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Kniha Jiřího Štaifa o společnosti předbřeznových Čech přichází ve velmi vhodnou dobu a v momentě, kdy se objevila v knihkupectvích, zaradoval se patrně nejeden čtenář zaobírající se jakýmkoli způsobeni literaturou s historickou tematikou. V situaci, kdy česká historiografie stále více začíná pociťovat absenci nové, reprezentativní syntézy 19. století, která je zatím např. v případě mamutího projektu Dějin zemí koruny české nakladatelství Paseka stále ještě v nedohlednu, přichází kniha, která tematizuje doposud poněkud opomíjenou problematiku právě syntetickým způsobem, a to navíc z pera nanejvýš povolaného. Nejen že se Jiří Štaif pojednávanému období věnuje dlouhodobě, ale v odborných kruzích platí také za jednoho z těch historiků, kteří jsou schopni plodně recipovat moderní historiografické trendy a otvírat tak zcela nové perspektivy poznáni. Navíc jeho pedagogické a narativní schopnosti slibuji vedle odborně přínosné i ve1mi zajímavé, byť místy komplikované čtení.
   Štaif se snaží vycházet z nových sociálněvědných teoretických koncepcí, které aplikuje na konkrétní historickou problematiku Českých zemí let 18301851. Nejedná se přitom pouze o koncepty a terminologii moderních sociálních dějin, konstruované a používané nejen v zahraničí, ale v omezené míře i v českém prostředí (společenská interakce, mentalita, národní agitace apod.), nýbrž o mnohem širší paletu užitečných a u nás zcela nových pojmových instrumentů (alternativní elita, uvolňování a zaplňování sociálního prostoru apod.), jejichž aplikace na český kontext je rozhodně inovativní.
   V předmluvě přichází Štaif se silnou tezí o stahování se předrevolučního metternichovského režimu z nejrůznějších sfér veřejného života - tím měl postupně vznikat volný prostor, do kterého začala expandovat nová, alternativní česká elita. Při konstruování této teze se práce v teoretické rovině opírá  zejména o koncepty západní historiografie a sociologie „vymyšlených společenstvích“ (Benedict Anderson) či vzorcích chování v rámci starých i nově přicházejících elit (Pierre Bourdieu).
   Co se týče českých specifik utvářeni moderní občanské společnosti, rozpracovává Štaif již dříve publikované a obecně přijímané závěry o vlivu malých sociálních struktur a jeho podrobná a přesná analýza jednotlivých typických sociálních prostředí (panství, město, vesnice ) je v mnohém nová a přínosná. V některých aspektech se jen zdá, že statistická analýza konkrétních příkladů zůstává trochu na půli cesty. Ne vždy jsou k uvedeným statistikám připojeny autorovy interpretace. a tak není na první pohled jasné, co uvedenou analýzou Štaif vlastně sleduje.
   Nové jsou rovněž pokusy o rekonstrukci a typizaci kolektivních mentalit vážících se na jednotlivá sociální prostředí. Snad vůbec poprvé je v české historiografii takto komplexně tematizován vztah mezi národními předáky a jejich "klientelou" zdola. Štaifova argumentace, že nově se formující česká alternativní elita nejen že ohledy na mentalitu své k1ientely brát musela, ale že z této mentality rovněž částečně vycházela a byla jí tak pochopitelně rovněž i limitována, je přitom přesvědčivá. Dotaženo do důsledků lze souhlasit i s tezí, že to byly právě tyto mentální limity, které do jisté míry determinovaly i konkrétní politické strategie české liberální reprezentace během revoluce let 1848-1849. Jistým zjednodušením je pak analýza modernizačních tendencí šlechty, která je zploštěna pouze na Metternichovu knihovnu a projekt hypoteční banky. I přes to je ale myšlenkové milieu české společnosti dělené do předem definovaných sociálních i geografických areálů vykresleno plasticky. Na přesvědčivosti přitom nijak neubírá, že se v některých případech jedná spíše o "ideální typy" než o konstrukty pevně ukotvené v pramenech.
   Svou hlavní tezi o zaplňování uvolněného společenského prostoru českými intelektuály v předrevoluční době Štaif vhodně dokládá i konkrétními
poznatky. Na příkladě prosopografické analýzy několika obrozeneckých aktivit (agitace za Národní divadlo, sbírka na českou průmyslovou školu a Průmyslová jednota) konkretizuje práce obraz "klientely" českého národního hnutí, a to jak ve smyslu sociálnim, tak i geografickém.
