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Oponentský posudek dizertační práce Dany Procházkové „Nacionální ideje doby 

barokní – v díle Hermanna Conringa a Bohuslava Balbína“, Praha 2010, FHS UK 

 

Nejširším rámcem dizertační práce Dany Procházkové je zjednodušeně řečeno nacionalismus v raném 

novověku, v době, kterou s existencí moderních nacionálních konceptů stejně jako moderních národů 

nejsme zvyklí spojovat. Nelze však říct, že by se dějepisectví jak české, tak zahraniční problematice 

skupinové, tedy i národ(nost)ní identity a identifikace či patriotismu/vlastenectví nevěnovalo. Autorka 

práce k předchůdcům, kořenům i formování moderního nacionalismu zná a cituje (zejména v úvodní 

kapitole na s. 14-16), při analýze a interpretaci svých pramenů však vychází spíše z antropologického 

pojetí vlastního a cizího, resp. čistého a nečistého, potažmo nebezpečného, nepřátelského (mj. Mary 

Douglas). Skupinové vymezování se vůči „druhému“ je zde evidentně chápáno jako základní 

(antropologická) vlastnost jakýchkoliv lidských společenství, která se sama organizují a reflektují. Lze 

souhlasit rovněž i se (spíše implicitním) východiskem Procházkové, že totiž vymezování se vůči jiným 

„národům“ zakládalo již hluboko před rokem 1800, tedy i ve středověku „národní identitu“ (s. 310 

„středověké a humanistické pojetí národní identity“; s. 12 ,národní tradice národů‘ v době před 17. 

stoletím). Autorka tuto identitu hledá především v historiografických textech, postuluje však jejich 

vliv na široké vrstvy negramotného obyvatelstva (s. 11). Jejím cílem není dokázat existenci moderního 

nacionalismu v předindustriální době (tamtéž), nýbrž se ptát, do jaké míry jí zkoumaní autoři-

historiografové pokračovali „v národních tradicích svých národů“ (existenci národů jakož i jejich 

tradic v době předchozí tedy přepokládá). Přesto Procházková připouští v závěru sdílení představ o 

(národním) společenství a sounáležitosti prostřednictvím výchovy a ostatní společenské indoktrinace, 

jinými slovy hovoří o obyvatelstvu („barokních Čech“, ale i německých zemí) coby o „imagined 

communities“ (s. 313), kterýžto Andersonův pojem je s moderním nacionalismem podstatně spojen. 

Jak dále ukáži, právě souvislost historiografických textů, „sociální reality“ a nacionální identity 

velkých skupin obyvatelstva je nepříliš přesvědčivým místem posuzované práce. 

Text se kromě úvodu a závěru rozpadá na dva velké oddíly, nazvané „Německo“ a „Čechy“. Jim 

dominují postavy a texty Hermanna Conringa na jedné a Bohuslava Balbína na druhé straně. (Osobě 

Balbína je přitom věnováno nepoměrně méně místa – 10 stran, než představení Conringa – zhruba 55 

stran.) Pramenný korpus je v obou částech ale podstatně rozsáhlejší, autorka sleduje, jak o kategoriích 

spojených s německým, resp. českých národem pojednávaly prameny antické, jak původ a historii 

těchto národů zpracovávaly středověké kroniky a jak humanističtí učenci. Tento postup, kdy jsou 

analýze Conringových a Balbínových textů vždy předřazeny pasáže věnované dějepisné tradici, z níž 

oba čerpali, je pochopitelný a jediný možný. Citelně však postrádám představení (a pojmenování) 
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metody, použité v práci. Zkoumané historiografické a státoprávní texty Procházková zjevně chápe 

jako určité rezervoáry v podstatě ucelených nacionálních idejí Balbína a Conringa, resp. jako zdroj 

materiálu pro jejich rekonstrukci. Jde tedy o metodu historicko-sémantickou, méně už dekonstrukci 

textu či diskurzivní analýzu. Zvolené kategorie nejsou zcela téže analytické úrovně (statečnost by tak 

