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RECENZE

Piotr Maciej MAJEWSKI, 
Bojovat, či ustoupit? Možnosti obrany Československa na podzim 1938, 
Brno, Conditio humana, z.s., ve spolupráci s Muzeem druhé světové války v Gdaň-
sku, 2018,  397 s., ISBN 978-80905323-4-2.

Zlomové historické udalosti odjakživa priťahujú pozornosť odbornej i laickej verej-
nosti. Toto konštatovanie platí dvojnásobne pre tie momenty moderných či naj-
novších dejín, ktoré buď priamo alebo skrz ďalekosiahle bezprostredné následky 
majú svoje pevné miesto v našej, povedané s Assmannovcami, komunikatívnej pa-
mäti, a teda stále živia miestami polarizovanú diskusiu. Predpoklady, príčiny a prie-
beh tzv. mníchovskej krízy, na medzinárodnej scéne nazývanej aj krízou českoslo-
venskou, predstavujú priam emblematický príklad.

Poľský historik Piotr Maciej Majewski, ktorého brnenské združenie Condi-
tio humana predstavilo záujemcom o moderné dejiny prostredníctvom prekladu 
monografie Sudetští Němci, 1848–1948. Příběh jednoho nacionalizmu (2014), sa 
vo svojom najnovšom knižnom príspevku venuje jednej z kľúčových dilem českého 
a slovenského 20. storočia. Bojovať, či ustúpiť Hitlerovi a nacistickému Nemecku? 
O (správnu) odpoveď na túto kardinálnu otázku sa sporili, neraz opakovane, už 
protagonisti či priami svedkovia československej jesene 1938. S premenlivou inten-
zitou zaznieva nanovo pri mnohých príležitostiach. A rovnako ako v dramatickom 
okamihu zrodu, obe navzájom sa potierajúce odpovede majú svojich rozhodných 
zástancov i odporcov.1 Hoci príprava obrany Československa voči prípadnej agresii 
nacistického Nemecka patrí k nosným témam najmä českej vojenskej historiografie, 
ucelená analýza dostupných možností dosiaľ, podľa vedomostí recenzenta, chýbala; 
tejto úlohy sa nezhostili ani českí, ani nemeckí historici. 

1 Ako pars pro toto najnovšie pozri: Český rozhlas Plus, Eduard Stehlík: Hitler v roce 1938 vyhrál 
mediální válku. Je otázka, jestli by skutečně zaútočil, 28. 9. 2018, dostupné na: https://plus.rozhlas.
cz/eduard-stehlik-hitler-v-roce-1938-vyhral-medialni-valku-je-otazka-jestli-7627483, 29. 4. 2019.
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Na prvý pohľad máme do činenia s paradoxnou situáciou. Vyznie však menej, 
keď si uvedomíme, že štúdia tohto typu zásadne vybočuje z obvyklého rámca histo-
rickej vedy. Udalosti a procesy tak, ako sa odohrali, resp. prebehli, tu defilujú v pr-
vom rade ako zložené a rôznorodé východisko k deju, ktorý sa nestal, no „mohol sa 
stať“. V tomto ohľade Bojovat, či ustoupit? komunikuje s pomerne populárnym žá-
nrom kontrafaktickej histórie – avšak s nadmieru pevnou oporou v dostupných dá-
tach – a  snáď ešte väčšmi s politologickou analýzou, kde je práca s alternatívnym 
scenármi jedným zo štandardných nástrojov. Aj naša historická veda sa postupne os-
meľuje siahnuť si na volatilitu na pozadí skúmaných udalostí.2 Majewski sa nesústre-
dí na samotný rozhodovací proces prvorepublikových politických a vojenských elít 
zoči-voči akútnej existenčnej dileme – ak by tak bol býval učinil, politologická para-
lela by nabrala ešte badateľnejšie kontúry – on tento proces do hĺbky kontextualizu-
je. Predovšetkým po stránke vojenskej, keď dopodrobna predstavuje konkrétnu situ-
áciu jednotlivých zložiek československej brannej moci, vrátane často diskutovanej 
(a v  nemalej miere nedobudovanej) sústavy opevnení aj  omnoho zriedkavejšie 
pertraktovanej obrannej doktríny, v priebehu roku 1938 na pozadí nemeckého vo-
jenského potenciálu. Takto vypracovaný komplexný obraz potom poľskému histori-
kovi dovoľuje načrtnúť pravdepodobný scenár pre nás hypotetického českosloven-
sko-nemeckého stretu. O detailoch môžeme, prirodzene, diskutovať, no oproti čes-
kým, slovenským či nemeckým kolegom je Majewski „vo výhode“ – má 
k dispozícii poznatky, ktoré sa zrodili z poľsko-nemeckého ozbrojeného konfliktu 
o rok neskôr, a síce, ako ukazuje, v vonkoncom nie nepodobných podmienkach.

Poľská tzv. septembrová kampaň nám teda môže poslúžiť ako precedens 
svojho druhu, o ktorý sa československé elity – na prvom mieste prezident Edvard 
Beneš, pre viacerých komentátorov symbol „mníchovského“ ústupu – nemohli vo 
svojich úvahách na jeseň roku 1938 oprieť. Detailne rozbory potenciálu českoslo-
venskej brannej moci, koncipované na štúdiu archívneho materiálu a dobrej znalos-
ti odbornej spisby, si iste nájdu svojich čitateľov. Za prínos recenzovaného diela 
však pokladáme podložený záver, že situácia československej a poľskej armády zoči-
voči nemeckej hrozbe bola – napriek zaužívanému stereotypu „na koňoch proti 
tankom“ (porov. s. 187–188)3 – v zásade podobná. Nemožno síce ignorovať odliš-

2 Porov. našu recenziu zásadného diela Víta SMETANU Ani vojna, ani mír. Velmoci, Českosloven-
sko a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války, Praha, 2016, Sou-
dobé dějiny 25, 2017, č. 3, s. 403–416 

3 Motívu z dielne nacistickej propagandy sa ochotne ujal povojnový komunistický režim a na iko-
nickom filmovom stvárnení sa autorsky podieľal neskorší oskarový režisér Andrzej Wajda; Jerzy 
EISLER, Lotnia, Pamięć.pl 2, 2013, č. 6, s. 56–58.
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nosti, najmä v oblasti výstroje a výzbroje, raz v československý, inokedy v poľský 
prospech, no dá sa s autorom zhodnúť v názore, že tieto rozdiely nezohrávali kom-
paratívne podstatnejší vplyv v rámci obranných možností Československa a Poľska. 
Explicitne sa tak natíska konštatovanie, že armáda I. republiky v  hypotetickom 
konflikte s nemeckým agresorom nemohla uspieť podobne, ako neuspela armáda 
II. Rzeczypospolitej o necelý rok neskôr. Československá tragédia 1938–1939 pri-
tom hrala v poľský prospech, keď v konečnom dôsledku inšpirovala zásadné zmeny 
francúzskej a najmä britskej politiky voči Nemecku. Poľsko sa tak koncom augusta 
1939 ocitlo v lepšej medzinárodno-politickej situácii, no na možnostiach krajiny 
v ohrození sa to príliš neprejavilo, a to ani pred vstupom Sovietskeho zväzu do kon-
fliktu na strane Nemecka. Navyše, ako prednedávnom ukázal poľský historik Ma-
rek Kornat, vo Varšave nemali vždy práve realistické predstavy o potenciáli formu-
júceho sa obranného spoločenstva s Veľkou Britániou.4

