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Vymezení tématu
Dizertační práce se zabývá historickými monografiemi měst, tj. dějepisy jednotlivých
měst, které uchopuje jako společenský a kulturní fenomén. Konkrétně se zaměřuje na dějepisy
psané v německém, českém a polském jazyce, které byly vydány v rozmezí let 1860-1900 a
vztahovaly se městům českým, moravským a haličským. Studie vychází ze dvou předpokladů:
Za prvé, městské dějepisy byly sociálním textem, jenž odrážel či formoval sociální identity,
popř. se snažily identity formovat, přičemž prvořadým rámcem byla lokální identita, vztažená
ke konkrétnímu městu. Za druhé jsem předpokládal, že v druhé polovině devatenáctého století
se – jako součást obecného procesu nacionalizace evropské společnosti – v dějepisectví měst
zásadně prosadil národní rámec.
Výzkum proto sledoval otázku, do jaké míry a jakým způsobem se národní hledisko
prosadilo do městského dějepisectví. Tento problém uchopil ve dvou rozměrech městských
dějepisů. Za prvé se rozbor zaměřil na dějepisy jakožto knihy, přičemž se ptal, jaké místo
zaujaly tyto publikace ve vztahu k městu a národu či vlasti a nakolik byly národní potřeby
významným faktorem v tvorbě lokálního městského dějepisectví. Za druhé se studie věnovala
vztahu mezi lokálním a národním rámcem v rovině historických reprezentací, přičemž mě
zajímalo, jak se do vyprávění o městských minulostech prosadila schémata národních dějin a
jakou roli sehrál faktor městského hlediska a specificky lokálního průběhu místních dějin.
Studie se dále ptala, zda se faktor národa prosadil obdobným způsobem v odlišných
národních a regionálních kontextech. Předpokládal jsem, že se do městského dějepisectví
promítla specifika formování jednotlivých národních společenství a rozdíly mezi jednotlivými
zeměmi, pokud jde o průběh a intenzitu národních konfliktů. Nepřímo se práce pokusila lépe
objasnit povahu lokálních městských dějepisů z druhé poloviny 19 století z hlediska jejich
společenský významu a také povahu lokální identity, jíž měly utvářet či prosazovat.

Badatelský kontext
Dizertační práce se pohybuje na pomezí urbánních dějin, studia národů a nacionalismu, a
zčásti též dějin a teorie dějepisectví. Řadí se do kontextu studií, které se zabývají sociálním
rozměrem reprezentace městské a lokální minulosti či praxí formování místní paměti, např.
prací, které se zabývaly psaním městských monografií, popř. lokálním dějepisectvím obecně
jakožto určitou sociálně kulturní praxí, dále prací, které tematizovaly vztah mezi lokální a

národní identitou v kontextu tzv. „lokálního obratu“ ve studiu národů, a to ve sféře lokální
dějepisné a komemorativní činnosti a v neposlední řadě výzkumů, jež se zabývaly vztahem
k městské minulosti z hlediska formování středních vrstev či národů.

Prameny
Stěžejní pramen představoval soubor historických monografií měst, neboli samostatně
vydaných publikace, které obsahovaly ucelené dějiny konkrétního města. Soubor zahrnul cca
sto publikací, jimž byla věnována různá míry pozornosti. Tyto publikace sloužily jako zdroj
poznatků o městském dějepisectví a jeho širším sociálním rámci a jako historické vyprávění,
jež bylo podrobeno textové analýze. Dále byly v přiměřené míře využity další typy pramenů:
nap. recenze publikací a drobné zprávy v časopisech a tisku, které posloužily jako sekundární
pramen pro objasnění společenského významu městských dějepisů ve své době. Přihlédnuto
bylo také k jiným textům, které se vztahovaly k městskému dějepisectví, městským dějinám i
k městům obecně – např. k encyklopediím, obecnějším studiím k dějinám měst, předmluvy k
edicím městských pramenů, encyklopedická hesla a také syntézám národních dějin –, které
jsem využil jako pramen pro rekonstrukci „velkých národních příběhů“ o městech. Zároveň
bylo třeba zohlednit lokální kontexty. Jen v podobě drobných sond bylo přihlédnuto k dalším
pramenům, které lze využít pro poznání lokálního městského dějepisectví, např. pozůstalostí
místních dějepisců.