mohla patřit mezi ctnosti, „boj za svobodu“ není vlastnost a nemusí nutně implikovat 

svobodomilovnost). Tyto kategorie nevycházejí ani tak z toho, jak se o předmoderní národní 

stereotypizaci psalo v dosavadním bádání, Procházková je spíše vyvozuje z narací o vymezování 

národa vůči ostatním, o boji za jeho existenci v rané historické době, jejími slovy s obranou a 

legitimizací jeho „sociální reality“. Tato nesnáz je podmíněná šíří a jistou dobově podmíněnou 

rozbíhavostí zkoumaného materiálu – jen malá část textů výslovně srovnává a hodnotí jednotlivé 

národy (Conringův Examen, kap. 3), většina z historiografických spisů danou pospolitost 

charakterizuje prostřednictvím líčení jejích osudů. Zejména v případě textů vztahujících se 

k německým zemím by bylo bývalo záhodno rozebrat více to, jak je v nich postulována/konstruována 

souvislost mezi starověkými a středověkými Germani a soudobými Němci. Důležité by bylo také 

vědět, na jaký okruh osob se váží označení jako „německý“ národ v 16. a 17. století – zatímco Luther 

hovoří v citátu o různých „německých národech“, píše se v textu vzápětí o různých elementech 

„německého národa“ (s. 113). Podobně i Conring zmiňuje různé germánské národy (Frísy, Sasy, 

Bavory), ale i obyvatele rakouských zemí (s. 124-125). Právě na pravděpodobně nejednotné, možná i 

libovolné užívání „národní“ terminologie a její vnitřní protikladnost by se textová analýza měla 

zaměřit především, protože texty jsou – na rozdíl od za prameny tušené skupinové identity – to jediné, 

co máme k dispozici. K označování postojů a hodnocení coby nacionalistických by autorka obecně 

měla přistupovat uvážlivěji a diferencovaněji a nespoléhat na sekundární literaturu různých 

metodologických východisek (srov. „nacionalistické tendence autora“, Huttena na s. 70). 

Dříve než se podrobněji podívám na způsob práce Procházkové, zastavím se u jejích závěrů. 

„Německými projevy vlastenectví“ v titulu 6. kapitoly zjevně nemyslí to, jak o formování německého 

národa a jeho charakteristikách pojednávaly zkoumané texty, ale i postoje a identitu obyvatelstva 

protestantských zemí. (Facit: Tacitovo „germánské“ je v následné recepci ztotožněno s německým, 

Conring středověkou římskou říši identifikuje jako německou a základy německé identity tvoří rovněž 

představa o nesmíšenosti a prvotnosti osídlení území. Kladné vlastnosti starých Germánů jako odvaha 

a statečnosti, čistota manželství a přísná výchova byly aktualizovány protestantismem.) Není 

překvapivé (a stálo by za obecnější úvahu), že i v Balbínově podání (kap. 12) jsou Češi, lišící se od 

ostatních národů včetně Moravanů v první řadě jazykem, národ ctnostný. Koncepci poměru Balbínova 

díla a národní identity – a v obecně vztahu zkoumaných textů a sociální skutečnosti – však pokládám 

za velmi zjednodušující, ne-li naivní. Sporné je už to, jestli až s procesem novověké modernizace 

došlo k silnějšímu ovlivňování morálky jednotlivců, „kteří internalizovali obecně uznávaná morální 

pravidla a své chování řídili podle nich“ (s. 301). Sdílení principů společenského soužití a představ o 

společenství je přece vlastní všem lidským komunitám a nemá nic společného se zdůrazňováním 
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sociální konformity „řádného poddaného a křesťana“ v raně novověkých normativních pramenech 

