
Oponentský posudek  

na disertační práci mgr. Dany PROCHÁZKOVÉ, Nacionální ideje doby barokní 
– v díle Hermanna Conringa a Bohuslava Balbína 

 

Tématem disertační práce Dany Procházkové je raně novověký nacionalismus (případně 
barokní nacionalismus, byť tento termín autorka nepoužívá) a otázky národní identity, jejího 
vytváření a posilování v této době na příkladu německého a českého národa. Už v úvodu 
práce je skryto určité nebezpečí či spíše několik nedůsledností: autorka dává do protikladu 
pojmy nacionalismus (adekvátní pro 19. století) a nacionální projevy, resp. nacionální 
identitu, které nachází i ve starších dějinných obdobích, včetně raného novověku. To by bylo 
celkem v pořádku, kdyby ovšem pracovala pro 17. století raději s přesnějšími pojmy národní 
vědomí, národní cítění nebo raný nacionalismus, kdyby nezastávala v podstatě kmenové 
(primordiální) pojetí nacionality – skutečnost byla totiž v 17. století podstatně složitější, 
kdyby na jedné straně netvrdila že pocit národní identity byl převážně emocionální záležitostí 
a současně neaplikovala i na 17. století Andersonovu teorii imagined community (alespoň 
pokud jsem její argumentaci dobře rozuměl), kdyby se v úvodním přehledu historických teorií 
nacionalismu nedržela převážně literatury k nacionalismu 19. století a podala raději přehled 
současné debaty k otázkám nacionalismu právě v 16.–17. století: chybí mi tu např. sborník 
Alain Tallon (ed.), Le sentiment national dans l’Europe meridionale aux XVIe et XVIIe siècles 
(Madrid 2007), tři sborníky redigované Bernhardem Giesenem a vydávané nakl. Suhrkamp:  
Nationale und kulturelle Identität (1991), Nationales Bewußtsein und kollektive Identität 
(1994) a Mythos und Nation (1996). Hagena Schulzeho uvádí sice v v seznamu literatury (v 
německém vydání, bylo by ovšem možné použít i české vydání Stát a národ v evropských 
dějinách z NLN), ale nikde s ním dále nepracuje. 

 

Jako typické znaky raně novověké národní identity zvolila Procházková boj za svobodu, 
vymezování německého (respektive) národa vůči ostatním, hledání národních ctností, válečné 
schopnosti (resp. příklady statečnosti v boji s protivníkem v minulosti). To jsou jistě 
relevantní nástroje pro konstrukci národní identity ve spisech historiků a státovědců 17. 
století, má to však opět několik háčků. Jednak vede snaha o zrcadlově symetrické hledání a 
nacházení těchto znaků v českém a německém prostředí (tedy u Balbína a Conringa) 
k určitým násilnostem na materiálu. Conring vychází ze starověkých příkladů (díky silnému 
vlivu Tacitovy Germánie, který autorka správně připomíná), Balbín se mohl opřít nanejvýš 
o „mýtus kmene Čechů“, vycházející z pramenů podstatně mladších (Kosmas) a popisující 
koneckonců také podstatně mladší skutečnost. Ještě závažnější je fakt, že výchozí situace 
Conringa a Balbína byla prostě zcela nesrovnatelná. Zatímco Conring rozvíjí kontinuálně 
odkaz německých humanistů 16. století, Balbín redefinuje národní identitu na (v zásadě 
nových) katolických základech, vzhledem ke svým předchůdcům v 16. století tedy 
diskontinuálně. A pochopitelně také srovnatelnost německé a české národní „otázky“ je velmi 
sporná. S raně novověkým němectvím se mísí přivlastnění imperiální ideje – ve své podstatě 



univerzální (projevilo se např. ve sporu o Karla Velikého), v českém případě zase hrály 
mnohem větší úlohu otázka jazyková a náboženská.  

