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Studie/Studies

Ekonomický a společenský kontext utváření moderních
národů v pojetí Maxe Webera, Barringtona Moora
a Gale Stokese
Lucie Cviklová

Economic and Social Context of constitution of Modern Nations through the Lens of Max Weber,
Barrington Moore and Gale Stokes

Max Weber and Barrington Moore are the authors who in their works have successfully
employed historical and sociological approaches regarding explanation of transitional
processes towards modernity. The first part of this essay deals with Weber‘s and Moore‘s
elementary methodological differences by critically assessing Moore‘s conceptions about
modernization transitional processes. The second part of it critically reflects upon Stokes‘
application of Moore‘s concepts and theories on selected national development.
Keywords: collective mobilization; democracy; dictatorship; emergence of capitalism; methodology of social sciences; modernization; nationalism
Contact: Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D.; Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova,
U kříže 8; 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika, lucie.cviklova@fhs.cuni.cz

Úvod
Snahy o objasnění vybraných souvislostí mezi utvářením moderních národů a vznikem kapitalismu vycházejí v této stati ze systematického srovnávání metodologických
východisek stejně jako z odlišného pojetí ekonomických a společenských procesů
v myšlenkovém odkazu Barringtona Moora juniora a Maxe Webera; oběma těmto autorům se totiž originálním a odlišným způsobem podařilo skloubit historický
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a sociologický přístup týkající se vysvětlení ekonomických a sociálních souvislostí při
modernizačních přerodech národních společenství.1
Srovnávání těchto dvou odlišných pojetí ekonomického a společenského pole
uskutečněných na základě odlišných metodologických přístupů a vysvětlujících souvislosti mezi modernizačními procesy a vznikem kapitalismu vychází zejména z Moorova rozsáhlého díla Social Origins of Dictatorship and Democracy a z Weberovy
proslulé studie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.2 Pozornost
je věnována tomu, který z pojmových aparátů ustavených těmito autory je vhodnější pro bádání v oblasti historie a sociologie. V poslední části jsou zdůrazněny meze
Moorových metodologických východisek na základě kritiky tohoto myslitele Galem
Stokesem, navazujícím na jeho myšlenkový odkaz při objasňování odlišných trajektorií modernizačních procesů ohledně utváření vybraných středoevropských národů.3
Klíčovým metodologickým problémem, co se týče zviditelnění ekonomických
a společenských aspektů při formování moderních národů, stejně tak jako v průběhu současných národnostních mobilizací, není jenom objasnění konkrétních
proběhnuvších procesů, ale také ustavování metodologického aparátu usilujícího
o vysvětlení „krvavého“ či případně „mírumilovného“ přechodu od tradičních ekonomických a společenských životních forem k moderním.4
Obecné rysy stejně tak jako konkrétní fáze utváření národů v souvislostech vznikajícího kapitalismu jsou tematizovány řadou autorů hlásících se k různým myšlenkovým směrům.5 Například podstatné souvislosti mezi konkrétními národními systémy
1

2

3

4

5

Vzhledem k rozsahu této stati není možné zohlednit všechny teoretické přístupy k nacionalismu,
ke kterým například patří i myšlenkový odkaz Benedicta Andersona, Ernesta Gellnera, Erica
Hobsbawma, Františka Kutnara, Vladimíra Macury a dalších autorů.
M. Weber, Die Berufsethik des asketischen Protestantismus, in: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen 1988, s. 84–94.
G. Oakes, Weber and Rickert: Concept Formation in the Cultural Sciences, London 1988, s. 1–15
a dále M. Weber, Sociologie náboženství, Praha 1998, s. 19–30.
Konkrétní rozbory empirických údajů jsou nejčastěji uskutečňovány na základě koncepce závislosti na minulosti jako široce uplatňovaném metodologickém přístupu, který od konce 80. let je
nejčastěji využíván ekonomií a společenskými vědami včetně historie. Tento přístup je založen na
předpokladu, že lidská společenství mají sklon pokračovat v jednání vycházejícím z tradiční praxe
či minulosti, i když jsou k dispozici lepší alternativy.
Přístup závislosti na minulosti je také často spojován s historickým institucionalismem, na základě
kterého jsou instituce využívány pro vysvětlování sledu politických a společenských změn v čase.
Historický institucionalismus je srovnávacím přístupem studia všech aspektů lidské organizace;
například jeden z jeho protagonistů Charles Tilly tvrdí, že se jedná o metodu měření „velkých
struktur a procesů“ a provádění rozsáhlých srovnání. Klíčovou myšlenkou historického institucionalismu je také tvrzení, že historie se nevyvíjí lineárně stejně tak jako snaha odpovědět na otázku,
proč určitá trajektorie vývoje zvítězila v té či oné dějinné etapě. Blíže K. Thelen, Historical Institutionalism in Comparative Politics, Annual Revue of Political Science, No. 2, 1999, s. 369–372.
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a uskupením ekonomického a společenského subsystému při vzniku moderních národů v 70. letech 20. století začaly být tematizovány různými badateli navazujícími
zejména na myšlenkový odkaz Barringtona Moora; na základě metodologie historické sociologie začali zdůrazňovat témata násilí a revoluce, vykořisťování tříd a vzestup
národních národů a Západu jako celku.6 Tak například podle nedávno zesnulého badatele Charlese Tillyho byly důležitou složkou politického uspořádání národnostního
státu důsledky neustálého válčení, vedoucí k vysávání zdrojů od neochotného obyvatelstva ze strany panovníků, doprovázené diskuzemi o tom, jak vysoké odvody by se
měly platit státu a co by stát mohl oplátkou za finanční oporu poskytovat.7
Další žačka Barringtona Moora Theda Skocpolová přichází s tezí, že revoluce nejsou pouhým dílem spiklenců, ale spíše nezamýšleným důsledkem mnohočetných
konfliktů utvářených společensko-ekonomickými podmínkami; značný význam přitom přikládá světovému historickému kontextu stejně jako obecnějším společenským
podmínkám vytvářejícím živnou půdu pro nástup revolucí.8
6

7

8

Historickou sociologií se rozumí disciplína, v rámci které historikové či sociologové využívají
myšlenky a empirické důkazy ohledně toho, jak se v průběhu staletí lišily společenské procesy
u konkrétních národů stejně tak, jak se v různých národních celcích rozvíjela sociální struktura.
Představitelem této disciplíny je Barrington Moore junior, který působil na Harvardské univerzitě
v Russian Research Centre; kromě pedagogického působení pracoval také jako politický analytik
pro americkou vládu a ministerstvo. Proslavil se zejména svojí studií Social Origins of Dictatorship
and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World zveřejněné v roce 1966, ve
které na základě srovnávacího rozboru Británie, Francie, Spojených Států, Číny, Japonska a Indie
vysvětluje modernizační procesy a zejména filozofickou historii totalitarismu. Blíže v souvislosti
s jeho úmrtím před několika lety D. Smith, Obituary: Barrington Moore – Author of a Daring
Sociological Classic, The Independent, 17 November 2009, s. 59.
Charles Tilly je znám především jako teoretik historické sociologie, analytik sociálních hnutí,
sociálních protestů stejně tak jako autor specificky pojatých evropských dějin, zejména spisu
Coercion, Capital and European States AD 900–1990. Podle něj klíčovým faktorem byla schopnost
daného území a obyvatelstva buď snášet donucování ze strany vlády, nebo jeho schopnost
vytvářet kapitál, tedy ekonomická produktivita a prosperita. Tilly zdůrazňuje nespokojenost
a sociální protesty a poukazuje na to, že při zpětném pohledu se úspěch národních států jako
formy vlády zdá nevyhnutelný, i když ještě v polovině 17. století značnou teritoriální moc v Evropě
měly impéria jako habsburská říše či federace městských států, kam patřila například i Holandská
republika. S klíčovými idejemi jeho myšlenkového odkazu je možné se třeba seznámit v článku
J. Suthlerland, The ideas interview: Charles Tilly, The Guardian, 3 October 2005, s. 24.
Theda Skocpolová ve své knize States and Social Revolutions uveřejněné v roce 1979 zastává „nevoluntaristický a strukturální pohled” na původ revolucí. Podle ní stát má své vlastní zájmy, které
může prosazovat použitím donucovací síly a výběrem daní, a současně je více než pouhou arénou
vzájemného střetávání různých zájmů. Její postoj k myšlenkovému odkazu Barringtona Moore je
možné najít v T. Skocpol, A Critical Review of Barrington Moore´s Social Origins of Dictatorship and
Democracy, Politics and Society, No. 4 (1), 1973, s. 1–34.
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Kromě různých pojetí národních hnutí vysvětlujících příčinné souvislosti či minimálně vybranou spřízněnost mezi vznikem moderních národů na straně jedné
a průmyslovou revolucí a demokratizačními procesy na straně druhé, je třeba poukázat
i na význam dalších teorií objasňujících rozvoj kapitalismu na základě náboženství
či případně dalších komponent; například Max Weber a jeho stoupenci poukazují
na to, že americký kapitalismus není možné považovat za důsledek odpouštění
ziskuchtivosti protestantskou církví, ale spíše za protestantské zvnitřnění požadavku
zdrženlivosti ohledně spotřeby. Podle Maxe Webera a jeho stoupenců široce
rozšířené etické „ospravedlnění“ kapitalistické ziskuchtivosti pod hlavičkou „hrabivost
je dobrá a zisk je žádoucí“ je tak třeba považovat za mylný výklad skutečného
stavu; kapitalistickou etiku „ziskuchtivosti“ je tak třeba považovat za pravý opak
„hnacího motoru“ morálního imperativu věřících vedoucího ke vzniku kapitalistické
společnosti.9
V poslední části této stati je ve světle Weberovy metodologie také vyzdvižen
originální přínos českého historika Miroslava Hrocha, vysvětlující utváření malých
evropských národů, jehož vliv na rozvoj současných teorií nacionalismu je uznáván
světoznámým historikem Erikem Hobsbawmem i dalšími badateli.10

Obecný pojem Barringtona Moora jako metodologické
východisko rozboru utváření moderních národů
v ekonomických a společenských souvislostech
Barrington Moore junior v 60. letech minulého století ve své studii Social Origins od
Dictatorship and Democracy rozpracoval rozsáhlou argumentaci, podle níž byl vznik
moderních politických systémů určen především vývojem postavení rolníků a aristokracie coby klíčových aktérů preindustriální společnosti. Zavádí jednoduchou typologii demokracie, fašismu a komunismu coby tří hlavních politických systémů, lišících
se od sebe způsobem modu vivendi mezi zájmovými skupinami na straně jedné a státem majícím údajně jednat v jejich zájmu na straně druhé.
9

10

M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: Gesammelte Aufsätze zur
Religionssoziologie I, Tübingen 1988, s. 1–16.
Tak například v předmluvě ke své studii Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth,
Reality Eric Hobsbawm doznává, že originální přínos českého historika Miroslava Hrocha obohatil
jeho vlastní bádání. Za hlavní přínos je považováno zviditelnění nerovnoměrného rozvoje „národního vědomí“ mezi různými společenskými skupinami té či oné země. Dále je také oceňováno členění národního hnutí do tří fází: první fáze A je určena revitalizací a rozkvětem kulturních hodnot
a nepřítomností explicitního nacionalismu stejně tak jako kolektivního jednání. Druhá fáze B se vyznačuje snahami průkopníků a bojovníků za národní ideje, zatímco třetí fáze C je určena masovou
podporou průkopníků a bojovníků za nacionalismus vyskytujících se už ve fázi B, přičemž přechod
z fáze B do fáze C je třeba považovat za klíčový pro dotvoření národní identity.
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V jednotlivých částech svého rozsáhlého srovnávacího rozboru vývoje největších
světových národních společenství Barrington Moore dále tvrdí, že fungování
centrálního státu bylo hluboce ovlivněno rozšířením trhu do místních společenství
a komercionalizací zemědělství.11 Vznik demokratického režimu v modernizačních
souvislostech je podmíněn především existencí silné obchodní třídy schopné ovládat
národní politiku; v případě nepřítomnosti měšťanské třídy a sponzorování přechodu
zemědělství na komerční principy velkými vlastníky je velmi pravděpodobné, že
vznikne fašistický režim. V případě nepřítomnosti přechodu zemědělství na komerční principy doprovázené postupným pronikáním tržních principů a nedostatečnou
solidaritou mezi velkými vlastníky a rolníky je pravděpodobné, že vznikne komunistický režim charakterizovaný soustředěním moci v rukách intelektuální elity
poskytující rolníkům organizační schopnosti nezbytné pro uskutečnění revoluce.12
Už v předmluvě ke své studii Social Origins of Dictatorship and Democracy
Barrington Moore tvrdí, že ve svých úvahách více méně založených na třídním
přístupu a vytvářejících typologii modernizačních trajektorií usiloval o zachycení
podstaty společenských procesů proběhnuvších jenom v několika největších
národních společenstvích.13 Dále sám připouští, že omezené využití jeho pojmového
aparátu pro vysvětlení kulturních jevů je způsobeno především jeho zjednodušenou
konstrukcí pojmů, majících vliv na vysvětlení kulturních a společenských entit přímo
nesouvisejících s konkrétně rozebíraným empirickým materiálem.
Kromě jeho vlastní sebekritiky je vhodné uvést i kritiku jeho myšlenkového
odkazu formulovanou ostatními mysliteli a založenou na dvou hlavních tezích;
navzdory ustavení různých kauzálních vysvětlení vývoje uvnitř jednotlivých národních společenství Barrington Moore nevěnoval pozornost globálním interakcím
překračujícím meze národních států a dále také nekriticky přejímal demokratické
ideologie považující za hlavní demokratizační princip rozšiřování občanských práv.14
11

12
13
14

B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the
Modern World, Boston 1966, s. 413–421.
Tamtéž, s. 159–168.
Tamtéž, s. 413–421.
Podobná teoretická východiska týkajících se rozšiřování občanských práv uplatňoval i Thomas
Humphrey Marshall, britský teoretik zabývající se sociální politikou, blahobytem a sociálním
občanstvím. Klíčové ideje Marshallovy teorie jsou obsaženy v eseji Citizenship and Social Class
uveřejněné v roce 1959, ve které rozebírá vývoj občanství z hlediska vývoje občanských, politických
a sociálních práv tak, jak se rozvinuly v 18., 19. a ve 20. století (například ve 20. století nastal velký
pokrok v oblasti sociálních práv, ke kterým patří právo na sociální zabezpečení, zdravotní péči
a vzdělání). Jeho pojetí občanství vyvolalo mnoho sporů zejména kvůli svému omezenému pojetí
občanství a také kvůli tomu, že toto vymezení dostatečně nezohledňovalo společenské nerovnosti. Ve svém rozboru se zejména soustředil na Británii, kde se rozmach občanství se sklonem
ke zrovnoprávnění časově shodoval s rozmachem kapitalismu, a tak i s novým druhem utváření
nerovností.
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Ideální typ Maxe Webera jako metodologické východisko
vybrané spřízněnosti mezi rozvinutím kapitalistických struktur
a protestantskými sektami
Na rozdíl od Moorova jednoduchého ustavování pojmů demokracie, fašismus a komunismus, Weberova proslulá studie Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus vychází z odlišného a důkladně rozpracovaného metodologického
přístupu předpokládajícího nedokonalost a rozrůzněnost vědy a postulujícího, že
ve společenských vědách je předmět výzkumu neustále znovu vymezován.15 Tato
perspektiva o nedokonalosti moderní vědy rozlišuje mezi epistemologickými zájmy
přírodních a společenských věd a v důsledku těchto odlišností je zapotřebí ustavovat
také různé metodologické přístupy; metody přírodních věd nezkoumají vlastnosti
reality jako takové, ale jsou spíše systémem univerzálních a nepodmíněně platných
zákonů.16
Ve srovnání s tímto metodologickým aspektem přírodních věd badatelé při
ustavování pojmů ve společenských a kulturních vědách věnují pozornost především
kulturním realitám a teoretické pojmy jim slouží jenom jako bezprostřední nástroje
umožňující postoupit na abstraktnější úroveň bádání za účelem pochopení kulturního
jevu, jinými slovy za účelem vymezení a vysvětlení společenských jevů. Max Weber
nazval tuto metodologii ustavování pojmů či modelů vztahujících se k porozumění
a zohledňující jenom jednu část společenské reality ideálními typy. Konstrukce
ideálních typů sice částečně připomíná konstrukci pojmů v přírodních vědách
v tom smyslu, že jejich ustavování je řízeno zákony empirické reality; popisují však
jenom imaginární svět a jejich utváření je jenom zprostředkujícím článkem a nikoliv
konečným badatelským záměrem. Ideální typy jsou vymezeny na základě vybraných
vědeckých kritérií pro ustavení zkoumané reality a zohledňují význam hodnot v jejich
subjektivních a kulturních významech; podle Maxe Webera jakákoliv významná
událost nebo jev může být rozebírána libovolným počtem pojmů.17
15
16
17

R. Bendix, Max Weber: An Intellectual Portrait, Berkeley 1977, s. 13–21.
M. Weber, K metodológii sociálnych vied, Praha 1983, s. 41–221.
Jedná se o výraz, kterým Max Weber rozuměl pojmové konstrukty vytvořené s cílem systematicky
kategorizovat, analyzovat a srovnávat pozorované jevy v sociálním světě; za ideální typ lze považovat hypotetický vzor, k němuž se může jakýkoli skutečný jev přibližovat nebo se od něj oddalovat. Ideálně typické pojmy neboli „ideální typy“ vytvářejí skupiny pojmů neboli typologie, které
může badatel použít k analýze a kategorizaci konkrétních rysů zkoumaného předmětu. Jedná
se však pouze o nástroje analýzy a nevyjadřují soud o tom, co je na jevu „ideální“ ve smyslu
skutečně hodnotného a obdivuhodného. Weber odmítá názor, že významné jevy jsou vždy a výhradně „historické“ a že tedy získávají na významu pouze přesným vymezením místa, času a způsobu jejich jednorázového výskytu. Blíže A. Harrington, Moderní sociální teorie, Praha 2006,
s. 103–115.
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Význam hodnot nebo „vztah k hodnotám“ sehrává také klíčovou úlohu při
reformulaci zkoumaného předmětu; ten či onen úsek společenského života by se
měl stát předmětem bádání teprve poté, až se stane kulturním jevem v důsledku
takového hodnotového systému, kterému je připisován. Na základě Weberova
přístupu volba předmětu bádání by měla zohlednit kolektivní epistemologický zájem
současných aktérů a současně předmětem zkoumání by měla být i sada hodnot
určitých jevů vztahujících se přímo ke zkoumanému uspořádání bez ohledu na to,
zda se jedná o přítomnost nebo o minulost. Hodnoty tak jsou často vymezeny jako
význam, který aktéři připisují jednání vztahujícímu se k určitému kulturnímu jevu
či jako kolektivní vztah aktérů vůči určitému kulturnímu jevu.18 Weber považoval
tento rozumějící nebo chápající přístup ke zkoumanému předmětu za nejvhodnější
pro zkoumání nepravidelného charakteru společenské reality a jeho využití pro
vysvětlení konkrétních procesů bylo pro něj nejenom odmítnutím schematických
výkladů, ale také zvyšováním platnosti získaných reálných poznatků. Čím obecnější je
totiž pojem nebo zákon běžně používaný přírodními vědami, o to těžší je najít k němu
odpovídající empirický korelát; z tohoto důvodu význam kulturního jevu nemůže být
vysvětlen nebo odvozen pouze ze systému zákonů.19 Krátce řečeno, Weberovo pojetí
vzájemné závislosti mezi kulturou, hodnotami a teoretickou podstatou kulturních
věd je třeba také chápat jako zkoumání distinkce mezi idejemi a hodnotami minulých
či současných aktérů na straně jedné a ideálními typy utvářenými v rámci kulturních
a společenských věd na straně druhé.20

Význam Moorovy metodologie obecného pojmu
pro vysvětlení demokratického vývoje
Modernizační proměny doprovázené revolucemi a občanskými válkami vysvětluje
Barrington Moore ztrátou solidarity mezi jednotlivými společenskými skupinami či
případně vznikem nových aliancí mezi nimi. Ve Velké Británii, Francii a ve Spojených
státech amerických demokracie zvítězila zejména kvůli tomu, že rolnictvo jako politická síla bylo postupně vyloučeno z rozhodovacích procesů a vlády se více či méně
ujalo měšťanstvo. Za klíčovou proměnnou vývoje považuje Barrington Moore typ
a míru solidarity venkovské pracovní síly; demokratické uspořádání se v Japonsku
neujalo kvůli silné solidaritě mezi jednotlivými třídami, v Německu kvůli slabému rolnictvu rozdělenému v důsledku represivní kontroly pracovní síly a v Indii kvůli rozdělení lokální zemědělské společnosti kastovním systémem.21
18
19
20
21

G. Oakes, Weber and Rickert, s. 21–26.
Tamtéž, s. 18–25.
Blíže F. Parkin, Max Weber, London 1982, s. 17–26.
B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, s. 3–20.
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Podle Barringtona Moora první demokratická cesta ze čtyř možných trajektorií
přechodu k moderně související s konfigurací různých společenských skupin se objevila v Anglii, Francii a ve Spojených státech. Zejména demokratický vývoj v Anglii
vysvětluje Barrington Moore aristokratickými tradicemi svobody a tolerance vůči
organizované opozici a současně tvrdí, že v Anglii se rozklad vztahu mezi pánem
a poddaným objevil už na konci 14. či na začátku 15. století.22 Pro tehdejší zplnomocněné ekonomické subjekty zemědělství přestalo být prostředkem stabilního
společenského pořádku a začalo být považováno za nejlepší způsob kapitálové
investice, neboli za kapitalistické soukromé vlastnictví. Klíčovou úlohu přitom sehrával vztah mezi podnikatelskou aristokracií na straně jedné a městskými obchodníky na straně druhé; tento druh spolupráce se ustavil už v průběhu obchodování
s vlnou v pozdním středověku. Dále v tehdejší Anglii podobně jako v řadě ostatních
zemí v západní Evropě už existovaly instituce zajišťující ostatním osobám imunitu
vůči svévolné moci vlády, jinými slovy už tehdy existovalo určité právo nesouhlasit s nespravedlivou autoritou. Parlament byl složen z velkých vlastníků půdy, kteří
se stávali více a více nezávislými na královské autoritě a anglické procesy ohrazování ulehčily této podnikatelské třídě vyjadřovat nesouhlas s rozhodnutím krále; toto
odbojné jednání nakonec vyústilo ve zničení společenské struktury tradiční rolnické vesnice. Této třídě se také podařilo prosadit právní a společenské změny v zájmu
svých vlastnických vztahů a tyto výdobytky plnily dále úlohu i při vzniku podnikatelského a průmyslového kapitalismu.23
Na rozdíl od anglického vývoje si francouzská šlechta nevydobyla autonomní postavení vůči rozhodování krále a více či méně zůstala pouze jeho „ozdobným atributem“. Podle Moorova výkladu omezování královských pravomocí bylo pouhou
záminkou revolučních nepokojů a skutečnou příčinou krvavé revoluce byl nedostatečný rozvoj obchodování a manufakturní výroby; absence přirozené dělby politické
a ekonomické moci vyústila v dlouhodobý konflikt mezi společenskými třídami a ostatními společenskými silami. Pronikání obchodních trendů na francouzskou vesnici
22
23

Tamtéž, s. 20–39.
Na konci své kapitoly věnované rozboru anglického modernizačního vývoje se Barrington Moore
snaží určit další faktory ovlivňující vývoj v 19. století. Kromě již výše zmiňovaného silného a nezávislého parlamentu, obchodního a industriálního zájmu vycházejícího z určité ekonomické základny a absence rolnického problému jmenuje i další; v průběhu svého vládnutí velcí vlastníci absorbovali nové elementy a díky svému soutěžení o získání veřejné podpory se vyhnuli oslabení vlastních sil díky uskutečnění ústupků v pravý čas. Tato politika byla zejména velmi funkční za nepřítomnosti silného státního represivního aparátu a současně byla uskutečnitelnou zejména z toho
důvodu, že ekonomické a vládnoucí třídy se rozkládaly pomalu, a tak jim byl umožněn přesun z
typu vládnutí založeného na jednom ekonomickém principu k typu vládnutí založeném na dalším
ekonomickém principu. Blíže B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, s. 29–39.
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nevedlo k rozkladu feudálního řádu podle anglického modelu, ale pouze modifikovalo původní společenské uspořádání.24
Na rozdíl od anglického vývoje propojujícího obchodní zájmy města a vesnice
a umocňujícího opozici vůči královské koruně byly ve francouzských poměrech
podobné procesy zprostředkovány pravomocemi monarchie a vedly k feudalizaci
buržoazie; v nepříznivých ekonomických poměrech francouzská třída velkých
vlastníků propůjčovala půdu drobným rolníkům a tento proces vedl k zájmové
rozrůzněnosti rolnické třídy.25 V poměrech tržní výroby se chudí ve Francii cítili
znevýhodněni a měli mnohem menší zájem na prosazování změn než bohatí
rolníci, jejichž vlastnická autonomie a společenské postavení byly zajištěny novou
porevoluční dělbou ekonomické a politické moci; vzhledem k této odlišné trajektorii
anglického a francouzského vývoje považuje Barrington Moore porevoluční
francouzské uspořádání spíše za překvapující jev.26
Rozklad starého společenského pořádku ve Spojených státech amerických a přechod k demokratickému uspořádání spojuje Barrington Moore do značné míry s řešením politických a ekonomických konfliktů mezi severem a jihem, které se zostřily
v průběhu americké občanské války. Ve srovnání s evropským vývojem jižanský otrokářský systém a najímání pracovních sil na severu nevedly ke vzniku početné rolnické třídy, která by byla schopna se politicky mobilizovat; odlišnost jižanských a severských ekonomických poměrů vedla ke koexistenci dvou paralelních společenských
struktur; zejména na jihu byli plantážníci nuceni systematicky plánovat a pečovat
o svoji úrodu, protože obsluhování velké plantáže připomínalo obsluhování moderní továrny. Důvody vleklého konfliktu mezi severem a jihem považuje Barrington Moore za střet jižanských kulturních hodnot jako zdvořilost, vznešenost a kultivace na
straně jedné a severních politických postojů, ke kterým patří kapitalistické požadavky
ospravedlnění a ochrany soukromého vlastnictví na straně druhé; tyto kulturní odlišnosti časem vyústily v morální konflikt ohledně podstaty vlastnických vztahů. V těchto souvislostech Barrington Moore také upozorňuje na to, že rozšíření obchodního
24
25
26

Tamtéž, s. 40–52.
Tamtéž, s. 63–78.
Podle Barringtona Moora vysvětlení původu, průběhu a důsledků francouzské revoluce ukazuje,
že násilný rozklad ancien régime byl základním krokem nezbytným pro dlouhý demokratizační vývoj. Francouzský předrevoluční vývoj neobsahoval demokratizační prvky, a tak samotná revoluce byla klíčovým elementem pro další demokratický vývoj. Překážky anglického a francouzského
demokratizačního vývoje byly odlišné, protože francouzská společnost postrádala velké vlastníky
ovlivněné buržoazní/měšťanskou ideologií. Dále v průběhu francouzské modernizace vyšší vrstvy považovaly liberální demokracii za svého nepřítele, a tak vítězství demokracie bylo podmíněno odstraněním určitých institucí. Blíže B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, s.
92–103.
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zemědělství bylo často doprovázeno romantickými nostalgiemi, ke kterým patří
i athénské obdivování Sparty nebo glorifikace minulých virtues republikánského
Říma.27 Na závěr rozboru americké občanské války Barrington Moore dodává, že odstranění otroctví bylo rozhodujícím krokem srovnatelným s odstraněním absolutní
monarchie v průběhu anglické občanské války či v průběhu francouzské revoluce;
dále hnutí za rozšíření hranic a smyslu svobody připisuje Barrington Moore pouze
částečnému vítězství demokracie v roce 1865.28

Weberova koncepce náboženství
a význam kapitalistického ducha pro rozšíření
demokratických kapitalistických struktur
Ve své slavné práci Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus při vysvětlování vzniku amerického demokratického kapitalismu Max Weber přikládá velký význam uchopení souvislosti subjektivního smyslu faktického jednání. Širší kontext
i subjektivní smysl jednání protestantských sekt jsou tak chápány jako „míněný smysl“ racionálního a účelově zamýšleného jednání; v souvislostech historického bádání znamenají uchopení reálně míněného smyslu výkladem a v souvislostech sociologického bádání vysvětlování častého společenského jevu prostřednictvím ideálního
typu. Kladl si zejména otázku, jakým způsobem je možné uvažovat o souvislostech
mezi konkrétním náboženským přesvědčením na straně jedné a jeho vlivem na ustavení a zavedení nových společenských mechanismů na straně druhé.
V další práci věnované sociologii náboženství Gesammelte Aufsätze zur Sozialund Wirtschaftsgeschichte Max Weber objasňuje souvislosti mezi náboženstvím
včetně křesťanství a civilizacemi a razí tezi, že náboženství není jedinou proměnnou
ovlivňující vznik demokratické a nedemokratické verze kapitalismu.29 Podle něj náboženství působí paralelně s ekonomickou, kulturní, společenskou a technologickou
27
28

29

B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, s. 111–119.
Podle Barringtona Moora odstranění otroctví ve Spojených státech amerických je třeba považovat
za klíčový předpoklad dalšího vývoje; jedná se o proces srovnatelný s odstraněním absolutní monarchie v průběhu anglické války a francouzské revoluce. Stejně tak jako v případě anglické a francouzské revoluce, hlavním výdobytkem občanské války byly politické změny. Rozšíření politických
práv následující po ukončení občanské války bylo způsobeno neúplným vítězstvím v roce 1865
a následnou konzervativní koalicí mezi vlastnickými zájmy Jižanů a Seveřanů, a tyto procesy byly
doprovázeny změnami ve struktuře průmyslového kapitalismu. Staré formy represe se na Jihu
objevily v čistě ekonomické podobě a nové druhy vznikly v důsledku růstu a rozšíření průmyslového
kapitalismu; i když federální vládu už prosazování zákonů o otroctví nezajímalo, smířila se
s novými formami útlaku či minimálně proti nim neprotestovala. Blíže B. Moore, Social Origins
of Dictatorship and Democracy, s. 149–155.
M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, s. 237–245.
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komponentou, uskupením vojenské a politické moci, právním pořádkem, přírodním
prostředním apod.
Ve studii Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus se snaží objasnit vliv vybraných náboženských sekt na kapitalistické modernizační mechanismy
ve Spojených státech amerických. V souvislostech tohoto konkrétního rozboru se
distancuje od marxismu, ke kterému bývá často řazen i teoretický přístup Barringtona Moora odvolávající se pouze na materiální faktory a přehlížející náboženské
aspekty modernizace; podle Webera kalvinismus sehrával významnou roli při „utváření ducha stejně tak jako při nástupu samotného kapitalismu“.30
Weber zdůrazňuje, že od konce 17. století totiž nástupu kapitalismu nenapomáhaly jenom hmotné a institucionální podmínky zdůrazňované Marxem a jeho přívrženci, ale i tzv. kapitalistický duch jako historicky příznačný způsob vzniku a ospravedlnění individuálního usilování o zisk prostřednictvím různých obchodních a výrobních operací uskutečňovaných na trhu v míru a v rámci zákona. Náboženství
tak jako psychologický závazek představuje určitou oporu pro aktéry usilující o vytváření zisku a po jedincích žádá, aby této činnosti zasvětili nejen dostupný kapitál
a technické znalosti a dovednosti, ale také svoji schopnost soustavně pracovat
a svůj smysl pro osobní odpovědnost. Podle Webera tak největším kulturním
přínosem prvních kapitalistů byla ochota investovat výsledky prvních výdělečných
operací do provádění dalších, otevřenost vůči změnám v organizaci práce najatých
spolupracovníků a snaha vynalézat nové služby nebo produkty včetně hledání
nových zákazníků pro trhy.31 Weberovo pojetí je tak v rozporu s obvyklou představou
o materiální motivaci kapitalismu; zakladatele lze charakterizovat složitou kolektivní subjektivitou a ochotou podstoupit odříkání kvůli ekonomickému úspěchu; jednalo se o hodnoty „asketismu“ a ukázněného odříkání se světských radostí. I když
dodnes řada teoretiků trvá na koncepci člověka jako homo oeconomicus, podle
Maxe Webera význam první generace kapitalistů by neměl být spojován jenom
se světskými činnostmi, ale také s kulturním aspektem křesťanství.32 Na rozdíl od
30
31
32

M. Weber, Autorita, etika a společnost: Pohled sociologa do dějin, Praha 1997, s. 223–231.
M. Weber, Die protestantische Ethik und der Gest des Kapitalismus, s. 237–245.
Weberovo pojetí vzniku kapitalistických struktur je tak do značné míry v protikladu se známou
koncepcí homo oeconomicus, nejvíce propagovanou ekonomy v 18., 19. a 20. století, jejíž vznik
je nejčastěji spojován se jménem anglického (skotského) ekonoma Adama Smitha a zejména
uveřejněním jeho práce Pojednání o původu a podstatě bohatství národů, kterou vydal v roce
1776 v Anglii. Homo oeconomicus je racionální, což znamená, že má preference a že jeho volby
jsou vzájemně provázané; je rovněž maximalista, což znamená, že vyhledává maximum uspokojení
nebo prospěchu s minimem námahy, výdajů a obětí (podnikatel usiluje o využití zdrojů nejlepším
možným způsobem, aby maximalizoval svůj zisk). Homo oeconomicus je člověk, kterého zajímají
peníze, ale nejen ony (může například chtít obětovat všechno pro obhajobu své cti). Je egoista, což
ho může vést k tomu, že se chová altruisticky, aby o něm ostatní měli dobré mínění.
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protestanta žijícího na úsvitu kapitalismu klasický středověký laik žil z „ruky do úst“;
svědomitě plnil tradiční povinnosti a vykonával řadu spolu nesouvisejících různých
činů postrádajících jakoukoliv vnitřní racionalitu. Tak dokonce i dobré skutky byly
uskutečňovány na zakázku „duchovního správce“ nebo ke konci života jako jakési
pojištění.
Zatímco osud kalvinisty zakládající americký kapitalismus zůstal ničím nezmírněný,
katolický duchovní správce zprostředkovával duševní úlevu; přinášel totiž věřícímu
pokání, naději, rozhřešení a úlevu od těžkého napětí.33 Ve srovnání s katolicismem
podle kalvinismu věřící člověk nemůže změnit svůj osud určený tzv. predestinací,
která každého člověka určuje buď k věčnému zatracení, nebo ke spáse na věčnosti.
Protestantští věřící nemohli změnit svůj osud ani zbožnými skutky, dobrými činy či
dary církvi, a tak psychologická úzkost vyplývající z nejistoty byla kompenzována
historicky novou formou asketismu, kdy věřící soustředil svoji veškerou energii na
racionální a metodické provozování svého pozemského povolání jako výrazu své
oddanosti slávě Boží.
Na rozdíl od životního způsobu katolíků vládnoucí i ovládaní některých protestantských směrů prokazovali sklon k ekonomickému racionalismu majícímu kořeny
v trvalé vnitřní povaze konfesí; ty však vší silou bránily prostému užívání majetku
a podvazovaly zejména luxusní konzum. Zištnost přestala být považována za negativní vlastnost a byla legalizována, a oproštění výdělečné činnosti od zábran tradiční
etiky tak mělo na věřící významné psychologické účinky.

Moorova typologie nedemokratického vývoje v mimoevropských
ekonomických a společenských realitách
Podle typologie Barringtona Moora se druhá fašistická cesta objevila v Německu a Japonsku, protože v těchto zemích slabost městské buržoazie společně s rychlostí
industrialismu vedla k ustavení nestabilních vlád, poloparlamentních politických
metod a fašistických režimů. Válečná aristokracie i širší aristokratické kruhy považovaly modus vivendi samurajů s prostými rolníky za základ zdravé společnosti: další
důležitou složku japonské společnosti představovali obchodníci, které je možné přirovnat k působení Židů ve středověké Evropě a zejména ve Španělsku, kde aristokracie
a obchodníci se nacházeli ve vztahu symbiotického antagonismu.34 V polovině devatenáctého století komercionalizace rozložila feudální systém založený na vztahu leníků
a vazalů či jinými slovy samurajů, a proměnila tak vrstvu vazalů v lumen aristokracii.