(potažmo s konfesionalizací, sociální disciplinací apod.). Na s. 251 dále čteme o tom, že „stanovení 

ctností jako vlastních svého národa [sic!]“, tedy něco, k čemu docházelo v textech, mělo „vést 

k utvrzení sociální kontroly“; v podobném duchu „Vyzdvihování kladných ctností a kritizování 

negativních [může být ctnost negativní? P.H.] jako alkoholismus měly ovlivňovat chování 

jednotlivců“. Autorka také tvrdí, že „[j]ednotlivé ctnosti popisované v Balbínově díle se tak stávaly 

ověřeným zdrojem informací, a tak i vzorem chování pro obyvatele Českého království“ (s. 253), toto 

tvrzení však podkládá pouze paušálním odkazem na náboženskou propagandu a indoktrinaci, na snahy 

intelektuálů a kazatelů. V nejistotách vyvolaných konfesionalizací Balbín podle Procházkové 

v českém kontextu „vymezil sociální realitu vůči protestantismu“, jejímu nepříteli [?], resp. „[k]ultem 

svatého Václava byla zakotvena existence této sociální reality“ (s. 254). Obdobně vyznívá závěr, že 

(Conringovy a Balbínovy) dějiny, vyzdvihující národní ctnosti, a „popis sociální reality přispěly 

k vytváření moderní společnosti, ve které došlo k internalizaci morálních pravidel a vytvoření nové 

národní společnosti“ (s. 311). Odhlédneme-li od složitosti a obtížné historické zachytitelnosti 

identitotvorných procesů, přijde mi poměrně odvážné vyjadřovat se na základě latinských 

historiografických textů o utváření národní identity veškerého obyvatelstva, zvláště chybí-li 

dokumenty právě jeho sebevnímání a –vymezování.  

Procházkové pojetí národní identity je navíc poměrně totalizující a statické, není (explicitně) 

konfrontováno s obsáhlou historickou, sociologickou i antropologickou literaturou k tématu, mj. s 

konceptem spíše procesuální a neustálé identifikace („vyjednávání“, jehož součástí by v rámci „učené 

republiky“ mohly být právě Conringovy a Balbínovy texty). Nepřipouštějí se ani identity jiné, 

konkurující, například náboženské; protestantská identita u Conringa a katolická u Balbína tak do 

národní identity jaksi vplouvají a nepřesahují ji. Bez uplatnění předem definovaných metod tak práce 

chce dokázat, že národní identita konstruovaná v Balbínově a Conringově díle (v „barokní 

historiografii“) překonávala tradiční patriotismus (směrem k nacionalismu modernímu) a ovlivňovala 

sebevnímání obyvatel českých, resp. německých zemí.   

V závěru práce staví autorka Balbína a Conringa do protikladu vůči středověkému a humanistickému 

dějepisectví coby reprezentanty (před)vědecké metody, kriticky hodnotící prameny podle blízkosti 

k referované události a oprošťující dosavadní historické poznání od smyšlenek. Pro toto poměrně 

radikální přehodnocení barokní historiografie neuvádí autorka dostatečné množství konkrétních 

důkazů, spíše jde o její spekulaci. Mezi barokní dobou a pozitivismem 19. století (s. 311) také opomíjí 

zmínit osvícenství a v jí zkoumané souvislosti zejména Dobnerovu kritiku Hájka. Není ani jasná role 

Balbína (a Conringa) ve vztahu k nové národní identitě. Byli coby kritičtí učenci jejími tvůrci či 

alespoň spoluovlivňovali její utváření? Nebo jsou jejich texty pouze příklady dobového 

intelektuálního konceptualizování úlohy národního/zemského společenství? Následující věta ze závěru 

ilustruje tuto neujasněnost: „Česká národní identita tak v době barokní navázala na středověké a 

humanistické pojetí národní identity a dále rozšířila a „vědecky“ založila vlastní pojetí dějin“ (s. 310) 
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– byla to tedy identita, která Balbínovým prostřednictvím nově pojala národní historii? Na to, že si 

autorka teoreticky neujasnila poměr mezi (bezbřehou) identitou a historiografickými texty poukazuje i 

tato věta: „Nově se objevivší a vybuchující [!] národní identita, podpořená frustrujícími zkušenostmi 

třicetileté války, a její sjednocující idea německého národa a jeho věčné existence se stala tvůrčí ideou 

pro vytváření německých dějin a výklad pramenů, podrobený historické kritice“ (s. 93) – byla to tedy 

znovu identita s její ideou [?!], která se stala ideou pro vytváření, tj. psaní dějin? Nebylo se spíš psaní 

a sdílení historických příběhů podílelo na formování vědomí společného osudu a sounáležitosti, tedy 

identity?  

