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dencí vûnovat se nejrÛznûj‰ím vûdám a hospodáﬁsk˘m ãinnostem. Nasazení a úspûch
jezuitÛ vedou nakonec k ataku svûtsk˘ch sil
a zru‰ení ﬁádu v roce 1773. Osvícensk˘ racionalismus zaútoãí na mni‰ství z principu
a stovky klá‰terÛ jsou zru‰eny. Jezuité jsou
nicménû v roce 1814 obnoveni, v 19. století vznikají nové, reformní kongregace benediktinÛ i zcela nová zaloÏení orientovaná
podle zmûnûn˘ch potﬁeb spoleãnosti.
Závûreãná kapitola pak pﬁiná‰í instruktivní pﬁehled sekulárních institutÛ a momentÛ jejich sukcese monastického Ïivota,
i institutÛ s ekumenick˘m zamûﬁením
a znovuobjevování této formy Ïivota u protestantÛ, jak je patrno na komunitû z Taizé.
Samostatná kapitola pak uvádí pﬁehled ﬁeholních aktivit ve v˘chodních církvích.
V doslovu autor realisticky uzavírá: „Celé
dûjiny ﬁeholního Ïivota ukazují, Ïe klá‰tery
a ﬁády mohly Ïít a rozvíjet se jenom tehdy,
kdyÏ mûly zaji‰tûno uznání a ocenûní církevním i spoleãensk˘m prostﬁedím. Zda dokáÏou heroicky Ïít i bez takového pﬁijetí
a pﬁátelského zaji‰tûní, mÛÏe prokázat jen
budoucnost.“ (s. 183).
Frankova kniha je neobyãejná. Na ohraniãeném prostoru autor dokázal podat dûjiny monasticismu v úãelné zkratce, zároveÀ
v‰ak ve vypravûãsky atraktivní formû, jeÏ je
zabydlena osobami, pﬁíbûhy i fakty. Nevelkou knihu lze pﬁeãíst jedním dechem jako
vyprávûní o dobrodruÏství ducha. Autor pﬁitom zÛstává otevﬁen˘ a bez jakékoli stopy
apologetického pﬁístupu. Vydáním této práce se benediktinÛm nespornû zdaﬁil husarsk˘ kousek, neboÈ je tﬁeba zároveÀ pﬁipoãíst
dokonalou ediãní a redakãní práci, kvalitní
pﬁeklad (polemizovat by se dalo snad jen
s pﬁekladem slova Stift jako „‰tift“ a „oficiálové klá‰tera“ pro klá‰terní hodnostáﬁe)
a nikoli na posledním místû grafickou a typografickou úpravu knihy, provedenou
v duchu tûch nejlep‰ích sazeb meziváleãného období.
LIBOR JAN

Nigel Aston,
Christianity and
Revolutionary Europe:
1750-1830,
Cambridge: Cambridge
University Press 2002, 379 s.
Leicestersk˘ historik Nigel Aston patﬁí
mezi zku‰ené badatele v oblasti západoevropsk˘ch, pﬁedev‰ím francouzsk˘ch náboÏensk˘ch dûjin raného novovûku, a proto
nijak nepﬁekvapuje, Ïe se pokusil o moderní syntézu dané problematiky. Jeho práce
nadto vy‰la v rámci úspû‰né cambridgeské
ediãní ﬁady „Nové pﬁístupy k evropsk˘m
dûjinám“, jeÏ se mÛÏe py‰nit napﬁíklad genderov˘mi studiemi M. E. Wiesnerové ãi
Chudobou a úchylností R. Jütteho a mnoha
dal‰ími díly v rámci historické práce skuteãnû inovativními. V˘sledek Astonovy práce v‰ak, bohuÏel, v ﬁadû ohledÛ nenaplÀuje
vkládaná oãekávání.