Pri analýze ľudského potenciálu, osobitne velenia, Majewski upozorňuje na 
ešte jednu zaujímavú paralelu. Hoci sa východiská formovania vojenských elít v po-
rovnávaných štátoch značne líšili, v ozbrojených silách tak Československa, ako aj 
Poľska, sa privilegovanému postaveniu tešili tzv. legionári, ktorí zohrali aktívnu 
úlohu pri formovaní národných štátov v  stredoeurópskom priestore na sklonku 
„dlhej“ prvej svetovej vojny, notabene, v atmosfére vzájomnej animozity (nemecký 
historik Jochen Böhler v tejto súvislosti uvažuje, podľa nášho názoru nie celkom 
presvedčivo, v kategóriách občianskej vojny).5 Hoci z vojenského hľadiska šlo, v os-
trom kontraste voči ich nemeckým náprotivkom, o amatérov, Majewski zdôrazňu-
je, že legionári sa tešili vysokému spoločenskému statusu a aj vďaka nedostatku od-
borníkov boli často povyšovaní na úkor mladšej, odborne už zdatnejšej generácie. 
Uvedený vzorec sa v nemalej miere podpísal pod miestami nekompetentné velenie 
tak v priebehu československej krízy na jeseň 1938, ako aj počas poľského septemb-
rového ťaženia.

Možno tiež oceniť, že Majewski upozorňuje na paralely povojnových hod-
notení československého, resp. poľského rozhodnutia pre boj alebo ústup v rokoch 
1938 a 1939. Tento protiklad rezonoval s okamžitou platnosťou v londýnskom exi-
le, a v rovine romanticko-pragmatického kontrastu ho vo svojich spomienkach vy-

4 Marek KORNAT, Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Gdańsk 
2012, s. 328–329, 331–336, 384–389.

5 Jochen BÖHLER, Civil War in Central Europe, 1918–1921. The Reconstruction of Poland, 
 Oxford 2018. K fenoménu „dlhej“ prvej svetovej vojny stručne pozri digitálny perex edície, v rám-
ci ktorej uvedená práca vyšla; dostupné na: https://global.oup.com/academic/content/series/g/
the-greater-war-tgw/?lang=en&cc=de, 25. 4. 2019. 
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jadril už Edward Raczyński, dlhoročný veľvyslanec vo Veľkej Británii a  zároveň 
vedúci rezortu zahraničných vecí v rokoch 1941–1943 (a neskorší exilový prezi-
dent Poľskej republiky).6 Poľskú diskusiu však väčšmi rozdeľujú iné rozhodnutia, 
a síce tie, ktoré uviedli do pohybu poľské jednotky v bitke o Monte Cassino (január 
– máj 1944) či samotné varšavské povstanie (október 1944). V oboch prípadoch 
hovoríme nielen o heroických výkonoch poľských vlastencov so zbraňou v ruke, ale 
aj o ohromných stratách na životoch v prospech diskutabilného a prinajlepšom mi-
nimálneho vojenského či politického zisku; dá sa tiež namietať, že šlo v prvom rade 
o manifestačné akty, tentokrát voči nezastaviteľnej sovietskej hrozbe. Majewski vy-
pichol príklad publicistu Piotra Zychowicza, ktorý sa však popri mediálnom úspe-
chu, celkom iste prospievajúcom jeho autorskej kadencii (od spomenutého debutu 
v roku 2012 vydal osem ďalších knižných publikácií), pohybuje na periférii odbor-
nej poľskej debaty o druhej svetovej vojne a jej bezprostredných následkoch. Na-
opak, Majewski, v  rokoch 2009–2017 zástupca riaditeľa Múzea druhej svetovej 
vojny v Gdaňsku, patrí dlhodobo k jej čelným protagonistom.7 

Recenzovaná práca je faktograficky spoľahlivá až robustná a má jasnú, logic-
kú štruktúru. Odporúčali by sme však zvážiť, do akej miery je výhodné kompono-
vať podrobné organizačné schémy československých jednotiek priamo do hlavného 
textu (porov. napr. s. 69–74). Majewski vychádza z dobrej znalosti vydaných aj ne-
vydaných prameňov tak československej, ako aj nemeckej proveniencie a pracuje 
s pestrou paletou odbornej literatúry, v neposlednom rade s bohatou poľskou his-
toriografiou septembrového ťaženia. Istú výnimku tu predstavuje produkcia k eu-
rópskym diplomatickým dejinám medzivojnového obdobia. Je pravdou, že v auto-
rovej perspektíve ide skôr o okrajový kontextuálny element, no odkazy na dávno 
prekonané, hoci dobovo hodnotné diela Henryka Batowského pri absencii aktuál-
nych štúdií z pera Zary Steiner alebo – ak už chceme upozorniť na analýzy naklo-
nené sovietskemu videniu európskej krízy rokov 1938–1939 – kanadského histori-
ka Michaela Jabara Carleyho, prinajmenšom prekvapia,8 podobne opakovaná sko-

6 Porov. Jan NĚMEČEK, Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezen-
tace 1939–1943, s. 301–302.

7 Porov. Antoni DUDEK, Instytut. Osobista historia IPN. Warszawa, 2011; Paweł MACHCE-
WICZ, Muzeum, Kraków 2017.

8 Henryk BATOWSKI, Europa zmierza ku przepaści, Poznań 1977/1989; Idem, Między dwoma 
wojnami, 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988/2007; Michael Jabara CAR-
LEY, 1939: The Alliance That Never Was and the Coming of World War II, Chicago 1999; Idem, 
“Only the USSR Has … Clean Hands”. The Soviet Perspective on the Failure of Collective Security 
and the Collapse of Czechoslovakia, 1934–1938, Diplomacy & Statecraft 21, 2010, č. 2, s. 202–
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molenina priezviska amerického politológa Roberta L. Rothsteina (x Rosenstein). 
Na nepresnosti narazíme skôr výnimočne. Revízia potrianonských hraníc patrila 
k ústredným motívom maďarského spoločenského diskurzu medzivojnového ob-
dobia, avšak vplyv spomenutého Ferenca Szálasiho (s. 63) koncom 30. rokov bol 
prinajlepšom efemérny; jeho čas nastal až po obsadení krajiny Nemeckom a zosade-
ní admirála Miklósa Horthyho v októbri 1944… Keď autor klasifikuje Rumunsko 
v septembri ako „spojenecké“ (s. 214), má tým na mysli existenciu poľsko-rumun-
skej obrannej aliancie s  protisovietskym hrotom, zatiaľ čo v  počiatočnom štádiu 
druhej svetovej vojny Bukurešť zachovala neutralitu a v tomto zmysle aj internova-
la členov poľskej vlády po prekročení spoločnej hranice v polovici septembra 1939. 
Z redakčného hľadiska sa patrí pochváliť kvantitu aj kvalitu ilustrácii, z časti z osob-
ného archívu autora (v  tom aj mapového materiálu na vsadených listoch). Na 
druhú stranu, nepodarilo sa vyvarovať nedostatku pri práci najmä s anglickojazyč-
nou literatúrou, keď poznámkový aparát odkazuje k  poľským prekladom, a  nie 
k originálom – pre českého či slovenského čitateľa spravidla dostupnejším.9 

Napriek uvedeným drobným výhradám ma recenzent za to, že Bojovat, či 
ustoupit? je nielen kvalitným, ale nanajvýš vítaným príspevkom k hlbšiemu porozu-
meniu mníchovskej krízy z československej perspektíve. Vydareným prihliadnutím 
k poľským skúsenostiam z roku 1939 Majewski prekračuje nielen ohlásený autor-
ský zámer. Okrem iného takto tematizuje problematiku miestne ohraničeného, 
asymetrického ozbrojeného konfliktu, kľúčový element nemeckej vojenskej doktrí-
ny na prahu totálnej vojny.10 Práca má potenciál pritiahnuť širší čitateľský okruh so 
záujmom o viaceré aspekty vojenských či politických dejín strednej Európy v pred-
večer a na vstupe do víru druhej svetovej vojny.