Analyticky ne příliš přínosným způsobem je v dizertaci rovněž užíván pojem „sociální realita“. Píše-

li se v úvodu (s. 7) v antropologické souvislosti o „zdůvodnění“, „potvrzování“ případně o „vytvoření“ 

sociální reality, myslí se tím zřejmě společenské uspořádání, instituce a pravidla soužití, které měly 

být legitimizovány dějepisectvím (takto je tento pojem definován i na s. 222). „Českou sociální 

realitu“ zřejmě jako specifický společenský řád „vymezuje vůči cizincům“ i Dubravius (s. 225), zde je 

to ovšem něco, co se děje v textu. V následujících řádkách se ale z „narušování sociální reality“ stává 

nebezpečí, jimž podle Dubravia „reálně“ hrozili Míšeňští a Sasové Čechům. Stavbu hradu Straka ve 

směru možného útoku resumuje autorka poněkud nešikovně slovy: „Poté co došlo k identifikaci 

nepřítele sociální reality a vymezení se vůči němu, byl vypracován způsob obrany“ (s. 226). Sociální 

realitou zde tudíž čtenář chápe společenské zřízení včetně jeho ideologických pilířů, které ve všech 

jeho aspektech ohrožovali nepřátelé českého národa. Případný souboj byl tudíž soubojem dvou 

sociálních systémů a mohl skončit destrukcí jednoho z nich. Dále je u Balbína (na s. 281) coby 

vytvářená „sociální realita“ prezentován stát, tedy pouze jedna konkrétní instituce, v podobném 

významu dochází v Balbínově textu (na s. 299) k „upevnění sociální reality“ za Přemysla Oráče; 

původní antropologické pojetí je zde poněkud zúženo. 

Rozsah a jazyková náročnost pramenů, které Dana Procházková zkoumala, jsou obdivuhodné. 

Nepracovala jenom s originály Conringových a Balbínových spisů, ale i s texty humanistických 

historiografů a státovědců, středověkých kronikářů a s antickými prameny, byť zde někdy využívala 

sekundární literaturu. Od svých zdrojů si však ne vždy zachovala optimální odstup, což lze přičíst na 

vrub chybějící metodě, která by ji při studiu pramenů vedla. V jednotlivých kapitolách tak jsou ze 

zkoumaných děl sneseny, resp. reprodukovány a okomentovány kratší či delší pasáže, týkající se 

(někdy poměrně volně) ctností, statečnosti, bojovnosti či poměru k jiným národům. Ojediněle přitom 

dochází k opakování, jako např. u Conringovy reakce na antické zprávy (Tacitus, César) o pozdním 

vstupu Germánů do manželství, která se v téže podobě nachází v kapitole o ctnostech (s. 146) a o 

válečných schopnostech (s. 169).  

Přílišná závislost na studovaných textech se projevuje několika způsoby. Na mnoha místech předně 

není zřejmé, zda se jedná o parafrázi či dokonce pouhý překlad pramene, nebo autorčin, o pramen 

opřený výklad. Na s. 89 (Conringovo vyvrácení „translatio imperii“) a 117 (Conringovo posuzování 

odlišnosti národů) tak Procházková nejdřív o Conringových postojích zprostředkovaně referuje 
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(„Conring vyvrátil…“, „Conring klade důraz…“), aby bez upozornění či označení citátu přešla 

k přímému přebírání jeho textu, který se obrací na čtenáře („Kéž brzy prozřetelnost ukončí toto 

utrpení…“, „Zde uvidíš, že někteří jsou zbožní…“, „můžeš zde založit tvrdou vládu“). Na s. 82 dále 

není jasné, zda volbu starých germánských vládců vším lidem přirovnává k baroknímu Polsku 

