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ná leckterému dosavadnímu anonymovi 
připojí konkrétní jméno i osudy.
Závěrem se čtenáři doslova vnucuje my-
šlenka na to, jaký by to byl obecný zisk, 
kdyby se nám dostalo publikace, která by 
pro nejstarší období aspoň do poloviny 17. 
století přinesla evidenci starých vlastníků 
tištěného bohatství, které se v strahovských 
knihovnách objevují. (Ano, mluvím záměr-
ně v plurálu, protože Strahov se stal útoči-
štěm řady církevních knihoven, nejnověji 
pak i zejména pro barokní dobu vzácné 
knihovny pražské kapituly). Pro Petra Voita 
jistě nic nemožného…
Ještě je nutno zmínit celou řadu rejstříků, 
které zpřístupňují bohatství sdělených in-
formací. Integrální složkou knihy je i 135 
nečíslovaných, vysoce kvalitních, zpravidla 
celostránkových barevných reprodukcí pra-
cí Oty Palána, které dávají Voitovým vý-
kladům dostatečnou dimenzi a podporují 
významně čtenářovu představu.
Strahovští uctili devítisté výročí vzniku 
řádu opravdu mimořádně. Referovaný ka-
talog totiž vyšel nejen v české podobě ale 
v plném rozsahu i v jazykové mutaci ně-
mecké a anglické. Tomu je opravdu možno 
říci kulturní čin! Na sám závěr mám jednu 
trochu možná staromileckou prosbu nejen 
na autora této významné publikace: My 
bychom neměli mít kunsthistoriky, nýbrž 
historiky umění a stejně tak historii umě-
ní a nikoli kunsthistorii. Říkat to můžeme, 
psát by to však mělo být považováno za pře-
stupek proti dobrým mravům.

Ivan Hlaváček

19. a 20. století

Petr DANĚK (ed.)
Ludwig van Beethoven,  
Klavírní koncert č. 1 C dur op. 15.
Faksimile dobového opisu klavírního 
partu z fondu kláštera v Broumově
Broumov 2020, 32 s.,  
ISBN 978-80-907208-7-9.

Rozlišování mezi kulturními dějinami 
a speciálními uměnovědnými historickými 
disciplinami je trvale problematické. Jak 
ale najít a definovat mez, za níž z obecného 
historického paradigmatu zbývá již jen ne-
přímý vliv a kde je výpovědní hodnota pra-
menů využitelná jen nebo převážně pouze 
pro specializovanou disciplinu?
Rozsahem nevelká edice broumovského 
opisu partitury Beethovenova klavírního 
koncertu, objeveného významným českým 
badatelem o dějinách hudby při soustavné 
rešerši v dochovaném torzu až do poloviny 
20. století ohromné knihovny broumov-
ských benediktinů, je pro muzikology sa-
mozřejmě zajímavá sama o sobě. Vzdělaný 
řádový hudebník P. Bernhard Matauš OSB 
pořídil nejspíše počátkem třicátých let  
19. století graficky velmi věrný kaligrafický 
opis „Concerto per il Forte Piano di Luigi 
van Beethoven“, vydaného tiskem ve Vídni 
roku 1801. Matauš se v skladbě skvěle ori-
entoval: s ohledem na potřeby interpreta 
mj. posunul počátky sólových výstupů vždy 
na počátek nové stránky a také korigoval 
některé věcné chyby tiskové předlohy např. 
v otázkách instrumentace šestnáctičlenné-
ho orchestru.
Pro historika bude podstatná zejména sku-
tečnost, že se toto Beethovenovo dílo řadí 
k dalším, již identifikovaným, opusům slav-
ného skladatele, které si řádová komunita 
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pořídila pro své vlastní, interní světské 
muzicírování, běžící v klášteře mimo roz-
sáhlou hudební prezentaci liturgické a šíře 
duchovní hudby. Již to samo je zajímavý 
kulturní moment a podnět k soustavněj-
šímu výzkumu reality dodnes minimálně 
známého řádového života 19. století. Je to 
ale také doklad o neobvykle intenzivním 
zájmu o Beethovenovy skladby v českém 
nearistokratickém prostředí první poloviny 
19. století. Jeho hudba totiž jinak zůstávala 
poměrně dlouho „zakleta“ jen ve šlechtic-
kých salónech Prahy či Vídně.13

Jiří Pešek

Miroslav ŠEPTÁK
Mezi demokracií a autoritářstvím. 
Rakouská vnitřní a zahraniční politika 
v letech 1931–1934
Praha, Academia 2018, 521 s., ISBN 978-
80-200-2806-8.

Recenzovaná monografie Mezi demokra
cií a autoritářstvím mladého historika 
a politologa Miroslava Šeptáka se zabývá 
vnitřní a zahraniční politikou Rakouska 
v první polovině třicátých let 20. století, 
již zasazuje do dobových mezinárodních 
vztahů v Evropě. Neomezuje se však pouze 
na politický přehled událostí zmíněného 
období, ale proniká i do hospodářské a so-
ciální roviny, která měla též výrazný vliv na 
směřování státu. V zahraniční politice se 
Rakousko ocitalo mezi mlýnskými kameny 

1 K tématu přehledně srovnej: Jana FOJTÍ-
KOVÁ, Musikalische Quellen zu Beethoven 
in den böhmischen Ländern, in: Oldřich 
Pulkert – Hans Werner Küthen (ed.), 
Ludwig van Beethoven im Herzen Europas. 
Leben und Nachleben in den böhmischen 
Ländern, Praha 2014, s. 410-436.