33
34

M. Weber, Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, s. 185–194.
B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, s. 228–235.
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Antagonismus mezi válečnou aristokracií a vzmáhající se obchodnickou třídou vyústil v revoluci „shora“ organizovanou především agrární vládnoucí třídou a navíc feudální étos této třídy plnil funkci ospravedlnění autoritativního státu uzavřeného vnějším vlivům. Japonský fašismus byl podle Barringtona Moora specifický v tom smyslu,
že na rozdíl od německé a italské varianty chyběl moment uchopení moci; neproběhl pochod na Řím stejně tak jako revoluci nepředcházelo demokratické období srovnatelné s Výmarskou republikou.35
Na základě modelu Barringtona Moora se třetí typ modernizačních procesů s nedemokratickým výsledkem objevil v Číně a Rusku. Čínští statkáři více či méně jednali ve prospěch stále většího přelidnění; chudí rolníci se snažili mít co největší úrodu,
protože byli nuceni živit početné rodiny a přitom odvádět velké dávky za pronájem
půdy. Čínská byrokracie přitom zajišťovala dostatečné zavlažování a stabilní společenský pořádek zabraňující vypuknutí otevřeného konfliktu mezi statkáři a chudými
rolníky.36 Tento typ symbiózy mezi byrokracií a chudými rolníky byl také umocňován
i investicemi byrokracie do nákupu půdy, jejímuž obhospodařování se věnovala po
ukončení své profesionální kariéry.
Moore také vyzdvihuje skutečnost, že čínská obchodní vrstva se ustavila teprve
okolo roku 1910 a nikdy si nevyvinula vlastní nezávislou ideologii; vztah mezi
vlastnictvím a společenskou soudržností byl dále také znesnadňován nárůstem
marginalizovaných a často revoltujících rolníků na dně společenské hierarchie
vesnice.37 Tyto neutěšené společenské poměry byly umocněny i slabostí a politickou
závislostí buržoazie stejně jako pozemkové aristokracie na státní byrokracii, což
vedlo ke vzniku rozporu mezi objektivní nezbytností tržní orientace na straně jedné
a nedostatkem kolektivní solidarity na straně druhé. Vládnoucí politické elity nebyly
schopny se vypořádat s růstem své moci spojené s pronikáním západních komerčních
vlivů a jediným potenciálním katalyzátorem konfliktu se stala instituce klanu stupňující
třídní nespokojenost a generační útlak. Po komunistickém převratu komunisté využili
svoji rostoucí moc ve vesnicích na přerozdělení půdy mezi chudé rolnictvo a zejména
na uklidnění nespokojenosti vyplývající z existence patriarchálního řádu; v případě

35

36
37

Ve svých úvahách věnovaných modernizačnímu vývoji v Japonsku Barrington Moore nejvíce vyzdvihoval vývoj japonských vesnických poměrů a klíčový význam přitom přičítal historické kontinuitě jejích společenských struktur, založených na hierarchických principech. Oligarchická
struktura, vnitřní solidarita a účinné vertikální spojení japonské vesnice s vyšší autoritou přežily
přechod k moderní tržní výrobě určené pro trh jenom díky malým změnám. B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, s. 291–202.
Tamtéž, s. 162–173.
Tamtéž, s. 178–193.
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Ruska a Číny změny postavení rolnictva byly důležitým procesem umožňujícím
přechod ke komunistickým režimům.38
Na základě Moorovy typologie je Indie čtvrtou a poslední trajektorií vývoje, v průběhu které neproběhla ani industrializace ani rolnické povstání. Tento typ lze charakterizovat jako modernizační podrozvoj a je vysvětlitelný i společenskou existencí
kasty; ta je považována za základní jednotku indické společnosti organizující všechny
aspekty života a současně zmírňující vznikající společenské nepokoje. Indický systém
byl založen na zvycích a tradičních sentimentech a konkrétněji se jednalo o výměnu
práce a služeb mezi kastami, které byly vlastníky půdy a mezi těmi, které půdu nevlastnily. Vyšší kasta měla ve své državě nejlepší části země a mohla dávat příkazy nižším kastám; hlavní společenskou povinností jednotlivce byla přináležitost ke kastě
a konflikt mezi jednotlivcem a společností se nikdy nestal neřešitelným; britská parlamentní demokracie v Indii přitom fungovala více méně formálně a nikdy podstatnějším způsobem nezasáhla původní indické tradice.39
Tuto tezi o přetrvání starých společenských struktur Barrington Moore dokládá
nepřítomností buržoazní/měšťanské revoluce coby potenciální cesty schopné zprostředkovat zavedení parlamentní demokracie; klíčovou společenskou silou tak zůstala domorodá třída velkých vlastníků podporujících britskou vládu a používajících dále
zisk či nadhodnotu pro svoji vlastní spotřebu. Ta si své vedoucí postavení uchovala
i přes trvalé konflikty se vzmáhající se měšťanskou vrstvou stejně tak jako s Hindu
hnutím; zejména vyzdvihování významu indického rolnického společenství Gándhím
je vysvětlováno jako protest proti špatným společenským poměrům.40

Pojetí utváření středoevropských národů Gale Stokesem a jeho
kritický pohled na využití Moorovy typologie
Významný historik Gale Stokes ve své studii The Social Origins of East European Politics navazující na Moorův myšlenkový odkaz přichází s tezí, že je třeba rozlišovat
mezi rozborem uskupení ekonomického a společenského kontextu při utváření nej38

39
40

Komunistický režim ustavil nový vztah mezi vesnicí a národním hnutím a každému rolníkovi bylo
zřejmé, že jeho každodenní život závisí na nové povaze politické moci. Prostřednictvím tohoto
nového propojení se komunistické moci podařilo odčerpat z komunistické vesnice více, než odhaduje badatel Yang a více než rentiéři či Kuomintang vyčerpali předtím. Blíže B. Moore, Social
Origins of Dictatorship and Democracy, s. 201–213.
Tamtéž, s. 314–321.
Z hlediska možnosti tehdejšího neuskutečněného demokratického vývoje by byla mnohem užitečnější taková strategie, prostřednictvím které by vláda byla schopna využít tehdejší vývojové
tendence pro své vlastní účely. Konkrétněji by to znamenalo udržení či zvýšení ekonomického
růstu prostřednictvím vlastních zdrojů; nadbytečná pracovní síla by se tak mohla zapojit do vznikajících tržních struktur a došlo by tak k urychlení celého procesu. Tamtéž, s. 385–401.
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větších evropských národů na straně jedné a těch středoevropských na straně druhé.
Konkrétněji, rozbor ekonomických a společenských souvislostí utváření středoevropských národů by měl zohledňovat i další komponenty vývoje uplatňující se od začátku 16. století, a to především kauzální příčinnost či vybranou spřízněnost mezi konkrétní podobou státního systému na straně jedné a vlivem francouzské a průmyslové
revoluce na straně druhé. Konkrétněji, rozbor okolností vzniku kapitalismu a utváření
středoevropských národů by měl zohlednit i konkrétní podoby vztahu mezi vnitřními
a vnějšími faktory v tom smyslu, že v případě konkrétních středoevropských národů
průmyslová i francouzská revoluce měly sice podobný dopad jako v případě těch velkých, ale vyznačovaly se i významnými regionálními odlišnostmi.41
Podobně jako Barrington Moore se Gale Stokes domnívá, že různý dopad demokratizačních procesů a průmyslové revoluce na konkrétní středoevropské národní
systémy je třeba vidět především v souvislostech různého uskupení tří hlavních tříd;
tuto rozmanitost vývoje lze doložit například rozdíly mezi fungující demokracií v meziválečném Československu, vládou byrokratické aristokracie v Maďarsku apod.42
Dále však na rozdíl od utváření velkých národů disponujících dostatečnou autonomií
při ustavování politického pořádku v souvislostech modernizačních procesů, podobné procesy probíhající při utváření malých středoevropských či případně severoevropských národů měly podstatně složitější charakter; konečné politické uspořádání
totiž nebylo pouze výsledkem rozhodovacích procesů uskutečňovaných národními
aktéry, ale je třeba ho klást do souvislosti se zvnějšku vnucovanými koncepcemi politických struktur původním hegemonem a dalšími faktory.
I když při rozboru konkrétních empirických materiálů Gale Stokes přikládá určitou pozornost těmto vnějším faktorům, je přesvědčen i o vypovídající schopnosti Moorovy typologie demokratických i nedemokratických režimů pojednávající vztah mezi
ekonomickým a společenským subsystémem i v případě středoevropských národů.43
Například československý vývoj po první světové válce více či méně odpovídá první demokratické trajektorii modernizačního vývoje proběhnuvšího v Anglii,

41

42
43

Gale Stokes je přesvědčen, že ve společenských vědách by teorie neměly být posuzovány ani na
základě schopnosti vysvětlovat údaje ani na základě universálního poskytování vysvětlení za všech
okolností; teorie by měly být hodnoceny zejména podle toho, do jaké míry jsou schopny navrhovat nové způsoby řešení problémů. Podle Gale Stokese Moorovo vysvětlení společenských souvislostí mezi modernizačními a demokratizačními procesy je třeba považovat za přínosné zejména
z toho důvodu, že se jedná o novou perspektivu týkající se této problematiky. Blíže G. Stokes,
The Social Origins of East European Politics, Eastern European Politics and Societies, No. 1, 1987,
s. 30–38.
Tamtéž, s. 30–40.
Tamtéž, s. 30–35.
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Francii a Spojených státech amerických, protože v českých zemích rozvinuté modernizační procesy byly uskutečňovány společně s nastolením demokratického politického režimu.
Vzhledem ke konečnému pozitivnímu výsledku desítky let fungující československé meziválečné demokracie Gale Stokes poukazuje i na několik nepříznivých prvků předchozího politického, společenského a ekonomického vývoje; v druhé polovině 19. století politické mechanismy rakousko-uherské monarchie byly určeny především vládou aristokracie a postrádaly významnější demokratické prvky. Města
v některých částech českých zemí nebyla dostatečně rozvinuta, robota byla zrušena
relativně pozdě až v roce 1848, a půda byla soustředěna v rukou velkých vlastníků.44
V této souvislosti Gale Stokes při rozboru československého vývoje upozorňuje i na
rozpor mezi Masarykovou koncepcí českého národa a jeho politických tradic coby
intelektuálního dědictví Jana Husa a jeho stoupenců na straně jedné a marxistickou či kryptomarxistickou perspektivou Barringtona Moora zdůrazňující společenské konflikty na straně druhé; Moore by bezpochyby přičítal demokratický vývoj
meziválečného Československa kolektivně dotvořené národní identitě a společenskému rozlišování jednotlivých tříd existujícímu v okamžiku usilování o národní nezávislost.45 Ustavení stabilní československé demokracie na konci první světové
války by tak přičítal konkrétní podobě modernizace v tom smyslu, že české země prošly brzy industrializací a postupná krystalizace české střední třídy vymezující se vůči
německé se stávala významnou politickou a společenskou silou usilující o demokratické proměny a stabilizující demokratické mechanismy meziválečného československého systému. Postupný úspěšný rozvoj kapitalistických struktur a relativně rychlé
oddělování moci tak zabránily nastolení diktátorských režimů, které jsou podle Barringtona Moora a Gale Stokese do značné míry důsledkem špatných hospodářských
poměrů rolníků. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu i rozdíly mezi tehdejší českou
a slovenskou částí meziválečného Československa s ohledem na sociální diferenciaci
a stupeň kulturní rozvinutosti národní identity, protože při celkovém využití Moorovy
teorie pro rozbor meziválečného Československa Gale Stokes do značné míry nezohledňuje vývoj ve slovenské části unitárního státu. Ve srovnání se završeným procesem krystalizace české národní identity, často badateli specializujícími se na utváření
moderních národů umisťované už do roku 1848, počet vlastenců hlásící se k slovenské národní identitě a uvažujících o odtržení od Uher ještě v roce 1918 čítal jenom
několik set nadšenců.46 V době vzniku samostatného Československa v roce 1918
kromě zlomku národních buditelů hlásících se ke slovenské národní identitě většinu
44
45
46

Tamtéž, s. 30–39.
Tamtéž, s. 30–36.
F. Peroutka, Budování státu I, Praha 1991, s.130–137.
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obyvatel tehdejšího Slovenska představovali bilingvní rolníci hovořící maďarsky a slovensky; například novinář Ferdinand Peroutka metaforicky přirovnal tuto etapu vývoje slovenského národa k „tělu bez hlavy“.47
Zatímco meziválečnému Československu se podařilo stát se nejdemokratičtějším
státem ve střední a východní Evropě, podle Gale Stokese, uvažujícího v duchu Moorova myšlenkového odkazu, za hlavní příčinu maďarského nedemokratického vývoje
je třeba považovat nedostatečnou sociální diferenciaci v důsledku nepřítomnosti
průmyslové revoluce.48 Dokonce ani v meziválečném období se maďarské buržoazii
nepodařilo dostatečně prosadit demokratické principy a jádrem maďarského národa
tak byli v podstatě jenom rolníci na straně jedné a úzká vrstva národních buditelů na
straně druhé.
V této souvislosti je třeba meziválečné nedemokratické uspořádání také považovat za hlavní příčinu toho, že v průběhu druhé světové války zapříčinil nedostatek
moderní sociální diferenciace koalici rolníků s finanční a politickou oligarchií a ustavení nedemokratického režimu odpovídajícího německému a japonskému fašismu.
I když se v roce 1918 podařilo maďarským politickým silám ustavit liberální vládu
připomínající americký, anglický a francouzský model, Karolyimu se nepodařilo získat podporu maďarských politických elit a veřejnosti.49 Maďarská politická kultura
tak byla do značné míry založena na aristokratickém kulturním ideálu, podporovaném všemi společenskými vrstvami s výjimkou relativně nepočetné dělnické třídy.
Politické spektrum tedy bylo určeno odlišnými zájmy městského obyvatelstva včetně
rolníků a jim odpovídajícími politickými stranami a naprostou většinou maďarských
aktérů tak demokracie byla považována za zcela nevhodný základ maďarského společenského pořádku.
Gale Stokes také zdůrazňuje podstatně odlišnou úlohu rolnictva v Československu a Maďarsku; zatímco v československých meziválečných poměrech rolníci nepředstavovali klíčovou politickou sílu, v těch maďarských se vládě podařilo získat rolníky pro svoje politické cíle. Na rozdíl od Československa pokračovala v Maďarsku
aristokracie coby hlavní vlastník půdy v řízení zemědělství a početných bezzemků
a kromě toho se jí tento způsob rozdělení půdy podařilo ospravedlnit před tehdejší
maďarskou veřejností.
47

48
49

Působení slovenských buditelů bylo do značné míry určeno i napětím mezi hlasisty a martininskými, které vyvrcholilo zejména na konci první světové války v době nezbytného rozhodování
Slováků pro sebeurčení a jednotu s Čechy; Martiniští orientovaní na Rusko sjednocování s Čechy
jednoznačně odmítali. V důsledku říjnového převratu byli hlasisti postaveni do popředí Slovenska;
Češi jim důvěřovali, a tak jim připadly všechny důležité funkce. Tamtéž, s. 277–286.
G. Stokes, The Social Origins of East European Politics, s. 30–38.
F. Peroutka, Budování státu I, s. 216–221.
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I když ve svých úvahách o souvislostech mezi modernizačními procesy a uskutečňováním národní suverenity středoevropských národů Gale Stokes do značné míry
přejímá metodologická východiska Barringtona Moora, kritizuje jej za přehlížení významu konfigurace autonomně působících státních struktur v konkrétních státních
útvarech ve střední Evropě; s výjimkou meziválečného Československa významným
faktorem či proměnnou určujícími společenský a politický vývoj byl vztah konkrétních či skupinových aktérů ke státnímu aparátu.50
Ustavování politického vědomí či konkrétních politických kultur středoevropských národů bylo uskutečněno v relativně „nesvobodných poměrech“ v tom smyslu,
že konkrétní kolektivity byly významným způsobem omezovány už existujícími strukturami moderního státu včetně existujících soudů, centralizované byrokracie stejně
jako způsobu myšlení. Ze všech rozebíraných národů se podle Gale Stokese jedině
meziválečnému Československu podařilo odstranit autonomii státních struktur a dostat je pod kontrolu pluralitní demokracie; ve srovnání s oddělováním moci v tehdejší
české části Československa se na Slovensku částečně muselo vládnout dekrety a maďarská byrokracie mající aristokratické kořeny systematicky využívala státní struktury
pro své ekonomické a politické cíle.

Meze Moorova a Stokesova přístupu ke zkoumání utváření moderních
národů z hlediska Weberova metodologického přístupu
V souvislosti přijetí Stokesova stanoviska ohledně omezenosti Moorovy teorie, pokud
se jedná o vysvětlení modernizačního vývoje středoevropských národů, je třeba si položit i otázku ohledně významu dalších faktorů uplatňujících se při jejich utváření. Je
možné najít i další proměnné přispívající k objasnění utváření českého, maďarského
a slovenského národa? Jednotlivá období relativně dlouhodobého vývoje Čechů,
Maďarů a Slováků v rámci rakousko-uherské monarchie se vyznačovala například
i odlišnou konfigurací ekonomické, kulturní a společenské komponenty; zatímco český
národ byl vystaven mírnějším asimilačním trendům ze strany německého národa
v dlouhodobém měřítku, po rakousko-uherském vyrovnání Maďaři nastartovali procesy násilné maďarizace s cílem zabrzdit či zcela odstranit dlouhodobé procesy
postupného utváření slovenské národní identity. Institucionální rámec českých a německých zájmů byl určen především mechanismy německé nadvlády, které do určité
míry tolerovaly účast na politickém životě prostřednictvím zastupitelských orgánů
stejně jako existencí několika univerzit umožňujících vyučovat v českém jazyce.
Na rozdíl od relativně liberálních poměrů v rakouské části Rakouska-Uherska, po
přijetí tzv. Prosincové ústavy Maďaři začali systematicky pomaďaršťovat slovenské
50

G. Stokes, The Social Origins of East European Politics, s. 50–61.
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obyvatelstvo; kladli například administrativní překážky zakládání a fungování základních škol stejně jako volbám do lokálních zastupitelských orgánů.
Vzhledem k těmto významným odlišnostem co se týče modu vivendi mezi českým
a slovenským národem s původním hegemonem v Rakousku-Uhersku by se objasnění jejich utváření nemělo omezovat na uskupení mezi jednotlivými společenskými
třídami akcentované Barringtonem Moorem či na odlišný vztah kolektivních a individuálních aktérů vůči státnímu aparátu v rakouské a uherské části pojednávané Gale Stokesem; určitý význam by měl být připisován i rozboru jejich složitého kulturního utváření nedoceněného ani jedním z těchto výše zmiňovaných dvou autorů. Konkrétněji
by měly být zohledněny i kulturní kořeny utvářivší českou a slovenskou politickou kulturu a sehrávající určitou úlohu i po založení nezávislého Československa a dále i v průběhu válečného vývoje; zatímco v rakouské části monarchie se ustavila liberální politická kultura na straně jedné, v případě uherské části lze hovořit o profašistickém režimu
na straně druhé. Předmětem rozboru by se tak měl stát zejména obsah činnosti
českých a slovenských národních buditelů působících v jednotlivých etapách národního
obrození, podílejících se na utváření politické kultury v modernizačních souvislostech.51
Tato problematika byla například pojednávána českým historikem Miroslavem Hrochem, který na základě rozboru empirických procesů rozčlenil jednotlivé fáze utváření
českého a slovenského národa do fází A, B a C; v důsledku tohoto členění vystoupily
jednotlivé etapy kulturních proměn v souvislosti s bojem s absolutismem vyznačujícím
se měšťanskými revolucemi, rozšířením kapitalistických struktur a nárůstem dělnického hnutí. Tak například už na začátku 19. století fáze B českého národního obrození
probíhala paralelně s postupným zaváděním kapitalistických struktur; tato etapa se vyznačovala postupnou diferenciací jednotlivých společenských vrstev moderního národa v důsledku agitace patriotů.52
Na rozdíl od českého vývoje přechod z fáze B do fáze C v průběhu slovenského
národního obrození uskutečněný teprve ve 20. století a v poměrech nedostatečně
rozvinutých kapitalistických struktur je tak do značné míry důsledkem vývoje rakousko-uherského vyrovnání, v jehož průběhu konkrétní procesy maďarizace byly
51

52

Zatímco utváření českého národa bylo završeno již v polovině 19. století plynulým postupem z fáze
B do fáze C, utváření slovenského národa na konci 19. století bylo určeno samovládnou generací
vůdců, navazujících na Štúrovu perspektivu a rozlišující mezi podstatou českého a slovenského národa. Ludovít Štúr se snažil prokázat, že slovanský génius vytvořil celkem jedenáct různých slovanských národů; Češi příliš podlehli německému vlivu, aby si vůbec mohli nárokovat být mezi ně
zařazeni. Tyto Štúrovy úvahy byly v rozporu s hlasistickým směrem uvažujícím o možnosti soužití
Čechů a Slováků; tento směr byl inspirován Tomášem Masarykem a ustavil se v důsledku prvního
styku mladé slovenské inteligence s českým realismem. F. Peroutka, Budování státu I, s. 277–286.
M. Hroch, Social preconditions of national revival in Europe: a comparative analysis of the social
composition of patriotic groups among the smaller European nations, Cambridge 1985, s. 44–51.
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doprovázeny i výroky maďarských politických elit o tom, že slovenský národ neexistuje.53
Přehlížení či nedostatečnou pozornost věnovanou výše zmiňovaným kulturním
jevům či procesům charakterizujícím myšlenkový odkaz Barringtona Moora a Gale
Stokese je třeba vidět také v souvislosti jednoduchého ustavování typologie pojmů
jako demokracie, fašismus a komunismus, typického spíše pro přírodní vědy. Kdyby
Moorovo a Stokesovo ustavování pojmového aparátu a následný rozbor empirických
údajů vycházely z Weberova přístupu zohledňujícího kulturní jev, byl by zviditelněn
i nezastupitelný význam kulturní činnosti národních buditelů a zejména distinkce
mezi konkrétními středoevropskými národy, pokud jde o prolínání jednotlivých fází
národního obrození s modernizačními procesy zohledňující i rozmístění národních
buditelů ve městech a v menších sídlech. V průběhu modernizačních procesů totiž
existovaly i jiná určení, významy a motivy než ty, které pojímal Barrington Moore coby
uskupení společenských skupin, a které Gale Stokes rozšířil o pojednání vztahu mezi
individuálními a kolektivními aktéry vůči státním strukturám. Konkrétněji, při využití
Weberovy metodologie vycházející z „porozumění“ kulturnímu jevu při objasňování
modernizace českého, maďarského a slovenského národa by nebyly přehlédnuty
kulturní aspekty modernizace předpokládající rozdíly mezi přímočařejšími procesy
strukturace velkých národů na straně jedné a složitým utvářením malých národů
charakterizovaných vymaňováním se z nadvlády na straně druhé. Podařilo by se
tak zachytit podstatné rozdíly mezi českým a slovenským národním obrozením
začínajícími obnovou jazyka, literatury a dalších kulturních hodnot, a pokračujících
postupným propojováním společenských vrstev včetně vrcholícího boje za národní
nezávislost.
Rozbor relevantních kulturních jevů a procesů by tak postavil do jiného světla i takové ekonomické a politické jevy, které Barrington Moore a Gale Stokes spojovali
výlučně s různými stupni industrializace a demokratickým potenciálem střední třídy konkrétních národních systémů. Weberův metodologický přístup založený na nezbytnosti zkoumat kulturní jev by zviditelnil odlišnost kulturních kořenů maďarského
a částečně i slovenského elitistického přístupu na straně jedné a českého systému do
značné míry určeného krystalizací stranické demokracie v důsledku významu přikládaného občanským principům na straně druhé.

Závěr
Bylo systematicky prokazováno, že různá metodologická východiska snažící se vysvětlit utváření moderních národů na základě rozboru empirických údajů vedou také
53

Tamtéž, s. 98–106.
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k odlišným závěrům; tyto rozdíly jsou určovány především různým významem přikládaným konkrétním proměnám při vysvětlování klíčových procesů pojímaných jako
demokratický či nedemokratický vývoj, vznik kapitalismu, náboženství apod. Byl podrobně rozebírán myšlenkový odkaz Barringtona Moora a Maxe Webera jako dvou
významných autorů, kteří různým způsobem pojímají uskupení mezi utvářením moderních národů, modernizačními procesy, vznikem kapitalismu a náboženstvím.
Moorův metodologický přístup lze charakterizovat jako třídní stanovisko
vyzdvihující roli sociální diferenciace či konkrétního uskupení sociálních tříd pro
vznik demokratických a nedemokratických politických režimů v klíčových národních
systémech. Dále bylo také vysvětleno, že Weberovo pojetí důsledků náboženství
a zejména morálního imperativu kalvinistů či dalších protestantských sekt pro vznik
amerických kapitalistických struktur vede k formulaci celé řady dalších otázek. Je
třeba konstrukci pojmů pro účely historického bádání považovat za klíčový proces
vymezující pole konkrétního bádání a v mnoha případech nahrávající omezeným
či mylným interpretacím společenské reality? Je třeba zohlednit jenom jednu
proměnnou, kterou je podle Barringtona Moora společenská třída či podle Maxe
Webera náboženství a která je určujícím faktorem pro dlouhodobé důsledky
demokratizačních procesů? Či je na místě hovořit o více faktorech působících
společně či dokonce o jejich konkrétních uskupeních vedoucích ke konkrétním
demokratickým či nedemokratickým výsledkům?
Výše uvedený srovnávací rozbor Moorových a Weberových metodologických východisek ukázal, že Barrington Moore uspořádal teoretické pojmy nezohledňující
vazbu na kulturní realitu do několika jednoduchých vzorců označených jako demokracie, fašismus a totalitarismus, prostřednictvím nichž srovnává americký, anglický
a francouzský vývoj coby nejrozvinutějších světových systémů na straně jedné s čínským či indickým vývojem coby těmi nejzaostalejšími na straně druhé.54
Ve srovnání s těmito zjednodušenými metodologickými východisky Barringtona Moora juniora Max Weber přichází s tezí, že možnosti dosažení vědění ve společenských vědách jsou omezené. Zohledňují perspektivy současných badatelů a jsou
schopny jenom zprostředkovat porozumění konkrétnímu kulturnímu jevu; kolektivní
epistemologické zájmy současných aktérů objasňují jenom vztah mezi společenskými
aktéry a zkoumaným jevem, o jehož vysvětlení badatel usiluje. Weberův rozumějící
přístup je tak možné považovat i za určitý návod, který může přispět k pochopení
omezenosti vypovídající schopnosti Moorova a Stokesova teoretického rámce, prostřednictvím nichž jsou vysvětlovány souvislosti mezi demokracií, fašismem a totalitarismem. Tato omezující vypovídající schopnost Moorova i Stokesova teoretického rámce tak není schopna vysvětlit procesy kulturní krystalizace českého,
54
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maďarského, slovenského národa na straně jedné, i když Weberovi stoupenci se dopouštějí mylných interpretací myšlenkového odkazu tohoto autora na straně druhé.
Ti velmi často posouvají zobecnění empirických poznatků na úroveň typologie společenských pořádků a jim odpovídajících typů politického panství; přeceňují totiž zprostředkující úlohu ideálních typů pro rozbor konkrétních empirických procesů, jejichž
smysluplné využití na základě Weberovy metodologie tradice předpokládá přiblížení konkrétního empirického jevu či procesu ideálnímu typu či přesněji řečeno jejich
umístění mezi dva ideální typy.
I přes neoprávněná přivlastnění myšlenkového odkazu Barringtona Moora i Maxe Webera různými autory je třeba považovat Weberův metodologický přístup za
mnohem přínosnější, protože zohlednění kulturní proměnné minimálně otevírá
možnost vzniku dalších perspektiv na utváření moderních národů stejně tak jako hlubší pochopení současných národnostních konfliktů. Podrobný rozbor úlohy kultury
v průběhu modernizačních procesů uskutečněný na základě Weberova přístupu
by tak zviditelnil rozdíly přechodu k moderním životním formám a distinkce mezi
relevantními kulturními proměnnými; v případě českého a slovenského vývoje se
jedná o vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými fázemi vymaňování se Čechů z nadvlády
Němců v rakouské části a postupnou maďarizací Slováků v důsledku Prosincové
ústavy v uherské části. Weberův metodologický přístup tak umožňuje zohlednění
souvislostí mezi modernizačními procesy a utvářením národa v tzv. kulturní fázi A, kdy
učení vzdělanci vycházející z osvícenského patriotismu zhruba od 17. století studovali
reálie své země a svého národa.55 Bylo by také vysvětleno prolínání modernizačních
procesů a pochopení odlišného utváření českého a slovenského národa ve fázi B,
ve které už v 18. století česká národní agitace dosáhla úspěchu a získala podporu
rozhodující části příslušníků nevládnoucí skupiny utvářejícího se národa.56 Byly by
také zachyceny rozdíly, co se týče utváření českého a slovenského národa v souvislosti s modernizačními proměnami zejména ve fázi C, v průběhu které národní hnutí
získaly politickou autonomii nebo nezávislost prostřednictvím mobilizace mas.57
Tato vysvětlení by byla umožněna zejména díky výše zmiňovanému Weberovu metodologickému přístupu vztahujícímu se k typům jednání, panství apod., jejichž
55
56

57

M. Hroch, Evropská národní hnutí v devatenáctém století, Praha 1986, s. 7–20.
M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody, Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009, s. 52–54.
Tak kromě hospodářského a politického vývoje a odlišného zapojení aktérů pocházejících z různých společenských vrstev je třeba přezkoumávat i souvislosti mezi modernizačními procesy na
straně jedné a konkrétními fázemi A, B, C co se týče utváření národů na straně druhé. Zatímco
jednotlivé fáze utváření českého národa probíhaly paralelně s průmyslovou revolucí a prolínaly se
utvářením dělnického hnutí, slovenský národ vznikl v ekonomických poměrech vyznačujících se
nepřítomností industrializace.
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využití se neomezuje na konkrétní empirické procesy, a které je možné využít i pro
rozbor neznámých historických a společenských jevů včetně národních hnutí utvářených v současnosti i v minulosti a ve většině případů usilujících o autonomii či
o národní nezávislost.58
Stručně řečeno, Weberova metodologie vytváří dostatečný epistemologický
rámec pro rozbor takových historických a společenských skutečností, které mohou
obsahovat i jinou strukturaci nebo další kulturní rozlišení než ty společenské jevy
a procesy, které jsou nejčastěji nazývány proběhnuvším utvářením velkých evropských národů: formování a konečnou podobu klíčových systémů do určité míry
lze totiž vysvětlit i na základě redukcionistického metodologického přístupu uplatňovaného Barringtonem Moorem.

58

A. Harrington, Moderní sociální teorie, s. 104–107.
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Economic and social context of constitution of modern nations
throught the lens of Max Weber, Barrington Moore and Gale Stokes
Barrington Moore and Max Weber are considered to be two relevant theorists who
ponder upon different contexts of modern nation formation, modernization processes
and emergence of capitalism; difference of their methodological approaches illustrates
importance of conceptualization for understanding and different explanation of
modernization processes. While Moore stresses importance of social differentiation
or concrete configuration of social classes for emergence of democratic and nondemocratic political regimes in major national systems, key issues of the article are
highlighted by Weber’s understanding of importance of religion and particularly of
moral imperative of Calvinists and another Protestant sects.
Barrington Moore constituted several simplified theoretical notions such as
democracy, fascism and totalitarianism and through this perspective he—as well as
his follower Gale Stokes—explained democratic and non-democratic developments
in various national systems. Weberian approach rooted in understanding explains
limited capacity of Moore’s and Stokes’ theoretical approach which are not able to
explain broader interdependence between democracy, fascism and totalitarianism
concerning cultural crystallization of Czech, Hungarian, and Slovakian nation, etc.
Despite various misinterpretations of intellectual heritage of Barrington Moore and
Max Weber by others we are convinced that Weberian methodological approach is
more valuable; importance ascribed to cultural variables enables understanding of
past and present roots of national conflicts.
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„La Grande Dame“ of Champagne

This study deals with the life story of Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, especially her work in
the wine business. It maps out her familial ties, presents the business strategy of the firm and
the reasons for its success. It follows the expansion of the firm abroad, mainly into Russia, the
changing technology involved in producing champagne, and uses the fate of Barbe-Nicole
Cliquot-Ponsardin to demonstrate the general theme of women entering business and the
opportunities and limits associated with it.
Keywords: economic history of the 19th and the 20th century, business activities, women in
business, Veuve Clicquot-Ponsardin
Contact: Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Sokolská 33, 701 21 Ostrava, Česká republika; Filozofická fakulta, Univerzita
Palackého, Křížkovského 12, 771 80 Olomouc, Česká republika; jana.gerslova@vsb.cz

Úvodem – ženy v podnikání
Dějiny podnikání a podnikatelů mají řadu společných rysů, ale také otázek, které se
teprve musí postupně dostat „na světlo dne“. Jednou z nich je otázka žen v podnikání – dnes jedna z velmi diskutovaných vzhledem k požadavkům Bruselu a genderové „vyváženosti“ v řadě odvětví. Historie však přinesla příklady úspěšných žen
podnikatelek, které žily ve zcela jiných společenských podmínkách, než jaké panují
dnes. Platila pro úspěšné podnikatelky jiná „pravidla hry“ a měly jiné podmínky než
stejně úspěšní muži ve stejných pozicích? Touto otázkou se zabývali daleko dříve
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než u nás – např. ve Francii vznikl Svaz francouzských podnikatelek již v roce 1946,
následovalo Německo v roce 1954.1 V České republice vznikla podobná organizace
teprve v roce 2007.2

Foto viz http://www.vdu.de/verband /Německý svaz žen-podnikatelek
(Na fotce ženy s tehdejším ministrem hospodářství Ludwigem Erhardem, spolutvůrcem
tzv. hospodářského zázraku)

V současné době se téma ekonomicky úspěšných žen objevuje na západ od
našich hranic stále častěji. Některé německé deníky dokonce označily počátek
třetího tisíciletí za počátek „hodiny žen“3. Společnost se začala zabývat otázkami
zakládání firem ženami, jejich podílu na vedení firem a jejich kariéry.4 Vycházely
knihy, psalo se k tomuto tématu v časopisech, vysílala o nich televize.5 Jak uvádí
1
2

3
4

5

Blíže viz http://www.vdu.de/verband [cit. 2014-10-24].
Svaz podnikatelek ČR, o. s. vznikl v roce 2007 v Brně jako dobrovolné sdružení ve smyslu zákona
č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a od té doby poskytuje informace, poradenství a podporu ženám v podnikání.
Manager-Magazin 2000, Nr. 5, s. 290–298; Der Spiegel 1999, Nr. 47, s. 84–109.
Objevila se řada knih, článků jak odborných, tak odborně populárních z pera historiků, ale i novinářů k tématu „ženy století“, kořeny úspěšného podnikání žen apod. Za všechny chci jmenovat
např. B. Henes-Karnahl, Frauen machen Karriere, Frankfurt am Main, Berlin 1992; A. Haase –
H. Kieser (Hrsg.), Können, Mut und Phantasie. Portraits schöpferischer Frauen aus Mitteldeutschland, Weimar 1993; C. Kahlweit (Hg.), Jahrhundertfrauen, München 1999. Tato publikace se zabývala významnými osobnostmi napříč povoláním.
V Německu byl v letech 1994 až 1996 úspěšný seriál na kanálu SAT 1 s názvem Anna Maria – Eine
Frau geht ihren Weg o osudech vdovy po podnikateli, která se díky osudu stala majitelkou štěrkovny a podnikatelkou sama.
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literatura,6 bylo možné tehdy navázat na americké zdroje – v USA byl tento trend
nastartován již v 80. letech 20. století.7 Tato vlna ovšem v obou uvedených zemích
postupně zanikla, „století žen“ teprve přijde, což ostatně potvrzuje současná diskuze
v Evropské unii o povinných kvótách žen ve vedoucích pozicích. Přece jen se ale
objevila řada odborných studií, které však prozatím přinášejí více otazníků než
odpovědí.8 Mezi ně patří především otázka počtu podnikatelek, které podnik buď
založily, nebo zdědily a samy vedly. Jak se tyto počty měnily v průběhu času? Byl
jejich podíl konstantní? Byly ženy podnikatelky výjimkou? Pokud tvořily významnou
skupinu, ve kterých odvětvích byly nejvýraznější? Byla to odvětví svým charakterem
pro ženy „vhodná“ – potravinářský průmysl, textil, oděvy? Jednalo se vždy o živnosti
či malé podniky? Existuje dnes také řada studií dalších vědních disciplín – právních,
sociologických pohledů, zůstávají však dějiny podnikání v oblasti analýzy konkrétních
příkladů a osudů žen podnikatelek v jednotlivých historických obdobích. V řadě
příkladů se ukazuje, že ženy podnikatelky hrály především ve 20. století významnou
roli v hospodářství řady zemí (především mám na mysli Německo), nebyly již
výjimečným jevem, ovšem tomuto významu v žádném případě neodpovídalo jejich
společenské postavení.
Ženy a kariéra, případně ženy v čele podniků – to jsou otázky, na které se hledá
odpověď z mnoha úhlů pohledu – biograficky, sociologicky, feministicky, z hlediska
ekonomických či právních vědních disciplín, ale také z pohledu praxe. Historické
výzkumy věnují pozornost výrazným ženám podnikatelkám napříč zeměmi a časem.
Některé podnikatelské příběhy mají tak hluboké kořeny, že mnohé okolnosti mají už
dnes podobu zkazek a historek, kterým i dnes rádi věříme. Zůstávají však i po letech
fakta, která mýty často vyvracejí – v případě podnikatelky Barbe-Nicole Clicquot,
rozené Ponsardin, do sebe jak mýty, tak fakta zapadají. Stala se ještě za svého života
kultem. Události však byly v řadě případů šťastnými náhodami a i nešťastné události
měly – s odstupem času – pozitivní dopad.9