Conring, nebo Procházková (a pokud autorka, tak proč tak činí). Je-li porovnáváno několik autorů, 

není vždy jasné, kdo je citován (s. 77), ojediněle to platí i pro poznámky (na s. 104 v pozn. 64 a 65 tak 

není zcela zřejmé, který autor je ze sekundární literatury citován). Sledování toho, kdo zrovna 

promlouvá, či kdo je citován, je poměrně obtížné také proto, že výklad mnohdy „skáče“ z jednoho 

autora na druhého a není vyjádřen podmět. Místy obtížné rozlišení toho, zda se jedná o autorský text 

Procházkové, nebo o přejatý pramenem, považuji vzhledem k povaze práce (jde o text o textech, 

nikoliv například o interpretaci kvantitaivního výzkumu) za zásadní nedostatek. 

Důsledkem závislosti na jazyce pramenů, snahy po neotřelé aktualizaci či nezvládnutí odborného stylu 

je také neobratné vyjadřování a až nečeské obraty jako (výběrově):  „Varus vyzval podezřelé zpovídat 

se před tribunál“ (s. 77), „že Římané buď chtěli dát nebo Karel Veliký chtěl, aby mu dali“ (s. 90), „je 

Španělsko opuštěno řemeslníky a zemědělci, a tím i uměleckými výrobky“ (s. 122), „Piccolomini 

stavěl do protikladu starou chudobu Germánů, který ovšem myslel christianizované Germány doby 

Karla Velikého, a té odpovídající vysokou morálku do protikladu k jejich současnému bohatství“, 

„Aventin líčí tento idylický život v každé ze svých kronik, při kterém vychází z Tacitova a Caesarova 

díla“, „Pověst … umožňovala zaručit jejich morální prestiž při odmítnutí barbarství“ (vše s. 140) – 

tento seznam by bohužel bylo možno doplňovat ad infinitum. Pod vlivem latinským pramenů užívá 

pisatelka tvary Gallie, glossátoři, illustrace, ovšem nedůsledně, na s. 251 a 284 najdeme podobu 

Galové. Nejednotně se objevuje i slovo zkrácené označení Svaté říše římské (říše, mj. s. 28, 41, 45 

versus Říše, s. 29, 44, dále nesledováno). Cizí jména nejsou vždy skloňována (s. 62, 58, 284). Text se 

nevyvaroval – opět zřejmě vlivem cizích jazyků – ani celé řady nepřesných výrazů a slovních spojení i 

vyloženě chybných vazeb: „pro prosazení … neexistovala… žádná tolerance“ (s. 29), „svou vlastní 

činností utvářel k přesnějším zásadám historické kritiky“ (s. 51), „většina slibů nebyla doručena“ 

(správně zřejmě dodržena, s. 57), „protestanti se zabývali s antikvářskými zájmy“ (s. 79), „byli 

přeměněni na gallské mravy“ (parafráze z Conringa, s. 118), „dokazují existenci sociálních struktur a 

s nimi spojenými vzorci“ (s. 240), „boj křesťanských poměrů vůči starým“ (s. 245), „do oblasti 

českého národa byly zahrnuty všechny vrstvy“ (s. 276). 

Nečeské vazby („pod jistými podmínkami“) upozorní čtenáře na to, že autorka při přejímání cizích 

textů nepostupovala vždy korektně. Týká se to zejména kapitoly 1 a oddílů, charakterizujících 

Conringovu učeneckou činnost. Procházková zde přiznaně vychází především ze sborníku Hermann 

Conring (1606-1681). Beiträge zu Leben und Werk, na jehož jednotlivé studie také průběžně 

odkazuje. Při bližším ohledání se ale její nakládání s tímto zdrojem jeví jako neuspokojivé. Například 

výklad o Conringově pojetí dějin (s. 39-46) se sice tváří jako text pisatelky, je však místy (pokud to 

bylo možné ověřit) doslovně přeložen ze studie Notkera Hammersteina Die Historie bei Conring (ve 
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sborníku s. 217-236), není však vyznačen jako citát (uvozovkami)! Text na s. 40 dizertace (od 

„Některé přispívají…“ až po „platné státní předpisy“) je tak převzat ze s. 223-224 studie (na něž je 

souhrnně odkázáno až na následující straně) a na několika místech mírně pozměněn. Podobně 

germanismy „odborníkem starších německých dějin“ a „politicky zastupitelné uspořádání říšského 

práva“ (z něm. vertretbar, obhajitelné) odhalují, že celé věty a odstavce na s. 41 jsou – s drobnými 

vynechávkami – doslovně přeloženy ze s. 227 studie, která je uvedená v poznámce na další straně. 

