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je autor podrobil kritice či komentoval.  
Naopak pobytu v Praze (prosinec 1802 – čer-
ven 1804) je věnována bohužel poměrně ne-
rozsáhlá šestá kapitola (s. 221–224). Text do-
plňují poznámky za kapitolou s  odkazy na 
prameny a s místy rozsáhlými komentáři. Sez-
nam vydaných pramenů a literatury není seřa-
zen abecedně a chybí v něm citace archivů.
Úroveň knihy velmi poškozuje nekvalitní 
a chybný překlad z italského originálu, kte-
rý vypracovala Lady Frédy. Je očividné, že 
překladatelka nemá zkušenosti s  překlady 
vědeckých studií a  že se neorientuje v  ter-
minologii světa dynastií, elity a  politiky  
18. století. Text nadto očividně neprošel re-
cenzním řízením kompetentního historika, 
který by mohl opravit překladatelské chyby. 
Jako příklad uveďme, že neexistovaly tituly 
jako „císařská infantka“ nebo „princ volič“. 
Pro akt schválení sňatku mezi příbuznými 
se běžně používá termín dispens a  nikoliv 
„výjimka“. Překladatelka si také plete „mini-
stry“ s vyslanci, u jmen panovníků a šlechti-
ců občas použila chybnou předložku („de 
Heister“, „Carlo di Zweibrucken“, „kníže di 
Boisgelin“). Nápadná je také nedůslednost 
při překladu jmen, neboť někdy je správně 
překládá do českého jazyka, jindy ponechá-
vá italskou verzi, např. parmský vévoda Fi-
lip je „don Filippo“.
Znepokojivé je, že Frédy neověřovala ani 
ustálené překlady historických událostí, ja-
ko je válka o rakouské dědictví, kterou pře-
ložila jako „válka rakouské posloupnosti“. 
Podobně zkomolila názvy území či paláců 
(„Zweibrucken“, „Laxembourg“, „náměstí 
Katedrály“) nebo názvy titulů („státní po-
radce“). Jindy psala o „indexu lidové popu-
larity“, nebo nazvala vévodský pár „vévody“. 
Jak by mohl poslední modenský vévoda, je-
hož dcera si vzala bratra Marie Amálie, po-
cházet z rodu „Habsburků-d’Este“? Zatím-

co historické dokumenty Frédy přeložila, 
literární díla ponechala v originále (s. 181, 
196–200). Text je zatížen i  stylistickými 
a  gramatickými pochybeními („žádají vel-
vyslanci… jménem infanta Ferdinanda 
Parmského vévody ruku…“; „Byl natolik 
prozíravý, že okamžitě pochopil závislost 
obou infantů na slabých příjmech a  výno-
sech, snažil se je brzdit a spravovat, ne-li je 
porazit.“).
Kniha vyšla ve velmi kvalitním provedení, 
v  pevné vazbě a  s  rozsáhlou fotografickou 
přílohou, věnovanou portrétům Marie 
Amálie a obrazů míst, kde žila. Luxusní vy-
dání je bohužel poškozeno absencí kvalitní-
ho úvodu a závěru i zcela neprofesionálním 
překladem.

František Stellner

19. a 20. století

Jan ŽUPANIČ – Michal FIALA
Nobilitas Iudaeorum. Židovská  
šlechta střední Evropy v komparativní 
perspektivě
Praha, Agentura Pankrác 2018, 783 s., 
ISBN 978-80-86781-35-8.