6

7
8

9

Především v teoretické části publikace Ch. Eifert, Deutsche Unternehmerinnen im 20. Jahrhundert.
Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 24, München 2011, s. 8 an.
Hnutí The Age of the Woman Entrepreneur.
Více K. Hausen, Geschlecht und Ökonomie, in: G. Ambrosius – D. Petzina – W. Plumpe (Hrsg.),
Wirtschaftsgeschichte: eine Einführung für Historiker und Ökonomen, München 1996, s. 89–103.
M. Köster, Brillante Bilanzen. Fünf Unternehmerinnen und ihre Lebensgeschichte, Frankfurt am
Main 2005; C. Lanfranconi – A. Meiners, Kluge Geschäftsfrauen, München 2010, kapitola BarbeNicole Clicquot, s. 80–86; T. J. Mazzeo, Veuve Clicquot. Die Geschichte eines Champagner-Imperiums und der Frau, die es regierte, Hamburg 2009.
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Barbe-Nicole Ponsardin – několik životopisných dat
Barbe-Nicole Clicquot, rozená Ponsardin, se narodila ve městě Remeši (Reims) 16. prosince roku
1777. Rodina, do které se narodila, patřila v Remeši k uznávaným.
Dědeček Adrien Ponsardin založil
roku 1728, kdy mu nebylo ještě ani
dvacet let, přádelnu a tkalcovnu,
kterou převzal syn Nicolas, otec
Nicole, narozený v roce 1747. Byl
to velmi ctižádostivý a ambiciózní
člověk. Vystudoval za velmi krátkou dobu práva a velmi rychle se
mu podařilo zvýšit kapacitu tkalcovny na dvojnásobek. Firma zaměstnávala kolem tisíce lidí. Matce Nicol, Jeanne-Clementine Huart-Letertre, bylo 17, když se jí
narodila. Rodina tehdy ještě bydlela ve starém domě ovdovělé
http://www.nataliemaclean.com/book/photos.
babičky v ulici Rue Cérès v centru asp?id=4
Remeše. Tady přišel na svět roku 1779 také Nicolin bratr Jean-Baptiste, zatímco nejmladší setra Clémentine
se narodila roku 1783 již v novém domě.10 Tuto stavbu pojal Nicolas Ponsardin
opravdu velkolepě, ve stylu Ludvíka XVI., s mnoha elegantními salóny a exkluzivním
nábytkem, tapetami, vyřezávanými skvosty plnými nádherných intarzií – v Remeši se
tomuto domu začalo říkat „Hotel Ponsardin“.11
Dětství Barbe-Nicole a jejích sourozenců bylo ovlivněno blahobytem rodiny
a vnější společenskou zdrženlivostí. Skoro nikdy si jako děti nehrály se stejně starými dětmi ostatních obyvatel, zůstávaly v zahradě domu obehnané vysokým kovaným železným plotem. Nedostatek informací z té doby nechává fantazii klást další
10

11

Nicolas Ponsardin se totiž rozhodl roku 1780 starý dům nechat strhnout a na stejném místě postavit nové, reprezentativní sídlo. Blíže M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 13.
Označení „hotel“ se ve Francii používá i pro vznešené soukromé domy či veřejné stavby podobného charakteru. Tato budova přečkala v Remeši staletí a dnes je v ní sídlo Remešské hospodářské
komory. Zajímavé je, že v majetku hospodářské komory je i podobizna Nicolase Ponsardina z doby,
kdy už v Remeši byl váženým občanem. Portréty dalších členů rodiny se nedochovaly.
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a další otázky – mohly například děti volně vstupovat do nádherných salónů domu?
Jistě ale měly denně přístup do stájí a pomáhaly při krmení koní, které jejich otec
denně zapřahal ke kočáru. Stejně tak chybí informace o školním vzdělání BarbeNicole. Předpokládá se, že navštěvovala klášterní školu Abbaye royale de Saint-Lierreles-Dames stejně jako její mladší sestra Clémentine, o níž existují archivní dokumenty.
V takových školách se dívky kromě čtení, psaní a počtů učily nejrůznější ruční práce
a připravovaly se na roli manželek a matek (synové naproti tomu dostávali daleko
hlubší přípravu).
Do života rodiny zasáhly politické události, především Velká francouzská revoluce,
která vypukla 14. července 1789. Z Paříže se šířila dál zemí a s ní i požadavky zrušení
všech privilegií šlechty i církve. V kraji Champagne a v Remeši se také postupně
politické poměry měnily, revoluce zde ale proběhla – podle svědků12 – ve srovnání
s jinými regiony poměrně klidně. Nicolas Ponsardin byl sice přívržencem monarchie,
ale i on byl ochoten zaměstnancům ve své tkalcovně přiznat více práv. Aby se mohl více
zapojovat do věcí veřejných, stal se členem Klubu jakobínů a postupně posiloval svůj
vliv v městské radě jako zástupce tzv. třetího stavu (neprivilegovaného). Samozřejmě
je na jeho krocích patrná snaha vyvést svou rodinu z rozbouřených časů. Nicole se
svými sourozenci žila za zavřenými dveřmi, v dokumentech rodiny se dokonce uvádí,
že roku 1793 byla nucena rodina skrýt jednu ze svých dcer (není uvedeno, zda tehdy
desetiletou Clémentine, nebo šestnáctiletou Nicole) v městské části Saint-Rémy.13
Roku 1797 se dvacetiletá Nicole setkala s o tři roky starším Françoisem Clicquotem, jediným synem obchodníka s vínem Philippa Clicquota a Françoise Muiron.
Jeho rodina žila také v Remeši, on sám se vrátil z praxe u spřáteleného švýcarského
renomovaného bankéře v St. Gallenu. Byl tam poslán ve svých 18 letech, aby se naučil kromě řemesla i německy a italsky, ale především proto, aby se vyhnul revolučním
změnám v rodné Francii. Po jeho návratu Philippe Clicquot nelitoval úsilí ani peněz,
aby syna uchránil od povolávacího rozkazu k vojenské službě, tehdy velmi obávané.
Podařilo se mu přesvědčit úřady, že syn François musí převzít vedení firmy a dostatečně se k tomuto kroku zaučit – a tak se také stalo. Ve svých 23 letech se François
Clicquot stal společníkem a zapojil se aktivně do vedení vinařské rodinné firmy. Historie firmy sahá do roku 1772, kdy Philippe Clicquot založil podnik na výrobu vína se
názvem Clicquot.14
Další události pak šly v rychlém sledu: François Clicquot požádal Nicolase
Ponsardina o ruku jeho dcery Nicole, a i když její rodina nebyla tak majetná, přece jen
12
13
14

J. P. Bertraud, Alltagsleben während der französischen Revolution, Freiburg 1989, s. 176 an.
M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 21.
Rok vzniku firmy se odvozuje od data, kdy Philippe Clicquot vstoupil do zahraničního obchodu
s vínem uveřejněním inzerátu v novinách.
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se obě rodiny znaly a setkávaly se i v obchodním styku, což k otcovskému požehnání
stačilo.15 Od roku 1798 se tak pár podle starého zvyku regionu Champagne jmenoval
Clicquot-Ponsardin. Manželům se roku 1799 narodilo jediné dítě – Clémentine.16
François se postupně zapracovával do rodinného vinařského podnikání, jejich
vína se docela dobře prodávala nejen ve Francii, ale obchodoval stále více i se
zahraničními odběrateli. Jeho zákazníky bylo poměrně hodně šlechtických rodů
z celé Evropy. Jen pro zajímavost – od roku 1798 začal François Clicquot značit korky
svých vín kotvou, která jako značka zůstala i do budoucna. Prodávali hlavně červená
vína, také bílá i „vin mousseux“, tedy tzv. šampaňské. 17 Doma u stolu François hovořil
se svou ženou o problémech i o průběhu každého dne – od péče o jednotlivé hlavy
vína a odrůdy, od boje se škůdci ve vinohradech až po zpracování vína. Teprve další
události potvrdily, že vše, co se točilo okolo vína, vinařství i obchodu firmy, Nicole
opravdu zajímalo a byla svému muži velkou pomocí a oporou. Vinohrady, které
ležely v oblasti Champagne v okolí Verzenay, Verzy, Epernay a Bouzy, spolu manželé
pravidelně navštěvovali.
Víno Clicquot, především perlící šampaňské, patřilo na počátku 19. století
k luxusním výrobkům, který si mohli dovolit pouze opravdu dobře situovaní zákazníci.
Proto se François začal – i vzhledem k politické situaci – poohlížet po další expanzi
v zahraničí a začal zkoumat nejrůznější obchodní cesty, případně obchodní zastoupení.
Byl několikrát ve Švýcarsku, v Bavorsku, v Rakousku. Při jedné z cest se v roce 1801
seznámil s obchodním cestujícím, kterého se svolením svého otce zaměstnal. Louis
Bohne zůstal ve firmě následujících dvacet let a patřil k jejím nejspolehlivějším
„duším“. Narodil se v Německu, ovšem byl vzdělaný a obchodník „od pánaboha“.
Zajímavé jsou postřehy z jeho cest, které pravidelně posílal do firmy. Viz některé
útržky z jeho cestovního deníku: „Hamburk: město plné lidí, kteří milují naše víno,
15

16

17

Zajímavé je, že i když bychom na tomto místě čekali slavnou svatbu v remešské katedrále, nestalo
se: církevní sňatky byly od revoluce zakázány, pár byl tajně oddán katolickým knězem v jednom ze
sklepů.
Kromě toho vstoupili do svazků manželských postupně i bratr a mladší sestra, mladým rodinám se
postupně narodily děti, které vyrůstaly do značné míry spolu.
Region Champagne na severovýchodě Francie patří k historicky bohatým územím a nejstarším
provinciím Francie, kde se vinná réva pěstovala již za časů Římanů a Keltů. Za svůj věhlas vína vděčí příznivým geologickým i klimatickým podmínkám, které zde v pahorkaté oblasti s mnoha hodinami slunečního svitu vytvářejí jedinečný základ pro skvělá vína. V trojúhelníku měst Remeš, Epernay a Troyes se vinohrady táhnou po obou stranách řeky Marny. Dnes v regionu Champagne existuje kolem tisíce pěstitelů vína – někteří ho pouze pěstují a prodávají vinařům – ostatně tak to
zažívalo i vinařství Clicquot na konci 18. století. Pro výrobu pravého šampaňského jsou výhradně
uvedeny tři odrůdy – Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier. Ty jediné mohou být zpracovávány:
Francie si výrobu pravého šampaňského uzákonila v roce 1927.
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když ho dostanou nabídnuto gratis; Stuttgart: naše víno bylo upřednostněno tamním
vládcem, i když on sám ho nepije; Magdeburg: stejně tolik obchodníků jako urozených
šlechticů, kteří žijí ze svého majetku; Gdaňsk: zde dochází k černému obchodu mezi
námi a Poláky; Varšava: aby bylo možné udělat dobrý obchod, je třeba nasadit
francouzský tón a dobré mravy […] milují, když bouchají zátky a láhve přitom zůstanou
nepoškozené.“18
O prodaných láhvích si firma vedla podrobné záznamy: roku 1800 to bylo zhruba
kolem 10 000 láhví, odbyt stoupal průběžně až přes 60 000 láhví ročně v roce 1804
a v následujícím roce na téměř dvojnásobek – na 110 000 láhví. Většinu láhví prodala
firma v Německu, v Itálii a v zemích u Baltského moře. Ve Francii samotné prodali
pouze kolem 2 000 láhví.
Do úspěšného podnikání manželů zasáhly neblahé události – na podzim roku 1805
François Clicquot náhle zemřel (na následky „zhoubné horečky“, jak zněla lékařská

Domenico Quaglio (1787–1837) www.gotik-romanik.de

18

M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 29 an.
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zpráva). Tato rána zasáhla rodiče – otec byl v následujících měsících rozhodnut firmu
zavřít – ale hlavně Nicole Clicquotová musela tyto hořké týdny zvládnout. Utěšovat
dceru i rodiče, kteří přišli o svého jediného syna, bylo těžké. Každopádně našla oporu
jak ve svém otci, podnikateli, tak i v Louisi Bohnovi, kterému zesnulý manžel velmi
důvěřoval.

Vdova podnikatelka
Nicole se tak ve svých 27 letech rozhodla pokračovat v díle svého muže a postavit se
do čela vinařství vyrábějícího šampaňská vína. Politická situace ve Francii se uklidnila, tehdejší doba však nebyla zralá k tomu, aby uznávala rovnoprávné postavení žen,
nota bene v čele firmy. Další krok vyplýval ze situace, a na radu Louise Bohna se tak
stal společníkem firmy obchodník s vínem Alexandre Jérôme Fourneaux, který již
dříve s rodinou Clicquotových spolupracoval.19 Firma se nyní jmenovala Veuve Clicquot-Fourneaux – francouzské označení „veuve“, tedy vdova, bylo běžným označením. Přes tyto změny hlavní linii vývoje firmy určovala Nicole.
Vsadila na pozitivní trend předchozích let v obchodu se zahraničím – vedle svého
„šéfprodejce“, tedy Louise Bohna, zaměstnala několik dalších obchodních zástupců.
Doba ovšem nebyla klidná a důsledky expanzivní Napoleonovy politiky se projevily
i na obchodu firmy. Po prohrané bitvě u Trafalgaru s úhlavním nepřítelem – Anglií –
se Napoleon pokusil od roku 1806 britské hospodářství „vyhladovět“. Kontinentální
blokáda obchodu s Anglií znamenala, že např. přístavy ve Francii vracely anglické
zboží zpět, jakýkoliv styk s Angličany byl zakázán, na 200 000 celních hlídek křižovalo
Evropou a číhalo na anglické výrobky. Anglie zareagovala námořní blokádou dálkové
plavby. Škody byly samozřejmě na obou stranách, těžká doba nastala i pro vývoz
vín firmy Veuve Clicquot-Fourneaux. Hned v prvním roce zůstalo zhruba 50 000
láhví v přístavu v Amsterodamu – část se rozbila a další byla znehodnocena a dále
nepoživatelná vinou špatného a neodpovídajícího uskladnění. Asi jen 80 000 láhví
se dostalo ke svým adresátům. Hovořilo se o tom, že dokonce francouzští diplomaté
využívali svých zvláštních práv a stávali se z nich obchodníci, kteří obchodovali např.
i s vínem firmy Veuve Clicquot-Fourneaux. Louis Bohne byl mezi lety 1806 a 1809
stále na cestě mezi Pruskem a Ruskem a neustále hledal možné cesty dopravy a pátral po nových odběratelích. Aby zakryl francouzský původ svého zboží, vydával
se někdy za švýcarského obchodníka, jindy bylo místo odeslání L. Bohne, Lübeck.
Dokonce spekuloval na burze, aby mohl převést vydělané peníze do firmy ve Francii.
Do Remeše k rukám Nicole Clicquotové přišla od Bohna mimo jiné také zpráva
z Ruska o tom, že carevna je v jiném stavu. Psal, že „když se narodí princ, poteče v celé
této obrovské zemi šampaňské proudem. Prosím, nedávejte tuto zprávu dál, proto19

Každá strana investovala na tehdejší poměry poměrně vysokou sumu 80 000 franků.
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že jinak obsadí celé Rusko naši konkurenti“. Dále v dopise radil: „Polsko a Rakousko
není možné nechat ladem, protože naše jméno tam vede nad všemi ostatními […]
konkurence je silná a bylo by škoda ztratit tento důl, ve kterém jsme již dříve úspěšně
těžili […]. Nechte pročesat každou vesnici!“20
Rok 1810 patřil k rokům s velmi nízkým obratem zboží. Nikoho tak ani nepřekvapilo, že se vinař Alexandre Fourneaux rozhodl opustit firmu Veuve ClicquotFourneaux. Žádný oficiální důvod nebyl sdělen, k žádnému nedorozumění nedošlo
a oba se rozhodli jít svou cestou.21 Nicole Clicquot obeslala zákazníky dopisem,
v němž sděluje zánik společné firmy a zároveň oznamuje vznik nové, samostatné
firmy Veuve Clicquot Ponsardin. Rok 1810 se tak stal rokem vzniku značky, ale také
dokladem obrovské Nicoliny odvahy.
Když si uvědomíme tehdejší hospodářskou i politickou situaci v zemi, můžeme
tento její krok opravdu považovat za neobvyklý – mohla vše elegantně ukončit a nikdo
by nemohl nic namítat. Přesto se rozhodla pokračovat v díle započatém zemřelým
manželem. Za dobu, kdy se do podnikání zapojila, se velmi mnoho naučila o obchodu
s vínem, o exportu, o výrobě vína apod. Existují záznamy dosvědčující, že si na počátku
pečlivě sepsala vše, co vlastnila.22 Byla nucena propustit mnohé zaměstnance. Aby
navýšila jmění firmy, neváhala prodat několik drahocenných šperků – jak se uvádělo,
o drahé šaty a šperky se Nicole po celý život nezajímala. Obrat firmy klesl o 80 %,
obchodní zástupci a cestující měli stále menší úspěch. Situaci pomáhal řešit také
neúnavný Louis Bohne, nicméně především export se nehýbal, původní odběratelé
vín přišli většinou o peníze nebo majetek a postavení, v některých regionech hrála
negativní roli i skutečnost, že Francie (a tím pádem i vše, co s ní bylo spojeno, včetně
šampaňského) byla vinou Napoleona neoblíbená. Problémy s odbytem vín byly
zvláště smutné, protože se v tomto roce urodilo neobyčejně skvělé víno (přisuzovalo
se to tenkrát vlivu komety, která byla pozorována v době jeho zrání). Evropa ale tehdy
měla zcela jiné, pozemské starosti: nastal zlom skvělé Napoleonovy dráhy.
Zajímavou epizodou byla návštěva Napoleona v Remeši roku 1814, kdy se vracel
do Paříže z neúspěšného válečného tažení. Rozhodl se tam přenocovat – tři dny měl
k dispozici dům bratra vdovy Nicole Clicquot. Ona sama se s Napoleonem nesetkala,
naopak zůstávala velmi střízlivou podnikatelkou, která z obavy před možnými
událostmi (plundrování, krádeže) nechala své vinné sklepy zazdít. V Remeši nocovala
20
21

22

M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 34.
Podnik, který vedl Alexandre Fourneaux spolu se svým synem pod názvem Fourneaux et fils, vyráběl také velmi kvalitní šampaňské víno, roku 1931 přešel do vlastnictví Champagne Taittinger, třetího nejstaršího vinařství oblasti Champagne.
Vedle svých vinohradů měla 60 000 láhví vína, 72 sudů na víno, 10 000 prázdných láhví a kolem
125 000 korkových zátek. Do podkladů uvedla i půjčku od svého tchána – 30 000 liver (byla to
měna, která byla ražena ve Francii do roku 1795, kdy byla nahrazena frankem).
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i ruská vojska, ovšem podle zpráv se chovala „v mezích“, a někteří vinaři dokonce
otevřeli své vinné sklepy. Nicole Clicquot k nim patřila také, věděla, že za vypité víno
dostane zaplaceno a přemýšlela dál: „Kdo jednou naše šampaňské okusí, ponese si
s sebou touhu se ho napít znovu až domů do Moskvy.“23 A tehdy začala připravovat
největší obchodnický úspěch své kariéry. Ještě neskončila jednání Vídeňského
kongresu, který zasedal od podzimu roku 1814 do léta roku 1815,24 když se rozhodla
k akci. Ačkoliv oficiálně platil zákaz exportu, Nicole Clicquot si byla zcela jista tím,
že bude podepsána mírová smlouva. Poslala proto Louise Bohna, aby v přístavu Le
Havre připravil loď do Ruska. Dne 6. června 1814 vyplula sedmdesátitunová loď
holandského rejdaře s více než deseti tisíci lahvemi značky Veuve Clicquot Ponsardin.
Kapitán lodi měl striktní zákaz přijmout na loď ještě jiné zboží. Více než měsíc
čekala Nicole na zprávu – Bohne se přihlásil z Dánska a hlásil, že kromě několika
šarvátek s rybářskými loděmi a jednou dánskou fregatou jde prozatím vše dobře.
Krátce nato přišla zpráva z přístavu Königsberg (dnešní Kaliningrad). Tady se ukázaly
skvělé obchodnické taktiky Bohna, který dokázal prodat víno za mnohem vyšší cenu
tvrzením, že náklad je určen do Petrohradu a vše je již prodáno. Bylo jasné, že by
bylo možné prodat několikanásobně více láhví, než byl náklad na lodi. Okamžitě
po ukončení námořní blokády vypravila Nicole Clicquot další dodávku, tentokrát
přímo do Petrohradu. Úspěch byl nečekaně velký, zisk 73 000 rublů pomohl firmě
nabrat síly.25 Bylo jasné, že riziko, které Nicole v posledních měsících podstoupila, se
vyplatilo.
Pro Nicole Clicquot byl úspěch podnikání důležitý i kvůli dceři Clémentine, které bylo již patnáct let. Navštěvovala klášterní školu Couvent des Anglaises v Paříži
a roku 1817 se vrátila domů. Její dědeček Philippe Clicquot byl v Remeši starostou,
matka Nicole uznávanou, leč hodně zaměstnanou podnikatelkou. Podle tehdejších
zvyklostí se už blížil okamžik, kdy by se měla Clémentine vdát a Nicole se snažila
najít odpovídajícího muže. Po několika peripetiích se v září 1817 konala svatba.
Zetěm se stal čtyřiadvacetiletý hrabě Louis de Chevigné (1793–1876). Nepatřil mezi
bohaté nápadníky, měl však šlechtický původ, dobré vzdělání, uměl vystupovat a byl
považován za muže velmi šarmantního zevnějšku.26 Nicole Clicquot byla spokojena
23
24

25
26
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M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 39.
Setkání zástupců téměř všech zemí Evropy po napoleonských válkách, které upravilo mezinárodní vztahy soustavou smluv.
C. Lanfranconi – A. Meiners, Kluge Geschäftsfrauen, s. 83.
Jeho rodiče zahynuli roku 1793 při povstání royalistů, novorozeného Louise a jeho sestru zachránili. Vyrůstal nejprve u náhradních rodičů, pak u svého strýce a později u svého učitele a inspektora královské vojenské školy Richarda Castela. Nicole Clicquot si Louise velmi oblíbila – svědčí o tom
např. malá příhoda, kdy mu ještě před svatbou vtiskla do dlaně své diamanty, aby je mohl nechat
u zlatníka předělat na svatební dar pro jeho budoucí choť Clémentine. Blíže M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 46.
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mimo jiné i proto, že ve svém zeti našla partnera, se kterým se mohla nejen radit
o obchodech, ale bavit se s ním i o literatuře a hudbě.
V dalších letech žil mladý pár spolu s vdovou Nicole Clicquot v domě na ulici Rue
de l’Hôpital, v létě pak bydleli často v Paříži. Podle svědectví z korespondence spolu
vycházeli velmi dobře. Rok poté se jim narodila dcera Marie-Clémentine (1818–
1877), které zůstala jedinou vnučkou Nicole Clicquot.

Umění vinařské
Než se pustíme do výkladu postupu výroby ve vinařství Veuve Clicquot Ponsardin, zastavme se u několika důležitých historických souvislostí. Vinařství regionu se začalo
více rozvíjet až kolem poloviny 17. století, kdy se poprvé objevila specifičnost vín
oblasti Champagne: vína na rozdíl od jiných oblastí měla sklony k perlení, proto
bylo vhodnější je plnit do láhví, aby bylo možné zachovat jejich svěžest (vína
transport v sudech špatně snášela). Naplněním do láhve však proces kvašení nebyl
zastaven a vína v láhvi buď explodovala, nebo byl jejich obsah zničen. Důsledkem
nekontrolovaného kvašení byly velké ztráty. Vínu se dokonce začalo říkat „čertovo
víno“ a mnozí sklepmistři nosili ve sklepích přes obličej železné masky. Teprve v roce
1662 se podařilo tento proces „ovládnout“. Zasloužil se o to Christopher Merret
(1614–1695), anglický mineralog, chemik a lékař, který prezentoval společnosti Royal
Society svá pozorování o modifikaci vína a popsal, jak mají vinaři postupovat, aby
bylo kvašení regulované.27 Metoda spočívala v postupném přidávání odpovídajícího
množství cukru nebo melasy. Vína pak získala svěžest a odpovídající perlivost.
Dále tuto metodu rozpracoval Dom Perignon (1638–1715), benediktinský mnich
opatství v Hautvillersu, kde zastával funkci cellaria, tedy sklepmistra opatského
vinařství. Začal používat metodu spojení různých odrůd vín (cuvée) a výroby bílých
vín z odrůd vín červených. Uzavíral své láhve korkovou zátkou, kterou připevňoval
šňůrkou k jejich hrdlu. Je zajímavé, že Dom Perignon se nechtěl smířit s perlením vín,
považoval to za jejich velký nedostatek. Jako první také tvrdil, že na kvalitu vín má vliv
výnos, a snažil se tedy snižovat výnos z jednotlivých vinných hlav. Spolupracoval tehdy
s opatem Jeanem Oudartem (1654–1742) v opatství Saint-Pierre-aux-Monts, který,
přestože byl mladší o 16 let než Dom Perignon, zastával stejnou funkci sklepmistra.
Málo se ví, že zřejmě jako první začal používat při výrobě dozáž (tajemství každého
vinařství, je to směs cukru, případně sladkých vín, jež určují charakter vína).
Každopádně i tehdy byla kvalita vyrobených vín spíše otázkou náhody. Zásady kvašení
byly určeny teprve pracemi Louise Pasteura (1822–1895).
27

U. Fölsing, Das Getränk der Witwe. Eine anregende Geschichte des Hauses Veuve Clicquot, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Feuilleton, 16. 11. 2009.
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http://www.nataliemaclean.com/book/photos.asp?id=4

Vraťme se ale do domu Nicole Clicquot. Po celou dobu se spolu se všemi svými
spolupracovníky a zaměstnanci snažila o téměř perfekcionistický postup, kterým byla zaručena kvalita jejích vín. Jedním z problémů, které jí trápily, byly zbytky z kvašení,
které i přes veškerou snahu zůstávaly v láhvích a víno bylo kalné. Odstranění sedlin,
které se přirozeně objevují v láhvích, tzv. odkalování (dégorgement) zkoumala Nicole
Clicquot ve sklepě a radila se, co dál. V roce 1806 přišla s nápadem, kterým vstoupila
do historie výroby šampaňských vín: vyřízla do svého kuchyňského stolu díry, do
kterých umístila láhve se šampaňským svisle dnem vzhůru. Pravidelně je vyjímala
a třásla s nimi, což uvolnilo značnou část sedliny, která se usadila v hrdle láhve. Trocha sedliny na dně však zbývala a Nicole Clicquot stále nebyla spokojena.
V roce 1810 najala jako sklepmistra Antoina (Antona) Müllera (1788–1859;
původem z Německa), který přišel s nápadem začít s úhlem 45° a postupně láhev
pootáčet, až se dostala do svislé polohy dnem vzhůru.28 Takto bylo možné dostat
28

Tento proces, při kterém se láhve každý den ručně pootáčejí, zabere asi 8 týdnů. Tento nápad se
ujal i u dalších producentů šampaňského vína a i když dnes již mnoho producentů v Champagni
tento proces nahradilo mechanizací, v řadě vinařství se stále provádí ručně jako zvláštní rys kvality – např. u skvělých ročníků nebo u láhví zvláštních velikostí. Uvádí se, že za hodinu lze takto otočit až 8 000 láhví.
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sedlinu snáze z láhve.29 S neutuchající snahou prosazovat vynikající kvalitu a inovaci
pak od roku 1816 umožnil tzv. table de remuage (systém odstranění usazenin v láhvi)
získat vyčeřené šampaňské bezkonkurenční kvality.
Nicole Clicquot se podílela také na experimentech s dozáží. Ve svých dopisech se
zmiňuje o přidávání liqueur de tirage, speciální směsi alkoholu a cukru. Díky ní víno
lépe perlilo, dosáhlo jedinečné chuti a zvýšil se obsah alkoholu. Až mnohem později,
kolem roku 1840, začala míchat likér s vínem již při naplňování láhví, tedy nikoliv jako
dříve až při konečném doplnění do láhve.30 Nicole Clicquot vyvinula nejen postup, ale
i složení dozáže, která propůjčila její značce zcela nezaměnitelnou chuť.
Ještě k „nezaměnitelnosti“. Jako všechny ostatní vinaře v oblasti Champagne,
tak i Nicole Clicquot zlobilo časté pirátství a snahy o falšování vín. Řada obchodních
cestujících jí posílala zprávy z cest o těchto případech a ona se právem obávala o to,
že bude dobré jméno firmy takovými podvody ohroženo. Dlouhou dobu totiž firma
prodávala svá vína v tmavě zelených láhvích, které tehdy ještě neměly etikety,
ročník vína bylo možné často dohledat pouze na dodacím listě. Jediným poznávacím
znamením byla značka na korkové zátce, kterou zavedl ještě François Clicquot v roce
1798. Ke značce kotvy pak přibyla značka VCFN a od roku 1810 VCP. Louis Bohne
v roce 1814 navrhl novou značku hvězdy a některé láhve, ve kterých bylo víno „roku
komety“ 1811, byly opatřeny příslušnou vinětou. Následovala vlna podvodů, o kterých psali rozzlobení zástupci firmy: po otevření láhví byly systematicky sbírány
korkové uzávěry a jednoduše nasazeny na levnější vína a dokonce byla iniciála VCP
vydávána za zkratku Véritable ChamPagne. Od roku 1830 se začaly používat ve všech
vinařstvích etikety. Firma se neustále bránila vydáváním nových etiket a oznámením
své reklamy v tisku, kde také upozorňovala na množící se podvody. Odhaduje se, že
v těchto letech byla zhruba třetina prodaných vín „nepravých Cliquot“. Další případy
drzých obchodů znějí dnes neuvěřitelně: falešní obchodníci se dokonce představovali
jménem Clicquot – jeden jako její synovec, další se jménem Clicquot Jeune prodával
na ruském trhu – vydával se za správce pozůstalosti zemřelé vdovy Clicquot. Dokonce
se uvádělo, že přímo v Remeši švec jménem Clicquot dal svému synovi při narození
jméno Victor, aby v budoucnu mohl zkratkou V. předstírat vlastnictví slavné firmy
z Remeše. Nicole Clicquot se bránila všemi prostředky: nechávala na základě
rozhodnutí soudů zabavit bedny s vínem s falešnými etiketami, dokonce se jí podařilo
dosáhnout toho, že soud odsoudil (ovšem v nepřítomnosti) jednoho podvodníka
k deseti letům žaláře a vypálení značky „F“ (faussaire = padělatel) na pravé rameno.31
29

30
31

Tato technika byla později vylepšena, roku 1844 vynalezl Raymond Abelé strojové odkalování.
Blíže www.champagnerwelt.com [cit. 2014-10-24].
C. Lanfranconi – A. Meiners, Kluge Geschäftsfrauen, s. 83.
M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 50.
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Zastavme se ještě u jednoho důležitého momentu, a to popisu perlivého moku
šampaňského tehdy a dnes. Dnešní představa je spíše o svěžím perlivém nápoji, spíše
polosuchém nebo suchém. Počátkem 19. století se však jednalo o výrazně sladké dezertní víno, které bylo podáváno velmi vychlazené. Často mělo až 200 gramů zbytkového cukru na litr, před uzavřením korkem se do vína přidával dozáží ještě další
cukr (s vínem nebo alkoholem). Ruská klientela požadovala dokonce ještě sladší
verzi – s obsahem zbytkového cukru kolem 300 g (pro srovnání: dnešní ledová vína
mívají často i pod 200 g zbytkového cukru).32 Tlak v láhvích byl ve srovnání s dneškem
asi na polovině, dlouho se nedařilo vyrábět odpovídající tlustostěnné láhve. Prodej
šampaňského měl ještě počátkem 19. století charakter „slepých ochutnávek“. Etikety
k označování láhví byly spíše výjimkou, nanejvýš byl označen zespodu korek, jak to
bylo u značky Veuve Clicquot Ponsardin. První etikety pocházejí z doby kolem roku
1814, a to především na přání zahraničních zákazníků, kteří chtěli být ujištěni, že za
své peníze dostávají opravdu zboží s kvalitním obsahem.
Vraťme se ale do roku 1818. Pojem šampaňské víno se ujal, a to především na
ruském trhu. Díky aktivitám „duše“ domu značky Veuve Clicquot Ponsardin Louise
Bohna byla značka velmi oblíbená a množství prodaných láhví stoupalo – 150 000
láhví ročně prodaných v Rusku tvořilo dvě třetiny obratu firmy.33 Díky tomu byla
opravdu vedoucí značkou na ruském trhu. Nicole Clicquot ale nesložila ruce do klína,
protože si byla vědoma síly své konkurence – jen v samotné Remeši bylo v té době
asi 25 výrobců šampaňského vína, v nedalekém městě Epernay deset a v okolních
vesnicích ještě okolo patnácti. Pojem Veuve Clicquot se ale pomalu stával velmi
slavným a byl považován za synonymum lehkosti a radosti z napití se. Šampaňské
firmy se podávalo při nejdůležitějších akcích politického života, při jednáních,
významných setkáních, pilo se na královských svatbách a znamenalo znak noblesy.
Samozřejmě, že to nezůstalo nepovšimnuto ani ostatními kruhy – např. spisovateli
či básníky. Prosper Merimée, francouzský spisovatel (1803–1870), v posledních
letech svého života velký propagátor ruské literatury ve Francii, psal: „Rusové říkají
‘Klikovskoje’ a nepijí žádné jiné.“34 On sám Nicole Clicquotovou velmi uznával, byla
32

33

34

Suchá varianta brut byla objevena a začala být vyráběna asi až 60 let po smrti Madame Clicquot:
byla to také vdova, Louise Pommery z Remeše, jejíž osud se v mnohém podobal osudu vdovy Clicquot, neboť také převzala podnik svého nečekaně zemřelého muže. Začala – na přání především
anglického trhu – vyrábět šampaňské s dozáží asi 6 až 9 gramů zbytkového cukru na litr. Stejně jako
kdysi vdovu Clicquot její objev katapultoval k úspěchu, vinařství Pommery se stalo prominentním
vinařstvím a další vinařství začala podle jejich vzoru vyrábět. Blíže www.pommery.fr [cit. 2014-1024].
B. Vogüé, Madame Veuve Clicquot erobert Rußland auf friedrichem Wege, [s. d.], brožura firmy
RWWA Köln, s. 11 an.
C. Lanfranconi – A. Meiners, Kluge Geschäftsfrauen, s. 85.
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pro něho „nekorunovanou královnou Remeše“, což pak od něho převzala i veřejnost.
Alexandr Sergejevič Puškin, ruský spisovatel (1799–1837), tvrdil, že víno Veuve
Clicquot požehnali sami bohové, Nikolaj Vasiljevič Gogol, ruský prozaik a dramatik
(1809–1852) ve svém románu Mrtvé duše popisoval buket vína značky Veuve
Clicquot a zážitek z jedné večeře. Je jasné, že firma zažívala dokonce takový nárůst
objednávek, že vznikaly problémy s uspokojením trhu i dodávkami. Tehdy musela
Nicole Clicquot odepisovat svým zákazníkům, že „díky nepříliš dobrému roku a také
proto, aby byla zachována standardní kvalita vína, je nucena u stálých zákazníků
snížit jejich objednávku na polovinu a nové zákazníky odkázat na další léta“. 35 Tento
krok se v budoucnu firmě vyplatil, ostatně jiným řešením by Nicole Clicquot popřela
všechny kroky v podnikání, v němž byla kvalita tím prvním přikázáním.
Byly-li veškeré zásoby vína vyprodány, znamenalo to enormní zisk (šampaňské
stálo podobně jako dnes několikanásobek ceny „normálního“ vína). Nicole Clicquot
bylo 41 let a konečně měla za sebou výrazný obchodní úspěch – získané peníze
bylo třeba rozumně uložit. Do firmy přicházela řada návštěv z Francie i ze zahraničí,
aby si prohlédly sklepy a udělaly objednávky – volba proto padla na koupi reprezentativnějších prostor, než které měla firma k dispozici. V roce 1819 podepsala
Nicole Clicquot smlouvu na koupi zámku Boursauld ze 16. století. Zámek se nacházel
na kopci nad městem Epernay, zhruba dvacet pět kilometrů od Remeše – tedy
v dosahu pohodlného a rychlého spojení kočárem. Můžeme se dnes i domýšlet,
že Nicole Clicquot mohlo lákat také to, že její největší konkurent, firma Moët měl
právě v Epernay své hlavní sídlo (ostatně roku 1821 si její majitel také jeden nedaleký
zámek zakoupil). Poblíž zámku Boursauld se nacházela také vinařství, se kterými
měla Nicole Clicquot smlouvy a se kterými byla během sklizně, kvašení a výroby
vína nutně v neustálém kontaktu. Je třeba také dodat, že Nicole Clicquot se z dob
nedostatku hroznů poučila a postupně – pokud se vyskytla příležitost – skupovala
nebo si pronajímala prvotřídní vinohrady kolem Bouzy a Verzenay. Tak narostla
rozloha jejích vinohradů z původní asi pěti hektarů na čtyřicet.36
Úspěchy firmy byly v období po skončení napoleonských válek zastíněny událostí,
která postihla firmu i samu Nicole Clicquot. Roku 1821 zahynul při nešťastné události
ve Štrasburku Louis Bohne, dlouholetá „duše“ podniku, který se nejvíce zasloužil o expanzi firmy především na ruské trhy. Nicole Clicquot ho brala jako svého nejstaršího
syna a nesla jeho ztrátu velmi těžce.37 Velkou oporou jí byla rodina, především její zeť
35
36
37

M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 51.
Dnešní rozloha hektarů je kolem 284. Blíže www.veuve-clicquot.com [cit. 2014-10-24].
Osobně zasáhly rodinné ztráty Nicole Clicquot již vícekrát předtím: v roce 1817 zemřel její bratr
Jean-Baptiste ve svých pouhých 38 letech a v roce 1820 i její otec Nicolas Ponsardin, tehdy starosta Remeše a předseda Remešské hospodářské komory. I dnes nese jeho jméno jedna z velkých remešských ulic – na rozdíl od vdovy Clicquot-Ponsardin. Blíže T. J. Mazzeo, Veuve Clicquot, s. 49.