Tradiãní historiografii, kritizované dnes
z pozic historické antropologie, totiÏ neb˘vá vyt˘kána absence náboÏensk˘ch dûjin
jako pﬁedmûtu, n˘brÏ zpÛsob jejich zpracování. (Pﬁinejmen‰ím) Leopoldem von Ranke poãínaje totiÏ evropská historická vûda
v rámci „událostních“ dûjin studovala také
dûjiny náboÏenství – jako dûjiny interkonfesních rozbrojÛ, panovnick˘ch ediktÛ ãi
církevních synod, aniÏ si v‰ak uvûdomovala, Ïe tento pﬁístup z dûjin zaãasté eliminuje
to nejdÛleÏitûj‰í – dûjiny zboÏnosti, aÈ jiÏ
intelektuální nebo lidové. Právû religiozita
a pﬁedev‰ím její nonkonformní lidové formy se proto staly hlavním badatelsk˘m polem moderní historiografie, francouzskou
‰kolou Annales poãínaje (M. Bloch, E. Le
Roy Ladurie) a italskou mikrohistorií konãe
(C. Ginzburg). Jakkoli na tomto místû nechci ﬁe‰it teoretické a metodologické rozdíly badatelsk˘ch programÛ historick˘ch antropologÛ a jim pﬁedchÛdn˘ch smûrÛ
v moderním dûjepisectví, je tﬁeba ﬁíci alespoÀ tolik, Ïe souãasná historická antropologie trvá na centrálním postavení dûjin zboÏnosti v rámci náboÏenské historiografie.
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Vnûj‰í a formální aspekty historického v˘voje, na které dûjepisectví 19. a první poloviny 20. století náboÏenské dûjiny redukovalo, sice nejsou pﬁehlíÏeny, av‰ak tvoﬁí jen
nezbytn˘ background pro mnohem hlub‰í
historickou anal˘zu. Nane‰tûstí autor recenzované knihy jako by o tûchto metodologick˘ch posunech vÛbec nevûdûl. „Moderní
pﬁístup“ v jeho pojetí pﬁedstavuje (témûﬁ)
bezbﬁehé hromadûní dat, událostí a faktografick˘ch „stﬁípkÛ“ bez v˘raznûj‰í jednotící linie, v nûmÏ se ménû fundovan˘ ãtenáﬁ
nezbytnû ztrácí. Kdyby v‰ak historická antropologie spoãívala jen na tomto „hromadûní maliãkostí“, byli by historick˘mi antropology napﬁíklad â. Zíbrt ãi Z. Winter
(viz mou recenzi J. Hanu‰e „Poznání ke studiu náboÏensk˘ch dûjin“, Lidé mûsta 2,
1999, 153-156).
Programové zamûﬁení na detailní faktografické zvládnutí dané problematiky (nebo
snad „nechtûná archiváﬁská úchylka“?) v‰ak
zákonitû vyvolává pochybnosti o úplnosti.
Autoﬁi hromadící data ji ambicióznû pﬁedpokládají, zatímco recenzenti jejich díla (po
právu) kritizují jako nedostateãná. Je tomu
tak i v tomto pﬁípadû. Aston, vzhledem ke
svému badatelskému zamûﬁení, totiÏ v˘raznû upﬁednostÀuje západoevropské, pﬁedev‰ím francouzské a britské reálie pﬁed ostatními; toliko pro „ozvlá‰tnûní“ (aby mohl
tvrdit, Ïe pí‰e náboÏenskou historii kontinentu „od Británie po Rusko a od ·védska
po Neapolsko“, napﬁ. na s. 297) uvádí nûkteré informace o pravoslaví a náboÏenské
situaci v carské ﬁí‰i. AÏ na nûkolik zmínek
o tereziánském a josefinské Rakousku pro
nás zajímav˘ stﬁed Evropy a pﬁedev‰ím
Balkán z tohoto pﬁehledu jaksi „vypadávají“. Jistû to není jen Astonova chyba (podobnû „Evropu na Francii redukoval“ napﬁ.
R. Rémond, Religion et société en Europe,
Paris: Éditions du Seuil 1998), nadto do jisté míry ospravedlnitelná v˘znamn˘m intelektuálním a pozdûji i politicko-vojensk˘m
vlivem Francie v osvícenském a revoluãním
období (vãetnû napoleonsk˘ch válek), sotva
je to v‰ak nedostatek zcela omluviteln˘.