Pavol Jakubec

225, č. 3, s. 368-396; Zara STEINER, The Triumph of the Dark: European International History, 
1933–1939, Oxford 2011.

 9 Klasická práca Alan BULLOCK, Hitler a Stalin. Paralelní životopis, Plzeň 1995 je dostupná aj 
v češtine. 

10 Porov. Rolf AHMANN, ‘Localization of Conflicts’ or ‘Indivisibility of Peace’: The German and the 
Soviet Approaches towards Collective Security and East Central Europe (1919–1939), in: Rolf Ah-
mann – Adolf M. Birke – Michael Howard (eds.), The Quest for Stability. Problems of West 
European Security 1919–1957, Oxford 1993, s. 215–229.
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Magdaléna POKORNÁ – Robert ADAM (eds.),
Karel Havlíček. Korespondence II 1843–1844, 
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019, 492 s., ISBN 978-80-7422-475-1

Když před více jak rokem vyšel v Nakladatelství Lidové noviny první díl plánované 
šestisvazkové edice mapující privátní korespondenci Karla Havlíčka Borovského, 
dostalo se české veřejnosti jedinečné příležitosti poznat mnoho z osobního života 
jedné z největších osobností našich dějin v době jejího mládí a na prahu dospělosti. 
Editorský tým pod vedením doc. Magdalény Pokorné a doc. Roberta Adama tehdy 
zpracoval (a náležitým odborným komentářem doplnil) prvních sto třicet čtyři 
z celkem dvanácti set listů, jež Havlíček odeslal či přijal. S rodákem z Borové jsme 
zakusili materiální i duchovní strasti doby, kdy v Praze studoval filozofii, seznámili 
se s kořeny jeho následného vstupu do kněžského semináře, který svým tmářstvím 
přetvořil původně nadšeného bohoslovce v  zapřisáhlého kritika římskokatolické 
církve. V závěru publikace jsme pak mladého Havlíčka opustili coby idealistického 
panslavistu netrpělivě čekajícího ve Lvově na chvíli, kdy mu konečně bude doručen 
pas a on zamíří na vysněnou Rus vyučovat syna a synovce moskevského literárního 
historika Stěpana Petroviče Ševyrjova. A právě legendární Havlíčkova „ruská zku-
šenost“, tento nanejvýš zásadní mezník v životě budoucího politika a novináře, ale 
v podstatě i celé naší kultury a politiky, je předmětem druhého svazku, jenž vyšel 
koncem ledna tohoto roku.

Havlíčkovu přerodu z kollárovského panslavisty v intelektuála upínajícího 
se k národní myšlence a spíše západnímu směřování naší politiky se v průběhu ná-
sledujících desetiletí dostalo značné pozornosti badatelů vykládajících jeho náhled 
na Rusko často velice svérázně, po svém či, chceme-li, v intencích doby (stačí se za-
číst do některé ze studií z časů komunistické totality, abychom se v konečném dů-
sledku dozvěděli, že svoji kritiku ruských poměrů a  mentality myslel Havlíček 
vlastně úplně jinak). Souhrnné vydání fragmentů  Havlíčkových soukromých pí-
semných styků z období let 1843–1844 však vůbec poprvé a v celé své šíři nabízí 
možnost vnímat pozvolnou přeměnu jeho názorů na tuto východní velmoc doslo-
va v přímém přenosu. 

O počátečním upřímném Havlíčkově nadšení snad nejlépe vypovídají jeho 
dopisy Karlu Vladislavu Zapovi, českému úředníku a novináři, pod jehož lvovskou 
střechou mladý vlastenec našel dočasné přístřeší a  kde se na svoji dlouhou cestu 
chystal. Havlíček neskrývá své opojení vším ruským, od pravoslavné mše až po at-
mosféru moskevských putyk. Dokonce zachází tak daleko, že snahy prozápadních 



299105 | 2019 RECENZE

intelektuálských kruhů vnést do zaostalého Ruska prvky západní kultury nazývá 
„ďáblovským úsilím“ (s. 39), o Puškinovi a dalších velikánech ruské literatury pak 
hovoří jako o „stádu napodobovatelů“ (s. 84), a to jen proto, že se nebyli ochotni 
smířit s uměleckým provincionalismem a hledali inspiraci u francouzských či ang-
lických autorů této doby1.  

Jak ale čtenář postupuje vpřed, začíná onen pozvolný názorový obrat nabírat 
na intenzitě. Pro Havlíčka je najednou setrvávání v Moskvě „tíživé a nepříjemné“ 
(s. 94), zmiňuje se kupř. o neskutečné bídě na venkově i v Moskvě, o rozbujelé pro-
stituci, reflektuje pokrytectví tamní inteligence a šlechty, opovrhuje carským abso-
lutismem. Cestu z Kyjeva do Moskvy, jejíž poměrně nebezpečný ráz po svém příjez-
du vychvaloval coby jedinečný romantický zážitek, již o  několik měsíců později 
označuje za „nepříjemnou“ (s. 144). V jednom z listů pak pronáší slova, která nejen-
že ostře kontrastují s jeho náhledy dřívějšími, ale zároveň představují i zajímavé pro-
roctví v  kontextu dějin našich zemí v  následujícím století: „Jsem totiž ve stavu 
a mám chuť dokázat, že Rusové […] nejsou naši bratři, jak je jmenujeme, ale mno-
hem větší nepřítelé a nebezpečnější naší národnosti než Maďaři a Němci. Jazyky 
jejich a  literatury můžem použít, jak chceme, ale všechno strejčkování s nimi na 
stranu. Sic to špatně dopadne.“ (s. 207). Do Prahy, „sídla slovanských fantasií“,2 se 
tak Havlíček vrátil o rok dříve, než původně plánoval, aby svoji trpkou zkušenost 
a poznání, že „Slované nejsou jeden národ“ (s. 208) a panslavismus je pro Rusy pou-
hou zástěrkou expanzivního panrusismu, sdělil doma3.

Reflexe Ruska však zdaleka netvoří většinu obsahu druhého svazku, jak by 
snad z výše uvedených řádků mohlo vyplývat. Titul obsahuje hned několik zajíma-
vých témat, jimiž se Havlíček a jeho přátelé v příslušném období zaobírali. Výraz-
nou část tvoří pochopitelně zprávy o tom, co se děje v českých obrozeneckých kru-
zích a kultuře obecně, nejčastěji pak v oblasti literatury. Řeč několikrát padne i na 
politickou situaci, avšak pouze okrajově – jak se totiž dozvídáme z několika dopisů, 
již v této době se Havlíček ocitl v hledáčku rakouské policie, která jeho korespon-

1 Havlíčkův pohled na ruskou literaturu v  tomto panslavisticky orientovaném období lze vůbec 
označit za poměrně jednostranný. Ze známějších autorů uznává jen Gogola, kterého však vnímá 
výhradně jako humoristu, tedy naprosto opomíjí jeho smysl pro zachycení tragiky a groteskna, 
jímž se díla klasika ruské literatury tolik vyznačují.

