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Nations, cultures et sociétés d’Europe
centrale aux XIXe et XXe siècles. Mélanges
offerts à Bernard Michel, (ed.) Catherine Horel,
Paris 2006, Publications de la Sorbonne, 286 s.,
ISBN 2-85944-550-1

Roku 2005 oslavil své sedmdesáté narozeniny francouzsk˘ historik Bernard
Michel, kter˘ v letech 1985-2003 zavr‰il svoji univerzitní kariéru vedením katedry dûjin stﬁední Evropy na universitû Paris I Panthéon-Sorbonne. Jeho mnohaletá spolupracovnice Catherine Horelová se pﬁi této pﬁíleÏitosti obrátila na Ïáky
a pﬁátelé se Ïádostí o pﬁíspûvek do sborníku k poctû Bernarda Michela. Je k nûmu
pﬁipojena bibliografie Michelov˘ch prací, v nichÏ pﬁevládá zájem o dûjiny habsburské monarchie a speciálnû o dûjiny ãesk˘ch zemí v 19. a 20. století nad pozorností vûnovanou ostatním nenûmeck˘m oblastem stﬁední Evropy. Z Michelov˘ch
metodologick˘ch studií vyniká velká práce o národech a nacionalismech ve stﬁední Evropû.1 Proto patrnû poﬁadatelé sborníku oãekávali ze strany Michelov˘ch
kolegÛ a pﬁátel nejvût‰í zájem o tuto problematiku. V dopise, jímÏ se na nû obrátila v ﬁíjnu 2003 Catherine Horelová, byla otázka národÛ a nacionalismÛ ve stﬁední Evropû uvádûna jako první tematick˘ okruh pﬁedpokládaného obsahu sborníku. Jako dal‰í se nabízely sociální problémy mûst, kulturní a hospodáﬁsk˘ Ïivot
stﬁední Evropy a teprve na posledním místû vztahy Francie a stﬁední Evropy.
Na skuteãném obsahu sborníku, vydaného o více neÏ dva roky pozdûji, se v‰ak
projevila pﬁevaha snahy vût‰iny zúãastnûn˘ch autorÛ upozornit na ménû známá
fakta o rÛznorodé problematice stﬁedoevropsk˘ch kulturních oblastí od 17. do 20.
století nad zájmem o metody bádání. Tím jaksi odpadla problematika národnostního v˘voje, která je sice obecnû povaÏována za dÛleÏit˘ fenomén dûjin v‰ech stﬁedoevropsk˘ch kulturních oblastí, ale zároveÀ panuje názor, Ïe ji nelze odbornû
prezentovat bez jasnû zaujatého metodologického stanoviska. Nechci tím tvrdit,
Ïe v Michelovû sborníku napﬁíklad Jiﬁí Koﬁalka, kter˘ nespornû patﬁí k renomovan˘m odborníkÛm v otázce národnostního v˘voje habsburské monarchie a právem
povaÏuje Karla Czoerniga za v˘znamného zakladatele její národnostní statistiky,
nemûl zvolit jako pﬁíklad vztahu Franti‰ka Palackého k Czoernigovi otázku tzv.
zemského patriotismu. Jako ãtenáﬁ sborníku v‰ak pﬁiznávám jisté zklamání. Po
pﬁeãtení jména Czoernig v názvu Koﬁalkova ãlánku jsem se marnû tû‰ila, Ïe se

1 BERNARD MICHEL, Nations et nationalismes en Europe centrale XIXe-XXe siècle, Paris 1995.
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koneãnû setkám s hlub‰ím prozkoumáním metod studia otázky národních identit
obyvatelstva Rakouska v první polovinû 19. století. KoﬁalkÛv nûmecky psan˘ pﬁíspûvek je nicménû zaﬁazen do skupiny pojmenované poﬁadateli sborníku Národy
a národnosti spoleãnû s dvûma dal‰ími nûmeck˘mi ãlánky od rakousk˘ch historikÛ
Horsta Haselsteinera a Arnolda Suppana. Tématem obou je národnostní problematika pohledem spí‰e politologa neÏ historika. Haselsteiner uplatÀuje svÛj názor
na pÛsobení modernizace na stﬁedoevropské ãesko-nûmecké vztahy a Suppan na
bilanci a perspektivu Balkánu vytvoﬁené událostmi v Kosovu v bﬁeznu 2004.