39

28/1
2013

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Jana Geršlová

Louis de Chevigné, se kterým mohla diskutovat o veškerých dalších podnikatelských
krocích. Archivy hovoří také o tom, že se v její blízkosti často také objevoval
vychovatel zetě, již dříve zmíněný Richard Castell.38 Další investice, podpořené mimo
jiné i dědictvím po otci, podnikla Nicole Clicquot přímo v Remeši: v roce 1822 koupila
reprezentativní palác Le Vergeur v centru Remeše, několikrát přestavěný panský dům
ze 13. století.39 Tady žila patnáct let spolu se svou dcerou, zetěm a vnučkou. Po smrti
své matky Jeanne-Clementine Ponsardin se všichni přestěhovali do jen několik minut
chůze vzdáleného domu rodiny „Hotel Ponsardin“. Ve dvoupodlažních křídových
sklepeních tohoto domu rodičů měla Nicole Clicquot již léta uskladněná svá vína
a k těmto prostorám přikoupila roku 1822 ještě velký podsklepený komplex budov
v ulici Rue de Temple.40
Ztráta Louise Bohna byla nejen pro Nicole Clicquot osobně, ale i pro celou firmu
citelná. Shodou náhod však několik měsíců poté zaklepal na dveře zájemce o tuto
funkci obchodního cestujícího, tehdy dvacetiletý Édouard Mathias Werlé (1801–
1886). Pocházel z německého Wetzlaru – Nicole Clicquot měla přece díky dobré
zkušenosti s Bohnem německý původ za přednost (Werlé své původní jméno Eduard
začal psát francouzsky jako Édouard). Dostal ve firmě místo a velice brzy se ukázalo,
že byl skvělým a talentovaným organizátorem a správcem. Současníci ho však také
charakterizovali jako „autoritaire, impérieux et dominateur“. V této souvislosti se také
v literatuře hovoří o Georgu Christianovi Kesslerovi (1787–1842), který byl ve firmě
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V některých publikacích je zmínka o zvláštním vztahu obou. Například v jednom z dopisů, který
Castell adresoval Nicole Clicquot, se o plánovaném výletu do Paříže píše: „Madame Clicquot, jinak vyjádřeno má drahá, se bude snažit poznat všechny možnosti, uvolnění a potěšení, které Paříž
nabízí, neboť toto poznání vede k lásce.“ Zdroj také poznamenává, že hrob Richarde Castella leží
v bezprostřední blízkosti hrobky Nicole Clicquot- Ponsardin. Když v roce 1832 zemřel, bylo mu 75
let, Nicole 55 let. M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 58.
Tento dům přečkal až do dnešních dnů a funguje jako muzeum Hotel le Vergeur.
Jeden návštěvník z Anglie popsal o padesát let později tento vinařský sklep: „Začali jsme prohlídku v domě Clicquotů a nejprve jsme se odebrali do největšího sklepa St. Paul. Byly tam tisíce láhví, které nejprve byly vloženy do perforovaných stolů dnem vzhůru a denně byly pootáčeny. Je to
zvláštnost tohoto domu, že každý z těchto sklepů – a je jich 45, má svoje zvláštní jméno. Ve sklepě
St. Matthieu byly uskladněny další láhve, ale také víno v sudech. Šli jsme kolem obrovských sudů,
každý tak kolem 12 nebo 13 000 galonů [angloamerická jednotka objemu, 1 galon je 3,785 litru,
pozn. aut.] ‘rezervy’ [vína zrající zpravidla 24 měsíců v sudech, pozn. aut.], která byla později smíchávána s mladým vínem […] Po prohlídce tohoto sklepa jsme sestoupili ještě do hlubších sklepení,
labyrintu setmělých chodeb vysekaných ve vápenci, které se rozprostíraly pod celým městem. […]
potkávali jsme cestou mnoho zaměstnanců, kteří vína dávkovali do láhví, opatřovali korkem a střásali.“ M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 55.
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jako účetní již od doby osamostatnění Nicole Clicquot.41 Kessler odešel z Remeše
roku 1825 a vrátil se do Německa. Původní myšlenka byla, že v Německu založí
pobočku Veuve Clicquot Ponsardin. Pro Édouarda Werlého to však bylo nepřijatelné,
viděl v Kesslerovi konkurenta. Kessler vlastnil ve městě Esslingen textilku a roku 1826
založil vlastní výrobnu sektu – dnes nejstarší sklepy šumivých vín v Německu.
Umění vinařské Nicole Clicquot doplnila roku 1822 dalším krokem – založila
banku Veuve Clicquot Ponsardin & Cie. Byl to úspěšný krok, protože mnoho
podnikatelů z oblasti Champagne mělo k tomuto jménu a domu důvěru. Chod banky
zasáhla vazba na Pařížskou banku, která se dostala do platební neschopnosti v době
hospodářských obtíží let 1827–1830. V tomto pro Nicole Clicquot nepříjemném
období se velmi aktivně zapojil právě Édouard Werlé a veškeré záležitosti jak s Paříží,
tak i se zákazníky banky urovnal, i když se ztrátou odhadovanou zhruba na 270 000
franků.42 O několik let později, roku 1831, se Nicole Clicquot rozhodla udělat Werlého
svým novým společníkem. Spolu založili novou společnost, do které každý vložili
sto tisíc franků. Nicole Clicquot do společnosti navíc dala svá vína a budovy, ovšem
nadále zůstala jejich majitelkou.43 Zdá se také, že velmi přísný Édouard Werlé měl
rád vše pod kontrolou a že to Nicole Clicquot vyhovovalo. Údajně jeho okřídlené
tvrzení „vážení, mám k vám neomezenou důvěru, ale chci se tak často, jak to jen lze,
přesvědčovat o tom, že má důvěra je oprávněná“44 vešlo ve známost a používali je
i další členové rodiny včetně Nicole.
Jedna z oblastí však zůstávala i nadále pouze v rukou Nicole Clicquot, a to byla
korespondence s východní Evropou. Byla věrná svým ruským zákazníkům z vyšších
vrstev společnosti, kterým ostatně vděčila za prvotní velký finanční úspěch firmy.
Protože se ale sem tam objevovaly informace, že je v plánu zakázat do Ruska vozit
šampaňské, případně na ně uvalit vysoká cla, Édouard Werlé neúnavně hledal nové
trhy především ve Velké Británii a USA. I když se na těchto trzích angažovali také
konkurenti, objem vývozu vín značky Veuve Clicquot Ponsardin nepřetržitě stoupal.
To přivedlo Nicole Clicquot k rozhodnutí přijmout roku 1841 další dva společníky do
vinných sklepů a účetnictví. Je jasné, že se jí do jisté míry „uvolnily ruce“. Bylo jí už 64
let a rozhodla se k odchodu z firmy.
41

42

43
44

Jeho role ve firmě je v literatuře popisována nejasně a spíše negativně, v dopise svým zákazníkům
z roku 1821 sděluje Nicole Clicquot, že na něj bude převeden majetek firmy „jako výraz vděčnosti
za jeho velké zásluhy“, k čemuž pak nedošlo. Více R. Neugenfind, Die zwei Leben des Georg Christian Kesslers. Die Geschichte eines berühmten Unbekannten, Paris 2009.
V. Saupe, Die teueren Bläschen der Witwe, Berliner Zeitung, 31. 12. 2009. Z neúspěchu kolem bankovního podnikání byl v řadě podkladů viněn právě Georg Christian Kessler.
T. J. Mazzeo, Veuve Clicquot, s. 58.
M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 62.
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www.veuve-clicquot.com/

Veuve Clicquot v „důchodu“
Vedení firmy převzal podle očekávání Édouard Werlé, kterému tehdy bylo čtyřicet
let. Firmu důvěrně znal a byl plný energie pokračovat v krocích, které Nicole Clicquot
nestihla udělat nebo které vyžadovala nová doba. Jedním z prvních opatření byla
modernizace odbytových struktur firmy.
Madame Clicquot vždy dávala přednost „starým“ zákazníkům, kteří byli obslouženi
jako první a nezáleželo, zda to byli obchodníci nebo soukromí kupci. Navíc všichni
dostávali víno za stejné ceny. To chtěl Werlé postupně změnit a pozvolna omezoval
přímý prodej systémem regionálních dodavatelů. Werlé také nezměnil značku firmy,
pouze přidával na láhve malou etiketu Clicquot-Werlé a toto označení se objevilo na
zátkách vedle značky. Kromě toho se Werlé dostal i do komunální politiky – údajně
s protekcí Nicole Clicquot se stal starostou Remeše v letech 1852 až 1868, roku 1862
byl dokonce zvolen poslancem zákonodárného shromáždění Francie.
Nicole Clicquot se mezitím přestěhovala – jak bylo uvedeno výše – do domu
svého dětství, do nádherného „Hotel Ponsardin“. Velké prostory, přistavěné stáje
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pro koně a také možnost snadného přístupu kočáry až k elegantním dveřím sídla
jí umožňovaly pořádání nejrůznějších akcí, recepcí a slavností. Zatímco její dcera
Clémentine byla nenápadná a jako by skryta za svým chotěm Louisem de Chevigné,
on sám byl duší všech těchto akcí. Nicole Clicquot mu dávala volnou ruku, ostatně
byla ráda, že vnáší do rodiny jistou dávku svěžesti a odpočinku – po léta a generace
bylo přece dříve všechno podřizováno práci. Návštěvníci byli především z Remeše,
obchodníci i přátelé, často také i konkurenti z okolí.
Nejen tato skvostná sídla, ale také zámek Boursauld znamenal adekvátní vliv
rodiny směrem navenek. Jak šel čas, tak se také i jediná vnučka Nicole Clicquot, MarieClémentine, provdala do známé šlechtické rodiny Mortemartů, jejím mužem se stal
Louis de Rochechouart de Mortemart (1809–1873), hrabě de Mortemart. Psal se rok
1843 a tehdy se šestašedesátiletá Nicole Clicquot rozhodla k dalšímu rozhodnému
kroku – postavit vedle starého zámku Boursauld podstatně větší stavbu nového.45
Mezi lety 1843 a 1848 tak byl postaven na dohled od starého zámku podstatně větší,
který v novorenesančním slohu pojal architekt Jean-Jacques Arveuf-Franquin. Měl
12 věží, údajně 365 oken, ze kterých je ještě dnes nádherný pohled do údolí řeky
Marny.46 Nad mohutným schodištěm vchodu do zámku je dodnes nápis, který tam
nechala dát Nicole Clicquot „Natis Mater“ (matka svým dětem).
Od roku 1848 trávila stále silná a zdatná Madame Clicquot na svém zámku
Boursauld stále více času. Zámek byl vybaven obrovskou kuchyní, chladírnami,
prádelnami i vytápěním na tehdy nejmodernějším stupni techniky. Například pro
péči o velký zámecký park a skleníky bylo najato kolem padesáti zahradníků. Tehdy
Nicole Clicquot napsala v jednom z dopisů své sestřenici: „Mám tu svou vnučku
a pravnučku. Sama tato skutečnost mne neomladí, jen mi pomalu připomíná, že
bych se měla brzy nachystat na cestu.“ Aby to ale nevyznělo rezignovaně, následuje
ještě dovětek: „[…] což se budu snažit udělat co možná nejpozději“.47 Ze všech jejích
potomků jí byla nejmilejší pravnučka Anne de Mortemart.
Na velkém obrazu, který namaloval slavný Léon Cogniet (pařížský malíř doby
romantismu, který se zaměřil na historická témata a především portréty, žil v letech
1794–1880), jsou obě zvěčněny. Madame Clicquot sedící ve velkém robustním křesle
45

46

47

V dopise své sestřenici uvádí: „Pomalu se připravuji k přestěhování na venkov […] Protože můj
zámek je velmi malý na to, abych tam mohla přijmout více lidí, postavíme nový, větší, ve kterém
bych mohla ubytovat nejméně dvacet panstev a minimálně tolik domácích […] tak je budu moci
všechny dostat pod jednu střechu bez toho, abych musela dát k dispozici i svou vlastní postel.“
M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 64.
Dnes je zámek již v rukou vinařské firmy, pro návštěvníky k prohlídce nepřístupný, ovšem lze ho
pronajímat ke konferencím a jiným shromážděním, svatbám a podává se prvotřídní víno firmy
z okolních vinohradů. Blíže http://www.champagnechateau.com/fr/ [cit. 2014-10-24].
M. Köster, Brillante Bilanzen, s. 65.
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Obraz – portrét www.eatlovesavor.com

je dominantním objektem obrazu, na klíně má vyšívání, na hlavě šátek, ze kterého
vyčnívají stále ještě tmavé vlasy, v pozadí silueta zámku Boursauld. Pravnučka Anne
leží na schodišti u nohou Madame, opírá se o barevný polštář.
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Zdá se, že ze všech potomků Madame Clicquot se jí pravnučka nejvíce přiblížila
svým životním osudem.48 Udělejme malou odbočku v čase: Anne, plným jménem
Marie Adrienne Anne Victurnienne Clémentine de Rochechouart de Mortemart,
se narodila v Paříži 10. února 1847. Zprvu byla velmi neduživé dítě a rodina byla
přesvědčena o tom, že nebude žít dlouho, ale vyrostla z ní krásná dívka, ke které měla
Nicole Clicquot velmi blízko. Bohužel se ale nedožila jejího sňatku: 10. května 1867
se konala v Paříži svatba s Emmanuelem de Crussol d’Uzès (1840–1878), vévodou
de Crussol (a od roku 1872 12. vévodou d’Uzès). Sňatkem získala Anne titul vévodkyně d’Uzès.49Jako roajalistická stoupenkyně Orléanského domu vévodkyně d’Uzès
financovala politickou činnost generála Boulangera v naději, že podpoří Philippa
d’Orléans při obnově monarchie. Přišla přitom o část svého nezměrného bohatství.
Dne 4. května 1897 zázračně vyvázla z požáru budovy Charitativního bazaru (Bazar
de la Charité). Přátelský vztah ji poutal k básnířce a komunardce Louise Michelové
po jejím návratu z deportace. Spolu s Camille du Gast jako první žena získala roku
1897 ekvivalent řidičského průkazu, byla první ženou pokutovanou za překročení
povolené rychlosti (15 km/h místo povolených 12 km/h), stala se první ženou, která
roku 1923 získala titul poručíka lovecké organizace Louveterie.50 Jako majitelka
revíru v Bonnelles (zámek Bonnelles, departement Yvelines) v lese u Rambouilletu
se každoročně účastnila štvanic v Bonnelles, lovila také ve společnosti hraběte de
Fels, stavitele okázalého zámku Voisins v blízké obci Saint-Hilarion (Yvelines), a ve
společnosti bratří Georgese a Henriho Menierových, přebohatých výrobců čokolády
Menier, kteří zakoupili zámek Chenonceau v departmentu Indre et Loire a také lovili
v lesích u Villers-Côteret v departementu Aisne, jak dosvědčují pohlednice z roku
1910 (na jedné z nich je vévodkyně označena, viz její osobní archiv). Lovila rovněž
v Anjou, kde pobývala u svých příbuzných na zámku Brissac v Brissac-Quincé (departement Maine-et-Loire) a kde její pokoj dodnes nese její jméno. Byla rytířem, poté
důstojníkem čestné legie. Získala čestné uznání na Salonu francouzských umělců.
48

49

50

S. Lheureux, Vie et passions d’Anne de Crussol, duchesse d’Uzès, Paris 1989; překlad výtahu Petr
Kyloušek.
Z manželství se narodily čtyři děti: Jacques Marie Géraud (1868–1893), 13. vévoda d’Uzès 1878,
zemřel v Kongu 20. června 1893, svobodný a bezdětný; Simone Louise Laure (1870–1946), která se provdala roku 1889 za Honorého d’Albert de Luynes (1868–1924), 10. vévodu de Luynes
a de Chevreuse; Louis Emmanuel (1871–1943), 14. vévoda d’Uzès od r. 1893, který se oženil roku
1894 s Thérèse d’Albert de Luynes (1876–1941) a po rozvodu roku 1938 se znovu oženil roku 1940
Američankou Josephine Angela (1888–1965); Mathilde Renée (1875–1908), která se provdala
roku 1894 za Anne Marie Timoléon François de Cossé-Brissac (1868–1944), 11. vévodu de Brissac.
Louveterie – lovecká instituce byla určená k hubení vlků a ustanovená Karlem Velikým roku 813;
byla součástí královských hodností typu lovčí apod. Existuje dodnes – v současnosti dbá na regulaci predátorů na území Francie.
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Byla předsedkyní a zakladatelkou ženského automobilového klubu, předsedkyní Díla
dobrých dětí (Œuvre des bons-enfants), které pečovalo o válečné vdovy a sirotky
po první světové válce, předsedkyní Jednoty malířek a sochařek (Union des femmes
peintres et sculpteurs). Portrétoval ji malíř Gustave Jacquet a portrét vystavil na
Salonu roku 1886, Paul Helleu ji zobrazil s třírohým kloboukem dle módy doby
Ludvíka XV., patrně v loveckém oblečení. Zemřela 3. února 1933 na zámku Dampierre
v Dampierre-en-Yvelines.
Madame Clicquot, jak se
jí už teď říkalo, pořádala na
svém zámku časté hostiny,
o kterých se zmiňovali spisovatelé té doby – někdy s peprnými poznámkami, že se tam
nepodávalo žádné jiné víno
cizí značky, pouze a jen to
„domácí“. „Stát jsem já“, říkal slavný Ludvík XIV., „Víno
jsem já“, říkala Madame Clicquot.51 Madam Clicquot se
v posledních letech oddávala
odpočinku, hodně četla a libovala si, že na to po celý
život neměla čas. Dne 29. července 1866 La Grande Dame, jak byla s postupujícím
věkem stále častěji nazývána, na svém zámku Boursauld zemřela. Bylo jí 88 let.
Okázalý pohřeb se pak konal
v Remeši. Jak psaly tehdejší
noviny, „teď už podává své Obrázek – Anne Mortemart www.discover-uzes.com
šampaňské andělům“.
51

Autorem nejen těchto řádků byl Charles Monselet (1825–1888), francouzský spisovatel a novinář,
známý svými ironickými fejetony – např. pro Figaro, Journal du Matin, Pays a Monde Illustré, ale
hlavně proslul jako gurmet své doby – proto časté návštěvy i v domu Clicquot (proslul šestisvazkovým almanachem Almanach des gourmands a dílem Lettres gourmandes nebo Ode au Cochon.
Byl označen za krále labužníků – roi des gastronomes. Roku 1858 založil týdeník Le Gourmet, pro
který pak pracoval jako redaktor.

46

Studie/
Studies

„La Grande Dame“ šampaňského

Veškerý tisk pak ale zcela vážně psal o jejích zásluhách a o tom, že si svou moc a postavení vydobyla kvalitou svého šampaňského.
Édouard Werlé oznámil úmrtí Nicole Clicquot všem zákazníkům i obchodním
partnerům. Uvedl, že „zakladatelka podniku ho vedla po celých dlouhých šedesát
let […] ještě za svého života se z ní stal mýtus. Až se chtělo věřit, že je nesmrtelná“.52

http://www.nataliemaclean.com/book/photos.asp?id=4

Místo závěru
V dalším vývoji firmy se ukázalo, že volba Édouarda Werlého byla dobrým krokem
Madame Clicquot. Byl na slovo vzatým manažerem. Stejně jako Nicole Clicquot
dokázal udržet firmu na vedoucí pozici mezi konkurencí a podíly dědiců neustále
zvětšoval. Roku 1884 převzal vedení podniku syn Édouarda Werlého, Alfred Werlé.
Značka Veuve Clicquot Ponsardin se z malého vinařství proměnila ve zlatý důl. V čele
52

C. Lanfranconi – A. Meiners, Kluge Geschäftsfrauen, s. 85.
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podniku již nikdy v jeho historii nestála žena, vždy se předával synům nebo zeťům.
Šampaňské Veuve Clicquot Ponsardin patří dnes do skupiny LVMH (Louis Vuitton,
Moët, Hennessy) – největšího světového podniku s luxusním zbožím, vlastnícího
jedinečné portfolio s více než 60 prestižními značkami.53
Nicole Clicquot se ještě za jejího života jako projev uznání její odvahy a rozhodnosti začalo říkat Grand Dame du Champagne. Měla skvělého obchodního
ducha a také se uměla důrazně prosadit v tehdy výhradně mužském světě. Madame
Clicquot postupně své dovednosti využila k rozvoji výjimečné vinařské oblasti o rozloze 515 hektarů v srdci nejlepších vinic kraje Champagne. Její strategie prodeje
spojená s mnoha cestami po Evropě přinášela své ovoce a v době, kdy se Evropa
teprve vzpamatovávala z napoleonských válek, se jí podařilo prodávat své šampaňské
do celého světa. Představila svůj výrobek na všech vládnoucích dvorech v Evropě –
literatura dokonce uvádí, že tím se jí podařilo kromě svého vína představit ve světě i
kus francouzského „savoir vivre“. Proto ani nepřekvapí, že po několik desetiletí – až
do roku 1870 – bylo největším odběratelem Rusko. Do její doby spadá také i vznik
dodnes typické žluté etikety, která umožňuje v regálech snadnou identifikaci jejích
láhví. Aby si zajistila stálou kvalitu svých vín, podařilo se jí koupit ty nejlepší vinohrady
v oblasti – Bouzy, Verzy, Verzenay, Epernay. Na tyto tradice firma dodnes navazuje.
Zajímavostí je, že podnik vypsal u příležitosti 200 let od založení Veuve Clicquotová
Ponsadin, tedy roku 1972, každoroční cenu Veuve Business Woman of the Year nebo
Prix veuve Clicquot.54 Každoročně se v jednotlivých zemích, které se přihlásily k této
iniciativě (momentálně jsou tyto ceny předávány např. ve Francii, Austrálii, Německu,
Rakousku, Brazílii, Dánsku, Velké Británii, Irsku, Itálii, Japonsku, Nizozemsku a Švýcarsku, v některých zemích co dva roky) udělují tyto ceny, které mají společného
jmenovatele – odkaz Madame Nicole-Barbe Clicquot-Ponsardin, která se ve svých
27 letech rozhodla pokračovat v podnikání zemřelého manžela a stala se velkým
vzorem. Do soutěže může být nominována kterákoliv podnikatelka starší dvaceti let,
kterou navrhne obchodní partner či jiná osoba. Hlavním kritériem v očích poroty je
to, aby nejúspěšnější z uchazeček nechybělo charisma, elán, odvaha, ochota riskovat,
motivace, a samozřejmě se musí jednat o úspěšnou firmu. Všechno to jsou atributy
podnikatelského úspěchu Madame Clicquot. Dalším aspektem při hodnocení poroty
jsou také výsledky v oblasti udržitelnosti a Corporate Social Responsibility. Nakonec se všechny držitelky titulu „podnikatelka roku“ ze všech zemí sjedou do Remeše
53

54

Jako zajímavost uvádějí vinaři jednak nejstarší láhev se šampaňským Veuve Clicquot z roku 1893
jako roku plnění, která byla zcela náhodou nalezena roku 2008 ve Skotsku. Z dalších skvostů se
uvádí ještě řada Veuve Clicquot Vertical Limit, reprezentující půl století dějiny šampaňského – limitované edice. Blíže www.champagnertheke.de/veuve-clickquot-champagner [cit. 2014-10-24].
Jedna z adres je www.prix-veuve-clicquot.de [cit. 2014-10-24].
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a v domě Veuve Clicquot se zúčastní dvoudenního setkání – nejen s organizátory, se
členy porot všech zemí, ale hlavně mezi sebou. Tak je možné navázat mezinárodní
kontakty – ostatně tato cena Prix veuve Clicquot je cenou nehonorovanou, čestnou,
ovšem její držitelky získají nejen ve svých zemích, ale i v zahraničí velké renomé.
Stanou se tak členkami mezinárodní sítě všech držitelek této ceny od roku 1972. Jako
doklad dostává každá dáma vinný keř z některé z tratí, ze které se vyrábí značka La
Grande Dame a je přijata do Cercle des Amis de la Veuve.
V dnešní době značka Veuve Clicquot i nadále ve Francii i v zahraničí zosobňuje
hodnoty, kterých si Madame Clicquot cenila: Modernost a odvaha spojená s důrazem
na prvotřídní kvalitu a odborné znalosti.
Tyto hodnoty bychom jako motto potřebovali i dnes jako sůl…
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“La Grande Dame” of Champagne
The article deals with the topic of women in business showing the example of BarbeNicole Clicquot-Ponsardin (1777–1866), a woman involved in wine business. In the
introduction general issues of research focused on businesswomen in the history
of entrepreneurship are discussed. In the article one of the examples is presented
describing how a widow succeeded in building a world wine brand of champagne
from a small winegrowing company after her husband unexpected death. Madame
Clicquot had to face not only the consequences of the Napoleonic Wars but also
environment—actually she was the first woman who was in control of a champagne
production company. She introduced a new conception of sales and was very
successful especially on foreign markets. But she became famous by using a novel
technique, a completely new way of champagne production by the fermentation in
the bottles. Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin is often referred as Grande Dame de
Champagne she gave the name to at present a well-known wine brand Veuve Clicquot
Ponsardin. From the article it follows that she bet on new ways of entrepreneurship,
on courage and maintaining premium quality under all circumstances. Veuve Clicquot
Ponsardin champagne belongs to a LVHM group (Louis Vuitton, Moët, Henessy), the
world largest luxury goods company owning the unique portfolio with more than 60
prestigious brands.
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Cesta ke vzniku Vysoké školy ekonomické v roce 19531
Lukáš Novotný – Aleš Skřivan

The road to the formation of the University of Economics in 1953

This study uses unpublished archival sources and the latest scientific literature to analyze
the transformation of higher education in economics after 1948. It focuses on the process of
forming the University of Economics, the transformation of an existing educational institute
into the new university and the personnel, organizational and spatial problems associated
with it at a time significantly influenced by the Soviet model of education.
Keywords: University of Economic and Political Sciences; University of Economics; Higher Education; Communist Party of Czechoslovakia; Sovietization
Contact: PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., Katedra hospodářských dějin, Národohospodářská
fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Česká
republika, lukas.novotny@vse.cz; prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., Katedra hospodářských
dějin, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Česká republika, ales.skrivan@vse.cz

Úvod
Konec války v roce 1945 přinesl obnovujícímu se Československu změny téměř ve
všech oblastech, ať už se jednalo o transformaci soutěže politických stran, kdy nebyly obnoveny některé předválečné subjekty (agrárníci, živnostníci atd.), o proměnu
1

Tento text je jedním z výsledků grantu Vývoj československého ekonomického vysokého školství na
přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století uděleného Grantovou agenturou České republiky
(GA13-39331S).
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národnostního složení obyvatel, kdy došlo nejprve k divokému a poté organizovanému odsunu nebo o posílení zahraničně politické orientace na Sovětský svaz. Atmosféra „bodu nula“ se v jistém smyslu nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě
ani ekonomickému a obchodnímu, byť nelze pochybovat ani o návaznosti na některé
prvorepublikové tradice, ani o vlivu předválečných sociálně demokratických teorií
na nově založených školách.
Po demonstracích, které proběhly v říjnu a listopadu roku 1939, byly jako jedno z odvetných opatření vyhláškou říšského protektora Konstantina von Neuratha
uzavřeny české vysoké školy, a to na dobu tří let. Po atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha bylo uzavření prodlouženo na neurčito. Po
roce 1945 se jednak projevila částečná ztráta prestiže vysokoškolských pedagogů,
jednak došlo k narušení tradiční univerzitní autonomie například v oblasti profesorského řízení. „Kvůli změnám v socioekonomické a politické oblasti, která se vyrovnávala s následky válečné okupace, ztratili prvorepublikoví národohospodáři vliv na veřejnou diskuzi o ekonomických otázkách“, jak tvrdí Antonie Doležalová.2 S posílením
pozic Komunistické strany Československa (KSČ) a všeobecným nástupem levicových
názorů, které propagovaly zestátňování a další kroky vedoucí k posílení role státu,
bylo zapotřebí, aby „univerzitně školení experti“ realizovali novou politickou strategii.
„Bylo [proto nutné, pozn. aut.] „vyvinout odpovídající nástroje a teoretické konstrukce pro nově zestátněný sektor a uvést jej do vyučovacích osnov.“3
Po skončení války byla obnovena činnost, resp. se znovu otevřela prvorepubliková Vysoká škola obchodní (vznikla v roce 1919), která patřila mezi nejnavštěvovanější školy. Ve školním roce 1945/1946 se na školu zapsalo 5536 řádných posluchačů.4
Vysoká škola obchodní však nebyla jediným vysokoškolským zařízením zabývajícím
se výukou ekonomických předmětů v Československu. Již během války (v roce 1940)
vznikla Vysoká obchodná škola v Bratislavě.
Sílící komunisté si po skončení války velmi dobře uvědomovali, že jejich pozice
na „zavedených“ vysokých školách není silná, a proto již v roce 1945 například mi2
3

4

A. Doležalová a kol., Učíme ekonomii 90 let, Praha 2011, s. 44.
Tamtéž. Srovnej rovněž materiál s názvem Smernice na sostavenie rámcových učebných osnôv
pre zreformované študium na vysokých hospodárskych školách v ČSR, kde se psalo, že v novém
státě chybí odborníci na marxistickou metodologii a pokrokové ekonomické teorie. Archiv hlavního města Prahy (dále jen AHMP), fond Vysoká škola politických a hospodářských věd (dále jen
f. VŠPHV), kart. č. 15, inv. č. 52, Smernice na sostavenie rámcových učebných osnôv pre zreformované študium na vysokých hospodárskych školách v ČSR, s. 2.
Srovnej P. Závodský, Přehled vývoje vysokého ekonomického školství na našem území, in: Acta
Oeconomica Pragensia. Vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze, 5, 1999, 80 let vysokého ekonomického školství na území České republiky, s. 47. V roce 1947 se jejich počet snížil.
Tamtéž, s. 49.
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nistr informací Václav Kopecký podpořil iniciativu Svazu novinářů, na jejímž konci byl
vznik Vysoké školy politické a sociální (říjnovým dekretem prezidenta republiky). Na
škole se měly studovat politické, sociální a novinářské vědy.5 O dva roky později se
začala přiostřovat vnitropolitická situace v Československu a v únoru 1948 došlo ke
komunistickému převratu, jenž odstartoval i zásadní změny ve vysokém ekonomickém školství. Na ministerstvu školství a osvěty vznikl již 23. února 1948 Akční výbor
Národní fronty, jehož úkolem bylo eliminovat na vysokých školách politicky nespolehlivé a nepohodlné lidi: „Studenti byli podrobeni ‚studijním prověrkám‘, pedagogové ‚očistě Akčními výbory‘.“6
Nový režim začal ihned působit i na ekonomické školství. Budovu Vysoké školy
obchodní prohledaly již 25. února lidové milice, ale nenašly nic, co by se dalo označit
jako ideologicky nebo jinak závadné. Velmi rychle však začali být propouštěni nepřátelé KSČ a na místa profesorů dosazováni „spolehliví“ lidé. Takto byl odejit např.
prof. Jan Maria Novotný, do důchodu musel odejít Kazimír Dobiáš, vyloučeno bylo
14 studentů. Strukturální změny se dotkly výukových osnov a samosprávy školy. Ještě
v únoru 1948 pak došlo ke změně názvu školy na Vysokou školu věd hospodářských.
Od letního semestru začaly přednášky z národohospodářského plánování, uvažovalo
se i o dalších změnách ve studijních plánech.7
Zůstalo však jen u úvah. Od únorového převratu uvažovalo vedení KSČ o změně
rámce ekonomického vzdělávání v Československu, jenž se měl pochopitelně řídit
v mnoha ohledech, i když ne ve všem, sovětským vzorem. Shoda však nepanovala
5

6

7

Podrobněji srov. tamtéž, s. 50–51; M. Devátá, Vysoká škola politických a hospodářských věd
(1949–1953), in: A. Kostlán (red.), Práce z dějin vědy, svazek 21, Praha 2009, s. 425–427; M. Devátá – D. Olšáková, Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949–1953). Počátky marxistického vysokého školství, in: A. Kostlán, Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1945,
Praha 2010, s. 160–164.
M. Devátá, Příspěvek k dějinám vysokých škol v letech 1948–1950 na základě dobových dokumentů, in: A. Kostlán (red.), Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002–2003,
Praha 2003, s. 631. Ke studijním prověrkám v roce 1948 srov. např. J. Jareš, Indiferentní – možnost převýchovy!“ Cíle tzv. studijní prověrky na vysokých školách a jejich realizace, in: M. Černá –
J. Cuhra a kol., Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948–1989,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha 2012, s. 20–53. Českoslovenští komunističtí studenti „představovali […] politicky významnou sílu, která neměla v rámci sledovaného regionu [střední
Evropa, pozn. aut.] obdobu“. J. Connelly, Zotročená univerzita. Sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945–1956, Praha 2008, s. 64.
P. Závodský, Přehled vývoje vysokého ekonomického školství na našem území, s. 52; A. Doležalová a kol., Učíme ekonomii 90 let, s. 49–50. Podobný osud potkal i Slovenskou vysokou školu
obchodnou, která se přejmenovala na Vysokou školu hospodárskych vied, nebo Vysokou školu
politickou a sociální. P. Závodský, Přehled vývoje vysokého ekonomického školství na našem území, s. 52.
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v tom, jak nový rámec vybudovat. Čelní představitelé strany však pochopili, že stávající struktura ekonomického vzdělávání nevyhovuje požadavkům doby a že je
třeba ji změnit, a to od základů. Idea pouhého přejmenování Vysoké školy obchodní na Vysokou školu věd hospodářských se ukázala jako nedostatečná.8 Na jaře
1949 proto vznikla rada pro reformu, jejímž úkolem bylo připravit plány na reorganizaci vysokoškolského studia.9 Výstupem této pracovní skupiny byl zákon č. 227
Sbírky zákonů republiky Československé ze dne 14. října 1949 o zřízení vysoké školy
hospodářských a politických věd v Praze (VŠPHV). Zákon určoval, že studium na škole
začne od studijního roku 1949/1950. Škola měla od začátku školního roku 1951/1952
tři fakulty – hospodářskou,10 politicko-diplomatickou a společenských nauk.11 Její
statut měl vydat ministr školství, věd a umění Zdeněk Nejedlý. Paragraf 3 zákona
rovněž od stejného studijního roku rušil Vysokou školu politickou a sociální v Praze,
Vysokou školu věd hospodářských (bývalou Vysokou školu obchodní) a Vysokou školu
sociální v Brně.12 Hlavním úkolem nové instituce bylo vzdělávání kádrů v teorii a praxi
marxismu-leninismu. Škola existovala sice jen krátce (oficiálně do konce září 1953),
ale i tak představovala „ojedinělý experiment na cestě mezi československou cestou
k socialismu a přejímáním sovětských vzorů ve výchově inteligence pocházející z pracujícího lidu a s ním třídně i ideologicky spjatou včetně stalinských deformací vědeckého bádání“.13