1.4. Teoretická východiska
Konceptuálně se práce opřela o termín identity a jeho sociálně-psychologické chápání,
coby vědomé příslušnosti jedince k určitému kolektivu, která zakládá určité sociální role a
předpokládá určité postoje a jednání. Předpokládal jsem, že městské monografie formovaly v
představách čtenářů určité hodnotově významné kolektivy a skupiny, přičemž vedly čtenáře k
identifikaci s těmito celky a přijetí očekávaných vzorců chování. Identitu jsem však použil v
této práci primárně jako interpretační nástroj, jehož prostřednictvím lze analyzovat městské
dějepisy jako knihy a historické reprezentace a zaměřil jsem se na diskursivní rozměr identit.
Předpokládal jsem, že texty jsou sociálně reflexivní i produktivní, přičemž identity mohou být
efektem recepce knih nebo faktorem, jenž četbu ovlivňuje, dále faktorem, jenž vstupuje do
produkce knih, podněcuje jejich tvorbu nebo ovlivňuje jejich obsah. Popř. mohou monografie

vyjadřovat identity samotných autorů, a také reprezentovat a konstruovat identity historických
aktérů. Práce se zaměřila na vztah dvou identit, které se promítaly do lokálního městského
dějepisectví: lokální a národní. Vzhledem k žánru jsem považoval za primární cíl městských
dějepisů lokální identitu, zatímco národní identita se mohla více či méně projevit jako faktor
nebo sekundární cíl. Lokální identitou jsem rozuměl kolektivní identitu vztaženou k určitému
městu, resp. jako soubor individuálních identifikací, které se k danému městu vážou.

Přístup a metody
Zvolil jsem makroanalytickou perspektivu, která spočívala v analýze většího množství
dějepisných textů, za účelem dosažení obecnějších poznatků o působení národních rámců v
rovině místních dějin. K obdobnému účelu mělo vést také komparativní pohled. Komparativní
metody a postup jsem uplatnil flexibilně dle potřeb analýzy. Srovnání pak probíhalo ve dvou
rovinách: na makroúrovni tří jazykových souborů či regionálních prostředí a na mikroúrovni
jednotlivých dějepisů. Srovnání bylo symetrické v tom ohledu, že českému, německému a
polskému souboru věnovalo rovnocennou pozornost, ačkoliv z obecné perspektivy polského a
německého dějepisectví zahrnula jen regionální varianty. Na rozdíl od českých zemí se také
výzkum v Haliči omezil výhradně na polské dějepisy. Analýza je důsledně synchronní a
statická. Srovnává dějepisectví a historické monografie v jedné časové rovině, v období, které
lze považovat za relativně homogenní.
Práce je především kvalitativním rozborem textů a orientuje se na rovinu významů. V
tomto ohledu se blíží kulturním dějinám a dějinám idejí. Práce s texty je výrazně analytická,
inspirovaná strukturalismem. Analýza se zaměřuje na historické reprezentace z hlediska jejich
významu pro soudobou společnost a ponechává proto otázku jejich vztahu k reálné minulosti
stranou analytické pozornosti, ačkoliv z metodologického hlediska zohledňuje rovinu reálné
minulosti, aby se vyhnula neadekvátním interpretacím. Městské dějepisy byly uchopeny nejen
jako sociální texty, jež by byly určovány výlučně potřebami, zájmy a hledisky společnosti 19.
Století, ale také jako texty historické. Dílčím přístupem, který byl uplatněn ve většině kapitol,
byla volně pojatá naratologická perspektiva. V tomto pohledy jsem nahlížel historické texty
jako složená vyprávění, která zahrnovala četný typy dílčích, transversálních, přesahujících i
specificky městských příběhů, které se vzájemně proplétaly, spojovaly či skládaly. Při volbě
témat pro rozbor historických vyprávění jsem zohlednil jejich aplikovatelnost na jednotlivé
monografie i jazykové soubory, relevanci vzhledem k tématu studie a analytickou užitečnost

pro studium vyprávění. Jako vhodná témata se ukázala otázka periodizace městských dějin a
topos rozkvětu a úpadku měst.