Dal‰í nûmeck˘ ãlánek v Michelovû sborníku, zaﬁazen˘ do „ekonomického“ oddílu, je reakcí Roberta Lufta z mnichovského Collegia Carolina na star‰í práce Bernarda Michela o rakousko-uherském bankovnictví a zab˘vá se rolí finanãního sektoru v politice ãesk˘ch poslancÛ na ¤í‰ské radû na poãátku 20. století. Ostatní
pﬁíspûvky tohoto oddílu pocházejí od francouzsk˘ch historikÛ a rovnûÏ se t˘kají
finanãnictví. Jean Bérenger se zab˘vá moÏnostmi úvûru ve Vídni na poãátku vlády
Leopolda I. v letech 1657-1679, Alain Soubigou pﬁípadem Jaroslava Preisse v rámci
bankovnictví v Masarykovû âeskoslovensku, Agota Gueulletteová pronikáním
nûmeckého kapitálu na Balkán v 19. a 20. století. Na stﬁedoevropskou problematiku z oblasti kultury se omezují v oddíle nazvaném Kultury a spoleãnosti pouze dva
pﬁíspûvky: ãeské historiãky Mileny Lenderové o zjemnûní privátní sféry v Rakousku
v první polovinû 19. století podle svûdectví soukrom˘ch písemností ‰lechtick˘ch Ïen
a poﬁadatelky sborníku Catherine Horelová o národnostním sloÏení bratislavské
vy‰‰í spoleãnosti na pﬁelomu 19. a 20. století. Do zvlá‰tního oddílu pod názvem
Stﬁední Evropa v mezinárodních vztazích se ﬁadí rovnûÏ jen dva ãlánky: Piotra
S. Wandycze z Yaleské univerzity o polském diplomatovi z meziváleãného období
Aleksandru Skrzyƒském a Józefa Laptosa z Pedagogické fakulty v Krakovû o místu
stﬁední a v˘chodní Evropy v proevropském hnutí v letech 1949-1952.
Nejvíce pﬁíspûvkÛ bylo nakonec zaﬁazeno do úvodního oddílu Francie a stﬁední
Evropa, zatímco v pÛvodním projektu mûl b˘t tento oddíl na posledním místû. Petr
Vodopivec z Lublanû se zab˘vá osudem kraÀského jakobína, barona Siegfrieda von
Taufferer. MichelÛv nástupce na paﬁíÏské katedﬁe dûjin stﬁední Evropy Antoine
Marès vûnuje obsáhlou pozornost obtíÏnému pronikání Smetanovy opery Prodaná
nevûsta na francouzskou scénu. Do tohoto oddílu byl zaﬁazen i mÛj pﬁíspûvek
o nûkter˘ch pﬁíãinách bratﬁení se ãesk˘ch a francouzsk˘ch nacionalistick˘ch politick˘ch stran kolem roku 1900. Francouzsk˘ historik Jean-Paul Bled se zab˘vá politick˘m zákulisím zájmu prestiÏní paﬁíÏské Revue des Deux Mondes o Transylvánii za
první svûtové války. Tomasz Schramm z poznaÀské university vûnuje pozornost
francouzské vojenské misi generála Weyganda v Polsku roku 1920. ¤adu pﬁíspûvkÛ
ke vztahu Francie a stﬁední Evropy uzavírá slovenská historiãka Bohumila Ferenãuhová ãlánkem o slovenské vizi vztahu Francie k Malé dohodû v letech 1918-1925.
