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V říjnu 2009 jsem se na pozvání pořadatelů zúčastnil kolokvia „Rencontres: History 
and Environment“. Pořádala je „Association Pierre de Saint Jakob“ (byl významným agrárním 
historikem, + 1960) s Lycee Carnot v Dijonu. Na něm již od roku 1920 (ovšem s přerušeními v letech 
1939–1944, 1948–1966 a 1973–1989) studuje na náklady regionální vlády Burgundska až dvacet 
studentů z Československa, nyní z Česka. Počátky tohoto programu jsou spojovány i se jménem 
prezidenta E. Beneše , který na tamní univerzitě před 1. sv. válkou studoval práva. Na dijonském lyceu 
studovali např. Čestmír Císař, Václav Černý, Jiří Voskovec aj. 

Vzhledem k tématu kolokvia se jej zúčastnil významný francouzský historik, vedoucí osobnost 
třetí generace historiografické školy „Annales“, která je mj. i jednou z kolébek environmentálních 
dějin. Byl to prof. profesor pařížské Sorbonny, medievista a především agrární historik Emmanuel 
Le Roy Ladurie (* 1929). Ten se mj. výrazně zasloužil o vznik a rozvoj historické klimatologie. 
To jako pozvaný „keynote speaker“ zdůraznil prof. Rudolf Brázdil ve své plenární přednášce o vývoji 
historické klimatologie v Evropě na 6. konferenci ESEH v červnu 2011 ve finském Turku. 

Bylo mi velkou ctí a zážitkem, že jsem spolu s prof. E. Le Roy Ladurie a jeho doprovodem, 
nezávislým novinářem Yves de Saint Jacob, synem P. de Saint Jacoba, mohl jet do Dijonu (dokonce 
expresem TGV) a s ním hovořit. Přiznávám však, že se více ptal on mne, a to zejména na vývoj 
politické situace u nás po roce 1989. Vzpomínal, že se chtěl zúčastnit 2. konference ESEH, kterou 
jsme v roce 2003 pořádali na Albertově, z čehož však bohužel sešlo. 

Po kolokviu jsem prof. E. Le Roy Ladurie požádal o jeho pozdrav čtenářům Klaudyána; rád mi 
vyhověl a tudíž jej mohu níže připojit. 
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Obr.: Vpravo Emmanuel Le Roy Ladurie, vlevo John McNeill, současné prezident ASEH (USA) 
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