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Prostřednictvím výstavy Dokonalý diplomat. Černínové – vyslanci, cestovatelé,
sběratelé zpřístupnil Národní památkový ústav na Státním hradu a zámku
v Jindřichově Hradci hmotné i písemné
památky připomínající diplomatické cesty
někdejších držitelů zámku. Artefakty
ze 17. až 20. století působivě dokládaly
zapojení hraběcího rodu do mezinárodní
politiky habsburské monarchie a dokumentovaly jedno z možných kariérních
uplatnění šlechticů. Výstava, jejíž těžiště
bylo položeno na diplomatické kontakty s Osmanskou říší v 17. století, bude
v omezené podobě přístupná také v roce
2019. Více: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/
zpravy/36704-vystava-dokonaly-diplomat-cerninove-vyslanci-cestovatele-sberatele-otevrena.
Tématem sedmnáctého ročníku World
Economic History Conference, který
proběhl na přelomu července a srpna 2018
v Bostonu, byly vlny globalizace. Zasedání
paralelně probíhajících panelů doplnilo
několik plenárních přednášek. Diskutovaná témata se netýkala pouze hospodářských dějin, neboť velká část příspěvků se
věnovala spíše sociálním dějinám, dějinám
obyvatelstva či genderu. Blíže: http://
wehc2018.org/.
Ve dnech 6. až 9. září 2018 se konalo
v prostorách Varmijsko-mazurské v univerzity v Olsztyně první velké setkání
badatelů zabývajících se vládou králů
z dynastie Vasa. Kongres nazvaný Rzeczpospolita Wazów (1588–1648–1668)
byl rozdělen do pěti sekcí, přičemž první
byla věnována problematice organizace
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státu a rozdělení moci, druhá kulturním
dějinám, třetí otázkám spjatým s vedením válek, čtvrtá dějinám hospodářským
a pátá sebeprezentaci vládců z dynastie
Vasa a proměnám jejich obrazu v průběhu
dalších staletí. Program kongresu: http://
wazowie.pl/wp-content/uploads/2018/08/
ksiazka-kongres-web.pdf.
University of Manchester a The Warburg Institute of University of London
pořádaly 10. až 11. září 2018 v konferenčních prostorách Rakouského hospicu
v Jeruzalémě mezinárodní sympozium
The Habsburg Mediterranean 1500–
1800, kterého se zúčastnili historičky
a historikové z České republiky, Itálie,
Izraele, Maďarska, Malty, Německa, Rakouska, Švýcarska, Turecka, USA a Velké
Británie. Jednání vedené v angličtině bylo
rozděleno do šesti tematických sekcí,
které se věnovaly habsbursko-osmanským
vojenským konfliktům ve Středomoří,
vztahům Habsburků ke Svaté zemi, mimoevropské hmotné kultuře v symbolické
komunikaci na habsburských dvorech,
obchodu ve Středomoří, habsburskému
vlivu v Janově, na Maltě, v Jaderském
moři a proměně habsburských zájmů
ve Středomoří po roce 1800. Neobyčejně
podnětné diskuse se přenášely do doprovodného programu sympozia, který byl
zaměřen na poznání památek v Jeruzalémě, zvláště pak míst spjatých s dějinami
Habsburků. Pořadatelům je třeba poděkovat nejen za vědecky závažnou volbu
jednotlivých témat, ale také za přátelskou
atmosféru během konání sympozia v překrásných kulisách Orientu. Ze sympozia
bude vydána publikace. Více: https://
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www.univie.ac.at/donauhandel/wp-content/uploads/Habsburg-Mediterranean_programme.pdf.
V seminárních prostorách Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy se konal 19. září
2018 workshop nazvaný Rok 1618 – dveře
všech běd? Pracovní setkání si kladlo za cíl
představit příčiny, vývoj a důsledky povstání českých stavů proti vládnoucí habsburské dynastii z méně obvyklé badatelské
perspektivy. Program jednání byl proto
pojat interdisciplinárně. Někteří účastníci
workshopu nahlíželi na počátek třicetileté války ve světle nejnovějších poznatků
z oblasti archeologie, dějin lékařství či dějin
filozofie. Náležitý prostor při jednání byl
věnován řadě neprozkoumaných historických témat, díky čemuž se podařilo zohlednit dosud málo známé vojenské, zahraničně
politické, sociální, náboženské a hospodářské souvislosti sledovaných událostí.
Program workshopu: http://ucd.ff.cuni.cz/
wp-content/uploads/2018/09/1618_program.pdf.
Mezi 19. a 24. zářím 2018 uspořádal
Historický ústav Akademie věd České
republiky ve spolupráci s Institutem für
Sächsische Geschichte und Volkskunde
a městem Kadaní mezinárodní konferenci Františkáni v zemích Koruny
české a Sasku mezi reformou, reformací
a protireformací (15. – 17. století).
Především badatelé z České republiky
a Německa, ale také Francie či Polska
se ve čtyřech blocích postupně zabývali
dějinami kláštera františkánů observantů v Kadani, vnitřním životem dalších
františkánských konventů v české a saské
řádové provincii na přelomu pozdního