2 Tomáš GARRIGUE MASARYK, Karel Havlíček. Snahy a  tužby politického probuzení, Praha 
1896, s. 206.

3 V rámci objektivity je nutno podotknout, že podobně kritický názor si v Moskvě vypěstoval i na 
Poláky. Plán odjet seznámit se s životem a kulturou Slovanů jižních Havlíčkovi zhatila náhlá smrt 
otce Matěje na počátku července 1844, dva týdny před příjezdem syna domů.
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denci monitorovala, ba co více, vyšetřovala i některé z adresátů, což je jasně patrné 
např. z listu Poláka Żuka-Skarszewského: „Kdo od tebe dostane dopis, je předvolán 
na policii“ (s. 96). U výslechu se ocitli také Havlíčkův přítel z dob studií Franti-
šek Josef Řezáč či Václav Štulc, jenž na Havlíčka apeloval, aby raději nepsal „nikdy 
nic jiného leč púhé obrazy života národního, literatury – a to bez nadšení“ (s. 44–
45). Samotný Havlíček si pak stěžuje na to, že „nějaká černá ruka zamáčkla neb 
zhasla celou [jeho] pražskou korespondenci“ (s. 188). Již tehdy se tak pomalu roze-
bíhají kola policejní šikany, která bude zakladatele naší žurnalistiky stále brutálněj-
šími způsoby pronásledovat až do konce jeho krátkého života.

Havlíček a  příslušníci jeho generace se však přirozeně nepotýkali pouze 
s cenzurou či těžkostmi, jež provázely formující se českou kulturu a národní uvědo-
mění, ale přirozeně také čelili problémům osobním, citovým. Fragmenty korespon-
dence zachycují milostné vzplanutí mezi Havlíčkem a Marií Terezií Jirglovou, ses-
trou Františka Jirgla, dobrého Havlíčkova přítele. Dle dochovaných dopisů se však 
jednalo o  vztah od samého počátku značně komplikovaný, jemuž nesvědčila ani 
Havlíčkova náročnost na opačné pohlaví („připisujete [mi] více ješitnosti a neroz-
vážnosti, než mi ve skutečnosti náleží,“ píše Jirglová, s. 123), ani ne příliš vysoké 
sebevědomí dotyčné, jenž má neustálé tendence se snižovat a působí nejistě, což 
Havlíčkově ráznosti a  pevnosti zřejmě moc neimponovalo. Není tak divu, že se 
v závěru publikace stává objektem jeho zájmu dívka jiná, a to Františka Weidenhof-
frová z Německého Brodu.4

Lásku k dívce řeší i Vilém Gabler, v pozdějších letech známý novinář a před-
stavitel staročechů. Tuto rodící se známost však poněkud zastiňují poměrně pozo-
ruhodné aspekty samotného Gablerova vztahu k o půl roku staršímu Havlíčkovi. 
Z dochovaných listů lze silně cítit úsilí o Havlíčkovu přízeň a přátelství. „Nechtěl 
bys mi jednou upřímně napsat svůj názor na mne?“ (s. 132), žádá Gabler, Havlíčko-
vy dopisy pak očekává „toužebně“ (s. 134). Jeho místy až neúměrné a snad i nehod-
né vlichocování nicméně výborně vypovídá o tom, jak byl Karel Havlíček Borovský 
nahlížen mnoha svými vrstevníky, u  nichž vzbuzoval respekt a  touhu dostat se 
k němu blíže. Gablerovo zjištění, že si jej Havlíček zřejmě neváží tolik, jak původně 
doufal, a pravděpodobně i nějaký ostrý Havlíčkův výrok na jeho adresu, pak přecit-
livělého Gablera v březnu 1844 přiměly do Moskvy napsat, že jejich „cesty již ne-
jsou totéž“ a  ostatní korespondence mezi nimi je „pro budoucnost zbytečná“ 
(s. 148). Přestože byl spor záhy urovnán, podobné vzácné útržky písemného styku 
jen potvrzují závěry, které o Havlíčkově povaze částečně vyplynuly již z prvního 

4 Vývoj a pád vztahu Karla Havlíčka s Fany bude předmětem třetího svazku této řady.
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dílu edice, tedy že si tento svérázný mladík své přátele pečlivě vybíral a mnohdy 
nebylo jednoduché se jeho vysokým nárokům zavděčit. Ostatně i sám Jirgl, přítel 
obou, zčásti připisuje Gablerovo rozčarování pověstné Havlíčkově ostré letoře: Ga-
bler „je velmi citlivý a ty ho neumíš šetřit“ (s. 181), píše Havlíčkovi.

Těchto svých vlastností, tedy nekompromisnosti, přísnosti na sebe i ostatní 
a často až furiantské pevnosti v postojích, si byl ostatně vědom i sám Havlíček, jak 
se dozvídáme z jeho – mimochodem velice trefných – charakteristik vlastní osoby, 
jež pak plně stvrdil dalšími životními osudy již coby proslulý redaktor: „já jsem tuze 
nepokojný člověk, a proto se i také nejlépe hodím do ohně, kde jsou nějaké hádky, 
křiky, mely atd.“ (s. 145), jinde se zase přiznává, že má „obzvláštní zalíbení v polemi-
ce“ a časem z něj bude „dobrá metla boží“ (s. 212). Již celý, názorově zformovaný 
Havlíček pak promlouvá z krátkého, o to více však jasného argumentu, proč volí 
spisovatelskou dráhu i  se všemi úskalími, které tato řehole obnáší: „a třeba měl 
bídu, budu aspoň žít podlé své hlavy“ (s.  145).5 Jestliže jsme tedy ikonické rysy 
Havlíčkova myšlení a chování identifikovali již v prvním svazku, zde to platí stoná-
sobně. 

Výraznou změnou oproti předchozímu dílu je mnohem větší zastoupení 
češtiny, což potěší především u samotného Havlíčka – snad se jedná o pouhý sub-
jektivní pocit, ale právě jeho listy, v  nichž promlouvá ve své mateřštině, se čtou 
mnohem lépe a svižněji. Havlíček jednoduše nenudí, srší vtipem, nadsázkou, jeho 
jazyk se vyznačuje sympatickou živostí, rád využívá květnatých vyjádření i symbo-
lických, často až alegorických obratů. Když kupř. vysvětluje, proč nemůže poslat své 
básnické prvotiny poštou, neuvádí, že tak činí kvůli kontrole jeho korespondence, 
ale proto, že epigramy „jsou tuze něžné, zvadly by na hranici“ (s. 55), což by rakouš-
tí cenzoři ani při nejlepší vůli zřejmě nebyli schopni smysluplně dešifrovat. 

Podobnými jinotaji a hrami s adresátem Havlíček ve svých dopisech nešetří, 
až je čtenáři líto, že se jeho listů dochovalo tak malé množství – z celkem čtyřiade-
vadesáti dopisů patří Havlíčkovi pouhých dvacet čtyři. Vzhledem k  této absenci 
mnohdy velice důležitých částí korespondence je tak čtenář často nucen deduko-
vat, domýšlet si a sám interpretovat. K tomu však, stejně jako v prvním svazku, vý-
razně napomáhá perfektně zpracovaný poznámkový aparát, v němž editoři dávají 
do patřičného kontextu všechna ta místa a výroky, jejichž smysl by mohl čtenáři 
zůstat zastřen. Pečlivost, s jakou byla tato část vypracována, sice místy přejde v mír-

5 Zároveň právě při pobytu na Rusi vznikly nejvýznamnější Havlíčkovy epigramy, které autor zasí-
lal svému příteli, kazateli Josefu Tadeáši Klejzarovi, s nímž ohledně těchto dílek vedl obšírné a za-
jímavé polemiky. 



