahé vyústění: 
„Do smíchu nám […] nebylo osudného 21. srp-
na  1968.  […] Zvenku  se  ozývaly  výstřely, 
oknem bylo vidět kouř stoupající nad střechami 
vinohradských domů v okolí budovy rozhlasu 
a já zuřivě vyťukával do stroje anotace časo-
piseckých článků v marné snaze zahnat černé 
myšlenky. […] Z okna místnosti generálního 
katalogu jsme pozorovali vojenská vozidla před 
Staroměstskou mosteckou věží, příslušníci jejich 
posádek obezřetně vzhlíželi vzhůru, zda snad 
pro  ně  nepředstavujeme  nebezpečí“ (s. 58). 
Následuje popis dění „pod šedým příkrovem 
normalizace“ (s. 65). Rokem 1978 pak počí-
ná období, kdy Jiří Vacek stanul ve funkci 
ředitele (s. 98n). Setrval v ní do roku 1992, 
ovšem v práci v knihovně pokračuje do-
dnes. „Uspokojování čtenářských požadavků 
byla podřízena veškerá činnost knihovny,“ zní 
krédo, jímž se řídil (s. 39).

Vzpomínky se hezky čtou – autor je 
výborným, a přitom úsporným stylistou – 
a jsou navíc okořeněny vlídným humo-
rem. Knihu vydavatel vybavil stručným  
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biogramem autora vzpomínek z pera sou-
časného ředitele Slovanské knihovny Lu-
káše Babky, výběrovou bibliografií Jiřího 
Vacka, jmenným rejstříkem a bohatou 
obrazovou přílohou. Nepřekvapí pečlivá 
redakční úprava textu, který je navíc spo-
lehlivý po faktografické stránce. Snad jen 
Alexandra Jakovleviče Aroseva bych označil 
za zplnomocněného (nikoli politického) zá-
stupce Sovětského svazu v Československu 
(s. 25). Vackovy vzpomínky zaujmou kni-
hovníky (pro některé z nich by se měly stát 
inspirací), historiky i slavisty, pro mnohé 
pamětníky budou příjemným a poučným 
návratem do minulosti.

Jiří Křesťan

Martina M i l á č k o v á  –  Jiří T r u h 
l á ř  (edd.): Josef Konšel – Bohuslav Po
lanský. Dopisy k Hovorům s profesorem 
pěstění lesů
Určice, Obec Určice 2015, 172 s., ISBN 978- 
-80-260-7729-9

V Určicích, rodišti lesníka evropského 
věhlasu, skromného pedagoga i kněze Jose-
fa Konšela, jsou na spolurodáka, osobnost 
stále aktuální, hrdí a pravidelně si připomí-
nají jeho výročí a význam. Tam také vloni 
vydali tuto útlou knihu v měkkých deskách. 
Po kratičkém úvodu úřadujícího starosty 
obce Martina Miláčková stručně nastínila 
život a práci Josefa Konšela (1875–1958) 
a jeho žáka i následovníka Bohuslava Po-
lanského (1901–1983). Oba působili jako 
ordináři pěstění lesů na lesnickém odboru 
Vysoké školy zemědělské (dnes Lesnická 
a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity) 
v Brně: první založil brněnskou školu pěs-
tění lesů, tříbil české odborné názvosloví 
a sepsal originální texty, druhý na něho na-
vázal a připravil na vědecko-pedagogickou 
dráhu nejméně čtyři pokračovatele.

V části „Hovory Konšel – Polanský“ 
(s. 16–19) Jiří Truhlář, který po roce 1945 
poslouchal Polanského výklady na vysoké 
škole a sledoval jeho práci v bílovických 
i adamovských lesích, představuje smysl 
publikace a souboru dopisů obou spřáte-
lených lesníků, již více než tři desítky let 
spolupracovali. Toho si mladší z nich cenil 
a odkaz přejícího učitele rozvíjel. Dochovaly 
se patrně všechny Konšelovy dopisy, ovšem 

Polanského psaní bohužel kompletní nejsou 
a nezachovaly se ani zasílané texty, jež Josef 
Konšel mladšímu kolegovi ochotně korigo-
val. Následuje edice šestapadesáti dopisů 
obou mužů, které si vyměnili v období mezi 
koncem dubna 1938 a závěrem června 1947 
(s. 21–87). Poznáváme, že Josef Konšel byl 
stylisticky zdatný a že často používal neotřelé 
výroky a ironické glosy. Jde o čtenářskou 
edici, takže listy nejsou bohužel opatře-
ny odkazy ani na zmiňované skutečnosti 
(mimo jiné dnes nedohledatelná studijní 
cesta Polanského do Švýcarska), ani na oso-
by lesnického stavu (například H. Pelikán, 
W. Maresch, K. Šiman, H. Biolley, R. Haša, 
A. C. Cajander, G. Vincent, G. Artner, K. Šro-
gl, J. Frič, R. Friese, J. Sigmond, A. Dyk, 
A. Leporský, O. Farský, A. Tichý, F. Müller, 
J. Opletal). Dále jsou zde ve snaze o snadněj-
ší dostupnost přetištěny ryze odborné Hovory 
s profesorem pěstění lesů (s. 93–157). Ty vyšly 
původně v pěti dílech v letech 1934, 1936, 
1938 a 1941 a pouze částečně souvisely 
s dopisy, které Josef Konšel psal a odesílal 
z Velké Bystřice u Olomouce, kde od ro-
ku 1938 žil na odpočinku.

Publikaci, kterou uzavírá náčrt biblio-
grafie (s. 165–167) a souhrn v angličtině 
(s. 169–171) a v níž jsou přetištěny velmi 
pěkné fotografie, chápeme jako přípravnou 
materii k sepsání monografické studie o ži-
votě a práci Bohuslava Polanského, již Jiří 
Truhlář chystá na podkladě některých fon-
dů Archivu Mendelovy univerzity v Brně.

 Gustav Novotný

Petr V o i t :  Katalog prvotisků Strahov
ské knihovny v Praze
Praha,  Královská  kanonie  premonstrátů 
na Strahově 2015 (Bibliotheca Strahoviensis, 
Series monographica, sv. VI), 1 336 s., ISBN 
978-80-88009-05-4

Strahovská knihovna se koncem roku 
2015 dočkala další z podařených publikací, 
po Katalogu iluminovaných rukopisů již dru-
hé, které se v posledních letech věnují jejím 
bohatým fondům. Že je o čem psát, svědčí 
krátký výčet – knihovna spravuje okolo 
200 000 svazků, přičemž do 3 000 z nich 
jsou soustředěny rukopisy a v 1 241 je ob-
saženo 1 578 prvotisků. Pokud jde o prvo-
tisky, je to největší klášterní sbírka u nás. 
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Více inkunábulí na našem území uchovává 
jen Národní knihovna (cca 4 500 exem-
plářů), Knihovna Národního muzea (2 014 
exemplářů, včetně zámeckých a hradních 
knihoven) a Vědecká knihovna v Olomouci 
(cca 2 000 exemplářů).

Autor Katalogu  prvotisků Petr Voit 
působí od roku 2004 jako kurátor sbírky 
prvotisků v Královské kanonii premonstrátů 
na Strahově a na více než 1 300 stranách 
představil to nejcennější z tištěné produk-
ce, co na úbočí Petřína uchovávají. Rozsah, 
podrobnost a komplexnost knihy nejsou 
u autora ničím novým. Již Encyklopedie 
knihy, kterou vydal v roce 2006, zapůsobi-
la nejen na odborné kruhy. Kniha získala 
hlavní cenu Slovník roku 2007 a výroční 
cenu Nadace český literární fond za rok 
2006. Svou velkorysostí překvapila i zasvě-
cené, ačkoli Petr Voit nasadil laťku v rámci 
knihovědné literatury velmi vysoko již svým 
třísvazkovým nabídkovým katalogem Bohe-
mica 1500–1800 z roku 1996. 

V pětadvacetistránkovém tříjazyčném 
úvodu autor nejprve mapuje formování sbír-
ky, následně ji popisuje z hlediska literárního, 
bibliografického a knihovědného a posléze 
sleduje vývoj katalogů prvotisků. Závěrem 
Petr Voit objasňuje obsah rejstříků katalogu, 
z nichž poslední má pořadové číslo 16. 

Vlastní soupis prvotisků je řazen 
abecedně podle autorů, případně podle 
názvů (u anonymních děl). Hesla obsahu-
jí obvyklé další údaje – název, impresum, 
formát, kolaci a odkazy na bibliografickou 
literaturu, která zahrnuje vedle významných 
zahraničních katalogů prvotisků také české 
tituly (konkrétně starší strahovský soupis 
Zahradníkův, Loudovu evidenci prvotisků 
Vědecké knihovny v Olomouci, katalog in-
kunábulí Knihovny Národního muzea Jitky 
Šimákové a Jaroslava Vrchotky), a připo-
jena je i signatura exempláře v Národní 
knihovně. Následuje údaj o vydání.

Za bibliografickým oddílem záznamu 
následuje část exemplářová, v níž jsou po-
psány vazba, defektnost exempláře či doda-
tečné doplňky tisku, jako iluminace, iniciály, 
rubriky, marginálie a další. Poslední část 
obsahuje údaje o provenienci. V případě 
konvolutů byly připojeny informace o pří-
vazcích či hlavních dílech a záznam uzavírá 
současná signatura ve fondu.

Velký prostor je věnován vazbám, 
jejich výzdobě a knihvazačským dílnám. 
Po navázání spolupráce České republiky 
(přibližně v roce 2013) s dnes již světově 
respektovanou a hojně citovanou databází 
Einbanddatenbank (EBDB), která se snaží 
soustředit údaje o slepotiskovém knihva-
začském nářadí, se bádání v této oblasti po-
sunulo i u nás. Je jen logické, že se v nově 
zpracovaných soupisech středověkých a ra-
něnovověkých vazeb objeví i popis jejich 
výzdoby, který umožní přiřazení knihy kon-
krétní dílně, a tím i její místní a chronolo-
gické určení. Autor se tohoto úkolu zhostil 
s pečlivostí sobě vlastní, a výrazně tak zvýšil 
úroveň v rámci oboru (ostatně ne poprvé). 
Za vše mluví přehled rejstříků podchycují-
cích informace o vazbě: rejstřík knihvazačů, 
vazeb v EBDB a dva oddíly věcného rej-
stříku, zpracovávající typy knihvazačského 
nářadí a knihvazačských postupů.

Samozřejmostí je rejstřík bibliografií, 
do nějž jsou zahrnuty klíčové publikace, 
jako Hainovo Repertorium bibliographicum, 
soupisy jeho následovníků Waltera A. Co-
pingera a Dietricha Reichlinga, dále Gesamt-
katalog der Wiegendrucke, vydávaný od roku 
1925, a nejúplnější souborný katalog pr-
votisků  Incunabula  Short  Title  Catalogue, 
vycházející od roku 1980.

Nechybějí obvyklé indexy – chronolo-
gický, názvový, tiskařský a nakladatelský dle 
jmen, tiskařský a nakladatelský dle míst – 
a rejstřík provenienční. Je však možné 
vyhledávat také podle jazyka, země půvo-
du, ilustrátorů, literárních původců, žánrů 
a témat. Další dvě části věcného rejstříku 
zohledňují kodikologické a knihovědné 
znaky, jako jsou iluminace, marginálie, cena, 
iniciály, kresby, rukopisné vpisky či mapy, 
a rovněž žánry a témata. Rejstříkovou část 
uzavírají rukopisné poznámky strahovských 
knihovníků a seznam signatur historických 
i aktuálních.

Mezi vlastním katalogem a rejstříky je 
na bezmála 300 stranách včleněna obra-
zová příloha, obsahující 501 fotografií va-
zeb, iluminací, miniatur či provenienčních 
poznámek. 

Drobné chyby se objeví v každé knize. 
Zde se bohužel nepodařilo odchytit tiskař-
ského šotka, který zaměnil znak × za pou-
hé x a jenž si občas pohrál s pomlčkami  
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a spojovníky. A snad ještě drobný nedosta-
tek možno vnímat v obrazové příloze. Pět 
set fotografií je u katalogu prvotisků počet 
naprosto nevídaný. Zpravidla se obrázky 
neobjevují vůbec nebo jsou jen ojedinělé. 
Při tak pečlivém zpracování se ale nabízí 
myšlenka, že by knize slušela fotografie 
ke každému exempláři. To však bylo kvůli 
rozsahu patrně nereálné, neboť by musely 
vyjít knihy dvě.

Katalog prvotisků Strahovské knihovny 
v Praze ve všech směrech předčí vše, co bylo 
kdy u nás v rámci oboru vydáno. Detailní 
popis, obrazová příloha, rejstříky, to vše 
může sloužit jako vzor pro autory dalších 
katalogů. – A knihoven, které by si nové 
zpracování prvotisků zasloužily, je zde stále 
dost. Rostislav Krušinský

Lenka J u n g m a n n o v á  (ed.): Per
formativita válek a konfliktů. V. kongres 
světové literárněvědné bohemistiky Vál
ka a konflikt v české literatuře
Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie 
věd České republiky, v. v. i. – Filip Tomáš – 
Akropolis 2016, 230 s., ISBN 978-80-88069- 
-15-7 (Ústav pro českou literaturu Akademie 
věd České republiky, v. v. i.), ISBN 978-80- 
-7470-118-4 (Filip Tomáš – Akropolis)

Příspěvky jednoho z panelů V. kon-
gresu světové literárněvědné bohemistiky 
vydala ve sborníku Performativita  válek 
a konfliktů Lenka Jungmannová. Různorodé 
texty pojednávají dané téma jak v intencích 
vlastních děl literárních, divadelních a fil-
mových, tak i se zřením k jejich autorům, 
recipientům a mimoliterárním okolnostem. 
S ohledem na počet studií ve sborníku 
a na předpokládaného čtenáře anotace při-
blížíme pouze ty, jež se vyznačují přesahem 
do historiografie – nelze předpokládat, že 
by většinu historiků profesně zaujal rozbor 
tématu performativity v díle Franze Kafky 
nebo estetiky tísnivého v inscenaci Červený 
smích.

Studie Lubomíra Gábora nám nabí-
zí strukturální pohled na české a sloven-
ské pohádky. Při formování svých závěrů 
o charakteru orální lidové kultury vychází 
autor z názorů Marshalla McLuhana a Wal-
tera Johna Onga. Druhý jmenovaný cha-
rakterizuje díla orální lidové kultury jako 

„dynamická“ oproti „statickým“ v písem-
ných kulturách, přičemž charakteristickým 
dynamizujícím prvkem (zároveň nutným 
a oblíbeným) je právě konflikt – jak slov-
ní, tak fyzický.

Martin Golema se ve svém příspěvku 
vrací k tématu dívčí války, které se objevuje 
ve středověkých kronikách české prove-
nience. V první části ji interpretuje jako 
zakladatelskou „válku funkcí“, přičemž 
vychází z trojčlenného indoevropského 
schématu Georgese Dumézila. Dívky zde 
symbolizují třetí stav, který se vzbouří proti 
kněžím a vojákům, jsou však poraženy a do-
chází k (znovu)sjednocení. Mýtus je použitý 
jednak na úrovni makrokosmu (společen-
ské uspořádání, „sociální charta“), jednak 
v rovině mikrokosmu (vztahy v rodině). 
Ve druhé části příspěvku Martin Gole-
ma vymezil rozdíly mezi orální kulturou 
(eposem) a písemnou kulturou (kronika, 
román), ve třetí se pak věnoval přeměně 
mýtu v kronikářské vyprávění a jeho životu 
v kronikách. Zatímco Kosmas mohl mýtus 
zaznamenat jako živý, během dalších staletí 
se jeho smysl vytrácel. Politické uspořádá-
ní společnosti legitimizovalo učení o trojím 
lidu, a tak se z dívčí války stal pouze do-
plněk příběhu.

Na česká historická dramata z obdo-
bí první světové války se prizmatem teorie 
paměti dívá Peter Deutschman. Na obec-
né rovině postuluje závislost minulosti 
na přítomnosti, kterou dokládá příklady. 
Jak vědí i historikové, minulost neexistuje 
sama o sobě, ale je vždy rekonstruována, 
přičemž výběr metod, pramenů a otázek vy-
chází právě z badatelovy přítomnosti. Peter 
Deutschman tento dialog mezi přítomnos-
tí a minulostí dokládá na výběru námětů 
a jejich ztvárnění v případě historických 
dramat, která byla nevyhnutelně dobově 
aktualizována.

Čtyři další stati se věnují dílu Jaroslava 
Haška. Zastavme se u studie Vladimíra Jus-
ta věnované srovnání inscenace Poslední dny 
lidstva Karla Krause a Osudů dobrého vojáka 
Švejka  za  světové  války. Autor vyzdvihuje 
jednu ze stěžejních myšlenek inscenace, to-
tiž převrácení vztahu událost–obraz, tím, že 
právě obrazu (zprávě o události) přisuzuje 
performativní možnost ovlivňovat realitu, 
nikoli ji pouze pasivně reflektovat. Vladimír 
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Just uvažuje v kategorii moderních médií, 
ale tato problematika se týká i historie, je-
likož prameny nemusejí být pouze pasivní 
reflexí minulosti, ale také zpětně performa-
tivně působí na historickou realitu.

Pestrý soubor statí z poslední tře-
tiny sborníku se zaměřuje na analýzu 
uměleckých děl (literárních, divadelních, 
filmových), která reflektují druhou světo-
vou válku. Zmiňme alespoň tři z nich, jež 
zabíhají i do mimoliterární roviny. Text 
Stanislavy Přádné se věnuje zobrazení ko-
laborace a kolaborantů v českých a česko-
slovenských filmech. Téma je samo o sobě 
ožehavé a jeho reflexe v umění je spojena 
s politickými poměry a společenskou at-
mosférou od druhé poloviny čtyřicátých 
let až do současnosti. Naděžda Lindovská 
se zabývá osudem Uľy, hry o Slovenském 
národním povstání od Nataši Tanské, jenž 
byl svázán s režisérkou Magdou H. Lokven-
covou, manželkou Gustáva Husáka. Studie 
Renáty Beličové o inscenaci Apolloopera, 

melodráma o jednom bombardování pre zbor, 
herca a trombon se dotýká problematiky vy-
tváření kolektivní paměti – vznik inscenace 
totiž reaguje na její ztrátu a rostoucí neúctu 
k minulosti.

V závěru je třeba připomenout, že 
nejde o sborník historiografických prací, 
a právě proto předložené studie poskytují 
jiný pohled na umělecká díla. Ta se mohou 
stát historickým pramenem, přestože histo-
riografie nemá jednoznačně vypracovanou 
metodiku k jejich zkoumání. Lze je sice 
v této funkci použít, zároveň však zůstávají 
svébytnými uměleckými díly – jsou kon-
struktem, fikčním a selektivním, stvořeným 
autorem k tomu, aby oslovil určitý typ re-
cipienta. Zmíněné charakteristiky nelze při 
práci s nimi pominout. Přestože většina 
historiček či historiků nevyužije všechny 
studie ze sborníku, jako celek nabízí soubor 
textů zajímavé podněty a přístupy k prame-
nům, při jejichž použití se historiografie 
nutně setkává s dalšími disciplínami.

Stanislav Velčev
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Středověk a raný novověk 

Jan Z e l e n k a :  Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního 
institutu
Praha, Historický ústav 2016, 228 s., ISBN 978-80-7286-264-1

Na jakých principech fungoval vztah přemyslovských knížat a před-
ních mužů země, je jedna z otázek, nad kterou se zamýšlela a stále zamýšlí 
řada medievistů, avšak výsledky jejich bádání se v mnohém rozcházejí. 
Nejen této otázce se na základě podob a proměn instituce léna věnuje Jan 
Zelenka ve své knize Beneficium et feudum.

Hned v úvodu autor nastiňuje problematiku starších výkladových 
„modelů“ (feudálně-vazalské vztahy, přemyslovský „stát“), které jsou no-
vějšími pracemi do značné míry relativizovány (s. 9–13). Vzápětí je čtenář 
seznámen se zpracovávanými prameny, s metodikou a strukturou knihy 
(s. 13–18). Díky zvolené metodě komparace saských a českých pramenů 
se kniha rozpadá do dvou víceméně samostatných částí, přičemž v první je 
řešena výhradně situace v Sasku a v druhé stav v českém knížectví, pouze 
s několika odkazy na předešlou kapitolu. Obě části však mají jedno spo-
lečné, a to je důraz na problematiku terminologie, která se poprvé otvírá 
na konci úvodu (s. 18–19).

S autorem lze jen souhlasit, že lenní terminologie je v řadě historické 
literatury minimálně rozkolísaná, mnohdy až nejasná. Jan Zelenka se proto 
snaží vyjasnit, jak bude s jednotlivými termíny pracovat. Avšak ani jeho 
terminologie není zcela jasná. Samozřejmě že správné vymezení termínů 
beneficium, feudum, léno apod. není snadné a zaslouží si svůj prostor, ale 
v úvodu (s. 18–19) pronesené upozornění, že jeden termín bude používán 
jinak v první (léno jako statek nazvaný prameny beneficium či feudum) a jinak 
v druhé části knihy a navíc že v kapitolách o Čechách se bude odkazovat 
na definice získané ze saského materiálu (což se ale nakonec příliš neděje), 
budí přinejmenším rozpaky.

Na začátku kapitoly o Sasku autor představuje úctyhodný soubor 
1 232 listin pocházejících z 10. až počátku 14. století z pěti biskupských 
diplomatářů a dvou sbírek listin světských knížat, v kterých je laikům pro-
půjčováno majetkové beneficium či feudum. Na základě tohoto rozsáhlého 
souboru doplněného posléze i zmínkami z narativních pramenů dochází 
autor k několika závěrům. Zaprvé se ukazují postupné změny při používaní 
obou termínů v průběhu staletí; zpočátku dominující termín beneficium je 
v průběhu 13. století vytlačován termínem feudum, až je nakonec od dru-
hé poloviny 13. století vyhrazen už jen pro označení církevních prebend. 
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Termíny beneficium a feudum tedy neměly v celém sledovaném období 
stejný význam a navíc nebyly vždy chápány synonymně. I když si je toho 
autor dobře vědom, rozhodl se oba nesynonymní pojmy zahrnout pod 
jeden zastřešující termín – léno (s. 18).

Celý soubor pramenných zmínek umožnil dále rozebrat povahu zá-
vazků, které na sebe leník bral. Zatímco většina starší literatury (s. 53–62), 
zaměřená především na politické dějiny, vyčleňovala pouze léna s povin-
ností vojenské služby a po vzoru Saského zrcadla je považovala za pravá 
léna, Zelenkův rozbor ukázal, že povaha lenních služeb byla rozmanitější. 
Z diplomatických a narativních pramenů nevystupují do popředí lepší 
vojenská či rytířská léna a horší léna hospodářského charakteru s povin-
ností odvádět platy či dávky, ale právě naopak jsou všechna udělená léna 
chápána rovnocenně, ať už z nich plyne jakákoliv povinnost. Ukazuje se 
tak, že teoretický právní spis neodpovídá zcela obrazu pramenů z oblasti, 
ve které vznikal, ale spíše se snažil nepřehlednou situaci utřídit (s. 67). 
V této souvislosti ovšem vyvstává problém s používanou terminologií, pro-
tože se autor přes své závěry rozhodl rozlišovat vazaly, respektive vazalská 
léna, a leníky. Za vazaly přitom považuje ty, které měl senior ochraňovat 
a oni mu byli zavázáni věrností i službou (zejména vojenskou), zatímco 
jako leníky vnímá jakékoliv držitele léna bez ohledu na sociální postavení 
a druh závazku (s. 18). Většina listin však konkrétní typ závazku neuvádí 
a často se uchyluje k obecné formulaci, že příjemce má být dárci věrný 
a poskytovat mu blíže nespecifikovanou pomoc, čímž se rozdíl mezi va-
zalem a leníkem stírá. Ačkoliv autor odmítá rozčlenění lén na vojenská 
a hospodářská, díky zvolené terminologii do jeho knihy neustále proniká.

Na základě situace v Sasku autor jasně ukázal jeden typický rys lén 
a tím je silný vlastnický vztah obdarovaného k získanému majetku. Leník 
mohl s majetkem téměř volně nakládat, mohl ho dál udělovat v léno nebo 
prodat a v naprosté většině případů byla také samozřejmostí jeho dědičnost. 
Jediné, co přitom mělo zůstat zachováno, byl přetrvávající vztah k původní-
mu vlastníkovi, který se ale postupným předáváním reálně oslaboval. Silné 
právo obdarovaného na získaný majetek lze doložit také tím, že se alodní 
majetek převáděl v léno, čímž původní majitel získal ochranu seniora, nebo 
učinil zbožnou donaci, avšak o svůj majetek v podstatě nepřišel.

V závěru části pojednávající o Sasku autor konstatuje, že lenní instituce 
byla značně flexibilní a lišila se oblast od oblasti, přičemž jednou mohla 
vést k „feudální anarchii“ a podruhé k upevnění pozice seniora (s. 103). 
Přesto se Jan Zelenka rozhodl v další části knihy porovnávat výsledky 
vzešlé z výzkumu jedné oblasti s oblastí jinou, tedy s českým knížectvím.

V českém prostředí se ovšem termíny beneficium a feudum až do konce 
12. století ve vztahu k laikům téměř nevyskytují (s. 121–122). Ve 13. století 
se pak začíná objevovat termín feudum používaný téměř jako synonymum 
pro německé, emfyteutické či purkrechtní právo (s. 126). Toto zaměňování 
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různých termínů podle autora poukazuje na to, že lenní systém přišel 
do Čech až v průběhu 13. století, a to ve stejné podobě jako v Sasku, 
tedy se silným vlastnickým vztahem leníka k půdě (s. 138). Sama se tak 
nabízí otázka, na jakých principech fungoval vztah knížete a předáků před 
příchodem tohoto „německého“ práva. Touto otázkou se ostatně zabývala 
již řada medievistů, jejichž názory autor také rekapituluje (s. 107–120).

Značnou pozornost si v Zelenkově výkladu zcela pochopitelně za-
sloužil termín beneficiarius, evokující lenní zřízení, avšak nevyskytující se 
v saských pramenech. Při hledání významu tohoto termínu se musel autor 
nejdříve vypořádat s představami dřívější literatury, která beneficiáře 
považuje buď za úředníky pobírající část z panovníkových příjmů, nebo 
za vykonavatele politické soudní a vojenské správy, kteří za účelem svého 
zabezpečení dostávali statky blížící se právně franckým beneficiím – „lé-
nům“ (s. 139–140). Autor ukazuje, že české prostředí skutečně odpovídalo 
spíše franckému modelu, avšak u něj odmítá hovořit o systému lenním. 
Jde totiž o propůjčení majetku pouze na určitou dobu, spjatou především 
s vykonáváním úřadu, přičemž plné vlastnické právo si uchovává zeměpán. 
Nedochází tak ani k dědičnosti, ani k předávání majetku dalším leníkům, 
a vývoj v Čechách je tedy zcela jiný než v Sasku. Téměř v závěru knihy 
přistupuje autor v rámci českého prostředí k odlišení termínů beneficium, 
vyjadřujícího vazbu k úřadu, a feudum. Ten podle něho pronikal do Čech 
až ve 13. století a označoval majetky, které obdarovaný skutečně vlastnil 
(s. 153).

Jelikož se situace v Sasku od té v Čechách lišila, rozhodl se autor 
věnovat poslední stránky knihy (s. 154–173) pokusu o vyjasnění vzájemné-
ho vztahu přemyslovských knížat a jejich „úředníků“, respektive předních 
mužů země v 10.–13. století. Jan Zelenka zde nastiňuje obraz na sobě 
vzájemně závislých knížat a předáků. Na jedné straně vystupuje skupina 
dědičných a urozených předních mužů země, kteří vlastní i svobodné ma-
jetky a především mají právo volit knížete. Ovšem jejich moc a postavení 
má pramenit z úřadů, které jim propůjčuje kníže. Na druhé straně vystupují 
knížata, která svým „úředníkům“ propůjčují jejich „hlavní moc“ a přitom 
je mohou pravidelně obměňovat. Tento obraz je na první pohled možná 
funkční, ale zamyslíme-li se nad ním hlouběji, začne vykazovat několik 
nesrovnalostí.

Je nepopiratelné, že držba některého z významných beneficií vedla 
ke společenskému vzestupu a že jich předáci chtěli dosáhnout. Na druhou 
stranu však jejich pozice rozhodně nebyla dána pouze držbou těchto úřadů 
propůjčovaných knížetem. V takovém případě by se jen stěží stávali opo-
nenty knížete, který by je mohl o propůjčená beneficia, a tím i o postavení 
lehce připravit. Pozice knížete tak silná nebyla a své oponenty z úřadů 
libovolně nesesazoval, ale právě naopak jejich postavení (nezakládající se 
tudíž pouze na držbě úřadů) plně respektoval. To se ukazuje především 
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při situacích, kdy předáci, kteří od knížete získali úřady, posléze otevřeně 
vystoupili proti jeho vůli. Tak se například „odvděčili“ Vladislavu II. jeho 
věrní, když se vzepřeli jeho korunovaci i milánskému tažení, avšak jejich 
pozice nebyla nijak otřesena, nepřišli o svá beneficia a naopak nový král 
musel do značné míry ustoupit jejich vůli. Dalším významným momentem 
je volba nového knížete, kterou Jan Zelenka přisuzuje především držitelům 
výhodnějších beneficií (s. 166). Ti zajisté měli lepší příležitost prosadit 
svůj názor, avšak při volbách knížat i biskupů nebývá zdůrazňována držba 
beneficia, ale obecně příslušnost ke skupině předáků. Ostatně kdyby volba 
závisela na nejvýznamnějších beneficiářích, kteří své postavení získávali 
od knížete, nemělo by pro něj být obtížné prosadit svoje představy o ná-
sledníkovi. To se ovšem knížatům nedařilo (s. 173).

Rozporů mezi závislostí úředníků na knížeti a jejich silnou pozicí 
vůči němu si je vědom i sám autor. Proto upřesňuje, že domácí velmoži 
nebyli prostými „byrokraty“ závislými na knížatech, a dodává, že mohli 
mít bohatství, pozemkovou držbu či privilegované postavení zakládající 
se na jejich urozenosti (s. 165). Z toho ale zároveň vyplývá, že urození 
museli mít specifické postavení a značnou moc, kterou mohli využít na-
příklad k dosazení „svého“ kandidáta na knížecí stolec. Beneficiáři tak 
úřady dostávali, protože již mocní byli, a prostřednictvím významných 
úřadů se stávali ještě mocnějšími. Nedořešenou otázkou zůstává, odkud 
čerpala svoji legitimitu celá skupina předních mužů. Opírali předáci svoji 
pozici o urozenost, držbu svobodného majetku, který nemusel být velký, 
ale mohl plnit funkci určitého symbolu sociálního postavení, nebo jejich 
moc pramenila z práva volit knížata? Na tyto otázky již kniha zaměřená 
na fungování lenního systému bohužel neodpovídá a skupinu sebevědo-
mých předáků, jejichž postavení musel respektovat i kníže, představuje 
spíše jako úředníky závislé na svých beneficiích.

Jan Zelenka ve své knize ukázal, že co se týče instituce léna, nelze srov-
návat saské a české prostředí. Zatímco v Sasku fungoval značně rozvinutý 
systém, v němž leníci svá léna plně vlastnili a dále propůjčovali, v českém 
knížectví se ve stejné době uplatňoval francký model. Tím autor poukázal 
na terminologické nesrovnalosti v mnoha českých pracích a naznačil nové 
možnosti přístupu ke starším otázkám týkajícím se vztahu knížat a předáků.

Ludmila Luňáková
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Helmut T e u f e l  –  Pavel K o c m a n  –  Milan Ř e p a  (edd.): 
Avigdor, Benesch, Gitl. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im 
Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 
Theresienstadt) 
Brün – Prag – Essen, Společnost pro dějiny židů v České republice – Historický 
ústav – Klartex-Verlag 2016, 464 s., ISBN 978-80-904912-2-9 (Společnost pro 
dějiny židů v České republice), ISBN 978-80-7286-276-4 (Historický ústav), 
ISBN 978-3-8375-1515-2 (Klartex-Verlag)

Lidé by neměli zapomínat na velké osobnosti, zejména ne na ty, 
které i v těžkých chvílích dokázaly stát za svými názory a postoji. Výše 
řečené platí také pro významného historika, profesora a později také 
rektora pražské německé univerzity Samuela Steinherze. Někteří si mož-
ná vybaví tzv. Steinherzovu aféru, provokativní skandál namířený právě 
proti Steinherzovi, prvnímu židovskému rektorovi uvedené univerzity, 
který němečtí studenti vyvolali na počátku dvacátých let minulého století. 
Předkládaný sborník vzešel z brněnské konference, jejímž stěžejním cílem 
bylo jak připomenout 75. výročí Steinherzovy smrti a 155. výročí jeho na-
rození, tak přispět k výzkumu středověkých a raněnovověkých dějin židů 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Kniha je rozdělena na tři části. V první z nich se Michael Toch zamy-
slel nad současným stavem výzkumu židovských středověkých dějin. Autor 
se pokusil v široké perspektivě od Evropy přes Ameriku po židovský stát 
na Blízkém východě o jakýsi neformální shrnující pohled na tuto oblast 
vědeckého bádání a nevynechal ani odkazy na základní relevantní litera-
turu. Následující „historiografický“ příspěvek vhodně tematicky navazuje 
na předchozí. Pochází z pera Winfrieda Irganga, který se zaměřil na bádání 
o židech ve středověkém Slezsku.