středověku a raného novověku, poměrem
klášterních komunit, zejména pak františkánských, k reformaci a následně i rolí
řeholních společenství v protireformaci.
Více: http://www.hiu.cas.cz/cs/download/program_kadan.pdf.
Od 24. do 26. září 2018 se konala za účasti
historiček a historiků z České republiky,
Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska
v Telči vědecká konference Řád a město.
Řád a jeho mecenáši. Vědecké setkání, které patřilo do řady Monastica historica, v níž
probíhají pravidelné konference historiků
zabývajících se řádovými dějinami ve střední Evropě, se odehrávalo v rámci projektu
mapujícího poměr mezi jezuity, jejich
mecenáši a městským prostředím. Jednotlivá sdělení se soustředila na různé roviny
vztahu mezi církevními řády a jejich podporovateli nebo různě vnímaným sociálním
okolím ve středověku a raném novověku.
Blíže: https://jezuitetelc.cz/detail/cz/rad-a-mesto-rad-a-jeho-mecenasi.
Ve dnech 22. až 23. října 2018 uspořádala
Akademie věd České republiky workshop
Kniha jako komunikační médium
v českých zemích raného novověku.
Badatelé, kteří na něm vystoupili, se dělili
do dvou skupin, jež se velmi příhodně
doplňovaly. První tvořili zaměstnanci sbírkových fondů a knihoven, kteří se zabývali
praktickými otázkami po dataci a autorství
mimořádných děl a problematikou jejich
umělecké výzdoby. Druhou skupinu pak
představovali historici zkoumající dějiny
komunikace a vývoj knižní kultury v Království českém. Blíže: https://www.mua.
cas.cz/cs/akce/kniha-jako-komunikacni-medium-2018.
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Konference Italské společnosti pro historickou demografii, která bývá svolávaná
pravidelně každé tři roky, proběhla 24. až
26. října 2018 v Bologni. Jednacími
jazyky konference nazvané The family
between demographic and social changes byla italština a angličtina, účastníky
historici a demografové z řady evropských zemí. Mezi tématy jednotlivých
bloků se objevila například problematika
manželství a rodinného cyklu, rodinné
ekonomiky, fungování rozpadajících se
a neúplných rodin či zvyklostí při udílení
křestních jmen: Blíže http://www.2018.
demostorica.it.
Ve dnech 24. až 27. října 2018 se v St.
Andrews ve Skotsku konal další pravidelný workshop skupiny badatelů o raně
novověkém přirozeném právu. Setkání
nazvané After Pufendorf bylo věnováno
problematice vášní v teoriích Christiana
Thomasia a jeho následovníků. Úvodní přátelskou polemiku o otázce entia
moralia v Pufendorfově přirozeném právu
svedli dva badatelé mezinárodního věhlasu – Ian Hunter (Austrálie) a Michael
Seidler (USA). Navazující příspěvky
sledovaly vášně v přirozeném právu v Německu a Skotsku, přičemž se pozornost
zaměřila na Thomasia a jeho „vášnivé“
pokračovatele stejně jako na radikální
německé kritiky, kteří odmítali přirozenoprávní metodu jako omyl. Cenné
příspěvky se týkaly zvláště výuky přirozeného práva ve Skotsku a Halle. Slabinou
byla naopak skutečnost, že nikdo z účastníků workshopu nebyl právník, proto se
ustálil zjednodušený konsensus o tom,
že přirozené právo „po Thomasiovi“ se
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vyvíjelo směrem k morální filozofii. Více:
https://www.intellectualhistory.net/
events/after-pufendorf-natural-law-and-the-passions-in-germany-and-scotland/.
Ve dnech 23. až 24. listopadu 2018 se pod
záštitou tokijské Komazawa University
a Association for East Asia Environmental
History Japan uskutečnil australsko-japonský mezinárodní workshop Empire
Forestry Networks and Knowledge
Production. V první části zazněly příspěvky věnované problematice vývoje lesního
hospodářství na území bývalých britských
kolonií (Austrálie, Barma, Indie, Jižní
Afrika). Druhá a třetí část byly zaměřeny
na charakteristiku specifických aspektů
vývoje lesnictví v období existence Japonského císařství. Blíže https://rural-seminar.
blogspot.com.
Vrcholem výstavní sezony v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni byla od října
2018 do ledna 2019 celosvětově první
monografická výstava věnovaná dílu nejvýznamnějšího vlámského malíře 16. století, která byla nazvaná Pieter Bruegel.
Vedle deskových obrazů z vlastních sbírek
pořádající instituce výstava obsahovala
jedinečné zápůjčky Bruegelových obrazů
z celé řady světových galerií a od mnoha
soukromých sběratelů (mezi nimi například proslulou Babylonskou věž). Unikátní
výstavu doprovázel zcela mimořádný
zájem návštěvníků, kteří měli možnost
si elektronicky se značným předstihem
zakoupit časové vstupenky, čímž se vyhnuli
dlouhým frontám před vstupem do muzea.
Blíže http://www.bruegel2018.at.
Ve dnech 6. a 7. prosince 2018 proběhlo vědecké zasedání Historického ústavu

OPERA HISTORICA • ROČNÍK 19 • 2018 • č. 2

opera_02_2018.indd 304

11.03.2019 16:04:42

/ CO JE NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU /

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích nazvané Dílo Josefa Petráně a současná historická věda,
které usilovalo o připomenutí jednotlivých
témat jeho odborného zájmu a postižení
jeho osobního přínosu k jejich interpretaci
v současné historické vědě. Přednesená

sdělení budou vydána roku 2019 knižně.
Blíže na http://www.ff.jcu.cz.
Václav Bůžek, Ivo Cerman, Josef Grulich,
Josef Hrdlička, František Koreš,
Michal Morawetz, Kateřina Pražáková,
Markéta Skořepová

Vědecké zasedání Dílo Josefa Petráně a současná historická věda uspořádané Historickým ústavem
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity ve dnech 6. a 7. prosince 2018 v Českých Budějovicích.
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