302RECENZE

nou nadbytečnost (je vysoce nepravděpodobné, že by jedinec studující právě tento 
titul netušil, kdo to byl František Palacký či Platón), to je však „výtka“ skutečně 
marginální, a teoretická část knihy, do níž patří rovněž tradičně erudovaná úvodní 
studie uvádějící korespondenci do historických souvislostí či filologický rozbor sty-
lu jednotlivých pisatelů, si tak opět zasluhuje jen pochvalu a upřímné uznání. 

Přerod, jaký Karel Havlíček prodělal od počátku prvního svazku do závěru 
druhého, je skutečně markantní – z kluka prosícího rodiče o jídlo a čisté ošacení 
a později nadšeného panslavisty se vyprofiloval v realisticky uvažujícího, sebevědo-
mého vlastence s  utvořenými nekompromisními stanovisky k  politice i  životu. 
V závěru titulu ještě Havlíček aktivně organizuje německobrodský ochotnický sou-
bor a všemožně agituje ve prospěch národní věci na regionální úrovni, na počátku 
připravovaného svazku třetího se s ním však již shledáme v Praze, kde započne prá-
ci, která se zásadním způsobem zapíše do dějin české žurnalistiky i literatury a na-
vždy bude představovat jeden z nejsilnějších vzorů naší liberální inteligence.

Matěj Matela

Zbyšek ONDŘEKA – Jan SAHEB, 
Českoslovenští legionáři z Těšínska, 
Český Těšín, Muzeum Těšínska 2018, 223 s., 
ISBN 978-80-86696-50-8.

Téma československých legií patřilo do poměrně nedávné doby mezi politicky ta-
buizovaná témata a  jejich existenci, především v  kontextu tzv. Říjnové revoluce 
v Rusku a následné ruské občanské války, přecházela mlčením odborná i široká ve-
řejnost. Přelom v zájmu o tuto problematiku nastal s příchodem sametové revolu-
ce; tehdy již však byli legionáři „v nelibosti“ přes čtyři dekády – nejprve za nacistic-
ké okupace, následně (a především) za komunistické totality. Vynucené mlčení 
a perzekuce za tu dobu způsobily, že navždy umlkly mnohé prameny a především 
pamětníci samotní. Při bádání po roce 1990 tak často nebylo v začátcích možné 
vyjít doslova z ničeho.

V 90. letech 20. století se proto Československá obec legionářská (ČsOL), 
obnovivší svou činnost po čtyřicetileté násilné odmlce, obrátila na širokou odbor-
nou veřejnost s originální badatelskou výzvou. Úkol, který měl být svěřen přede-
vším okresním, městským a obecním pracovištím, spočíval v analýze dostupných 
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dokumentů za účelem vytvoření soupisů příslušníků československých legií žijících 
v příslušných regionech. Hlavním cílem bylo získat základní přehled v a částečně 
i nahradit archiv ČsOL, který byl v roce 1948 spolu s celou organizací začleněn do 
struktur nově zřízeného Svazu bojovníků za svobodu a po znovuobnovení legio-
nářské obce jí nebyl navrácen.

Publikační činnosti se v  rámci této iniciativy ujala řada institucí, namnoze 
především státní okresní archivy a městská či obecní muzea. Na konci 90.  let tak 
vznikly první „soupisy legionářů“ z jednotlivých okresů, které se více či méně držely 
základního schématu, které ČsOL rozeslala a dále specifikovala v rámci výzvy sa-
motné i následné spolupráce. Jejich páteří byl soupis legionářů z daného okresu, po-
většinou s životními daty, místem narození a úmrtí a „větví“ československého za-
hraničního vojska, v níž sloužili, v závislosti na dostupných datech a kvalitě zpraco-
vání dané publikace. K soupisu býval připojen úvod poukazující na dějiny čs. legií, 
úskalí spojená s daným tématem a do různé míry i na lokální specifika problematiky. 
Hlavní „boom“ takové publikační činnosti lze vysledovat na konci 90. let a v prv-
ních letech nového tisíciletí. „Soupisové“ publikace, vycházející z původní iniciativy 
ČsOL, však vznikají i nadále a jejich celkový počet již přesahuje sedm desítek. 

Kniha Českoslovenští legionáři z Těšínska zaujímá v této skupině zvláštní po-
zici již z toho důvodu, že si její autoři nevybrali v rámci vymezení územního rozsa-
hu publikace tradiční okres, ale, výrazně starší a dnes již neexistující územní jednot-
ku – hranice bývalého Těšínského knížectví, kdysi samostatné české korunní země. 
S tím souvisí i přístup a hloubka zpracování knihy. Vymyká se běžným publikacím 
tohoto druhu především rozsáhlým a detailním úvodem do problematiky studia 
Těšínského Slezska jako takového, a to jak z hlediska územního, politického a hos-
podářsko-ekonomického, tak především z hlediska demografického a nacionální-
ho, což mělo mít pro další osudy tohoto rozlohou snad malého, ale významného 
kousku země zásadní význam.

Autoři přistupují k území bývalého Těšínského knížectví jako k organické-
mu celku bez ohledu na jeho následné rozdělení, které se samo o sobě nachází do 
značné míry mimo záběr knihy – do publikace tedy zahrnují i obce ležící dnes na 
území Polska a legionáře z nich pocházející. Hodnotné jsou zejména studie demo-
grafického vývoje a proměn národnostního sebeurčení v jednotlivých oblastech Tě-
šínska, které prošlo na konci 19. a prvních dekádách 20. století obdobím poměrně 
turbulentních změn souvisejících s překotnou industrializací území a přesuny oby-
vatelstva za prací. Právě tyto rychlé a neorganické změny v populační skladbě posky-
tují inspirativní náhled na vývoj situace v Těšínském Slezsku po první světové válce.
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Kniha je doplněná mnoha ilustracemi a faksimiliemi dokumentů, jakož i re-
levantními vysvětlivkami a poznámkami, a zůstává tak čtenářsky atraktivní jak pro 
akademickou obec, tak pro širší veřejnost se zájmem o dějiny daného regionu. Sa-
motný soupis legionářů, tvořící jádro, avšak nikoli převážnou náplň publikace, ob-
sahuje mimo běžná data i řadu dalších informací o jednotlivých vojácích, např. mís-
to a datum jejich zajetí a vstupu do legií či informace o jejich poválečných osudech. 
Autoři přitom neváhají zahrnout do soupisu i legionáře zběhlé, padlé či jinak zmi-
zelé nebo takové, o nichž se podařilo najít jen střípky informací.

