
1 

 

Oponenský posudek na disertaci Jakuba Izdného: Dějiny střední Evropy jako jednotného 
prostoru v dlouhém 10. století, 365 str. textu, 112 str. soupisu pramenů a literatury. 

Vymezení tématu práce je ambiciózní. Jde o výzkumný projekt, který se snaží pojmout 
začátky střední Evropy 10. století nově, s vědomím, že existuje řada nových badatelských 
podnětů a výsledků, které přinášejí medievistické obory - archeologií středověku počínaje a 
historickou lingvistikou konče. Dále jde o pokus, který by překonal parciální vidění 
středoevropského tématu v jednotlivých národních historiografiích a formuloval nový 
vyrovnaný obraz „zrodu“ střední Evropy, který by platil alespoň pro jednu badatelskou 
generaci (Le Goff). Toto vymezení problému vyvolává řadu zvědavých otázek, např. jak 
účinně separovat vidění národních historiografií a nahradit je objektivními badatelskými 
nástroji za stavu, kdy disponujeme zkušenostmi s konceptem jednotné evropské učebnice 
nebo pokusem o jednotnou koncepci mezinárodního projektu Střed Evropy okolo roku 1000. 
Jiný otazník představuje formulace, že v rámci výzkumu 10. století přebírá vedení výzkumu 
historie po archeologii, když se dále v textu o pramenech dočteme, že autor naprosto správně 
usiluje o vyrovnanou interdisciplinaritu. 
 Jako historik autor samozřejmě začíná vymezením zájmu o prameny písemné a staví 
se za jejich nové čtení, tedy hledání nových aspektů jejich interpretace. V této souvislosti 
předkládá výtečně poučený přehled poznatků ke středoevropskému 10. století, který hovoří o 
jeho zvládnutí pramenné a literární rešerše. Eviduje i živé diskuse, např. týkající se začátků 
Břevnova, pokusů o novou interpretaci Canapariovy legendy, o nové vidění christianizace 
Polska atd. Snad poněkud opatrnější formulace by byla vhodnější při rozmělňování hranice 
mezi prameny úředními a narativními a do přehledu hmotných pramenů doporučuji zařadit 
architekturu a umělecké artefakty. 
 Jakub Izdný uvažuje nad výpovědní synergií všech druhů pramenů a opět zdůrazňuje 
interdisciplinární/holistický princip výzkumu. Tento jeho postulát není ani dnes úplně 
obvyklý a je cenný, zejména opět v konfrontaci s poznáním, že národní historiografie nejsou 
nezaujaté. Překvapuje ale, že jako příklad mu slouží české přezírání moravské tendence 
spatřovat kontinuitu jevů od Velké Moravy k ranému středověku – zejména při sledování 
vývoje církevních institucí. Především hledání této kontinuity totiž není nesubjektivní. Stejně 
tak není objektivní (ani při opuštění konfesního vidění) vidění panovnických českých 
osobností 10. století. 
 Cenné je, že autor rozbory domácí literatury doplňuje exkursy po polském, 
maďarském, německém a rakouském badatelství, i informačním rozhlédnutím po evropské 
literatuře vůbec. Své místo mají v konstrukci práce sumarizace představ o tom, co je střední 
Evropa a jak byly konstruovány protostáty rodící se v 10. století u nás, v Polsku a Uhrách. 
K úvahám o jiném vidění těchto raných stádií státních organizací a ke kritice 
středoevropského modelu dodávám to, že je jenom logické, pokračuje-li diskuse o něm. 
Přesto, Slámovy hypotézy o zárodečném přemyslovském území jsou opřeny o prameny, 
jádrem jsou lokality, které jsou Přemyslovcům připisovány. Popis sjednocování země za 
Boleslavů se opírá o další důležité zjištění, že vedle zanikajících starých regionálních hradů 
vznikají hrady stejné kvality opodstatněně připisované rozšiřující se přemyslovské správě. A 
v tomto bodě skutečně probíhá revize archeologického pramenného fondu, která může 
podstatným způsobem do celé hypotézy zasáhnout – je však třeba počkat na její výsledky. 
Jinak téze, že přemyslovské území a pak celý stát byly proloženy hrady, které umožňovaly 
správu (a pohyb v ní), není nová. O podobné velikosti zárodečných rodových území by mohly 
svědčit např. podobné údaje o velikosti družiny, kterou disponovali Přemyslovci, Arpádovci, 
Piastovci a konec konců i Rurikovci, jak se nedávno zajímavě povšiml Petr Stěfanovič. Že 
rozložení hradů sloužilo ke správě země a k výběru všech forem daní, je rovněž jasné. 