Druhá, nejrozsáhlejší část publikace je věnována studiím, které se 
zabývají konkrétními tématy z židovských dějin v bývalých zemích Koruny 
české. Libor Jan upřel pozornost k počátkům úvěrového podnikání 
židovských komunit v Čechách. Sledoval nejstarší zmínky o aktivitách 
tamějších židovských obchodníků, o nichž se v 10. až 12. století hovoří 
především v souvislosti s obchodem nebo s jejich velkým bohatstvím. 
Klade si správnou otázkou, do jaké míry můžeme obchod s otroky pova-
žovat za mimořádný pramen rozkvětu knížectví Boleslava I. a Boleslava II. 
Je zřejmé, že panovnické příjmy v raném středověku pocházely z mnoha 
různých zdrojů, aniž by dobové prameny musely tuto skutečnost výslovně 
zachytit. Přestože obchod s otroky, který patrně v raně středověké Evropě 
organizovali převážně židovští obchodníci, představoval významnou 
složku příjmů vznikajících monarchií, nemuselo jít o příjem hlavní či 
stěžejní. Libor Jan správně upozorňuje na to, že v písemných pramenech 
je židovský úvěrový obchod doložen až v druhé polovině 13. století, což 
dokládá na několika zdokumentovaných konkrétních příkladech. Známá 
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je skutečnost, že od židovských věřitelů si půjčovali jak duchovní ústa-
vy, tak církevní představitelé, šlechtici i panovník, což platilo v Čechách 
i na Moravě. S autorem souhlasím i v tom, že u nás nelze ani ve 14. století 
hovořit o finančních ústavech podobných bankám. V případě spojení 
několika měšťanů za účelem provést obchod nebo si opatřit půjčku nešlo 
o obchodní společnosti, které náležely k vyspělejším formám obchodního 
podnikání v předních evropských centrech. Spíše můžeme mluvit o oby-
čejném rozložení podnikatelského rizika mezi několik osob.

Jörg R. Müller se ve své rozsáhlé studii pokusil o syntetické zachycení 
vztahu Jana Lucemburského k židům, zajímavé již z toho důvodu, že au-
tor nepohlíží na jeho osobnost očima českých badatelů, jež jsou až velmi 
často zastřeny poutavým, nicméně velmi tendenčním vyprávěním Petra 
Žitavského. Dochází k závěru, že Jan Lucemburský nekladl na židy větší 
finanční nároky než na křesťany a navíc se zdá, že se snažil nezatěžovat 
poddané královské komory přespříliš. Král spoléhal především na pravi-
delné peněžní příjmy z židovských daní, kterých se vzdával pouze v dobře 
odůvodněných případech. Podle Jörna R. Müllera se Jan Lucemburský, 
obecně charakterizovaný intenzivní a rozsáhlou diplomatickou aktivitou 
v otázkách „židovské politiky“, choval v Čechách a na Moravě překvapivě 
pasivně. Tento přístup se nachází v ostrém rozporu s politicky motivovaným 
vykořisťováním židů, které praktikovali Jan Lucemburský a jeho syn Karel 
ve vratislavském vévodství. Otázkou ale zůstává – a nutno podotknout, že 
si ji klade i sám autor (s. 67) – do jaké míry za Janovou „domnělou“ pa-
sivitou stojí nedostatek dochovaných písemných pramenů. Právě události 
dosvědčené poprvé ve Vratislavi roku 1345 dle mého soudu naznačují, že 
jde o problém nedochovaných pramenů spíše než o panovníkovu pasivitu.

V další studii Lenka Blechová podrobila důkladnému rozboru instituci 
židovského rychtáře ve středověkých pramenech českého původu. I když 
needitované rukopisy městských knih pro dané období patrně přinesou 
ještě další doklady, shromážděné údaje z Prahy, Znojma, Jihlavy, Brna, Žatce 
a Plzně lze považovat za úplné. Autorka však správně věnovala pozornost 
i právní stránce postavení židovského rychtáře ve městě, jeho povinnostem 
a pravomocem. Upozorňuje také na nejednotnost v označení tohoto úřadu. 
Někdy se totiž objevuje rovněž termín magister Iudaeorum, který měl široké 
významové pole sahající od „rychtáře“ přes „rabína“ nebo „univerzitního 
mistra“ až například po „lékaře“. Ne vždy je ale zřejmé, který z významů 
lze pro takto pojmenovanou osobu použít. Na rozdíl od autorky se však 
domnívám, že horní vrstvy pražského obyvatelstva nelze označovat termí-
nem patriciát (s. 110), což dokládají nejnovější výzkumy nejen pro Prahu, 
ale také například pro Kutnou Horu.1 V připojeném českém résumé bych 

1 N o d l ,  Martin: Elity v českých a moravských pozdně středověkých městech jako badatelský 
a interpretační problém. In: Fejtová, Olga – Ledvinka, Václav – Pešek, Jiří (edd.): Pražské 
městské elity středověku a raného novověku. Jejich proměny, zázemí a kulturní profil. Praha 

file:///D:/prac/CMM2016%2002/k%20sazbe/javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/EF98AEKFVBMM1GLDY72Y7XACLNSPQ6RNB9P9YNLH351D3IVXAQ-59967?func=service&doc_number=001313359&line_number=0021&service_type=TAG%22);
file:///D:/prac/CMM2016%2002/k%20sazbe/javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/EF98AEKFVBMM1GLDY72Y7XACLNSPQ6RNB9P9YNLH351D3IVXAQ-59967?func=service&doc_number=001313359&line_number=0021&service_type=TAG%22);
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také termín iudex Iudaeorum nepřekládal jako židovský soudce, protože tento 
překlad zcela neodráží náplň úřadu. Označení rychtář je přesnější, protože 
odkazuje také k pravomoci výkonné.

Pozitivní spolupráce Birgit Wiedl s Danielem Soukupem se projevila 
při zpracování tématu pronásledování židů v Pulkavě roku 1338. Společné 
úsilí obou badatelů a maximální heuristika nejenom ve středoevropském 
prostoru umožnily stanovit závěr, že klášterní kroniky, anály nebo literární 
texty, které nás o celé události informují, sledovaly jeden hlavní cíl: měly 
hlavně uspokojit zájem recipientů, a proto nabízely širokou škálu běžných 
protižidovských stereotypů, které publikum očekávalo a jejichž stěžejní 
otázkou byla (ne)vina židů.

Evina Steinová se zaměřila na rozbor latinských pramenů většinou 
literární povahy, které nás informují o pražském velikonočním pogromu 
z roku 1389. Autorka se snaží prameny, které si mnohdy protiřečí, důsledně 
konfrontovat a kontextualizovat. To je velmi důležité. Skutečných dokladů 
o pogromu se dochovalo mizivé množství, a proto správná datace, určení 
počtu mrtvých či postihnutí skutečné role krále v celé události představují 
otázky, které nás zajímají především. Autorka si je však velmi dobře vědo-
ma toho, že zkoumané latinské texty podléhaly své době, univerzitnímu 
původu a v neposlední řadě také dobovým politickým vlivům a náladám.

Na možné souvislosti mezi pogromy v Praze a ve Zhořelci se pokusila 
upozornit Eva Doležalová. Dochází k závěru, že někteří zhořelečtí měšťané 
byli inspirováni pražskými událostmi a že v nich spatřovali návod, jak se 
zbavit velkých dluhů u zhořeleckých židů. Právě velkou zadluženost zhoře-
leckých měšťanů a hornolužické šlechty u místních židů autorka považuje 
za hlavní důvod pogromu ve městě. Židovské pogromy jsou v dobových 
pramenech zdůvodňovány různě. Argumenty v podobě nářků nad velkým 
zadlužením obyvatelstva u židů patří k těm nejčastějším. Zde je ale na místě 
otázka, v čem byl případ Zhořelce oproti ostatním městům, kde k pogromům 
nedošlo, výjimečný. Vždyť v nedalekém Budyšíně byla v této době usazena 
také židovská komunita, která se věnovala půjčkám a úvěrovým obchodům, 
stejně jako zhořelečtí židé. Navíc Christian Speer nedávno na příkladu 
zhořelecké městské knihy Liber obligationum z let 1384 až 1555 ukázal, že 
nejpozději od osmdesátých let 14. století přebírali úlohu bankéřů-věřitelů 
zdejší klerici.2 Zhořelečtí měšťané tak měli možnost se rozhodnout, zda si 
půjčí peníze od křesťanů, nebo od židů. I tato skutečnost ostře kontrastuje 
s důvěrou autorky ve tvrzení o enormním zadlužení zdejších měšťanů. 

2004 (= Documenta Pragensia XXII), s. 23–49; B o r o v s k ý ,  Tomáš: Správa města a radní 
vrstva v předhusitské Kutné Hoře. In: Historie 96. Celostátní studentská vědecká konference. 
Hradec Králové 1997, s. 59–83.
2 S p e e r ,  Christian: Kleriker als „Bankiers“ im mittelalterlichen Görlitz (1380–1440). 
Mit einem Urkundenanhang. Görlitzer Magazine. Geschichte und Gegenwart der Stadt Görlitz 
und ihrer Umgebung 19, 2006, s. 51–64.
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Podobné stížnosti jsou v tomto případě spíše pouhým klišé, které zastírá 
skutečný důvod, proč si zhořelečtí měšťané nepřáli přítomnost židů ve městě.

Oproti Evě Doležalové se domnívám, že přítomnost zhořeleckého 
městského písaře v Praze v době tamního pogromu, stejně jako dalšího 
měšťana, u nějž ani neznáme účel návštěvy, nic neznamená. Naopak. Oba 
mohli na vlastní oči vidět, jak rázně Václav IV., respektive podkomoří 
Zikmund Huler v jeho zastoupení, zasáhl proti šíření pogromů v dalších 
městech. Jistě jim také neunikl králův hněv, stejně jako fakt, že přeživší 
židé a zabavený židovský majetek byli na příkaz krále staroměstskou 
radou zajištěni již den po pogromu. Sama autorka cituje bez kritického 
zhodnocení domněnku Jiřího Spěváčka o tom, že král Václav IV. udělil 
městu po pogromu pokutu 20 000 kop grošů (s. 189).3 Představa, že by 
se oba měšťané s těmito nabytými zkušenostmi vraceli do Zhořelce a pře-
svědčovali spoluměšťany k násilnému vystoupení proti židům, mi přijde 
velmi nepravděpodobná.

Jako další argument autorka používá dvě privilegia krále Václava IV. 
z let 1385 a 1390, v nichž panovník prominul říšským městům dluhy 
u židovských věřitelů. Tato privilegia se nevztahovala na česká, moravská 
a lužická města, takže podle Evy Doležalové mohla posledně jmenovaná 
města podnítit k násilným akcím. Přestože jde o jeden z hlavních argumentů, 
autorka nepřipojila odkaz na edici obou listin a pouze obecně bez uvedení 
příslušných stran cituje práci Arthura Süssmanna.4 Již tento autor však 
upozornil na skutečnost, že vydání série Václavových listin předcházela 
složitá zákulisní jednání na říšském sněmu v Ulmu. Prostřednictvím Jana 
z Leuchtenberka a norimberského měšťana Pertolda Pfinczinga, kteří za-
stupovali necelou čtyřicítku říšských měst, bylo dohodnuto, že jmenovaná 
města společně poskytnou Václavu IV. nejpozději do 2. února 1388 vyso-
kou částku 40 000 zlatých rýnských. Každému obyvateli zmíněných měst, 
který přispěje na zaplacení této sumy, měly být následně prominuty jeho 
dluhy u židů. Nešlo tedy o bezplatné prominutí dluhů obyvatelům říšských 
měst, jak tvrdí Eva Doležalová, ale o snahu panovníka rychlým způsobem 
získat vysokou finanční částku v hotovosti výměnou za to, že se na nějaký 
čas vzdá výnosů ze svého regálu.5 Ostatně v druhé sérii listin z roku 1390 
se Václav IV. slavnostně zavazuje, že napříště již nebude panovnický re-
gál zastavovat, aby nedocházelo k umenšování práv říšského krále.6 Vše  

3 S p ě v á č e k ,  Jiří: Václav IV. (1361–1419). K předpokladům husitské revoluce. Praha 
1986, s. 198. Stranou ponechávám samotnou výši uváděné pokuty, která byla dle mého soudu 
zcela nereálná. Vzhledem k později doloženým ročním příjmům z městské sbírky by město 
podobnou částku splácelo několik desetiletí.
4 S ü s s m a n n ,  Arthur: Die Judenschuldentilgung unter König Wenzel. Berlin 1907, 
s. 32–38 (rozbor privilegia z roku 1385).
5 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel I. (1376–1387). Ed. J. Weizsäcker. Göttingen 
1956, č. 271–276, s. 496–505.
6 S ü s s m a n n ,  A.: Die Judenschuldentilgung unter König Wenzel, s. 109–117 (zde 
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souviselo s odlišnou politickou situací v Říši a v českých zemích. Zatímco 
říšská města si mohla dovolit – díky uzavíraným spolkům a spolupráci 
s říšskými knížaty – vystupovat vůči římskému králi velmi sebejistě, velká 
královská města v Čechách, na Moravě a ve Slezsku byla panovníkem pevně 
ovládána, což platí také pro hlavní město zemí Koruny české: Prahu. Navíc 
proti autorčině domněnce hovoří také rok vydání obou listin. Je otázka, 
kolik měšťanů ve Zhořelci si ještě vůbec vzpomnělo na privilegium, které 
bylo vydáno před čtyřmi lety, navíc za úplatu a ve prospěch zcela jiných 
adresátů. Po udělení druhého privilegia roku 1390 naopak o žádných pogro-
mech neslyšíme, což dle mého soudu opět zřetelně dokazuje, že se zmíněné 
dokumenty k oběma pojednávaným pogromům vůbec nevztahovaly. Nadto 
dluhy říšských měst jistě mnohonásobně přesahovaly i ty nejvyšší částky, 
které jsou pro danou dobu doloženy ve Zhořelci. S ohledem na výši reálně 
použitelného kapitálu jsou obě prostředí nesrovnatelná.7

Eva Doležalová se ve své studii upnula pouze na několik dokladů, 
které však patrně nesvědčí o přímé vazbě pogromů v Praze a ve Zhořelci. 
Naopak dostatečně neakcentovala skutečnost, že zhořelečtí měšťané se židů 
již jednou zbavili, a to roku 1350. V osmdesátých letech docházelo postupně 
pod patronací hornolužického fojta Beneše z Dubé k znovuusazování židů 
ve městě, patrně ale k velké nelibosti místních měšťanů. Po jeho odstou-
pení z úřadu počátkem roku 1389 již nestálo protižidovským náladám nic 
v cestě. První zprávy o velkém pogromu v Praze byly patrně „spouštěčem“, 
který nespokojené měšťany přivedl od slov k činům. Zhořelecký pogrom 
tedy nebyl žádnou promyšlenou akcí, importem pražského pogromu či 
vychytralým plánem, jak donutit panovníka zrušit dluhy křesťanů u židů. 
Zpráva o pražském pogromu jednoduše fungovala toliko jako rozbuška 
zhořeleckých událostí. Abychom však mohli oba pogromy skutečně kri-
ticky posoudit, musela by být provedena analýza všech židovských zápisů 
v dochovaných rukopisech zhořeleckých městských knih. Jistě by bylo 
zajímavé sledovat sociální stratifikaci dlužníků a konkrétní osudy zadlu-
žených šlechticů, včetně jejich vztahu k městu, Janu Zhořeleckému nebo 
Benešovi z Dubé. Pouze tento detailní prosopograficky laděný výzkum by 
mohl k oběma událostem přinést skutečně nové poznatky.

V poslední době byly příčiny vídeňského vyhnání židů (tzv. vídeňská 
Geserah) hledány převážně v náboženské rovině (obava z možné spolu-

viz rozbor listin z roku 1390); Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel II. (1388–1397). 
Ed. J. Weizsäcker. Göttingen 1956, č. 174, s. 312–314; č. 181, s. 321; č. 182, s. 322; č. 184, 
s. 323–324.
7 K roku 1373 se ve službách Karla IV. zmiňuje pražský měšťan Eberhard z Mühlhausenu, 
který z pověření královského urburéře Jana Rotleva vybíral dlužné sumy od švábských 
měst. V úhrnu šlo o obnosy dosahující výše desítek tisíc rýnských zlatých. Regesta sive Rerum 
Boicarum Autographa e Regni Scriniis fideliter in Summas contracta IX. Ed. M. de Freyberg. 
München 1841, s. 297, 299, 301. Srov. i výše zmíněnou sumu 40 000 zlatých, kterou musela 
říšská města zaplatit Václavu IV. jako náhradu za ušlý panovnický regál.
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práce židů s husity). Autoři Petr Elbel a Wolfram Zieger se pokusili doká-
zat, že jádro problému leželo ve fiskální oblasti a ve snaze habsburského 
vévody Albrechta V. (1411–1438) realizovat ambiciózní sňatkové aliance 
a vojenské akce. Zdůvodňování pogromu náboženskými ohledy považují 
autoři za snahu vévody o opětovnou legalizaci hrubého násilí v dobovém 
veřejném mínění.

Pavel Kocman se věnoval vypovídání židů z moravských královských 
měst v letech 1426 až 1514. Ve své detailní studii sleduje nejenom průběh 
a příčiny tohoto procesu v dlouhodobém horizontu sta let, ale rozebírá také 
jeho důsledky. K těm hlavním patřily změna struktury židovského osídlení, 
která se odrážela v přesunu židovských komunit do menších poddanských 
měst, i právního postavení židů nebo zákaz jejich vstupu do královských 
měst na Moravě.

Martha Kiel ukázala, že mezi lety 1300 a 1500 proudilo do rakous-
kého vévodství nejenom velké množství křesťanského, ale také židovského 
obyvatelstva z českých zemí, Uher a ostatních sousedních teritorií. Někteří 
z nově příchozích na jednu stranu významným způsobem ovlivňovali 
chod židovské obce, na straně druhé na ně působil hospodářský, kulturní 
a náboženský význam tzv. Kehila Vinna, tedy židovské obce ve Vídni. 
V závěrečném příspěvku druhé části sborníku se Tamás Visi zabývá dů-
vody přehodnocení židovských liturgických textů a zvyků ze strany rabínů 
v Rakousku, na Moravě a v sousedních zemích, k němuž došlo v 15. století.

Třetí oddíl publikace je věnován životu a odbornému působení 
Samuela Steinherze. Zdeňka Stoklásková ve své studii upozornila na za-
jímavé paralely, ale i odlišnosti v životních osudech Samuela Steinherze 
a Bertolda Bretholze. Oba významní vědci a badatelé zosobňovali prototypy 
starých rakouských učenců, vyznačující se tradiční metodologií a přísným 
pramenným studiem. Stěžejní památkou na jejich působení jsou tedy jak 
jejich odborné práce a studie, tak právě ediční počiny. Alexander Koller 
představil Samuela Steinherze jako editora papežských nunciaturních zpráv. 
Ten se však nezabýval pouze přípravou edice textů z let 1560 až 1564, 
které se věnovaly především úspěšnému ukončení tridentského koncilu 
a jeho důsledkům pro vztah papeže a císaře, ale jako každému správnému 
historikovi mu nedal spát ani obsah editovaného materiálu, s nímž i nadále 
vědecky pracoval. Stal se tak iniciátorem rakouského výzkumu v této oblasti.

Skandální události, které provázely volbu Samuela Steinherze na post 
rektora pražské německé univerzity roku 1922, rozebral Jörg Osterloh 
a ozřejmil při tom podrobnosti antisemitských protestů. Co však lze v dané 
stati postrádat, je osvětlení vlastních Steinherzových postojů. Samuel 
Steinherz totiž v textu vystupuje ne jako aktér či vlastní hybatel dění, ale 
pouze jako statická nezúčastněná postava bez vlastní iniciativy. Nevíme 
tak, jak se sám cítil v jedné z nejtěžších chvil svého života. Dne 15. února 
nakonec podal příslušnému ministerstvu návrh na své odstoupení. Fakt, že 
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byl zamítnut, dokládá, že na ministerstvu i jinde se našel dostatek lidí, kteří 
jej dokázali účinně podpořit. Svědčí o tom i skutečnost, že Samuel Steinherz 
nakonec v úřadě rektora setrval po celé stanovené funkční období. Pokud 
by bylo dopřáno více sluchu také odpůrcům německých národoveckých 
studentů, líčení dramatických událostí by jistě získalo na plasticitě.

V závěrečné studii Helmut Teufel vyzdvihl odkaz Samuela Steinherze 
jako zakladatele Společnosti pro dějiny židů v Československé republice 
(1928), která v poněkud obměněné podobě a s novým názvem Společnost 
pro dějiny židů v České republice existuje dodnes.

Na závěr bych rád upozornil na zdařilou grafickou podobu knihy. 
Leckdo by mohl namítnout, že mnohem důležitější než vzhled knihy je její 
obsah. Čtenáře ale jistě potěší, když si bere do ruky výtvarně uměřenou 
a čistou publikaci, která však na sebe dokáže v knihovně upoutat pozor-
nost. Velká prodleva mezi odevzdáním konferenčních příspěvků a vydáním 
publikace autorům znemožnila reagovat na nejnovější literaturu, což je 
v mnoha případech velká škoda. V publikaci také chybí rejstřík, podle nějž 
by bylo možno vyhledávat alespoň základní lokality, osobnosti nebo věcná 
témata k židovským dějinám. Kniha ale jako celek působí vyváženým do-
jmem a vedle úvodních historiografických statí přináší také nové informace 
k životním osudům Samuela Steinherze. Deset odborných studií předních 
domácích i zahraničních badatelů poukazuje nejenom na různá dílčí témata 
výzkumu židovských dějin, ale pokouší se i o první syntetická zpracování 
v chronologicky jasně vymezených obdobích (například pro dobu vlády 
konkrétního panovníka). Publikace tak jistě představuje vítané připome-
nutí osobnosti Samuela Steinherze a lze ji vřele doporučit také každému 
zájemci o středověké židovské dějiny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Martin Musílek

*

Krzysztof K w i a t k o w s k i :  Woj
ska zakonu niemieckiego w Prusach 
1230–1525. Korporacja, jej pruskie 
władztwo, zbrojni, kultura wojny i ak
tywność militarna; przy współpracy Marii 
Molendy
Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika 2016 (Dzieje Zakonu 
Niemieckiego, tom III), 674 s., ISBN 978-83- 
-231-3483-1

Přestože v dlouhé tradici bádání 
o řádu německých rytířů zaujímají vojen-
ství a otázky s ním související (žoldnéři, 
rejsy na Litvu apod.) významné místo, 
chyběly dosud syntetické práce, které by 
tuto problematiku představily komplexně. 

Tuto ambici má recenzovaná monografie, 
jejíž autor (ve spolupráci se specialistkou 
na dějiny odívání) svou pozornost omezil 
logicky na území Prus a okolí, kde militární 
aktivita řádu byla nejintenzivnější.

Již od prvních stránek je patrné, že 
autor vojenskou činnost pruské větve řádu 
chápe v širším kulturně-historickém kon-
textu, než jen jako soupis militarií a popis 
jednotlivých vojenských tažení (ty dokon-
ce záměrně pominul). Pestrá paleta témat 
a impozantní množství informací vůbec ne-
ubírají na přehlednosti textu a soudržnosti 
výkladu. V úvodních dvou kapitolách, věno-
vaných dějinám řádu a kulturním předpo-
kladům jeho působení v Prusích, je rozkryto 
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duchovní a kulturní pozadí dichotomického 
pojetí světa, ideje kruciáty, ideálu Kristova 
rytíře a militárního poslání řádu. Autor si 
je sice vědom určité eroze těchto představ 
v pozdním středověku, přesto varuje před 
ukvapeným nedoceněním transcendentních 
a univerzálních hodnot, na nichž bylo pů-
sobení řádu v Prusích založeno.

Tento proces je patrný také ve výkladu 
o organizační struktuře duchovní korpora-
ce a o legitimizaci její zeměpanské vlády.  
Autor potvrzuje převládající názor, že klí-
čem k udržení vojenské dominace na da-
ném území byl vztah řádu k ovládanému 
obyvatelstvu (autochtoni, příchozí svobod-
ní rolníci, města apod.), z něhož v pozdním 
středověku vyrostl řádu konkurent v podo-
bě pruských stavů, stále méně přesvědče-
ných o jeho vůdčí a charizmatické roli.

Ačkoliv jedním z hlavních úkolů laic-
kých bratrů byl ozbrojený boj s nevěřícími, 
vojsko vedené řádem se rozhodně neome-
zovalo pouze na jeho vlastní členy. Díky 
podpoře ze zahraničí a vojenské povinnosti 
poddaných bylo svým složením daleko pes-
třejší. Pro udržení řádového panství v Pru-
sích v jeho počátcích byly klíčové křížové 
výpravy vedené říšskými knížaty nebo zá-
padoevropskou nobilitou (Francie, Anglie), 
která v duchu rytířského ideálu pravidelně 
přijížděla na tzv. pruské a (později) litev-
ské rejsy. V pozdním středověku na větším 
významu získaly žoldnéřské oddíly, které 
byly pro řád sice finančně nákladnější než 
oddíly dobrovolníků, ale zato vojensky lépe 
využitelné.

Ještě větší význam měly pro řád vojen-
ské závazky ze strany vlastních poddaných, 
které se v závislosti na právním postavení 
a zámožnosti těchto osob značně různily. 
Nezastupitelnou roli hrály početné kontin-
genty pruských měst, obeznámené s použí-
váním obléhacích strojů. Velká rozmanitost 
lidských zdrojů způsobovala, že vedení 
řádu nemohlo předem precizně odhad-
nout výsledný počet příslušníků svolávané 
zemské hotovosti.

Za nejpřínosnější lze pokládat kapito-
ly, v nichž autor podal přehledný a do de-
tailu jdoucí výklad o organizaci vojenských 
aktivit a přehled zbraní. Varování před ne-
reflektovaným používáním moderní vojen-
ské terminologie a upozornění na analogic-

ký vývoj v západoevropském středověkém 
vojenství jsou zde zcela na místě – stejně 
jako důraz na specifika spojená s řádovou 
zbožností (vojenská tažení v době marián-
ských svátků) či geografickými podmínkami 
(využívaní členitých vodních toků k pře-
pravě vojenského materiálu). Na druhou 
stranu nelze popřít, že řád rozvíjel některé 
progresivní prvky, jako například intenzivní 
písemnou komunikaci mezi řádovými domy 
nebo výzvědnou službu.

Archeologickými, uměleckohistorický-
mi a rukopisnými památkami je podrobně 
zdokumentován rozsáhlý soubor řádových 
(individuálních a kolektivních) militarií. 
V textu se autor zaměřuje na jejich prak-
tické uplatnění, původ, materiál a symbolický 
význam. Nechybějí meče, šavle, kopí, bojové 
sekery a cepy, pancíře, přilbice, štíty, luky, 
kuše, pušky, mechanické a palné střelné 
zbraně, obléhací stroje (například tarany, 
trebuchety), koňské zbroje atd. Jejich využití 
ze strany řádového vojska lze ovšem písem-
nými nebo hmotnými prameny doložit jen 
částečně, a proto se autor nezřídka odvolává 
na analogické příklady ze západní Evropy.

Celkově jde o přehlednou a zdařilou 
publikaci, podrobně shrnující výsledky bá-
dání o vojenství řádu, přičemž hlavní linie 
textu je obohacena o četné exkurzy (někdy 
značně detailní sondy), velmi bohatý obra-
zový doprovod (ilustrace, fotografie, plán-
ky) a rozsáhlou komentovanou bibliografii. 
Lze jen litovat, že zájemci neznalí polštiny se 
musejí spokojit pouze se třemi stručnými (!) 
odstavci anglického resumé. Přemysl Bar

Jiří K u t h a n  –  Jan R o y t :  Ka
rel IV. Císař a český král – vizionář a za
kladatel
Praha, Nakladatelství Lidové noviny – Uni-
verzita Karlova v Praze 2016, 1060 s., ISBN 
978-80-7422-460-7

Výročí Karla IV. je pro český stát 
a jeho společnost vždy příležitostí připome-
nout všeobecně přijímanou a oceňovanou 
osobnost tohoto středověkého panovníka. 
Zatímco před deseti lety byly v knižním 
souboru vydány odborné texty prezentují-
cí výsledky historického a uměnovědného 
bádání v podání především zahraničních 
odborníků (Fait, Jiří – Boehm, Barbara D. 
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(ed.): Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura 
a umění za vlády Lucemburků 1310–1437. 
Praha 2006), letos náš knižní trh přímo 
zaplavila domácí produkce. K dodnes 
významné monografii Jiřího Spěváčka 
Karel  IV. Život a dílo (1316–1378), která 
vyšla již roku 1979, přibylo několik poli-
tických biografií římského císaře a českého 
krále Karla IV., mezi nimi i druhé vydání 
knihy předního historika Františka Kavky 
Karel IV. Historie života velkého vladaře, pu-
blikované původně roku 1998.

Dílo Jiřího Kuthana a Jana Royta Ka-
rel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel 
předkládá českému čtenáři dosud nejroz-
sáhlejší zhodnocení významu a nejucelenější 
přehled vývoje umělecké produkce Karlovy 
doby a šíření císařského slohu i po smrti 
panovníka za hranice českých zemí. Více než 
tisícistránková publikace představuje syntézu 
dosavadního bádání na poli vi zuálního umě-
ní a architektury od první třetiny 14. do tři-
cátých let 15. století ve středoevropském 
prostoru. Uvedený rozsah knihy a dosah 
zpracovaného tématu způsobují, že text ne-
zvládneme přečíst „jedním dechem“. Přesto 
jde o poutavý výklad, který neskrývá nejen 
zaujetí autorů, ale ani jejich obdiv k dílu 
Karla IV. a umění jeho doby, k němuž se 
sympaticky přiznávají. Hodnota předlože-
né práce Jiřího Kuthana a Jana Royta však 
spočívá i ve způsobu interpretace jak histo-
rických písemných pramenů, tak uměleckých 
a kulturních památek. Výsledkem je jejich 
dialog. Metoda, kterou oba autoři zvolili, 
dává možnost porozumět Lucemburkovi 
a jeho době na základě reprezentace, jak 
ji definuje Milena Bartlová: „[…] rozumové 
poznání skutečnosti není principiálně možné 
jinak  než  právě  prostřednictvím  mentálních 
a hmotných reprezentací – řeči, obrazu, ideje“ 
(Bartlová, Milena: Skutečná přítomnost. Stře-
dověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. 
Praha 2012, s. 72). Umělecká produkce, která 
vznikla z iniciativy Karla IV. v roli fundátora, 
stavebníka, objednatele či donátora, ane-
bo z popudu jeho dvorského okruhu, nese 
příznačné rysy jeho vladařské reprezentace 
a zosobňuje též myšlenkové koncepty pozd-
něstředověké evropské společnosti. 

Práce Jiřího Kuthana a Jana Royta 
není prvním dílem, které zhodnocuje půso-
bení Karla IV. takovýmto způsobem. Nava-

zuje na knihu Jiřího Fajta a Andrey Langer 
Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und 
das Heilige Römische Reich unter den Luxem-
burgern im europäischen Kontext z roku 2009, 
na metodický přístup Roberta Suckala a vy-
užívá výsledků výzkumu četných badatelů 
publikovaných za poslední desetiletí. Kniha 
zaujme také tím, že představuje sbírky re-
likvií a jejich úlohu při slavných pražských 
ukazováních o svátku Kopí a hřebů. Re-
likvie byly nedílnou součástí prezentace 
náboženského obrazu světa ve středověku 
a jejich sbírky nemají význam jako soubo-
ry kuriozit – řečeno moderním jazykem, 
nýbrž reprezentují skutečnost tak, jak ji 
ve své době lidé chápali. Vystupují v roli 
zástupce ideje křesťanského univerzalismu, 
zahrnujícího středověké vnímání dimenzí 
prostoru a času. 

V dvaceti osmi kapitolách se autoři 
zabývají nejprve stavebními podniky Kar-
la IV. Stěžejní důraz kladou na koncepci 
Prahy coby císařské rezidence – „druhé-
ho Říma“ a sídla panovníků Koruny čes-
ké. Následně vyzdvihují funkci Karlštejna 
jako sakrálního okrsku a věnují se budování 
katedrály sv. Víta. V dalších kapitolách se 
zabývají výstavbou klášterů a hradů a podá-
vají přehled vývoje sochařství a malířství či 
působení Parléřova okruhu. Otevírají také 
okno do dění v Říši. Zvláštní pozornost je 
věnována městům mimo České království, 
která byla pro Karla IV. politicky i symbo-
licky nejdůležitější: Norimberk, Cáchy, Pa-
říž a Řím (italská korunovační cesta). Další 
tematický okruh představují korunovační 
klenoty, sbírky relikvií a karlštejnský a sva-
tovítský poklad. Ústředním pojítkem kapitol 
poslední pomyslné skupiny jsou pak vztahy 
Karla IV. k jednotlivým vedlejším zemím 
Koruny české.

Přestože v moci publikace neby-
lo zohlednit všechny otázky, kterým by 
oprávněně mohla být věnována pozornost, 
čtenáři bude zajisté chybět zhodnocení 
vlády Karla IV. v zemi Čechám nejbližší, 
na Moravě. Je škoda, že se téma lucembur-
ské Moravy nedočkalo samostatné kapitoly. 
Jiří Kuthan a Jan Royt tak ponechali pro-
stor nejen k prezentaci výsledků aktuál-
ního bádání v této oblasti, ale i k dalšímu 
odkrývání našich dějin a poznávání středo-
věkého umění.
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Spojení „vizionář a zakladatel“ v ná-
zvu knihy podává charakteristiku Karlovy 
osobnosti a vlády a zároveň definuje sou-
časný úhel pohledu na tohoto římského 
císaře a českého krále. Sám titul knihy, ale 
i celý její obsah jsou příznakem neskrý-
vaného obdivu ke spojení dvou lidských 
vlastností v míře, kterou se může prokázat 
jen málokterá historická postava. Spojení 
těchto kvalit v nás neustále evokuje vysněný 
obraz osobnosti, která ztělesňuje souznění 
jasných vizí dalece překračujících horizonty 
každodennosti a zároveň pragmatismu a či-
norodého využití každého dne, jež směřují 
k naplňování těchto cílů. Proto v předsta-
vách velké části současné české společnosti 
rezonuje tento obraz coby ideál i při hledá-
ní reprezentantů našeho veřejného života. 
Dílo Karla IV. nám autoři publikace před-
kládají jako odkaz a vybízejí nás k tomu, 
abychom je přijali, a stalo se tak naším 
kulturním a společenským dědictvím, jako 
tomu bylo v případě předchozích generací.