Samostatnou část knihy tvoří kapitoly věnované několika individuálním le-
gionářům, kteří po sobě zanechali paměti, deníky či jiné dokumenty v takovém roz-
sahu, aby bylo možné jejich příběh do značné míry zrekonstruovat a uvést jako ty-
pový příklad. Z hlediska jednotlivých osudů značně rozličné medailony pomáhají 
ilustrovat často spletité životní cesty příslušníků čs. legií v letech před válkou, v je-
jím průběhu i v mnohdy nejistých dobách po jejím skončení. Hojně přítomné vý-
ňatky z ego-dokumentů uváděné v neredigovaném původním znění pak umocňují 
autenticitu jednotlivých svědectví a osobní povahu každého z příběhů. Publikace 
Českoslovenští legionáři z Těšínska je součástí dlouhé (ačkoliv jen velmi volně spoje-
né) řady publikací, jejichž význam pro výzkum dějin československých legií a pře-
devším jejich příslušníků často přesahuje lokální záběr. Autoři původní koncept 
rozvinuli a výsledek jejich práce značně přesahuje dřívější prosté okresní soupisy. 
Důsledné lpění na vytyčeném územním vymezení přináší často chybějící širší kon-
text jdoucí za hranice tradičního zemského celku (dokonce i dnešní hranice) a po-
odhaluje komplikované a často dynamické dějiny regionu. Díky rozsáhlým a kom-
plexně zpracovaným textům, doprovázejícím samotný seznam, má výsledná publi-
kace potenciál nejen jako součást pomyslné ediční řady a badatelská pomůcka, ale 
i  jako samostatná monografie, atraktivní pro širokou odbornou i  laickou čtenář-
skou obec.

Ondřej Varaďa
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Enes OMEROVIĆ, 
Politička djelatnost dr. Mehmeda Spahe (1906.–1939.): Bošnjaci pod jugoslo-
venskom diktaturom, 
Tešanj, Planjax komerc, 2017, 423 s., ISBN 978-9958-34-273-8.

Mehmed Spaho patří k nejvýznamnějším politickým představitelům bosňáckého 
národa v moderních dějinách.1 V období mezi dvěma světovými válkami dosáhl 
natolik výsadního postavení, že zastával roli mluvčího a vůdce muslimské komuni-
ty v Bosně a Hercegovině. Následný válečný konflikt a dlouholetá komunistická 
vláda Spahův politický význam a odkaz umenšily, ale poslední tři dekády samostat-
ného vývoje Bosny a  Hercegoviny svědčí o  vzrůstajícím zájmu o  národní dějiny 
Bosňáků a jejich význačných osobností. Nejinak tomu je v případě Mehmeda Spa-
ha, jehož životní osudy zmapovalo vícero časopiseckých a novinových článků, je-
den sborník a tři biografie.2 Rovněž tak byl zpracován širší kontext společenského 

1 Tato recenze byla vydána s finanční podporou grantu poskytnutého GA UK č. 696119 Soukromý 
a veřejný život muslimů v Bosně a Hercegovině na přelomu 19. a 20. století, řešeného na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy.

2 Na počátku zájmu o Mehmeda Spaha stála výstava, kterou roku 2001 uspořádal Bosňácký institut 
v Sarajevu. Expozici doprovázel útlý katalog, jehož autorem byl vnuk Mehmedova bratra Fehima. 
Fehim NAMETAK, Izložba Dr. Mehmed Spaho (1883–1939): dokumenti, fotografije, slike, štam-
pa, lični predmeti, Sarajevo 2001. Po delší odmlce následoval první a veskrze neúspěšný pokus 
o politikův životopis. Harun CRNOVRŠANIN – Nuro SADIKOVIĆ, Dr. Mehmed Spaho: dr-
žavnik i borac za BiH, Frankfurt 2007. Posléze přibyla edice dobových textů o životě a díle Meh-
meda Spaha. Mehmed Spaho, Ahmed Lavić  – Elvedin Subašić (eds.), Sarajevo 2010. Do veřejné-
ho prostoru často vstupovala i Spahova dcera Emina Kadićová (*1922), která v různých médiích 
vznášela pochyby nad otcovou smrtí. Podle jejích domněnek nezemřel přirozenou smrtí, ale byl 
otráven.

 Životu Mehmeda Spaha se delší čas věnoval sarajevský historik Husnija Kamberović, ovšem ani 
jeho práce nepostihly celou šíři politikových aktivit. Husnija KAMBEROVIĆ, Politička djelat-
nost Mehmeda Spahe od 1929. do 1939. godine, Historijska traganja 1, 2008, č. 2, s. 143–190. 
Tentýž článek znovu: Politička djelatnost Mehmeda Spahe od 1929. do 1939. godine, in: Hod po 
trnju: iz bosanskohercegovačke historije 20. stoljeća, Sarajevo 2011, s.  23–71; Idem, Mehmed 
Spaho (1883–1939): politička biografija, Sarajevo 2009; Idem, Smrt Mehmeda Spahe i Džemala 
Bijedića u kontekstu mitskih konstrukcija, Sociologija 54, 2012, č. 4, s. 607–624. Novinář a regio-
nální historik Omer Hamzić analyzoval vliv Mehmeda Spaha na dohodu politiků Dragiši Cvet-
koviće a Vladimira Mačeka z roku 1939, na jejímž základě vznikla autonomní Chorvatská báno-
vina. Omer HAMZIĆ, Mehmed Spaho i pregovori Cvetković–Maček, Historijska misao, 2016,  
č. 2, s. 141–162; (příspěvek z konference roku 2014); Idem, Povodom 75. godišnjice smrti Mehme-
da Spahe veličanstvene posjete Gračanici, in: Gračanički glasnik, Gračanica, 2014, č. 38, s. 133–
145.
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a politického vývoje muslimské komunity v první polovině 20. století.3 V této re-
cenzi se budeme zabývat nejnovější publikací k tomuto tématu, jejímž autorem je 
historik Enes Omerović4 a nese název Politická činnost dr. Mehmeda Spaha (1906–
1939): Bosňáci pod jihoslovanskou diktaturou.

S ohledem na současný stav historickému výzkumu můžeme konstatovat, že 
Omerovićova práce je dosud nejlépe materiálně podloženou biografií Mehmeda 
Spaha. Autorovi se podařilo shromáždit téměř všechny prameny dostupné v Bosně 
a Hercegovině, zahrnuje v to archiválie i dobový tisk (z nejasné příčiny ale chybí 
periodika do roku 1919). Jediným nezpracovaným zdrojem podstatnějších infor-
mací tak zůstávají archivy v Srbsku, které historik ve své publikaci (s výjimkou Sbír-
ky Milana Stojadinoviće, jugoslávského ministerského předsedy v  letech 1935–
1939, jejíž fotokopie se nachází také v  Sarajevu) nezohlednil. Kniha má rovněž 
potenciál zaujmout širší čtenářské publikum, jelikož je psána srozumitelným jazy-
kem a obsahuje bohatou obrazovou přílohu.

Omerovićova práce nicméně trpí mnoha nedostatky, z nichž nejzásadnější je 
neschopnost práce s dobovými materiály a aktuálními výsledky historiografického 
bádání. Historik neodolal pokušení zmínit či citovat veškeré archivní dokumenty, 
které mu přišly pod ruku, současně ale z nich nebyl schopen vytvořit plynulý, ho-
mogenní a obsahem i rozsahem celistvý výklad. Jako autor rezignoval na analýzu 
a kritiku dostupných zdrojů, naopak je zvoleným přístupem znehodnocoval či po-
změňoval jejich význam a důležitost. Prázdná místa v životě Mehmeda Spaha, což 
platí zejména pro období do roku 1919, Omerović nahradil zmatečným a místy 
zavádějícím výkladem dějin Bosny a Hercegoviny a její muslimské komunity, při-
čemž se dopustil řady faktografických chyb a interpretačních pochybení.