Výsledky
První rozdíl se ukázal již v heuristické fázi bádání, během které vyšlo najevo, že městské
dějepisectví se v českých zemích, a zvláště v Čechách, těšilo velkému zájmu, jenž výrazně
kontrastoval se slabým rozvojem tohoto žánru v Haliči. Podstatné však bylo teprve zjištění, že
tento rozdíl nevycházel pouze z odlišného socioekonomického charakteru jednotlivých
regionů, nýbrž souvisel do značné míry s významem, jenž městům a městské minulosti
přisuzovali historiografické elity jednotlivých národních společenství, které se často prolínaly
s elitami národními. Národní rozměr byl městským dějepisům přisouzen ve všech třech
případech, avšak s charakteristickými variacemi. Čeští Němci spatřovali od počátku 60. let
19. století v městských dějinách jeden z klíčových nástrojů, jímž se nejen budoval národně
afirmativní příběh německého etnika v českých zemích, ale také reinterpretovaly dějiny
českých zemí – užší vlasti Němců – v německé perspektivě. Dějiny Němců byly úzce spjaty s
městem. Naopak v polském případě se národní význam měst tématizoval prakticky z opačné
perspektivy. Národně relevantní otázkou se ke konci 19. století stal dosavadní nezájem o
městské dějiny, který se odvíjel nejen od povahy dlouhodobého vývoje polského státu, v
němž města ztratila veškerou váhu, ale také od sebedefinice polského národního kolektivu, v
němž města představovala povětšinou cizorodý prvek. Teprve kritická revize polských dějin,
spjatá s rekonceptualizací polského národa, vedla k intenzivnějšímu zájmu o městské dějiny
jakožto nedílné složky národních dějin.
Ukázalo se tedy, že faktor národa ovlivňoval lokální městské dějepisectví již v jeho
vnější rovině. Spoluurčoval míru zájmu o jejich psaní, vydávání i čtení. Kromě obecné
tendence k začlenění dějin měst – a jiných míst – do velkého rámce národních dějin byl zájem
o městské dějiny umocněn v kontextu českých zemí také intenzivním zápasem mezi dvěma
utvářejícími se národními společnostmi. Interakce dvou národů v rámci sdíleného teritoria,
k němuž se vázal také společně sdílený historický rámec, pak zásadním způsobem určovala
podoby tzv. velkých národních příběhů měst. Česká a německá verze vyprávění o městech v
českých zemích se lišila především v interpretaci zakládání měst – v otázce zásluh Němců o
rozvoj měst –, v dataci „zlatého věku“ dějin měst, která kopírovala fáze vývoje etnické
struktury městského obyvatelstva, nebo ve výkladu dlouhodobých příčin postupného zániku