Tomáš Drobný

Daniel S o u k u p  –  Matouš J a 
l u š k a  (edd.): Jan Hus, husitství 
a husitské války. V. kongres světové lite
rárněvědné bohemistiky Válka a konflikt 
v české literatuře
Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie 
věd České republiky, v. v. i. – Filip Tomáš – 
Akropolis 2016, 182 s., ISBN 978-80-88069- 
-16-4 (Ústav pro českou literaturu Akademie 
věd České republiky, v. v. i.), ISBN 978-80- 
-7470-119-1 (Filip Tomáš – Akropolis)

Publikace editorů Daniela Soukupa 
a Matouše Jalušky je výsledkem průse-
číku V. kongresu světové literárněvědné 
bohemistiky, který se konal v roce 2015 
v Praze, a zároveň 600. výročí upálení mi-
stra Jana Husa. Sborník přináší příspěvky 
pronesené v sekci „Ktož jsú boží bojovníci. 
Jan Hus – hu sitství – husitské války“, jež se 
netýkají pouze první poloviny 15. století, 
ale počínaje studií Eriky Brtáňové se za-
bývají i reflexí Husovy osoby v dalších sta-
letích. Soubor textů má dvě těžiště, kolem 
kterých se koncentruje většina příspěvků. 
První jsme již zmínili, druhé je pak spjato 
s 19. stoletím, obrozeneckým hnutím, bu-
dováním národního vědomí a s jeho vzta-

hem se státní mocí, respektive konfliktem 
s ní – tedy s cenzurou. Vítaným protikladem 
k tematické jednotě příspěvků je různoro-
dost použitých přístupů a metod. Spektrum 
sahá od komparace, obsahové analýzy díla, 
pohledu skrze postavu autora a funkci textu 
přes kvantitativní zpracování dat až po ko-
dikologický přístup.

Daniel Soukup svůj příspěvek věnoval 
profanačním legendám v kontextu souboje 
katolického a husitského dogmatu. Nezů-
stává pouze na úrovni textu, ale v rovině 
mimoliterární si všímá okolností vzniku 
těchto legend a jejich účelu, respektive 
funkcí, kterých nachází několik – legitimi-
zační (ospravedlňující protižidovské perze-
kuce), nábožensko-formační, propagační, 
polemickou a apologetickou. 

Prvním z příspěvků, které využívají 
kvantitativní metody, je studie Aleny M. 
Černé. Ta excerpovala z rukopisů praž-
ské a východočeské větve Starých  letopisů 
českých slovesa spojená s válčením. Vý-
sledné reprezentativní nálezy pak seřadila 
do časové osy od přípravné fáze boje až 
po jeho ukončení. Při interpretaci zjišťuje, 
že většina z nich má domácí původ, slo-
vesa v přípravné části a ve fázi boje jsou 
terminologického charakteru, modifikova-
ná prefixy pro prostorové a časové určení. 
Slovesa terminologického charakteru spolu 
s verbonominálními spojeními (např. činiti 
boj) pak pomáhají kronikářům popisovat 
válku s odstupem a bez emocionality.

Erika Brtáňová ve svém příspěvku ma-
puje česko-slovenské kontakty v kontextu 
husitství jak na ose osob, tak rukopisů a sta-
rých tisků. Časově je příspěvek rozkročen 
mezi počátek 15. a konec 19. století, a tudíž 
se místy kvůli omezenému rozsahu textu 
stává výčtem. Autorka zmiňuje několik za-
jímavých oblastí (husitské působení v Uh-
rách po porážce táborského vojska u Lipan, 
Husův odkaz u luteránských evangelíků 
v 17. a 18. století, obrozeneckou a roman-
tickou éru), které by zasluhovaly hlubší 
rozbor nebo samostatný příspěvek. Není 
také zcela jasné, zda jsou předkládané ná-
lezy reprezentativního charakteru, nebo je 
tento výčet úplný. Závěrečné krátké shrnutí, 
zakončené souvětím: „Hus bol teda na Slo-
vensku  vnímaný  predovšetkým  ako  mravná 
autorita, ktorej životným postojom sa Slováci  
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povzbudzovali na  svojej  ceste  k náboženskej, 
kultúrnej a národnej emancipácii“, je sporné. 
Zmínky o Slovensku a emancipačních sna-
hách možná platily v 19. století, ale těžko 
o nich můžeme uvažovat ve spojení s 15. sto-
letím, jímž autorka svůj příspěvek začíná. 
Stejně tak se z této věty vytratili (například) 
luteránští Němci z Kremnice, jež autorka 
zmiňuje o pár stránek dříve (s. 84–85).

Příspěvek Hany Bočkové je analýzou 
dvou děl z druhého desetiletí 17. století. 
Autorka vychází z předpokladu, že předbě-
lohorská společnost pořád chápala husitství 
jako součást sebe samé, a proto husitské 
období stále reflektovala. Hana Bočková 
zkoumá díla Kašpara Artopoie a Havla Ža-
lanského-Phäethona perspektivou autora, 
pretextů, vlastního textu (žánru, obsahu, 
funkce, redakcí) a recipienta. Přestože obě 
díla pracují s postavou Jana Husa, Kašpar 
Artopoi v rámci meditativního textu kon-
struuje kazatele za pomocí biblických para-
lel s prorokem Eliášem, zatímco text Havla 
Žalanského-Phäethona je souborem kázání 
se silnou historickou složkou a informativní 
a nábožensko-výchovnou funkcí.

Cenzura je ústředním tématem dvou 
dalších příspěvků. Petr Píša se soustředil 
na první polovinu 19. století, kdy působila 
předběžná cenzura, která jednak postihova-
la „závadná“ díla, jednak sloužila k regulaci 
kvality knižního trhu. Autor představuje 
na vybraných příkladech fungování cenzu-
ry – jak z hlediska procesního, tak s ohledem 
na úpravu látky (pokud ji lze postihnout). 
Přiložená tabulka s cenzurními zásahy na-
lezenými v pramenech pak dokládá vzestup 
popularity děl s tematikou Jana Husa a hu-
sitství během sledovaného období.

Michal Charypar demonstruje čtyři 
typy cenzury v Rakousku-Uhersku během 
první světové války na čtyřech publikacích 
s husovskou tematikou. Rozdíl mezi nimi 
spatřuje i v rovině zpětné postižitelnosti 
v pramenech, přičemž konfiskace lze zare-
gistrovat, kdežto případy předběžné cen-
zury, kdy byla postižena sazba, už hůře. 
Navíc z hlediska procesního do ní nebyl 
zahrnut soud a dokumentace případu byla 
minimální.

Robert Kolár a Petr Plecháč ve svém 
příspěvku demonstrují využití aplikace Hex 
při vyhledávání v Korpusu českého verše. 

Po úvodní části, v níž autoři specifikují 
vyhledávací dotaz, přicházejí s výsledky, 
respektive s jejich interpretací, pro dlou-
hé 19. století při zadání slova Hus. Jde jak 
o absolutní hodnoty (počet výskytů), tak 
o hodnoty relativní (počet výskytů ku počtu 
slov, veršů či básní v daném roce). Výsledky 
prezentují na časové ose, takže lze sledovat 
vývoj, zároveň je však možné určit také pří-
slušnost autora k některé ze škol. Nechybí 
ani problematizování výsledků – v tomto 
případě díky předběžné cenzuře předbřez-
nové doby. V poslední části interpretace 
autoři kvalitativně rozebírají reflexi Jana 
Husa v nalezených dílech, přičemž první 
ze dvou podob obrazu je svým národnost-
ním akcentem (a potlačením reformátorsko-
-teologického rozměru Husovy osobnosti) 
v souladu s pohledem části literární historie 
(viz studii Jana Malury).

Sborník nabízí statě povedené (většina 
z výše uvedených) i méně vydařené (text 
reprodukčního charakteru od Milady Ho-
molkové nebo studie Eriky Brtáňové), čímž 
nevybočuje z řady jiných sborníkových pu-
blikací. Jedním z kladů je časové rozkročení 
od 15. století až do současnosti – Jan Hus 
a husitství jsou jedněmi z kruciálních témat 
české historie a díky tomu je také jejich 
druhý život adekvátně bohatý. Dalším kla-
dem je široké spektrum použitých metod 
a přístupů, přičemž historičky a historikové 
ocení, že řada studií se nepohybuje pouze 
na textové rovině díla, ale všímá si také 
mimoliterárních, tedy veskrze historických 
souvislostí.  Stanislav Velčev

Eva F r i m m o v á :  Rok 1515 v pre
menách času (na pozadí Bartoliniho diela 
Odeporicon)
Bratislava, Post Scriptum 2015, 280 s., ISBN 
978-80-89567-54-6

Pri minuloročnej príležitosti päťstého 
jubilea uzatvorenia svadobných zmlúv me-
dzi habsburskou a jagelovskou stranou vo 
Viedni v júli 1515, ktoré upravili prípadné 
následníctvo a presun moci medzi oboma 
rodmi, vyšla uvedená publikácia z autorské-
ho pera doktorky Evy Frimmovej z Histo-
rického ústavu Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave. Nie je náhodné, že sa tejto 
téme venuje práve ona – dlhoročný vedec-
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ký záujem o kultúrne dejiny raného novo-
veku ju priviedol k edičnému spracovaniu 
cestopisu Richarda Bartoliniho s názvom 
Odeporicon, ktorý vyšiel ešte v roku 2014 
v latinskom prepise a slovenskom preklade 
súčasne. Dnes si tak môžeme vziať do rúk 
knihu, ktorá sa tomuto naratívnemu pra-
meňu venuje aj z hľadiska jeho výkladu 
v rámci širšieho kontextu a jeho využitia pre 
potreby domácej národnej historiografie. 

Text predmetnej knihy je rozdelený 
na dve hlavné, rovnako rozsiahle časti. Prvá 
začína prehľadom doterajších historiogra-
fických spracovaní vlády Maximiliána I. 
a Vladislava II. spolu s uvedením ostat-
ných účastníkov tzv. prvého viedenského 
kongresu, ktorí po sebe zanechali zapísané 
dojmy. Kým v kapitole „Európa na počiatku 
novoveku“ je čitateľ v nadväzných črtách 
uvedený do reálií 15. a 16. storočia s ohľa-
dom na religióznu, kultúrnu a vzdelanostnú 
situáciu, a to aj v rámci politických a hospo-
dárskych fenoménov s prihliadnutím na vý-
znam osmanského postupu, v nasledujúcej 
analytickej kapitole „Sobášna politika“ sa 
autorka venuje už konkrétne vzájomným 
vzťahom Habsburgovcov, Jagelovcov 
a rodu Zápoľských a ich krokom vedúcim 
do Viedne roku 1515, kde boli Ferdinand 
a Mária, vnúčatá rímskonemeckého cisára 
Maximiliána, zasnúbení s Annou a Ľudo-
vítom, deťmi českého a uhorského kráľa 
Vladislava. Zvláštnej pozornosti sa dostáva 
i bratislavským rokovaniam prebiehajúcim 
už od mája 1515, ktorým doteraz nebol 
podľa Evy Frimmovej určený dostatočný 
bádateľský záujem. Druhá časť diela sa 
už venuje obsahu i okolnostiam vzniku 
Bartoliniho cestopisu, jeho osobným po-
stojom či nepresnostiam. Eva Frimmová 
taktiež vyzdvihuje zmienky o Dóžovom 
povstaní z roku 1514 a o požiaru v Bra-
tislave z nasledujúcej jari, čím približuje 
zápisky talianskeho cestovateľa slovenským 
dejinám. V nich humanistický básnik a pe-
rugijský kanonik Richard Bartolini opísal 
cestu pápežského legáta Matúša Langa (no 
i ďalších významných hostí), ktorý putoval 
z Augsburgu až do Bratislavy, a okrem iné-
ho zaznamenával priebeh hostín, ceremó-
nií, rytierskych turnajov, spôsoby odievania, 
stravovania a bývania obyvateľov navštíve-
ných krajín, ale i ďalších návštevníkov vie-

denského kongresu. Monografiu uzatvára 
tretí, materiálová časť, obsahujúca latinské 
a slovenské znenie svadobnej zmluvy či 
privilégia kráľa Vladislava udeleného Bra-
tislave po spomínanom požiari.

Eve Frimmovej sa tak podarilo vytvoriť 
prácu podávajúcu plastický obraz začiatku 
16. storočia (so značným časovým presa-
hom) pomocou analýzy predovšetkým 
diplomatického a naratívneho pramenné-
ho materiálu, ktorého obsah je významný 
nielen pre európske, ale aj regionálne slo-
venské dejiny. Okrem toho je Odeporicon 
prvým zaalpským renesančným cestopisom 
významným svojou historiografickou a li-
terárnou hodnotou, a je teda vhodným 
prameňom pre interdisciplinárny výskum.

Milan Georgievski

Zdeněk M a r t í n e k :  Soukeníci 
v Pacově v letech 1650–1780 
Pacov, Městské muzeum Antonína Sovy v Pa-
cově 2016 (Sborník Městského muzea Anto-
nína Sovy v Pacově, supplementum I), 168 s., 
ISBN 978-80-906448-0-9

Stejně jako na Moravě, zejména na se-
verovýchodě a jihozápadě země v čele s Jih-
lavou, existovaly i v sousedních Čechách 
16. až 18. století významné oblasti cechovní 
soukenické výroby. Na jihovýchodě země 
se profilovala skupina soukenických měst, 
mezi něž patřil vedle Jindřichůva Hradce, 
Humpolce, Pelhřimova, Polné a Nové Bys-
třice také Pacov, a právě ten se stal objek-
tem badatelského zájmu autora anotované 
publikace. 

Soukenická výroba, zabývající se zpra-
cováním vlny, byla vždy spojována s městy 
a cechy, které tvořily významnou součást 
struktury města a jeho obyvatelstva. Ce-
chovními památkami dodnes uloženými 
v archivech jsou vedle udělených a po-
tvrzovaných cechovních privilegií přede-
vším cechovní knihy, obsahující informace 
členech cechu či o přijetí nových učňů 
a mistrů, a rovněž typáře neboli pečetidla 
s otisky. V muzeích jsou pak uchovávány 
trojrozměrné cechovní předměty, mezi něž 
patří truhlice nebo cínové korbele.

Uvedený archivní materiál Zdeněk 
Martínek konfrontoval se zápisy zemských 
katastrů v podobě berní ruly a tereziánského 
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katastru i krajských manufakturních tabel, 
aby získal relevantní demografické údaje 
o městě. Dospěl při tom k závěru, že výroba 
vlněných tkanin v Pacově zanikla již v polo-
vině 19. století a nijak se nepodílela na roz-
voji moderní průmyslové výroby ve městě. 
Opačný případ představuje Humpolec, kde 
se vlnařská tovární výroba udržela téměř až 
do konce 20. století. Přes tuto skutečnost 
považuje autor Pacov za jedno z nejvýznam-
nějších soukenických měst daného regionu, 
neboť výroba sukna ovlivňovala zásadním 
způsobem hospodářský a sociální vývoj 
místní společnosti. První písemné zprávy 
o existenci soukenictví ve městě pocházejí 
až z 16. století, ovšem tehdy se již výroba 
představuje ve své rozvinuté podobě, niko-
liv v počátcích. Ty lze podle autora spojit 
pravděpodobně již s 15., nebo dokonce 
se 14. stoletím. K tomuto závěru jej ved-
ly údaje o daném řemesle ze sousedních 
soukenických měst i zmínky o tovaryších, 
existenci soukenické valchy a barvířské 
profesi, stejně jako vrchnostenská naříze-
ní usilující o reglementaci výroby sukna. 
Konkrétně šlo o cechovní artikule vydané 
majiteli pacovského panství z rodu Španov-
ských z Lisova ve druhé polovině 16. století. 
Rozsah soukenické výroby je dokumentován 
také doklady o prodeji pacovských suken 
v rámci zemského nebo mezinárodního trhu. 
Obchodní podnikání s vlnou a hotovými 
sukny je v této době představeno na pří-
kladu pacovského primase a obchodníka 
Jana Provazníka a jeho zetě Jana Hodáčka, 
působícího následně v Pelhřimově, který se 
jako měšťan stal majitelem poddanské vsi. 
Další výzkum tohoto období však brzdí 
nedostatek pramenů a k soustavnějšímu 
bádání bylo možno podle autora přistou-
pit až od „nevlídné doby po skončení třicetileté 
války“. Pacov nesl dlouho zřetelné stopy 
válečného konfliktu v podobě neobsazených 
domů a nezaplacené berně, k čemuž navíc 
přistoupil velký požár města roku 1727, 
jenž zničil dvě třetiny zástavby. Demogra-
fické údaje však ukazují, že tato katastrofa 
vývoj města sice zpomalila, ale nezastavila. 
K roku 1785 je autor charakterizuje jako 
nejrychleji rostoucí město daného regionu, 
a to vzhledem k počtu domů a obyvatel.

Autor svůj výzkum zaměřil nejen 
na chronologický vývoj soukenického cechu, 

ale v dílčích kapitolách se věnoval i jednot-
livým problémům spojeným se soukenic-
kou výrobou v Pacově, což je metodicky 
pozoruhodné. Nejprve vymezil město jako 
ekonomický prostor a konstatoval jeho ře-
meslnicko-zemědělský charakter. Zabýval 
se primárním sektorem, tedy zemědělskou 
výrobou, jež zde probíhala za nepříliš vý-
hodných přírodních podmínek a zajišťovala 
obživu obyvatel. Rozebral strukturu vlast-
nictví půdy, která se přes stoupající počet 
obyvatel města příliš neměnila. Sekundární 
sektor ve městě představovala řemeslnická 
výroba. Počet samostatných řemeslníků zde 
stoupal; z 11 cechů byl nejpočetnější souke-
nický, přičemž jeho členové pracovali nejen 
pro město a okolní vsi, ale i pro vzdálenější 
trhy. Důležitou roli zde hrály trhy výroční, 
při nichž byli domácí řemeslníci vystaveni 
konkurenci z blízkých měst a městeček, 
spadajících až do okruhu královských měst 
Pelhřimova a Tábora. Pacov byl výrazným 
centrem výroby suken, kde se zpracovávaly 
suroviny dovážené ze vzdálenějších oblastí. 
Autor využil údajů tereziánského katastru 
ke stanovení výnosnosti jednotlivých řeme-
sel. Profese zařazené do terciárního sektoru 
charakterizuje jako méně početné. Největším 
ekonomickým přínosem byli obchodníci, 
zejména ti se sukem. Místní židovská ob-
chodnická komunita byla podle autorova vý-
zkumu početnější, aktivnější a univerzálnější 
než křesťanská konkurence a s podporou 
vrchnosti rozšiřovala oblast své působnos-
ti při pronájmu vrchnostenských podniků. 
Diferenciace se ovšem projevila i mezi ži-
dovskými obchodníky, pokrývajícími škálu 
od podomních prodejců až po obchodní 
firmy provozující dálkový obchod s vlnou 
a suknem, případně s dalšími komoditami.

S využitím údajů berní ruly, berní 
fase a tereziánského katastru autor sleduje 
soukenickou komunitu a její početní stav 
od roku 1653, podává rovněž informace 
o sociální diferenciaci řemeslníků a počet 
mistrů a tovaryšů zachycuje až do počát-
ku devadesátých let 18. století. Za jádro 
Martínkovy práce lze označit představení 
cyklu soukeníkova profesního života. Na zá-
kladě údajů z cechovních knih podal autor 
na třiceti stranách textu rozbor pravidel 
cechovního zřízení uplatňovaných vůči 
učňům, tovaryšům a mistrům, a to na kon-
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krétních případech, přičemž zdůraznil, že 
přijetím za cechovního mistra začala v živo-
tě každého řemeslníka jeho nejproduktiv-
nější část, spojená obvykle s vlastní dílnou, 
sňatkem, založením rodiny a také s koupí 
domu. Tento obvyklý stereotyp nemusel 
však být naplněn vždy, protože existovala 
skupina tovaryšů, kteří na mistrovství nedo-
sáhli, a také mezi mistry byli takoví, kteří se 
nezmohli na výrobu ve vlastní režii, a proto 
museli hledat obživu u svých zámožnějších 
kolegů. Osudy soukeníků v závěru jejich 
života se různily. Někteří byli dostatečně za-
opatřeni, jiní se museli spolehnout na cha-
ritativní péči ve vrchnostenském špitále pro 
staré a nemocné, ale přijít mohl i propad 
na samotné sociální dno. V souvislosti 
s učni řešil autor otázku jejich vzdělání ne-
jen odborného, ale i školního, dále problém 
podmínek přijetí do učení, původu, placení 
poplatků, doby učení a udělení výučního 
listu. Zdůraznil také, že obvyklá byla účast 
učně na životě mistrovy rodiny. U tovaryšů, 
tvořících v soukenickém společenství nestá-
lou a fluktuující složku s ohledem na jejich 
vandrování, je připomenut postup při vydá-
vání „atestací“, které sloužily ke kontrole 
určité osoby na vandru. Do této specifické 
formy dobové migrace zasáhly generální ce-
chovní artikule svou regulací. Připomenuta 
jsou i rizika vandrování, tedy nejen nemoci 
a úmrtí, ale také vstup do armády, často 
na řadu let. K přijetí za mistra bylo třeba 
splnit kritéria morální i odborné povahy, 
přičemž tyto podmínky a jejich plnění jsou 
dokumentovány na řadě příkladů. Přede-
psané rodinné poměry a kontrola spořáda-
ného života měly uchránit „počestný“ cech 
od případných problémů. Některé souke-
nické rodiny pobývaly ve městě po něko-
lik generací a jejich osudy jsou mapovány 
s pomocí matrik. Zdeněk Martínek si také 
podrobně všímá soukenické dílny, kde pro-
bíhal výrobní proces. Odbyt pacovského 
sukna je přiblížen na příkladu konkrétních 
soukeníků a obchodníků v kapitolce vě-
nované světu obchodu, včetně pojednání 

o kapitálu a úvěru v této výrobě. Početná 
soukenická komunita v Pacově ovlivňova-
la svou existencí život města, neboť měla 
zastoupení též v městské správě, a cech se 
ve městě prezentoval svými rituály v oblasti 
sociální a úsilím o čest a dobré mravy. 

Závěr Martínkovy podnětné publikace 
tvoří krátká kapitola, která pojednává o vý-
chodiscích jeho práce a o použitých zdro-
jích informací. Shrnuje také závěry, ke kte-
rým autor dospěl. Vedle celkového seznamu 
pramenů a literatury kniha obsahuje také 
čtyři přílohy přinášející soupis příslušníků 
pacovského soukenického cechu a další 
údaje o nich v průběhu let. Jde o seznam 
soukeníků, postřihovačů, barvířů a přa-
dláků vlny v letech 1653–1654 a v roce 
1734, seznam mistrů a učňů cechu v letech 
1653–1780 a nakonec seznam cechmistrů, 
přísežných, inspektorů, cechovních písařů 
a dohlížitelů cechu v letech 1696–1779, 
zpracované na základě archivních pramenů. 
Přiložen je také slovníček dobových a tech-
nických termínů, včetně tehdy používaných 
jednotek měření. Obrazová příloha přináší 
barevné fotografie archiválií a typářů souke-
nického cechu (vesměs ze Státního okresní-
ho archivu Pelhřimov), portrétu císařského 
generála Zikmunda Jana Myslíka z Hyršova, 
majitele pacovského panství, cechovního 
znaku na svorníku kostelní lodi v Pacově 
či cechovní truhlice a cechovních cínových 
korbelů (vesměs z Městského muzea Anto-
nína Sovy v Pacově). K ilustraci soukenické 
výroby bylo použito rytin zachycujících vý-
robní cyklus ve valdštejnské manufaktuře 
v Horním Litvínově z roku 1728. Nechybí 
resumé v angličtině, ovšem užitečný by byl 
i jeho překlad do němčiny. 

Vydaná publikace je významným 
příspěvkem autora nejen k dějinám města 
Pacova, ale díky svému metodologickému 
přístupu také vítanou nápaditou analýzou 
tradičního městského cechovního řemes-
la v období druhé poloviny 17. století 
a ve století následujícím. 

Bohumír Smutný
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Dějiny 19. a 20. století

Markéta S k o ř e p o v á :  Ovdovění a osiření ve venkovské spo
lečnosti. Panství Nový Rychnov (1785–1855)
České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2016 (Monogra-
phia historica, sv. XVI), 432 s., ISBN 9788073945916

Kniha Markéty Skořepové, která se nedávno objevila v českých knih-
kupectvích, pojednává o životě ovdovělých a osiřelých obyvatel venkova 
na konci 18. a v první polovině 19. století. Publikace se věnuje podrobnému 
studiu jednoho panství na Českomoravské vrchovině, ale díky vhodně 
zvoleným výzkumným metodám a práci s bohatou domácí i zahraniční 
literaturou nabízí závěry, které přesahují hranice této lokality.

Autorka využila pestrou škálu pramenů z panství Nový Rychnov. 
Klíčovým zdrojem údajů se jí staly matriky pokřtěných, zemřelých a od-
daných, na jejichž základě provedla rekonstrukci rodin. Dále pracovala 
s velikonočními zpovědními seznamy, které jí poskytly informace o so-
ciální struktuře rodin a jejích změnách. Majetkové poměry a dědickou 
praxi osvětlila díky gruntovním knihám, svatebním smlouvám a závětím. 
Pečlivou excerpcí dat získala detailní informace o jednotlivcích na panství, 
které umožnily mikrohistorickou analýzu. Databáze těchto záznamů pak 
poskytla základ pro historickodemografický rozbor a formulování obec-
nějších závěrů. Pozornost byla upřena primárně ke skupině vdov, vdovců 
a sirotků, avšak formou sondy se autorka dotkla i jiných kategorií. Tím se 
jí otevřel prostor pro srovnání, jež je důležité pro lepší pochopení sledo-
vaných fenoménů. 

Markéta Skořepová zasadila téma ovdovění a osiření do kontextu 
světového bádání o dějinách rodiny a dětství. Přehled zahraniční literatury 
ukazuje, že toto téma, rozvíjející se během posledních padesáti let, může být 
nahlíženo z mnoha perspektiv. Nejvýznamnější roli hrály dějiny mentalit, 
historická antropologie a demografie. Zároveň jsou dějiny rodiny těsně 
spjaty s koncepty women’s history a gender history. V české historiografii je 
téma dětství a s ním spojeného osiření stále ještě málo probádané, zejména 
pak v souvislosti se staršími dějinami. 

Jádrem knihy jsou kapitoly čtvrtá až sedmá, ve kterých je podrob-
ně analyzováno postavení ovdovělých a osiřelých osob na panství Nový 
Rychnov. Nejdříve na ně autorka nahlíží optikou historické demografie 
a prezentuje základní fakta o jejich počtu a věku. Její výzkum potvrzuje, 
že na Novorychnovsku první poloviny 19. století vládl starý demografický 
režim, spojený s vysokou mírou porodnosti a úmrtnosti. V porovnání se 
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situací v jiných částech Evropy bylo však procento osiřelých dětí poměr-
ně nízké (s. 116–118). Zároveň docházelo ke zvyšování věku při vstupu 
do prvního manželství a dosti často také k nemanželským porodům. Pro 
historiky je klíčová proměna rodiny v delším časovém úseku, proto autorka 
rozčlenila studované období do sedmi desetiletí a porovnala hodnoty se 
zřetelem k jednotlivým dekádám.

Zkoumat motivaci venkovanů k jejich jednání je vzhledem k povaze 
pramenů obvykle téměř nemožný úkol. Markétě Skořepové se díky podrob-
nému rozboru podařilo nalézt spojitost mezi demografickými a sociálními 
faktory a strategií neúplných rodin. Mikrohistorické postupy jí navíc ales-
poň částečně umožnily sledovat jednotlivce a nalézt i další typy motivací. 
Zajímavé jsou závěry o dalších sňatcích vdov a vdovců. I zde se ukazuje, že 
šlo o komplexní volbu, přičemž muži měli častokrát srovnatelné možnosti 
výběru jako ženy, někdy dokonce menší. To opět dokládá, že otázka sociální 
role pohlaví byla mnohem složitější, než se může na první pohled zdát. 

V další kapitole se autorka zaměřila na praktické aspekty života osiře-
lých rodin – zejména na to, jakým způsobem o ně bylo postaráno po mate-
riální stránce. Čelední služba nehrála v tomto ohledu na Novorychnovsku 
zásadní roli, což odpovídá změnám v zaměstnávání sloužících, ke kterým 
došlo v 19. století i jinde v Evropě (s. 215), i nízkému podílu čeledě v pro-
toindustriálním ekotypu podle Michaela Mitterauera (s. 216). Nejsložitější 
byla situace úplných sirotků. Péče o ně obvykle přecházela na další příbuz-
né, kteří si, jak prameny ukazují, své náklady nechávali proplácet ze sirotčích 
peněz. V některých případech se poručnictví ujímali významní sousedé, 
což ukazuje na zásadní úlohu vesnické komunity. Ústavy pro nezaopatřené 
děti v tomto období působily pouze ve větších městech.

Následující část knihy se věnuje budoucnosti sirotků, jejich dědickým 
podílům a především uzavírání manželství, které bylo klíčové pro přechod 
od dětství k dospělosti. Markéta Skořepová dochází k závěru, že osiření 
obvykle nezapříčinilo opožděný vstup do manželství, v případě chlapců-
-dědiců to mohlo být spíše naopak. Průměrný sňatkový věk však tomu příliš 
nenasvědčuje, a to ani po provedení sondy zaměřené na neosiřelé mladé 
lidi. Nabízí se tedy otázka, jestli by alespoň při této analýze nebylo vhodné 
věnovat pozornost jednotlivcům i po dovršení dvaceti let jejich věku.

Kromě konkrétní situace na panství Nový Rychnov se Markéta 
Skořepová věnuje i obecnějším tématům – nejdříve právnímu postavení 
ovdovělých a sirotků, které je klíčové pro posouzení jejich možností po ztrá-
tě partnera nebo rodiče. V tomto ohledu hrála zásadní roli dědická praxe; 
u venkovských hospodářství šlo zejména o to, zda dědil nejstarší, nebo 
nejmladší syn. Autorka také nastiňuje, jakým způsobem vnímala ovdovělé 
a osiřelé osoby dobová společnost. Rozdíl mezi tímto obrazem a realitou, 
která vystupuje z novorychnovských úředních knih, ukazuje možnosti 
a limity práce historika s prameny literární povahy. 
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Po formální stránce je publikace provedena skvěle. Je opatřena mno-
ha přílohami – obrázky, tabulkami a grafy, které usnadňují porozumění 
hlavnímu textu. Další badatelé nepochybně ocení pečlivě vypracovaný 
poznámkový aparát a seznam literatury. Za největší klad knihy nicméně 
nepovažuji výborně vyhotovené tabulky, ale jejich interpretaci a hledání 
obecnějších závěrů aplikovatelných na studium života historické rodiny. 
Individuální příběhy venkovanů nejsou pak pouze příjemným čtenářským 
zpestřením, ale jedním z možných klíčů k lepšímu pochopení myšlenkového 
světa člověka na počátku modernity.  Věra Slováková

Petr S y c h r a :  Hugo František SalmReifferscheidt. Moravský 
šlechtic a osvícenec
Blansko, Jitka Ševčíková 2015, 128 s. + 16 s. barevných příloh, ISBN 9978- 
-80-260-9220-9

Publikace mladého pracovníka Moravského zemského archivu v Brně 
Petra Sychry je věnována významné postavě moravské historie závěru 
18. a prvních čtyř desetiletí 19. století, starohraběti Hugovi Františku 
Salm-Reifferscheidtovi, jehož významu si byli vědomi již jeho současníci. 
Tato osobnost se stala vděčným námětem řady historických prací, zabý-
vajících se nejen vlastním životem a dílem Huga Františka, ale také obory, 
do nichž zasahoval svým vlivem, nebo těmi oblastmi, kde se projevovala 
jeho účast. Známy jsou jeho styky a korespondence s významnými součas-
níky, přičemž prameny k těmto jeho aktivitám lze hledat především v řadě 
fondů Moravského zemského archivu v Brně, z nichž nejvýznamnější je 
samozřejmě fond Rodinný archiv Salm-Reifferscheidtů Rájec nad Svitavou. 
Zájem o starohraběte a fascinace touto postavou trvají dodnes, což dokládá 
předmětná publikace. V roce 2016 se Hugo František připomíná též díky 
dvěma kulatým výročím: narození (1776 – 240 let) a úmrtí (1836 – 180 let).

Autor svůj vztah k tomuto šlechtickému rodu a jeho bezesporu 
nejvýznamnějšímu členovi získal jednak jako průvodce na zámku Rájec 
nad Svitavou, jednak jako archivář s přímým přístupem k výše uvedeným 
archivním fondům. 