3 Atif PURIVATRA, Jugoslavenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca, Sarajevo 1974, 1977, 1999; Ibrahim KEMURA, Uloga „Gajreta“ u društve-
nom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903–1941), Sarajevo 1986; Idem. Značaj i uloga 
„Narodne uzdanice“ u  društvenom životu Bošnjaka (1923.–1945.), Sarajevo 2002; Nusret ŠE-
HIĆ, Bosna i Hercegovina 1918–1925: privredni i politički razvoj, Sarajevo 1991; Kemal HRE-
LJA, Kako je živio narod: Bosna i Hercegovina 1918–1941, Sarajevo 1994; Adnan JAHIĆ, Islam-
ska zajednica u  Bosni i  Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918–1941), Zagreb 
2010; Zlatko HASANBEGOVIĆ, Jugoslavenska muslimanska organizacija 1929.–1941. (u ratu 
i revoluciji 1941.–1945.), Zagreb 2012.

4 Omerović je absolventem Fakulty islámských věd a Filozofické fakulty v Sarajevu. Předkládaná 
monografie je přepracovanou magisterskou prací, kterou historik úspěšně obhájil roku 2012. 
V současné době je Omerović doktorandem na Filozofické fakultě a vedle toho působí jako hlav-
ní imám v Horním Vakufu ve střední Bosně.
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Omerović rovněž nekriticky přistupoval k dílům historiků s jasně vyhraně-
nými nacionálními prerogativy, mj. Mehmedaliji Bojiće a  Mustafy Imamoviće. 
Oba, ač již po smrti, jeho práci poznamenali více než současní dějepisci. Autorova 
interpretace Spahova života tak pod vlivem silně vyhraněné národní a náboženské 
identity připomíná hagiografii, v níž ústřední postava postrádá negativní vlastnosti 
a veškeré její kroky jsou vedeny snahou pomáhat bližním, bránit a chránit bosen-
skohercegovské muslimy i samu Bosnu a Hercegovinu před druhými, zejména pak 
„velkosrbskou politikou“ (srov. např. s. 192 a 194). Spaho je ztělesněním „dobrého 
Bosňáka“, který si je vždy a za všech okolností vědom historického údělu, který mu 
byl dán. V tomto směru se pokřivený obraz Mehmeda Spaha neliší od aktuálně pře-
važující reflexe další významné a  veskrze idealizované postavy bosňáckých dějin, 
kterou byl Džemaluddin Čaušević, reisu-l-ulema, hlava islámské obce v  Bosně 
a Hercegovině, mezi lety 1914 a 1930.

Ideový náboj knihy je možné odvodit hned z jejího podtitulu, který navozu-
je dojem, že Bosňáci v meziválečné době žili „pod diktaturou“ jakéhosi jihoslovan-
ského (čti jugoslávského – čeština tyto pojmy rozlišuje, ale jihoslovanské jazyky 
nikoli) režimu. Jak potom interpretovat skutečnost, že Spaho na podzim 1918 
podpořil vznik Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů a nato i Království Srbů, Chorvatů 
a Slovinců, od jara 1919 působil v Jugoslávské muslimské organizaci a za tuto stranu 
opakovaně vstupoval do vlád, sám byl propagátorem jugoslavismu coby nadkonfes-
ní státní identity? Větší paradox snad ani není možné připustit.

Současně je třeba poznamenat, že Omerovićova práce před tiskem neprošla 
redakcí ani korekturou, což ji významně poznamenalo i po vizuální stránce. Počet 
překlepů a jiných chyb je až zarážející. V závěru knihy chybí jmenný rejstřík. Rov-
něž obrazovou přílohu lze podrobit výtkám. Kvalita reprodukcí je ve většině přípa-
dů žalostně nízká, zejména listiny jsou prezentovány v nevyhovující velikosti a ne-
zřídka jen ve fragmentech. U všech vyobrazení schází uvedení zdroje. Čtenář by 
jistě uvítal i komentář, proč v knize převládají Spahovy snímky z druhé poloviny 
30. let a zda bylo nutné ilustrovat celý průběh politikova pohřbu.

Nyní již k  jednotlivostem. Úvodní dvě části, které se zabývají původem 
a mladými léty Mehmeda Spaha do roku 1919 Omerović pojednal nanejvýš frag-
mentárně a zkresleně. Je to dáno jednak tím, že zpráv a pramenů z tohoto období je 
pomálu, ale současně i  autorovou neschopností bílá místa v  životopisu nahradit 
analytickými úvahami. Čtenář tak zůstane ochuzen o  závěr, že rodina Spahů po 
roce 1878 patřila k úzkému okruhu sarajevské honorace, která nejen, že přijala ra-
kousko-uherský okupační režim – na rozdíl od většiny muslimské populace – ale 
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intenzivně s ním i spolupracovala. Mehmedův otec Hasan byl po záboru učitelem 
orientálních jazyků v sarajevském gymnáziu, tehdy jediném v zemi, a následně i pe-
dagogem a  ředitelem v  Šarí‘atské soudní škole, zřízené novou správou pro vyšší 
 islámské duchovní a  úředníky. Hasanova loajalita se projevila i  na společenském 
vzestupu všech jeho tří synů. Nejstarší Fehim absolvoval Šarí‘atskou soudní školu 
a poté získal místo archiváře ve správním oddělení Zemské vlády v Sarajevu. Meh-
med vystudoval práva ve Vídni a nato se připravoval na dráhu samostatného advo-
káta, nicméně roku 1911 mu bylo nabídnuto perspektivní místo tajemníka 
Obchod ní a živnostenské komory. Nejmladší Mustafa studoval agronomii ve Víd-
ni, ale kvůli válce vysokoškolské studium přerušil a už nikdy je nedokončil.

Omerovićovi se rovněž nepodařilo rekonstruovat vývoj politického myšlení 
Mehmeda Spaha. Jako příslušník vyšší městské vrstvy měl jistě blízko k okupační 
habsburské správě, ačkoli během vídeňského pobytu sympatizoval s opozičně (pro-
srbsky či snad jihoslovansky?) orientovanými studenty z  Bosny a  Hercegoviny 
a Muslimskou lidovou organizací (MNO), politickým hnutím nespokojených vel-
kostatkářů, kteří se od roku 1906 zasazovali o náboženskou a školskou autonomii 
islámské komunity. S aktivistickými studenty i MNO se ale brzy rozešel, když pře-
dáci strany roku 1907 (v knize chybně uvedeno 1906, s. 46) ovládli muslimský pod-
půrný vzdělávací spolek Gajret (Úsilí) a vyštvali z něj liberálněji smýšlející intelek-
tuály. Poté měl blíže ke konkurenční Muslimské pokrokové straně (MNS, založena 
1908 a od 1910 pod názvem Muslimská nezávislá strana), která podporovala čin-
nost Zemské vlády a  schvalovala  anexi Bosny a  Hercegoviny. V  ní se sdružovali 
zemští úředníci a  liberálnější statkáři. Autonomisté i pokrokáři se roku 1910 zú-
častnili prvních voleb do Zemského sněmu, ale druzí zmiňovaní drtivě prohráli. 
Pokrokáři si udrželi vliv pouze v Sarajevu, jehož starosta Esad Kulović kolem sebe 
vytvořil úzký okruh věrných, mezi něž patřil i Spaho. Nicméně v doplňovacích vol-
bách do zemského sněmu roku 1911 Spaho neúspěšně kandidoval za MNO proti 
svému příteli Halidu Hrasnicovi z MNS. Tato účast ve volbách prozatím nebyla 
nikde v literatuře zmíněna, a to ani u Omeroviće. Roku 1911 se obě muslimské stra-
ny spojily, ale Kulović se svými blízkými i dále působil samostatně. Spaho se tehdy 
přidal na stranu Sjednocené muslimské organizace (UMO) a zasedl v redakci jejího 
tiskového orgánu, listu Zeman (Epocha). Ani tuto skutečnost Omerović nezazna-
menal. 