8
9
10
11

12
13

P. Závodský, Přehled vývoje vysokého ekonomického školství na našem území, s. 54.
A. Doležalová a kol., Učíme ekonomii 90 let, s. 54.
Z té pak bude v roce 1952 zřízena Vysoká škola ekonomická.
Výnosem Ministerstva školství, věd a umění v říjnu 1951. Hospodářská fakulta měla „vychovávat
kádry pro plánované hospodářství, jež přinášelo nové ekonomické jevy a jejichž ekonomická teoretická analýza nebyla dosud nijak detailně rozpracovaná, neboť výuka ekonomie na Vysoké škole
obchodní, resp. Vysoké škole hospodářských věd byla orientována na dosavadní systém tržní ekonomiky“. M. Devátá – D. Olšáková, Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949–1953),
s. 177–178. Srovnej rovněž Národní archiv (dále jen NA), fond Kulturně propagační oddělení ÚV
KSČ (dále jen f. KPO ÚV KSČ), a. j. 321, Souhrnná zpráva o prvém semestru Vysoké školy politických
a hospodářských věd ke dni 31. 3. 1950, fol. 13.
Sbírka zákonů republiky Československé, roč. 1949, s. 671.
M. Devátá, Vysoká škola politických a hospodářských věd jako nástroj indoktrinace marxistickoleninského vědeckého světového názoru, in: B. Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické
historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století), České Budějovice 2008, s. 193. Markéta Devátá se Vysoké škole politických a hospodářských věd věnovala podrobně ve svých studiích.
Srovnej např. M. Devátá, Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949–1953), s. 421–455;
M. Devátá – D. Olšáková, Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949–1953). Počátky
marxistického vysokého školství, s. 159–212.
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Na počátku roku 1951 vznikla komise pro reorganizaci14 vysokých škol hospodářských při Státním výboru pro vysoké školy, jíž předsedal Ing. Balabán. Její vznik
lze do jisté míry připsat nespokojenosti vedení KSČ s kvalitou a formou ekonomického
školství v Československu (ČSR). Na jejím druhém zasedání v únoru se vedla diskuze
i o vytvoření nové hospodářské vysoké školy. Jednající však dospěli k závěru, že to
kádrové důvody nedovolují. Shodli se proto na tom, že za stávajících okolností bude
nejlepší „specializovat hospodářskou fak. VŠPHV s perspektivou do 3 až 4 let vytvořit
samostatnou v. šk. hospodářskou“.15 Komise tedy doporučila zachovat stávající stav,
neboť nedostatek kvalitních pedagogů podle jejího názoru neumožňoval vybudovat
novou vysokou ekonomickou školu a doporučila rozumný časový horizont nutný pro
nápravu. Následný vývoj ukázal, že nová škola vznikla dříve, než komise navrhovala.
Pád Rudolfa Slánského v listopadu 1951 zásadním způsobem oslabil i VŠPHV. Její
hospodářská fakulta byla navíc kritizována za to, že ve svých osnovách nemá teorii
řízení moderních podniků. Některá ministerstva vnímala rovněž negativně, že jim škola
nedodává ekonomické specialisty.16 Kulturně propagační oddělení ústředního výboru
(ÚV) KSČ, jež z velké části řídilo VŠPHV,17 zpracovalo v roce 1951 Návrh na reorganisaci
Vysoké školy politických a hospodářských věd, v němž se psalo, že tato instituce vznikla,
aby vychovávala „politické pracovníky pro všechny obory našeho hospodářského
aparátu“. Po celou dobu existence školy však zůstalo nevyjasněno, zda má vzdělávat
kádry také pro stranický aparát, nebo se primárně věnovat výchově specialistů,
konstatoval materiál. V pasáži pojednávající o hospodářské fakultě se psalo, že fakulta
má za úkol „vychovávat ekonomy, plánovatele, organisátory a pod. pro všechna
odvětví našeho hospodářského života“. Autoři materiálu vnímali jako problém, že
hospodářská fakulta VŠPHV a Vysoká škola hospodárských vied v Bratislavě mohou
dodat pouze necelých 500 absolventů ročně. „Potřeby našeho národního hospodářství
14

15

16
17

Stav jakési permanentní reorganizace, který panoval nejen v ekonomické oblasti, ale i ve školství,
přinášel „všeobecný chaos v poměrech“ a nedovoloval „nastolení běžné rutiny“. Po únoru 1948
nastalo období zásadních změn ve vysokém školství, které někdy „skutečně respektovaly potřeby vědeckých pracovišť a vycházely vstříc jejich potřebám, často však šlo o nedomyšlené direktivně administrativní zásahy prosazované s veškerou možnou arogancí moci“. A. Kostlán, KSČ a věda.
Hlavní koncepty vědní politiky v Československu 1945–1989, in: J. Kalous – J. Kocian (eds.), Český
a slovenský komunismus (1921–2011), Praha 2012, s. 244.
AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 15, inv. č. 53, Záznam z II. schůzky komise pro reorganisaci vys. škol hospodářských, s. 1. Samotná tzv. Balabánova komise byla o tři měsíce později rozpuštěna. Úkol vypracovat učební plány a osnovy pro hospodářskou fakultu dostala sama VŠPHV. Srovnej AHMP,
f. VŠPHV, kart. č. 15, inv. č. 52, č. j. 94.919/51-IV/3, 22. května 1951.
A. Doležalová a kol., Učíme ekonomii 90 let, s. 55.
Pád Rudolfa Slánského zároveň znamenal i oslabení vlivu oddělení a jeho vedoucího Gustava
Bareše.
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jsou však mnohem vyšší“, uvedl materiál a dále kritizoval i malý počet oborů, který se
na fakultách studuje.18
Materiál ve své další části jasně konstatoval, že z porad zástupců vysokých škol,
ministerstva školství, věd a umění (MŠVU) a některých ministerstev vyplynulo, že
bude nutná reorganizace VŠPHV, a to její změnou na „samostatnou vysokou školu
ekonomickou s potřebným počtem fakult a řadou specializací“. Problém spočíval
podle autorů dokumentu především v tom, jak co nejméně postihnout stávající
studenty.19 Poté, co by se vyřešil problém se zbylými fakultami, měla se, jak již bylo
naznačeno výše, hospodářská fakulta změnit ve vysokou školu ekonomickou s těmito
fakultami: fakulta politické ekonomie, výrobně-ekonomická fakulta, obchodně-finanční
fakulta a statisticko-ekonomická fakulta, kam mělo přejít studium statistiky z Vysoké
školy speciálních nauk. Materiál dokonce předpokládal, že by v budoucnu mohly
z některých fakult vzniknout další vysoké školy nebo samostatné instituty podle „vzoru
sovětského a lidových demokracií“ a jasně naznačil, že s budováním vysoké školy
ekonomické by se mohlo začít již ve školním roce 1952/1953. Zásadním problémem
však byl nedostatek učitelských kádrů, jenž se měl řešit v kooperaci hospodářských
ministerstev, ministerstva školství, věd a umění a samotné VŠPHV.20
Výše zmíněné návrhy a myšlenkové pochody se promítly do vládního nařízení ze
dne 19. srpna 1952 o dalších změnách v organisaci vysokých škol (č. 40/1952), kde
se v paragrafu 7, bodě 1 psalo: „Z dosavadní hospodářské fakulty vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze se zřizuje dnem 1. září 1953 vysoká škola ekonomická v Praze.“21 Nová škola měla mít tyto fakulty: fakultu všeobecně ekonomickou,
fakultu výrobně ekonomickou, fakultu vnitřního obchodu, fakultu financí a úvěru
a fakultu statistiky. Ke stejnému datu byla zároveň ustanovena Vysoká škola ekonomická v Bratislavě.22 O něco dříve, již na konci července 1952, schválil propozice
o „členění a náplni vyučování budoucí československé vysoké školy ekonomické“ i politický sekretariát ÚV KSČ (PS ÚV KSČ).23
18

19
20
21
22
23
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NA, f. KPO ÚV KSČ, a. j. 322, materiál s názvem Návrh na reorganisaci Vysoké školy politických a hospodářských věd, s. 5. Na hospodářské fakultě se ve třech ročnících nacházelo 1147 studentů; na celé
škole pak působilo 100 pedagogů. Profesorem plánování měl být Antonín Hodek, profesorem politické ekonomie Felix Oliva. Tamtéž, s. 6.
Tamtéž, s. 6–7. Změny se měly samozřejmě týkat i ostatních fakult VŠPHV.
Tamtéž, s. 11.
Sbírka zákonů republiky Československé, roč. 1952, s. 211.
Tamtéž, s. 212.
NA, fond Politický sekretariát ÚV KSČ 1951–1954 (dále jen f. PO ÚV KSČ), svazek 34, a. j. 108, bod
17, č. j. 3698/9, fol. 3 (s. 2). Návrh usnesení podal Zdeněk Fierlinger 31. července 1952. Součástí
materiálu byl i elaborát o nutnosti zřízení ekonomicko-inženýrských fakult v Praze, Bratislavě
a Ostravě. Tyto fakulty měly vychovávat nový typ odborníka, u nějž by se skloubily technické a technologické znalosti se znalostmi ekonomiky příslušného oboru. Vzorem pro tento postup měl být
samozřejmě Sovětský svaz. Srovnej tamtéž, fol. 4–6 (s. 1–5).
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Materiál, jejž předložil Zdeněk Fierlinger, obsahoval ve své další části i Zprávu
o ekonomických školách v SSSR a odůvodnění pro výchovu dvojího typu ekonomů
i na našich vysokých školách, v níž se psalo, že v SSSR existují dva typy vzdělávacích
institucí pro výchovu ekonomických kádrů – 1) fakulty při univerzitách, jež produkují
„vědecké a pedagogické pracovníky v oboru ekonomie“, a Moskevský státní ekonomický institut, který „vychovává ekonomy širokého rozhledu“, již umí řešit
celostátní problémy24 a 2) inženýrsko-ekonomické instituty v Leningradě, Moskvě
a Charkově a ekonomické fakulty při vysokých školách technických.25 Následná pasáž pak odůvodňovala snahu zařídit to v ČSR podobně, mít tedy dva druhy ekonomických odborníků – ty, kteří budou mít hluboké znalosti „marx-leninské theorie,
ovládající politickou ekonomii kapitalismu i socialismu, ekonomiku a plánování“,
a ekonomy-inženýry.26 Politický sekretariát ÚV KSČ také jasně rozhodl, že první
skupinu ekonomických kádrů budou vzdělávat budoucí vysoké školy ekonomické
v Praze a Bratislavě. Vzorem pro pražskou školu pak měl být Moskevský státní
ekonomický institut.27
V létě roku 1952 tedy nejvyšší vedení strany oficiálně rozhodlo, že dosavadní
systém vzdělávání ekonomických odborníků nevyhovuje a že obě vysokoškolské
instituce (VŠPHV a Vysoká škola hospodárských vied v Bratislavě) nestíhají dodávat
potřebný počet absolventů. Politický sekretariát ÚV KSČ dále určil směr, jakým by se
reforma měla ubírat. Měla kopírovat sovětský model dvoukolejného studia a dvou typů
ekonomických odborníků.
Samotná VŠPHV však ještě v červnu 1952, tedy dva měsíce před vydáním vládního
nařízení, nevěděla nic konkrétního, resp. neměla zprávy o datu, kdy vláda schválí
navrženou reorganizaci. Vyplývá to ze zasedání rady školy, kdy se v jednom usnesení
konstatuje, že „vládní usnesení o reorganizaci VŠPHV nebude [pravděpodobně,
pozn. aut.] schváleno do konce příštího roku“. Přípravy na nový školní rok měly tedy
probíhat podle dosavadních propozic navržené reorganizace. Na druhé straně druhý
bod jednání naznačuje, že proces transformace školy byl v běhu, rada se usnesla, aby
se při reorganizaci zásadním způsobem přihlíželo k sovětskému modelu, k němuž se
měla budoucí instituce co nejvíce přiblížit.28
24
25
26

27
28

Jak napsali autoři, sám institut se dělí na fakulty.
Tamtéž, fol. 7 (s. 7).
Tamtéž, fol. 8 (s. 8). První skupina měla pracovat v nadpodnikových složkách, ve vyšší plánovací
službě ve statistice a také ve výzkumných ústavech, druhá spíše v podnicích.
Tamtéž, fol. 8 (s. 9).
AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 10, inv. č. 10, usnesení přijatá na zasedání rady 13. června 1952. Srovnej
zápis ze schůze rady VŠPHV dne 13. června 1952. Antonín Hodek cestoval do SSSR, kde se informoval na organizaci vysokého ekonomického školství, a po svém návratu jednoznačně doporučil
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Na nutnost vybudovat novou vysokoškolskou instituci poukázal i materiál s názvem
Zásady pro vybudování Vysoké školy ekonomické, který je sice nedatován, ale jenž
odkazuje na poradu o reorganizaci VŠPHV z dubna 1952. Dokument podporuje vznik
samostatné Vysoké školy ekonomické (VŠE), neboť dosavadní hospodářská fakulta
VŠPHV potřebám státu nevyhovovala. Nová škola měla začít plně fungovat od školního
roku 1953/1954 a její úkoly měly spočívat v postupném zřizování dalších specializovaných
kateder, ve výchově učitelských kádrů a přijímání pomoci sovětských vědců. Poslední
bod měl být naplněn návštěvami SSSR a studiem praxe na tamějších školách. Protože
stávající instituce vychovávají málo ekonomicky vzdělaných absolventů, bude nutné
„s rozvojem Vysoké školy ekonomické“ zvýšit „i směrné číslo posluchačů“, psalo se na
závěr materiálu.29 Ve stejném měsíci byla vyhotovena zpráva o přípravných jednáních
týkajících se reorganizace VŠPHV; účastnil se jich náměstek předsedy vlády Zdeněk
Fierlinger a dosáhla takového bodu, „v kterém Vám můžeme podati již ucelený přehled
plánovaného vývoje všech složek VŠPHV“, stálo v úvodu. Materiál obsahoval rovněž
předběžný výčet kateder, které se měly na hospodářské fakultě (budoucí VŠE) rozvinout.
Jednalo se o tyto katedry: politické ekonomie, hospodářského plánování, ekonomiky
práce, ekonomiky průmyslu a dopravy, ekonomiky zemědělství, ekonomiky vnitřního
obchodu, financí a úvěru, statistiky, účetnictví, technologie a zbožíznalství a ruského
jazyka a neslovanských jazyků (ta byla do materiálu připsána tužkou). Z ostatních
kateder mělo ještě být uvolněno šest učitelů marxismu-leninismu. Dokument vyčíslil
i počet pedagogů potřebný k zajištění chodu fakulty – profesorů a docentů bylo devět,
potřeba však čítala 28, odborných asistentů bylo 10, bylo nutné zajistit 35 a asistentů
bylo 30 a plánovalo se 80.30
V průběhu letního semestru školního roku 1951/1952 byl sepsán podrobný materiál o vybudování hospodářské fakulty VŠPHV a jejích úkolech do budoucna. Fakulta
měla, společně s Vysokou školou hospodářských věd, vzdělávat ekonomické odborníky.
V letním semestru byl také vypracován návrh osnov, podle nichž se mělo začít vyučovat od školního roku 1952/1953.31 Ve stejném období rovněž vznikly „katedry ekonomických disciplin dosud nevybudované“. Jednalo se o katedry politické ekonomie,
hospodářského plánování, ekonomiky práce, ekonomiky průmyslu a dopravy, ekonomiky zemědělství, ekonomiky vnitřního obchodu, financí a úvěru, statistiky, účetnictví,

29
30

31

převzít sovětský model. Tamtéž. O dva měsíce dříve navštívili radu VŠPHV sovětští odborníci, kteří
podpořili plánovanou reorganizaci československého ekonomického školství. Srovnej tamtéž, zápis z jednání Rady VŠPHV dne 25. dubna 1952.
Tamtéž, dokument bez bližšího označení s názvem Zásady pro vybudování Vysoké školy ekonomické.
AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 15, inv. č. 37, materiál s názvem Výsledky přípravných jednání týkajících se
reorganisace VŠPHV, nestránkováno.
AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 20, inv. č. 55, materiál s názvem Vysoká škola politických a hospodářských
věd. Vybudování hospodářské fakulty, s. 1.
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technologie a zbožíznalství. Katedra zahraničního obchodu měla přejít na jinou fakultu.32
Počet posluchačů hospodářské fakulty měl ve školním roce 1952/1953 překročit
1700; tento „fakt a potřeba v budoucnosti zvýšit ještě počet posluchačů a potřeba
další a další specialisace studia přinesla požadavek, aby od škol. roku 1953/54 byla
hospodářská fakulta osamostatněna a rozdělena na další fakulty“.33 Materiál dále
upřesňoval, že vznikne nová škola (VŠE), která měla mít pět fakult – fakultu politické
ekonomie (se směry politická ekonomie, národohospodářské plánování a ekonomika
práce), výrobně-ekonomickou fakultu (se směry ekonomika průmyslu, ekonomika
dopravy a ekonomika zemědělství), fakultu vnitřního obchodu, fakultu financí a úvěru a fakultu statistiky. Poslední jmenovaná měla být jedinou fakultou svého druhu
v republice. Do budoucna se také počítalo s další specializací v rámci samotných fakult,
které se měly stát samostatnými vysokými školami.34 Ve školním roce 1952/1953
mělo rovněž dojít k reorganizaci práce na fakultě, když se podle sovětského vzoru
navrhovalo, aby děkanovi pomáhali proděkani (pro věci vědecké, pedagogické, kádrové
a hospodářské).35
V letním semestru roku 1952 už na hospodářské fakultě VŠPHV měli představu
o budoucí nové škole, která z ní měla vzniknout. Tedy ještě před vydáním vládního
nařízení v srpnu 1952 bylo jasné, jaké fakulty a směry se budou konstituovat, jak bude
potřeba zajistit potřebný personál36 i jak se budou řešit noví i stávající posluchači, tedy
jejich rozdělení do jednotlivých odborných směrů.
Před školním rokem 1952/1953, posledním rokem existence VŠPHV, vznikl materiál, jenž se zabýval plánem práce pro toto období. V úvodní pasáži konstatoval, že škola se dobudovala a završila vytvoření všech potřebných specializací a tím se přiblížila
sovětskému vzoru, na druhé straně však tyto kroky znamenaly nové výzvy v podobě
jejího zániku, resp. vytvoření nových institucí. Úkolem všech pracovníků mělo podle
dokumentu být, „aby to nebyl proces likvidace VŠPHV provázený zánikem dobrých
a kladných prvků, které VŠPHV vnesla do našeho školství, nýbrž aby probíhal a zakončil se jako proces nutného prohlubování specialisace, v němž jak dvě nově vzniklé samostatné školy, tak tak také část přecházející na půdu Karlovy university udrží
a vyvinou ty prvky, které vypěstovaly a uplatňovaly ve výchově i vědecké práci i v ko32
33
34

35
36

Tamtéž, s. 2.
Tamtéž.
Tamtéž. Materiál pokračoval specifikací personálních potřeb, které nebyly zanedbatelné. Srovnej
tamtéž, s. 3–4.
Tamtéž, s. 5.
Jeho naprostý nedostatek konstatoval materiál s názvem Perspektiva hospodářské fakulty, který
konstatoval, že od školního roku 1952/1953 bude na fakultě ve čtyřech ročnících cca 1600 posluchačů a pouze 39 pedagogů! Srovnej AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 20, inv. č. 55, Perspektiva hospodářské fakulty, s. 6.
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lektivním životě na VŠPHV“.37 Tedy žádná nostalgie, nýbrž odhodlání do nové práce
a ještě větší implementace sovětských vzorů do československého ekonomického
školství, tak vyzněla výše zmíněná pasáž.
Se srpnovým vládním nařízením i postojem PS ÚV KSČ se musela na jedné straně smířit a na druhé straně je respektovat i samotná VŠPHV. Její rada proto již na svém
zasedání v listopadu 1952 jednala o dvou závažných otázkách, které se netýkaly jen jí,
nýbrž i budoucích nových škol, a jež mělo podle názoru rady řešit MŠVU. Rada se usnesla, že vládní nařízení č. 40/1952 ovlivňuje vývoj mnoha vysokých škol, a že by se proto nemělo otálet s jejich rozmístěním a čekat až na „letní dobu“. Její členové pochopili,
že se vznikem Vysoké školy ekonomické se rozšíří počet kateder, „vznik 5 fakult způsobí
potřebu dalších místností pro administrativu a stoupne i počet posluchačů“.38 Materiál, který za rektora školy Ladislava Štolla podepsal profesor Jiří Hájek, končil návrhem,
aby MŠVU dalo do konce zimního semestru své dispozice, tedy, jak si představuje řešení nadcházející prostorové otázky.39
V obecné rovině byla vládní nařízení40 o vzniku nových vysokých škol jednoduchá – hovořila jasnou řečí a poskytovala relativně dlouhou dobu na zajištění všech
náležitostí, především prostoru pro výuku a pedagogů. Kulturně propagační oddělení ÚV KSČ proto již v dubnu 1953 projednalo dokument ministerstva vysokých škol,41
v němž se psalo o nutnosti přidělit některým novým školám nové budovy, přesunout
některé instituce, aby měly nové školy prostory (např. Vysoká škola mezinárodních
vztahů) atd. Pokud by nebylo možné provést navrhované změny ohledně budov v co
nejkratší době, navrhovalo ministerstvo požádat vládu, aby obě svá nařízení ještě
přehodnotila.42 Další problém představovalo ubytování a stravování studentů. V Praze zůstávala situace kritická, materiál konstatoval, že není pokryto minimálně 2500
lůžek; dobře na tom nebyla ani ostatní města v republice. Stravování se podle autorů
37

38
39

40

41
42

AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 16, inv. č. 35, Plán práce VŠPHV (nahoře tužkou napsáno s. Klimeš), s. 1.
V plánu práce vedení školy se jako část bodu 12 objevuje vybudování vysoké školy ekonomické,
níže pak i rozmístění pracovníků (učitelské i administrativní síly) a příprava přechodu posluchačů
do nových institucí. Srovnej s. 3, 4.
AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 10, inv. č. 10, č. j. 915/52-T/Š, 14. listopadu 1952.
Tamtéž. Druhý problém obnášelo rozdělení vysokoškolských kolejí, „kdy na dnešním fondu VŠPHV
budou se v příštím roce podíleti 3 školy“. Tamtéž.
Jednalo se o již zmíněné vládní nařízení č. 40/1952 a o vládní nařízení ze dne 4. listopadu 1952, o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze (č. 63/1952). Srovnej Sbírka zákonů republiky Československé, roč. 1952, s. 290.
Existovalo krátce od ledna do září 1953.
NA, f. KPO ÚV KSČ, a. j. 283, příloha k č. j. 466/53 – taj. Návrhy na opatření k zajištění výstavby
vysokých škol, s. 2–3. K prostorovým problémům hospodářské fakulty VŠPHV srov. P. Závodský,
Přehled vývoje vysokého ekonomického školství na našem území, s. 60.
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dokumentu dalo prozatím vyřešit navýšením kapacity stávajících menz.43 Třetí oblast,
která nevykazovala dobrý stav, byl počet pedagogů. „Přestože vláda při zřizování nových vysokých škol obvykle zavazovala jednotlivé ministry, aby pomohli ministerstvu
školství, věd a umění při doplňování učitelských sil uvolňováním odborníků ze svých
ressortů, zůstaly tyto závazky většinou nesplněny“, uvádělo ministerstvo a pokračovalo, že například z 29 požadovaných odborníků pro budoucí VŠE bylo získáno pouhých osm lidí. Stejná situace panovala i v ostatních případech.44
V dubnu 1953, tedy pět měsíců před oficiálním vznikem nejen Vysoké školy ekonomické, bylo jasné, že se nové instituce budou od samého počátku potýkat nejen s nedostatkem místa, počtem vysokoškolských kolejí, ale i s deficitem kvalitních
a ideologicky a politicky vyspělých pedagogů. Ministerstvo vysokých škol jasně konstatovalo, že na vládu a jednotlivá ministerstva čeká hodně práce, aby se vše stihlo
alespoň do takové míry, aby nevyvstaly zásadní problémy. V případě budoucí Vysoké
školy ekonomické pak materiál uváděl neradostný počet vzdělaných odborníků.
Ministerstvo vysokých škol vypracovalo na konci dubna 1953 další materiál, v němž
konstatovalo nesnadnou situaci na poli zajištění učebních a ubytovacích prostor i učitelských kádrů. Nové úkoly státu po roce 1945 a zvyšování kulturní úrovně obyvatel kladly velké požadavky na vysoké školství a plnění těchto úkolů není vysokým školám zrovna
usnadňováno, napsal autor dokumentu a pokračoval, že úkoly, jež vláda ukládala v roce
1952 bývalému MŠVU, „nebyly zajištěny vládními usneseními ani po stránce hmotné
ani kádrové“.45 Materiál však pokračoval tvrzením, že ministerstvo vysokých škol pracuje na perspektivním plánu vývoje vysokých škol, „v němž budou řešeny komplexně
a účelově všechny otázky, týkající se jak ideově politické práce na vysokých školách,
tak rozvoje práce vědecké a učitelské, jakož i kádrového a prostorového zabezpečení
vysokých škol“.46 Ladislav Štoll si byl jako ministr vysokých škol nastalých obtíží vědom,
materiál, za jehož správnost zodpovídal úředník ministerstva Karel Kubů, přinášel plán
řešení těch nejpalčivějších problémů. Na druhé straně je evidentní, že nařízení vlády ze
srpna 1952 zřizovalo školy, aniž by jasně naznačilo, kde a jak budou umístěny a odkud
se zajistí kvalitní pedagogický personál.47
43

44

45

46

47

Srovnej NA, f. KPO ÚV KSČ, a. j. 283, příloha k č. j. 466/53 – taj. Návrhy na opatření k zajištění
výstavby vysokých škol, s. 6–8.
Tamtéž, s. 8. Další části materiálu pojednávaly o materiálním vybavení nebo o vývojovém plánu
nových škol. Srovnej tamtéž, s. 9–14.
Tamtéž, č. j. 566/53 – taj. z 30. dubna 1953 Návrhy na zřízení nových vysokých škol, fakult a na
zajištění studijního roku 1953/54, s. 2.
Tamtéž. Následoval výčet problémů s prostorem pro budoucí nové vysoké školy; Vysoká škola
ekonomická v něm zmíněna není.
Přesto se v materiálu z roku 1952 s názvem Výpisy z osnovy vládního nařízenío dalších změnách
v organisaci vysokých škol – předložení vládě objevily vzletné věty, které předpovídaly spolupráci
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Proces vzniku VŠE však pokračoval. Předposlední březnový den 1953 se sešla rada
VŠPHV a na jejím zasedání přednesli „soudruzi Hájek, Sedlák, Kladiva a Soják“ zprávu
o přípravách na rozdělení školy. Hospodářská fakulta již započala s budováním svých fakult, pověřila jednotlivé pracovníky „péčí o vznikající fakulty“ a tito lidé dohlížejí na přípravu revidovaných studijních plánů, mají provést přijímací pohovory s novými uchazeči a zajistit směry a specializace nového studia, konstatoval zápis a pokračoval, že děkanát hospodářské fakulty nachystá pracovní plán budoucího rektorátu tak, „aby na jeho
podkladě mohly být vypracovány plány fakult“.48 Vedení VŠPHV muselo samozřejmě
řešit i „obyčejné“ problémy, jež se týkaly rozdělení učebního inventáře, distribuce stolů a dalších věcí denní potřeby.49
Přes všechny problémy, které ležely na cestě nové instituci, se objevil jeden „kuriozní“ návrh. Děkanovi hospodářské fakulty VŠPHV profesoru Vladimíru Sedlákovi byl
doručen přípis, v němž ho katedra vnitřního obchodu a výbor základní organizace KSČ
na fakultě vnitřního obchodu požádaly (19. března 1953), aby budoucí Vysoká škola
ekonomická nesla jméno „největšího československého ekonoma presidenta republiky a předsedy KSČ KLEMENTA GOTTWALDA [podtrženo v originále, pozn. aut.]“. Návrh měly urychleně projednat příslušné orgány a vyřídit příslušné instituce. Jednalo se
o ojedinělý návrh, plynoucí z glorioly prvního komunistického prezidenta, umocněné

48
49

MŠVU a všech zúčastněných ústředních úřadů. Účinná pomoc se předpokládala především
v oblasti „umisťování nových škol, fakult a vysokoškolských kolejí, při vybavování ústavů a laboratoří
vysokých škol, při získávání vysoce kvalifikovaných odborníků z praxe pro působení na vysokých
školách…“. AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 15, inv. č. 37, bez bližšího označení, tužkou napsáno rok 1952,
s. 1. Materiál pokračoval tvrzením, že VŠPHV má sice vysokou úroveň po stránce politické, ale
že výchova odborných kádrů zaostává. Navíc, část oborů této vysoké školy se v podobné formě
přednáší i na univerzitách, a proto je nutné přistoupit k vybudování VŠE, konstatoval dokument.
Tamtéž, s. 3. Počet studentů na hospodářské fakultě byl pro studijní rok 1952/53 stanoven
následovně: první ročník – 355 nově zapsaných posluchačů + 60 posluchačů směru statistiky,
druhý ročník – 365 posluchačů + 60 posluchačů směru statistiky, třetí ročník – 320 posluchačů
a čtvrtý ročník – 350 posluchačů. Srovnej nedatovaný dokument s názvem Zpráva o reorganisaci
VŠPHV, AHMP, f. VŠPHV, kart. č, 15, inv. č. 37.
AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 10, inv. č. 10, Zápis z jednání Rady VŠPHV z 30. 3. 1953, s. 1.
Srovnej Zápis z collegia rektora [sic!] které se konalo 15. 6. 1953, AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 10,
inv. č. 10. V polovině poslední květnové dekády se konala schůzka pověřenců, na níž se řešila
otázka budoucích tajemníků pro fakulty VŠE. Tajemnicí všeobecně ekonomické fakulty se měla
stát „s. Suchareva“, obchodní fakulty „s. Volková“, finanční fakulty „s. Appeltová“. Ohledně fakulty
statistiky se mělo jednat o „s. Klímové“; její jméno je v materiálu napsáno obyčejnou tužkou.
Materiál obsahuje dvakrát po sobě označení všeobecně ekonomická fakulta, dá se usuzovat, že
podruhé se jednalo o výrobně ekonomickou fakultu, jejíž tajemnicí se měla stát „s. Kašparová
nebo Kárníková“. Srovnej tamtéž, Záznam ze schůze pověřenců 25. 5. 1953.
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jeho smrtí několik dní před vznesením této propozice. Faktem zůstává, že další informace o jejím vývoji chybí.50
Asi nejdůležitějším problémem pro budoucí VŠE zůstávalo personální obsazení.
Byl si toho vědom i děkan hospodářské fakulty VŠPHV a jeden z garantů reorganizace
školy profesor Vladimír Sedlák.51 Ve zprávě o stavu asistentů a aspirantů uvedl, že na
konci studijního roku 1951/195252 disponovala škola celkem 39 profesory, docenty,
odbornými asistenty a asistenty. Podařilo se získat z řad absolventů Vysoké školy politické a sociální a z praxe značné personální posily, napsal profesor Sedlák a pokračoval, že k dnešnímu dni (3. května 1953) má hospodářská fakulta VŠPHV čtyři profesory,
11 docentů, 34 odborných asistentů a 100 asistentů.53 Zpráva dále hovořila o příznivém postoji rozmisťovací komise při ÚV KSČ, jež „vyšla škole všemožně vstříc a přidělila jí požadovaných 30 absolventů“. Pochvalovala si rovněž třídní původ nových
pedagogických posil, neboť převážná většina z nich byla dělnického původu. Naopak
negativní zpráva se týkala získání absolventa pro připravovanou katedru zbožníznalství, kdy podle autora zprávy neexistovala velká naděje. Stejná situace panovala i na
poli ekonomické statistiky. Další pasáž zprávy hovořila o potřebě aspirantů, z nichž část
uspěla a může odjet na stáž do Sovětského svazu.54
Personální obsazení budoucí VŠE se nerodilo jednoduše. Zpráva profesora Sedláka ukazuje, že i když se do května 1953 podařilo navýšit počet pedagogů, ideální stav
zdaleka neexistoval. Na určité obory (zbožíznalství nebo ekonomická statistika) nebylo
jednoduché sehnat kvalitní kandidáty. Ve druhém případě bylo VŠPHV dokonce oznámeno, že pro celé vysoké školství byli přiděleni dva absolventi. „Není nám známo, zda
obdržíme oba, nebo méně,“ musel přiznat profesor Sedlák.55 Z celé jeho zprávy je cítit rezervovaný optimismus, že se i přes objektivní překážky nakonec podaří potřebné
lidi sehnat.
Na konci školního roku 1952/1953 dosáhl podle zprávy o činnosti hospodářské fakulty VŠPHV počet pedagogů čísla 193 z požadovaného počtu 239, což znamenalo naplnění plánu z necelých 81 %. Zpráva profesora Sedláka z května hovořila celkem o 149
pracovnících, musel tedy nastat výrazný posun vpřed. Přesto byli nuceni autoři zprávy
o činnosti fakulty za rok 1952/1953 přiznat, že plánovaný počet pedagagů pro budoucí
50
51

52

53

54
55

AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 20, inv. č. 24, dopis z 19. března 1953.
První rektor Vysoké školy ekonomické. Ještě předtím působil jako náměstek na ministerstvu vnitřního obchodu nebo vedoucí katedry na VŠVH ČVUT.
V materiálu je tento rok napsán tužkou nad údaj 1952/1953. Vzhledem k tomu, že zpráva pochází z května 1953, nelze ji vztahovat ke konci školního roku 1951/1952.
AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 20, inv. č. 24, Zpráva o stavu asistentů a aspirantů na VŠPHV, hospodářská fakulta, 3. května 1953, s. 1.
Tamtéž, s. 1–2.
Tamtéž, s. 2.
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VŠE nebude do zahájení její činnosti naplněn. I tak byla vyslovena naděje, že se podaří
do zahájení dalšího školního roku více zapojit „nové učitelské kádry a postupně omezovati externisty, zejména pokud tito nepodali nálžitě [sic!] uspokojivý výkon po stránce pedagogické“.56
Dalším důležitým bodem se stala organizace budoucí nové školy, kdy v průběhu
školního roku musely vzniknout nové katedry, např. katedra státu a práva, učitelství ekonomických předmětů, ekonomiky dopravy nebo materiálně technického zásobování,
aby mohla VŠE plnit beze zbytku svou funkci.57 Studium na nové instituci mělo být pětileté a nové fakulty (mělo jich být pět) měly vychovávat široké spektrum ekonomických
odborníků; měly obsáhnout 20 oborů.58
Závěrečná zpráva o fungování hospodářské fakulty VŠPHV, která vznikla na konci
školního roku 1952/1953, tvoří obsáhlý materiál, který velmi podrobně popisuje personální zabezpečení, počet posluchačů a s akribií mapuje činnost jednotlivých kateder.
Zároveň poskytuje mnohé údaje a doporučení pro budoucí VŠE, podle nichž by se měla
řídit. Informuje čtenáře o tom, že nová vysoká škola začne fungovat bez zásadních obtíží, i když na druhé straně bude ještě muset spoustu věcí doladit a dořešit.