Kniha je rozdělena do několika kapitol, mapujících chronologicky 
i oborově život Huga Františka. V úvodu se autor věnuje šlechticovu 
původu a mládí, a to ve vztahu k zemi, odkud rod Salmů na Moravu 
přišel, tedy k pomezí dnešního Lucemburska a Belgie v Ardenách, ob-
jasňuje pozadí rodového znaku nejen Salmů, ale též příbuzného rodu 
Reifferscheidtů, který pochází z Porýní a již koncem 17. století se pod 
jménem Salm-Reifferscheidt objevil v Čechách, a vysvětluje také vznik 
ojedinělého titulu „starohrabě“. Velmi podrobně se zabývá jednotlivý-
mi členy rodu a předky vídeňského rodáka Huga Františka, především 
však osobou jeho otce knížete Karla Josefa, který měl na Moravě také co  
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do činění se svobodným zednářstvím. Závěr úvodní kapitoly je pak věnován 
mladému Hugu Františkovi, nejprve jeho vzdělání a poté krátké vojenské 
kariéře, která skončila zraněním a francouzským zajetím na přelomu 
let 1796 a 1797. Přes vlastenecké cítění mladý Salm-Reifferscheidt poznal, 
že válečná dobrodružství nebudou v budoucnu cestou k jeho společenské 
realizaci, a je zřejmé, že se záhy rozhodl pro vědeckou dráhu, neboť již 
od roku 1798 cestoval po Německu, pilně se vzdělával a svoje poznatky 
konzultoval s řadou tehdy významných vědeckých kapacit.

Zde autor zdánlivě přerušil tok svého vyprávění, aby se mohl věnovat 
objasnění rodinných a správních záležitostí týkajících se rodového majetku 
na Moravě. Životní partnerkou Huga Františka se stala hraběnka Marie 
Anna Josefa Mac Caffry of Kean More, která se narodila v Alsasku, ale 
byla irsko-skotského původu. Její otec sloužil jako důstojník v habsburské 
armádě, což nebylo od 17. století u zahraniční šlechty nic neobvyklého. 
Autor uvádí podrobnosti o historii této rodiny, včetně rodového znaku. 
Poněkud překvapivá partnerka z nevýznamného rodu vzbuzuje u autora 
domněnku, že u snoubenců šlo o sňatek z lásky (odkazuje přitom na jejich 
korespondenci), a nikoliv o domluvenou záležitost, jak bývalo zvykem. 
Vzdělaná a duchaplná žena byla Hugu Františkovi oporou ve správě 
majetku i v jeho bádání. Následující pasáže jsou vyhrazeny životopisům 
prvních dvou jejich synů (třetí zemřel v dětském věku). Prvorozený 
kníže Hugo Karel se věnoval především správě rodového majetku, ale 
působil i jako poslanec v říšské radě a na zemském sněmu, druhorozený 
starohrabě Robert Antonín uskutečňoval svoji kariéru státního úředníka 
v Přímoří a v Čechách a zakončil ji ve Vídni. Petr Sychra upozornil také 
na napjaté vztahy Huga Františka s jeho otcem knížetem Karlem Josefem, 
jehož autoritativní postavení v rodové hierarchii a dosažený vysoký věk 
(syna přežil) vedly k tomu, že se Hugo František nikdy nestal hlavou rodu, 
ačkoliv od roku 1811 spravoval a vlastnil rodové statky. Při správě majetku 
byl nejprve otcem poslán do Arden, kde došlo po Francouzské revoluci 
a vzniku císařství k připojení rodové državy k Francii. Tato „ardenská 
epizoda“ je podrobně popsána, včetně složitých jednání s Napoleonem 
v době, kdy byly Hugu Františkovi nabídnuty naturalizace a francouzské 
občanství. V důsledku jeho odmítnutí bylo hrabství Nieder Salm konfisko-
váno Francouzi a Hugo František se roku 1805 vrátil zpět na Moravu. Zde 
se věnoval správě rodových statků. Ty mu otec roku 1811 předal v podobě 
spojeného panství Rájec-Blansko, jehož blanenská část byla původně lénem 
olomouckého arcibiskupství. Úřady spojeného panství byly soustředěny 
do Rájce, přičemž tamější zámek byl využíván jako rodové sídlo, zatímco 
Blansko se stalo centrem podnikání. 

Autor se snažil položit v Salm-Reifferscheidtově životopisu důraz 
na jeho zájem o vědecké poznatky, především z přírodních věd, takže 
jsou zde zmíněny například chemické pokusy s karbonizací dřeva a další. 
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V hutnictví mu byl nápomocen významný vědec a vynálezce dr. Karel 
Ludvík Reichenbach, ředitel a podílník blanenských železáren a později 
i hospodářský ředitel statků s velkým vlivem na Salm-Reifferscheidta. 
Autor se pokusil zodpovědět mimo jiné otázku, proč po smrti mecenáše 
a přítele Huga Františka se Karel Ludvík Reichenbach a jeho rodina 
přestali těšit přízni rodu, a obšírně jsou popsány také další životní osudy 
tohoto obdivuhodného vědce a podnikatele. Velká pozornost je věnována 
vztahu Huga Františka k medicíně a lékařským pokusům. Zde lze spat-
řovat vlastní autorův přínos, o čemž svědčí řada archivních dokumentů 
uvedených v textu. Pojednáno je o Salm-Reifferscheidtově angažovanosti 
v oblasti očkování proti neštovicím a v této souvislosti je připomínán i hrabě 
Leopold Berchtold z Uherčic. Praktickým výrazem filantropie bylo zřízení 
vojenské nemocnice v Ráječku roku 1809, a to v adaptovaném hospodář-
ském dvoře. Dalším zájmem Huga Františka byla mineralogie. Přátelství 
s německým organizátorem vědeckého života a pedagogem Christianem 
Karlem Andrém, působícím v Brně, vzbudilo Salm-Reifferscheidtův zájem 
o šlechtění hospodářských zvířat a rostlin. Od vzpomenuté mineralogie 
vedla cesta ke speleologickému výzkumu Moravského krasu, rozkládajícího 
se na salm-reifferscheidtských statcích, kterému jsou v publikaci věnovány 
rozsáhlé pasáže. V závěru této kapitoly se autor zaobírá přátelstvím Salm- 
-Reifferscheidta s vědcem širokého rozhledu a liberálních názorů Josefem 
Hormayerem. Na základě rozboru archivních pramenů se také pokusil 
prokázat, zda byl Hormayer poté, co upadl ve Vídni v nemilost pro svoji 
angažovanost v Tyrolsku, skutečně vězněn na Špilberku, došel však jen 
k hypotetickému výsledku. Naopak zcela prokazatelný je Hormayerův pobyt 
na rájeckém zámku v roli vychovatele. 

Uvedená kapitola je bohatá na fakta a jména, stejně jako ta následující, 
zabývající se cestováním, provozem průmyslových podniků a hospodařením 
na panství Huga Františka. Autor zde uvádí z literatury známou výpravu 
Salm-Reifferscheidta a brněnského lékárníka Vincence Petka v roce 1801 
do kolébky průmyslové revoluce Anglie, kde se jim podařilo tajně získat 
a odkud také za dramatických okolností vyvezli plány, podle kterých byly 
postaveny v Brně pro tamní vlnařské podniky jedny z prvních mechanických 
přádelních strojů. Vedle železářské výroby měl Salm-Reifferscheidt velké 
ambice také ve strojírenství. V Doubravici nad Svitavou byla založena jedna 
z prvních strojíren v monarchii, s názvem SAG, jíž se již dříve zabýval Jan 
Janák. Také v další oblasti měl autor usnadněnu práci, neboť mohl čerpat 
ze spisů Pilnáčkových a Krebsových o blanenských železárnách. Pozornost 
věnoval též umělecké litině, ať již šlo o jednotlivé sochy (zde je možno 
uvést odkaz na práci Vratislava Grolicha), nebo o větší litinové stavební 
prvky z blanenských železáren, používané v tehdejší architektuře při kon-
strukci lázeňských kolonád, veřejných budov či mostů. Připomenuty jsou 
i významné a známé litinové pomníky pocházející z Blanska, například císaře 
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Josefa II. u Slavíkovic nebo Josefa Dobrovského na Ústředním hřbitově 
v Brně. Technické inovace představovala v blanenských železárnách výro-
ba parních strojů, zaváděná zde od roku 1831 ve spolupráci s německým 
inženýrem a konstruktérem Ludwigem Georgem Treviranem. Závěr této 
podnikatelské kapitoly je věnován novému odvětví potravinářské výroby, 
kterým bylo řepné cukrovarnictví. V Rájci vznikl v roce 1836 jeden z prv-
ních moravských cukrovarů, založený z iniciativy pozemkové aristokracie. 
Autor dovedl jeho dějiny až za časový horizont své publikace, tedy do za-
stavení jeho výroby a likvidace po požáru v roce 1927. Jen v obrysech je 
pak pojednáno o lesním a polním hospodářství na Salm-Reifferscheidtových 
velkostatcích.

V pozoruhodné činnosti Huga Františka hrála nemalou úlohu jeho an-
gažovanost v kultuře, umění a ve veřejné činnosti. Tyto oblasti jsou tématem 
další kapitoly. Autor zmiňuje jeho podíl na činnosti c. k. Moravsko-slezské 
hospodářské společnosti v Brně, spolupráci s malíři na připravovaném atlasu 
významných staveb na Moravě, podporu vydávání pramenů k moravským 
dějinám či účast na založení Františkova, dnešního Moravského zemského 
muzea v Brně. Nebylo opomenuto ani podstatné rozšíření zámecké knihov-
ny v Rájci nákupy knižních celků, z oblasti výtvarného umění pak vytváření 
zámecké sbírky obrazů rakouských, německých i českých umělců, stejně 
jako bohaté kolekce rytin. Jsou zde vzpomenuty významné osoby, se kte-
rými se Hugo František přátelil a stýkal, přičemž je odkázáno na existující 
bohatou korespondenci ve fondu rodinného archivu. Závěr publikace byl 
nazván „Hrstkou střípků k dokončení mozaiky života“ a jeho výklad je 
doveden až k okolnostem Salm-Reifferscheidtova úmrtí 31. března 1836 
ve vídeňském rodovém paláci.

Zřetelnou snahou autora bylo obsáhnout co největší množství infor-
mací o životě Huga Františka, o jeho rodině, předcích a lidech, se kterými 
během svého pestrého života přišel do styku. V tomto směru je možno 
konstatovat, že se záměr naplnit zdařilo. Výsledkem je čtivý, atraktivní 
a fakty nabitý text, v němž se čtenář dozví řadu informací i v širších sou-
vislostech. Je třeba litovat, že autor, patrně vzhledem k rozsahu své knihy 
a vydavatelským možnostem, rezignoval na poznámkový aparát s odkazy 
na prameny a literaturu, takže poznámky přiřazené k textu jsou do značné 
míry jen vysvětlivkami, které přinášejí informace k jednotlivým zmiňovaným 
osobám, čerpané většinou z biografických slovníků. Tuto záležitost bylo 
možno řešit například připojením malého biografického slovníku těchto 
osob. Nelze proto s určitostí rozlišit, co nového bylo ve výzkumu života 
a díla Huga Františka vykonáno samotným autorem, jehož podíl je v řadě 
partií publikace bezpochybný. Samozřejmé je, že literatura o Hugovi 
Františku Salm-Reifferscheidtovi a jeho době je značně rozsáhlá. Autor 
uvedl seznam pouze hlavních titulů použité literatury, v němž však podle 
názoru recenzenta měly být zachyceny například bezesporu významné 
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práce Jana Janáka týkající se průmyslové činnosti, zatímco novinové články 
je stěží možno považovat za hlavní literaturu k tématu. Odkazy na hesla 
ve Wurzbachově Biografickém lexikonu a v Ottově slovníku naučném bylo 
možno uvést úspornějším způsobem. 

Text knihy je bohatě doprovázen černobílým obrazovým materiá-
lem, jehož seznam čítá téměř sto položek s odkazy na místo uložení či 
původ. K atraktivitě publikace přispívá také barevná obrazová příloha. 
Závěrečný a potřebný text souhrnu je v češtině a v angličtině, žádoucí by 
však byl také v němčině. Vzhledem k množství tematizovaných osob lze 
uvítat jmenný rejstřík, ovšem za úvahu by bylo stálo i zpracování rejstříku 
místního. Závěrem je třeba poznamenat, že autor věnoval svoji knihu ne-
jen starohraběti Salm-Reifferscheidtovi a jeho rodu, ale také krajině, kde 
žije a s níž je důvěrně obeznámen, takže psaní mu jistě působilo radost. 
Publikace s pěknou grafickou úpravou a obálkou byla vydána soukromým 
nákladem s podílem uvedených sponzorů. Bohumír Smutný

Pieter M. J u d s o n :  The Habsburg Empire. A New History
Cambridge (Mass.) – London, The Belknap Press of Harvard University Press, 
2016, 592 s., ISBN 978-0-674-04776-1

Pieter M. Judson je etablovaným odborníkem na problematiku habs-
burské monarchie 19. století, který již výrazně přispěl k výzkumu liberální 
politiky a způsobů, jakými byla uvnitř lokálních společností a kultur insti-
tucionalizována národnost.1 

Jeho nová kniha navazuje na předešlé výzkumy, má ovšem ambici 
stát se syntetickým pojednáním. Ústředním bodem je mu vztah mezi 
habsburskou říší jako celkem a lokálními společnostmi – otázka, jak je spo-
lečné říšské instituce, administrativní praxe a kulturní programy pomohly 
zformovat v každém koutu státu. Zdůrazňuje, že etnická i národnostní 
klasifikace lidí není jen produktem politické práce nacionalistů, ale také 
výsledkem činnosti státu a jeho zástupců, kteří kategorizovali populaci 
s cílem vládnout efektivněji. S politickým nacionalismem ve střední Evropě 
pod habsburskou vládou nakládá jako se společným výsledkem říšských 
struktur a regionálních tradic, a ne jako s projevem transhistorických 
etnických skupin, jak jej vnímali nacionální aktivisté v 19. století. V ná-
vaznosti například na Garyho B. Cohena či Istvána Deáka zdůrazňuje, že 
v Předlitavsku neexistovaly dominantní národnosti, nýbrž dominantní třídy, 
instituce, zájmové skupiny a profese. Propaguje potřebu nového celkového 

1 Viz řadu dílčích studií a tři monografie: J u d s o n ,  Pieter M.: Exclusive Revolutionaries: 
Liberal Politics, Social Experience, and National  Identity  in  the Austrian Empire, 1848–1914. 
Ann Arbor 1996; t ý ž :  Wien brennt! Die Revolution von 1848 und ihr liberales Erbe. Wien 
1998; t ý ž :  Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. 
Cambridge (Mass.) 2006.
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narativu jako alternativy k etnocentrickým výkladům, typickým pro středo-
evropskou historiografii.2 Tedy příběhu, jehož centrálním motivem bude 
říše jako hybná síla, a ne národ, neboť každodenní život občanů nebyl zcela 
spoután jazykovými, konfesijními a regionálními hranicemi.

Po mém soudu je potřeba takového výkladu zasvěceným zřejmá, 
ovšem s ohledem na čtenáře, který se touto problematikou nezabývá po-
drobně, by bylo žádoucí podrobněji vysvětlit, v čem je tento narativ lepší/
výstižnější/přesnější než tradiční přístupy.3

První tři kapitoly knihy („The Accidental Empire“; „Servants 
and Citizens, Empire and Fatherland, 1780–1815“; „An Empire of 
Contradictions, 1815–1848“) mají „přípravný“ charakter; odhalují kořeny 
habsburského právního státu a byrokracie stojících nad národnostmi. 
Pieter M. Judson v nich připomíná úspěch osvícenského centralistické-
ho státu u lokální populace (viz stížnosti rolníků na vrchnosti), nový 
důraz na občanství (citizenship), zrcadlící se v omezování privilegií, 
korporací a autonomie provincií, či ideál rakouského státního vlastenec-
tví. Institucionální základy položené osvícenskými panovníky podle něj 
vyvolaly loajální reakce několika zájmových skupin, především venkova 
(s. 103). Autor dále probírá vcelku známé skutečnosti: Předbřeznový režim 
z důvodu nutnosti (konkurenceschopnost, rozvoj hospodářství) podpo-
roval určité typy spolků (hospodářské, charitativní, vzdělávací), přičemž 
v těch významných probíhala interakce mezi šlechtici a nešlechtici. Vláda 
hrála v předbřeznové době hlavní roli při expanzi dopravní infrastruktury 
a povzbuzovala průmysl i obchodní a daňovou politikou, zatímco šlechta 
se zasloužila o technické inovace a podporovala zemědělství. Rakouský 
absolutismus podle autora v této době neupadal (s. 109, 110).

Nabízí se poznámka, že v předbřeznovém společenském systému 
nikdo jiný než stát a šlechta s inovacemi začít ani nemohl. Zjištění, že je 
iniciovaly právě erár a tradiční elity, má omezenou výpovědní hodnotu. 
Spíše je otázkou, zda by daný proces v jiném systému neprobíhal rychleji 
a efektivněji. Tímto směrem se ostatně ubírá i následující autorův postřeh: 
„After 1815, state building from above was often about preserving what could 
be saved and no longer about realizing an ideal. A demoralized imperial bu-
reaucracy found its raison d’être shorn of deeper meanings. Its purpose became 
the protection of a status quo […]“ (s. 154).

2 K tomu viz K l a d i w a ,  Pavel: Národ jako jediné hodnotící kritérium? České země 
v  Předlitavsku  a  (stále)  etnicistní  česká  historiografie. Český časopis historický 113, 2015, 
s. 989–1008.
3 V tomto ohledu je možno využít zdařilé Cohenovy studie. Viz C o h e n ,  Gary 
B.: Nationalist Politics and the Dynamics of State and Civil Society in the Habsburg Monarchy,  
1867–1914. Central European History 40, 2007, 214–278; t ý ž :  Citizenship and Nationality 
in Late Imperial Austria. In: Wakounig, Marija – Mueller, Wolfgang – Portmann, Michael – 
Suppan, Arnold (edd.): Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. 
Festschrift fur̈ Arnold Suppan zum 65. Geburtstag. Wien – Berlin – Münster 2010, s. 201–224.
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Čtvrtá kapitola se zaměřuje na revoluci („Whose empire? The revolu-
tions of 1848–49“). Pieter M. Judson zdůrazňuje, že i když rané konflikty 
mezi českými a německými aktivisty v roce 1848 byly vyvolány událostmi 
v Praze a v několika dalších českých městech, většina obyvatelstva se ne-
považovala za součást transregionálního, jazykově definovaného českého 
či německého národa (s. 173). Pro nejpočetnější skupiny obyvatelstva byly 
stěžejní sociální požadavky. Rolníci měli pádné důvody k tomu, aby jim 
byl podezřelý nacionalistický program, jenž se týkal spíše politického vlivu 
privilegovaných skupin.4 Požadavky venkova se většinou nedostaly do pro-
gramu národních vůdců, až na vágní sliby, že bude zrušen feudální systém 
(s. 162). Odsudek venkova z úst městských nacionalistů v tom smyslu, že 
venkované jsou ignoranti, bychom tedy měli zpochybnit. Venkov měl dobré 
důvody, proč odmítnout politický program stavěný hlavně na konceptu 
národa (s. 214). Možná je na místě otázka, zda venkov tento program 
zavrhl, anebo se o něj jednoduše příliš či vůbec nestaral a nechápal jej.5

Autor konstatuje, že volební právo do říšského sněmu konaného 
roku 1848 získali nezávislí muži starší 24 let, kteří pobývali ve své do-
movské obci alespoň šest měsíců. Tím měli být eliminováni příslušníci 
dělnické vrstvy, kteří často putovali za prací (s. 191). Toto tvrzení není 
úplně přesné, neboť § 16 volebního řádu ze dne 30. května 1848 z voleb 
výslovně vylučoval dělníky pracující za denní a týdenní mzdu, služebnictvo 
a osoby závislé na veřejných dobročinných ústavech.

V souvislosti s touto jinak vynikající kapitolou (Pieter M. Judson mohl 
ostatně čerpat ze svých starších podrobných výzkumů), která postihuje 
všechny podstatné aspekty revoluce, nesouhlasím se dvěma autorovými 
závěry: 1) „Nationalists  of  both  stripes  from  Bohemia  generally  knew  both 
languages,  shared  common  social  backgrounds  and  educational  experiences“ 
(s. 209). Ze vzdělávací praxe vyplývalo, že čeští nacionalisté jako příslušníci 
inteligence s vyšším vzděláním znali němčinu, obráceně to však neplatilo, 
až na nepočetné výjimky. 2) Otázka údajného sblížení postojů Palackého 
s německým programem (Ludwig von Löhner) po porážce říjnové revoluce 
ve Vídni (s. 211–212) je podle mne trochu složitější. Palackého program 
správní reorganizace říše z ledna 1849 totiž netrval na historickoprávním 
principu (Koruna česká jako jednotka v historických hranicích řízená auto-
nomními orgány z Prahy) jen zdánlivě. František Palacký totiž prohlásil, že 
v případě Čech nelze uplatnit rozdělení území podle jazykového principu, 
neboť Čechy jsou kotel a ten není možné rozdělit, aniž by nebyl zničen. 
Jinými slovy, politický vůdce českých městských vrstev se byl ochoten 

4 K postojům haličských rolníků viz R o s d o l s k y ,  Roman: Die Bauernabgeordneten 
im konstituierenden österreichischen Reichstag 1848–1849. Wien 1976.
5 Viz edice petic z venkovského prostředí: R o u b í k ,  František: Petice venkovského 
lidu z Čech k Národnímu výboru. Praha 1954; R a d i m s k ý ,  Jiří –  W u r m o v á , 
Milada: Petice moravského lidu k sněmu z roku 1848. Praha 1955.
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vzdát německojazyčných oblastí Moravy a Slezska (ty by připadly auto-
nomnímu území skupiny zemí německých), ale de facto za to žádal celé 
Čechy, včetně německojazyčných oblastí. Neustoupil tedy od územního 
federalismu k jazykovému principu, spíše se pro český územní federalismus 
snažil zachránit, co se dalo. Stejně lze argumentovat i v případě Löhnerovy 
idey z listopadu 1848, srovnáme-li ji s teplickým programem ze srpna 
předchozího roku. Ludwig von Löhner už sice připustil, že budou nadále 
existovat jednotlivé země jako autonomní správní jednotky (a ne jen říšské 
kraje na jazykovém principu), zároveň ale dodal, že tam, kde země nejsou 
jazykově jednolité, budou rozděleny na národnostně homogenní kraje. Ty 
měly být přičleněny k zemi, s níž měly shodný etnický charakter. Ludwig 
von Löhner tedy neopustil jazykový princip, podobně jako František Palacký 
jen přizpůsobil rétoriku a cíle situaci.

V páté kapitole („Mid-Century Modern: The Emergence of a Liberal 
Empire“) autor vyzdvihuje modernizační program padesátých let, jenž 
zajistil mnohé z toho, o čem snili liberální reformátoři v habsburské říši 
v roce 1848. Při provádění reforem sehrály důležitou roli elity se zkuše-
nostmi z revoluce – byly jejími aktivními účastníky, ale odnesly si z ní 
nedůvěru k revoluční ulici. Věřily ve státem řízenou modernizaci a v obecní 
samosprávu s limitovaným volebním právem.

Trefné je hodnocení Říjnového  diplomu: jeho federalistická usta-
novení šla v ústrety nacionalistickým požadavkům české (Bohemian) 
autonomie. Na druhou stranu, Agenor Romuald Goluchowski činil málo 
pro liberalizaci společnosti z pohledu občanských práv a soudní praxe 
(s. 253). Federalismus v podobě, v jaké jej hlásaly konzervativní síly, by 
byl z občanského hlediska dosti zpátečnický. V podstatě tedy šlo o souboj 
federalistického absolutismu s centralistickým konstitucionalismem.

S termínem, který se objevuje v názvu šesté kapitoly („Culture Wars 
and Wars for Culture“) se můžeme setkat v nedávno vyšlé publikaci Český 
antiklerikalismus.6 V ní je podána výstižná definice kulturních válek: „Celá 
škála kulturních jevů v nejširším slova smyslu, jež se v předminulém století zásad-
ně proměnily: oblast lidského myšlení zasažená emancipačními a lidsko-právními 
koncepty; oblast státního zřízení, v níž soupeří konstituční a republikánské formy 
s absolutně monarchickými; oblast institucí, jako jsou školy a spolková činnost; 
oblast  vznikajícího  politického  stranictví  s  vyhraněnými  programy,  které  se 
opírají o skupinové zájmy.“7

Pieter M. Judson zdůrazňuje, že habsburský stát přispěl k zásadní 
proměně tím, že stále výrazněji obhajoval svou existenci z hlediska svých 
schopností podporovat vývoj národů. Boje v Rakousku-Uhersku pak vnímá 
jako politické, a ne jako přirozené produkty vyplývající z multijazykového 

6 B a l í k ,  Stanislav –  F a s o r a ,  Lukáš –  H a n u š ,  Jiří –  V l h a , 
Marek: Český antiklerikalismus. Praha 2015.
7 Tamtéž, s. 9.
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charakteru společnosti. Místo termínu „národnostní konflikty“ používá 
spojení „nacionalistické konflikty“ (s. 270–271), což považuji za velmi 
inspirativní.

Nacionalistické konflikty nebyly podle autora nevyhnutelným důsled-
kem multijazykového charakteru říše, nýbrž produktem institucí (s. 272). 
Zde se domnívám, že by bylo výstižnější podtrhnout obousměrnost vazby, 
neboť instituce už svým vznikem reflektovaly určitou společenskou po-
ptávku (kromě toho v roce 1848, kdy ještě neexistovaly, se nacionalistické 
konflikty v omezeném rozměru již vyskytovaly). Zcela přesná je autorova 
formulace, že politické konflikty vyvolaly větší cit pro národnostní rozdíly 
(s. 272) a že politické otázky byly artikulovány etnicko-kulturním jazykem 
(s. 273).

Souvislost mezi statistickým šetřením obcovací řeči (jako indiká-
toru národnosti) a zřizováním minoritních škol (s. 310), kterou autor 
uvádí, neexistovala. Úřady odmítaly vyvozovat národnost z jakých-
koliv vnějších, „objektivně zjistitelných“, znaků. Správní soudní dvůr 
(Verwaltungsgerichtshof) opakovaně odmítal argumentaci obcí protes-
tujících proti zřízení menšinových škol (které pak musely financovat), že 
do potřebného počtu rodičů žádajících pro své děti českou (německou) 
školu byli zahrnuti i tací, kteří při předchozím sčítání lidu uvedli němec-
kou (českou) obcovací řeč. Držel se stanoviska, že obcovací řeč udávaná 
ve sčítání lidu nestojí v žádném vztahu k národní příslušnosti.8 Směrodatné 
bylo pouze protokolární vyjádření dostatečného počtu rodičů, že pro své 
školou povinné děti žádají vyučování v daném jazyce. Situace se částečně 
změnila jen na Moravě po roce 1905.

Předposlední kapitola („Everyday Empire, Our Empire, 1880–1914“) 
pokrývá období demokratizace. Ta souvisela s rozšiřováním volebního 
práva, k němuž došlo poté, co se liberalismus v první polovině sedmdesá-
tých let zkompromitoval. Ukázalo se, že nejde o univerzálně prospěšnou 
ideologii, nýbrž že z jejích zásad profitovala jen úzká skupina. Pieter 
M. Judson zdůrazňuje souvislost mezi demokratizací politiky a vzrůstem 
antisemitismu a radikálního nacionalismu jako ideologického pojiva, jež 
drželo pohromadě jinak nesourodé sociální a ekonomické zájmové skupiny 
(řemeslníky v tradičních odvětvích, nižší „bílé límečky“, dělnictvo atd.). 
Uvádí i mnohé příklady fungování obecních samospráv, například ve vztahu 
k budování komunální infrastruktury a k otázce jejího financování. Stále 
širší okruh obyvatel se účastnil chodu věcí veřejných (volby, obecní samo-
správa, spolková činnost atd.) a považoval stát za svůj. Důležitý socializační 
charakter měla vojenská služba.

8 Správní soudní dvůr s tímto odůvodněním odmítl například stížnost z Litoměřic 
v roce 1889 a z Terezína v roce 1895, v obou případech proti zřízení české menšinové školy. 
Viz B r i x ,  Emil: Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. 
Die Sprachenstatistik in den zisleithanischen Volkszaḧlungen, 1880 bis 1910. Wien 1982, s. 48–49.
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„Kladné body“, které říše získala u svého obyvatelstva, se vytratily 
až za první světové války („War and Radical State-Building, 1914–1925“). 
Ta tedy nebyla onou příslovečnou poslední kapkou vedoucí k zániku říše. 
Nezrychlila nevyhnutelný kolaps, nýbrž vytvořila zcela nové podmínky, 
které byly do té doby nepředstavitelné a způsobily situaci, za níž byl kolaps 
nejen možný, nýbrž i pravděpodobný. Vojenský režim nastolený v prvních 
dvou letech války byl tvrdší a autoritativnější než v jiných zemích. Byl ne-
podloženě podezřívavý vůči rakouským Slovanům a porušil systém, který 
od šedesátých let propojoval všeobecná očekávání a administrativní odezvy 
(s. 393–394). V ekonomicky kolabujícím státě rostla role nacionálních 
dobročinných organizací, které si získávaly popularitu, čímž naopak ztrácela 
legitimitu státní moc.9 Mýtus o české zradě a neloajalitě v době konfliktu 
se hodil německým nacionalistům za války a českým nacionalistům po ní. 
Česká velezrada se stala zásadním mytologickým komponentem ustavující 
se Československé republiky (s. 406–407).

V závěru („Epilogue: The New Empires“) se autor zaobírá myšlenkou, 
jež je podle mého názoru trochu ambivalentní. Nástupnické státy nazývá 
novými impérii, zjevně z důvodu komplikované politiky a existence jazy-
kových menšin, které se s nově utvořenými celky nechtěly smířit. Nabízí 
se otázka, zdali je v tomto případě termín impérium (empire) adekvátní. 
Má-li vyjadřovat centralistický charakter řízení státu, který nespočívá 
na obecném konsensu, dlužno podotknout, že vztah centrum–periferie je 
z pohledu druhého členu asi vždy pociťován jako poněkud „imperiální“.

Judsonova práce vyniká propojením politických, sociálních, hospodář-
ských a kulturních dějin. Je založena na úctyhodném portfoliu literatury. 
Pojednává o dějinách habsburské říše z pohledu státu a jeho občanů jako 
celku, ne z hlediska českých politických elit a jejich státoprávních poža-
davků, a to je dobře. Ve všech kapitolách je věnováno hodně pozornosti 
Uhrám a vedle nich i dalším provinciím. Kniha odhaluje především to, 
jak byla společnost ve druhé polovině 19. století stále více zaangažována 
na chodu státu, jak se zdokonaloval občanský servis a jak sílila ochrana 
ze strany státu. Slovy Karla Rennera, vedl se boj o stát, ne proti státu.10

Pieter M. Judson napsal monografii na téma, které v posledních letech 
rozpracoval formou přehledových studií Gary B. Cohen.11 Je proto na místě 
skončit Cohenovými výstižnými slovy: „The growing engagement and indeed 
investment of individual citizens and societal interests in the institutions of the 
Austrian state structure, its legislative bodies, judicial processes, public service, 

9 K tomu viz Z a h r a ,  Tara: Kidnapped Souls. National Indifference and the Battle for 
Children in the Bohemian Lands, 1900–1948. Ithaca – London 2008 (třetí kapitola).
10 R e n n e r ,  Karl: Der Kampf der österreichischen Nationen um den Staat. Leipzig 1902.
11 Viz dvě jeho studie citované v pozn. 3 a rovněž C o h e n ,  Gary B.: Společnost, 
politický život a vláda v pozdně imperiálním Rakousku: zamyšlení nad novou syntézou. Český 
časopis historický 102, 2004, s. 745–764.
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and administrative apparatus surely sustained some level of loyalty to that state 
among diverse elements of the population. It is no easy task, however, to determine 
just what was the character and strength of that loyalty for particular groups at 
various times […].“12

Doufejme, že se dočkáme českého překladu Judsonovy knihy, neboť 
v době, kdy je nám ze všech stran stavěna na odiv vskutku nezištná láska 
k národu (národní dopravce, národní tým podporovaný uvědomělou 
komunitou sázkařů apod.), je vyzdvihování racionálního a oboustranně 
prospěšného vztahu občana a státu určitě zapotřebí. Pavel Kladiwa

*

12 C o h e n ,  G. B.: Citizenship and Nationality in Late Imperial Austria, s. 221–222.

Václav M a t o u š e k  –  Tereza 
B l a ž k o v á  (edd.): Les a industria
lizace
Praha,  Togga,  spol.  s  r.  o.,  2015  (Steam, 
sv. III), 240 s., ISBN 978-80-7476-091-4

V loňském roce přibyla hrstka pub-
likací z oblasti dějin lesů a lesnictví u nás. 
To je věc nebývalá. Konečně se po dlouhé 
době zdá, že tato sféra bude lépe chápána 
i zapojena do hospodářských dějin a nadále 
rozvíjena.

Anotovanou knížku otevírá Jiří Woitsch, 
náš nejlepší odborník na lesnickou historio-
grafii, fundovaným příspěvkem s názvem 
„Les v době industrializace – mezi tradicí 
a modernou“ (s. 7–14). Shrnul cestu k pro-
sazení moderního lesnictví, zaměřeného 
na produkci dřevní suroviny, les představil 
také jako specifický výrobní prostor a plé-
doval pro interdisciplinární přístupy v bá-
dání na dané téma. V další stati se Pavel 
Dufek zaobírá osudem režijních pil a dalších 
provozů na zpracování dřeva za meziváleč-
né pozemkové reformy v českých zemích 
(s. 15–31). Při rozboru množiny převážně 
lesnatých velkostatků různých vlastníků, od-
lišné výměry a lokalizace (19 celků; údaje 
o nich vypsal z nepublikovaných pramenů 
uložených v Národním archivu), zjistil, že 
zmíněné provozy se majitelé snažili ve vlast-
nictví za každou cenu podržet a také jim byly 
v drtivé většině ponechány.