   Značnou část knihy tvoři analýza revolučních událostí let 1848-1849 a náčrt nástupu porevoluční konzervativní reakce. Velký prostor věnovaný tomuto úseku je pochopitelný, v revoluci naplno krysta1izovaly výsledky předbřeznového působení a právě revoluční dění a jeho dopady mohou být chápány jako měřítko úspěšnosti činnosti české „a1ternativní elity“ před rokem 1848. Při zachování tradiční kostry popisu revoluce přináší Štaif v nezvykle rozsáhlém kontextu mnoho nových faktografických poznatků, a to zejména ve vztahu k revolučním událostem v Praze. Na mnoha místech pak jako by vyslyšel volání po tematizaci jiných skupin než klasicky zdůrazňované české liberální reprezentace s Palackým či Riegrem v čele. Zejména pasáže věnující se českým Němcům představují v tomto ohledu mimořádný počin. Zde můžeme najít zdařilé náznaky rekonstrukce jejich politického jednání a cílů, které v dobovém kontextu představovaly minimálně zcela rovnocennou a1temativu těm českým. I v těchto "revolučních" pasážích Štaif přináší několik zajímavých konkrétních mikrosond s cílem dokumentovat sociální ukotvení a politické preference elektorátu. Nebojí se interpretovat revoluční politickou aktivitu českých, liberálů v kontrastu s liberály německými soudobým demokratickým prizmatem. Česká reprezentace z tohoto srovnání nevychází zrovna s lichotivým výsledkem.
   Jak již bylo řečeno, dominantou Štaifovy práce je aplikace teoretických modelů na konkrétní českou elitu. V tom je rozhodně kniha pozoruhodná a novátorská, paradoxně právě zde bychom ale mohli najit i její největší slabiny. Autor pracuje s pojmy, které si nárokuji obecnou platnost, aniž by je předem precizně definoval. Výsledkem je pojmová nejednotnost, která v některých pasážích textu může mást. Už samotný centrální pojem „elita“ je používán na různých místech rozdílně. Tak je zpočátku pod označením česká alternativní elita míněna komunita liberálních obrozenců, na některých místech potom části šlechty, jinde zase skupina radikálních demokratů Arnoldova či Sabinova typu. Pojem stará „elita“ je pak používán střídavě jak pro šlechtu, tak i pro byrokratický správní aparát předbřeznového Rakouska. To pak vede např. k přehnaně vyhroceným tezím o úspěšném vzniku moderní české politické elity a o dosahu jejího vlivu bez toho, že by byla zmíněna kritéria k takovým závěrům opravňující. Koneckonců již před definované chápání elit v nacionálním slova smyslu nemusí být pro pojednávanou dobu tím nejtypičtějším. Kniha jen místy a velmi spoře naráží na stavovské rozlišení elit, které se pochopitelně nedefinovalo pouze podle etnického klíče a mohlo být v určitých prostředcích nosnější než vymezování elitního postavenía funkcí v rámci jednotlivých národních společenství monarchie. V tomto kontextu vidí Štaif aktivity a koncepty starých elit či přerozdělování společenské prestiže v důsledků modernizačních procesů místy příliš schématicky a opožděně, když je klade teprve na přelom 40. a 50. let 19. století (str. 406 a 415) a interpretuje pouze na základě porevoluční liberální hospodářské politiky.
   Celá kniha pak i přes svoji silně syntetickou povahu nepůsobí na všech místech zcela jednotně. Opakování známé faktografie se střídá se vznášením obecných tezí, poutavé sociální a statistické analýzy se prolínají s popisem literárních děl českých obrozenců či s pokusy o vhled do jejich myšlenkových či citových pochodů a ne vždy je výsledný obraz komplexní a přesvědčivý.
   Tyto výhrady však nemohou změnit nic na faktu, že Štaifova  Obezřetná elita představuje velmi zajímavou a podnětnou knihu, která se řadí k tomu lepšímu, co bylo u nás za poslední dobu o „dlouhém“  19. století napsáno. K úplné dokonalosti však dotažena přece jen není.
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