Závěr
Cesta ke vzniku Vysoké školy ekonomické byla jednoduchá a složitá zároveň. Jednoduchá
část spočívala v samotném aktu vyhlášení vládního nařízení v srpnu 1952, který oznamoval vznik školy k 1. září 1953. Složitá část se skrývala v přípravě přerodu hospodářské fakulty VŠPHV59 ve VŠE. Zajištění potřebného počtu kvalitních pedagogů, jejich
zázemí (odborného i prostorového) nebo diskuze o počtu posluchačů tvořily náplň
práce odpovědných míst celý školní rok 1952/1953. A přesto ještě několik měsíců
56

57
58

59

AHMP, f. VŠPHV, kart. č. 20, inv. č. 55, Hospodářská fakulta. Zpráva o činnosti za šk. rok 1952/53,
s. 1. Materiál jasně doporučoval omezit počet externistů a získat část z nich za interní zaměstnance. Početní stavy učitelů srv. tamtéž, s. 2. Z tabulky je patrné, že z hlediska kvalifikace se jednalo
o velmi neuspokojivý stav, většinu pedagogů tvořili asistenti, profesorů a docentů bylo dramaticky málo.
Celkem mělo existovat 22 kateder. Tamtéž, s. 4.
Tamtéž. Důležitá byla samozřejmě i úroveň jednotlivých předmětů, proto ji měly jednotlivé katedry hospodářské fakulty bedlivě sledovat. Tamtéž, s. 8–12.
Vedení „školy sledovalo cíl, aby reorganisace ve smyslu vládního nařízení nebyla nikde pojímána
jako likvidace VŠPHV nýbrž jako její dobudování ve smyslu důsledné specialisace úkolů přo rozvinutí
všech kladných prvků, které škola od svého vzniku a ve svém růstu dokázala vytvořit“. F. Kavka –
B. Zylinská (eds.), Jak a proč vznikla Vysoká škola politických a hospodářských věd v Praze (VŠPHV)
a co bylo důvodem jejího zániku?, in: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2002, Tomus XLII, Fasc. 1–2, s. 161. Zápis z poslední schůze rady VŠPHV srov.
tamtéž, s. 169–171.
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před oficiálním zahájením činnosti VŠE škola nedisponovala optimálním počtem
učitelů; znamenalo to především jednak orientaci na mladé pracovníky, protože se
nedalo čekat, že se podaří získat nějaké odborníky např. z hospodářských ministerstev, jednak spoléhání se na externisty. Vedení hospodářské fakulty samozřejmě
také vypracovalo a její rada schválila plán práce, jenž se dělil na úseky pedagogickovýchovný, vědecko-badatelský a politicko-ideologický. Ve výsledku pak, navzdory lokálním nedostatkům, mohla od 1. září 1953 začít Vysoká škola ekonomická fungovat
jako nový typ vysokoškolského zařízení pro výchovu ekonomických odborníků, jež se
řídilo sovětským vzorem. V tomto ohledu se důležitým přínosem stalo i působení sovětských profesorů Dokukina a Vinogradova, kteří přednášeli na hospodářské fakultě
a již pomohli i metodicky se zavedením sovětského modelu výuky.60

60

Srovnej tamtéž, s. 160.
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The road to the formation of the University of Economics in 1953
This study addresses the issue of forming the University of Economics. The road leading
up to it was simple and complicated at the same time. The easy part consisted of the
act itself of publishing the Decree in August 1952, which announced the formation
of the school on 1st of September 1953. The complicated part is underscored by the
preparation of transforming the School of Economics at the University of Political
and Economic Sciences into the University of Economics. Fundamental changes in
the concept of the University of Political and Economic Sciences and adjustments
in the academic curriculum associated with it were already being contemplated in
1951. Not until 1952 was it clear that a new school of economic orientation would
be established – the University of Economics. In April 1953, five months before the
official formation of the University of Economics, it was clear from the very start
that the new institution had to contend not only with a lack of space and number of
university dormitories, but it was also deficient in ideologically and politically mature
educators. Despite the local shortages, it was possible for the University of Economics
to open its doors on 1st of September 1953 as a new type of collegiate institution for
educating economic experts according to the Soviet model.
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Archeologie novověku – univerzální disciplína pro studium
třicetileté války, průmyslové revoluce i současné konzumní
společnosti?
(Několik poznámek k přesahování zájmu archeologie
za hranice středověku)
Václav Matoušek

Archaeology of modern times – a universal discipline for the study of the Thirty Years War, Industrial Revolution and contemporary consumer society? (Some remarks on the interest in archaeology overlapping the Middle Ages)

This study addresses the issue of establishing archeology in modern times. Attention is focused
on the development of the discipline in the Anglo-Saxon countries, then describes its origins
in the Czech environment and characterizes its current state, including the most important
authors. The essence of this paper is a discussion on the possibilities and limits of this scientific
field in the Czech environment. It presents the heads of departments and the research and
publications so far carried out, and ongoing scientific projects combining archeology in modern
times with other scientific disciplines.
Keywords: postmedieval archeology; history; Czech Lands; research; interdisciplinarity
Contact: prof. PhDr. Václav Matoušek, Katedra sociální a kulturní ekologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, U kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika, vaclav.
matousek@fhs.cuni.cz

Úvod
Od počátku 20. století je významným fenoménem amatérského i profesionálního zájmu o minulost v českých zemích systematická a cílevědomá aplikace archeologických metod při studiu historických období. Nejprve – od 20. let minulého století – při
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studiu středověku, následně – od 80. let – při studiu raného novověku. Od prvých let
21. století je patrná snaha rozšiřovat působnost archeologie i na studium 19. a 20. století, ba i na současnost.
Obor archeologie středověku přinesl za bezmála 100 let své existence takové
množství jedinečných poznatků, že o jeho místu v soustavě věd o středověku dnes
není nejmenších pochyb. Archeologie raného novověku („postmedievální“ archeologie) má za sebou podstatně kratší vývoj. Ale dosavadní výsledky naznačují, že také
tento obor si postupně získává respekt i za hranicemi archeologické obce.
Nelze ovšem přehlédnout, že kredit této postmedievální archeologie plyne dosud
do značné míry z bezprostřední, doslova genetické vazby na respektovaný obor
archeologie středověku. Vlastní podnět k formování postmedievální archeologie
vyšel totiž právě od uznávaných reprezentantů archeologie středověku. Metodicky je
tak postmedievální archeologie zatím téměř zcela odvozena z principů archeologie
středověku a jejími nositeli jsou – až na výjimky – také badatelé z oboru archeologie
středověku. Prvé domácí pokusy o aplikaci metod archeologického terénního studia
na dobu moderní i na současnost zatím jen naznačují možnosti a hledají nosná
témata. Zkušenosti ze zahraničí však upozorňují, že také v těchto případech může
archeologie přinášet cenné poznatky. Lze si proto jen přát, aby obory jako industriální
archeologie, archeologie modernity nebo archeologie současnosti u nás v dohledné
době úspěšně zvládly počáteční formační etapy a začaly svým svébytným způsobem
systematicky přispívat k poznání nejmladších období dějinného vývoje.
Přes nesporné úspěchy a slibné perspektivy nelze přehlédnout problémy, které s sebou aplikace archeologických metod při studiu historických období u nás
přináší. Příčin těchto problémů je více, formálně je můžeme rozdělit do dvou
základních skupin. Prvá má kořeny v domácí badatelské tradici. Archeologie se u nás
v průběhu 19. století emancipovala od historiografie jako plnohodnotný samostatný obor, specializovaný na období pravěku či tzv. prehistorie. Tedy jako disciplína,
která se vůči historiografii nevymezuje jen odlišnými metodami a prameny, ale
také, resp. především odlišným chronologickým zájmem, tedy předmětem studia.
Snaží-li se dnes archeologie se svými metodami a prameny prosadit v tradičním
chronologickém hájemství historiografie, naráží přirozeně nejen na pochopitelnou
nedůvěru ze strany historiků, ale také na limity svých principů zformovaných
při studiu pravěku (pre-historie). Druhým zdrojem problémů je úzká návaznost
tuzemských aplikací archeologie při studiu historických období na vývoj v zahraničí,
zejména v anglosaském prostředí. Zvláště při studiu 19., 20. století i současnosti se
domácí archeologové pokoušejí přenést do českých zemí pojmy a metody, které zde
dosud nemají dostatečně hlubokou tradici, a jejich aplikace proto zatím nepůsobí
vždy zcela přesvědčivě.
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Naznačené okruhy problémů jsou však řešitelné a potenciál archeologie při studiu historických období, včetně moderní historie, rozhodně stojí za úsilí, které je na
překonání stávajících nejasností, nedorozumění a předsudků třeba vynaložit. Dříve než naznačím způsoby a cesty možné spolupráce archeologie a historiografie,
pokusím se shrnout co nejstručněji problematiku zahraničních vzorů domácí archeologie. Následně se budu věnovat charakteristice tradice archeologického studia
historických období v českých zemích.
Předmětem této statě je primárně problematika aplikace archeologického studia
při studiu novověku, moderní doby a současnosti. K otázkám archeologie středověku
se budu v následujících řádcích vyjadřovat jen okrajově pouze v míře nezbytné pro
pochopení ideových a metodických východisek rozšiřování archeologického zájmu za
hranice středověku.

Nástin vývoje v zahraničí
Zahraniční inspirační zdroje domácích archeologů se v průběhu času mění. Nechybím
však příliš, když připomenu, že prvotní etapu formování archeologie v 19. století
ovlivňovaly zejména vzory francouzské a německé. Nejpozději od 60. let 20. století
se pak zájem domácí archeologie začal orientovat na stále dominantnější scénu
anglickou a brzy také americkou.

Pionýrské období v Anglii a v USA
Pro pochopení anglosaského přístupu k aplikaci archeologických metod při studiu
historických období je třeba připomenout, že již v roce 1910 byla v Anglii založena
The Society for the Promotion of Roman Studies (Roman Society) jakožto partnerská
společnost The Society for the Promotion of Hellenic Studies (Hellenic Society),
která byla založena v roce 1879.1 Obě společnosti vycházely z tradice tzv. klasické
archeologie formované od 17. století jako obor studující antický svět metodami
historie, dějin umění, dějin literatury, archeologie, numismatiky apod.2 Society for
Medieval Archaeology založená v Anglii v roce 19573 navázala na Roman Society nejen
ve smyslu chronologickém (předmětem studia archeologie středověku je období od
konce britské doby římské až po konec středověku), ale také ve smyslu metodickém.
Samozřejmostí pro člena společnosti měla být od počátku jak znalost historie, tak
1
2

3

Podrobně na www.romansociety.org.uk a www.hellenicsociety.org.uk.
J. Malina, Archeologie včera a dnes aneb Mají archeologové šedé hmoty více za nehty než za
ušima?, České Budějovice 1980, s. 66–112; J. Bouzek – M. Buchvaldek – P. Kostomitospoulos –
K. Sklenář, Dějiny archeologie, Praha 1984.
www.medievalarchaeology.co.uk
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archeologie. Zde, resp. v tradici humanistické klasické archeologie je třeba hledat
kořeny specifického anglosaského výkladu pojmu archeologie. Tedy vědy nikoliv zcela
samostatné, existující paralelně nebo dokonce v protikladu k historiografii tak, jak
je tradičně chápána např. u nás. Pro anglosaskou, později antropologickou tradici
je příznačné pojetí archeologie jako přirozené součásti široké palety věd o člověku
(a jeho minulosti).
Archeologie středověku se začala v Anglii formovat postupně od 20. let 20. století. O tři desítky let později vzniká na britských ostrovech další pozoruhodný obor –
industriální archeologie4. Nová disciplína začala vznikat v 50. letech v prostředí
amatérských zájemců o zanikající industriální objekty. Britští archeologové se shodují na tom, že v současné době lze odlišit dva základní směry vývoje industriální
archeologie. Vývojově starší je směr, který lze charakterizovat jako specifickou
odnož památkové péče. Paralelně s tím se záhy začal formovat druhý směr, který lze
charakterizovat jako komplexní studium období industrializace s důrazem na terénní práci a studium hmotných pramenů.
Výraz archeologie v sousloví industriální archeologie přímo odkazuje na humanistickou tradici raného novověku. Britská industriální archeologie nebyla a dosud
není jen „vědou lopaty a rýče“. Naopak, představuje široce a komplexně založenou
(antropologickou) disciplínu zkoumající nejrůznější stránky industrializačního procesu všemi dostupnými metodami, metody archeologické nevyjímaje. „Archeologie“ v tomto případě neznamená jen „vykopávky“, nýbrž obecně důraz na materiální
stránku zkoumaných historických procesů.
Současná britská industriální archeologie není zcela jednotná v chronologickém
vymezení svého zájmu. Tradiční pojetí spatřuje těžiště zájmu v období vzniku a počátečního bouřlivého rozvoje industrializačního procesu, zjednodušeně v období
průmyslové revoluce v 18. a 19. století.5 Jiní autoři dávají přednost podstatně volnějšímu pojetí, které zahrnuje i problematiku předindustriální (např. technologické inovace v období středověku) i problematiku období následujících po odeznění první (vlastní, původní) průmyslové revoluce.6 Reprezentativní představu o vývoji
4

5

6

Nejstarší písemný doklad o použití termínu industriální archeologie pochází z roku 1955. Prvá konference industriální archeologie se uskutečnila v roce 1959. V roce 1973 bylo založeno Sdružení
pro industriální archeologii (Association for Industrial Archaeology – AIA). O tři roky později vyšlo
prvé číslo specializovaného odborného časopisu Industrial Archaeology Review.
M. Palmer, Understanding the Workplace: A Research Framework for Industrial Archaeology in
Britain, Industrial Archaeology Review XXVII, 2005, s. 9–17; Týž, Industrial Archaeology: Constructing a Framework of Inference, in: E. C. Casella – J. Symonds (eds.), Industrial Archaeology. Future
Directions, New York 2005, s. 59–75.
B. Trinder, Industrial archaeology: a discipline?, in: J. Douet (ed.), Industrial Heritage Re-tooled.
The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, Lancaster 2012, s. 24–30.
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a současném stavu anglosaské industriální archeologie přinášejí např. sborníky Industrial Archaeology. Future Directions7 nebo Industrial Heritage Re-tooled8, česky
stručně shrnuje Václav Matoušek.9 V roce 1966 byla v Anglii založena Society for
Post-Medieval Archaeology. Předmětem jejího zájmu bylo původně archeologické
studium období od pozdního středověku po dobu industriální v Evropě a v koloniálních zemích. V současné době společnost rozšířila svůj chronologický záběr až do
současnosti.10
V roce 1967, rok po založení anglické Společnosti pro postmedievální archeologii,
vyvrcholil dlouhý proces formování oboru historické archeologie v USA. Na konferenci
historické archeologie v Dallasu byla založena Society for Historical Archaeology.
Popud ke svolání konference vyšel z Asociace amerických antropologů. Společnost
pro historickou archeologii charakterizuje předmět svého zájmu jako „moderní svět“,
tj. od 15. století do současnosti. Též jako studium postprehistorických kultur, které
kombinuje prameny archeologické, historické a prameny orální historie.11
Období pionýrských počinů završil na americkém kontinentu americký antropolog
William L. Rathje , když v roce 1974 publikoval prvý z dlouhé řady výzkumů projektu
„garbage“.12 Při zkoumání konzumních strategií a zvyklostí vybraného vzorku obyvatel
arizonského města Tucson rozšířil standardní dotazníkové šetření ještě o detailní
zkoumání domovního odpadu. Tímto způsobem se William Rathje snažil eliminovat
tendenčnost výpovědí jednotlivých respondentů. V následujících letech obrátil
Rathje svoji pozornost přímo na městské skládky, kde s pomocí těžké mechanizace
prováděl skutečné archeologické odkryvy jednotlivých vrstev komunálního odpadu.
Díky kombinaci atraktivního předmětu studia, neobvyklých metod, pozoruhodných
výsledků a v neposlední řadě i osobního kouzla badatele se „garbage project“ stal
rychle velmi populárním synonymem úspěšného rozšíření archeologických metod
studia na současnost.13

7
8

9

10
11
12
13

E. C. Casella – J. Symonds (eds.), Industrial Archaeology. Future Directions, New York 2005.
J. Douet (ed.), Industrial Heritage Re-tooled. The TICCIH guide to Industrial Heritage Conservation, Lancaster 2012.
V. Matoušek, Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální, Praha 2010,
s. 18–20.
www.spma.org.uk.
Více na www.sha.org.
W. Rathje, The Garbage Project, Archaeology 27, 1974, No. 2, s. 236–241.
K dalšímu vývoji projektu např. W. Rathje, Rubbish! The Archaeology of Garbage, New York 2002;
Týž, The Perfume of Garbage: Modernity and the Archaeological, Modernism/Modernity 11,
2004, s. 61–83.
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Vývoj v následujících desetiletích
Zájem o aplikaci archeologických metod na studium novověku a mladších období získal záhy značný ohlas prakticky po celém světě. Názornou představu o šíři a pestrosti
vývoje především v západní Evropě a v USA v posledních desetiletích nabízí rozsáhlý
přehled základní literatury v úvodní stati elektronického sborníku Archeologie
19. a 20. století.14 Pro zamyšlení nad situací u nás však může stejně dobře posloužit
sborník Historical Archaeology in Central Europe, který vydala Society for Historical
Archaeology v roce 2013.15
Sborník obsahuje 25 příspěvků z Německa (devět autorů), Rakouska (osm), Slovenska (jeden), Polska (dva), Maďarska (dva), České republiky (jeden), Slovinska
(jeden), Švýcarska (dva) a Lichtenštejnska (jeden). Příspěvky jsou rozděleny do čtyř
tematických bloků: Vývoj, současný stav a perspektivy oboru; Náboženství, konflikt,
smrt; Technologie, průmysl a modernizace; Proměny krajin a měst. Chronologicky záběr jednotlivých příspěvků se pohybuje od raného novověku po 20. století. Z metodického hlediska stojí za pozornost především dva úvodní příspěvky.
V prvém Natascha Mehlerová16 upozorňuje na závažné metodické a metodologické problémy dosavadního vývoje archeologického zájmu o historická období.
Autorka přirozeně pracuje jen s německy nebo anglicky psanou literaturou, ovšem
i tak zjišťuje propastné rozdíly v chronologickém vymezení zájmu. To kolísá od ojedinělého extrémně širokého pojetí (od 6. století našeho letopočtu až po současnost)
až po hojnější přístupy, kdy spodní hranice je zpravidla vymezena raným novověkem
a určení horní hranice kolísá v poměrně širokém pásmu od 18. do 20. století. Pozoruhodná je také variabilita zaznamenaných názvů disciplíny, např. historická archeologie, archeologie novověku, postmedievální archeologie, archeologie mladších
období, archeologie raně moderní doby. V neposlední řadě shledává autorka ve středoevropském prostoru dva základní metodické přístupy při archeologickém studiu
historických období. Prvý charakterizuje mechanické přenášení metod vyvinutých
při studiu pravěku, tj. kombinace archeologie a přírodních věd na mladší období,
bez přihlédnutí k historickým pramenům. Druhý, sofistikovanější, vychází primárně
ze studia historických pramenů, které je doplňováno terénním archeologickým výzkumem.

14

15

16

P. Vařeka, Úvod, in: Týž (ed.), Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – Metody – Témata, Plzeň
2013, s. 7–12.
N. Mehler (ed.), Historical Archaeology in Central Europe, Society for Historical Archaeology,
Special Publication No. 10, Rockville 2013.
Táž, Breaking new Ground: Historical Archaeology in Central Europe, in: tamtéž, s. 11–30.
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Rainer Schreg17 v následujícím textu Mehlerové částečně oponuje, když dochází k závěru, že historická archeologie by se měla odpoutat od historiografie a intenzivněji prosazovat kulturně antropologický přístup. I on však připomíná, že tradice
prehistorické archeologie představuje pro historickou archeologii jistou metodickou
zátěž. Oba autoři se shodují na tom, že koncept historické archeologie má kořeny
v anglosaském světě a pro archeologa a historika vycházejícího ze (středo)evropské
tradice studia je proto poněkud obtížně pochopitelný a přijatelný.

Nástin vývoje v našem prostředí
V našich zemích se vývoj archeologie ubíral odlišnými cestami než v anglosaském
prostředí. I zde je dosud živá tradice raně novověkých klasických studií. Srovnejme
např. Ústav pro klasickou archeologii Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, založený
v roce 1872, nebo Český egyptologický ústav Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře, založený v roce 1925. Je však třeba připomenout, že historickou
archeologii u nás s těmito institucemi nic nespojuje. Naopak, obory archeologie středověku, postmedievální archeologie i nejmladší archeologie modernity jsou chápány jako postupné rozšiřování zájmu archeologie o stále mladší období.
Proto jen v krátkosti připomenu, že moderní archeologie se u nás začala formovat na přelomu 18. a 19. století v souvislostech počínajícího procesu národního obrození, jako specifické řešení problému, jak studovat dějiny země (později „národní“
dějiny) před nejstaršími písemnými prameny. Z tradice klasické archeologie převzali první archeologové metodu stylové analýzy, z geologie, pedologie a paleontologie
odvodili základní principy terénního studia.18 V průběhu 19. století se archeologie
stala zcela svébytnou disciplínou, nezávislou na historiografii.
Ideu rozšíření chronologického záběru archeologie do období středověku poprvé
formuloval Jan E. Wocel v 60. letech 19. století. Ovšem vhodná situace nastala
teprve ve 20. letech 20. století v prostředí samostatného československého státu,
resp. v souvislostech potřeby vytváření nového „dějinného mýtu“ Čechů. Prvou lokalitou, kde se uplatnila archeologie při studiu středověku, byl Pražský hrad, později následovaly archeologické výzkumy lokalit spojených s husitským hnutím. Není
bez zajímavosti, že zakladatelskými osobnostmi archeologie středověku se stali –
kromě archeologa Ivana Borkovského – historik umění Vladimír Denkstein a historik
17

18

R. Schreg, Historical Archaeology, History, and Cultural Sciences in Germany: Some reflections, in:
tamtéž, s. 31–52.
M. Gojda, Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny, Praha 2000; O. Hartmannová, Budní hospodářství v Krkonoších z pohledu archeologie, Památky archeologické 96, 2005,
s. 165–204; V. Matoušek, Bacín – brána podzemí. Archeologický výzkum pravěké skalní svatyně
v Českém krasu, Praha 2005, s. 7–35.
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Karel Guth.19 Velký rozmach archeologie středověku nastal v poválečném období.
Postupně vznikaly dílčí specializace jako archeologie středověkého města, vesnice,
hradů, tvrzí, sakrální objektů. Oficiálního uznání se ovšem obor dočkal až na VII. kongresu Mezinárodní unie věd prehistorických a protihistorických, který se konal v roce 1966 v Praze.
Počátky archeologie novověku lze u nás datovat ještě o několik let dříve než zrod
archeologie středověku.20 Dlouho však byla především doménou etnografů, kteří
archeologickými metodami studia příležitostně rozšiřovali pramennou základnu
svého oboru.21 O archeologii novověku v pravém slova smyslu lze hovořit teprve na
sklonku 80. let, kdy se Zdeněk Smetánka, čelný reprezentant archeologie středověku,
rozhodl po vzoru anglickém iniciovat u nás vznik oboru postmedievální archeologie.22
Paralelně publikoval svůj „manifest“ postmedievální archeologie také moravský
etnograf a archeolog Jiří Pajer.23 V obou případech zdůrazňovali autoři kromě vzorů
anglosaských také domácí tradici úzké provázanosti archeologie a etnografie při
studiu novověku. Jako jeden ze základních úkolů (nutno říci, že dosud nesplněných) považovali tvorbu chronologicko-typologických studií o raně novověké keramice. Chronologický záběr postmedievální archeologie vymezili jako raný novověk
(16. – polovina 18. století).
V souvislosti s politickými změnami po listopadu roku 1989 se Jaromír Žegklitz
začal věnovat aktivní politické práci a ani jeho někdejší učitel Zdeněk Smetánka,
ani moravský odborník Jiří Pajer jeho organizační roli nenahradili. Další vývoj oboru
se proto spontánně ubíral jinými cestami, než jaké byly formulovány v programových prohlášeních. Tradici úzké návaznosti archeologie a etnografie soustavně rozvíjí pouze Jiří Pajer.24 Slibně se rozvíjející studium raně novověké berounské keramiky25 bohužel ukončilo úmrtí etnografa Vladimíra Scheuflera (1922–1995).
19
20

21

22

23

24
25

Ke vzniku a vývoji archeologie v středověku viz Z. Smetánka, Hledání zmizelého věku, Praha 1987.
J. Koula, Co nám vyprávějí pražské střepy 17. století, Památky archeologické 29, 1917, s. 12–16,
123–129, 176–184; 30, 1918, s. 27–34, 101–108; 31, 1919, s. 25–27.
Podrobně k vývoji archeologie novověku u nás V. Matoušek, Třebel. Obraz krajiny s bitvou, Praha
2006, s. 45–51; Týž, Archeologický výzkum novověku a moderní doby v České republice. Několik
poznámek k historii, současnému stavu a perspektivám, Historická sociologie 2011, č. 2, s. 37–58;
J. Žegklitz, Archaeology of the Modern Period in the Czech Territories, in: N. Mehler (ed.), Historical Archaeology in Central Europe, s. 53–68.
J. Žegklitz – Z. Smetánka, Historie a postmedievální archeologie, Československý časopis historický 37, 1989, s. 728–738; Titíž, Post-mediaeval archaeology in Bohemia and its problems, Studies
in Postmediaeval archaeology1, 1990, s. 7–21.
J. Pajer, On the development of a new scientific discipline – post-mediaeval archaeology, in:
tamtéž, s. 23–28.
Týž, Studie o novokřtěncích, Strážnice 2006.
V. Matoušek – V. Scheufler, Raně novověké berounské zboží ve světle archeologických výzkumů
v Berouně, Archaeologia historica 8, 1983, s. 189–196; V. Matoušek – V. Scheufler – V. Štajnochr,
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Přesto je dnes postmedievální archeologie obecně respektovaný obor s dnes
již jen obtížně přehlédnutelnou (a někdy i trochu nepřehlednou) řadou terénních
výzkumů a odborných publikací. Zvýšená pozornost je věnována problematice
výroby keramických nádob,26 keramických kachlů27 a zvláště produkci sklářské28.
Vyprofilovala se již i dvě témata dlouhodobě systematicky rozvíjená. Jednak studium
raně novověkých bojišť29 a dále studium raně novověké vesnice30.
Přes poměrně úctyhodný počet studií však při detailnějším kritickém pohledu
zjistíme, že to, co budí zdání koherentního oboru, je ve skutečnosti jen relativně
početná množina disparátních aplikací archeologických metod studia na nálezové
situace z období raného novověku. Zcela převládajícími typy archeologického terénního výzkumu jsou dnes tzv. záchranné a předstihové výzkumy, neboli počiny
archeologické památkové péče. Počínaje 90. lety minulého století si archeologická obec, zejména specialisté v oboru archeologie středověku, uvědomili potenciál

26

27

28

29

30

Berounské majoliky, Časopis Národního muzea – řada historická CLIV, 1985, s. 126–139; P. Vařeka,
Výrobní (hrnčířský?) areál z časného novověku v Berouně – České ulici č. p. 56, Archaeologia Technica 15, 2004, s. 78–80.
J. Žegklitz – P. Zavřel, Geochemical and petrographical studies of the post-mediaeval pottery of the
Prague and Beroun regions, Studies in postmedieval archaeology 1, 1990, s. 95–126.
J. Žegklitz, Prints and other Artwork Models for Motifs on Stove Tiles from the Czech Lands. Renaissance Stove Tiles as a Mean for Disseminating Ideas and Culture during the Age of Reformation,
Studies in Postmediaeval archeology 4, 2012, s. 25–111.
R. Krajíc – J. Podliska – H. Sedláčková – J. Veselá, Renesanční sklo v archeologických nálezech v Čechách a na Moravě, in: O. Drahotová (ed.), Historie sklářské výroby v českých zemích I. Od počátků do konce 19. století, Praha 2005, s. 159–190.
V. Matoušek – J. Hájek – F. Kubů – P. Meduna, A complex investigation of a field fortification of the
seven year’s war (1756–1763) at the site of Nebesa by Aš (Asch), Studies in postmedieval archaeology 1, 1990, s. 29–86; V. Matoušek, Třebel. Obraz krajiny s bitvou, Praha 2006; K. Blažková a kol.,
Bitva u Rakovníka 1620, Rakovník 2011.
M. Dohnal – P. Vařeka, Výzkum novověké vesnické usedlosti v Srlíně (okr. Písek) – svědectví archeologických a písemných pramenů, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 1997, s. 84–106;
P. Vařeka, Výrobní (hrnčířský?) areál z časného novověku v Berouně, s. 78–80; Týž, Archeologie novověké vesnice, in: S. Broušek – R. Jeřábek (ed.), Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 2, Praha 2007, s. 32–33; Týž, Zpráva o výzkumu zaniklých středověkých a novověkých vesnic – Research of the Medieval and Postmedieval Villages – a Report, in:
P. Krištuf – L. Šmejda – P. Vařeka (ed.), Opomíjená archeologie 2005–2006 / Neglected Archaeology 2005–2006, Plzeň 2007, s. 150–157. Představu o šíři a pestrosti archeologického studia
raného novověku nabízí např. shrnující práce J. Žegklitze nebo sborníky Studies in Postmedieval
Archaeology, v nichž jsou pravidelně publikovány příspěvky přednesené na konferencích Forum
Archaeologiae Post-Mediaevalis, které od roku 2006 ve dvouletých cyklech organizuje společnost
Archaia Praha o. p. s., konkrétně především J. Žegklitz a V. Kašpar.
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kulturních vrstev z raného novověku i mladších období.31 V případě rozsáhlých systematických výzkumů, jako např. u dlouholetého výzkumu Pražského hradu, který byl
zaměřen zpočátku zcela přednostně na období středověku, začaly být připomínány
i mladší nálezy stojící dosud spíše jen na okraji zájmu odborné archeologie.32
Od prvého desetiletí 21. století můžeme pozorovat snahy o ustavení ještě dvou
dalších oborů. V obou případech vychází iniciativa z univerzitních pracovišť. V Praze
na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, resp. v Centru pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu33 testuje
autor této statě se svými studenty možnosti industriální archeologie britského typu
v našich domácích podmínkách. Vzorem je „akademická“ odnož oboru, tj. pokusy
o komplexní studium industrializačních procesů. Po úvodním obecném „mapování
terénu“34 jsme přistoupili ke konkrétní realizaci některých projektů. Jde např. o studium Vchynicko-tetovského plavebního kanálu na Šumavě v 19. a 20. století, pálení dřevěného uhlí v 18.-20. století v blízkosti železářských provozů na Křivoklátsku
či problematiku vzniku a počátečního vývoje individuální a masové rekreace v okolí
Prahy.35 Chronologicky je studium industrializačních procesů vymezeno druhou polovinou 18. století a 30. lety 20. století, resp. zahájením druhé světové války. Důraz
je kladen především na studium vývoje vztahu člověka a jeho přírodního prostředí
v průběhu industrializačního procesu.
Na katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni se Pavel Vařeka se svými studenty snaží souběžně rozvíjet obor archeologie modernity.36
Jedná se rovněž o anglosaský koncept, ovšem poněkud odlišně chronologicky a tematicky vymezený. Předmětem zájmu plzeňského pracoviště je období od přelomu
18. a 19. století do současnosti. Tematický záběr oboru je velmi široký, resp. je srovnatelný s americkým konceptem historické archeologie. Zahrnuje veškeré materiální
projevy lidské existence v průběhu zvoleného chronologického úseku. V množství
především studentských prací se rýsují tři základní tematické okruhy. Největší
pozornost je věnována proměnám sídelní struktury v pohraničních oblastech (zejména v západních Čechách) v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva po
druhé světové válce. S poválečným vývojem pohraničních oblastí volně koresponduje
31

32

33
34
35
36

Je třeba připomenout, že archeologická památková péče je v posledních desetiletích základním,
někdy dokonce jediným zdrojem příjmů většiny archeologických institucí. Nejedná se proto jen
o potenciál badatelský, ale také (možná především) ekonomický.
G. Blažková, Průchod pod Prašným mostem. Archeologie nejmladší minulosti Pražského hradu, in:
P. Vařeka (ed.), Archeologie 19. a 20. století, s. 79–90.
www.csmki.cz
V. Matoušek, Čechy krásné, Čechy mé.
Blíže k jednotlivým projektům viz příloha.
P. Vařeka, Úvod, in: Týž (ed.), Archeologie 19. a 20. století, s. 7–12.
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i téma vojenských, resp. sociálně represivních událostí v průběhu druhé světové
války a těsně po jejím konci: terénní vyhledávání a dokumentace pozůstatků letadel
zřícených v důsledku válečných událostí; hromadné hroby z tzv. pochodů smrti;
hroby německých obyvatel popravených na konci války. Relativně blízko k pražskému
projektu vzniku a počátečního vývoje rekreačních aktivit má téma terénního studia
zaniklých trampských osad. Bližší představu o aktivitách plzeňského pracoviště
umožňuje sborník Archeologie 19. a 20. století37 a přehled tematických studentských
prací.38 Kromě výše zmíněných dvou pracovišť však zatím zájem ostatní archeologické
obce není nijak výrazný. Proběhlo sice již několik předstihových výzkumů v místech
bývalých industriálních objektů,39 s intenzitou zájmu o období raného novověku
však tyto ojedinělé počiny nejsou vůbec srovnatelné40. Pozoruhodným počinem na
pomezí antropologie a archeologie je projekt systematického studia současného
komunálního odpadu.41

Diskuze
Hodnocení zájmu archeologické obce o novověk a moderní dobu v celosvětovém
kontextu daleko přesahuje rozsah a ambice tohoto příspěvku. Omezím se proto
pouze na několik poznámek k situaci v České republice s nezbytnými odkazy na
zahraniční vývoj. Rozhodující část našich (resp. u nás uplatňovaných a praktikovaných) konceptů archeologie novověku (ať již archeologie historické, postmedievální, industriální či archeologie modernity) je odvozena z anglosaských vzorů,
přesněji z antropologie. Jejich mechanické přenášení do našeho prostředí se zcela
37
38

39

40

41

Týž (ed.), Archeologie modernity. Přístupy – Metody – Témata, Plzeň 2013.
Týž, Přehled kvalifikačních prací zaměřených na archeologii modernity na katedře archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni do roku 2012, in: Týž (ed.), Archeologie
19. a 20. století, s. 165–170.
Například v Praze-Karlíně byla v roce 2012 odkryta část plynárny ze 70. a 80. let 19. století
(informace J. Frolíka, též http://www.metro.cz/rozhovor-vykopali-jsme-nejstarsi-prazskou-plynarnu-rika-archeolog-1gm-/co-se-deje.aspx?c=A120326_135107_co-se-deje_rab [cit. 2014-01-15].
V zimě 2013/2014 proběhl v Praze-Karlíně předstihový výzkum v místech strojírenského závodu
továrny Daněk a spol. z roku 1854 (informace T. Blažkové).
Například studium reliktů budního hospodářství v Krkonoších viz O. Hartmannová, Budní hospodářství v Krkonoších z pohledu archeologie, s. 165–204 nebo studium reliktů koněspřežky Linec –
České Budějovice viz O. Chvojka – P. Menšík, Archeologický a historický výzkum koněspřežné dráhy v jižních Čechách, in: P. Vařeka (ed.), Archeologie modernity, s. 91–98 aj. Podrobnější přehled
o dílčích archeologických výzkumech z období 19. a 20. století viz V. Matoušek, Archeologický výzkum novověku a moderní doby v České republice. Několik poznámek k historii, současnému stavu
a perspektivám, Historická sociologie 2, 2011, s. 37–58 a P. Vařeka, (ed.), Archeologie modernity.
D. Sosna – L. Brunclíková, Odpad pohledem společenských věd: metodická příručka, Plzeň 2015.
Dostupné na www.antropologie.org/cs/plzensky-garbologicky-projekt
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odlišnou tradicí archeologického a historického studia proto nutně není prosté
problémů.42 V kontextu antropologickém existuje archeologie a sociální a kulturní
antropologie v těsném kontaktu. Zvláště při studiu nejmladších historických období
a současnosti se tyto obory buď prolínají, nebo přímo překrývají (srov. garbage
project). Naši tradici společenských věd naopak charakterizuje relativně samostatný
vývoj jednotlivých disciplín, jejichž nepravidelné kontakty řeší více či méně široce
pojatá mezioborová spolupráce. Zatímco pro západoevropského nebo amerického
antropologa proto nepředstavuje aplikace archeologických metod studia na libovolné období žádný zásadní problém, u nás je archeologie stále vnímána jako
věda o pravěku a její aplikace na mladší období je tolerována jen v případech, kdy
je mezi písemnými a dalšími historickými prameny ještě hodně „bílých míst“. Bez
problémů je proto archeologie akceptována pro období časně historická: pro dobu
laténskou, římskou, dobu stěhování národů a raný a vrcholný středověk. Základní
námitka podstatné části historické obce i nezanedbatelného množství archeologů
proti aplikaci archeologických metod při studiu období raným novověkem počínaje
ovšem zní: „K čemu je to dobré?“
Zastánci archeologie postmedievální, industriální nebo archeologie modernity se
v takovém případě brání poukazem na zahraniční vývoj.43 Snaha držet krok s aktuálními trendy ve vývoji vědy je samozřejmě chvályhodná. Je však třeba ji podpořit
ještě dalšími argumenty. Spokojíme-li se s konstatováním, že následujeme trend
posouvání chronologické hranice zájmu archeologie směrem k současnosti, dostaneme se snadno do metodických a metodologických nesnází. Teorie a metoda
archeologie byly vytvořeny na základě zkušeností ze studia pravěku,44 kdy byly aplikovány na studium dávno zaniklých společností a kultur. Na základě archeologických
metod jsme schopni do jisté míry poznat materiální stránky těchto kultur a ve spolupráci s fyzickými antropology a přírodovědci částečně i fyzickou stránku jejich tvůrců
a jejich vztahy s přírodním prostředím. To samo o sobě není málo. Ovšem ve srovnání s možnostmi historika poznávat vývoj společnosti v průběhu několika posledních

42

43

44

K vývoji antropologie u nás a zvláště k současnému stavu, včetně vztahu archeologie a antropologie srov. např. diskuzi Z. R. Nešpor – M. Jakoubek, Co je a co není kulturní/sociální antropologie?
Námět k diskusi, Český lid 91, 2004, s. 53–79; V. Matoušek, Poznámky ke vztahu archeologie a kulturní/sociální antropologie, Český lid 91, 2004, s. 395–406; Z. R. Nešpor – M. Jakoubek, Co je a co
není sociální/kulturní antropologie po dvou letech. Závěr diskuse, Český lid 93, 2006, s. 71–85.
J. Žegklitz – Z. Smetánka, Historie a postmedievální archeologie, s. 728–738; Titíž, Post-mediaeval archaeology in Bohemia and its problems, s. 7–21; P. Vařeka, Úvod, in: Týž (ed.), Archeologie
19. a 20. století, s. 7–12.
E. Neustupný, Metoda archeologie, Plzeň 2007; Týž, Teorie archeologie, Plzeň 2010.
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století to, nutno přiznat, málo je. Představa, že archeologie disponuje jakousi obecnou teorií a metodou aplikovatelnou na studium jakéhokoliv období dějin45 proto
vyžaduje upřesnění.
V čem je možné spatřovat přínos aplikace archeologie při studiu novověku a moderní doby? Především v metodách terénního studia a v tradici úzké spolupráce
s přírodními vědami. Stejně jako prameny archeologické i prameny historické mají
své limity a právě ve studiu terénních aktivit historických společností lze nalézat
nepochybně řadu „bílých míst“, kde bude práce archeologa přínosem. S terénním
studiem úzce souvisí nemalý potenciál vzájemného doplňování archeologie krajiny
a historické geografie. Detailní pohled ukazuje, jak jsou poznatky a cíle těchto oborů blízké.46 Přínosná může být také přirozená tendence archeologie nahlížet na
člověka jako na tvora realizujícího svoji existenci prostřednictvím tvorby a užívání
artefaktů. Pro období raného novověku lze jistě s úspěchem využívat zkušenosti
z archeologického studia středověku. Nejasná je však zatím otázka, jak se archeologie
vypořádá s problematikou konzumní společnosti charakterizovanou po stránce
artefaktuální sériovou tovární produkcí.
Kromě naznačeného potenciálu přínosu k poznání se ovšem archeologie při
studiu nejmladších historických období musí vyrovnat s poměrně širokou paletou
metodických a metodologických problémů. Mechanické přebírání zahraničních vzorů i silně zakořeněná víra v možnost studia nezávislého na historiografii vede k vytváření vlastní chronologie. Pojmy jako doba historická, postmedievální, období
modernity, supermodernity47 lze jen s obtížemi korelovat se zavedenými pojmy historickými. Tím spíše, že každý archeolog si pod uvedenými pojmy nepředstavuje vždy
totéž.48 Přijatelná je v tomto směru snad jen archeologie industriální. Ovšem dokonce i v tomto případě nepanuje ani mezi západními archeology jednota v chronologickém vymezení zájmu.
Obor industriální archeologie je dobrým příkladem dalšího okruhu problémů,
o němž již byla zmínka výše. Obsah pojmu archeologie v kontextu antropologickém
není totožný s u nás obvykle chápaným obsahem pojmu archeologie. Aktuální situace
naznačuje, že antropologické paradigma archeologického studia v našem prostředí
zůstane v nejbližší době i nadále ve stínu tradiční soustavy společenských věd. V takovém případě je jedinou perspektivou smysluplného archeologického angažmá při
45
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Týž, Archeologie modernity – teoretický kontext, in: P. Vařeka (ed.), Archeologie modernity,
s. 13–16.
M. Gojda, Archeologie krajiny; O. Hartmannová, Budní hospodářství v Krkonoších z pohledu archeologie, s. 165–204; E. Semotanová, Historická geografie českých zemí, Praha 2006.
P. Vařeka, Úvod, in: Týž (ed.), Archeologie 19. a 20. století, s. 7–12.
N. MEHLER (ed.), Historical Archaeology in Central Europe; Táž, Breaking new Ground, s. 11–30.
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studiu historických období úzká a především systematická spolupráce s obcí historickou. Mezioborová spolupráce je v tradici domácí archeologie samozřejmostí. Ke
všem oborům však archeologická obec nezaujímá stejný vztah. Pro analýzy z oboru
fyzické antropologie, nejrůznějších přírodovědných disciplín, ale také chemie nebo
fyziky, si archeolog běžně najímá příslušné specialisty, jejichž práci musí znát jen do
té míry, aby dokázal formulovat své požadavky. Poněkud jiné zvyklosti panují v oboru
dokumentace (kresebné, měřičské, fotografické, geodetické), kdy si alespoň základní
dovednosti budoucí archeologové osvojují již v rámci vysokoškolské výuky.49 Zcela
odlišný je však vztah archeologa k metodám historického výzkumu, pestrou škálu
odborných disciplín tzv. pomocných věd historických nevyjímaje. Jako samozřejmost
se dosud předpokládá, že metody těchto oborů zvládne archeolog sám bez pomoci
příslušného specialisty. V minulosti tento problém do jisté míry řešila běžná praxe
studia archeologie v povinné kombinaci s historií, etnografií nebo dějinami umění.
V současné liberální atmosféře vysokoškolského studia však tato dřívější praxe již
samozřejmá není. Pominu-li otázku kolísavé úrovně zvládnutí historikova řemesla,
je přirozené, že archeolog má tendenci využívat historické prameny účelově pouze
pro řešení svého „archeologického“ problému. Zákonité pomíjení širších společenských a kulturních souvislostí vede následně ke zbytečnému omezování
potenciálu mezioborové spolupráce. Při aplikaci archeologických metod studia
na období novověku a moderní doby stojí archeolog před úkolem orientovat se
v takovém množství pramenů a poznatků, že s vysokou pravděpodobností nedokáže
své úsilí efektivně zúročit.
Je sice možné jmenovat příklady jednorázové50 i dlouhodobé systematické
spolupráce archeologa a historika51. Rozhodně však nejde o standard nebo alespoň
o obecně rozšířenou praxi. Běžnější je zatím paralelní existence archeologického
a historického studia.