Jitka Jonová ve svém textu (s. 33–45) 
prezentovala alespoň dílčí informace o lesnic-
tví rozlehlé olomoucké arcidiecéze, tamním 

arcibiskupovi a ojedinělém, puntičkářském 
zvelebiteli hospodářství Theodoru Kohnovi 
(1845–1915) či o lesníkovi Josefu Konšelovi 
(1875–1958). Theodor Kohn vyslal mladé-
ho schopného kněze studovat na vídeňskou 
lesnickou fakultu. Postupem doby se z něho 
stal povolaný praktik, vysokoškolský učitel 
a – jak se ukázalo – jeden z nejvýznamněj-
ších reprezentantů české lesnické vědy. Jan 
Pařez si ve své studii zvolil za předmět zájmu 
značně archeologizované industriální objekty 
v Novohradských horách (s. 47–58). Tam 
kdysi velkostatkáři Buquoyové a nájemci 
provozovali papírnu, mlýny, pily, hamry, 
železárny i sklárny, podniky, které ve velkém 
konzumovaly dřevo. Dvojice autorů Přemysl 
Bobek a Václav Matoušek detailně popsala 
a zdokumentovala archeologicko-botanický 
výzkum reliktů pálení dřevěného uhlí v Bra-
nově u Rakovníka (s. 59–84), a to na kopci 
Mokřinka, kde bylo identifikováno sedm 
desítek milířišť bez obvyklé vazby na zdro-
je vody. Jinde, na lesnatém Křivoklátsku, 
velkostatkoví uhlíři zásobovali značnými 
kvanty dřevěného uhlí režijní hutní podniky 
i odběratele v zahraničí a těžili z dobrodiní 
vlastních podpůrných pokladen, jak ve své 
stati nastínila Kristýna Kaucká (s. 85–94).

V následujícím textu Tereza Blažková 
přehledně pojednala o plávce dřeva a do-
pravních zařízeních využívajících vodní 
sílu v českých horách, především na Šu-
mavě (s. 95–131). Mluví se o dvou velkých 
a dnes památkově chráněných systémech 
(schwarzenberská plavební stoka a Vchy-
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nicko-tetovský plavební kanál), které při-
nejmenším v 19. století umožňovaly spojení 
s Dunajem a Vltavou, takže zatím prakticky 
nedotčené šumavské lesy začaly uspokojo-
vat značnou část poptávky po palivovém 
dřevu ve výrobních podnicích ve Vídni, 
Praze a v jejich okolí. Druhý kanál stu-
dovala industriální archeoložka Tereza 
Blažková podrobně; na základě heuristiky 
i povrchového (terénního) výzkumu po-
psala změny v krajině, porostech, osídle-
ní i infrastruktuře. Vodní dopravě dřevní 
suroviny, avšak tentokrát na značně lesna-
tém a také hornatém středním Slovensku, 
se věnovala Tatiana Figurová (s. 133–153). 
V oblastech Horní Oravy (bývalého Orav-
ského komposesorátu), Černého Váhu 
a Horehroní shledávala povětšinou zbytky 
uměle vytvořených nádrží (tajchy, klauzy, 
klauzury, švele), hrází, plavebních komor, 
vodních a suchých smyků na dřevo. I v této 
části Karpat na počátku 20. století dopravu 
nenahraditelné suroviny převzaly forman-
ské povozy a železnice.

Martin Golec ve své studii (s. 155–180) 
představil tvůrce a koncepci úpravy krasové 
oblasti, krajinného areálu nad Brnem, lich-
tenštejnský krajinářský park mezi marián-
skými poutními místy od konce 18. století. 
Šlo nejen o Vranov a Křtiny, ale dále také 
o Adamov (kde už vyhlídka Kolonáda či 
lovecký zámek se zahradou i parkem, obo-
ra a romantická železárna bohužel dlouho 
neexistují), huti malého rozsahu, jeskyně-
-salety, umělé mohyly, mosty, odpočivadla, 
ruiny hradu anebo hustou síť stezek a vozo-
vých cest (turistické Moravské Švýcarsko). 
Nina Milotová popsala lesy v zemědělském 
regionu Roudnice nad Labem (s. 181–194), 
a to v době, kdy na Říp přicházeli národ-
ní pouti, politikové i umělci a kdy tu byli 
nejvýznamnějšími pozemkovými vlastníky 
Lobkovicové. Lesů s nepříliš rozmanitou 
druhovou skladbou tu rostlo vcelku málo. 
V posledních desetiletích 19. století byl 
uctívaný kopec velkým nákladem zales-
něn, takže podtrhl „krásu krajiny“, stal se 
„vodojemem“ i „útočištěm“ zvěře a ptactva. 
Do Roudnice bylo splavováno jihočeské 
dříví, vyvíjely tu činnost dvě parní pily, 
k nimž přibyla korkařská výroba.

V závěrečné stati (s. 195–197) Václav 
Matoušek odtušil, že v době industriali-

zace (komplexní modernizace) byly lesy 
nuceny plnit několik důležitých funkcí, 
jež nešlo mnohokrát uspokojivě sladit. 
To je stále neobyčejně aktuální. Kniha je 
doplněna soupisem pramenů a literatu-
ry (s. 199–215), zeměpisným a jmenným 
rejstříkem, obsáhlým souhrnem v angličti-
ně (s. 225–236) a zběžným představením 
autorů studií (s. 237–240). Útlá brožovaná 
knížka na žlutém papíře s desítkou textů 
povětšinou mladých autorů je příspěvkem 
k bádání o proměnách krajiny i životního 
prostředí či o ochraně přírody a také sig-
nálem obnovy zájmu o dějiny jak turistiky, 
tak i lesů a lesnictví, který u nás navzdory 
trendu ve světě byl v uplynulém půlstoletí 
záměrně oslaben a málem vykořeněn. Tě-
šíme se na další podobné počiny.

 Gustav Novotný

Martin A s c h e n b r e n n e r :  Dvůr 
císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařov
ny Marie Anny v Čechách (1848–1884)
Česká Lípa, vlastním nákladem 2015, 168 s., 
ISBN 978-80-260-8549-2

Osoba císaře Ferdinanda V. Dobroti-
vého je stále v obecném povědomí spoje-
na s představou o nesvéprávném člověku, 
a to i přes knihu Gerda Hollera, který tento 
obraz zcela vyvrátil podrobným rozborem 
lékařských zpráv o císařově zdravotním 
stavu (Ferdinand I. Praha 1998). Proto je 
velmi přínosné, že se objevila nová práce, 
která mapuje neznámé aspekty života to-
hoto téměř zapomenutého, ale především 
zkarikovaného panovníka a jeho okolí.

Studie Martina Aschenbrennera, který 
tomuto panovníkovi a jeho okolí dlouho-
době věnuje pozornost, se zabývá dvorem 
císařského páru po vynucené abdikaci 
v roce 1848 a jeho přesídlení do Prahy. 
Zpřesnit dosavadní data a získat přehled 
a nové informace umožnilo zpřístupnění 
archivního fondu Úřad nejvyššího dvorské-
ho hofmistra císaře Ferdinanda v Národním 
archivu. Tento fond je pro poznání dvora 
klíčový, protože nejvyšší hofmistr stál v jeho 
čele, takže všechny důležité činnosti pro-
bíhaly pod jeho gescí. Práce pojednává 
nejdříve o zrodu dvora po příjezdu býva-
lého panovníka do Prahy začátkem pro-
since 1848 a o jeho následném formování  
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v přechodném období, než bylo roku 1850 
definitivně kodifikováno jeho ustavení. 
Tehdy byl oddělen od dvora vídeňského 
a došlo také k stanovení jeho personální 
systematiky, včetně platů, příplatků a dal-
ších požitků či možných náhrad. Praha, 
která byla vybrána zpočátku provizorně, 
se stala jeho hlavním sídlem.

Výklad náplně jednotlivých funkcí 
u dvora postupuje přirozeně od nejbližšího 
okolí císaře a císařovny, od nejdůležitějších 
hodnostářů jejich dvora, až k osobám, které 
s tímto užším kruhem přicházely do styku 
méně, případně jen příležitostně. Autor čte-
náře především na základě archivních pra-
menů velmi zasvěceně seznamuje nejprve 
s nejvyšším hofmistrem, s komořími a po-
bočníky císaře, s hofmistryní císařovny, jejími 
dvorními dámami, sekretáři, lékaři, kněžími 
a personálem knihovny, stejně jako s nejbliž-
šími služebníky vnitřního dvora. Následně se 
věnuje organizaci dalších částí tzv. vnějšího 
dvora, tedy provozům a osobám, které již 
nebyly v bezprostřední blízkosti veličenstev, 
ale představovaly nedílnou a podpůrnou sou-
část celého dvorního aparátu. Šlo o sálové 
lokaje a dveřníky, dvorního zahradníka či 
technický personál, starající se o kuchyni, 
sklep, cukrárnu, stříbrnou a stolní komoru 
i o dvorní stáje. Následně autor pojednává 
o zaměstnancích císařových statků, letních 
sídel a o ostatních externích pracovnících.

V těchto kapitolách je podrobně 
popsán smysl každé z funkcí a také jsou 
představeni konkrétní lidé, kteří je zastávali 
a postupně se v nich střídali. Autor u každé 
osoby sleduje její úřední činnost, problémy, 
které výkon dané funkce přinášel a s nimiž 
bylo třeba se vypořádávat, ale také její ži-
votní osudy. Mnohdy se neomezuje pouze 
na období služby u dvora, ale zachycuje již 
předcházející (případně následující) karié-
ru. Při popisu nejbližšího okolí bývalého 
císaře a jeho manželky si lze povšimnout, 
že jejich dvůr byl svou strukturou zaměřen 
především na zajištění pohodlí páru i jeho 
důstojného života po abdikaci. Na konec 
každé z těchto kapitol je přidán přehled-
ný soupis jmen osob, které příslušný úřad 
zastávaly, i s podrobným časovým vymeze-
ním jejich funkce. Členy dvora lze nalézt 
v přehledném „Slovníčku osob“, umístěném 
v podobě přílohy na konci publikace. 

Významnou součást života císařského 
páru tvořily také pobyty na letních sídlech, 
která měl bývalý panovník k dispozici v Plo-
skovicích a Zákupech (císařovna trávila léto 
nejprve v Benátsku a teprve po jeho ztrátě 
roku 1859 doprovázela manžela). Tento 
aspekt vystupuje v textu na různých místech 
výkladu týkajícího se nositelů těch funkcí, 
k jejichž náplni patřila povinnost dopro-
vázet císaře, případně i s jeho manželkou, 
na jmenovaná sídla. Autor rekonstruuje 
všechny fáze, kterými tyto cesty procházely, 
a představuje okolnosti, jež do nich mohly 
zasahovat a ovlivňovat je.

V těchto kapitolách se dozvídáme 
množství informací nejen o personálním 
obsazení, ale především o dalších podrob-
nostech sociálních aspektů společnosti. 
Například i to, že výše mzdy byla přímo 
úměrná blízkosti služby u císařského páru, 
že císař mnohým služebníkům ze svého 
doplácel mzdu stanovenou z Vídně, nebo 
skutečnost, že po smrti Ferdinanda Dobroti-
vého v roce 1875 (respektive jeho manželky 
roku 1884) byli příslušníci dvora penziono-
váni. To bylo významné zejména pro nej-
bližší část služebníků, kteří většinou byli 
ve věku srovnatelném se stářím veličenstev. 
Ocitnout se bez prostředků by pro ně zna-
menalo existenční pohromu. Že ale nebylo 
vše ideální, plyne ze zachycení různých afér 
nebo deliktů. Při líčení rozmanitých rovin 
dvorského života, jakož i lidských osudů 
nám tak autor dává možnost nahlédnout 
do každodennosti chodu dvora měrou ne-
bývale velikou.

Významnou součástí díla je bohatá ob-
razová příloha, v níž jsou reprodukovány 
dochované portréty osobností zmiňovaných 
v textu nebo obrázky architektonických ob-
jektů či stavebních detailů, ale také ukázky 
písemného materiálu, který výmluvně ilu-
struje provoz dvora. Ve srovnání s jinými 
publikacemi zaujmou poměrně obšírné 
popisy pod obrázky. Jejich délka je však 
ku prospěchu věci, protože autorovi umož-
ňují komentovat zobrazené, a upozornit tak 
čtenáře na významné podrobnosti, které by 
nezasvěcenému oku, neznalému navíc reá-
lie, velmi snadno unikly. 

Kniha ve svém celku přináší plastický 
pohled na každodenní fungování a personál 
dvora císaře Ferdinanda Dobrotivého a jeho 
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manželky Marie Anny v době po abdikaci 
roku 1848. Je výsledkem poctivé archivní 
práce a přináší velké množství informací, 
které jsou strukturovány tak, že se čtenář 
v textu neztrácí. Významná je také skuteč-
nost, že její autor je profesí gymnaziální 
učitel dějepisu. Tím upomíná na dřívější 
běžnou praxi konce 19. a první poloviny 
20. století, kdy středoškolští profesoři byli 
běžně publikačně činní a stáli za vznikem 
mnoha významných prací.  Zbyněk Sviták 

Vojtěch K e s s l e r  –  Josef Š r á 
m e k :  Requiem za rytíře. Jezdecká 
srážka u Střezetic 3. 7. 1866
Hradec Králové, Komitét pro udržování pa-
mátek z války roku 1866, 2016, 150 s., ISBN 
978-80-904841-6-0

U příležitosti 150. výročí prusko-ra-
kouské války (1866) vznikla publikace 
věnovaná jedné z nejznámějších epizod 
tohoto ozbrojeného konfliktu a vůbec jedné 
z posledních významných jezdeckých bitev 
v dějinách. Zpracování tématu se ujalo již 
osvědčené autorské duo – Vojtěch Kessler 
z Historického ústavu Akademie věd České 
republiky, v. v. i., a Josef Šrámek z Muzea 
východních Čech v Hradci Králové se téma-
tem zabývají již delší čas. Zárukou kvality 
jsou také lektoři, jimiž se stali profesor Vít 
Vlnas a znalec novodobých vojenských dě-
jin doktor Jiří Hutečka.

Monografii věnovanou „padlým koním 
i jezdcům“ z války roku 1866 uvozují úryvky 
z básně Fráni Šrámka Raport a z Baarova ro-
mánu Jan Cimbura. Na zadní straně přebalu 
je otištěn úryvek z posudku od Víta Vlnase. 
Ten se zamýšlí nad symbolem kavaleristů 
jako pokračovatelů rytířské tradice, kteří se 
i v protomoderní době rozvíjející se indus-
trializace střetávali v boji muže proti muži. 
Vít Vlnas zdůrazňuje také další výrazný mo-
tiv střezetické srážky, jímž je sebeobětování 
rakouského jezdectva pro zajištění konsoli-
dovaného ústupu zbytku poražené armády. 
(Nejde ostatně o zjev nikterak ojedinělý, 
vždyť o pouhých šest dní dříve prokázali 
svým spolubojovníkům obdobně heroickou 
službu rakouští huláni v čele s Moritzem 
von Lehmann v bitvě u Osvětimi.)

Navzdory poněkud patetickému vy-
znění samotného názvu i Vlnasovy esejis-
tické stati nemá recenzovaná práce tendenci 
sklouzávat k melodramatičnosti či bulvár-
nosti. Text je psán věcně, přehledně a sro-
zumitelně, s využitím rozsáhlého souboru 
použitých zdrojů, především dobového 
tisku a literatury. Základní text doplňují 
graficky oddělené medailonky aktérů váleč-
ných událostí. Kniha ve stručnosti popisuje 
příčiny a průběh války a srovnává rakous-
ké vojsko s pruskou armádou. Dále autoři 
rozebírají průběh bitvy u Hradce Králové 
s přihlédnutím k nasazení jezdectva. Samo-
statná kapitolka přibližuje charakter krajiny, 
v níž se boje odehrávaly. 

Následuje popis samotné střezetické 
řeže doplněný přehledem ztrát. Další krát-
kou kapitolu zamýšlející se nad významem 
srážky a jejím hodnocením současníky i ba-
dateli autoři věcně nazvali „Po bitvě je kaž-
dý generálem“. Značný prostor je věnován 
reflexi boje u Střezetic v kolektivní paměti; 
zevrubně je popsán jak odraz události v li-
teratuře, tak vznik a vývoj pomníků v okolí 
bojiště, kde se symbolickým vyvrcholením 
úsilí o důstojné uctění padlých měla stát 
aktuální snaha vydavatelské instituce o zbu-
dování reprezentativního monumentu. (Ten 
byl u Střezetic odhalen v červnu 2016, pár 
měsíců po vydání knihy.)

Na závěr je zařazen exkurz věnovaný 
výzbroji a výstroji bojujících armád. Vhod-
nější by však patrně bývalo bylo začlenit 
tuto stať mezi úvodní kapitoly knihy. Taktéž 
je škoda, že autoři nevěnovali samostatnou 
pozornost úloze jezdectva v dobové strate-
gii, případně analogiím s jinými jezdeckými 
bitvami 19. století. Lépe by tak vynikla role 
střezetické srážky v dějinách vojenství. Další 
drobná výtka se týká jistých hodnotících 
pasáží, zkomponovaných zejména do me-
dailonků vojenských velitelů. Ocenit je na-
opak třeba bohatý ikonografický materiál. 
Publikaci doplňují také resumé v angličtině 
a v němčině.

Celkově lze knihu hodnotit jako 
přínosný příspěvek k vojenským dějinám 
habsburské éry, jež jsou oficiálními vojen-
skohistorickými institucemi v tomto státě 
poněkud opomíjeny. Ondřej Kolář
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Otakar K i r s c h :  (Po)zapomenutí 
nositelé paměti. Německé muzejnictví 
na Moravě
Brno, Paido 2014, 282  s.,  ISBN 978-80- 
-7315-249-9

Muzea a muzejní spolky hrály význam-
nou úlohu (nejen) ve středoevropském pro-
storu 19. a 20. století při rozvoji společnosti, 
vědeckého bádání a v rámci modernizač-
ních procesů. Zejména v 19. století nále-
žely vedle existujících univerzit k respek-
tovaným vědeckým institucím, rozvíjejícím 
širokou paletu výzkumných aktivit od his-
torie, archeologie a etnologie až po botani-
ku, zoologii či geologii. Zvláště historické 
vědy a oborové sbírky sloužily k podpoře 
emancipačních snah jednotlivých národ-
ností v mnohonárodnostním státě. Vědec-
ké poznatky i poutavé sbírkové předměty 
měly přispět k identifikaci jedince s jeho 
regionem i etnikem. 

Zatímco historii jednotlivých předních 
muzeí v českých zemích, jejich význam-
ným osobnostem i českému muzejnictví 
byla pozornost věnována, jazykově ně-
mecké muzejnictví stálo doposud v uve-
deném teritoriu na samém okraji zájmu. 
O to záslužnější je publikace brněnského 
historika a muzeologa Otakara Kirsche 
z Ústavu archeologie a muzeologie Filozo-
fické fakulty Masarykovy univerzity. Kniha 
vychází z jeho disertační práce, kterou autor 
upravil a doplnil. Téma německých muzeí 
a muzejnictví teritoriálně omezil na Moravu 
v tehdejších zemských hranicích a rozpra-
covává je od osmdesátých let 19. století, 
kdy došlo k výraznější národnostní dife-
renciaci též v muzejní oblasti, až po zánik 
německého muzejnictví v Československu 
roku 1945, s přesahem do problematiky 
sudetoněmeckých muzejních spolků v Ra-
kousku a v západním Německu. 

Otakar Kirsch rozdělil knihu do čtyř 
hlavních celků: oddíl věnovaný přímo 
vzniku a rozvoji německo-moravského 
muzejnictví, kapitola, která zkoumá správu 
a hospodaření daných muzeí, část zabýva-
jící se podrobněji činností muzeí a oddíl 
zaměřený na muzejní pracovníky. V analýze 
historie německo-moravského muzejnictví 
ukazuje posun ve vnímání a fungování mu-
zejních institucí spjatý s koncem 19. století, 
spočívající ve změně důrazu na rozvoj vědy 

v akcentování výchovně-vzdělávací činnosti. 
Dalším procesem byla sílící nacionální se-
parace německých a českých muzeí na Mo-
ravě. Tato skutečnost přitom nijak nevybo-
čovala z obecné situace na Moravě, spíše 
ji kopírovala. Střetávání obou zemských 
národů se přelilo z politiky do prakticky 
všech forem veřejného života a začaly se 
ostřeji vymezovat hranice podle jazykového 
kritéria. Konkurence a soupeření Němců 
a Čechů však měly i pozitivní efekt v po-
době stále rostoucího množství nejrůzněj-
ších (především však vlasteneckých) muzeí 
v markrabství. Podle autora v průběhu celé-
ho sledovaného období vzniklo minimálně 
padesát muzeí, o jejichž založení a činnost 
se zasloužili moravští Němci. Německá mu-
zea na Moravě hledala inspiraci v Německu 
či v rakouských zemích a začala vzájemně 
spolupracovat pod vedením schopného or-
ganizátora Julia Leischinga z Moravského 
uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Jed-
ním z důležitých výsledků užší kooperace 
bylo vytvoření Svazu německo-moravských 
místních muzeí. 

Rozkvět německojazyčných muzeí 
na Moravě však skončil nedlouho po roz-
padu Rakouska-Uherska a vzniku Česko-
slovenska. České politické kruhy postupně 
převzaly moc nad radnicemi klíčových měst 
Moravy a následně také ovládly místní mu-
zea. Nezasvěcený čtenář by si mohl myslet, 
že odstoupení pohraničních oblastí po Mni-
chovu v roce 1938 a okupace českých zemí 
roku 1939 měly na německé muzejnictví 
na Moravě pozitivní dopad, ale tak jedno-
značné to nebylo. Němci sice ovládli počeš-
těná muzea i některé české instituce, avšak 
vlivem administrativního rozčlenění histo-
rického území Moravy na tři oblasti a také 
válečných událostí došlo celkově k útlumu 
muzejních aktivit. Konec války a následný 
odsun německého obyvatelstva znamenal 
pochopitelně též zánik německého muzej-
nictví na Moravě. V omezené míře došlo 
k pokračování jeho tradic v sudetoněmec-
kých muzeích a spolcích na území Rakouska 
a západního Německa. 

V oblasti správy muzeí hrály zásadní 
úlohu muzejní spolky a kuratoria. Postup-
ně sílil vliv samospráv, což muzeím zajistilo 
pravidelnou finanční podporu a prostory 
pro činnost. Pokud jde o finance, situace 
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v muzejnictví před sto lety se příliš neli-
šila od té současné – řada institucí trpěla 
nedostatkem finančních prostředků, což se 
negativně odráželo v jejich aktivitách. Ty 
se ovšem modernizovaly – větší důraz než 
dříve byl kladen na prezentaci a edukaci. 
Náplň práce muzeí zahrnovala vedle vlastní 
sbírkotvorné činnosti právě prezentaci for-
mou expozic a výstav, přednášky či vědecké 
a publikační aktivity. 

Otakar Kirsch sestavil zajímavou typo-
logii muzejních kustodů, přičemž ke kaž-
dé kategorii přiřadil klíčové reprezentanty. 
Čtenář zde nalezne například organizátora 
(Julius Leisching), teoretika (Otto Schier), 
vědce (Anton Rzehak, Hugo Iltis), specia-
listu (Rudolf Prisching, Vinzenz Reimer) 
či sběratele (Heinrich Laus). Své místo 
zde nalezla i poněkud kontroverzní osoba 
JUDr. Alfreda Fischela, německožidovské-
ho brněnského advokáta a zároveň kustoda 
uměleckohistorických sbírek Moravského 
zemského muzea v Brně. Náležel mezi ra-
dikální nacionalisty a výrazně se vymezo-
val vůči Čechům. Patrně díky své průpravě 
v politice (stal se poslancem moravského 
zemského sněmu) se nebál ostře vstupo-
vat do střetů za ochranu německých zájmů. 
S jistou nadsázkou by se v jeho případě 
dalo použít místo typologického pojmeno-
vání „bojovník“ označení „rváč“. 

Autor má velký přehled o problema-
tice, což vyplývá i z rozsáhlého seznamu 
pramenů a literatury. Mezi zjevné klady pu-
blikace patří také jmenný, místní a věcný 
rejstřík, který čtenáři v knize s množstvím 
osob a lokalit významně usnadní práci. 
Určitou slabinou knihy je nízká kvalita ob-
razových příloh a u některých vyobrazení 
též značně malé rozměry. Kvůli tomu má 
řada (jinak zajímavých) fotografií významně 
nižší vypovídací hodnotu.

Na závěr lze konstatovat, že se Ota-
karu Kirschovi podařilo nastínit zajímavý 
a plastický obraz německého muzejnictví 
na Moravě v období od konce 19. století 
do poloviny 20. století. Zaplnil tak nejen 
bílé místo v dějinách muzejnictví v českých 
zemích, ale přispěl i dalším dílkem do mo-
zaiky česko-německých vztahů na Moravě.

Martin Rája

Petra M e r t o v á :  Textilní tvorba br
něnských firem
Strážnice, Národní ústav lidové kultury 2015, 
146 s., ISBN 978-80-88107-06-4

Na otázku, co zbylo z kdysi velkole-
pé slávy brněnského vlnařského průmyslu, 
který v období průmyslové revoluce učinil 
město Brno největším průmyslovým cent-
rem na Moravě, významným pro celou mo-
narchii, by se v současné době tazatel jistě 
dočkal odpovědi, že jen opuštěné budovy 
továren odsouzené k demolici, nevelké 
množství zachráněných textilních strojů 
a nástrojů v muzeích a torzovitý archivní 
materiál z činnosti jednotlivých firem, ať 
již z období do znárodnění, nebo z doby 
socialismu. Jsou zde však ještě artefakty, 
u nichž lze vést spory o to, zda je považovat 
za předměty dvourozměrné, či trojrozměr-
né, a tedy zda patří do archivů, či muzeí, 
a to jsou textilní vzorníky vyráběných tka-
nin. Vzorky textilií se objevují v úředních 
spisech jako jejich přílohy již od poloviny 
18. století, kdy se stát začal prostřednictvím 
komerčních úřadů intenzivněji zajímat o vý-
robu a obchod. Jednotlivé textilní firmy 
pak pro svoji potřebu i za účelem obchodu 
začaly sestavovat vzorníky nabízených vý-
robků, obsahující v podobě obdélníkových 
ústřižků tkaniny všech vyráběných vzorů 
a barev. Z činnosti brněnských vlnařských 
firem a národních podniků Vlněna a Mo-
silana pochází vzorníky uložené dnes jako 
sbírky na třech místech v Brně, konkrétně 
v Moravském zemském archivu v Brně, 
svým rozsahem největší ve fondu G 605 
Sbírka vzorníků vlněných látek, v Technic-
kém muzeu v Brně a v Moravské galerii 
v Brně (viz též Smutný, Bohumír: Textilní 
vzorníky v archivních fondech MZA v Brně. 
In: Matušíková, Lenka – Kahuda, Jan – 
Smitka, Jiří (edd.): Průmysl – město – ar-
chiv. Archivy a dokumentace průmyslového 
dědictví. Praha 2013, s. 199–216).

O dějinách brněnského vlnařství, jed-
notlivých firmách, významných podnikate-
lích a procesech odrážejících hospodářské 
a sociální poměry v souvislosti s politickým 
a hospodářským vývojem státu bylo již na-
psáno mnohé z toho, co se dalo o Morav-
ském Manchesteru zjistit. V knize Petry 
Mertové je však čtenářům dopřáno pohléd-
nout na daný problém z jiné stránky, tedy 



502

L I T E R A T U R A

prostřednictvím továrních výrobků v podo-
bě vlněných tkanin, i když je tento výzkum 
časově omezen lety 1918 až 1940. Autorka 
se ujala nesnadného úkolu dešifrovat jed-
notlivé tkaniny vyráběné v uvedeném ob-
dobí a uložené ve sbírce vzorníků Tech-
nického muzea v Brně za pomoci textilních 
odborníků Aleny a Ludvíka Holznerových, 
jejichž odborné rady jí pomohly určit jed-
notlivé tkaniny, jejich složení, textilní vazby 
a kolekce pro jednotlivá roční období.

Úvodem autorka objasnila, za jakým 
účelem kniha vznikla: záměrem bylo před-
stavit produkci vybraných brněnských fi-
rem v uvedeném období na konkrétních 
vzorcích tkanin. Nešlo o pouhé mapování 
vlnařského podnikání, ale hlavním cílem 
bylo podat popis a rozbor doložených 
příkladů textilní tvorby v podobě katalo-
gů a vzorníkových knih. Ačkoliv větší část 
publikace tvoří ukázky kolekcí 24 význam-
ných brněnských vlnařských firem, jsou 
pro dějiny brněnského vlnařství důležité 
také oddíly, které jim předcházejí. V ka-
pitole „Podmínky vlnařské výroby v Brně 
do roku 1940“ autorka podala stručný 
přehled dějin brněnského soukenictví 
a vlnařství od cechovní a manufakturní vý-
roby po tovární produkci s jejich vzestupy 
i pády, zaměřený však především na dva-
cátá a třicátá léta 20. století a podmínky 
na domácích i zahraničních trzích. Poučná 
je pro čtenáře především kapitola věnovaná 
vlnařské technologii. Zde autorka sleduje 
celý výrobní proces, popisuje zejména fun-
gování přádelny a tkalcovny či technologii 
závěrečné úpravy látek, přičemž objasňuje 
některé její speciální formy (ratinování, 
velurování, apretace, dekatování apod.), 
typické právě pro tovární výrobu a dnes 
již veřejnosti málo známé. Pro názornost 
je text doprovázen fotografiemi a nákresy 
soudobých textilních strojů. 

Pánská móda z období 1918–1939 je 
obsahem další, neméně zajímavé kapitoly, 
která pojednává o vkusu v době první re-
publiky. Ten samozřejmě odrážel módní 
trendy, přicházející do Československa 
především z Francie, na něž musely brněn-
ské závody promptně reagovat, aby svými 
výrobky mohly konkurovat na zahraničním 
trhu. Jak je trefně poznamenáno, česká 
oděvní tvorba se vydala cestou nenápadné 

elegance, neboť krejčovské ateliéry a závo-
dy s odkazem na vlastní výrobní tradice 
nechtěly zůstat pozadu za světem. Móda 
první republiky nebyla jen výrazem elegan-
ce a estetického cítění, ale také vyjádřením 
kulturní a sociální příslušnosti. Elegance 
byla chápána jako morální závazek, neboť 
s oblečením mělo souviset chování a jedná-
ní. Dobová etiketa stanovila pravidla noše-
ní jednotlivých druhů pánského oblečení, 
ať již šlo o obyčejný oblek, skládající se 
ze saka a kalhot, nebo o slavnostní žaket 
a remington. Nové trendy do pánské módy 
přinášela také stoupající obliba sportu. Cel-
kově vládla tendence používat kvalitní ma-
teriál a dokonalé střihy. Spojení se světovou 
módou zprostředkovávaly také módní časo-
pisy vydávané v západní Evropě. Zdařilá je 
autorčina kapitola „Sezónní kolekce vlnař-
ských firem“, zpracovaná na základě sbír-
ky textilních vzorníků jednotlivých firem 
uložených v Technickém muzeu v Brně, 
v níž je ukázána zcela transparentní reakce 
domácí módy na francouzské a anglické 
vzory prostřednictvím tzv. zpravodajských 
kanceláří. V domácích poměrech byla dů-
ležitá účast na Pražských vzorkových vele-
trzích. Cenný je autorčin rozbor činnosti 
desinatérů a na ně navazujících vzorkařů 
spojený s analýzou sortimentu vlnařských 
tkanin a s ukázkami barevnic. 

Kolekce jednotlivých firem jsou v kni-
ze prezentovány podle jednotného sché-
matu. Pod protokolovaným názvem firmy 
je uvedena její brněnská adresa. Stručné 
historii firmy od jejího vzniku až po znárod-
nění je zde vždy věnována jedna stránka, 
přičemž text je doprovázen logem či vedu-
tou firmy převzatými z dobových firemních 
dokumentů. Poté následuje tří- až pětistrán-
kové představení kolekce tkanin s detailním 
popisem a rozborem vzorků. Publikaci uza-
vírá nezbytný souhrn v angličtině a seznam 
použitých pramenů a literatury.

Odborným pracovníkům, ale i zájem-
cům o historii brněnského vlnařství se tak 
dostává do rukou kniha nejen užitečná, ale 
i sličná svým grafickým ztvárněním, doplně-
ná barevnými obrázky, vytištěná na lesklé 
křídě a v potřebném formátu, jehož velikost 
dovolila vyniknout fotograficky zachyce-
ným brněnským tkaninám v celé jejich krá-
se. Je to kniha neobyčejná, dokumentující 
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nejen výrobní tradice brněnských vlnařů, 
ale také jejich výrobky, které se uplatnily 
na světových trzích. Kniha, atraktivní svojí 
podobou i svým obsahem, jistě udělá radost 
nejen autorce.  Bohumír Smutný 

Gustav N o v o t n ý :  Tři lesní inžený
ři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav 
Artner
Praha, Historický ústav 2015, 592 s., ISBN 
978-80-7286-246-7

Na jaře loňského roku vyšla kniha 
o Josefu Opletalovi (1863–1953), Karlu 
Šimanovi (1882–1957) a Gustavu Artne-
rovi (1890–1967), pozapomenutých osob-
nostech našeho lesnictví. Jde tedy o trojbio-
grafii, navazující na dlouholetou odbornou 
činnost autora. Monografie je postavena 
na chronologických přístupech soudobé 
biografistiky: osudy všech tří hlavních pro-
tagonistů se odvíjejí od rodinného zázemí 
přes studia, profesní a akademickou drá-
hu až po sklonek života; samozřejmě jsou 
také zachyceny v dobových souvislostech 
a v kontextu vývoje lesního hospodářství. 
Další témata, jako například jejich zahra-
niční studijní cesty či portrét dnes zapo-
menutého lesníka Huberta Pelikána, jsou 
rozebrány v samostatných podkapitolách. 
Připomenuta je i řada velkých osobností 
oboru, které svými myšlenkami, názory, 
postoji a díly ovlivňovaly lesnictví, mající 
kdysi vyšší prestiž a váhu než dnes.