městské autonomie. V té položili němečtí historikové důraz na sepjetí hluboce antiněmeckého
českého nacionalismu a feudálních zájmů aristokracie, odvěkého nepřítele měst, jež
vystoupilo na povrch v husitských válkách a podkopalo základy měšťanské moci. Zároveň
jsme však viděli, že v řadě jiných ohledů se oba pohledy blížily: např. v uznání zásadního
významu měst pro rozvoj moderní společnosti či v negativním hodnocení pobělohorské
likvidace městské moci i ekonomiky. Polský příběh o městech se naproti tomu tvořil jako
součást debaty o povaze polských dějin. Byl to především kritický příběh o zhoubném
vytěsnění měst z politického a hospodářského systému bývalého polského státu, které bylo
příčinou, symptomem i důsledkem degenerace a úpadku polské společnosti. Téma úpadku
měst se stalo ústředním toposem polského vyprávění. Rozdíly a odlišná východiska ve vztahu
k městům byly výrazem také odlišného sociálního profilu národních kolektivů. Německý
pohled vyjadřoval perspektivu sebevědomé liberální střední vrstvy, zatímco v polském
případě šlo spíše o pohled inteligence převážně šlechtického původu, navíc v agrární
společnosti, kde se jen pozvolna prosazovala střední vrstva spjatá s měšťanským prostředím.
Rozbor městských dějepisů jakožto knih se ptal zejména po účelech, adresátech a
tvůrcích těchto publikací. Ukázalo se, že v obecném měřítku byla povaha městských
monografií dvojaká, a to jak z hlediska rozlišení mezi rozměrem národním a lokálním, tak
také s ohledem na rozdíl mezi dimenzí společenskou a odbornou. Dějepisům se typicky
přisuzovaly účely odborné a společenské. Společenské účely se pak obvykle orientovaly
dvojím směrem. Monografie měly sloužit jednak národním zájmům: přispívat k obecným
dějinám národa, podněcovat k vlastenecké lásce, vštěpovat čtenářům národní vědomí nebo
konstruovat obraz města v příslušném národním profilu. Zároveň se dějiny měst angažovaly v
lokální společenské agendě. Mnozí městští dějepisci chápali jejich úlohu ve výchově k
lokálnímu občanství, založeném na identifikaci obyvatel se „svým“ městem, ale také na
kritickém poznání jeho minulosti. Městské dějepisy se staly prestižní záležitostí, médiem,
jímž se města prezentovala navenek, známkou kulturní vyspělosti místní společnosti, v
některých případech však také nástrojem, jímž se místní společnosti nebo jejím elitám
nastavovalo kritické zrcadlo.
Principiálně dvojí relevance městských dějin – lokálně-městská a národně-vlastenecká
– se projevovala také ve strukturovaném čtenářstvu, na které se autoři a propagátoři
městských dějin běžně obraceli. Rovněž v postavách tvůrců se odrážela dvojí rovina, ve které
fenomén městských monografií existoval. Většinou se jednalo o příslušníky vlastenecké
inteligence, kteří působili v regionálním prostředí, přičemž svou dějepisnou činnost pojímali
jako příspěvek vlasti, popř. jako způsob národní agitace v daném místě, a zároveň jako jednu

z cest, jak se zapojit do modernizace nebo zlepšování poměrů ve městě. Kromě vlasteneckého
vědomí však prakticky vždy hrála svou roli také spontánní identifikace autora s daným
městem. Ta stála obvykle u zrodu dějepisné aktivity konkrétního historika, jehož zájem se pak
propojil s poptávkou místní společnosti nebo s podněty z širšího vlasteneckého prostředí.
Rozbor neprokázal zásadní vztah mezi povahou města na straně jedné a typem
dějepisu či postavou dějepisce na straně druhé. Kdo psal dějiny daného města, v jakém stylu a
pro koho, byla víceméně nahodilá záležitost. Nicméně navzdory obecnému profilu městských
monografií můžeme konstatovat, že některé z těchto publikací se z hlediska svých účelů
vyhranily. Především se ukázalo, že v každém jazykovém souboru existovaly dějepisy, které
lze zařadit mezi jádrové texty národních diskursů. Byly to především práce odborně
vzdělaných historiků, kteří v některých případech patřili k užšímu okruhu národních elit. K
takovým textům náležely např. dějiny Litoměřic, Čáslavi a Lvova, abych uvedl alespoň jeden
příklad z každého souboru. Tyto texty nejenže systematicky a důsledně reprodukovaly
národní koncepce dějin, nýbrž se samy podílely na artikulování národních příběhů měst.
Prostá dichotomie velkého národního dějepisectví a malých místních dějin se ukazuje pro
zkoumanou oblast v 19. století jako neudržitelná. Polští, čeští i němečtí protagonisté
městských dějin nicméně věděli, že hovoří o vedlejším poli dějepisného zájmu, a zapojili se
proto z různých důvodů do argumentace ve prospěch široce chápaných kulturních dějin – ke
kterým řadili městské dějiny – jakožto nezbytného, ne-li důležitějšího, protějšku k dějinám
politických.
Jaký vztah se utvářel mezi lokální a národním historickým rámcem v rovině
historických reprezentací, resp. do jaké míry se promítala národní historická schémata do
způsobů, jimž se zobrazovala a vykládala městská minulost, se stalo předmětem kapitoly 4. a
5. Podrobný rozbor periodizací ukázal širokou škálu způsobů, jimiž historikové členili dějiny
svých měst. Jen velmi obtížně lze klasifikovat dějiny podle tohoto kritéria. Běžně se
používaly jak obecné mezníky a periody z dějin velkých celků – národa, vlasti, země – tak
také mezníky z řádu lokálně specifického vývoje daného města. Prostý rámec obecných dějin
nebyl zdaleka jedinou možností. Nicméně podrobnější analýza ukázala, že řada „lokálních“
mezníků ve skutečnosti odkazovala k dějinám národním. Periodizace podle fází autonomie
měst, typická pro některé německé a české dějepisy, nebo podle fází jejich rozkvětu a úpadku,
což byla dominantní varianta u polských monografií, představovala zprostředkující variantu
mezi městskou perspektivou a obecnými dějinami, přičemž se v německém případě vázala k
velkému liberálně-německému příběhu o boji měšťanstva za svobodu, zatímco v polském
případě se vázala k příběhu o úpadku měst i státu. Srovnání polských dějepisů s jejich