Pocta Bernardu Michelovi je tedy jakousi pﬁehlídkou „vûrn˘ch“ tématu i kated-
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ﬁe dûjin stﬁední Evropy na paﬁíÏské Sorbonnû. Pﬁedcházela ji ﬁada sborníkÛ
sestaven˘ch z pﬁíspûvkÛ z konferencí, které se vûnovaly stykÛm celé stﬁední Evropy ãi pouze ãesk˘ch zemí s Francií. K nejstar‰ím z nich patﬁí dvû zasedání Collegia Carolina v listopadu 1986 a v listopadu 1987, z nichÏ pak Ferdinand Seibt
a Michael Neumüller uspoﬁádali spoleãn˘ sborník.2 Tehdy jedinkrát pﬁi podobné
pﬁíleÏitosti se v úvodní stati ke sborníku Ferdinand Seibt zmínil o problému metody pﬁi zkoumání mezinárodních ãi mezistátních stykÛ rÛzn˘ch sociokulturních
oblastí. Ne‰lo mu pﬁitom jen o zji‰tûní fakt, n˘brÏ i o poznání, za jak˘ch podmínek tyto styky fungují. Od dob Seibtov˘ch se také málokdo zab˘val otázkou, proã
nûmecká historiografie „na‰i“ stﬁední Evropu ve vztahu k Francii naz˘vá stﬁedov˘chodní. Málokdo dnes jiÏ ví, Ïe jedinou konferenci o Francii a stﬁední Evropû
v âeskoslovensku uspoﬁádala Bohumila Ferenãuhová v pﬁedveãer rozpadu státu
v listopadu 1992 v Bratislavû. Sborník v ãeském i francouzském znûní byl vydán
aÏ v roce 1995.3 Tehdy se dostali ke slovu o francouzsko-stﬁedoevropsk˘ch stycích
sloven‰tí historikové, vÛbec se v‰ak nedostalo na historiky nûmecké. Za dva roky
nato vy‰el v PaﬁíÏi sborník z konference ve velkém stylu, kterou zorganizoval
Antoine Marès za podpory v˘znamn˘ch francouzsk˘ch slavistick˘ch center.4 Ani
tam se neobjevili nûmeãtí historikové, zato se jí úãastnili badatelé z rÛzn˘ch slovansk˘ch zemí se zájmem spí‰e o umûní a literaturu neÏ o politické dûjiny. Podobnû i sborník z konference uspoﬁádané dlouholetou paﬁíÏskou vysoko‰kolskou uãitelkou bohemistiky Hanou Voisine-Jechovou sv˘m zájmem o literární kontakty
smûﬁoval zcela jinam, neÏ byl pÛvodní obraz ãesko-francouzsk˘ch stykÛ pûstovan˘ch od dob Ernsta Birkea v stﬁedoevropské nûmecké literatuﬁe.5 MichelÛv nedávno vydan˘ sborník tak ve srovnání s uveden˘mi publikacemi mÛÏe slouÏit ke zji‰tûní, Ïe se sice nûmecká historiografie stále zajímá o otázku ãesko-francouzsk˘ch
stykÛ, ale odklání se od témat 19. století k souãasnosti, od politick˘ch otázek
k dûjinám umûní a literatury, a do jisté míry i ztrácí zájem o metodologii ve prospûch popisu faktÛ. A pokud se t˘ãe vûdeckého dorostu, zdá se, Ïe vût‰í zájem
o tyto otázky nalezneme spí‰e u mlad‰ích historikÛ francouzsk˘ch a nûmeck˘ch
neÏ u ãesk˘ch ãi slovensk˘ch.
Pavla Horská
2 Frankreich und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Beiträge zum französichen Einfluss in
Ostmitteleuropa, hrsg. von FERDINAND SEIBT, MICHAEL NEUMÜLLER, München 1990.
3 Francúzko a stredná Evropa. VzÈahy medzi Francúzkom a strednou Europou v rokoch 1867-1914. Vzájomné vplyvy a predstavy, (ed.) BOHUMILA FERENâUHOVÁ, Bratislava 1995.
4 Paris „capitale culturelle“ de l’Europe Centrale? Les échanges intellectuels entre la France et les pays de l'Europe médiane 1918-1939, (edd.) MARIA DELAPARRIERE, ANTOIN MARES, Paris 1997.
5 Images de la Bohême dans les lettres françaises. Réciprocité culturelle des Français, Tcphèques et Slovaques,
(ed.) HANA VOISINE-JECHOVA, Paris 2004; ERNST BIRKE, Frankreich und Ostmitteleuropa
im 19. Jahrhundert. Beiträge zur Politik und Geistesgeschichte, Köln-Graz 1960.