Rozsáhlá práce o udílení šlechtických titulů 
osobám židovské víry nebo – posléze – též 
pouhého původu ze židovského prostředí 
se dělí na výkladovou část, jejímž autorem je 
Jan Županič (s. 6–244) a rozsáhlou ediční 
přílohu, kterou precisně připravil a stovka-
mi nákresů příslušných erbů, resp. přísluš-
nými rejstříky, doplnil Michal Fiala  
(s. 245–774). Jan Županič se problematice 
nobilitovaných elit (s vynikajícími znalost-
mi genealogicko-heraldické povahy) věno-
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val již v řadě důkladných pramenných prací, 
přičemž důraz vždy kladl na sociálně-histo-
rickou a politicko-historickou stránku pro-
blematiky. V  anotované knize k  tomu při-
stupuje problematika židovské emancipace, 
utváření moderních židovských elit a samo-
zřejmě charakteristika a  analýza překážek, 
které  – doslova draze placené  – seberepre-
zentaci židovských, zejména finančních a ob-
chodních, posléze i  dalších profesionálních 
elit kladla společnost „dlouhého“ 19. století. 
Autor přitom záslužně (a pro své velké téma 
nutně) překračuje horizont českých zemí 
a jako základ rozsáhlých rešerší i výkladu be-
re celé „dědičné země a Rakouské císařství“. 
Jen tak je totiž možno skutečně pochopit 
a  vysvětlit fenomén židovských nobilitací 
a dát ho do relevantní souvislosti s postave-
ním židovských „finančních baronů“ (ale 
kupříkladu také pokřtěných židovských fi-
lantropek, nobilitovaných papežem).
Práce má ale ještě jedna základně důležitý 
aspekt, a tím je komparace: Županič na jed-
né straně ukazuje vůči židovskému obyva-
telstvu (při všem obvyklém antisemitismu) 
blahovolné Rakousko, jehož císař tradičně 
reagoval na nobilitační návrhy kladně a po-
skytl šlechtictví stovkám židovských zájem-
ců. Do protikladu k němu staví diametrálně 
odlišnou situaci v německých částech doží-
vající svaté říše římské a zejména pak od ro-
ku 1871 v hohenzollernském císařství. Zde 
prošlo jen několik výjimečných návrhů na 
nobilitaci významných a  bohatých židov-
ských osobností, a  to především (do roku 
1870) v malých německých státech. Zásad-
ní roli přitom nehrál jen a  výlučně silný 
pruský, případně saský luteránský antisemi-
tismus. Podobné poměry panovaly i v kato-
lickém Bavorsku.
Takováto geograficky široká a strukturova-
ná komparace, nadto příslušně reflektovaná 

v Županičově výkladu, nabízí přímo vzoro-
vý příklad postihnutí (sub specie špičkové 
„elitnosti“ zkoumaných osob samozřejmě 
relativně úzkého, ale zato v  dobové optice 
mimořádně exponovaného) závažného 
a  obecného problému na ohromném stře-
doevropském horizontu (od Baltu k Adrii, 
od francouzských hranic bezmála k Petro-
hradu). Sledovaná problematika povyšová-
ní židovských prominentů do šlechtického 
stavu je přitom kompetentně vložena do 
širšího dějinného kontextu. Za knihou stojí 
ohromný archivní výzkum (Praha, Vídeň, 
Berlin, Mnichov, Vatikán atd.) a  neméně 
velký kritický a  interpretační výkon. Jedi-
nou „koncepční vadou“ knihy je její publi-
kování v českém jazyce. Bylo by dobře, kdy-
by tuto „maličkost“ co nejdříve odstranilo 
nejspíše anglické nebo německé vydání této 
zajímavé a elegantní knihy.

Jiří Pešek
 

Barbora OSVALDOVÁ –  
Jana ČEŇKOVÁ
Česká publicistika mezi dvěma  
světovými válkami
Praha, Academia 2017, 204 s.,  
ISBN 978-80-200-2754-2.

Impulsem k  sepsání práce o  českosloven-
ských novinářích, novinách a  časopisech 
v období 1918–1938 se Barboře Osvaldové 
a Janě Čeňkové patrně staly opakované od-
kazy na kvalitu meziválečné československé 
publicistiky v současné žurnalistice. Autor-
ky pojaly knihu jako základní informaci 
o  novinářských žánrech a  jejich hlavních 
autorech, jíž předchází obecnější pohled na 
celou meziválečnou žurnalistiku. V  první 
části knihy konstatuje Osvaldová několik 
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