Nicméně i současná diskuse o hradské soustavě a tzv. služebné organizaci je součástí hledání 
nových řešení. Svou hodnotu podle mne má i nadále představa christianizace země opírající 
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se o systém hradů, přičemž jinou kvalitu bude jistě mít správa státu budovaného a státu 
expanzí rozšiřovaného. Termín lineární říše, který autor užívá, je asi vhodný zejména pro 
první fázi protostátu druhého typu. 
 Značnou pozornost autor věnuje vysvětlení svého dlouhého 10. století a lze mu 
přitakat, že změny konce 9. století a série krizí prvních čtyř desetiletí století 11. jsou pro jím 
signalizovaný nový narativ dějin vznikající střední Evropy vhodnými limity. Možná bych ale 
jenom pro pořádek připomněl, že pojem narativ zdůrazňuje subjektivní prvek líčení a 
vysvětlení. 
 Dalším autorovým úkolem je hutná sumarizace středoevropských dějin, v níž 
samozřejmě některá témata vyvstávají s větším důrazem, některá – v souladu s konceptem 
líčení – ustupují. Celek je imponující syntézou založenou na detailní znalosti pramenů a 
literatury. Nemůže se ovšem obejít bez řady hypotéz, např. o možné souvislosti Mojmíra II. a 
Svatopluka II. s bitvou u Bratislavy nebo o jihočeském protostátním projektu, který k úlevě 
Přemyslovců zadusili Maďaři. V celku, v němž probíhá diskuse, se samozřejmě míhá řada 
diskusních témat, která je nesnadné sledovat detailně. Takže např. události spojené 
s nástupem Otonců výborně souvisí s tím, že Ludmila a Drahomíra pocházely ze sousedství 
Sasů. Ale mezitím Petr Meduna přišel se zajímavým návratem Ludmilina mělnického původu 
- který ostatně Jakub Izdný v dalším textu rovněž reflektuje. Diskuse by se mohla vést o době 
udělení ostatků sv. Víta Václavovi, o významu obdarování řezenského biskupství v roce 950 a 
o smyslu Thietmarovy správy o převzetí Čech bavorským vévodou, o návrhu datovat smrt 
Boleslava I. znovu k roku 967 (v souladu s Kosmou) atd. Témata česká se v Izdného líčení 
stávají organickou součástí dějin střední Evropy. Karolínská a otonská říše jsou jeho 
konstantou – logicky i pro množství a kvalitu dochovaných pramenů – velmi parátně však do 
tohoto líčení vstupují jeho další prvky, kterými jsou uherský stát a s ním spjaté výboje, které 
až do bitvy u Lechu zásadním způsobem ovlivňovaly až limitovaly středoevropskou politiku a 
vývoj. Stejně tak významnou měrou vstupuje na jeviště polský vývoj, i když alespoň zpočátku 
nelze příliš rozšířit „vstupní data“, jakým je např. christianizace rodícího se státního prostředí 
a první kroky směřující k ranému státu (v souvislosti s tím si autor logicky všímá např. úvah 
polských historiků o obnově starých a budování nových hradů nebo interpretce listiny 
Dagome iudex. Správný je poukaz na podobné „zakladatelské“ tahy - v Polsku Měška I., na 
Velké Moravě Svatopluka, v Uhrách Štěpána I. využívající pro zajištění raných podob jejich 
útvarů politickou a církevní záštitu). I tady je možné leccos dodat, např. připomínku současné 
polské diskuse o vztahu českého a polského prostředí, v jejímž rámci jde o polský vývoj 
propojený daleko více s prostředím Říše než s českým prostředím (Sikorský). Tematickou 
sponu v této souvislosti představuje osoba biskupa Vojtěcha, jak ve vztahu k českému 
prostředí, tak k polskému (zde samozřejmě ve spojení s hagiografickou idelizací) i uherskému 
státu, kde (jak Izdný správně uvádí) není Vojtěch k osobě Štěpánově křtitelem, ale daleko 
spíše mu uděluje biřmování. Tyto události souvisejí s razantním pohybem okolo roku 1000, 
kdy nové středoevropské státy (Polsko a Uhry) získávají metropole i významné panovníky, 
české země upadají do těžké krize. Vedle existujícího biskupství v Praze a v Poznani tehdy 
vznikají zcela nové body v Hnězdně a Ostřihomi (včetně řady dalších biskupství), přičemž 
tzv. moravské biskupství zůstává stále hypotézou, včetně autorem zmiňované „uherské“ 
možnosti. Mnoho nejasného je spjato s prvními benediktinskými kláštery, které hrají mimo 
jiné významnou christianizační a správní roli. První čtyři pražští biskupové jsou benediktini a 
i uhersko/česko/polské církevní a monastické konotace nesmírný vliv prvních klášterů 
potvrzují. Z těchto a dalších důvodů nepovažuji pravděpodobné, že pražský Břevnov na konci 
10. století fakticky zanikl, jak Izdný na základě současné diskuse připouští. Ostatně historie 
Miedzyrzecze a vztah ke svatým pěti bratřím a sv. Romualdovi existenci pražského Břevnova 
podporují. Velmi podařená je autorova analýza začátku středoevropského 11. století, s 
„šachovými partiemi“ mezi Jindřichem II., Štěpánem a Boleslavem Chrabrým, v nichž účast 
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Čech chybí. Za velmi nosnou považuji jeho konstataci, že polský a uherský koncept budování 
státu ve vztahu k říši je velmi podobný. Podobně uvažoval Dušan Třeštík o konstrukci 
středoevropských států podle příkladů karlovské říše.  