Závěry
Jakkoliv bizarní se tradičně smýšlejícímu historikovi i archeologovi mohou zdát pojmy
jako archeologie historická, postmedievální, industriální, archeologie modernity,
supermodernity nebo současnosti, jisté je, že jsou projevem trendů již natolik
49

50

51

Není ani u nás výjimkou, že pro potřeby dálkového snímkování zemského povrchu (tzv. letecké
archeologie) se archeolog naučí ovládat letadlo.
Z. Smrž – A. Hluštík, Polní opevnění z roku 1813 mezi Postoloprty a Budyní nad Ohří: výsledky
letecké prospekce a historického bádání, Archeologické rozhledy 59, 2007, s. 713–746.
M. Bureš – J. Pařez, Archeologie současnosti a zanklá krajina Novohradských hor, Archeologie 2,
2006, s. 46–53; F. Kubů – P. Zavřel, Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty, 1–3, České Budějovice 2007, 2009.
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silných, že je nelze trvale ignorovat. Důležitější než někdy poněkud módní používání
neobvyklých pojmů a někdy i vytyčování neobvyklých témat je potenciál významného
rozšíření dosavadních metod studia. Příklady ze zahraničí mohou být zajímavou
inspirací. Dokud však nebudou dostatečně intenzivně testovány na problémech
našich nejmladších dějin, bude se stále jednat jen o zajímavé nápady.
Možnost, že by se v budoucnu komplexní historicko-archeologické nebo sociálně a kulturně antropologické výzkumné projekty staly jediným možným způsobem
studia minulosti, je samozřejmě zatím spíše iluzorní. Myslitelné a domnívám se, že
přinejmenším prospěšné, ne-li přímo žádoucí, je však cíleně směřovat k vytváření platforem, na nichž se budou moci zainteresovaní zástupci různých společenskovědních disciplín setkávat, formulovat témata spolupráce a tříbit metody společného studia. Inspirace k takovýmto institucím můžeme již dnes nalézt jak v zahraničí,
tak v domácím prostředí. V zahraničí jsou to již zmiňované asociace (sdružení, spolky)
postmedievální, industriální, historické a řady dalších archeologií. Na základě vlastní
zkušenosti mohu dosvědčit, že např. britská asociace industriální archeologie sdružuje velmi pestrou směsici profesionálů a amatérů v takových oborech, jako jsou –
u nás stále ještě spíše samostatně vnímané – např. archeologie, historie, památková
péče, etnologie, dějiny hospodářství, dějiny techniky, dějiny podniků a firem, historická geografie, historická demografie a řada dalších disciplín. Ti všichni mají možnost
se minimálně jednou za rok společně sejít a vyměnit si svoje zkušenosti a poznatky.52
Vznik obdobných společností není v domácím prostředí zcela nemyslitelný. Spolková činnost má v domácí archeologické tradici od 19. století hlubokou tradici. Ostatně i zakladatelé ideje postmedievální archeologie proklamovali, že půjdou touto
cestou. Jak konstatovali Zdeněk Smetánka a Jaromír Žegklitz,53 již v roce 1982 byla
ustavena pracovní skupina pro postmedievální archeologii při Československé společnosti archeologické při Československé akademii věd (ČSAV). O pět let později se
tato skupina měla osamostatnit.54 Od roku 1979 pořádá archeolog Jiří Merta každoročně v Technickém muzeu v Brně setkání Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami / Archeologia technica. Přednesené referáty jsou
pravidelně publikovány formou tematických sborníků.55
Bezprostřední inspirací může být Centrum medievistických studií (CMS) Akademie
věd České republiky (AV ČR) a Univerzity Karlovy, založené v roce 1998. „Jedním
52
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T. Blažková – V. Matoušek, Výroční konference britské Asociace industriální archeologie v Corku
25. 8. – 1. 9. 2001, Archeologické rozhledy 63, 2011, s. 700.
Z. Smetánka – J. Žegklitz, Post-mediaeval archaeology in Bohemia and its problems, s. 21.
Podle Z. Sklenáře, předsedy ČSA však tato skupina nevyvíjela žádnou činnost [e-mailová korespondence 201-01-20].
Blíže viz www.starahut.com
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z jeho hlavních cílů CMS je podpora doktorskému studiu ve všech medievistických
disciplínách počínaje obecnou historií přes středověkou archeologii, tzv. pomocné
vědy historické, dějiny práva, dějiny filozofie, teologii, dějiny literatury, dějiny umění
až k speciálním filologickým a jiným oborům. Neméně závažným posláním CMS
jsou výzkumné a ediční projekty interdisciplinární povahy vyžadující soustředění
odborníků a speciálních přístrojů. CMS má v tomto ohledu iniciativní, garanční,
koordinační a poradní roli.“56 Obdobně, byť s kratší tradicí a tím i zatím méně bohatou
činností, existuje již zmiňované Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu. V nedávné době se podílelo na zorganizování multidisciplinárních odborných workshopů věnovaných jednak rozvoji
rekreačních staveb a fenoménu tzv. druhého bydlení, jednak různým aspektům úlohy lesa v době industrializace. Jiné dva interdisciplinární semináře, zorganizované
v letech 2008 a 2012 josefovským pracovištěm Národního památkového ústavu a zabývající se tentokrát tématem vojenských opevnění od středověku do roku 194557,
naznačily zase formování tematického společenství zaměřeného na mezioborové
studium vojenství.
V prostředí takovýchto institucí nebo více či méně formálních odborných společenství může probíhat jak odborná příprava studentů, tak i diskuze nad metodickým
a metodologickými problémy a v neposlední řadě i formulování a realizace konkrétní
badatelských projektů. Nic přitom nemusí bránit jednotlivým zúčastněným oborům
a jednotlivcům v práci na jejich dalších vnitřních úkolech a tématech. Příkladem
z oboru archeologie může být např. naléhavá potřeba tvorby chronologicko typologických soustav keramiky, skla a dalších lokálně a chronologicky citlivých indikátorů vývoje. Obory archeologie pravěku a středověku mají již základy těchto soustav
vytvořené. Pro období novověku tyto „základní kameny“ jakýchkoliv archeologických studií dosud chybí, byť jejich tvorba byla formulována jako prioritní úkol již před
25 lety.58

Příloha
Příklady projektů archeologického výzkumu industrializačního procesu a modernizačních přeměn realizovaných v rámci činnosti Centra pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu při Fakultě humanitních
studií Univerzity Karlovy.
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Převzato z www.cms.flu.cas.cz
J. Slavík (ed.), Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945, Jaroměř – Josefov 2010.
Z. Smetánka – J. Žegklitz, Post-mediaeval archaeology in Bohemia and its problems, s. 7–21.
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Vývoj krajiny v prostoru Vchynicko-tetovského kanálu
Předmětem studia je dosud existující plavební kanál, který byl v letech 1799–1800
vybudován podle projektu schwarzenbergského knížecího úředníka Ing. Josefa
Rosenauera (1735–1804). Byl jedním ze dvou plavebních kanálů, jejichž smyslem
bylo dopravovat šumavské dřevo relativně rychle a levně do průmyslových center.
Tzv. schwarzenbergský kanál z let 1789–91 sloužil dopravě dřeva do Vídně, Vchynicko-tetovský kanál byl určen k přepravě dřeva do českého vnitrozemí. Kanál začíná
na říčce Vydře pod obcí Modravou a po necelých 15 km ústí do říčky Křemelná.
Kromě vlastního kanálu bylo nedílnou součástí celého plavebního systému ještě osm umělých nádrží (klauz), které zásobovaly kanál potřebnou vodou. Z nádrží
jsou v současnosti dochována jen torza jejich hrází. S výstavbou a provozem kanálu
souvisela i poměrně intenzivní kolonizace okolní krajiny. Sedm již stávajících osad
bylo významně rozšířeno, dalších šest osad vzniklo „na zeleném drnu“. Na činnost
kanálu, zejména na jím zprostředkovaný trvalý přísun dřeva, v průběhu času navázal – zejména v podhorských oblastech v bezprostřední blízkosti Otavy – postupný
rozvoj průmyslu. Byly zakládány pily, papírny, v roce 1839 byla v Sušici zahájena
výroba fosforových sirek, značný rozvoj zaznamenalo v regionu pivovarnictví. Podél
kanálu byla vybudována pozemní komunikace, umožňující snadnější dopravu až do
Srní. Od konce 80. let 19. století začala po této komunikaci do nitra Šumavy pronikat
i organizovaná turistika. S ní bezprostředně souviselo budování turistických chat,
turistických rozhleden a značených cest.
Systematickému studu historické problematiky Vchynicko – tetovského kanálu
se od roku 2008 věnuje Tereza Blažková. Ve své diplomové práci59 zkombinovala
výpověď písemných, ikonografických a kartografických pramenů s metodami orální
historie a metodami archeologického terénního průzkumu. Od roku 2011 pokračuje
ve výzkumu v rámci doktorského studia. V této etapě se zaměřuje zejména na terénní
práci – dokumentaci trasy kanálu, reliktů zásobních nádrží a pozůstatků zaniklých
dřevařských osad.

Pálení dřevěného uhlí v 18.–20. století
V rámci systematického průzkumu krajiny bojiště u Třebele z roku 1647 (okres Tachov, Západočeský kraj) byly mimo jiné dokumentovány v lesních porostech i relikty
zaniklých plošin, na nichž se v minulosti pálilo dřevěné uhlí. Výzkum prováděla
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy formou studentských terénních
archeologických praxí. V roce 2001 byla provedena archeologická sondáž jedné
59

T. Blažková, Proměna krajiny a života v době industrializace na Šumavě: Vchynicko-tetovský plavební kanál jako osa změn v regionu, nepublikovaná diplomová práce, Praha 2010.
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plošiny na katastru obce Olbramov. Výsledky terénního výzkumu byly v letech
2002–2003 doplněny experimentálním pálením dřevěného uhlí ve Středisku experimentální archeologie Villa Nova v Uhřínově v Orlických horách. Výsledky terénního
výzkumu a experimentu byly doplněny studiem písemných a etnologických pramenů
a souhrnně publikovány.60
V letech 2012–2013 navázal na tyto akce systematický terénní výzkum reliktů
pálení dřevěného uhlí na vrchu Mokřinka (katastrální území obce Branov, Křivoklátsko). Celkem bylo dokumentováno 70 uhlířských plošin, které byly kresebně,
měřičsky, fotograficky a geodeticky dokumentovány. Dvě plošiny byly zkoumány
archeologickými sondážemi. Ze všech plošin byly souběžně odebrány vzorky pro
botanickou analýzu, dále pro dendrochronologické datování, fyzikální datování
metodou C14 a spektrální analýzy zaměřené na zjišťování kvality výpalu. Dosavadní
výsledky napovídají, že zkoumané plošiny lze časově zařadit do období největší
ekonomické prosperity fürstenberského křivoklátského velkostatku v 19. století.
Ekonomika velkostatku byla tehdy založena na využívání lokálních ložisek železné
rudy, která byla na místě tavena v několika dřevouhelných metalurgických provozech.
Detailní dokumentace plošin upřesňuje dosavadní poznatky o tradičních metodách
pálení dřevěného uhlí. Druhové určení pálených dřevin významně mění dosavadní
představy o charakteru křivoklátských lesů. V 19. století nebyly pro potřeby metalurgických provozů páleny přirozené bukové porosty, nýbrž prosvětlené, člověkem
silně ovlivněné lesy s dominující jedlí. Výzkum provádí Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy ve spolupráci s Katedrou archeologie Filozofické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni a Muzeem TGM v Rakovníku formou studentských
archeologických terénních praxí. V roce 2014 navázal na projekt na vrchu Mokřinka
systematický terénní archeologicko-botanický výzkum na stráni pod myslivnou Komorsko v prostoru bývalé významné železářské aglomerace Jince – Čeňkov v Brdech.
Výzkum se uskutečnil ve spolupráci Fakulty humanitních studií a Přírodovědecké
Fakulty Univerzity Karlovy.

Vznik a počáteční vývoj letovisek v okolí Prahy
v 19. a na počátku 20. století
Od roku 2011 pracují pedagogové a studenti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Fakulty stavební Českého vysokého učení technického na projektu
studia vzniku a počátečního vývoje letovisek městských obyvatel v okolí Prahy. Pri60

B. Dragoun – V. Matoušek, Archeologický odkryv uhliště v Olbramově a experimentální pálení dřevěného uhlí v Uhřínově. Příspěvek k problematice pálení dřevěného uhlí v novověku, Archeologie
ve středních Čechách 8, 2004, s. 727–772.
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Archeologie novověku – univerzální disciplína pro studium třicetileté války,
průmyslové revoluce i současné konzumní společnosti?

márně je projekt zaměřen na proměny krajiny v okolí Prahy v důsledku aktivit individuální a masové rekreace. Důraz klademe ovšem i na rovinu sociálně historickou.
Projekt probíhá v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově
(PRVOUK). Díky finanční podpoře tohoto programu jsme v roce 2013 uspořádali
ve spolupráci s katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy workshop Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst 19.–21. století.61 Projekt je inspirován britskou industriální
archeologií v jejím nejobecnějším pojetí. Pojem archeologie zde nevyjadřuje jakoukoliv formu archeologického terénního studia v našem středoevropském slova
smyslu (archeologické odkryvy, povrchová archeologická prospekce apod.). Vyjádřeno v našich tradičních pojmech jde především o kombinaci metod historické
geografie a sociální historie. Kromě proměn charakteru pražského okolí – tj. postupné
transformace zemědělské krajiny v krajinu obsahující jak prvky agrární a průmyslové, tak i prvky související s rozšiřujícími se rekreačními aktivitami – se zaměřujeme
i na otázky sociální: z jakých společenských vrstev pocházeli pražští „vilaři“ a chataři,
proč si stavěli trvalé rekreační objekty mimo Prahu, jak se vyvíjely vztahy domácích
obyvatel a rekreantů apod.62
Většinou byla zatím formou bakalářských a magisterských prací zpracovávána
historická problematika významných letovisek 19. století jako Senohraby, Černošice, Klánovice, Dobřichovice, Řevnice. Za účasti studentů pracoviště orální historie – soudobé dějiny Fakulty historických studií Univerzity Karlovy proběhlo studium
vzniku a počátečního vývoje letoviska Hradištko.63
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Příspěvky přednesené na workshopu jsou publikovány v kolektivní monografii T. Blažková –
D. Fialová – V. Matoušek (eds.), Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst
v 19.–21. století, Praha 2014.
V. Matoušek – Š. Koukalová – M. Šášinková, Letní a celoročně obývané vily a villegiatury v okolí
Prahy na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století. Příspěvek k proměnám krajiny Čech v procesu modernizace české společnosti, Historická geografie 40, 2014, 1, s. 19–40.
V. Matoušek, Vzorné letovisko Hradištko. Vznik a prvé desetiletí meziválečného letoviska na soutoku Vltavy a Sázavy, Historická geografie 41/1, 2015, s. 47--48.
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Václav Matoušek

Archaeology of modern times – a universal discipline for the study of the
Thirty Years War, Industrial Revolution and contemporary consumer society?
(Some remarks on the interest in archaeology overlapping the Middle Ages)
This study addresses the issue of establishing the anthropological paradigm
of archeology in the Czech environment. The author points out that in the Czech
environment opportunities and support themes are just now being sought for
postmedieval archeology. It is evident that the gradual application of archeology
in the 19th and 20th centuries in the Czech environment is still struggling with both
distrust on the part of historians and the limits associated with traditional archeology.
Another problem is the way Czech archeology closely follows its foreign counterparts,
mainly Anglo-Saxon models. The study has also characterized the tradition of the
archaeological study of the historical periods in the Czech lands and points to the fact
that the postmedieval archeology field is now a generally respected field. An effort
to develop new archaeological disciplines in the Czech environment, however, can be
detected from the beginning of the 21st century. This mainly concerns the so-called
British style of industrial archeology at the Center for the Comprehensive Study of
the Physical and Landscape-Forming Aspects of the Industrialization Process and the
Archaeology of Modernity at the School of Arts at the University of West Bohemia
in Pilsen. Both areas had to overcome a number of methodical and methodological
problems in this discipline and the disciplines promoted by them are still in the initial
phase of their establishment. All the same, some projects combining archaeological
methods with history and natural sciences can already be shown to have been
successful.

86

Diskuze_Materiály/
Discussion_Materials

Literatura/Reviews

BAUERKÄMPER, Arnd: Das umstrittene Gedächtnis. Eine Erinnerung an
Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg in Europa seit 1945. Paderborn,
München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh Verlag, 2012, 520 s.
Úctyhodná kniha německého historika Arndta Bauerkämpera (roč. 1958) přináší
celou řadu pohledů „shora“ na období po roce 1945 prizmatem vzpomínek a „paměti“ jednotlivých evropských regionů. Arnd Bauerkämper získal profesuru dějin
19. a 20. století na Freie Universität Berlin. Těžištěm jeho zájmu jsou dějiny Velké
Británie v 19. a 20. století, fašismus v Evropě, sociální dějiny SRN a NDR, srovnávací
dějiny Evropy. Z tohoto malého výčtu pramení i zaměření jeho publikace. Nepřekvapí
proto, že se věnuje nástinu tak „horkého“ tématu, jakým je paměť a její konflikty
napříč pojmy, národy a historií.
„Kontroverzní paměť“, kterou autor umístil do titulu knihy, provází celou knihou
a autor znovu a znovu upozorňuje na to, že toto téma je na samém počátku svého
zpracování. K zamyšlení zvou i dva citáty, umístěné před úvodem knihy: „Když
informujeme o minulosti, je budoucnost jistá: když o minulosti lžeme, je budoucnost
v nebezpečí.“ (Elie Wiesel). Druhý citát současného německého prezidenta Joachima
Gaucka jde ještě dál: „Ten, kdo se ještě jednou zcela vystaví své minulosti a vzdá se
selektivních vzpomínek, ten potřebuje odvahu. Prožité fáze totiž znovu zažije a za
určitých okolností bude přemožen i pocity […] Vzpomínat totiž znamená nejen se o minulosti dovědět něco nového, ale minulé, prožité či vytěsněné cítit znovu.“. Současná
Evropa je často konfrontována společnými dějinami, které ovšem jednotlivé národy
mohou vnímat jinak a mohou tuto historii využít/zneužít k politickým cílům. V úvodu
autor přináší několik příkladů, které jsou pro aktuálnost tohoto tématu typické:
evropská paměť se, po více než 60 letech, stále ještě nevyrovnala s následky druhé
světové války. V řadě zemí existují různé názory a neustávají debaty o zločinech
režimů, kontroverzní názory na to, kdo je zavinil, kde byla kolaborace a kde odboj,
jak se mělo (a má) zacházet s oběťmi (a kdo vlastně obětí byl) apod. Tyto historické
„nevyléčené rány“ prostupují nejen národní pamětí jednotlivých zemí, ale vstupují
i do mezistátních vztahů, ovlivňují politiky, diplomaty i společenské vazby.
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Autor kouše do „kyselého jablka“ konfliktů, které pramenily právě z nadnárodních vztahů, zájmů a vzpomínek, tedy ze zcela jiného vidění světa, a které stojí v popředí zájmu autora („paměť rozděluje“, s. 17.). Předtím však ještě velmi důkladně
analyzuje pojmy „vzpomínky“ a „paměť“ ve vztahu k historiografii a k debatám, které proběhly především po roce 1990 (druhá kapitola publikace). V následujících
čtyřech kapitolách jsou pak tyto konflikty analyzovány podle jednotlivých zemí
(Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Norsko, Dánsko, Sovětský svaz, Polsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko). Autor se nejprve
věnuje jednotlivým zemím, dále právnímu pohledu na minulost, politickým souvislostem a politickému boji o moc v jednotlivých zemích a sociokulturním konfliktům
pramenícím z rozdílného pohledu vzpomínek.
Autor popisuje vznik tzv. kaskád minulosti, které se v jednotlivých evropských
zemích po roce 1945 vytvořily. Vzpomínky byly často dopisovány či přepisovány – to se
týká především vzpomínek na národní socialismus a fašistickou diktaturu, holokaust
a druhou světovou válku. Autor se přiklání k názoru, že i když se prozatím nevytvořila
jakási „kolektivní“ a „nadnárodní“ paměť, přece jen se proces sbližování počátkem
90. let 20. století zrychlil a některé nepřekonatelné bariéry z minula zjevně pomalu
mizí (jako příklad jsou uvedeny vztahy Německa a Francie, s. 31). Evropané také
postupně začali vnímat vedle svých vlastních obětí i oběti jiných národů. To ovšem
není možné zobecnit na všechny kultury a národy. Svou roli sehrála také generační
výměna spojená s pomalým úbytkem očitých svědků událostí a v některých zemích
i silná skupina přistěhovalců, která řadu pohledů na minulost korigovala. Do úvahy
je potřeba vzít také dnes již spojenou Evropu a takto vzniklou širší platformu k diskuzi
o ožehavých tématech (s. 31).
Kniha je koncipována jako souhrn nejrůznějších pohledů na historické události,
které ovšem nejsou „hlavními hrdiny“, důležitá je tu především reflexe jejich aktérů.
V knize jsou tak přiblíženy nejprve souvislosti a předpoklady v jednotlivých zemích.
Jde o důsledky druhé světové války – materiální škody, úmrtí a nemoci, útěky a vyhnání, desorientace a chaos. Politické reprezentace na tuto situaci reagovaly novým politickým a společenským zřízením (demokracie versus státně socialistická
diktatura, tržní hospodářství versus centrálně řízené hospodářství), aby ji svou
interpretací legitimovaly, či diskreditovaly (v této souvislosti autor v jednotlivých
zemích respektoval časové hledisko změn). V kapitole o právních souvislostech se
autor zaměřil na „zacházení“ jednotlivých politických reprezentací států v otázkách
viny a zodpovědnosti. V řadě zemí začaly procesy bezprostředně po skončení války,
následně ovlivnily i „vidění“ a vzpomínky. Kapitola se soustředí především na procesy s válečnými zločinci, uvádí však i další souvislosti v právních řádech zemí. V této souvislosti autor reflektuje i změny, které nastaly v 90. letech 20. století a které
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posunuly řadu kauz k rekonstrukci i změně názorů. Je jasné, že tento aspekt justice
je velmi úzce spojen i s aspektem politických a společenských pohledů na národní
socialismus, fašismus, kolaboraci a válečné zločiny. Historie hrála velmi důležitou
úlohu ve vztahu k veřejnosti – ať už v pojetí jednotlivých politických stran západních
demokracií (třeba i v době tzv. studené války), či jednotného a oficiálního názoru
na minulost komunistických režimů od konce 40. let do let 1989/1990. Zacházení
s historií (a oficiálním názorem na to, jak mají vzpomínky a paměť vypadat) je možné
dokládat např. postupy oficiálních reprezentací (např. výstavba pomníků, oficiální
svátky, motivy na bankovkách a poštovních známkách), nebo třeba na druhé straně
i známkami odporu a decentralizovanými skupinami svědků (např. kolem samizdatu
apod.). Kapitola o společenských dimenzích a debatách ve vztahu k paměti a vzpomínkám zachycuje především politickou rovinu vzpomínek a paměti, která měla
v pluralitních demokraciích poněkud jinou podobu než v zemích socialistického
tábora. Přesto se autor zabývá otázkou, jak se lišily názory členů malých zájmových
skupin a organizací (spolek obětí, diskuze o národním socialismu a fašismu, návrat k „normalitě“) v lokálních souvislostech od oficiální politiky – odrazem byla
historiografie.
Ke konkrétní situaci Československa najde čtenář nejprve všeobecný popis
situace po Mnichovu, otázku slovenského národa, vznik Slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Morava („Rest-Tschechei“) až po osvobození a znovusjednocení
Československa v dubnu a květnu 1945 (s. 89–90). Podstatně rozsáhlejší a zajímavější je pojednání o právních aspektech pohledu na druhou světovou válku v Československu (s. 174–178). Autor hovoří o tzv. retribuci, která sledovala potrestání
nejen původních okupantů, ale i kolaborantů a zrádců. Zmiňuje Košický vládní program, také spontánní akce proti Němcům, (opravdovým nebo domnělým) kolaborantům, především na Slovensku. Uvádí řadu násilných excesů – při nich mělo
zemřít 19 000 až 30 000 příslušníků německé národnosti (příklady pochodu smrti
z Brna na konci května 1945 nebo masakr Němců v Ústí nad Labem o dva měsíce
později). Zabývá se Benešovými dekrety, odsunem Němců (na konci roku 1945 uvádí
660 000 odsunutých Němců a dalších 2,7 milionu v organizovaném transferu roku
1946). Zajímavý je také pohled na dopady dekretu č. 16 prezidenta republiky o trestu
smrti v souvislosti s upevňující se pozicí KŠC v Československu (uvádí, že postupy justice na Slovensku byly v té době méně rigorózní). Zajímavý je také text o intervenci
kabinetu kancléře Adenauera, která se odehrála v letech 1957/1958. Její podstatou
byla žádost, aby němečtí váleční zločinci byli propuštěni z československých žalářů. Českoslovenští politici tento požadavek rozhořčeně odmítli a obvinili německou spolkovou vládu z toho, že chce tyto zločince chránit. Ministerstvo zahraničí
ČSR hovořilo o vydírání (podle údajů justice bylo vězněno 17 Němců). Tyto a další
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příklady dokumentují fungování studené války stejně jako i další příklady zásahů do
vlastnických struktur tradičních podnikatelských kruhů z předválečného období – jak
uvnitř ČSR, tak i v zahraničních souvislostech. Autor dochází k závěru, že bilance všech
retribučních procesů je ambivalentní – na jedné straně bylo nutné dovést všechny
zločince a kolaboranty k zodpovědnosti, na straně druhé byly většinou potrestány jen
„malé ryby“. Řada procesů měla politické pozadí, také kontrola všech postupů justice
byla značně benevolentní a nedostatečná – za stejné činy byly udělovány rozdílné
tresty (s. 178). V kapitole o politickém mocenském boji ve vztahu k historii (s. 268–
271) autor rozlišuje rozdíly mezi názory na fašismus a kolaboraci bezprostředně po
válce u komunistické strany a ostatních občanských stran, ale i mezi Čechy a Slováky
(uvádí např. proces s Tisem v letech 1946/1947). Po roce 1948 nastoupila zcela jasně
v Československu selektivní politika „paměti“ (např. glorifikace Julia Fučíka a až do
roku 1989 povinná četba jeho Reportáže psané na oprátce), zatímco např. oficiální
vzpomínání na holokaust bylo marginálním tématem. Změna nastala po roce 1989,
jako příklad je uváděn vznik Ústavu pro studium totalitních režimů v roce 2007.
Vztahy mezi Čechy a Slováky se lišily právě v názorech na otázky spojené s druhou
světovou válkou a fungování Slovenského štátu, na otázky kolem Slovenského
národního povstání. Autor uvádí také dokumenty, které přijala slovenská vláda po
rozdělení Československa – některé národnostní skupiny dokonce Hlinkovu ľudovou
stranu a Tisův režim i přes samostatnost Slovenska dále glorifikovaly.
V kapitole o sociokulturních konfliktech vzpomínek se A. Bauerkämper zastavuje u rozdílu mezi oficiálním názorem historiků a odborníků v 50. letech 20. století
a názorem jednotlivců či malých skupin. Také zůstala velká propast mezi názory Čechů a Slováků na vlastní obraz fungování národa za války a přežívala řada předsudků. Na Slovensku to byla především otázka názoru na Slovenské národní povstání. Postupně tam vzniklo mezi lety 1945 až 1989 na dva tisíce pomníků, tabulí a památných
míst na druhou světovou válku, především na tuto etapu (autor uvádí, že jen velmi malá část těchto památek byla po roce 1989 odstraněna). Jiná situace je v otázce symbolů komunistické diktatury – v jejich odstraňování označuje autor Slováky
za daleko rigoróznější než Čechy. I když bylo prolomeno mlčení o reprezentantech
obou národů ze západního odboje, případně těch, kteří pracovali v tajných službách,
informace o židovské otázce přicházely jen velmi pomalu. Zmíněny byly i otázky
přenesení hrobů padlých vojáků německé či maďarské armády na nově zřízené hřbitovy a horké diskuze, které byly v obou státech vedeny. Celkově přichází autor k názoru, že v obou státech panovaly již před rokem 1989 zcela odlišné „kultury vzpomínek“, dokonce i ve vztahu k „paměti národa“, dané mimo jiné i různým státním
zřízením (protektorát versus plnohodnotný a suverénní Slovenský štát). Tyto rozdíly
nebyly dodneška ani v jednom státě setřeny podobně, jako je tomu v celé řadě dalších evropských regionů.
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Samozřejmě, že komplexy problémů a otázek, které prostupují celým textem,
nemohly být zcela vyčerpávajícím způsobem vyřešeny. Jednotlivé kapitoly k výše
uvedeným zemím jsou velmi rozsáhlé a přinášejí konkrétní události – uvědomíme si,
jak mnohovrstevné a rozdílné tyto pohledy jsou. Samozřejmě je nutné si uvědomit
také to, jakou roli jednotlivé země hrály v období války a s tím souvisí i výchozí základna
pro diferencované hodnocení vlastní historie. Celkově se koncentruje pohled autora
knihy v první řadě na aktéry, jejich názory, rozpravy a vzpomínky a konkrétní jednání na pozadí politických a společenských střetů a rozepří. Druhou rovinou výzkumu
jsou vztahy, které směřují za hranice jednotlivých zemí (také i mezinárodních institucí jako např. Organizace spojených národů apod.) Autor tak přibližuje dosud velmi
málo známou rovinu kontextů a stanovisek k problematice např. válečných zločinů, konflikty mezi jednotlivými politickými skupinami či společenské kontroverze.
V každém případě jde o čtivo velmi „napínavé“ právě novostí úhlu pohledu autora
i nakonec volbou příkladů z jednotlivých koutů a regionů Evropy, potažmo národů,
které v nich dnes žijí.
Jana Geršlová
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Ekonomičeskaja istorija Rossii s drevnejšich vremen do 1917 g. Enciklopedija. Tom 1, 2. Red.: L. M. Epifanova, B. Ju. Ivanov, A. M. Komzolova.
Moskva: Rossijskaja Političeskaja Enciklopedija, 2008, 2009, 1472 + 1288 s.
ISBN 978-5-8243-0998-0, 978-5-8243-1000-9
ISBN 978-5-8243-1248-5, 978-5-8243-0998-0
Není obvyklé otiskovat recenze na vědecké publikace, vydané před pěti či více lety.
Jestliže tentokrát činíme výjimku, je tomu tak přinejmenším ze dvou důvodů. Zaprvé
jde o publikaci, která svým významem i rozsahem představuje dílo v našem oboru
výjimečné, které se stalo významným příspěvkem informační infrastruktury světových
hospodářských dějin. Zadruhé jde o produkt historiografie, o které v posledních dvou
desítiletích máme v českém prostředí jen velmi povrchní a nekompetentní informace.
Autorem ideje projektu se před více než desíti lety stal ruský historik A. K. Sorokin,
věnující se převážně historii vědy a techniky. Autorský kolektiv více než 200 historiků
a badatelů příbuzných oborů vedl po celou dobu práce na realizaci encyklopedie Jurij
A. Petrov, v současnosti ředitel Ústavu ruských dějin Ruské akademie věd v Moskvě.
Autoři projektu vycházeli z konceptu encyklopedie jako systemizovaného souhrnu
poznatků k hospodářským dějinám předrevolučního Ruska, ke kterým v průběhu
času dospěli ruští i zahraniční badatelé. Reagovali tím na aktuálně rostoucí zájem
veřejnosti o problematiku hospodářského rozvoje země, jeho specifik a tradicí. Autoři
přiznávají, že ruská historiografie dluží zatím systematické zpracování hospodářského
rozvoje země a že perspektiva realizace takového díla je zatím vzdálena. Zvolili proto formu encyklopedie, která by se měla stát jakýmsi předstupněm, shromažďujícím
základní poznatky o tomto vývoji. Z hlediska prostorového je předmět encyklopedie
vymezen rozsahem ruského státu před rokem 1917 (tedy včetně Ukrajiny, Besarábie, Polského království ad.), z hlediska chronologického zabírá období od vzniku
staroruského státu do revoluce v roce 1917.
Přibližně 2000 hesel encyklopedie pokrývá problematiku makroekonomického
vývoje ruského státu, resp. jeho jednotlivých oblastí, všímá si základních problémů
hospodářské politiky carského Ruska, hospodářského zákonodárství, vývoje jednotlivých sektorů ekonomiky, jednotlivých výrobních odvětví, sestupuje až na úroveň významných manufakturních, továrních, obchodních firem a bank, akciových společností apod. Cennou součástí díla jsou i hesla o různých institucích, společnostech
a zájmových organizacích, které fungovaly v různých obdobích dějinného vývoje
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v ekonomické sféře. Nejsou opomenuta ani hesla o institucích a školách, určených
k rozvíjení hospodářské, resp. technické vzdělanosti. Velmi kvalitně jsou např. zpracována hesla pojednávající o proměnách sociálních skupin a jimi tvořených sociálních struktur v důsledku rozvoje a změn ekonomických systémů (např. stav, šlechta,
rolnictvo, duchovenstvo, buržoazie, kupectvo, dělnictvo apod.). Na to navazují hesla o charakteristice společenských vztahů, jak se historicky vyvíjely v kontextu s ekonomickým vývojem země (nevolnická povstání, dělnické hnutí, stávka apod.). Početnou podmnožinu hesel tvoří biografická hesla. Najdeme zde zastoupeny významné
osobnosti ruské národohospodářské vědy, osobnosti ze sféry hospodářské politiky,
dále výrazné představitele podnikatelského světa, ať už ze sféry průmyslu, obchodu, zemědělství, nebo peněžnictví, často hesla o celých podnikatelských dynastiích.
Cenné a přehledné jsou zejména medailony ruských hospodářských historiků. Není
opomenuta ani historie rozvoje komunikační sítě jako důležitého prvku pro vznik hospodářské infrastruktury. Stranou nezůstávají ani otázky rozvoje techniky a technologií, pokud výrazněji ovlivňovaly dynamiku hospodářského rozvoje. Kde je to funkční
a potřebné, tam se operuje také zevrubnými statistickými informacemi ve formě
přehledných tabulek.
Racionální a přehledná je také typologie hesel. Značná autorská pozornost byla
věnována heslům přehledně-systémovým, pojednávajícím o klíčových fenoménech
hospodářských dějin. Některá z těchto hesel mají charakter jakýchsi mikromonografií, zaujímají prostor i několika desítek tiskových sloupců a lze jim přiznat vysokou informační hodnotu (např. hospodářská politika, průmysl, industrializace, manufaktury, železniční doprava, agrární otázka, rolnictvo – více než 100 sloupců apod.). Na ně
navazují vždy celé řetězce hesel, jež se zabývají dílčími otázkami, jež jsou podřízenou
součástí fungování těchto fenoménů, resp. osobnostem, které v těchto procesech
sehrávaly určitou roli.
Každé heslo je vedle výkladové části opatřeno výběrovou bibliografií předmětu
a u tvůrčích osobností výběrovým soupisem jejich díla. Při nedostatečné informovanosti českého historika o nejnovější produkci ruské hospodářské historiografie je to
užitečná služba. Encyklopedie je také bohatě vybavena obrazovými přílohami jednak přímo v textu, jednak v obrazové příloze obou svazků (v barvě).
Encyklopedie ruských hospodářských dějin je zdařilým, poctivě zpracovaným
a užitečným dílem. Zpřístupňuje odborné i širší laické veřejnosti nejnovější poznatky ruské hospodářské historiografie, uložené v dnes už sotva přehledné řadě monografií a časopiseckých studií. Navazuje na to pozitivní, co přinesli hospodářští historikové sovětské epochy, koriguje některé komunistickou ideologií deformované nebo
tabuizované poznatky a usiluje o objektivní zhodnocení společenských vrstev, institucí i osobností v dějinách hospodářství předrevolučního Ruska.
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Pro českého hospodářského historika by dílo mohlo působit i jako svého druhu výzva: nenastal čas, aby se i česká hospodářská historiografie pokusila obdobnou
encyklopedickou formou přiblížit ekonomický rozvoj českých zemí širším vrstvám čtenářstva, když zatím nemáme na to, abychom byli s to vytvořit úrovni současné vědy
odpovídající syntézu? Mám za to, že realizace podobného projektu by byla ku prospěchu také hospodářské historiografii samotné: odkryla by totiž mnoho bílých míst
našich ekonomických dějin, kam by bylo třeba směrovat nové badatelské projekty.
Milan Myška
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MATĚJČEK, Jiří, PhDr., DrSc.
historik
* 6. 2. 1930 Hradec Králové
† 22. 8. 2012 Kutná Hora