Nepřekvapí, že všichni tři se znali a že 
se jejich odborné a lidské osudy protkáva-
ly. Novátoru, budovateli a člověku pevného 
charakteru Josefu Opletalovi je v předsta-
vované knize věnována největší pozornost, 
což podmínily jeho mnohostranná a dlou-
há životní dráha, organizační schopnosti, 
sepsání vlastních vzpomínek a nalezené 
pramenné podklady. Popis života a práce 
Karla Šimana a Gustava Artnera je naopak 
stručnější, což se týká rovněž cenných ma-
teriálů v přílohách. Tento prostor je určen 
především Opletalovým písemně zachyce-
ným promluvám a textům.

Josef Opletal pocházel z hanácké rodi-
ny středního rolníka, otec Karla Šimana pra-
coval jako zahradník na velkostatku v již-
ních Čechách a Gustav Artner se narodil 
německy hovořícímu sklářskému dělníkovi, 

jenž se usadil na jihovýchodní Moravě. Bu-
doucí lesní odborníci se od venkova odpou-
tali, po maturitě na českých středních ško-
lách vystudovali prestižní lesnický odbor 
ve Vídni a nastoupili profesní kariéry jako 
lesníci-praktici. Pak už následovaly jejich 
úřední, kantorské, odborné a vědecko-orga-
nizační dráhy ve státních službách. V tomto 
směru opět vyniká Opletalovo dlouhodobé 
působení v Bukovině (1887–1919), kde do-
konce dosáhl titulu dvorního rady a stal se 
odborníkem na inženýrské lesnické stavby, 
anebo budovatelská práce v Banské Bystri-
ci na Slovensku (1919–1921), v Praze či 
na území tehdy nově utvořeného školního 
lesního statku Vysoké školy zemědělské 
v Brně (dnes Mendelova univerzita). Jako 
svého nástupce na vysoké škole a na stat-
ku si Josef Opletal vybral Gustava Artne-
ra, který se výuce a vědecké práci věnoval 
taktéž po úspěšné lesnické praxi. Karel Ši-
man, původně učitel na nižší lesnické škole 
a spolkový činovník, zastával v meziválečné 
etapě jiné pojetí lesnické politiky než Jo-
sef Opletal; dal se ovlivnit přáními a zájmy 
vládnoucí agrární strany.

Gustav Novotný důkladně zpracoval 
získané informace a jeho maximálně objek-
tivní, zdařilé dílo o lesních odbornících, již 
spojují ve svém oboru stoletý časový úsek 
počínaje šedesátými lety 19. století, doplni-
ly rozsáhlé textové přílohy (mimo jiné co 
nejkomplexnější bibliografie všech tří in-
ženýrů), dále fotografická příloha, soupis 
četných pramenů a literatury (s. 313–353), 
anglický a francouzský souhrn či jmenný 
a místní rejstřík. Na závěr můžeme zdů-
raznit, že systematické zpracování života 
a působení významných lesních odborní-
ků ve státních službách přináší zajímavé 
podněty a může mít velký význam i pro 
současné lesnictví. Ondřej Horák

Pavel M a r e k :  Česká reformace 
20. století? K zápasu Církve českosloven
ské (husitské) o vizi moderního českého 
křesťanství v letech 1920–1924
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 
2015, 386 s., ISBN 978-80-244-4830-5

V loňském roce se na knižních pul-
tech objevila nová kniha olomouckého 
historika Pavla Marka. Ve shodě se svým 
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dosavadním výzkumem věnovaným počát-
kům Církve československé (husitské) se 
i v nové monografii zaměřil na tuto oblast 
a se svojí typickou precizností čtenáři před-
kládá podrobný vhled do nelehkých zápasů 
spjatých s počátky existence této specificky 
české církve. 

Už při letmém pohledu do obsahu je 
čtenáři patrné, že Pavel Marek zde zúročil 
svůj dlouholetý zájem o danou problema-
tiku a sledovanou monografií jej v podstatě 
korunoval. Kniha je rozčleněna nerovno-
měrně, ale zato logicky do tří hlavních cel-
ků. První z nich mapuje okolnosti vzniku 
Církve československé a klíčové události, 
které mu bezprostředně předcházely. Jde 
zejména o činnost reformně naladěné čás-
ti katolického kléru sdružené do Ohniska 
a posléze do Klubu reformních kněží. Sa-
motná schůze Klubu konaná dne 8. ledna 
1920 a následná proklamace nové církve 
pak tvoří vyvrcholení první (nejkratší) části. 

Část druhá, s ohledem na počet stran 
nepatrně bohatší, je věnována poměrům 
panujícím uvnitř i vně nově vzniklé círk-
ve. Prostřednictvím citací pramenů se zde 
dostalo prostoru textům, v nichž je vyjád-
řen názor na secesi uvnitř katolické církve. 
Vedle očekávatelné prezentace stanoviska 
Jednoty katolického duchovenstva, pa-
pežské kurie či českého episkopátu je pro 
čtenáře patrně nejlákavější vyjádření Jo-
sefa Šusty a Josefa Pekaře, publikované 
původně ve dvojici článků z doby krátce 
po 8. lednu 1920. Neméně zajímavý je však 
i ekumenický pohled, reprezentovaný ná-
zory některých církví či hnutí existujících 
v Československu na počátku dvacátých let. 
Následně autor obrací pozornost do nitra 
církve, a to ve snaze zachytit její organizační 
uspořádání, ovšem téměř výhradně se zde 
řeší otázka zabírání a opětovného navra-
cení kostelů. Pavel Marek se pokusil nejen 
faktograficky popsat okolnosti záboru, ale 
především přiblížit postoj státních úřadů, 
včetně několika návrhů možných řešení, 
jejichž realizace však značně pokulhávala.

Nejobsáhlejší část knihy (celkem té-
měř 200 stran) pak tvoří popis a analýza 
tzv. pravoslavné krize, která je v prostře-
dí Církve československé spjata přibližně 
s obdobím let 1921–1924. Skvěle jsou 
zde vystihnuty její jednotlivé fáze, od po-

čátečního navazování kontaktů se srbskou 
pravoslavnou církví a hledání společného 
jazyka až po vnitřní diferenciaci a názoro-
vý rozchod klíčových představitelů nové 
církve – Karla Farského a Metoděje Pavlí-
ka (Gorazda). Jednotlivé kapitoly přibližují 
dění v konkrétních letech a v jejich rámci 
autor za pomoci četných citací z pramenů 
přibližuje proměnlivost názorů, celkovou 
neujasněnost směřování církve i konflikty 
na osobní úrovni. 

Záměrem knihy je revidovat dosavadní 
výzkum počátků Církve československé, ze-
jména s ohledem na formování její věrouč-
né orientace či vlastního konceptu národní 
církve a na samostatnou etapu tohoto utvá-
ření v podobě zmíněné pravoslavné krize, 
během níž se církev vypořádávala s otáz-
kou svobody svědomí a nezávislosti. Závěry 
jsou postaveny na precizní práci s prameny 
různé provenience. Konkrétně jde zejména 
o stenografické záznamy z jednání reform-
ních kněží, posléze církevních sněmů, o ča-
sopiseckou produkci a v neposlední řadě 
o bohatou korespondenci mezi čelnými 
osobnostmi nové církve.

Knihu lze čtenáři jednoznačně dopo-
ručit – představuje završení a do určité míry 
i revizi dlouhodobého výzkumu a přináší 
ucelený pohled na specifickou nábožen-
skou problematiku prvních bouřlivých let 
po vzniku Československa.

Ester Pučálková

Jiří F r i e d l :  Generál Karel Lukas. 
Životní příběh severomoravského rodáka
Štíty, Pavel Ševčík – Veduta 2016, 222 s., 
ISBN 978-80-86438-60-3

Jiří Friedl, pracovník Historického 
ústavu Akademie věd České republiky, 
v. v. i., se již delší dobu úspěšně zabývá čes-
koslovensko-polskými vztahy ve 20. století. 
Jeho vůbec první publikací byla biografie 
generála in memoriam Karla Lukase, která 
nyní (po čtrnácti letech) vyšla v druhém, 
doplněném a opraveném vydání.

Život Karla Lukase odráží drama-
tické osudy, kterými prošlo Českosloven-
sko ve 20. století. Jako mladý se za první 
světové války dostal do československých 
legií, s nimiž se vrátil do nově vzniklého 
státu. Zůstal v armádě, ve které se zařadil 
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mezi elitní důstojníky generálního štábu. 
V roce 1938 nemohl bránit svoji vlast, 
a tak po její okupaci znovu bojoval v za-
hraniční armádě. Po osvobození pokračoval 
ve vojenské službě a o čtyři roky později 
se stal jednou z obětí komunistického re-
žimu, přičemž rehabilitace se dočkal teprve 
po roce 1989.

První čtvrtina knihy se věnuje období 
do odchodu Karla Lukase z okupovaného 
Československa. Přehledně zachycuje jeho 
vojenskou kariéru v legiích a v českosloven-
ské předválečné armádě. Samostatné pozor-
nosti je dopřáno jeho působení na Podkar-
patské Rusi na přelomu let 1938 a 1939.

Jiří Friedl se dále soustřeďuje na Lu-
kasovu pestrou činnost za druhé světové 
války. Již v létě 1939 byl pověřen úkolem 
dojednat přijetí bývalých československých 
interbrigadistů internovaných ve Francii 
do československé zahraniční armády. Poz-
ději působil jako náčelník štábu českoslo-
venské brigády ve Velké Británii, vojenský 
atašé u polské exilové vlády a pozorovatel 
vyslaný na bojiště v severní Africe a v Itá-
lii. V řadách britských tankových jednotek 
se tak jako jeden z mála československých 
důstojníků mohl seznámit s moderním způ-
sobem válčení. Konec druhé světové války 
ho pak zastihl ve funkci vojenského atašé 
ve Washingtonu. To vše je podrobně za-
chyceno na základě systematického studia 
četných českých i zahraničních archivních 
pramenů.

Podobně detailně jsou popsány i Lu-
kasovy osudy po roce 1945, například do-
sud neznámá epizoda spjatá s úsilím získat 
jadernou fyzičku Lisu Meitnerovou pro čes-
koslovenskou zpravodajskou službu, a sa-
mozřejmě jeho tragický konec v roce 1949, 
kdy byl zatčen Státní bezpečností a podro-
ben tak tvrdým výslechům, že na jejich ná-
sledky zemřel. Hlavním důvodem zatčení 
přitom byla snaha zmocnit se Lukasova 
značného majetku, včetně uměleckých děl 
a osobního automobilu.

Kniha o Karlu Lukasovi není jen jeho 
podrobným životopisem, ale také velmi za-
jímavým příspěvkem k druhému českoslo-
venskému zahraničnímu odboji na Západě. 
Čtenář nepochybně ocení jak výše zmíněné 
množství informací, tak její čtivost.

Pavel Šrámek

Jan R a n d á k :  V záři rudého kalicha. 
Politika dějin a husitská tradice v Česko
slovensku 1948–1956 
Praha, Nakladatelství Lidové noviny – Filo-
zofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
2015,  404  s.,  ISBN  978-80-7422-373-0 
(Nakladatelství Lidové noviny) a 978-80- 
-7308-597-1 (Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze)

Meno Jana Randáka je historickej obci 
nepochybne známe, prinajmenšom histo-
rikom novších dejín. Tento historik 19. a 
20. storočia, pôsobiaci na Filozofickej fakul-
te Univerzity Karlovej v Prahe, sa niekoľ-
ko rokov dozadu zviditeľnil knižkou Kult 
mrtvých.  Smrt  a  umíraní  v  revoluci  1848,1 
v ktorej uchopil revolučné obdobie pomo-
cou antropologických metód. 

Kniha V záři rudého kalicha je druhou 
Randákovou monografiou. Autor sa v nej 
chopil témy vzťahu komunistov a dejín 
a stanovil si nasledujúce ciele: 1) načrtnúť 
obrysy husitskej tradície po roku 1848; 
2) priblížiť oblasti využitia husitskej tradí-
cie a stratégie jej propagácie, aby poukázal 
na uplatnenie husitstva ako argumentu, vzo-
ru a nositeľa presadzovaných hodnôt a no-
riem; 3) odpovedať na otázku, k čomu mala 
husitská tradícia po tzv. Víťaznom februári 
slúžiť (s. 10). Pozrime sa teda na to, ako sa 
Jan Randák úloh, ktoré si vytýčil, zhostil. 
Pripomínam, že sa nebudem k Randákovým 
cieľom vyjadrovať v poradí, v akom som 
ich uviedol. 

Tému práce si autor ohraničil rok-
mi 1948 a 1956, epochou stalinizmu 
v Čes ko slovensku, pričom si je vedomý 
polemického charakteru určenia jej konca. 
Rok 1956 si stanovil pragmaticky (s. 15), ale 
myslím, že ho možno akceptovať. Po meto-
dickej stránke narábal s koncep ciou „Ge-
schichtspolitik“ a teóriou „kultúrnej hege-
mónie“ marxistického intelektuála Antonia 
Gramsciho. Na príklade využitia husitskej 
tradície sa Jan Randák pokúsil postih-
núť mechanizmy presadzovania teleologic-
kého výkladu dejín z pozície komunistickej 
moci, preukázať ich vzájomné previazanie 
v rôznych sférach spoločenského života 
a tým potvrdiť Gramsciho myšlienky. To 
znamená, že musel uchopiť širokú škálu 
rozličných foriem politického, spoločenské-
ho a kultúrneho života, čomu zodpovedajú 
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obsahy jednotlivých častí knihy. Bez úvodu, 
záveru a metodologickej partie je kapitol 
deväť a venujú sa takým oblastiam využitia 
husitskej tradície, akými boli historiografia, 
škola, osvetová činnosť, „socialistické vlaste-
nectvo“ a „proletársky internacionalizmus“, 
armáda a bojová tradícia, obraz nepriateľa 
atď. Rozsah témy je široký a autor si uve-
domuje, že nie je „v moci  jedného  bádate-
ľa  zhrnúť  látku  vyčerpávajúcim  spôsobom“ 
(s. 11).2 Jan Randák napriek tomu pre-
bádal veľké množstvo prameňov rôzneho 
typu, od úradných dokumentov cez den-
nú a periodickú tlač po propagandistické 
a ideologické brožúrky, o čom sa čitateľ 
knihy presvedčí v poznámkovom aparáte. 
Má na pamäti, že jednotlivé ideové výklady 
husitskej tradície, ako ich formulovali ideo-
lógovia komunistickej strany (socialistický, 
národný, bojový, ľudový atď.), sa v rôznych 
sférach ich presadzovania prelínajú, alebo 
nimi prechádzajú. Aby ich čitateľ bol schop-
ný rozlíšiť, koncipoval Jan Randák každú 
kapitolu ako čiastkovú štúdiu s rovnakou 
štruktúrou a vyjadril vieru, že takýto postup 
nebude pôsobiť príliš mechanicky a repe-
titívne (s. 14). Lenže postup repetitívne 
vyznel. Po čase začína nudiť a vzbudzovať 
pocit, že človek číta len to isté, aj keď viaza-
né na inú sféru života spoločnosti. Niektoré 
kapitoly mohli byť z knihy vyňaté,3 avšak 
okrem dvoch (akokoľvek môže byť výber 
subjektívny): „Husitské a socialistické vlas-
tenectví“ (s. 203–235) a „Husitská země“ 
(s. 236–274). V prvej menovanej kapitole 
nezaujme ani tak akcent na národno-ľudo-
vý a vlastenecký motív, ako využitie husit-
sko-ľudového motívu vo vzťahoch s inými 
krajinami Východného bloku, hlavne s Ne-
meckou demokratickou republikou (NDR). 
Vzhľadom na skúsenosť z druhej svetovej 
vojny a na to, že český národný naratív ur-
čil za hlavného nepriateľa Nemcov, bolo 
legitimovanie vzťahov s NDR veľmi kom-
plikované, lebo časť Nemcov už nemohla 
byť prezentovaná ako nepriateľ. Na vytvo-
renie predstavy internacionálneho bratstva 
medzi českým a nemeckým „ľudom“ bola 
využitá práve husitská tradícia, najmä jej ľu-
dový prvok (s. 214–217, 224–225). Druhá 
spomenutá kapitola môže byť inšpiratívna 
po metodologickej stránke, poukazujúc 
na významné miesto geografického alebo 

mestského priestoru ako jedného zo sym-
bolických prvkov vytvárajúcich kolektívnu 
identitu. Treba však dodať, že nejde o kon-
cept nový, stačí spomenúť známeho Bene-
dicta Andersona a jeho Predstavy spoločen-
stiev, kde poukázal na význam geografickej 
predstavy v podobe loga krajiny/štátu pre 
upevnenie kolektívnej identity.4 

Ďalej je treba uznať, že sa autor po-
kúsil o vysvetlenie určitých spôsobov pre-
sadzovania sa komunistickej diktatúry bez 
toho, aby ich okamžite a priori odsúdil, čím 
v žiadnom prípade komunistický režim ne-
obhajuje. V súvislosti s historiografiou na-
príklad cituje názor Františka Grausa, podľa 
ktorého bola jednostran nosť vedeckého 
výskumu epochy stalinizmu motivovaná 
skutočnou vierou v najčistejšie a najčest-
nejšie zámery jeho protagonistov (s. 39). 
Ešte raz zdôrazňujem: Jan Randák neob-
hajuje, ale snaží sa pochopiť. Ďalším pluso-
vým bodom, ktorý by som autorovi udelil, 
je zaradenie komunistických interpretácií 
husitov do kontextu so staršou naratívnou 
tradíciou českého národného príbehu, ako 
sa formovala od 19. storočia. Českí komu-
nisti na túto tradíciu vedome nadväzovali, aj 
keď sa k nej priklonili až od druhej polovice 
tridsiatych rokov (s. 74–79). Komunistic-
ký výklad dejín tak vychádzal z dôležitých 
bodov národného príbehu.5 Podľa Jana 
Randáka mala husitská motivika po roku 
1948 fungovať „ako komunikačný kód, ktorý 
umožňoval – nie však nutne – ľahšie pochope-
nie, prípadne akceptovanie či prevzatie komu-
nistickej  ideológie a  jej nárokov na premenu 
československej  spoločnosti“ (s. 357). Struč-
nejšie povedané, mala pomôcť konštituo-
vať moc strany a mobilizovať obyvateľstvo 
k dosiahnutiu jej cieľov. No otázne je, či 
sa iný výsledok Randákovej práce dal oča-
kávať. Ak už nič iné, je aspoň potvrdením 
(samozrejmého) procesu, že každá moc si 
vytvára legitimitu aj pomocou výkladu de-
jín. Pritom nemusí nutne ísť o deformáciu, 
stačí len vyzdvihovanie konkrétnych uda-
lostí, aktérov a ideových prúdov.

Po vizuálnej stránke môže kniha zaujať 
obálkou s vyobrazením dobového plagá-
tu, znázorňujúceho baníka, za ktorým sa 
nachádzajú husitský bojovník a vlajúca 
so vietska zástava. Obsah je vytvorený pre-
hľadne, podobne aj poznámkový aparát, 
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ktorý sa našťastie nachádza priamo pod 
každou stránkou, a nie na konci knihy alebo 
za jednotlivými kapitolami, ako to niektoré 
vydavateľstvá ľúbia robiť (napríklad Argo). 
Text je taktiež doplnený fotografiami. Po-
sledné stránky obsahujú zoznam skratiek, 
použitých prameňov a literatúry a menný 
register. K nemu pripomienky nemám, pre 
čitateľa a bádateľa je často dôležitý. Avšak 
zoznam použitých prameňov a literatúry by 
som členil inak. Dobové publikácie sú ozna-
čené ako primárna a novšie odborné texty 
ako sekundárna literatúra. Toto delenie je 
vhodnejšie pre iné vedné obory, napríklad 
pre filozofiu, pre ktorú je primárnym tex-
tom pôvodné filozofické dielo a sekundár-
nym jeho interpretácie a analýzy. Historik 
pozná len pramene a literatúru, dobové 
publikácie jednoznačne patria do kategó-
rie prameňov. Neviem však, či kritizované 
rozdelenie použitých prameňov a literatúry 
bolo dielom autora, alebo vydavateľstva.

Pri vyrieknutí konečného rezultátu 
nad Randákovou knihou si pomôžem slova-
mi Tonyho Judta: „Historická kniha – pokiaľ 
je fakticky správna – stojí a padá s tým, ako 
presvedčivo a presvedčene rozpráva svoj príbeh. 
Keď to inteligentnému a poučenému čitateľovi 
znie vierohodne, je to dobrá historická kniha. 
Ak znie falošne, potom to nie je dobrá história 
ani vtedy, pokiaľ je autorom predný historik 

a spis vychádza zo solídneho bádania.“6 Mňa 
Jan Randák presvedčil, a to už 150 strán 
pred koncom svojho textu.

  Matej Berlanský

1 R a n d á k ,  Jan: Kult mrtvých. Smrt a umírání 
v revoluci 1848. Praha 2007. 
2 Doslovné citácie budem prekladať do slovenčiny, 
aby bola zachovaná jazyková integrita textu. V originál-
nom jazyku uvádzam názvy citovaných diel a niektoré 
termíny.
3 Je otázka, či bol rozsah recenzovanej monografie 
iniciatívou autora, alebo vydavateľstva. 
4 Pozri A n d e r s o n ,  Benedict: Představy spole-
čenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha 2008, 
s. 185–192. V súvislosti s rastom nacionalizmu v koló niách 
imperiálnych mocností 19. a 20. storočia píše: „Mapa v po-
dobe loga, ktorú každý okamžite poznal a ktorú bolo možné 
vidieť úplne všade, prenikla do obecnej predstavivosti a stala 
sa mocným emblémom rodiaceho sa protokoloniálneho na-
cionalizmu.“ Tamže, s. 189–190. Musím vyjadriť súhlas 
s Miroslavom Hrochom, že Benedict Anderson nie je 
konštruktivista. Pozri H r o c h ,  Miroslav: Národy nej-
sou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů. Praha 2009, s. 28. A nevidím nič zlé 
na tom nebyť konštruktivistom. Minimálne preto, že tento 
myšlienkový smer môže vyústiť do kultúrneho relativizmu.
5 Čo tiež nie je myšlienka úplne nová. Z textov čes-
kých historikov pozri napríklad K o p e č e k ,  Michal: 
Ve službách dějin, ve jménu národa. Historie jako součást 
legitimizace komunistických režimů ve střední Evropě v le-
tech 1948–1950. Soudobé dějiny 8, 2001, s. 23–43; M e -
v i u s ,  Martin (ed.): The Communist Quest for National 
Legitimacy in Europe, 1918–1989. London 2011 (zborník 
uvádzaný autorom). 
6 J u d t ,  Tony –  S n y d e r ,  Timothy: Intelek-
tuál ve dvacátém století. Rozhovor Timothyho Snydera s To-
nym Judtem. Praha 2013, s. 263.
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Mezinárodní doktorandská konference Promýšlet Evropu dvacátého 
století

Ve dnech 12. a 13. dubna 2016 proběhla v Brně v pořadí již čtvrtá 
doktorandská konference s názvem Promýšlet Evropu dvacátého století. 
Pro letošní ročník se pořadatelé, spjatí se spolkem Historia Europeana, z. s., 
inspirovali otázkou, kdo nebo co jsou hybatelé dějin. Šlo především o za-
myšlení nad tím, zda a do jaké míry ovlivnily dějiny 20. století v Evropě 
osobnosti, události, dohody a smlouvy či organizace a myšlenky. Snahou 
nebylo ani tak představit biografie významných osob nebo struktury 
organizací, jako spíše zhodnotit jejich přínos, vliv a význam v celkovém 
kontextu mezinárodních dějin 20. století. 

Kromě uvedeného spolku, který sdružuje doktorandy Historického 
ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, se na přípravě konferen-
ce podílely také Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 
Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Matice mo-
ravská. Konferenci zaštítil radní Jihomoravského kraje pro vědu a výzkum 
Václav Božek, díky jehož podpoře se mohla konference konat v prostorách 
krajského zasedacího sálu.

Po přivítání, které pronesli proděkan Lukáš Fasora (Filozofická fakulta 
Masarykovy univerzity) a místopředsedkyně spolku Historia Europeana 
Jana Škerlová (Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.), 
konferenci otevřel svým úvodním referátem Jiří Hanuš (Filozofická fakulta 
Masarykovy univerzity). Zejména ocenil téma, které pořadatelé vybrali, 
a prezentoval své zamyšlení nad ním. 

První část konference byla věnována událostem, které ovlivnily chod 
dějin, přestože jejich význam nemusel být v tomto směru z počátku zjevný. 
Jana Škerlová přiblížila přímé i nepřímé důsledky úspěšného atentátu 
na jugoslávského krále Alexandra, zatímco Krzysztof Siwek (Instytut 
Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) se věnoval významu mírového 
kongresu, který se uskutečnil ve Vratislavi v roce 1948, v kontextu studené 
války. Jana Musilová (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 
v Telči) se poté zamýšlela nad tím, zda je možné mezinárodní dokumenty 
považovat za hybatele dějin, případně jak a proč tuto funkci plní. Velmi 
aktuální byl příspěvek Jána Ondiraše (Historický ústav Slovenskej akadé-
mie vied), který zkoumal vlnu migrací z východního Německa v roce 1989 
a poukázal na její vliv na mezinárodní situaci. 
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V dalším bloku se přednášející zaměřili na roli osobnosti. Zazněl tu 
referát o Janu Rumanovi od Martina Furmanika (Společenskovedný ústav 
Slovenskej akadémie vied) a Krasimira Marholeva (Fakulta humanitních 
studií Univerzity Karlovy v Praze) zprostředkovala pohled bulharských inte-
lektuálů a politiků na Tomáše G. Masaryka a jeho vliv na dění v Bulharsku. 
Velmi plodnou diskusi vyvolal příspěvek Michaely Boďové (Filozofická 
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), který byl věnován koncepci tzv. třetí 
Evropy a tomu, jak se odrazila v československých dokumentech. První 
referát odpoledního bloku patřil Françoisi Mitterrandovi a jeho kandidatuře 
ve volbách v roce 1965. Jeho autor Martin Hromek (Historia Europeana, 
z. s.) zohlednil také postoje k dané otázce prezentované na stránkách 
československých periodik, a zprostředkoval tak dosud málo známý obraz 
Mitterrandovy osobnosti. Na něj navázala Jitka Jindřišková (Skandinávský 
dům, o. s.), která ukázala Augusta Pinocheta pohledem norského protest-
ního hnutí. 

Druhý den bylo otevřeno téma menšin jako hybatelů dějin. Tomáš 
Bandžuch (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) představil ně-
které méně známé koncepce politického uspořádání českých zemí po první 
světové válce. V dalším příspěvku Ludmila Tomášková (Filozofická fakulta 
Masarykovy univerzity) poukázala na to, jakým způsobem Sudetoněmecké 
krajanské sdružení ovlivňovalo v padesátých letech prostřednictvím svých 
periodik veřejné mínění. Jako poslední se k problematice menšin vyjádřil 
Ondřej Haváč (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), který se zaměřil 
na československou emigrační vlnu do Rakouska v roce 1968 a její vliv 
na rakouskou společnost. 

Miroslava Jasenčáková (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze) zahájila v pořadí již čtvrtý tematický blok, věnovaný vědě, vzdě-
lání a propagandě. Ve svém příspěvku se zaměřila na vliv Stanislava T. 
Šatského na školní vzdělávání v nově vzniklém Sovětském svazu. S po-
dobným tématem vystoupila i Jana Černá (Filozofická fakulta Masarykovy 
univerzity). Zkoumala vzájemný vztah pionýrské organizace a školy krátce 
po roce 1948. Propagandu ve Třetí říši učinil tématem svého referátu Jacek 
Wójcik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), který se snažil 
najít paralely v chápání turismu jako nástroje propagandy v éře nacizmu 
a později i ve státech východního bloku. 

Otázka, do jaké míry může být i historik hybatelem dějin, stála před 
Blankou Jedličkovou (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice), která se 
zamýšlela nad vývojem legendy o odbojové skupině Tři králové, i před 
Janem Škvrňákem (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity). Ten před-
stavil činnost polských medievistů v politickém životě osmdesátých let. 

Závěr konference patřil církevní tematice. Blok zahájila Ester 
Pučálková (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), která přednes-
la příspěvek týkající se názorů modernistických kněží na modernizaci  
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a demokratizaci katolické církve v prvních letech Československé repub-
liky. Josef Halla (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) zhodnotil 
přínos Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho pro vysokoškolské studenty 
na Slovensku v období šedesátých až osmdesátých let. Dále vystoupili Petr 
Husák (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), který se zamýšlel nad 
tím, jak sny, proroctví a zjevení ovlivnily imaginaci kněží ve 20. století, 
a Martin Gabčo (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici), jenž referoval o tom, jak se církve vyrovnávaly s realitou sovětizace 
v zemích východního bloku v období mezi lety 1945 a 1953.

Na závěr zhodnotila celou konferenci předsedkyně pořádajícího 
spolku Historia Europeana, z. s., Lenka Pokorná Korytárová. Ocenila 
nejen úroveň příspěvků mladých badatelů, ale také možnost podílet se 
na mezinárodní vědecké konferenci, z níž si lze odnést cenné zkušenosti. 
Setkaní totiž přednášejícím poskytuje příležitost nejen vystoupit s výsled-
ky svých výzkumů, ale především seznámit se s kritickými připomínkami 
odborníků. Konference se zúčastnilo celkem 35 hostů, a to nejen z řad 
studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ale také pracovníků 
Historického ústavu či Etnologického ústavu Akademie věd České republi-
ky, v. v. i., a Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
kteří zasáhli do velmi plodných diskusí, pokračujících často i po skončení 
programu jednotlivých bloků.

Celkově se ukazuje, že označit osobu, myšlenku či událost za hybatele 
dějin je velmi obtížné. Badatel v takovém případě musí samozřejmě při-
hlédnout k celkovému dobovému dění a k následnému vývoji. To vše bude 
také možno vyčíst z plánované publikace sestávající z uvedených příspěvků. 

Ludmila Tomášková

Seminář o židovských politických obcích na Moravě v Olomouci
Ve dnech 3. až 5. května 2016 se v prostorách Muzea umění 

v Olomouci konal seminář „Pozůstatky minulosti nebo laboratoře moder-
nity? Židovské politické obce na Moravě po roce 1848 a jejich archivní 
prameny“, pro jehož uspořádání spojily své síly Židovské muzeum v Praze, 
Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykův ústav a Archiv 
Akademie věd České republiky, v. v. i. Bezprostřední podnět poskytl pro-
jekt Yerusha, který je podporovaný Rotschildovou nadací (The Rothschild 
Foundation) v Londýně a zabývá se sběrem informací o archivních prame-
nech k židovským dějinám v evropském rámci. V České republice projekt 
Yerusha koordinuje Židovské muzeum v Praze se zřením ke  dvěma hlav-
ním předmětům zájmu: oblast tzv. Sudet v Čechách a tematika židovských 
politických obcí na Moravě. Olomoucký workshop byl již druhým v rámci 
projektu. První se konal 30. až 31. března 2015 v Národním archivu a byl 
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kromě jiného zaměřen na možnosti výzkumu, metodologii, pořádání 
a přístupnost archivních pramenů k dějinám Židů v českých zemích v le-
tech 1848–1945 (viz Jenšovská, Julie – Vitámvásová, Jarka: Archival Traces 
of Jewish History and the Holocaust in the Czech Republic: Workshop. Judaica 
Bohemiae 50, 2015, s. 131–134). Olomoucké setkání bylo věnováno jed-
nomu z fenoménů a zároveň málo prozkoumanému tématu židovských 
dějin u nás: židovským politickým obcím na Moravě, jejichž existence je 
s výjimkami vymezena lety 1848 a 1918.

Jednání bylo zahájeno v úterý 3. května odpoledne, kdy nejprve Ines 
Koeltzsch (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i.) 
nastínila teoretická východiska bádání o dějinách židovských politických 
obcí a jejich historické milieu. Poté následoval první odpolední blok s ná-
zvem „Israeliten-Gemeinde a její významy“. Úvodní panel byl věnován mimo 
jiné vztahu mezi židovskými politickými a náboženskými obcemi, který byl 
mnohdy napjatý, a to zejména kvůli otázce finanční. Tuto problematiku 
přiblížili Daniel Baránek (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) 
v příspěvku Náboženská funkce židovských politických obcí na Moravě (od roku 
1848 do 80. let 19. století) a Peter Urbanitsch (Österreichische Akademie 
der Wissenschaften) v referátu Rozdělení Israeliten-Gemeinden na politické 
a náboženské obce na Moravě v 80. letech 19. století. Johannes Reiss (Jüdisches 
Museum Eisenstadt) posléze ještě stručně představil dějiny židovské po-
litické obce v hlavním městě rakouské spolkové země Burgenlandu v pří-
spěvku nazvaném Svatá židovská obec A“SCH, jedinečné v Evropě a po krátké 
přestávce pokračoval svým referátem „jene morschen, rückständigen Bastionen 
der  deutschen  Herrschaft“.  Politické  židovské  obce  na  Moravě  a  národnostní 
otázka Michael Miller (Central European University). Účastníci konference 
se následně přesunuli na recepci do prostorů olomoucké židovské obce, 
kde proběhla také krátká prohlídka místní modlitebny.