českými a německými protějšky každopádně ukázalo, že obecné rámce se promítaly do
periodizací ve všech souborech. Užší srovnání německých a českých dějepisů prokázalo
shodu na zásadních zlomech, přičemž se lišilo spíše hodnocení některých z nich. Ukázal jsem,
že někteří dějepisci především z řad odborně vzdělaných historiků použili periodizace jako
relativně promyšlené nástroje, jimiž konceptualizovali dějiny města způsobem, jenž
propojoval nejrůznější roviny městského vývoje, lokální i obecné rámce, resp. různé příběhy.
Analýza dějepisů prizmatem motivu „rozkvětu“ a „úpadku“ potvrdila, že tento topos
patřil k běžně užívaným výrazovým prostředkům městského dějepisectví. Každé město mělo
svůj jedinečný „osud“, zároveň však mohlo reprezentovat širší celek, být indikátorem jeho
vývoje, resp. se vázat s jeho osudy. Proto mě zajímalo, jak se právě v tématu „rozkvětu“ a
„úpadku“ projevilo hledisko lokální nebo národní. Na rozdíl od periodizací, které vypovídaly
především o rámcích, se v tomto případě navíc jednalo o soubor dílčích témat a motivů, u
kterých se dala předpokládat přímá identitní funkce. Ta se také potvrdila v podrobnějším
rozboru některých dějepisů, které jsem uchopil v perspektivě příběhu o rozkvětu a úpadku,
konstrukce historického významu, poklesu bývalé slávy nebo konceptu tzv. „zlatého věku“.
Některé dějiny výrazněji tématizovaly svůj rozkvět či úpadek, přičemž se mohlo jednat o
města malá, neúspěšná a periferní (Velká Bíteš, Prachatice, Tachov), ale také o města s
vítězným příběhem. Motivy rozkvětu a úpadku nabývaly různých funkcí: mohly poučovat,
povzbuzovat, kritizovat, vzbuzovat empatii či vytvářet příklady. Většinou však sloužily jako
ustálené konceptuální nástroje, kterými se popisovala křivka městského vývoje. Rozbor
ukázal, že rozkvět a úpadek v sobě sémanticky zahrnoval jak obecný stav města tak jeho
relativní postavení v hierarchii měst. Národní rámec se ve studované tématice projevil v řadě
ohledů. Často se vzestupy a pády měst a národů či vlastí narativně propojovaly např. v
metafoře „sdílených osudů.“ Obecně se úpadky jednotlivých měst zobrazovaly v rámci
kolektivního faktu a v širším rámci úpadku vlasti. Také kauzálně se úpadek měst v některých
případech vysvětloval ve spojitosti s vývojem národa. Do obrazu „zlatých dob“ měst se
promítaly idealizované časy rozkvětu národa. V neposlední řadě se národní rámec výrazně
prosadil i v konstrukci historického významu města, která spočívala v patřičném vyzdvižení
historického pouta mezi národem a městem.
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