Sborník o Conringovy bohužel není dostupný ani v knihovnách v ČR, ani na internetu, proto jsem 

nemohl porovnat i ostatní, na něj odkazující pasáže textu, s příslušnými studiemi. Totéž jsem neučinil 

ani u jiných zdrojů. Některé další germanismy („historické poznání … je třeba upřednostňovat 

vlastním zkušenostem“, s. 39) nebo celé krkolomně vystavěné věty nicméně dávají podobný postup 

tušit i jinde (např. s. 38-39: „V celkové situaci třicetileté války a vytváření absolutistických států, které 

vedly k četným diskusím o ratio status a vedly k názorům široké škály počínaje názory blízkými 

Machiavellimu až k názorům prosazujícím vliv církve, stál Conring v této oblasti na racionalisticky 

založeném pojetí a vzdaloval se emotivních morálně laděných pojetí“). Naznačený způsob práce se 

zdroji, tedy doslovné přebírání/překlad bez vyznačení citace však je – přes uvedení zdroje v poznámce 

– na hranici plagiace a ani v úvodní kompilační kapitole ho nepovažuji za přípustný.  

Zastavíme-li se u formální stránky, ke kvalitě textu nepřispívá ani časté opakování týchž výrazů ve 

dvou či více sousedních větách a značné množství gramatických, zhusta hrubých chyb. Jejich 

četnost nelze přičíst na vrub přehlédnutí, ale soustavné nepozornosti či neznalosti. Nacházejí se jak 

v kořenech slov („pobyli řemeslníky v polospánku“, „zbraněmi probyli cestu“, obojí na s. 226; „lev 

mývá ve zvyku“ s. 246, „mývali ve zvyku“, s. 278), tak v koncovkách přídavných jmen („Balbínovi 

osobnosti“, s. 197, „jednotlivý členové“, s. 240) a zvláště často ve shodě podmětu s přísudkem (s. 48, 

53, 82 – „vládci byly ustaveni“, 89-90 – „národy měli a byli přemoženi“, 92, 93 – „prameny 

dokazovali“, 116, 124, 144, 187, 225, 252, 272, 277, 305 – „byly přesvědčeni“, 310 – „události 

založili“, 312 – ctnosti a vlastnosti se projektovali“). Práce naproti tomu neobsahuje mnoho věcných 

pochybení či významových nepřesností, zmiňme pouze omyl v názvu Bodinových „De republica libri 

septem“ (správně sex, s. 83). Místo „katolické obedience“ (mj. s 199) by bylo možná přesnější psát 

vyznání či konfese; asi bychom se ani neztotožnili s tvrzením, že v protestantských oblastech se 

v průběhu 18. století vytvořila „maloměšťácká morálka“ (s. 148). Srozumitelnosti text nenapomáhají 

ani obraty typu „daleko za ním se konalo historické dění“ (s. 198).  

Konečně bych se chtěl zmínit o funkčnosti adjektiva „barokní“ v názvu a textu práce, zvláště pokud 

má vyjadřovat nějakou specifickou kvalitu – v Procházkové interpretaci by barokní dějepisectví 

ztělesňované Conringem a Balbínem bylo bezpochyby charakterizováno vysoce kritickým přístupem a 

pokrokem v hodnocení věrohodnosti pramenů. Není ale příliš jasné, zda toto je podstata „baroknosti“, 

nebo zda má spočívat například v jazykové, rétorické či jiné rovině zkoumaných textů, o 

charakteristikách konfesijně rozdělené společnosti v této době ani nemluvě. Jistá konvenčnost a 

zaužívanost tohoto původně uměleckohistorického pojmu po mém soudu příliš nevyvažuje jeho nízký 
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výkladový potenciál, zvláště když se můžeme ptát, do jaké míry autorka do tohoto pojmu zahrnuje i 

ostatní historiografy 17. (a první poloviny 18.) století. 

