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Historiografie s městem spojená:
Historiografie o městech a historiografie ve městech
35. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci
s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity
Karlovy v Praze, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR

4. a 5. října 2016, Praha
Archiv hlavního města Prahy a jeho partnerské instituce Vás zvou k účasti na výroční konferenci, která tentokrát bude tematizovat problematiku městského dějepisectví od středověku až na práh 20. století. Jde nám o dvě stránky tohoto tématu:
Jednou z nich je historiografie provozovaná ve městech, ať již ze soukromé individuální nebo skupinové iniciativy, druhou je dějepisná práce o tom kterém městě –
a samozřejmě myslíme hlavně na Prahu a města s ní významem i rolí srovnatelná.
V popředí pozornosti bude stát městské kronikářství, resp. kronikářství ve městech vzniklé, a dějiny hlavního nebo pro autora významného města jako jeden ze
zásadních pilířů konceptualizace stavby státního a národního historického narativu. Dějiny pro (v předmoderním slova smyslu) národní komunitu klíčového města byly vždy argumentem pro její vyspělost, organizovanost, civilizační a kulturní
rovnoprávnost s ostatními národy. Proto byl vznik Města kladen do šerého dávnověku a spojován se vznikem státu a řádu v obci (dílo Tita Livia 142 knih dějin Říma
Ab Urbe Condita budiž tu vnímáno jako závazný příklad pro řadu pozdějších autorů dějepisného žánru).
Tento koncept nevymizel ani v době „moderní“. Opět na českém příkladu Prahy
lze doložit, jak velký význam měly dějiny hlavního města království pro politickou
a kulturní koncepci moderního českého národa: Praha byla historické jeviště jeho
velkých činů i tragédií, byla dramatickou personou jeho „velkých dějin“, byla pokladnicí dokladů jeho slavné a v občanském konceptu 19. a počátku 20. století nově
se utvářející legitimity. Od Palackého malých dějin Prahy přes gigantické Tomkovy
dějiny k Wintrovým v řadě facet podaným dějinám městské každodennosti a k Teigeho velkým soupisovým pracím Praha stála v centru historicity českého politického diskursu i aktuální situace „národa bez národního státu“, úspěšně však usilujícího o plnoprávnou participační pozici v elitách habsburského impéria.

Bude nás tedy zajímat, kdo psal dějiny měst a jak i v čem se od středověku do počátku 20. století proměňovaly objednatelské či iniciační subjekty. Stejně tak nás
ovšem zajímá, „co bylo napsáno“ v jednotlivých kronikách a později dějinách měst:
Co autoři tematizovali, co ponechávali stranou, jaký byl jejich klíč výběru událostí, osob, rovin reality, jak zasazovali město do širšího celku dějin regionu a země či
ještě rozsáhlejšího zemského okruhu. Hrála tu roli jen velká antická tradice nebo
i historiografická díla pojednávající o dějinách významných „partnerských“ měst?
Jaký podíl měla tato díla na zachování kolektivní paměti? Můžeme sledovat mechanismy spojené s jejich produkcí či distribucí? Právě v těchto momentech nám velmi
půjde o regionální i mezinárodní srovnání. A stejně tak tomu bude s recepcí těchto děl: Byla čtena jen malými kroužky (politicky a mocensky) zainteresovaných zájemců nebo šlo o díla, která „zlidověla“ přinejmenším v měšťanském a vzdělaneckém prostředí? Stala se podnětem pro vlastní kronikářskou – třeba jen pro rodinné zázemí určenou – aktivitu? Dočkala se latinsky a německy tištěná historiografická díla, resp. jejich pasáže o městě, v našem případě tedy o Praze, zahraniční recepce?
Jako vždy nás zajímá především pražská problematika, ovšem ve srovnání
s ostatními městy českého státu a v komparaci s významnými velkoměsty široké
střední Evropy. A jako vždy budeme také vděčni za inovativní ideje referátů, které obohatí zde naznačený koncept o komparace a odkazy v celoevropském výměru.
Nabídky referátů posílejte spolu s abstraktem do 15. dubna 2016 na níže uvedenou adresu. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků. Přednesené referáty budou v plném znění, případně v rozšířené verzi, otištěny v konferenčním sborníku Documenta Pragensia. Zahraničním účastníkům bude zajištěno ubytování
v ubytovacích zařízeních Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy na náklady organizátorů. Konferenční poplatek není vybírán. Jednacími jazyky budou čeština, němčina (případně angličtina). Simultánní tlumočení z německého jazyka je zajištěno.
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