Tím spí‰e, Ïe v recenzované knize je nepﬁípadnû marginalizována tﬁeba i v˘znamná
otázka postavení ÏidÛ, zatímco muslimové
na Balkánû absentují zcela, takÏe náboÏen-

ské dûjiny v Astonovû pojetí vlastnû zÛstávají dûjinami kﬁesÈansk˘ch konfesí
a (v tomto období je‰tû zcela marginálního)
bezvûrectví.
S uveden˘mi v˘hradami lze KﬁesÈanství
a revoluãní Evropu povaÏovat za relevantní
syntézu ranû novovûk˘ch evropsk˘ch náboÏensk˘ch dûjin, pﬁiãemÏ je tﬁeba pﬁipomenout, Ïe dané badatelské pole právû neopl˘vá kvalitnûj‰ími recentními díly. Historiky
pﬁelomu 18. a 19. století dosud natolik zamûstnávaly diskuse o Francouzské revoluci
ãi o zrodu moderních národÛ, Ïe náboÏenské dûjiny stály do znaãné míry stranou jejich zájmu. Jistû to byla chyba, neboÈ Aston
hned v úvodu své práce pﬁipomíná dvû nejdÛleÏitûj‰í novinky, které pﬁiná‰í. Spolu s A.
Hastingsem (The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism,
Cambridge: Cambridge University Press
1997) soudí, Ïe to v nûkter˘ch oblastech bylo právû náboÏenské vûdomí a (sebe)vymezení, které v˘raznû pﬁispûlo k formování národní identity v 19. století a v následujícím
vûku ke vzniku národních státÛ, napﬁ.
v Irsku ãi ve ·panûlsku (s. 2, 286-291).
Dále pak zpochybÀuje AriésÛv a VovellÛv
model proticírkevního nebo alespoÀ církvím vnûj‰ího charakteru osvícenství, správnû pﬁipomíná vysok˘ podíl kléru na osvícenské sociální restrukturalizaci a ideové
rekonstrukci, stejnû jako náboÏenské formy
osvícenství vlastní (jansenismus, febronianismus; s. 3-4, 161-169, 184-193) ãi s ním
paralelní (pietismus a probuzenecké hnutí;
s. 62-71, 272-276). Vnitrocírkevní osvícenství, vedoucí na katolické stranû napﬁíklad
k (doãasnému) zru‰ení jezuitského ﬁádu, se
tak stalo dÛleÏit˘m faktorem, kter˘ pﬁispûl
k likvidaci ancien régime. Koneãnû i poslední velké aktuální téma ranû moderních
náboÏensk˘ch dûjin, protirevoluãní katolické povstání ve Vendée (jehoÏ anal˘zy byly
zahájeny dnes jiÏ klasickou studií Ch.
Tillyho The Vendee z roku 1964), Aston
alespoÀ registruje (s. 219-231), byÈ jiÏ nezpracovává v dostateãné ‰íﬁi.
Osm kapitol recenzované práce tak vcelku vyãerpávajícím zpÛsobem pojednává západoevropské náboÏenské dûjiny, pﬁedev‰ím dûjiny církevních institucí a jejich
vztahu s absolutistick˘mi státy a jejich pa-
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novníky, v období od nástupu osvícenství
pﬁes Francouzskou revoluci a napoleonské
války aÏ po masivní pﬁíklon k romantismu
a svého druhu náboÏenské obnovû (spí‰e
v‰ak ke vzniku religiozity nového typu, jak
Aston správnû pﬁipomíná na s. 297-298.)
v první tﬁetinû 19. století. Bohatství faktografického materiálu, stejnû jako autorova
dÛkladná znalost „datové“ stránky moderního dûjepisectví a jeho inovativní pﬁístup
k látce, tﬁebaÏe mnohdy skryt˘ za pﬁemírou
faktografie, z knihy ãiní uÏiteãnou pomÛcku pro zájemce o toto dosud nedostateãnû
studované téma. TûÏko v‰ak soudit, komu
je vlastnû kniha urãena, neboÈ laické zájemce mÛÏe snadno odradit (nebo „zahltit“) autorova sníÏená schopnost syntézy, zatímco
badatelé v této oblasti se z jeho práce mnoho nového nedozvûdí. Nadto, jak jsem jiÏ
pﬁedeslal, recenzovaná kniha obsahuje závaÏná metodologická pochybení, tﬁebaÏe
k jejímu obsahu – coÏ u podobnû pojat˘ch
prací neb˘vá pravidlem – bych nemûl v˘hrad. AlespoÀ v na‰ich podmínkách se v‰ak
mÛÏe stát uÏiteãnou pomÛckou, poskytující
‰ir‰í nadnárodní rozhled. Jde o dílo obsaÏnûj‰í, i kdyÏ ménû brilantní neÏ pregnantní
náãrt osvícenského my‰lení z pera U. Im
Hofa (Evropa a osvícenství, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2001), zatímco
srovnateln˘ moderní historicko-náboÏensk˘
rozbor postosvícenství, napoleonsk˘ch válek a romantismu není k dispozici vÛbec.