Itálie a Německa, které výrazně přispívaly 
k prohloubení dlouhodobých antidemo-
kratických tendencí v zemi a napomáhaly 
ke zhroucení parlamentní demokracie. Prá-
vě vliv první zmíněné mocnosti se ukázal 
pro směřování Rakouska a stabilizaci jeho 
autoritativního režimu ve třicátých letech 
jako klíčový.
Její autor, historik a politolog Miroslav 
Šepták, se zaměřuje na mezinárodní 
vztahy 20. století, zejména na českou, 
resp. československou zahraniční politi-
ku v meziválečném dvacetiletí. Rozsáhlá 
monografie pomyslně završuje nejen Šep-
tákův dlouhodobý zájem o osud alpské 
země, ale zrcadlí i logický předmět zájmu 
historika mezinárodních vztahů, jenž 
si pro analýzu vybral jednu z klíčových 
etap země, období od zveřejnění plánu 
německo-rakouské celní unie v březnu 
1931 do zavraždění rakouského kanclé-
ře Engelberta Dollfusse v červenci 1934. 
Rakousko během těchto měsíců prochá-
zelo značnými politickými, hospodář-
skými a sociálními změnami, jež vyústily 
v opuštění liberální demokracie a jejích 
institucí a napomohly k etablování auto-
ritativního vládního uspořádání.
Práce vznikla na základě studia českých, 
rakouských a německých archivů, např. Ar-
chivu Ministerstva zahraničních věcí Čes-
ké republiky, Národního archivu, Archivu 
České Národní banky, Vojenského histo-
rického archivu, ale také Österreichisches 
Staatsarchiv ve Vídni či Politisches Archiv 
des Auswärtigen Amts v Berlíně. Autor užil 
četných vydaných pramenů institucionální 
povahy, pramenů osobní povahy, dobových 
spisů, článků v dobových periodicích a no-
vin, které konfrontoval s četnou odbornou 
literaturou, především německé, anglické 
a české provenience.



Ringhofferové, jejichž předkové přišli v druhé polovině 18. století do Prahy přes Vídeň z Burgen-
landu, byli mimořádně ekonomicky aktivní rodinou. Velmi rychle se etablovali ve zdejším spole-
čenském prostředí. V první a druhé generaci založili cechovní dílny. V třetí a čtvrté generaci se 
cechovní mistři proměnili v průmyslníky a velkostatkáře. Dosáhli značného jmění a také dědičné 
nobilitace. Příslušníci páté generace vytvořili koncern Ringhoffer-Tatra. Po druhé světové válce 
byli vydáni Sovětům a odsunuti do Rakouska. Ringhofferové vlastnili firmy, které dnes de iure již 
neexistují, ale z jejich podstaty a tradice žily a žijí Tatra Smíchov, Tatra Kopřivnice, Strojmetal 
Kamenice, Výzkumný ústav kolejových vozidel, Zámek Štiřín či Pivovar Kozel ve Velkých Popo-
vicích.

Co má být předmětem historického zkoumání u tak živého, aktivního a mnohotvárného or-
ganismu jako je rodinná firma? Má to být rodina, podnikatelské strategie, samotná výroba, osobní 
záliby či kulturní, sociální a politická angažovanost podnikatelů? Podle názoru autorů monogra-
fie na takto spletitý, živý a neustále proměnlivý předmět výzkumu existuje jediný badatelský a me-
todologický přístup: k uchopení takto časově, tematicky a historicko-antropologicky rozsáhlé 
látky je vhodný jen koncept Family business history, tedy dějiny rodinného podnikání. Ty jsou 
v zahraničí již značně rozvinutou, uznávanou a v poslední době i velmi dynamicky se rozvíjející 
disciplínou, která je velice často úzce spjata s marketingovou a propagační politikou samotných 
firem. Dějiny rodinného podnikání spojují zdánlivě dva nesourodé světy: rodinu a podnikání. 
Předmětem výzkumu Family business history je tedy interakce mezi rodinou a její ekonomickou 
aktivitou.

Monografie o významném pražském podnikatelském rodu Ringhofferů je koncipována do 
třech souběžných rovin. Tyto tři roviny psaní se vzájemně doplňují, překrývají a neustále prohlu-
bují. Výsledným efektem by mělo být archivně podložené vědění, odhalení rodinných vztahů, 
nastínění ekonomických motivací jednání jednotlivých aktérů, kterými jsou především příslušní-
ci hlavní (františkovské) ringhofferovské linie, a nakonec také nahlédnutí do originálního znění 
zásadních archivních pramenů, na nichž je tato monografie především založena.

Milan HLAVAČKA – Pavel BEK
Ringhofferové. 
Rodina a podnikání
Praha, Historický ústav AV ČR 2019, 520 s., 
ISBN 978-80-7286-324-2.

inzerat CCH-rnghoffer.indd   1 8.10.2020   17:50:10
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