 Po analytické sumarizaci „politických“ dějin střední Evropy autor přistoupil ke 
kapitole komparativních dějin politické moci. Nejprve se zamýšlí nad možnostmi poznání 
předstátních společenských útvarů a dochází k třeštíkovskému pojetí Čechů jako entity viděné 
z říšského zahraničí jako celek (k výskytu samotného pojmenování Čechů připomínám ještě 
Cihu-Windones Kroniky moissacké a rozšiřuji tím prostor pro hypotézy). Myslím, že 
jednoznačně správná je úvaha o podílu elit na struktuře moci, která v souvislosti s počtem 
„českých“ knížat nutí k úvahám o regionalizaci moci v Čechách a zároveň o dobře 
fungujících mechanismech organizace země např. v případě vojenského napadení (autor se 
přiklání spíše k pochybnosti o jeho existenci). Tyto elity byly jistě určující, přesto si myslím, 
že automatický předpoklad dědičnosti jejich moci projevující se např. ovládáním hradů není 
na místě (civitas Wistrachi). Jde zejména o dlouholetý archeologický spor, zda odznaky moci 
v hrobech jsou důkazem této dědičnosti nebo zda jsou snímkem okamžitého mocenského 
rozehrání (je dítě s miniaturami zbraní dědičně predestinováno k převzetí otcovy moci nebo je 
dětská výbava odrazem momentálního postavení jeho otce?; viz správný postřeh o roli 
předáka v pohanské společnosti – pozn. 1096). O jak složité téma jde, připomene autor 
Kristiánovým sněmovním polem, které bych bránil proti diskvalifikaci poukazem na 
Widukinda. Zároveň se ptám, zda v roce 895 skutečně stála v čele kmene Čechů dvě knížata a 
k roku 890 doporučuji změnit formulaci, že Svatopluk obsadil Čechy – šlo spíše o vyřešení 
kompetenčních vztahů mezi Arnulfem a Svatoplukem. „Kmenovou koordinaci“ autor 
připomíná hned v následující partii věnované maďarské společenské organizaci a konstatuje, 
že prameny k polským „kmenům“ neexistují. Dobré by bylo vysvětlit, co rozumí pod pojmem 
polyarchie? Stejně tak se táži, proč jsou Slavníkovci spíše vzbouření družiníci?  A naopak 
velmi podnětnou myšlenkou je podle mne, že Widukind hovoří o tažení proti Dalemincům a 
Havolanům v souvislosti s taktikou útoku proti centrálnímu hradu. Pozorování, že v různých 
dalších kontextech je zřejmý tah k monarchii, by rovněž zasloužil analýzu. A předpokládáme-
li axiomatickou úctu k těm, kteří vládnou, kolik takových axiomatizujících mýtů asi muselo 
zaniknout bez povšimnutí? Celkově se domnívám, že tato kapitola je velmi hypotetická a 
diskusní (srv. např. úvahy o mýtické předurčenosti k vládě). Úvahy o přistoupení na 
křesťanskou víru jako legitimačním kroku jsou jistě správné, stejně tak třeba je ale 
připomenout, že christianizace sousedů byla v očích již křesťanských panovníků povinností a 
zároveň službou vedoucí ke spasení. Průběh Bořivojova křtu přesně odpovídá misijním 
bavorským návodům jak na získávané proselyty patřičně tlačit. Stejný princip obsahuje např. 