ZDENùK R. NE·POR

Pavel Marek,
âesk˘ katolicismus
1890-1914. Kapitoly z dûjin
ãeského katolického tábora
na pﬁelomu 19. a 20. století,
Olomouc: Univerzita Palackého
– Rosice u Brna: Gloria 2003,
652 s.
B˘vá to následující tvrzení leckomu proti mysli, leã souãasná vûda u nás, vãetnû

bádání v oblasti historie, stojí a padá s grantov˘mi úkoly. Jako „ti‰tûn˘ v˘stup z grantového úkolu Grantové agentury âeské
republiky“ vznikla také recenzovaná publikace. Její autor Pavel Marek mohl ov‰em
navázat rovnûÏ na svoje pﬁedchozí práce.
·lo o práce vûnované jednak problematice
vzniku nûkter˘ch politick˘ch stran, zvlá‰tû
na Moravû a speciálnû na Prostûjovsku, pﬁedev‰ím v‰ak o studie a kniÏní soubory
k problematice hnutí Katolické moderny
a katolického modernismu vÛbec. V (1)
„Úvodu“ k publikaci vymezil autor cíle projektu následovnû: „pﬁesnû definovat postoj
vysoké církevní hierarchie k rÛzn˘m, pﬁeváÏnû politick˘m aktivitám niÏ‰ího kléru
(k procesu politizace a konstituování katolick˘ch politick˘ch stran v ‰ir‰ím spektru,
diferencovat pomûr ke kﬁesÈanskému socialismu, kﬁesÈanskému demokratismu a katolickému modernismu), tyto aktivity zmapovat a zhodnotit a alespoÀ v nástinu zjistit
jejich dopad na politick˘, spoleãensk˘
a kulturní v˘voj ãeské spoleãnosti“ (s. 9).
Poté následuje v˘ãet okruhÛ, v práci sledovan˘ch „z tematického hlediska“. Je jich
‰est, nechceme je opakovat, neboÈ v dal‰ím
je charakterizujeme podrobnûji pﬁímo prostﬁednictvím názvÛ kapitol práce: (2)
„Zformování politické sloÏky katolického
tábora“; (3) „âesk˘ politick˘ katolicismus
na pﬁelomu století“; (4) „âesk˘ politick˘
katolicismus pﬁed 1. svûtovou válkou“; (5)
„Zájmové organizace politick˘ch stran“; (6)
„Katolické spolky“; (7) „Tisk katolického
tábora“. A doplÀme obsah publikace aÏ do
konce – vÏdyÈ rovnûÏ v nejobsáhlej‰í (8) kapitole „âesk˘ katolick˘ modernismus“ zab˘vá se autor politick˘mi zájmy a cíli katolick˘ch modernistÛ. Následující kapitoly se
vracejí k nûkter˘m jevÛm a událostem, jeÏ
byly pro novû formovan˘ katolick˘ tábor
kritické. Jsou to ãásti (9) „Krach Svatováclavské záloÏny“; (10) „Ve stínu arcibiskupa Kohna“ (úzce souvisí s kapitolou o katolickém modernismu); (11) „Tﬁi kapitoly
z ãeského ,kulturního boje‘“ (jde o Judovu
aféru, pﬁípad naduãitele Koneãného a Wahrmundovu aféru). Autor pﬁitom uzavírá
„Úvod“ konstatováním, „Ïe práce není a nemÛÏe b˘t syntézou v˘voje ãeského katolicismu v letech pﬁed 1. svûtovou válkou. Je

