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Helena Východská
Kniha Hermann Hermann Hallwich 1838-1913. Historik, politik, byrokrat,
sběratel a básník je dílem kolektivu autorů, kteří se rozhodli přiblížit a vyzdvihnout
odkaz významného sudetoněmeckého historika 19. století, teplického rodáka,
nacionalisty, autora zevrubné první a faktograficky nepřekonané monografie o
dějinách Teplic, který i přes svůj význam zůstal dlouhá desetiletí nepovšimnut českou
i německou historiografií. Publikace čerpá z výzkumu, který vyvrcholil uspořádáním
odborné mezinárodní konference u příležitosti 175. výročí narození a 100. výročí
úmrtí, roku 2013 v Teplicích, již organizovali historikové Jan Kilián a Milan Svoboda.
V roce 2014 vyšla monografie v německém jazyce, české vydání má ročení 2015.
Výzkum i konference byly podpořeny Regionálním muzeem v Teplicích, katedrou
historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a katedrou historie
Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.
Publikace sleduje v hlavních kapitolách Hallwichův život, osobní i profesní,
jeho politickou dráhu, jeho vlastivědnou a sběratelskou vášeň, historický výzkum i
básnické dílo. Podává podrobný soupis pramenů o životě a díle Hermanna Halllwicha
a jeho pozůstalosti ve státním archivu ve Vídni a Státním okresním archivu v Chebu a
Muzeu města Duchcova. Příjemnou přílohou je Chronologie života Hermanna
Hallwicha a soupis jeho díla. Praktický je soupis všech 40 + 16 vyobrazení v knize,
černobílých, jež jsou rozmístěny v textu, i barevných za textem. Dalším případným
badatelům jistě udělá radost rozsáhlý přehled pramenů a literatury k tématu, stejně
jako rejstříky, jmenný i místopisný.
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Publikace v solidní pevné vazbě, podrobně a kompetentně zachycující
Hallwichův odkaz do zajímavých podrobností, usilující o co nejobjektivnější pohled
na jeho působení ze zorného úhlu dnešního evropského historika, který již nemusí být
spoután úzce národními zájmy, ale na druhé straně chápe Hallwicha i jeho dobu a dílo
historicky, je jistě důstojným holdem této zajímavé osobnosti a zaplní prázdné místo
dějinách česko-německé historiografie na přelomu 19. a 20. století.
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