V samém závěru posuzované dizeratce (s. 314) charakterizuje autorka „nacionální ideje doby barokní“ 

(na mysli má podle všeho Balbína a Conringa) jako „vyhraněné národní identity s projevy 

odpovídající nacionálním projevům“, „projevy“ zde přitom patrně chápe v textové rovině, neboť 

jinými se nezabývala. („Národu“ pak rozumí ve významu latinských „gens“ a „natio“.) Ve 

studovaných pramenech shledává nacionální projevy, které jsou podle „sociologické a antropologické 

literatury“ vlastní „všem členům lidského rodu“, tedy nikoliv pouze příslušníkům moderních 

společností. Pak ale směr výkladu převrací, když říká, že v historické práci se projevuje nacionální 

cítění. Je toto nacionální cítění prvotní a předchází formování příběhu společenství v učeném 

dějepisectví? Lze ho jenom předpokládat, či je historicky zachytitelné v textech, které posléze 

vznikají? A dále: pokud autorka antropologicky a sociologicky chápe nacionální projevy (barokní a 

humanistické doby) jako vlastní všem lidem (zakládají se na emocionálním vztahu člověka k vlastní 

zemi a víře v sociální realitu), musí totéž platit i dobu předcházející. Na základě této argumentace tedy 

není možné kvalitativně odlišit nacionální projevy středověku, raného novověku a moderní doby, resp. 

ve všech případech bychom měli co do činení s (nerozlišeným) nacionalismem. 

Když autorka v závěru skepticky říká, že „k dějinám nelze přistupovat s ethnocentrickým pohledem a 

předstírat, že je možné zjistit, wie es eigentlich gewesen ist, a ve skutečnosti se podílet na vytváření 

vlastních národních dějin a dokazovat vlastní víru v sociální realitu“ (přičemž není příliš jasná 

souvislost s barokním dějepisectvím), nenabízí alternativu ani odpověď na otázku po smyslu psaní 

dějin. Nicméně nabízí dostatek podnětů pro rozpravu. Z jejích předchozích řádek jsem přitom často 

nabyl dojmu, že pod historickou skutečností chápe objektivní sociální realitu, kterou lze více či méně, 

ale zřejmě také úplně zachytit v historiografických textech (a ty lze potom podle toho poměřovat jako 

více či méně „pravdivé“), že tedy texty mají referenční charakter. Autorka neuvažuje o tom, že ve 

vztahu k sociální realitě je i ten nejvědečtější, na kritice pramenů založený text fikcí, svébytnou 

konstrukcí, a že jeho původce vlastní textovou realitou podle jistých šířeji sdílených a dobově a 

kulturně podmíněných pravidel vytváří. To však není z oponentské strany výtka, ale podnět pro 

diskuzi. 

Rozdíly v metodologickém přístupu však přesto nemohou zastřít skutečnost, že předložená dizertace 

vykazuje závažné nedostatky na více rovinách. Nejasná metoda ztěžuje analýzu a interpretaci 

pramenů, autorka své zdroje většinou jen parafrázuje a komentuje, často ve vlastním textu doslovně 

přejímá. Její teze o existenci „imagined community“ v německých zemích a Čechách v 17. století 

vychází z nedoloženého přesvědčení či spíše předpokladu (o) šíření a dopadu Conringových a 

Balbínových prací a konceptů mezi širokými vrstvami obyvatelstva. Pomineme-li úvodní přehled 

bádání, nekonfrontuje autorka své závěry soustavněji ani s novějšími pracemi o předmoderním 

nacionalismu (Dann, Armstrong). Zejména pro sporné zacházení se zdroji, které však bylo možno 
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dokázat jenom na příkladě, dizertační práci Dany Procházkové po dlouhém a nikterak lehkém 

rozvažování v této podobě nedoporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 25. května 2010  

 