Conversio Bagoariorum atd. Vztahy s říší byly v mnohém definovány právě tímto principem, 
i když jistě hrály mnohdy prim záležitosti mocenské a ekonomické. Správné je autorovo 
pozorování, že etnické hledisko většinou nehrálo zásadní roli a že to dokládají zejména sňatky 
ve vrstvách nobility nebo předpokládaná přítomnost mezinárodního kněžstva, různých 
specialistů atd. Přesto bych váhal před termínem multikulturní atmosféra v rámci státní 
organizace. Myšlenka externího původu vládců ovšem není mrtvá, v současnosti se ozývá 
(podle mne neoprávněně) z řad genetiků. Na místě je autorova poznámka, že přes tendence 
zapojování elit vznikajících států do říšských mocenských struktur, je nutné konstatovat, že 
žádný pramen tyto entity nenazývá součástí Říše. Zajímavý je autorův návrh používat pro 
charakteristiku vztahu středoevropských vládců k říšským panovníkům termín amicitia, jako 
v každé „terminologické“ úvaze jde ale o přesnou definici pojmu a jeho uznání badatelskou 
komunitou. 
 Quedlinburský sněm je jistě významným krokem v programu střední Evropy, ale jeho 
cíle se silně redukovaly v neustálých paralelních konfliktech, takže bych nebyl tak nakloněn 
despektu vůči roku 1000. Jistě, vývoj událostí byl silně ovlivněn smrtí Otty III., nicméně 
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pokud v karolínském vidění je Říše spojenými entitami Germánie, Galie a Itálie, je otonský 
program okolo roku 1000 (alespoň teoreticky) deklarací spojení Germánie, Říma, Gallie a 
Sklavinie (Reichenavský mistr, Evangeliář Otty III.). Namístě je Izdného poznámka, že česká 
krize vylučující Čechy z otonského programu vlastně vypukla až po roce 1000, přesto se 
domnívám, že arcibiskupství pro Prahu nebylo reálné. Rovněž je jasné, že obnovení Imperia 
Romana na křesťanských principech je spjato již s Otou I. 
 Zcela s autorem sdílím názor na hradský a velkofarní systém, zejména v poukazu na 
absenci alternativních návrhů. Nesouhlasil bych ale s konstatací, že zákonodárství je výlučně 
christianizační element, a to s poukazem na Leges barbarorum. Zásadní diskusi podle mne 
vyžaduje téze, že říše (jako forma raného státu) může být soukromým podnikem elity bez 
kontaktu s tradičním zemědělským obyvatelstvem. Téze, že jakýsi protostátní model vznikne 
na zeleném drnu navzdory nebo paralelně starším strukturám podle mne neodpovídá 
pramenům. Stejně tak je těžko hájitelná téze, že v době „české“ krize po roce 1000 se knížata 
ještě nepokusila převzít vládu nad prostým obyvatelstvem. 
 Velmi významná je kapitola o duchovních dějinách střední Evropy 10. století. I v ní se 
setkáme s odvážnými tezemi. Např. že pohanský systém polabských Slovanů vznikl jako 
reakce na saské křesťanství, protože je to součástí akulturačních reakcí pohanství na 
křesťanství. Naopak téze, že předstátní formy organizace společnosti a jejího náboženství 
vychází z jakési antropologické konstanty, je zřejmě nosná (viz Modzelewski). Ale není téze 
o Boleslavu I., který držel pevně v rukách stát, christianizaci a společnost, v kontradikci 
k představě soukromého státu v rukách vrstvy elity? Zcela souhlasit lze naopak o roli 
benediktinů při christianizaci střední Evropy. Role předklášterních mnišských komunit je 
přitom dosti pravděpodobná, bude však třeba znovu promyslet (a vyvrátit) námitky, které 
k začátkům benediktinů v Čechách, ale i v Polsku a Uhrách zformuloval Petr Kubín. Pokud 
jde o staroslověnský obřad – opatrnost je namístě, i když jeho existence (zejména užívání 
staroslověnštiny jako liturgického a literárního jazyka) je nezpochybnitelná. Těžko ale 
předpokládat, že by nějaký související významný velkomoravský vliv dosáhl do Čech doby 
Bořivojovy, např. masivní přítomností kněží. Jakýsi kulturní vliv doprovázející tyto procesy 
nepochybně existoval, je však třeba posuzovat jej střízlivě (třeba v souvislosti s rotundami 
v Čechách: viz problém prvního levohradeckého kostela, tzv. slavníkovských kostelů atd.). 
Otázka obsahuje řadu dílčích problémů, např. jaký Vyšehrad se odráží v prokopských 
legendách, jaká byla role tzv. translací kněžny Ludmily a knížete Václava, bavorské a české 
tradice příchodu křesťanství atd. Celkově lze ale s autorem souhlasit, že sledovaný proces 
christianizace souvisel zejména s elitami. 