Volba spisů Hermanna Conringa by sama o sobě byla pro sledování daných otázek docela 
vhodná. Problém ale je, že například úvodní kapitola o Conringovi je téměř výlučně 
kompilací z příspěvků ze sborníku vydaného roku 1983, a jak se domnívám – autorka ne 
všemu správně porozuměla nebo alespoň nebyla schopna zdaleka vše srozumitelně vyjádřit: 
vznikají pak velmi složité a nesrozumitelné větné konstrukce jako: Jeho [Conringova] 
osobnost byla ovlivněna protestantským prostředím, byl tedy člověkem se silným křesťanským 
přesvědčením. Studijní pobyt v Leidenu jej však ovlivnil spíše směrem ke kalvínství. (s. 18) 
Nebo: Helmstedtská univerzita sloužila svému zakladateli k upevnění protestantského vyznání 
z hlediska vzdělání. (s. 19). Podle Bodina mají vědy na národy zchoulostivující [sic!] efekt (s. 
48). Conring jako profesor helmstedtské univerzity byl ve stavu poddanské poslušnosti (s. 56). 
Ale i v dalších podkapitolách, např.: Vrcholem statečnosti byla bitva v Teutoburském lese a 
její vliv na římskou mentalitu. (s. 186) Bizarní je závěrečná podkapitola nazvaná „Conringova 
osobnost“, kde se na sedmi řádcích dozvíme, že se oženil, měl 11 dětí, zacházel přísně se 
sedláky a zemřel. 

A to nehovořím o množství chyb: Frýsko místo Frísko (s. 21 a dále), Ringeln místo Rinteln (s. 
24), tematizace společnosti – civitas (s. 32, civitas ovšem není společnost, nýbrž město, obec), 
dánský král Friedrich II. (k roku 1666) – jde o Frederika III., frontispic (!) místo frontispis. 
K tomu se pojí mnoho obyčejných neopravených překlepů, chyby formátování či množství 
nepřesností v citacích (např. nakladatelství Thornbeke místo Thorbecke, s.15, pozn. 10), 
nedodržování citační úzu, nepoužívání zkrácených citací, nedůsledné používání kurzívy a 
mnohde spousta neopravených přehlédnutí: např. Bodinův spis Methodus historica je ve dvou 
po sobě následujících poznámkách (!) jednou citován s rokem vydání 1576 (což je správně) a 
jednou s rokem 1579. Dost nešťastný je výběr obrázků s několika obrázky z 19. století tam, 
kde by bylo možno dohledat i dobový materiál (Conringův portrét, bitva v Teutoburském 
lese), jejich popisky jsou zcela nedostatečné. Ano, jsou to drobnosti, ovšem ďábel vězí 
v detailu a tyto nedostatky – je-li jich takové množství – svědčí o celkovém přístupu autorky 
k její práci.  

Lépe na tom není ani ta část disertace, která je věnována Balbínovi. Řadu otázek podává 
autorka chybně nebo přinejmenším naivně: nález Mariale Arnesti, otázku Balbínovy pedofilie 
atd. Sepsání řádové historie (tedy jejího fragmentu) považuje za Balbínovu soukromou 
iniciativu, Notae secundi generis se (mimo jiné) týkají Maxmiliána II., nikoliv Maxmiliána I., 
František Oldřich Kinský se rozhodně nepsal jako Vchynský, Tomáš Pešina není Pěšina 
(opakovaně a mnohokrát), Mikuláš Leczycki se jmenuje ve skutečnosti Łęczycki, Škréta 
nevyzdobil titulní list Epitome, ale její frontispis, zcela mylně je vylíčen vznik Miscellaneí 
(první dekáda byla dokončena, jen nebyly všechny svazky vydány tiskem), Kristiánova 
legenda je označena za kroniku atd. atp. 

Příkladem násilné paralelizace zvolených znaků národní identity je kapitola o „české 
svobodě“, jež ve skutečnosti pojednává o známém sporu (Goldast versus Stránský) o vztahu 
Čech k Říši, což není rozhodně příklad boje Čechů za svobodu, ale spíše spor státoprávní. A 



opět řada zbytečných přehlédnutí: např. jednou jsou u Goldasta praobyvateli Čech 
Markomani, jednou Bójové (s. 203 a 209).  

Z řečeného vyplývá, že práce komparující vytváření národní identity německé (na příkladu 
díla Hermanna Conringa) a české (na příkladu Bohuslava Balbína) se nevydařila. Počínaje 
vymezením problému – chybí důkladnější zamyšlení nad specifikou raně novověké nacionální 
problematiky a tím i ne úplně šťastná volba sledovaných znaků tohoto nacionalismu či spíše 
národního vědomí – až po srovnávání nesrovnatelného a především ohromné množství chyb a 
nedůsledností. Proto nemohu s dobrým svědomím doporučit tuto práci k obhájení. 

V Praze 27. května 2010 

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 

 