Jiří Matějček se narodil v rodině nižšího státního úředníka. Původně chtěl být režisérem, po maturitě na reálném gymnáziu v Hradci Králové se hlásil na AMU v Praze.
Zásahem režimu však byl nucen absolvovat vojenskou službu a dálkově studovat
pedagogickou fakultu. Při zaměstnání učitele v západních Čechách dálkově absolvoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity dějiny dělnického hnutí.
Jeho prvním zaměstnáním coby profesionálního historika bylo místo pracovníka
pro kronikářskou práci na státním hradě Loket. V roce 1966 byl přijat do oddělení
hospodářských dějin Slezského ústavu ČSAV v Opavě. Dálkově v té době absolvoval
několik semestrů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zpočátku se zabýval dějinami
hornictví, které byly také tématem jeho kandidátské práce. K tomuto tématu se vracel opakovaně, o čemž svědčí dvě monografie sepsané s Janem Měchýřem. Vedle
dějin hornictví se zabýval také průmyslem v českých zemích, hutnictvím, koksárenstvím a železářstvím. Pozornost věnoval i problematice populačního vývoje a migracím, konkrétně migracím za prací, reálným mzdám horníků a hutníků i materiálními
podmínkami života dělníků. Pozornost věnoval i dělnickému hnutí. V roce 1991 dosáhl titulu doktor věd.
Od 90. let se systematicky zabýval sociálními dějinami, a to jak jejich bibliografií
a historiografií, tak metodikou. V této souvislosti je potřeba zmínit založení pracoviště
CLEO, pracoviště historické sociologie v Kutné Hoře, které navázalo spolupráci s řadou institucí v rámci České republiky. Spolu s Janou Machačovou ze Slezského ústavu (již součást Slezského zemského muzea v Opavě) vytvořil stálý tým pracovníků
a začali vydávat sborníky Studie k sociálním dějinám 19. století a Studie k sociálním
dějinám, poslední svazek i s Blankou Soukupovou. Jiří Matějček je také spoluautorem monografií k sociálním pozicím národnostních menšin. Vyvrcholením jeho
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soustavného zájmu o sociální dějiny se staly tři monografie. V první sleduje spolu
s Janou Machačovou sociální vývoj v českých zemích v 19. století, především s důrazem na změny stratifikace společnosti a skupinových vzorců chování. Druhou monografii věnoval obecné kultuře, třetí práce je sborníkem a věnuje problematice
středních vrstev společnosti českých zemí.
Jiří Matějček aktivně pracoval ve Společnosti pro hospodářské dějiny, patřil do
kruhu specialistů Prager Wirtschafts- und Sozialgeschichte, byl členem redakce
Slezského sborníku a Hospodářských dějin – Economic History a byl také jedním
z nejdůležitějších novodobých protagonistů sociálních dějin v České republice.
								
Michaela Závodná – Jana Machačová
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24. mezinárodní světový kongres History of Science, Technology
and Medicine
Manchester 2013
Britská společnost pro dějiny vědy, techniky a medicíny uspořádala ve spolupráci
s University of Manchester a Centrem pro historii vědy, techniky a medicíny této
univerzity 24. světový kongres History of Science, Technology and Medicine 2013.
Šlo o jedno z největších celosvětových vědeckých setkání za rok 2013 vůbec, v jehož
rámci vystoupilo ve dnech 21.–28. července přes 1700 odborníků a vědců.
Kongres byl rozdělen do 30 sekcí, které se členily do menších tematicky příbuzných bloků, v nichž probíhaly paralelně po celý den desítky zajímavých přednášek
o dějinách a historii téměř nepřeberného množství vědeckých přírodovědných
i humanitních oborů. Společným tématem kongresu byl globální transfer myšlenek,
objevů, technologií a pracovních dovedností.
Po slavnostním zahájení se hned od prvního dne naplno rozběhly všechny
prezentace a jednání. Pro historika zabývajícího se hospodářskými a sociálními dějinami byla velice přitažlivá sekce Věda v dlouhém 19. století. V ní přiblížil Edward
Davis z University of Cambridge v přednášce Odkaz lorda Rayleigha životní osudy
objevitele argonu a dalších vzácných plynů Johna Williama Strutta, jenž se zabýval
také akustikou a optickým a elektromagnetickým rozptylem světla. Japonec Manabu
Kobayashi z Chiba Institut of Technology v přednášce Teorie tepla a páry od Daviese
Gilberta poukázal na významné objevy tohoto vědce, inženýra a prezidenta britské
Royal Society v letech 1827–1830. Američanka Amy Bix z Iowa State University se
představila přednáškou Znalosti a imaginace strojního designu: od manchesterské
reality ke stylu Steampunk, v níž poukázala na vliv, který má design strojů a výrobků
z 19. a počátku 20. století na současné designéry a umělce hnutí Steampunk při
navrhování podoby moderních strojů, přístrojů a mnoha technologických novinek.
Alice Reininger z vídeňské University of Applied Arts seznámila přítomné v prezentaci
nazvané Parní stroje a vynálezy Wolfganga von Kempelena s osobností rakouského
konstruktéra, inženýra a vynálezce, dlouholetého ředitele uherských solných dolů,
ale také malíře a dramatika a mj. i autora projektu průplavu Dunaj – Jaderské moře,
jež strávil několik let ve Velké Británii a po svém návratu aktivně působil na území
Rakouska-Uherska. V závěru prvního dne v této sekci vystoupila Kanaďanka Kristen
Schranz z University of Toronto s přednáškou Úspěch Tiptonových chemických závodů
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Jamese Keira: chemikálie, kanály, uhelné doly, v níž představila svou mikroanalýzu
úspěšného podnikatele konce 18. a první poloviny 19. století v chemickém průmyslu, přičemž se zaměřila hlavně na důležitost transportu výrobků (sody či mýdla)
k zákazníkům a propojení chemických závodů s geologickými zdroji pomocí sítě
vodních kanálů.
Neméně zajímavé přednášky bylo možné vyslechnout třetí den kongresu v sekci
Technologie a průmysl. V bloku Lodě a lodní výroba vystoupila nejprve Paloma de
la Vallée Poussin z belgické Université Catholique de Louvain, která posluchačům
v přednášce Scientia Navalis – moderní mechanika v lodích představil soudobé
mechanické aplikace při výstavbě dřevěných lodí v 17. a 18. století v Anglii a Francii.
Weiqiang Zhou z tchajwanského National Palace Museum v prezentaci Válečné
pobřežní lodě Tongan před Opiovou válkou přiblížil postup výroby a vývoj starých
čínských lodí stylu Tongan, s ukázkou rekonstrukce a výroby repliky této lodě podle
dochovaných plánů. Českou republiku zastupoval Aleš Materna z Ostravské univerzity
v Ostravě, který se v přednášce Patenty a licence využité v lodní výrobě Vítkovických
železáren pro Rakousko-uherské válečné loďstvo v letech 1891–1914 snažil poukázat
na přínos mnoha zakoupených patentů a licencí pro výrobu pancéřových lodních
plechů, které sloužily k výstavbě Rakousko-uherského válečného loďstva v časovém
rozsahu pokrývajícím zhruba čtvrtstoletí před vypuknutím prvního velkého světového
válečného konfliktu. Zároveň představil stěžejní výrobní postupy lodních plechů
v kontextu masivního rozvoje železáren a přiblížil konkrétní významné habsburské
lodě a křižníky (z nichž většina zasáhla do bojů první světové války), pro jejichž
výstavbu byl tento materiál Vítkovickými železárnami dodáván loděnicím v Pule
a Rijece. Blok věnovaný námořnictvu zakončil americký historik John Laurence Busch,
který ve své velmi zajímavé přednášce Myšlenka, jež se zdála být chimérou představil
první generaci amerických parolodí a přiblížil testování raných pohonných parních
strojů.
Druhý blok této sekce byl nazván Letectví, infrastruktura, dopravní systémy a telekomunikace. Zde zaujalo vystoupení Japonce Takehiko Hashimota z University
of Tokyo, který analyzoval historický proces vývoje aerodynamiky a výzkumu
laminárního proudění při výstavbě křídel v letectvu Japonska a Spojených států
amerických v letech 1930–1945. Australan Gordon Dadswell z University of Melbourne přednesl příspěvek Dřevěné vrtule: de Havilland Aircraft Company a vědecký výzkum australského dřeva – symbiotický vztah, v němž přiblížil jak samotný
proces výroby vrtulí této významné britské letecké společnosti ve dvacátých letech
20. století, tak i problémy s dovozem britského dřeva pro jejich výrobu po roce 1927
v nově založené australské pobočce firmy, jež vyústily ve vědecký výzkum do té doby
nepříliš známých vlastností australských dřevin, které začala firma v Austrálii používat
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v letech 1933–1944 pro výrobu vrtulí letadel určitého typu. Angličan Michael Kay
z University of Leeds v přednášce Temná strana srovnávací historie: přehodnocování
historiografie raných britských telefonů nastínil důvody dřívějšího rozšíření telefonů
v USA ve srovnání s Velkou Británií a Číňanka Lu Gao z Chinese Academy of Sciences
v prezentaci Budování metropole – sociotechnický vývoj systému metra v Pekingu
nastínila základní důvody a předpoklady pro vybudování jednoho z nejrozsáhlejších
podzemních dopravních systémů na světě.
S mnoha zajímavými přednáškami a referáty v sekci Technologie a průmysl se mohli
posluchači seznámit i čtvrtý den kongresu; v bloku přednášek nazvaném Dynamika
znalostí: jak se technologie vyvíjejí, triumfují a umírají vystoupili tři členové britské
společnosti Newcomen Society. Fred Starr v přednášce První kroky vysokoteplotní
metalurgie ve spalovacích motorech velice zábavně popsal důležitost chemických
prvků wolframu, chromu a niklu na kvalitu specifických druhů korozivzdorných ocelí,
používaných mezi lety 1915–1930 hlavně ve výfukových ventilech motorů s vnitřním
spalováním; Ed Marshall v prezentaci Systém Ferguson popsal proces inovací ve
způsobech orby a obdělávání půdy. Martin Gregory ve svém vystoupení popsal na
příkladu firmy I. M. Singer vznik a vývoj šicího stroje a příslušné technické inovace.
Zpestřením pro historika hospodářských a sociálních dějin pak byla účast na
několika specifických přednáškách, které dokazovaly, jak může věda a vědní obory
ovlivnit dokonce i kulturu, umění, nebo třeba ochranu životního prostředí. V sekci
nazvané Věda, komunikace a vzdělání tak bylo možné vyslechnout přednášku Johna
Pickstona z University of Manchester Analýza pracovních znalostí a dovedností
v moderní vědě, technologii a umění, v níž poukázal na vliv vědeckých objevů
v matematice, chemii a biologii na tvorbu impresionistických malířů Turnera,
Cézanna a Seurata a kubistických koláží Picassa a Braqua, v sekci Kontexty přírodní
historie seznámila posluchače Helena Ekerholm z Royal Swedish Academy of Science
v příspěvku Poznávání mořských tvorů v 19. století se stavem mořské zoologie
v oblasti Baltského moře, James Hall z University of Cambridge v přednášce Úvod
do studia serpentologie přiblížil stav specifického výzkumu hadů v Londýně na konci
18. a počátkem 19. století a Američan Alistair Sponsel z Vanderbilt University v prezentaci Korálové útesy jako objekt vědeckého studia popsal vývoj geologického
a biologického výzkumu korálových útesů od poloviny 19. století až do současnosti.
Setkání provázel bohatý doprovodný program, který byl slavnostně ukončen na
stadiónu fotbalového klubu Manchester United. Zde proslovili organizátoři přání, aby
se obdobně vydařil také 25. kongres, který se bude konat v roce 2017 v brazilském
Rio de Janeiro.
Aleš Materna
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Mezinárodní vědecká konference Vzdělanec nad hranicemi
„provincionality“ / Uczony ponad granicami „prowincjonalności“
25.–26. 4. 2013, Ostrava
Ve dnech 25. a 26. dubna 2013 se v prostorách kongresového centra GONG v Dolní
oblasti Vítkovice konala mezinárodní vědecká konference Vzdělanec nad hranicemi
„provincionality“, první z konferenčního cyklu Vzdělanec v provincii, který společně
pořádají Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě a Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Leitmotivem konference, věnované životnímu jubileu Milana
Myšky, se stala problematika vzniku, formování, chování a jednání příslušníků sociální
skupiny inteligence působících mimo centrum.
Konferenci zahájilo vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské
univerzity v Ostravě pod vedením Jana Spisara a Jana Štěpánka. Po vstupním referátu
Aleše Zářického (CHSD FF OU), který přiblížil ideu cyklu mezinárodních konferencí
a náplň první z nich, následoval blok věnovaný všeobecným a syntetickým tématům.
Jiří Štaif (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK) přiblížil metodologický
koncept díla Milana Myšky analýzou jeho publikací k dějinám severní Moravy a Slezska.
Petr Kadlec (CHSD FF OU) následně představil pluralitu přístupů při vymezování
vzdělanců a upozornil i na značnou obsahovou ambivalentnost různých termínů
používaných pro jejich označení. Krzystof Czajkowski (AJD w Częstochowie) věnoval
pozornost vztahu polské a ruské inteligence a seznámil plénum s pojetím kategorie excentričnosti, jež umožňuje dle jeho názoru analyzovat a kategorizovat jevy, jež nejsou
ani provinčního, ani centristického charakteru. Dušan Škvarna (UMB Banská Bystrica)
se pokusil na základě společenských, politických i kulturních a národnostních poměrů
Horních Uher v 19. století formulovat podobu slovenského vzdělance a jeho význam
při vzniku a existenci Československého státu. Blok všeobecných a teoretických
témat zakončilo vystoupení Sławomira Gawlase (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski), jenž analyzoval nepočetnou skupinu vzdělanců, zformovanou již
v 18. století na provinčních dvorech magnátů, a její význam pro vznik a vývoj
inteligence 19. století.
Odpolední blok prvního konferenčního dne i druhý den setkání zaplnily referáty,
jež se pokoušely analyzovat, identifikovat a kategorizovat široce pojatou skupinu
vzdělanců na provincii. Petr Kadlec (CHSD FF OU) a Lumír Dokoupil (Katedra historie
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FF OU, CHSD FF OU) sledovali význam středoškolských učitelů a jejich působení
na provincii, analyzovali proměnu vzorů chování a přesah jejich aktivit mimo jejich
region a výkon profese. Konkrétní činnost profesora působícího v regionu vzdáleném
od hlavních center osvětlili na příkladu Vincence Praska během jeho opavského
pobytu v letech 1883–1895.
Andrea Pokludová (Katedra dějin umění FF OU, CHSD FF OU) věnovala pozornost
kariérnímu vzestupu zástupců svobodných řemesel, konkrétně lékařům a advokátům.
Aleš Zářický (CHSD FF OU) tutéž problematiku nastínil na příkladu zástupců technické
inteligence, zatímco Lukáš Fasora (Historický ústav FF MU) sledoval možnosti
sociálního vzestupu dělnictva prostřednictvím vzdělání. Poukázal především na
rozpor mezi požadavky vzdělání a revolučností, na problematický vztah zemských
center a provinčních socialistických vůdců omezených myšlenkově často pouze na
svůj region.
Ludmila Nesládková (CHSD FF OU, KHI FF OU) a Jana Geršlová (Ekonomická
fakulta VŠB-TUO) zaměřily svoji pozornost na ženský prvek zkoumané sociální
skupiny. Prvně jmenovaná sledovala postavení emancipujících se žen – učitelek –
v ostravsko-karvinské průmyslové revoluci na přelomu 19. a 20. století na příkladu
Marie Matulové z významného roku Geislerů. Jana Geršlová následně pojednala
o ženách samostatně výdělečně činných a jejich přínosu pro definování sociální
skupiny inteligence.
Druhý konferenční den zahájil příspěvek Radima Macháně (CHSD FF OU)
o modernizaci armády habsburské monarchie a výchově důstojnických kádrů.
Základem pro vytvoření moderního vojska byla podle Macháně reforma vojenského
školství, nastartovaná v polovině 19. století a vycházející z osvědčeného pruského
vzoru. V několikastupňovém systému škol, které byly navíc různě zaměřené, se zrodil
typ moderního důstojníka – odborně připraveného a oddaného panovníkovi.
Hana Šústková (CHSD FF OU, Archiv Vítkovice, a. s.) věnovala pozornost mezigenerační kontinuitě provinciální inteligence na příkladu rodin Andrée, Fillungerů,
Hořovských aj. a jejich úzkého sepětí s Vítkovickými železárnami. Zdůraznila přitom
význam rodové tradice, zahraničních stáží a sňatkové politiky při vzniku mezigenerační kontinuity technické inteligence vítkovického podniku.
Radoslav Daněk (Archiv města Ostrava, CHSD FF OU) ve svém referátu upozornil
na významovou odlišnost pojmů stavitel a architekt a současně se zamyslel nad
otázkou, zda architekta považovat za představitele inteligence, či podnikatele.
V souvislosti s městským prostředím zdůraznil také stavovskou příslušnost a význam
profesních spolků pro soudobou podobu měst. Význam architekta jako vzdělance na
provincii poté analyzoval na příkladu vztahu Camilla Sitteho a přívozského obecního
zastupitelstva v otázce vzniku regulačního plánu této obce.

101

28/1
2013

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
ECONOMIC HISTORY

Antonie Doležalová (Národohospodářská fakulta VŠE Praha) sledovala roli
mecenášů, podpůrných organizací a studijních nadací pro vznik a vývoj vrstvy
inteligence, proměnu právního rámce a formulovala základní kritéria (náboženství,
národnost, pohlaví, místo pobytu apod.) pro přiznání stipendií. Zdůraznila, že
většina studijních nadací měla zřejmý regionální charakter. Dopolední blok zakončil
svým vystoupením o Kazimierzovi Twardowském a jeho pedagogickém působení na
Těšínsku Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Edukacji
w Cieszynie).
Následná diskuze směřovala především k otázce zařazení architektů a k nutnosti
konfrontovat teoretický konstrukt s archivními prameny. Debatovalo se také o rozdílném hodnocení důstojnického sboru v oficiálních pramenech a krásné literatuře,
ujasněno bylo i vymezení technické inteligence jako nositelů vysokoškolského titulu,
popř. maturity a zdůrazněna byla nutnost zohlednit roli sekularizace při vzniku a vývoji studijních nadací, jejichž vývoj v rámci podpory veškerého studentstva by však
neměl být přeceňován.
Poslední blok jednání otevřel příspěvek Marzeny Bogus (AJD w Częstochowie) o postupném pronikání učitelů základních škol do vrstvy inteligence. V souvislosti se
školskou reformou z roku 1869 postupně učitelé ztráceli stigma církvi podřízených
osob ve prospěch osvětových pracovníků, společensky uznávaných a vážených
autorit, příslušníků inteligence.
Eduardu Wintrovi, intelektuálovi, teologovi a církevnímu historikovi, utváření
jeho duchovního habitu jako systému jednání a myšlení, tvořeného na základě minulé
zkušenosti i reflexe přítomného a jeho životu a práci v době první Československé
republiky se věnoval Jiří Němec (HÚ FF MU). Podle něj lze Wintera zařadit mezi tzv.
public intellectuals, respektované intelektuály, kteří vstupují do veřejných debat
mimo obor vlastní profese. Stefan Król a Janusz Spyra (oba AJD w Częstochowie)
představili ambiciózní výzkumný projekt zaměřený na studium skladby a další
směřování absolventů středních škol na Těšínském Slezsku před rokem 1918.
Poukázali zejména na židy, kteří tvořili významnou a zároveň specifickou složku
studenstva těšínských škol.
Jiří Jung (KDU FF OU, CHSD FF OU) vystoupil s kulturně orientovaným příspěvkem, v němž seznámil plénum s kulturními kontakty rodiny Lichnowských prostřednictvím analýzy zápisů v knize hostí z Hradce nad Moravicí. Vyslovil názor, že tyto
společenské kontakty patřily ke společenskému úzu tehdejší doby a nelze z nich vyvozovat mimořádné a aktivní zapojení Lichnowských do vytváření provinční vrstvy
intelektuálů.
Konferenční blok uzavřel referát Milana Hlavačky (Historický ústav Akademie
věd ČR, v. v. i.), v němž představil tvorbu Milana Myšky jako jeden z důležitých
inspiračních zdrojů vlastní vědecké činnosti.
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Následovalo vystoupení jubilanta, v němž shrnul své dojmy z konference a zdůraznil především nutnost zaměřit se v budoucnu nejen na konkrétní jednotlivce –
představitele sociální vrstvy inteligence, ale zejména uchopit tuto vrstvu teoreticky,
např. zpřesněním obsahové náplně pojmů, přeformulováním metodologie i metodiky výzkumu a v teoretické rovině precizněji uchopit pojem provincie a její charakteristiku.
Aleš Zářický následně poděkoval pořádajícím organizacím za příjemný a bezproblémový průběh jednání, oznámil vydání konferenčního sborníku na rok 2014
a všechny vystupující pozval na další konferenci z tohoto cyklu, která se uskuteční
taktéž v roce 2014 u polských kolegů.
Michaela Závodná – Petr Kadlec
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Vzpomínky na Afriku.
Reflexe stavu hospodářských dějin podle XVI. světového kongresu
hospodářských historiků ve Stellenboschi (JAR)
8.–13. 7. 2012.
„I had a farm in Africa at the foot of the Ngong Hills...“. Těmito slovy začíná slavný
oskarový film Sydney Pollacka z roku 1985 natočený podle románu neméně slavné
dánské spisovatelky Karen von Blixen-Finecke (1885–1962), Out of Africa (Vzpomínky
na Afriku). Následující zpráva zachycuje mé vzpomínky na Afriku, byť pouze na
její jižní cíp, který představuje Jihoafrická republika a mé zážitky z XVI. světového
kongresu hospodářských historiků, který se zde konal v červenci roku 2012.
Afrika v mých vzpomínkách, to je nezapomenutelná krajina a milí lidé. Letiště v Cape Town působící liduprázdným dojmem, byť právě let z Dubaje vypustil do jeho
útrob tři stovky cestujících. Perfektně zorganizovaný transport do třicet kilometrů
vzdáleného univerzitního města Stellenbosch. Déšť. Zima, sychravo. Hotelové pokoje bez topení. Centimetrové mezery pode dveřmi i v oknech. Zoufalí historikové
skupující v obchodech jednoduchá klimatizační zařízení, která mohou posloužit jako
topení. Banka plná policistů, kteří se starají jenom o vás, když si přijdete vyměnit
dolary za randy. A k tomu safari. Když se v Africe řekne velká pětka, nemyslí se auditorské firmy, ale lev, slon africký, kapský buvol, leopard a nosorožec. Ženy chodící
s nákladem vody, potravin a prádla na hlavě. Domy s hliněnou podlahu, bez vody,
elektřiny, sociálního zázemí. Zářivě bílé košile sušící se na dřevěných plotech kolem
slumů. V téměř každé vesnici zaparkovaný alespoň jeden Mercedes-Benz ML, většinou stříbrný. Kozy a krávy volně přecházející po silnici, kde je povolená rychlost 120
km/hod. Žebráci, dealeři čehokoliv, zuulští muži v krojích. Když mluví, mlaskají. I v angličtině. Nádherné vinice, neskutečně dobré víno. Po horách vás provází horský průvodce, jehož předkové byli nejspíš lidožrouty.
Zpátky na univerzitu. K tomu všemu totiž v prvním červencovém týdnu roku 2012
přibyli hospodářské dějiny a stovky hospodářských historiků. Do Stellenbosche se
jich sice sjelo méně než obvykle, ale i tak se zde potkávali vědci z celého světa. A ke
vzpomínkám přidávali řadu otázek. Zvláště tu, co vlastně jsou hospodářské dějiny,
jaké oblasti lidského vědění a reality odkrývají.
Stellenboschský kongres (kongresy mají tříletou periodicitu) ukázal, že hospodářští historikové rozšiřují svůj zájem nejen o širší časový, ale i geografický rozměr
studovaných problémů a kladených otázek. Se stále větším důrazem se do popředí
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zájmu historiků dostávají rozvojové regiony, především z oblasti Afriky, Asie, Latinské
Ameriky, Blízkého východu – i když převážně v podání historiků z jiných částí světa.
Pozvolna, ale přece zřetelně, ohlašují hospodářské dějiny zaměření nejen na obecné
hospodářské dějiny, ale znovu se o slovo hlásí business dějiny, dějiny práce, finanční dějiny. Stejně zřetelně dochází k prohloubení kombinace kvantitativních a kvalitativních metod výzkumu.
Zvláště výrazně na tento fakt upozornila sekce nazvaná Capitalism: The Re-emergence of an Outmoded Concept? jejímž jedním z organizátorů byl Jürgen Kocka.
Sekce byla postavena na myšlence, že konec studené války umožňuje neideologické pojetí kapitalismu, a je proto chybou, že na rozdíl od konce 19. a začátku 20. století koncept kapitalismu není v dnešní době centrálním tématem nemarxistických
hospodářských a sociálních historiků (my můžeme dodat, že ve střední Evropě ani
marxistických). Účastníci se shodli, že aktuální hospodářská a finanční krize generuje nový zájem o studium kapitalismu spojený ovšem s kritickou diskuzí o centrálních
problémech dnešní doby. Otázka tedy zní, co se můžeme dozvědět z historie pro řešení naší dnešní krize, jak se mění koncept kritiky kapitalismu, jaký je rozdíl mezi
kapitalismem starého ražení a dnešním světem rychle se rozvíjejích regionů. Sekce
dospěla k závěru, že dějiny práce, spotřeby, výklad různých variant kapitalismu a jeho
vývoj by měly znovu studovat hospodářští historikové spolu s institucionálními ekonomy; zároveň tyto otázky mohou otevírat pole pro novou spolupráci mezi hospodářskými a sociálními historiky. Ale to výhradně v duchu věty D. McCloskeyho o plytkosti kulturních a sociálních dějin ve srovnání s ekonomickými (viz dále).
Silnou pozici měly na kongresu sekce, které se zabývaly otázkami koloniálního
panství. Všechny diskuze by se daly shrnout do kacířské zkratky: Šlo v případě koloniálního panství o vztah podřízeného a nadřízeného subjektu, nebo právně zajištěné
partnerství? Je logické, že příslušné sekce byly silně zastoupeny britskými a americkými vědci. Ve svých vystoupeních se zabývali především fiskálními a zvláště daňovými pravidly v kolonizovaných zemích. Tento výzkum ukazuje, že současné debaty
je třeba zaměřit na výzkum funkcí koloniální správy, které se pohybují mezi zabezpečením daňových příjmů mateřské země a „civilizační misí”. Odtud vyplývá otázka po
oprávněnosti koloniálního panství ve smyslu vlivu na hospodářský růst, ekonomický
a sociální vývoj nejen v samotných kolonialních zemích, ale především v postkoloniálních národních státech. Z tohoto úhlu pohledu se koloniální panství spíše než predátorským jeví být stakeholderským imperiem, protože kromě „mateřských” institucí v koloniích působily další místní civilní, náboženské a obchodní instituce, které
zásadním způsobem stav a rozvoj příslušného koloniálního panství ovlivňovaly. Jako
výraz určitého boomu v této oblasti řada zde zaznělých příspěvků po kongresu vyšla tiskem v prestižních světových časopisech, a zájemci o dané téma se mohou sami
seznámit se stavem poznání v této otázce.
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Od utrechtského kongresu visela ve vzduchu otázka po dalším vývoji kliometrie,
kdysi mocného impulzu pro rozvoj nových hospodářských dějin. Hodnotíc podle
počtu účastníků, upadávání zájmu o tuto větev hospodářských dějin trvá. A to z jednoho důvodu: je totiž otázkou, do jaké míry mohou být dlouhé časové řady dat
skutečně naplněny daty z minulosti nebo fundovaně dopočítány. S tím souvisí
i fakt změn v měření, změn ve statickém sběru dat, změn v technické vybavenosti
národohospodářů a především profesionálních dovedností samotných hospodářských historiků – některé referáty v sekcích totiž končily až rokem 2010. To vyžaduje
být dobře obeznámen nejen s měřením a sběrem dat, ale také třeba s povahou
finančního hospodářství za osm století. Sám Claude Diebolt, neúnavný propagátor
oboru a šéfredaktor příslušného (nutno říct stále prestižního) časopisu Cliometrica
v úvodu sekce New Data and New Methods of Time Series Analysis in Cliometrics
upozornil na nutnost změny v přístupu ke kliometrii. Ale ze svého úhlu: upozornil totiž na rozdvojení pojmu teorie v hospodářských dějinách. Standardní výklad klasické
ekonometrie říká, že platnými daty a s využitím vhodné metody testuje ekonomické
teorie. Ale dnes by měla kliometrie mnohem více reagovat na nové hypotézy, nové
modely a nové teoretické vhledy do dynamiky a vztahů různých ekonomik v průběhu času a na různých místech. Kliometrie by tak měla explicitně diskutovat rozvíjející
se hypotézy, modely a teorie pro vysvětlení celku hospodářských dějin (jako dějin
hospodářství) v dlouhých časových řadách. Bohužel tato jeho výzva se rozhodně
neodrazila v diskuzi o teroetickém ukotvení hospodářských dějin. Kliometrie je
nicméně stále jeden z pokusů, jak rehabilitovat tento obor resp. dát mu hodnotu,
kterou ve společnosti nemá.
Zajímavé byly také sekce zabývající se z různých úhlů pohledu sociálním státem
(welfare state), a to opět z důvodu metodologického. Tady jsem totiž měla příležitost srovnání, protože jsem se na podzim 2011 zúčastnila důležité mezinárodní konference o welfare state pořádané Historickým ústavem Akademie věd ČR (konference
už má svou monografii s názvem Theory and Practice of the Welfare state in Europe
in 20th Century pod vedením Zlatice Zudové Leškové a Emila Voráčka). Tam se
účastníci jednoznačně postavili za tezi, že koncept welfare state má co do činění
pouze s kapitalistickým státem, je součástí právě jen kapitalistického státu a ještě
s tím omezením, že je naplňován pouze aktivitami státu. Ve Stellenboschi se naopak
řešily otázky, zda koncept welfare state je nezbytně spojen s kapitalistickým státem,
nebo existují jeho různé typy. Zda se koncept welfare state vyčerpává tradiční sociální
politikou, nebo je to neakceptovatelný redukcionismus. Jak souvisí koncept i praktiky
welfare state se státní politikou, nástupem lobbismu, jaký je vztah mezi soukromým
a veřejným blahobytem (což jsou mimo jiné otázky, které intenzivně česká ekonomie
řešila od svého počátku až do meziválečném období, viz příslušná kapitola ve výše
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zmíněné monografii), jak se proměňuje cílování státu blahobytu. Z pohledu domácí
historiografie bych však nakonec ze zaznamenaných diskuzí vyzdvihla důraz, který byl
kladen na rozdíl a zároveň vztah mezi veřejným a soukromým v analýze welfare state,
protože jednak v kontextu české historiografie zůstává koncept welfare state v zajetí
státních politik a jednak dnešní stát nemá jiné zdroje k financování svých úkolů než
daně – financuje je tedy jen ze soukromých zdrojů. A to je v Čechách pořád kacířská
poznámka.
Bez ohledu na vynikající sekce, které jsem měla možnost během týdne navštívit,
vrcholem kongresu pro mě zcela jistě byla středeční podvečerní přednáška Deirdre
McCloskey. McCloskey má dar velké zkratky, proto se ve svém časově omezeném
příspěvku dotkla celé řady otázek. Zásadní byly její připomínky k teorii a metodologii
hospodářských dějin. Ty shrnula do lapidární věty (volně tlumočeno): celý život si
myslela, že hospodářské dějiny jsou ekonomickým přístupem k historii, ale asi se mýlila, protože hospodářské dějiny jsou zřejmě pouhou subdisciplínou ekonomie.
(Ponechme stranou, že přehlédla celou středo- a východoevropskou historiografii,
kde jsou hospodářské dějiny vnímány jako součást historie.) To podle ní úzce souvisí
s výkladovými rámci v hospodářských dějinách, kdy ekonomičtí historikové napříč
světem a bez ohledu, zda věří v neoliberální klišé, rutinně vysvětlují pokrok jako
hospodářský růst, tedy kvantitativně. Stejně „smetla” třeba Coaseho teorém, který
řeší v ekonomii otázku vlastnických práv a je v hospodářských dějinách značně využíván, jako pohádku. Kritizovala také kulturní obrat v dějinách a společenských
vědách obecně – doslova řekla, že kultura je mnohem povrchnější, plytší než ekonomie. Formulace McCloskey mohou být také samozřejmě označeny za redukcionistické, protože na otázky po vývoji kapitalismu a porozumění tomuto vývoji
odpovídala skrze burgoise dignity (což mě osobně zvláštním způsobem těší, protože
před pěti lety jsem podala u Grantové agentury ČR grant na stejné téma, který byl
odmítnut).
Podobně „jiskřila” závěrečná debata mezi profesory Jamesem Robinsonem a Garethem Austinem zaměřená na otázky koloniálních politik. Probíhala jako „řízená
přestřelka” a neměla daleko k televizní show. Formát sice nezvyklý, ale rozhodně ne
nezajímavý. Nakonec se oba významní hospodářští historikové shodli, že na spoustu
otázek neznáme dosud odpověď, ale bez nich v dalším výzkumu nepokročíme – třeba
kdy se lokální koloniální instituce, na něž řada výzkumů odkazuje, staly nefunkčními
a proč nedokázaly plnit svou roli po pádu kolonialního panství. A proč se zdrojem
otroků stala právě Afrika.
Česká účast ve Stellenboschi byla celkem skromná – českou vědu zastupovalo
svými příspěvky šest vědců.
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Díky své účasti na třech posledních kongresech hospodářských historiků jsem
mohla stručně ukázat, jakou cestu urazily hospodářské dějiny na své cestě z Utrechtu
na jih, do jihoafrického města Stellenbosch. Tam se v červenci 2012 vydaly na tříletou
pouť na severovýchod, do japonského Kjóta. Sedmnáctý světový kongres historiků
2015 je přede dveřmi.
Antonie Doležalová
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