Následující den byl věnován několika tematickým oblastem. První 
panel měl název „Místní samospráva a židovsko-nežidovské vztahy v men-
ších městech“. V něm nejprve vystoupil s obecněji zaměřeným příspěvkem 
Základní rysy místní samosprávy na Moravě na konci 19. a na začátku 20. století 
Johannes Kontny (Universität Wien) a následující tři referáty pak představily 
průběh slučování židovských obcí s obcemi křesťanskými na konkrétních 
příkladech. Martin Rája (Zámek Slavkov-Austerlitz) poukázal v příspěvku 
Slavkovská židovská a křesťanská politická obec. Skřípající sousedství pod jednou 
střechou na případ poklidného spojení, naproti tomu Petr Pálka (Muzeum 
Kroměřížska) v referátu Sjednocování  obcí  křesťanské  a  politické  židovské 
v  jedno město Holešov 1918/19 pojednal o velmi napjatých vztazích mezi 
těmito komunitami. Jarka Vitámvásová (Židovské muzeum v Praze) panel 
zakončila promluvou na téma 1931: Skutečný konec „Třebí če – Židovské obce“?.

Druhý blok druhého jednacího dne byl zaměřen na „Israeliten- 
-Gemeinden a jejich archivní prameny“. Tomuto tématu se věnoval nejdříve 
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Pavel Kocman (Židovské muzeum v Praze) prostřednictvím příspěvku 
Stopy moravských židovských politických obcí v archivních fondech a v literatuře. 
Celkový přehled relevantních archivních pramenů pak doplnil David Nehyba 
(Státní okresní archiv Znojmo) konkrétními informacemi o stavu archiválií 
vztahujících se ke dvěma židovským politickým obcím v referátu Židovské 
politické obce Miroslav a Šafov v pramenech Státního okresního archivu Znojmo.

Po obědě byl zahájen čtvrtý panel semináře, tentokrát na téma 
„Regionální kontexty a demografie“, v jehož rámci přednesla svůj příspě-
vek Kulturní a politické aktivity a hledání židovské „identity“ ve východním 
Rakousku po roce 1918 Ursula Mindler-Steiner (Karl Franzens University 
Graz / Andrássy University Budapest). Zaměřila se přitom na židovské 
obce v dnešním Burgenlandu. Další referáty tohoto bloku byly věnovány 
demografickému vývoji uvnitř židovských politických obcí a jeho srovná-
ní s obecnými sociálními trendy. Andrea Pokludová (Filozofická fakulta 
Ostravské univerzity v Ostravě) vystoupila s příspěvkem Židovské  elity 
v  modernizačním  procesu  moravských  a  slezských  měst.  Moravská  Ostrava, 
Olomouc, Opava a Frýdek a na ni navázaly Ludmila Nesládková (tamtéž) 
referátem Demografické charakteristiky židovských politických obcí Boskovic 
a Holešova a Galina Rucká (Státní okresní archiv Hodonín) promluvou 
na téma Sčítací cenzy jako archivní pramen historicko-demografického vývoje 
strážnické židovské obce.

V rámci závěrečného panelu „Městská společnost a antisemitismus“ 
si účastníci vyslechli příspěvky týkající se dalšího závažného problému. 
Michal Frankl (Židovské muzeum v Praze) vystoupil s referátem Komunální 
antisemitismus na Moravě na konci 19. století? a Milan Řepa (Historický ústav 
Akademie věd České republiky, v. v. i.) pak v promluvě Židovské obyvatel-
stvo a zločin veřejného násilí představil několik soudních případů z přelomu 
19. a 20. století a pokusil se načrtnout jejich typologii. Celý blok zakončil 
Hillel Kieval (Washington University in St. Louis) příspěvkem 1899. Rok 
riskantního žití. Poukázal na dobu, kdy na pozadí rozvíjející se Hilsnerovy 
aféry vrcholil česko-německý jazykový zápas, který se však mnohdy obrátil 
proti Židům, jako se tomu stalo při krvavých událostech v Holešově, ale 
i na dalších místech.

Následné shrnutí předchozích závěrů nabídlo mimo jiné mnoho pod-
nětů pro další výzkum a plodná diskuse pokračovala i v průběhu společné 
večeře. Poslední den byla pro zájemce uspořádána exkurze do Prostějova, 
kde svého času sídlila významná židovská politická obec. Neobyčejně 
poutavým výkladem účastníky městem provázeli Michael Miller, Daniel 
Soukup a Marie Crhová. Součástí prohlídky byla například návštěva bývalé 
synagogy, židovské čtvrti nebo židovského hřbitova. 

Tereza Dlesková a Klára Stehlíková
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Mezinárodní vědecká konference Raně novověké město jako komuni
kační uzel / Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommu
nikation (Praha 25.–26. května 2016)

Reprezentativní prostory pražského Clam-Gallasova paláce hostily 
ve dnech 25.–26. května 2016 mezinárodní vědeckou konferenci, na jejíž 
přípravě a organizaci se podílely Historický ústav Akademie věd České 
republiky, v. v. i., Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem a Archiv hlavního města Prahy. (Akce se dočkala pod-
pory z programu Strategie AV21 – Špičkový program ve veřejném zájmu.)

Tematický rámec konference byl formulován se zřetelem k předpo-
kladu, že městské organismy plnily v předmoderní (středo)evropské spo-
lečnosti úlohu významných komunikačních center. Cílem setkání pak bylo 
ověřit platnost této premisy zhodnocením relevantních forem informačního 
toku, které se v 16.–18. století na různých úrovních odbývaly přímo v ur-
bánním prostředí, případně s ním byly jinak bezprostředně spjaty. (Pokud 
jde o recentní domácí publikační počiny, pestré paletě forem komunikace 
spojených s urbánním prostředím se věnuje medievistická kolektivní mo-
nografie Čapský, Martin et al.: Komunikace ve středověkých městech. Opava 
2014.) Zatímco u některých modelů komunikace lze v raném novověku 
zaznamenat zřetelný posun směrem k jejich institucionalizaci (jako napří-
klad u poštovnictví), jiné si uchovaly převažující rysy spontaneity. V zájmu 
pokud možno celistvého zmapování role předmoderních měst jako komu-
nikačních uzlů se jevilo žádoucím věnovat při sympoziu pozornost nejenom 
otázkám výměny psaných sdělení, ale také zachytitelným projevům ústní 
či nonverbální symbolické komunikace. Perspektivní východiska výzkumu 
předávání informací v městském milieu raného novověku – fenomény ces-
tování, obchodu, mobility armád, náboženské či vzdělanostní peregrinace 
apod. – byla tematizována v call for papers, po jehož zveřejnění se ukázalo, 
že akce vzbudila značný zájem domácích i zahraničních badatelů.

Po úvodních vystoupeních Ferdinanda Oplla (dříve Wiener Stadt- 
und Landesarchiv) a Václava Ledvinky (Archiv hlavního města Prahy), 
v nichž byly na příkladu Vídně a Prahy formulovány některé obecnější 
teze týkající se fungování měst jako komunikačních center, odeznělo 
dalších jedenadvacet referátů, rozčleněných podle svého zaměření do tří 
konferenčních bloků.

V prvním bloku, nazvaném „Komunikační prostor“, bylo předneseno 
šest příspěvků, jejichž autoři sledovali veřejná prostranství rozmanitého 
typu coby místa rozličně motivovaného setkávání či uskutečňování různých 
forem veřejné (sebe)prezentace. Referát Ludmily Sulitkové (Filozofická 
fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) a Hany 
Jordánkové (Archiv města Brna) v tomto duchu pojednal o brněnských 
náměstích, zatímco Mlada Holá (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze) představila širokou škálu funkcí raněnovověkého vratislavského 
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rynku. Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk (Centrum Badań Historycznych 
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie) se věnoval náměstím s přednostním zře-
telem ke komunikaci v národnostně, respektive jazykově pestrém prostředí 
západopolských měst 18. a 19. století, a to zejména na příkladu Poznaně. 
Významný fenomén městských bran stál v centru pozornosti Gerta Ressela 
(IB-Hochschule Berlin), jehož vystoupení svým chronologickým záběrem 
akcentujícím období raného středověku i svým metodologickým uchopením 
(spočívajícím v přenášení poznatků z mladších období na raný středověk) 
poněkud vybočovalo z rámce sympozia. Komunikačním spojnicím v podobě 
cest a mostů se věnovala Urszula Sowina (Instytut Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk), a to se zřetelem k systémovým předpokladům 
středoevropského obchodu v 16. století. Se zaměřením na oblast severozá-
padních Čech pak z historickogeografické perspektivy pojednal o cestách 
spojujících města společný referát Viléma Zábranského (Filozofická fakulta 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) a Pavla Rašky 
(Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem).

V pětici referátů, které byly zahrnuty do druhého bloku, nazvaného 
„Komunikační média“, se dostaly ke slovu klíčové formy informačního toku, 
na jejichž realizaci se významně podílelo předmoderní městské prostředí. 
Úlohu kupců při transportu raněnovověkých novin přesvědčivě vyzdvihl 
Heiko Droste (Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms univer-
sitet). Mechthild Fischer (Philosophische Fakultät, Universität Mannheim) 
na příkladu styků mezi francouzským a německým milieu v 18. století před-
stavila roli obchodníků s knihami a knihtiskařů coby nositelů informační 
a kulturní výměny. Na základě materiálu, který je součástí rožmberské no-
vinové sbírky, pojednala Kateřina Pražáková (Filozofická fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích) o institucionálním rámci zpravodajství 
z Antverp v době nizozemské revoluce a zhodnotila význam velkého šeld-
ského přístavu ve srovnání s rolí jiných soudobých zpravodajských center. 
Příspěvek Cristiny Sasse (Historisches Institut, Justus-Liebig-Universität 
Giessen) se zaměřil na adresáře, které se v Evropě objevovaly od konce 
17. věku a během následujícího století se staly významným nástrojem 
„spojování lidí“, a tedy mimořádně významným svébytným komunikačním 
médiem. Vystoupení Marie Tošnerové (Masarykův ústav a Archiv Akademie 
věd České republiky, v. v. i.) pak nastínilo reflexi dobového zpravodajství 
v kronikářských a analistických dílech z předbělohorské doby.

Zbývající desítku přednesených referátů zastřešil třetí konferenční 
blok, nazvaný „Komunikační strategie“. Na vnitroměstskou komunikaci spo-
jenou s obsazováním farností ve vrchnostenských městech se zaměřil Josef 
Hrdlička (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), 
zatímco Michaela Hrubá (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem) přiblížila genderové aspekty výměny infor-
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mací v urbánním prostředí. Vystoupení Martina Holého (Historický ústav 
Akademie věd České republiky, v. v. i.) zhodnotilo raněnovověký vzděla-
nostní mecenát prismatem rozličných forem komunikace, které lze v jeho 
rámci zachytit. Na komunikační síť, která propojovala uherská města v 16. až 
17. století a uplatňovala se při prosazování jejich politických zájmů, upřel 
pozornost István Németh (Magyar Nemzeti Levéltár). Vystoupení Martiny 
Hacke (Universität Düsseldorf) přineslo sondu do praktického fungování 
korespondenčního styku na prahu 16. století, a to na příkladu dopisů, které 
si na ose Paříž–Basilej vyměňovali příslušníci známé basilejské tiskařské 
rodiny Amerbachů. Referáty Andrey Barbory Serles a Petera Rauschera 
(oba Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien), 
založené na dlouhodobém výzkumu relevantních účetních pramenů, 
představily Dunaj jako komunikační osu, která v raném novověku plnila 
významnou roli nejen v přepravě zboží, ale také v přesunu informací. 
Autor těchto řádků pojednal o zastoupení a efektivitě jednotlivých forem 
komunikace obyvatel Českých Budějovic s představiteli stavovského 
vojska, které neúspěšně obléhalo přední jihočeské královské město v le-
tech 1618–1619. Mnohovrstevnou nábožensko-politickou komunikaci 
v konfesijně rozpolcené Vídni 16. století plasticky představil Károly Goda 
(Institut für Geschichte, Universität Wien). Vystoupení Dmitriye Webera 
(Sankt-Petěrburgskij gosudarstvennyj universitět), věnované urbánní 
dimenzi styků mezi velmistrem řádu německých rytířů a stavy v Livonsku 
v roce 1536, bylo bohužel negativně poznamenáno nedostatečnou ja-
zykovou výbavou referenta, a tak nezbývá než doufat, že písemná verze 
příspěvku bude dodána ve srozumitelném znění a v odpovídající kvalitě.

Ke zdárnému průběhu mezinárodní konference přispělo její skvělé 
prostorové zázemí. Clam-Gallasův palác, s jehož pestrou historií účastní-
ky sympozia na místě fundovaně seznámil Václav Ledvinka, lze ostatně 
považovat mimo jiné i za jedno z významných komunikačních center 
raněnovověké Prahy. Příležitost k neformálním rozhovorům, k utužení 
stávajících a navázání nových, státními hranicemi nelimitovaných vědeckých 
kontaktů nabídl účastníkům konference společenský večer na palácovém 
nádvoří, který příjemně zpestřilo originální hudební vystoupení kytaristy 
Jana Matěje Raka.

Bloky referátů, proložené bohatými a plodnými diskusemi, prokázaly 
značný badatelský potenciál témat týkajících se mnohovrstevné komuni-
kace v raněnovověkém městském milieu. Připravovaný publikační výstup 
sympozia v podobě recenzované kolektivní monografie bude nepochybně 
významným příspěvkem nejenom k samotným dějinám komunikace, ale 
také ke komplexnímu výzkumu městských organismů raného novověku.

Tomáš Sterneck
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Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu 
epoch

Ve dnech 2. a 3. června 2016 se v krásném prostředí Clam-Gallasova 
paláce v Praze konala konference u příležitosti 200. výročí smrti rychtáře 
Františka Jana Vaváka. Jak název napovídá, cílem této akce nebylo jen 
připomenout život a dílo milčického písmáka, ale především dobu a pro-
středí, v nichž působil. Organizátorem konference byla Filozofická fakulta 
Univerzity Kalovy v Praze spolu s Archivem hlavního města Prahy. Účastníci 
z Česka, Slovenska a Polska přednesli příspěvky nejen ryze historické, ale 
také lingvistické, etnologické, antropologické a archeologické. 

První konferenční den byl zaměřen především na Františka Jana 
Vaváka samotného, jeho dílo a současníky. V referátu, který celé setkání 
otevřel, se Zdeněk Beneš věnoval písmákům obecně a pokusil se vymezit, 
co je pro jejich tvorbu typické. Na toto téma navázal Dmitrij Timofejev svou 
prezentací věnovanou sociální skladbě lidových kronikářů a vlivu jejich 
postavení na texty, které psali. Marek Fapšo obrátil pozornost k Josefu 
Daskovi, dalšímu písmákovi, a k jeho pamětem. Kromě textu samotného 
ho zajímal následný život Daskova spisu, zpřístupněného v rozličných 
edicích. Jiří Woitsch analyzoval dílo Jaroslava Kramaříka a zdůraznil 
význam, jaký může mít jeho agrárně-historický výzkum pro další studium 
dějin venkova. Eduard Maur pak představil publiku Píseň o králi Bavorovi, 
kterou František Jan Vavák otiskl ve svém Sboru písní, nastínil její původ 
a zasadil ji do širšího dobového rámce. 

Další sekce patřila filologickému výzkumu. V prvním příspěvku de-
monstrovala Alena Andrlová Fidlerová svou práci s vzácným pramenem – 
zápisky autentických promluv venkovanů na přelomu 18. a 19. sto letí,  
které sestavil český filolog František Jan Tomsa. Ondřej Bláha prezen-
toval výsledky svého kvantitativního výzkumu jazyka knih tištěných 
na českém území v druhé polovině 18. století. Karel Komárek využil 
Vavákovo dílo ke studiu jazyka konce 18. století. Srovnal je nejen s ji-
nými texty ze stejného období, ale i s edicí, která ve snaze zpřístupnit 
text čtenářům na začátku 20. století původní verzi značně ochudila. 
Následující panel byl tematicky pestřejší. Zahájili jej Barbara Grabny 
a Przemysław Nocuń příspěvkem o archeologicko-historickém výzkumu 
vsi v Horním Slezsku, jenž se týkal struktury obyvatel v 18. století a vli-
vu fungování továrny na dýmky v dané oblasti. Historickou antropologií 
a mikrohistorií se naopak nechali inspirovat Dana Vodáková a Tomáš 
Klír, kteří spojili své referáty a do detailů vykreslili hospodářský a sociál-
ní život v Milčicích za Vavákových časů. Zároveň připravili i poster, který 
si mohli účastníci konference prohlédnout v předsálí. Genealogický 
příspěvek Martina Hůrky byl věnován Vavákovým příbuzným a autor 
v něm mimo jiné prokázal, že milčický rychtář nebyl rytířského původu. 
Tomáš Matějec došel na základě rozboru Vavákova veršovaného textu 
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k závěru, že písmákovo vlastenectví bylo konzervativnější a více spjaté 
s barokní zbožností než postoj obrozenců. 

Druhý konferenční den byl věnován společenským poměrům v době, 
kdy František Jan Vavák žil. Autorky příspěvků v první sekci vycházely 
z literárních pramenů – kramářských písní a lidových pověstí. Monika 
Szturcová pojednala o otázce, jakým způsobem se kult poutních míst 
na slezsko-polském pohraničí odrážel v kramářských písních, a ve své 
prezentaci poukázala na významné česko-polské kulturní vztahy v této 
oblasti. Markéta Skořepová využila daný pramen pro studium obrazu 
vdov a sirotků v lidovém povědomí a srovnala vylíčené stereotypy se 
závěry mikrohistorických výzkumů. Helena Chalupová analyzovala lidové 
pověsti o „zlých pánech“ a zjistila, jakým způsobem pracovali jejich autoři 
s historickou realitou a jak se příběhy vyvíjely v kolektivní lidové paměti. 
Následující panel byl zaměřen na poddanské obyvatelstvo a jeho sociální 
a ekonomickou situaci. Jiří Koumar zvolil téma převodů vinic mezi pod-
danými na Mělnicku, poukázal na čilý ruch v této oblasti a na zisky, které 
vinice držitelům přinášely. Jan Lhoták se zabýval proměnami berních po-
žadavků na poddané na přelomu 18. a 19. století, k nimž došlo v důsledku 
císařských reforem, a jejich reálnými dopady. Historickodemografická 
prezentace Václava Černého ukázala na vzorku sedmi jihočeských vesnic 
změny v sociálním složení jejich obyvatel mezi lety 1780 a 1830. 

Předposlední panel celé konference obrátil pozornost diváků k du-
chovnímu životu na venkově – konkrétně k církevním představitelům a ško-
lám. Pavel Pumpr ve svém příspěvku popsal složité postavení katolických 
farářů v rámci vesnické komunity a jejich vztahy nejen k členům obce, ale 
také k církevním orgánům a místní vrchnosti. Libor Staněk představil další 
zajímavý pramen – vizitační protokoly, jejichž prostřednictvím informovali 
faráři své nadřízené vikáře o fungování farnosti. Díky nim je možné detail-
ně poznat každodenní starosti duchovních. Příspěvek Ivany Červenkové 
si kladl za cíl zmapovat situaci škol na dvou slovenských císařských pan-
stvích, jejich materiální zázemí, vlivy na obsazování postu učitele a osudy 
učitelů samotných. Za sondu do myšlenkového světa venkovských vrstev 
může být považován referát Václava Michaličky, který byl věnován sym-
bolice obsažené v lidových betlémech. Poslední panel opět spojil badatele 
z různých oblastí. Jana Vojtíšková se ve své prezentaci věnovala přesídlení 
královéhradeckého obyvatelstva z předměstí do venkovských lokalit a jeho 
dopadu na nově osídlená území. Radek Lipovski na příkladu plátenického 
mandlu ve vesnici Koloredov ukázal komplikované vztahy mezi venkovem 
a městem, které si sice navzájem konkurovaly, ale zároveň na sobě závisely. 
V závěrečném příspěvku celé konference se Hanka Tlamsová věnovala 
„světským“ – neusedlé skupině obyvatel, kteří se živili loutkovým divadlem, 
akrobacií nebo prodejem. Zajímala se především o známé „světské“ rody 
a jejich genealogii.
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Konference byla velmi inspirativním setkáním badatelů z různých 
humanitních oborů, jejichž společným zájmem je přelom 18. a 19. století 
a dopady, jaké tato doba měla na různé aspekty života na venkově či v ma-
loměstech. Kromě přednášejících a organizátorů se zúčastnila i řada dalších 
odborníků, kteří přispěli do často velmi živé diskuse. Texty, které zazněly, 
ale i ty, jež zaznít nemohly, by měly být otištěny v monotematickém čísle 
časopisu Historie – Otázky – Problémy.

Věra Slováková

XXXIII. Mikulovské sympozium: Rok 1866 na Moravě 
Ve dnech 5. a 6. října 2016 se v prostorách mikulovského zámku usku-

tečnil již XXXIII. ročník Mikulovského sympozia. S ohledem na 150. výročí 
prusko-rakouské války bylo jednání věnováno dění na Moravě ve váleč-
ném roce 1866. Volba tématu je o to symboličtější, že právě na mikulov-
ském zámku bylo na konci července uvedeného roku uzavřeno příměří 
mezi znepřátelenými stranami. Organizace sympozia se již tradičně ujaly 
Moravský zemský archiv v Brně a Státní okresní archiv Břeclav se sídlem 
v Mikulově, a to ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, 
Regionálním muzeem v Mikulově, Muzeem východních Čech v Hradci 
Králové a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. 

Během dvou dní se u řečnického pultíku vystřídaly dvě desítky 
přednášejících, kteří ve svých referátech upozornili na pestrou škálu 
témat spjatých s dějinami prusko-rakouské války, od otázek vojenských 
až po převažující rovinu každodenního života za války. Jednání svým pří-
spěvkem zahájil Květoslav Growka, který posluchačům představil začátek 
války roku 1866 na konkrétním případě jesenického regionu. Martin Ba-
rus navázal referátem, v němž nastínil dosud nepříliš frekventované téma 
konfesijní problematiky v době prusko-rakouské války a pruské okupace 
českých zemí. Jiří Synek se následně zaměřil na bitvu u Tovačova, jež se 
odehrála 15. června 1866, přičemž akcentoval především roli pruského, 
rakouského a saského jezdectva v tomto střetu. Druhý blok byl zahájen 
vystoupením Josefa Šrámka, který představil válečný prožitek běžného 
vojáka na základě pamětí Ladislava Prokopa z 21. řadového pěšího pluku. 
Na něho navázal Václav Bartůšek s referátem pojednávajícím o reflexi váleč-
ných událostí roku 1866 v prostředí piaristického řádu. Miroslav Svoboda 
promluvil o okolnostech uzavření příměří mezi Rakušany a Prusy v Miku-
lově a upozornil na řadu zajímavých aspektů ve vztahu k dochovanému 
ikonografickému zobrazení tehdejších jednání. Jitka Jonová se v závěru 
druhého bloku zabývala tím, jak byla o událostech prusko-rakouské války 
prostřednictvím vídeňského nuncia informována papežská kurie. 

Třetí jednací blok prvního dne byl otevřen příspěvkem Ireny Krčilové 
a Martiny Pekařové, pojednávajícím o pobytu pruského vojka v Humpolci. 
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Třebaže zde byly překročeny hranice Moravy, a tedy i vytyčeného tématu 
sympozia, referát dobře zapadl do kontextu ostatních a nabídl prostor 
pro další komparaci. Zvláště když v následujícím vystoupení představil 
Vlastimil Svěrák dění v nedaleké Jihlavě během válečného roku 1866. 
Dál na jih Moravy pak posluchače přenesl David Nehyba, který pohovořil 
o tehdejším dění na Znojemsku. Čtvrtý konferenční blok přiblížil poměry 
za války roku 1866 na Kroměřížsku. David Sobek nejprve představil udá-
losti v samotném městě Kroměříži a na něho pak navázala Jitka Zezulová, 
která se zaměřila na obce v okolí Kroměříže, a tím dodala Sobkovu referátu 
vhodný doplňující kontext.

Druhý jednací den zahájila Galina Rucká, která auditoriu referovala 
o tehdejší situaci v Hodoníně, a to s důrazem na roli Prusů a epidemii 
cholery. Zajímavý příspěvek přednesl Oldřich Václavík. V centru jeho 
pozornosti stanula nemocnice milosrdných bratří a její role během prusko-
-rakouské války. Tomáš Baletka pak první jednací blok druhého dne uzavřel 
vystoupením, které posluchače přeneslo do oblasti Valašska v době pruské 
okupace, přičemž ani zde nebylo možno opomenout výskyt cholery. V dru-
hém bloku vystoupil jako první Bohumír Smutný s referátem přibližujícím 
vliv válečného dění v roce 1866 na brněnský vlnařský průmysl. Navázal 
na něj Vojen Drlík, jenž se zaměřil na každodenní život v Brně, zvláště 
na zábavu ve stínu pruské nadvlády. Z dosavadní profilace konferenčních 
vystoupení vybočil příspěvek Václava Kolaříka, Petra Holuba, Davida 
Merty, Marka Pešky a Antonína Zůbka, kteří přiblížili známé téma cholery 
na základě archeologických pramenů, a to na příkladu města Brna. Naopak 
optikou písemných dokumentů následně představili průběh epidemie cho-
lery na Opavsku Pavel Solnický a Petr Tesař. Nejen za druhým jednacím 
blokem druhého konferenčního dne, ale i za sympoziem samotným učinil 
tečku Zdeněk Kravar cenným příspěvkem týkajícím se průběhu a výsledků 
vyřizování válečných náhrad. Vyšel při tom z textů vzniklých činností slezské 
Zemské komise pro náhradu válečných škod roku 1866.

Průběh XXXIII. Mikulovského sympozia lze bezpochyby označit 
za zdařilý. Jednání se odehrávalo v dělné atmosféře a přineslo řadu inspi-
rativních podnětů pro další studium problematiky prusko-rakouské války 
roku 1866. Naprostá většina proslovených příspěvků byla velmi šťastně 
zaměřena na konkrétní region, přičemž pokryta byla v zásadě většina Mo-
ravy. Dosavadní bádání o válečném roce 1866 se orientovalo především 
na politický a vojenský rozměr prusko-rakouského konfliktu. Každoden-
nímu životu ve stínu válečných událostí, stýkání a potýkání se civilního 
obyvatelstva s rakouskou i pruskou armádou, dopadu válečných událostí 
na hospodářský a společenský život již bylo věnováno o poznání méně 
prostoru. Dílčí sondy přitom mnohdy ukazují na ošidnost generalizujících 
závěrů, což se potvrdilo i během mikulovského jednání. Také z hlediska 
chorologického je vysledovatelný nepoměr mezi pozorností věnovanou 
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událostem do rozhodující bitvy u Hradce Králové a mezi zájmem o situaci 
po ní. I z tohoto pohledu je třeba téma a koncepci XXXIII. Mikulovského 
sympozia přivítat. Nezbývá tedy než se těšit na sborník, v němž budou 
přednesené referáty náležitě rozvedeny.

Josef Šrámek

Antonín Bartoněk (29. 10. 1926 – 30. 5. 2016)
Profesor klasické filologie, světově známý a uznávaný grécista a myké-

nolog, zemřel několik měsíců přede dnem, kdy bychom spolu s ním oslavili 
jeho devadesáté narozeniny. Zatímco u většiny těch, kdo se dožili takového 
vpravdě požehnaného věku, můžeme děkovat osudu, že jim bylo dopřáno 
odejít teprve od završeného díla, s Antonínem Bartoňkem tomu bylo a je 
tak, že chtěl a donedávna i mohl ve svém oboru a specializaci, jakož i v uči-
telském působení ještě pokračovat. Jeho kolegové a žáci na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity želí jeho odchodu ze země živých a zároveň 
jsou vděčni za to obrovské dílo, které pan profesor zanechal. 

Jak vidíme z data narození, přišel kdysi mladý Antonín Bartoněk 
na filozofickou fakultu vyzbrojen plnou znalostí klasických jazyků a řecké 
i římské literatury, jak ji poskytovala klasická gymnázia. Spolu se svými 
generačními kolegy byl jeden z posledních, kdo i díky tomu ještě mohl 
ovládnout klasickou filologii jakožto „Altertumswissenschaft“ v jejím cel-
ku: byl nejen vynikajícím grécistou, stejně suverénně ovládal latinu, znal 
spolehlivě literární produkci obou kultur klasické antiky a bezvadně se 
orientoval v dějinách antického starověku. Při tom všem byl otevřenou 
osobností, ani v nejmenším odbornicky omezenou: jeho kulturní rozhled 
byl mimořádně široký, mohl poučeně komentovat sportovní dění, zejména 
se ale živě a s temperamentem sobě vlastním zajímal o politickou scénu; 
zejména v této poslední oblasti je nám těžko dostižným vzorem. Měl mnoho 
přátel i mimo filologickou obec – a vůbec mimo obec humanitních odbor-
níků – a byl jimi ve všech těchto ohledech právem obdivován.

Jeho užší specializací byla v rámci klasické filologie řečtina, praja-
zyk evropské vzdělanosti, a profesor Bartoněk pro něj vykonal mnoho 
a dočkal se zde světového uznání již v šedesátých letech minulého sto-
letí: soustředil se na studium řeckých dialektů a interpretaci pozůstatků 
mykénské kultury (jeho jméno je ve světové vědě spjato s problematikou 
tzv. lineárního písma B), přičemž dokázal své poznatky filologa zařadit 
do historických a kulturních souvislostí dějin starověkého Středomoří, 
a poukázat tak na jejich kulturně-historický význam. Dalším badatelským 
polem, na němž se výrazně uplatnil, byla syntax řečtiny a latiny. Je třeba 
připomenout jej také jako lingvistu s vyvinutým smyslem pro jazykovědné 
teorie. – Jeho již zmíněný široký kulturní rozhled a porozumění potřebě 
současné společnosti pochopit základy, v nichž je historicky ukotvena, jej 
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dále vedly jednak ke zkoumání dějin klasické filologie, zejména české, 
jednak – po pádu komunistického režimu – k úsilí o obnovení výuky kla-
sických jazyků na středních školách; toto úsilí nijak nezpochybňuje smutná 
skutečnost, že se nakonec ukázalo – zatím, zdá se – jako marné (tak už 
tomu s nejušlechtilejšími snahami bývá).

V tomto obecném zamyšlení nad životním dílem Antonína Bartoňka 
nenajde čtenář přesné a věcné informace o titulech jeho vědeckých mono-
grafií, o jeho vědeckém curriculu, cursu honorum ani o úctyhodně širokém 
externím působení doma a zejména (hojně a slavně) v zahraničí. Pro to 
vše zde odkazujeme k aktuálnímu číslu časopisu Graecolatina Brunensia, 
věnovanému památce profesora Bartoňka, které kromě zásadního textu 
o jeho vědecké osobnosti přináší i jeho bibliografii. Je zde však rozhodně 
na místě připomenout Bartoňkovo pedagogické působení. Jako učitel – 
nejprve doktor, pak docent a nakonec profesor – poutal své žáky a žačky 
spolehlivými, a proto i přesvědčivými vědomostmi a vládl přitom osobním 
kouzlem, jakému se těžko odolávalo. Svědectví o tom dodnes rádi vydávají 
zástupci všech generací, jež jeho školou, zejména latinského jazyka, prošli. 
Schopnosti badatele a systematika lingvistické vědy zde došly svého zvlášt-
ního derivátu: tento učitel si snad až do svých posledních chvil pamatoval 
všechny studenty a studentky všech ročníků, kteří kdy za ta dlouhá léta 
sedávali v jeho posluchárnách (a věděl dokonce, kdo kde a vedle koho 
seděl i sedával, odkud byl a kdo byli jeho rodiče nebo sourozenci). Tato 
pozornost k osudům jiných svědčí o vysoké lidské kvalitě svého nositele.

Vědomé nesouměrnosti se tato vzpomínka dopouští tím, že zatímco 
pro Bartoňkovo rozsáhlé dílo vysoké vědy pouze odkazuje jinam, promluví 
teď konkrétně o učebnici, ač by ji bylo možno odbýt jen jako jakýsi vedlejší 
produkt: podle „Bartoňkových skript“ – původně vydaných v roce 1959 pod 
názvem Latina pro posluchače filologických oborů, pak v reedicích (naposledy 
2009) s titulem Latina pro posluchače Filozofické fakulty – se latinsky učily 
nejen generace studentů klasických jazyků, ale i historikové, archiváři, 
bohemisté, filozofové, historici výtvarného umění i muzikologové, studenti 
všech na fakultě vyučovaných jazyků, a mnozí další. Jistě i to přispělo 
ke skutečnosti, že se působení Antonína Bartoňka neomezovalo na ústav, 
na němž celý svůj aktivní život působil. Podstata této široké známosti, 
respektu a popularity, jíž se těšil na celé Filozofické fakultě i na ostatních 
univerzitních pracovištích, tkví ale v jeho vědecké, badatelské a osobnostní 
velikosti. Tento přesah je dobrým důvodem k tomu, že prof. PhDr. Antonína 
Bartoňka, DrSc., vzpomínáme na stránkách Časopisu Matice moravské.