 S Jakubem Izdným budeme jistě souhlasit i při formulaci významného tématu – 
ekonomické stránky vzniku středoevropských států a jejich christianizace. Při bližším pohledu 
však také zjistíme, proč se tomuto aspektu příliš mnoho autorů nevěnuje. Pramenná základna 
je velmi omezená. Např. velké depoty mincí jsou samozřejmě důležitým pramenem, ale je 
otázka, zda opravdu natolik četným, aby byl rozhodující pro odpověď na otázky, kdo je jejich 
majitelem, jakou roli hrála mince na konci 10. století (daně, dálkový obchod?) atd. A byly to 
opravdu tak velké sumy, když víme, otrok stál ještě v 11. století 300 denárů? A je překvapivá 
jejich kumulace na konci 10. a zač. 11. století? Na druhou stranu je třeba s autorem souhlasit, 
že dnes známé depoty jsou jenom zlomkem počtu původně uložených pokladů. A co další 
mechanismy, jako stále diskutovaná služebná organizace, vývoj desátku – nebo byla 
počáteční církev opravdu zcela v režii panovníka atd.? 
 Hrady je skutečně nutné počítat k základním stavebním kamenům státu a jeho 
organizace, jejíž součástí jsou pochopitelně dálkové i lokální komunikace. Budování hradů a 
jejich údržba (a komunikací také) byly jistě velkým úkolem a odkaz na Widukindovu zprávu 
o usedlých sedlácích jako pracovních silách je cenný, stejně jako údaj o tom, že osm výrobců 
mohlo uživit jednoho nevyrábějícího. Neméně cenné jsou ale zprávy Kosmovy a dalších 
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kronikářů o tom, jak vojsko (nebo i další vrstvy společnosti, viz causa Spytihněv, který ještě 
jako žatecký údělník staví se svými lidmi hradbu u kláštera sv. Jiří) v krátkých lhůtách buduje 
nebo obnovuje pevnosti. A vůbec co související otázka zemských robot a veřejných prací 
(cesty, mosty atd. a trvalé úsilí o exempce)? Otázka daní je skutečně velmi složitá, ostatně 
mince se pro 10. století spojuje především s tímto účelem, jinak je ale třeba počítat s výběrem 
naturálních produktů. Autor staví správnou otázku, jak by asi vypadala účinná správa 
obrovského státu Boleslavů, aby tyto daně dokázala vybírat pravidelně. Stejně tak správně 
konstatuje, že oblasti tradičních zisků (otroci, med, vosk, cín, kožešiny, kořist, clo) musela 
více než doplňovat domácí ekonomika umožňující existenci obyvatelstva i elit. Stejně tak 
správné je promítat ekonomiku doby do procesu christianizace. V tom případě se ale otevírají 
další kapitoly, které je třeba zapojit do argumentace, jako je systém „vlastnické církve“, jak 
Izdný říká. Kněžská manželství jako prostředek k uživení kněží se opírá o jediný pramen a je 
spíše anekdotickým prvkem. Na druhou stranu podpora misií z mateřských institucí je velmi 
reálný prvek projevující se např. ve spojování misijních biskupství a benediktinských klášterů. 
Jistě, stavba kostelů, jejich výbava a výchova kněží byly nákladné, kněžské školy této doby 
však nejsou reálné. 
 Disertace Jakuba Izdného je významným příspěvkem ke studiu středoevropského 
raného středověku. Jeho metoda synoptické komparace vzniku a vývoje raných států, 
společností a kultur v českých zemích, Polsku a Uhrách je velmi efektivní při formulaci 
klíčových bodů tohoto vývoje a sledování jeho souvislostí s vývojem sousední Říše. Na druhé 
straně autora často vede k rozvíjení hypotetických úvah o možném (které se jistě stanou 
předmětem diskusí o jejich sepětí s prameny) a k formulaci odvážných závěrů o soukromých 
projektech státu, o skutečném státu ve druhé etapě raně středověkého vývoje ve střední 
Evropě, o bohatém myšlenkovém světě křesťanství, které získává neofyty (aniž by byla řeč o 
křesťanství jako ideologii strukturované společnosti státu) atd. Tato diskuse je ale logickou 
součástí každého pokusu o nalézání nových cest. Jakub Izdný své hledání opírá o výbornou 
znalost pramenů a literatury a o osvědčený nástroj srovnávací analýzy. Jeho disertaci plně 
doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako „prospěl“. 
 
 
 
V Praze 31. 8. 2019                                              prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.  