Jana Nechutová
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Zemřel profesor Milan Myška 
Na počátku léta letošního roku zemřel ve věku 83 let přední český 

historik, zakladatel tzv. slezské historické školy a mimo jiné dlouholetý 
člen redakční rady Časopisu  Matice  moravské prof. PhDr. Milan Myška, 
DrSc. et dr. h. c.1

Milan Myška se narodil 13. dubna 1933 v Ostravě-Vítkovicích v učitel-
ské rodině. Středoškolská studia zahájil v roce 1943 na reálném gymnáziu 
v Matiční (tehdy Karlově) ulici v Ostravě, po válce přešel na gymnázium 
do Bílovce, kde také v roce 1951 složil maturitní zkoušku, a následně byl 
přijat ke studiu jednooborové (vědecké) historie na Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy. V dubnu 1956 předložil a obhájil diplomovou práci 
Vývoj plátenictví na severní Moravě a v severozápadním Slezsku ve 40. letech 
19. století, načež byl 27. června slavnostně promován. Jako primus ročníku 
byl vyzván k tomu, aby setrval na své alma mater, ovšem složitá rodinná 
situace, spojená s úmrtím otce, mu v tom zamezila. Záhy po absolutoriu 
proto nastoupil na tehdejší Pedagogický institut v Opavě, kde stál u počátků 
historického bádání; aniž by snad tehdy tušil, že se rodí něco, co o půl 
století později nazve jiný velký český historik, František Šmahel, Myškovou 
slezskou historickou školou. 

Na svém novém působišti vehementně prosazoval využívání příkladů 
z regionálních dějin ke zkonkrétňování a ilustraci obecných vývojových 
trendů národních dějin. Touha po zdokonalení výuky jej velmi záhy přived-
la i k celkovému kritickému zamyšlení se nad „neracionálními“ učebními 
plány a nad nedomyšlenou organizací studia na vyšších pedagogických 
školách, respektive na nástupnických pedagogických institutech. Spolu 
s Alicí Teichovou, Mikulášem Teichem a dalšími prosazoval zavedení úvo-
du do studia dějepisu, historického prosemináře a přednášek i seminářů 
z oboru světové a české historiografie do učebních osnov. 

Vedle pedagogické práce se Milan Myška věnoval také vlastnímu 
vědeckému bádání. V roce 1959 na sebe upozornil veřejnou přednáškou 
na půdě Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, věnova-
nou Ostravsku na prahu průmyslové revoluce. Hned v příštím roce pak 
vydal svou první velkou práci Založení  a  počátky  Vítkovických  železáren 
1828–1880. A tuto sérii dovršil o dva roky později rozsáhlou monografií 
Počátky vytváření dělnické třídy v železárnách na Ostravsku.

Na přelomu padesátých a šedesátých let došlo v Myškově profesní 
působnosti k řadě změn. První vzešla z reformy učitelského vzdělání 
v roce 1959, díky níž byla jeho domovská vyšší pedagogická škola „pový-
šena“ na školu vysokou, přeměněna na pedagogický institut se čtyřletým 

1 Text věnovaný profesnímu životu Milana Myšky před rokem 1989 vychází ze vzpomínek 
jeho spolužáka a přítele prof. Zdeňka Jindry. Viz J i n d r a ,  Zdeněk: Prof. Milan Myška – 
vzpomínání nad jeho životem a dílem do roku 1989. In: Zářický, Aleš et al.: Milan Myška. Z díla 
hospodářského historika. Ostrava 2010, s. 11−50.
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učebním cyklem a přesunuta z Opavy do Ostravy. V roce 1961 Milan Myška 
absolvoval vědeckou aspiranturu a na základě obhajoby disertační práce 
věnované založení a počátkům Vítkovických železáren získal na Filozofické 
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně vědeckou hodnost kandidáta his-
torických věd. Posléze se ujal vedení společné katedry dějepisu a země-
pisu na Pedagogickém institutu v Ostravě. Roku 1963 předložil a obhájil 
na Univerzitě Palackého v Olomouci habilitační spis o počátcích vytváření 
dělnické třídy v železárnách na Ostravsku, jenž byl prvním českým dílem 
zabývajícím se analyticky teritoriálním a sociálním původem hutního děl-
nictva a jeho dobovým postavením. 

Poté, co byl roku 1964 ostravský pedagogický institut povýšen 
na samostatnou pedagogickou fakultu, vybral si nově ustanovený děkan 
(s právy rektora), bohemista Alois Sivek, za svého proděkana pro vědeckou 
a publikační činnost a zahraniční styky právě Milana Myšku. Během svého 
proděkanského působení podporoval Milan Myška odborný růst pedagogů 
a díky tomu vykazovala ostravská pedagogická fakulta již koncem šedesá-
tých let nejlepší kvalifikační strukturu ze všech pedagogických fakult v re-
publice. Po vzoru jiných univerzit zavedl také vydávání vlastní řady skript. 
Za všechny uveďme Úvod do studia dějepisu (1965, 1966), antologii Dějepisci 
o dějinách (1969) či originální Kapitoly z dějin výroby I (1970). A rovněž se 
důsledně snažil povznést vědeckou prestiž fakulty tím, že vytvářel pro její 
učitele kvalitní publikační podmínky. Fakulta za jeho působení ve funkci 
proděkana nejen pokračovala ve vydávání Sborníku prací Pedagogické fakulty 
ve čtyřech tematických řadách, nýbrž od roku 1966 začala publikovat rovněž 
samostatnou edici větších, monografických spisů (Acta). 

I když náročná práce proděkana a jeho pedagogická činnost zabíraly 
Milanu Myškovi dosti času, nikterak se to neprojevilo na jeho badatelské 
a publikační výkonnosti. Soustředil se přitom v podstatě na tři hlavní okru-
hy problémů. V pedagogické práci považoval za nejvýše potřebné vyplnit 
letitou mezeru v proseminární výuce a poskytnout studentům moderní 
učebnici Úvodu do studia dějepisu, což se také stalo. V rámci své vědecké 
činnosti se věnoval dvěma příbuzným historickým tématům s regionálním 
těžištěm, ale s celostátním dopadem – genezi a rozvoji průmyslových ob-
lastí v Československu v 19. a 20. století a v úzkém spojení s tím dějinám 
průmyslových závodů. 

Publikoval předlouhou řadu velkých i drobných studií a vedle toho 
se podílel na přípravě rozsáhlého kolektivního díla Dějiny města Ostravy 
(1967), pro které připravil kapitoly věnované přeměně malého poddanské-
ho města v průmyslové centrum. Hned v následujícím roce 1968 vyvolal 
zvláštní pozornost Myškův editorský počin. K uctění památky 170. výročí 
narození velkého Moravana Františka Palackého uspořádal Památník 
Palackého 1798–1968 (1968). V příštím roce k tomu připojil přehledné 
populárně-naučné dílo Čtení o revíru (1969), v němž spolu se Ctiborem 
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Nečasem nastínil dvousetletou historii těžby uhlí v Ostravsko-karvinském 
revíru od jeho objevení až do roku 1945. 

Za naprosté vyvrcholení Myškova vědeckého úsilí v šedesátých letech 
pak lze považovat zásadní syntézu přehledně shrnující jeho dosavadní 
bádání o technicko-výrobním převratu v moravsko-slezském hutnictví 
železa v 19. století s názvem Die mährisch-schlesische Eisenindustrie in der 
industriellen Revolution (1970), kterou hodlal autor předložit jako disertační 
práci k obhajobě titulu DrSc. Z důvodu změny politických poměrů však 
z obhajoby sešlo a šířeji přístupnou se práce stala až po roce 1989. 

Ostrava jako průmyslové centrum socialistického Československa 
patřila v dvacetiletí po únoru 1948 k nejpevnějším oporám komunistického 
režimu, ba proslula přímo jako „bašta dogmatismu a konzervatismu“. Bylo 
proto jen otázkou času, kdy dojde ke konfrontaci konzervativních sil s ob-
rodně smýšlející inteligencí. V září 1969 vyzval nový ministr školství Jaromír 
Hrbek vedoucí představitele vysokých škol, aby mu nahlásili jména všech 
učitelů a studentů, kteří se angažovali v událostech let 1968–1969. Poté, co 
děkan Alois Sivek takovou denunciaci písemně odmítl a postavil se i proti 
personálním postihům pracovníků fakulty, byl nucen odstoupit. V souvislosti 
s tím rezignoval na své proděkanské místo i Milan Myška, přičemž současně 
byl podán také ministerský návrh na jeho propuštění z fakulty. 

Po patnácti letech byl Milan Myška donucen opustit pedagogickou 
fakultu a následně byl vystaven tvrdé profesní a duchovní perzekuci. 
Záměrem normalizátorů bylo donutit ho „jít k lopatě“ a vzdát se práce 
v oboru, kterému zasvětil svůj dosavadní život. Tváří v tvář této situaci se 
na téměř deset let „vnutil“ do role nezaměstnaného, přičemž jeho jedinými 
životními oporami se staly manželka Pavla, rodina a pár vstřícných kolegů 
a věrných přátel.

To však Milanu Myškovi nezabránilo dále vědecky tvořit. Nahlédnutí 
do bibliografie Myškových prací z té doby nejen ukazuje neutuchající šíři 
jeho vědecké tvůrčí práce, nýbrž dokládá i jeho neobyčejnou vynalézavost, 
s jakou dokázal své kratší či rozsáhlé studie uplatnit v různých časopisech, 
vydavatelstvích či v zájmových tiscích celostátních a regionálních institucí. 
Pod vlastním jménem vydával své vědecké práce pouze v zahraničí; doma 
byl odkázán výlučně na pomoc tzv. pokrývačů, kteří s rizikem prozrazení 
a postihu jeho texty zaštiťovali. Nejčastěji v této roli vystupovaly autorova 
manželka (pod svým dívčím jménem Pavla Bílková), dále etnografka Jitka 
Noušová, historik Tomáš Pavlica, historička Vlastimila Čechová a v několika 
případech i Myškův přítel a kolega Andělín Grobelný. U některých větších 
publikací byl jeho autorský podíl skryt pod vydavatelským pojmem „ko-
lektivní práce“ (například Retrospektivní statistika československého hutnictví 
železa I–II, 1973–1977), u drobnějších příspěvků si vypomáhal různými 
šiframi (MM, -kaM-, -mk- , -mimy- aj.). 
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Z přehledu všech Myškových prací z období normalizace je patrné, že 
zaměřením svých textů v zásadě navázal na své dřívější studie, avšak v hojné 
míře otevíral také témata nová, například z oblasti dějin podnikání. Jak 
uvádí Zdeněk Jindra, Myškovu publikační činnost z této doby lze rozdělit 
do několika vývojových fází. V první, poměrně krátké a spjaté s dobou bez-
prostředně po ztrátě zaměstnání, se snažil rychle dokončit rozpracované stu-
die, zatímco ve druhé, delší, navázal spolupráci s Technickoekonomickým 
výzkumným ústavem hutního průmyslu (TEVÚH) v Praze-Hodkovičkách, 
který byl na prahu sedmdesátých let ministerstvem průmyslu pověřen 
zpracováním zevrubných dějin hutnictví železa v Československu. Pod 
jeho hlavičkou zveřejnil hned tři rozsáhlé práce. Vedle zmíněných dvou 
svazků Retrospektivní statistiky československého hutnictví železa to byla zejmé-
na studie o robotě a jiných formách nucené práce v českých železářských 
manufakturách (1976, pod jménem Pavla Bílková), která byla významná 
tím, že položila základ pro následné Myškovo bádání spjaté s procesem 
tzv. protoindustrializace; tento termín Milan Myška v české historické vědě 
také jako první použil. Jeho práce pro TEVÚH tím ale nebyla ani zdaleka 
vyčerpána. Vedle toho, že připravil řadu dílčích studií, je rovněž autorem 
cyklostylované, mnohastránkové Osnovy dějin  čs. hutnictví železa (1975), 
jež se stala podkladem pro sepsání třísvazkových Dějin  hutnictví  železa 
v Československu (1984–1986). 

Když se pro něj vyčerpaly možnosti další spolupráce s TEVÚH, dostal 
příležitost uplatnit svou historickou erudici v Národním technickém muzeu 
v Praze a od roku 1982 také v rámci pracovního kolektivu pro dějiny textilní, 
jmenovitě bavlnářské a lnářské, výroby v Ústí nad Orlicí a v Trutnově, který 
byl finančně podporován tamními výzkumnými ústavy a textilními podniky. 
Své články a studie pak publikoval jednak v neperiodickém sborníku Z dějin 
textilu. Studie a materiály. Sborník příspěvků k dějinám textilní a oděvní výroby 
v ČSSR, který vycházel v Ústí nad Orlicí, jednak v obdobném sborníku 
Lnářský průmysl. Příspěvky k dějinám, vydávaném v Trutnově. 

Milan Myška byl rovněž jedním z mála českých historiků, kterým se 
podařilo prosadit se na mezinárodním poli. Poté, co v roce 1979 vydal v lon-
dýnském časopise Past and Present studii věnovanou protoindustriálnímu 
železářství v českých zemích, pozval jej prezident VIII. Mezinárodního kon-
gresu hospodářských dějin György Ránki na zasedání svolané v srpnu 1982 
do Budapešti. Tam se mu také podařilo vycestovat, a to i přes odpor oficiální 
československé delegace. Myškova účast na světovém kongresu měla do-
hru. Na Mezinárodní úřad práce v Ženevě se obrátili zástupci Komise pro 
rozvojové země při OSN, kteří v Budapešti s Milanem Myškou a dalšími 
historiky aktivně jednali o možnostech aplikace protoindus triálních metod 
při hospodářském povznesení zemí třetího světa, s výzvou, aby inicioval 
prošetření kauzy „Myška“ ze strany československých státních orgánů. 
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Načež byla Milanu Myškovi nabídnuta práce odborného pracovníka v his-
torickém oddělení Slezského muzea v Opavě.

Zásadní obrat do života Milana Myšky přinesly události roku 1989. 
Byl povolán zpět na fakultu a ujal se vedení katedry historie. Výsledky 
předchozích výzkumů pak shrnul a publikoval v prvních dvou knihách 
vydaných po revoluci: Opožděná industrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl 
na Frýdecku a Místecku do počátků tovární výroby (1991) a Proto-industriální 
železářství v českých zemích. Robota a jiné formy nucené práce v železářských 
manufakturách (1992).

Počátek devadesátých let byl rovněž obdobím, kdy celá ostravská pe-
dagogická fakulta procházela zásadní transformací. Ta vyústila v roce 1991 
v ustavení Ostravské univerzity v Ostravě. Byla to výzva pro nově zřízenou 
filozofickou fakultu, stejně jako pro letitou katedru historie, jež se stála 
její součástí. K Myškovým nepopiratelným zásluhám patří, že se mu a jeho 
nebližším spolupracovníkům podařilo v průběhu let 1991−1998 akredi-
tovat na dříve výlučně pedagogicky orientované fakultě plné, třístupňové 
spektrum odborného studia historie, bakalářskou formou počínaje a dok-
torskou konče, a následně získat také habilitační a jmenovací práva. V roce 
1990 byl na návrh vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
jmenován profesorem pro obor československé dějiny a hned následují-
cího roku mu Československá akademie věd spolu Univerzitou Karlovou 
udělila vědeckou hodnost doktora věd (DrSc.). Na přelomu století stál 
Milan Myška u zrodu Grantové agentury České republiky a v roce 2006 
mu byl na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové udělen čestný 
titul doctor honoris causa (dr. h. c.).

V rámci pedagogické činnosti navázal Milan Myška na své snažení 
z konce šedesátých let a ujal se výuky úvodu do studia historie, historic-
kých proseminářů a následně předmětů akcentujících stěžejní problémové 
okruhy dějin 18. a „dlouhého“ 19. století. Jeho vědecký zájem, byť můžeme 
sledovat kontinuální oscilaci kolem problematiky hospodářských a sociál-
ních dějin, byl velmi široký a různorodý, přičemž jednotlivé oblasti bádání 
se často prolínaly, překrývaly a doplňovaly. Vedle období protoindustria-
lizace se v oblasti „klasických“ hospodářských dějin věnoval také otázkám 
spojeným s vývojem báňského, hutního a textilního průmyslu v 19. století 
a na počátku století následujícího. S tím úzce korespondoval jeho zájem 
o problematiku dějin podnikání a podnikatelstva i o biografistiku, s nimiž 
koketoval již v letech sedmdesátých a osmdesátých.

V letech 1992 a 1993 inicioval zasedání pracovních kolokvií 
Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu, která predestinovala 
další směry bádání v této oblasti. Mezi pracemi s tzv. podnikatelskou 
tematikou, silně propojenými s prosopografickým výzkumem, najdeme 
jak monografie a studie věnované významným podnikatelům a manaže-
rům – Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých 
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zemích (1997), Rozbřesk podnikatelů (2000), Vilém Jičinský. Životní příběh 
českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru (2006) a mnoho a mnoho 
dalších –, tak rozsáhlá encyklopedická díla, jako například dvoudílnou 
Historickou  encyklopedii  podnikatelů  Čech,  Moravy  a  Slezska  do  poloviny 
XX. století (2003–2008). 

Svým zájmem o podnikatelstvo, ale také o technickou inteligenci 
a vzdělané vrstvy obecně inicioval na katedře historie rovněž výzkum za-
měřený na občanskou společnost jako celek a ten dnes patří ke stěžejním 
v portfoliu ostravské filozofické fakulty. Sám pak k rozvoji badání v této 
oblasti přispěl vydáním řady studií s tematikou formování technické in-
teligence v Ostravsko-karvinském revíru, potažmo v Rakouském Slezsku 
a na severovýchodní Moravě. Upozornil tak na proces, který probíhal 
od druhé poloviny 19. století v celé Evropě v rámci společenské a eko-
nomické emancipace této sociální a zájmové skupiny. Neméně důležitý 
byl jeho zájem o osvícenské elity. Studie, v nichž se věnoval mimo jiné 
svobodnému zednářství, kulturnímu, společenskému i hospodářskému 
povznesení českých zemí a habsburské monarchie atd., završil vydáním děl 
věnovaných předním osobnostem slezského osvícenství. Jde o knihu Faustin 
Ens. Životopis slezského intelektuála doby předbřeznové (2003) a zejména pak 
o monografii Hrabě Hodic a jeho svět. Zámecká architektura ve Slezsku mezi 
barokem a osvícenstvím (2011), kterou on sám považoval za vyvrcholení 
své historické práce.

Region a regionální dějiny, vždy ovšem široce chápané jako součást 
globálních procesů, byly další oblastí vědecké práce, v níž se Milan Myška 
angažoval. Již v roce 1993 vydal spolu se svým dlouholetým spolupracov-
níkem Lumírem Dokoupilem první svazek Biografického slovníku Slezska 
a severní Moravy, který vychází dodnes a je se svými osmadvaceti svazky 
nejrozsáhlejším biografickým dílem věnovaným českým zemím či některé-
mu z jejich regionů. Společně s Lumírem Dokoupilem a Jiřím Svobodou 
stál také u zrodu neméně oceňovaného díla, dvoudílné Kulturněhistorické 
encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (2005), které se roku 2013 
dočkalo druhého, rozšířeného vydání. Ale v centru Myškova zájmu nestály 
jen „velké“ regionální dějiny. Věnoval se rovněž dějinám beskydských hos-
pod či pauperizovaných a marginalizovaných vrstev společnosti. Prokázal 
to mimo jiné v průkopnickém díle Člověk v Ostravě v 19. století (2007), a jak 
s oblibou uváděl, byla to právě knížečka Kněžky Venušiny aneb Z historie 
prostituce v průmyslovém velkoměstě (2006), při jejímž křtu udělil nejví-
ce autogramů a za niž byl svými čtenáři, tedy až do vydání Hodice, také 
nejvíce oceňován. 

Ve svých pětasedmdesáti letech, kdy jeho vrstevníci sepisovali paměti 
a bilancovali svůj dosavadní život, to byl opět Milan Myška, kdo tváří v tvář 
novým podmínkám hodnocení vědy, obklopen svými spolupracovníky 
a žáky, založil Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, jež se stalo 
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v následujících letech pod jeho vedením největším a vědecky nejproduk-
tivnějším pracovištěm svého druhu v České republice. Milan Myška ale 
nebyl jen nezpochybnitelný vůdce, v tom nejlepším slova smyslu, ale také 
lidský i vědecký vzor. Byl vždy tam, kde ho bylo zapotřebí, přijímal práci, 
kterou ostatní odmítali, tvořil koncepce, psal úvody i sumarizující závěry 
a formuloval vědecká východiska; dokladem toho je i jeho poslední od-
borná publikace Region a industrializace (2014). Ještě několik málo týdnů 
před svou smrtí stačil pro Českou televizi natočit jeden z dílů Historie.cs. 
Odvysílání debaty s názvem Jak pasáčci rozpoutali průmyslovou revoluci se ale 
již bohužel nedožil. Profesor Milan Myška zemřel v Opavě 8. července 2016.

Aleš Zářický

Setkávání se Zdeňkem Měřínským (16. 1. 1948 – 9. 9. 2016)
K mému prvnímu setkání se Zdeňkem Měřínským došlo již před téměř 

dvaceti lety. Nepotkal jsem jej osobně, avšak na dveřích jedné z pracoven 
Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity bylo mož-
no ještě zahlédnout jeho jmenovku. Byla symbolem jeho nejednoduché 
a komplikované kariéry, jež byla úzce svázána se středověkou archeologií.

Měřínského profesní dráha začala po jeho absolutoriu archeologie 
a etnologie roku 1972 na Katedře prehistorie Filozofické fakulty brněnské 
univerzity. Zde zůstal pouhé dva roky a poté odešel do Archeologického 
ústavu Akademie věd České republiky v Brně, kde strávil dalších patnáct 
let. Podílel se tehdy zejména na výzkumu v Mikulčicích, ale i v dalších vel-
komoravských lokalitách. Právě z této doby pochází jeho asi nejrozsáhlejší 
analytické práce: útlá, avšak důležitá publikace věnovaná velkomoravské-
mu a povelkomoravskému kostrovému pohřebišti ve Velkých Bílovicích 
a časopisecká stať Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. Ještě 
v rámci struktur ústavu se mu podařilo získat titul kandidáta věd (1988), 
nicméně již o rok později bychom jej nalezli mezi zaměstnanci historické-
ho oddělení Moravského zemského muzea, kde setrval další tři léta. Poté 
odešel do Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
kde přednášel a vedl semináře k českým dějinám středověku. Odtud již 
jeho kroky vedly zpět tam, kde jeho kariéra začala, tedy na dnešní Ústav 
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zde se 
rok po svém příchodu (1996) habilitoval prací o dějinách Moravy v 11. až 
12. století, která bohužel dosud nebyla vydána. O tři roky později převzal 
od Vladimíra Podborského vedení ústavu a následně se stal profesorem. 

Pedagogicky dokázal obsáhnout jak starší středověk, tak středověk 
vrcholný i pozdní. Se středověkou archeologií či historickou topografií 
seznamoval i studenty pomocných věd historických – a díky tomu jsem 
měl možnost potkat Zdeňka Měřínského opět, tentokrát již osobně. Už jeho 
vzhled a projev prozrazovaly neortodoxní osobnost. S jeho příchodem se 
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pod ochrannými křídly Ústavu archeologie a muzeologie ocitla také lokalita 
Měřínského mládí, hrad Rokštejn u Jihlavy, kde již v osmdesátých letech 
prováděl záchranný výzkum. I díky výběru schopných spolupracovníků 
se mu postupně podařilo vybudovat v nedaleké Panské Lhotě moderní 
výzkumnou základnu, byť, tuším, všichni budeme vzpomínat spíše na ro-
mantické večery u ohně v údolí pod hradem, klopýtavé cesty do okolních 
vesnic a chladné noci v tamním vojenském stanu. Prostřednictvím výzkumu 
na Rokštejně, jehož jsem se směl zásluhou svých přátel z řad archeologů 
účastnit, jsem mohl Zdeňka Měřínského blíže poznat jako člověka, v jehož 
osobnosti se neobvyklým způsobem mísila rezervovanost s otevřeností, 
jako člověka se specifickým smyslem pro humor. 

Výzkum na Rokštejně byl ovšem jenom jednou z mnoha aktivit, který-
mi doslova zaplavil své staronové pracoviště a při jejichž realizaci nezištně 
podpořil jiné, mladší kolegy: za jeho „úřadu“ tak dále posílila základna 
na Pohansku (Jiří Macháček), vzniklo pracoviště blízkovýchodní archeo-
logie (Inna Mateiciucová), přivtělena byla také klasická archeologie. Ústav 
tehdy získal mnoho projektů, které měly nejenom vědecké cíle, ale mířily 
také k integraci a výchově dalších generací archeologů a k mezioborové 
spolupráci. Právě v této souvislosti jsem se potkal se Zdeňkem Měřínským 
potřetí. Navrhl mi, abychom společně s kolegy klasickými filology nově 
vydali první svazek Magnae Moraviae  fontes  historici. Tento úkol se stal 
na několik let mým pojítkem s Filozofickou fakultou Masarykovy univer-
zity a moje zkušenost z této přátelské spolupráce by mohla posloužit jako 
příklad toho, jak Zdeněk Měřínský pracoval ve funkci vedoucího, pomohla 
by osvětlit, jak vůbec dokázal řídit takové množství různých aktivit. Rád 
byl informován, avšak sám se soustředil jen na některé klíčové aktivity, 
zatímco detaily – ať už provozního, nebo odborného rázu – s plnou důvě-
rou nechával na svých spolupracovnících. Ne vše se povedlo, a tak někdy 
poněkud překotný růst pracoviště bude klást velké nároky na nástupce 
Zdeňka Měřínského při konsolidaci ústavu. Nicméně impozantní záběr, 
za nějž Ústav archeologie a muzeologie vděčí období, kdy v jeho čele stál 
Zdeněk Měřínský, snad poskytne dostatečnou základnu pro další rozvoj.

Při všem tom shonu si Zdeněk Měřínský dokázal najít čas na své 
četné publikační výstupy. Jeho dílčí příspěvky představují, zejména pro 
vyčerpávající poznámkový aparát, vhodná uvedení do problematiky. To platí 
i o jeho knihách, z nichž projekt České země od příchodu Slovanů po Velkou 
Moravu zůstane nejspíše torzem, které alespoň zčásti nahrazuje užitečné 
shrnutí dějin Velké Moravy. Nelze zamlčet, že nedostatek času způsobený 
organizačními povinnostmi Zdeňku Měřínskému zabránil, aby náležitě 
uplatnil i svůj nesporný analytický talent. Jeho obsáhlé texty pak nelze 
označit za syntézy, tj. práce s původním konceptem.

Jistě, život a dílo Zdeňka Měřínského nejsou jen samé úspěchy, vě-
decká sláva a světově ceněné publikace. Ani spolupráce s ním nebyla vždy 
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snadná. Přesto se domnívám, že pozitivně ovlivnil životy mnohých z nás 
a v mnoha ohledech byl inspirující osobností, která tu méně, tu více nápad-
ně pozměnila naše životní dráhy. Jako takového si jej budeme pamatovat.

David Kalhous



531

P O K Y N Y  P R O  Ú P R A V U

Pokyny pro úpravu příspěvků

Redakce Časopisu Matice moravské prosí své autory o dodržování následu-
jících zásad při odevzdávání rukopisů:

Své příspěvky (články, materiálové studie, diskusní a polemické texty, recenze, 
anotace a zprávy do kroniky) odevzdávejte zásadně v elektronické podobě, a to 
ve formátu DOC (DOCX) nebo RTF. Při psaní užívejte standardní nastavení editoru 
bez zvláštního formátování, začátky odstavců neodsazujte mezerníkem a neužívejte 
dělení slov. Přílohy – mapky, grafy, tabulky, případně obrazový materiál – ode-
vzdávejte vždy zvlášť a jejich zpracování projednejte předem s redakcí. Autorská 
a reprodukční práva k obrazovým přílohám zajišťuje autor, k obrazovým přílohám 
je nutné připojit vždy popisky uvádějící autorství a zdroj. 

K článku je třeba přiložit cizojazyčné resumé o maximální délce jedné nor-
mostrany (1 800 tiskových znaků, včetně mezer), dále abstrakt (maximálně 600 
tiskových znaků) a klíčová slova v angličtině (maximálně 5–6), respektive podklady 
v češtině pro překlad do cizího jazyka.

Délka jednoho článku, včetně poznámek, by neměla přesahovat 35 normo-
stran (maximálně 70 000 tiskových znaků), délka recenze 6 normostran (10 000 
tiskových znaků) a délka anotace 2 normostrany (3 600 tiskových znaků).

Odkazy na prameny či literaturu a vysvětlivky vkládejte do textu formou 
poznámek pod čarou označených číselným indexem. V případě dedikací používejte 
hvězdičku připojenou k názvu, případně k podtitulu. Číselný index zapisujte vždy 
až za koncové interpunkční znaménko.

V textu rozepisujte slovy čísla od jedné do devíti, čísla dvojmístná a vícemístná 
pište číslicemi. Používejte uvozovky odpovídající zvolenému jazyku (v češtině „“; 
v angličtině “ ”). Distribuce pomlček a spojovníků by měla odpovídat pravidlům 
českého pravopisu. Pro označení rozsahu v časových i prostorových intencích se 
používá pomlčka bez mezer (1230–1253; s. 20–36; trasa Brno–Olomouc). Pomlč-
ka oddělená mezerami v zásadě supluje interpunkční čárku, přičemž signalizuje 
hlubší předěl. Spojovníku se užívá zejména při zápisu kompozit, v jejichž rámci si 
složky uchovávají dílčí autonomii (Brno-Žabovřesky; francouzsko-německé jednání; 
kulturně-historický „odkazující ke kultuře a historii“ × kulturněhistorický „odka-
zující ke kulturní historii“). U denních dat, s výjimkou časového určení pramenů 
v poznámkách, rozepisujte názvy měsíců. Citáty vyznačujte kurzívou a uvozovkami 
(bez kurzivy) a své případné komentáře či vynechávky do nich vpisujte s použitím 
hranatých závorek ([tj. Přemysl Otakar II.]; […]).

V záhlaví u recenzí a anotací uvádějte vždy autora (autory) publikace, název, 
místo vydání, nakladatelství a rok vydání, počet stran a ISBN.

Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu. Příspěvky 
do rubrik Studie a články, Materiály a Rozpravy procházejí recenzním řízením, 
které je anonymní (viz www.matice-moravska.cz). 



532

P O K Y N Y  P R O  Ú P R A V U

Zkratky

V poznámkách užívejte následující zkratky:
strana – s.
signatura – sg.
folio – f.
recto – r
verso – v
inventární číslo – inv. č.
karton – kart.
rukopis – rkp.
editor – ed.
editoři – edd.
srovnejte – srov.

Literatura

Bibliografické odkazy v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení uvedené 
interpunkce. Při prvním výskytu uvádějte vždy také křestní jméno autora či editora 
v plném znění. Příjmení nezapisujte proloženě (budou upravena až v sazbě):

Vzory:
Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.
Válka, Josef: Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. Edd. J. Krou pa 
a T. Knoz. Brno 2009.
Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) I. Hospodářská základna 
a královská moc. Praha 1992.
Šmahel, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jednoho 
„národního monumentu“. Český časopis historický 96, 1998, s. 253–291.
Cerman, Markus – Knittler, Herbert: Town and Country in the Austrian and Czech 
Lands. In: Epstein, Steven R. (ed.): Town and Country in Europe, 1300–1800. 
Cambridge 2001, s. 176–201.
Kordiovský, Emil: Periodika  jihomoravských archivů. In: týž – Kubíček, Jaromír: 
Kulturní periodika na Moravě. Brno – Mikulov 1996 (= XXIV. Mikulovské sym-
pozium 1996), s. 53–59.

Zkrácená citace při opakování odkazu k textu:
Šmahel, F.: Počátky pražského obecného učení, s. 260.

Zkrácená citace při bezprostředním opakování odkazu k autorovi:
Týž: Husitská revoluce III. Kronika válečných let. Praha 1996.

Zkrácená citace při bezprostředním opakování odkazu k textu:
Tamtéž, s. 85–86.

(Je-li relevantní uvést pořadí vydání publikace, označte je prostřednictvím číselného 
horního indexu připojeného k roku vydání.)
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Vydané prameny 

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, 
která bude v poznámkách dále používána:

Vzor:
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V/2. Inde ab a. MCCLXVII 
ad a. MCCLXXVIII. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591.

Zkrácená citace při opakování odkazu:
CDB V/2, s. 182, č. 592.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Pragae, Paris, Wien, nikoli Praha, 
Paříž, Vídeň; vzájemně je oddělujte pomlčkou (London – New York). Pokud 
není uvedeno místo vydání, použijte zkratku s. l., pokud není uvedeno datum, 
pak zkratku s. d.

Archivní prameny

Při odkazu na archivní pramen uvádějte jednotlivé položky v pořadí od nejobec-
nější k nejkonkrétnější: oficiální název archivu, značku a název fondu (sbírky), dále 
zpravidla číslo kartonu nebo knihy, inventární číslo, signaturu, název nebo popis 
dokumentu a list či stranu.

Vzor:
Moravský zemský archiv v Brně, G 83 Matice moravská Brno, kart. 59, inv. č. 188, 
tzv. cechovní kopiář z let 1581–1589, f. 62r.

Zkrácená citace při opakovaném odkazu:
MZA v Brně, G 83, kart. 59, inv. č. 188, tzv. cechovní kopiář z let 1581–1589, f. 62r.

Internetové zdroje

V případě internetových zdrojů uveďte oficiální název stránek (je napsán na horní 
modré liště stránky prohlížeče; jde-li o časopiseckou studii uveřejněnou tímto 
způsobem, použijte klasický bibliografický odkaz) a k němu připojte přesnou 
adresu a datum citace.

Vzor:
Březová nad Svitavou – oficiální stránky města. Historie města [online]. Dostupné z: 
http://www.brezova.cz/mesto/historie-mesta/ [cit. 20. 1. 2015].
 
Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně 
usnadní redakční zpracování.

Redakce Časopisu Matice moravské
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