Kulovićova pozice se stala neudržitelnou roku 1913, kdy Zemská vláda 
v obecních volbách, nejspíše zfalšovaných, pomohla k drtivému vítězství kandidát-
ky členů UMO, o jejíž podporu se dlouhodobě ucházela. Kandidátka „nezávislých“ 
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získala pro muslimy jediný mandát, který po definitním odchodu Esada Kuloviće 
z politiky počátkem roku 1914 převzal právě Mehmed Spaho, překvapivě kandidu-
jící za „nezávislé“, tj. pokrokáře. V té době se jednalo o již společensky etablovanou 
osobnost s mimořádnými ambicemi, ale i nevšedním sociálním cítěním. Nejenže 
hájil zájmy sarajevských chudších vrstev, ale od roku 1914 také vedl muslimský hu-
manitární spolek Merhamet (Soucit), o čemž Omerović nepřinesl podrobnější in-
formace – v jeho seznamu literatury chybí monografie Uzeira Bavčiće Merhamet 
(1913–2003). Autor zcela opomněl i Spahovu angažovanost při obnově stavovské 
organizace islámských duchovních roku 1918, která se u zemských úřadů nesetkala 
s pochopením.

Ani v dalších kapitolách se Omerović neprojevil jako kritický badatel. Čte-
nář se nedočká vysvětlení příčin Spahova strmého politického vzestupu po rozpadu 
duální monarchie, kdy se ze za války upozaděného solitéra vypracoval na vůdce nej-
silnější politické strany v Bosně a Hercegovině. Byl zde nedostatečně zhodnocen 
Spahův chladně pragmatický přístup, kdy sice aktivně působil v  orgánech Státu 
SHS (od 3.  listopadu 1918 coby pověřenec/ministr pro řemesla, obchod, poštu 
a telegrafy Národní vlády pro Bosnu a Hercegovinu) a poté Království SHS (od 
20. prosince 1918 do 23. února 1919 jako ministr lesního hospodářství a hornictví, 
dobrovolně podal demisi), ale současně poměry v zemi opakovaně a ostře kritizo-
val. Kritický odstup si nicméně udržoval i od dění v muslimské komunitě. Osobně 
se ani neúčastnil vzniku Jugoslávské muslimské organizace, což také není v Omero-
vićově publikaci nijak osvětleno. Dokonce ani není jasné, kdy do strany vstoupil; 
Omerović se přiklání k březnu, Hadžijahić a Kamberović však hovoří až o květnu 
1919. Jisté je pouze to, že od 1. března 1919 Spaho zasedal spolu s dalšími deseti 
muslimy v Prozatímním národním zastupitelstvu, plnícím roli konstituanty, kam 
byl delegován jako představitel Národní vlády v Sarajevu. Do parlamentních voleb 
roku 1920 muslimy v orgánech nového státu přitom zastupovali – a na rozdíl od 
Srbů, Chorvatů a Slovinců, jejichž zájmy hájili předváleční politici – vesměs margi-
nální osoby bez širší podpory, mj. Spaho, Hrasnica, delegovaný Jugoslávskou mus-
limskou organizací ( JMO), a několik exponentů okrajové Jugoslávské muslimské 
demokracie, později začleněné do Demokratické strany.

Spaho se na přelomu let 1918 a  1919 úspěšně integroval do mocenských 
struktur nového státu, což mu vyneslo jistý politický vliv a osobní prospěch, jeho 
postavení politicky nezařazeného jednotlivce ale bylo dlouhodobě neudržitelné. 
Od muslimů se tehdy očekávalo, že se etnicky přimknou k srbské národní a státní 
myšlence a upozadí svou víru, což ale většina odmítla. Rozčarování z nového státu 
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zvlášť silně prožívala tradiční muslimská elita, velkostatkáři, která přišla o své ma-
jetky během  poválečné pozemkové reformy. Její místo v  čele komunity převzalo 
nepříliš početné měšťanstvo, k němuž patřil i Spaho. Vstup do JMO se tak jevil jako 
nejrozumnější východisko, neboť v době stabilizace politického života v jugosláv-
ském státě mohl působit v masové straně, s jejímž cílem hájit zájmy muslimů se plně 
ztotožňoval. Osobní národnostní preference, resp. indiference, v tomto jistě nehrá-
la žádnou roli, neboť v řadách JMO působili muslimové s různou národní identi-
tou. 

Spaho měl nemalý podíl na tom, že po parlamentních volbách roku 1921 
JMO získala silnou vyjednávací pozici. Strana nakonec podpořila centralizační Vi-
dovdanskou ústavu (1921). Získala za to příslib, že budou chráněna práva muslimů 
jako náboženské skupiny a respektovány historické hranice Bosny a Hercegoviny, 
třebaže jí nebude dána žádná samospráva. Spaho získal post ministra průmyslu 
a  obchodu ve dvou vládách radikála Nikoly Pašiće (od března 1921 do března 
1922). Když ale vláda příslib daný muslimům odmítala plnit, nespokojení poslanci 
kolem Spaha navrhovali odejít do opozice. V JMO nastal rozkol, z něhož vyšel ví-
tězně Spaho a jemu oddaná polovina muslimského poslaneckého klubu. Jaké kon-
krétní důvody stály za rozpadem stranického vedení, Omerović ani jiní autoři 
ovšem neuvádí. Samotný postoj ke státoprávnímu spořádání k tomu jistě neposta-
čoval, jelikož na pokračování vládního angažmá trvali lidé různého politického 
i  národního zaměření. Konstatování, že Spaho v  JMO viděl prostředek národní 
emancipace, kdežto předseda a  tuzlanský muftí Ibrahim Maglajlić ji chápal jako 
náboženskou organizaci, postrádá jakoukoli oporu v realitě (odkaz na s. 129). Svou 
roli tu jistě sehrály i osobní důvody, např. vazba na stát v roli zaměstnance, a národ-
ní sebeidentifikace. Rozpolcenost muslimské komunity v otázce národní (politické 
a sociální) identity byla patrná i na činnosti spolku Gajret, který již v předválečné 
době inklinoval k srbské národní myšlence a nyní toto své zaměření ještě posílil. Po 
rozpadu poslaneckého klubu ve vedení JMO působili jen prochorvatsky smýšlející 
muslimové  (s výjimkou Spaha!) , kteří se pokoušeli omezit vliv Gajretu na islámské 
věřící, resp. na jím podporovanou mládež na studiích. Za tímto účelem roku 1923 
čelní představitelé JMO založili konkurenční spolek Narodna uzdanica (Lidová 
podpora). Ačkoli za nové sdružení mohlo přít o stranickou organizaci, výsadní po-
stavení Gajretu, štědře podporovaného srbskými vládnoucími kruhy a královskou 
rodinou, tím nebylo nijak dotčeno. Chorvatská národní identita, stejně jako srb-
ská, mezi prostými muslimy v této době nevyvolávala větší sympatie. Ani tohoto 
zjevného rozporu si Omerović nevšímal a pouze konstatoval, že Gajret neměl vliv 
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na širší masy, kdežto Narodna uzdanica ano (s. 145). Pro srovnání můžeme uvést, 
že první měl v této době kolem deseti tisíc členů a druhý jen několik málo set.

V další volbách roku 1923 JMO i díky nezměrnému úsilí Mehmeda Spaha 
potvrdila vůdčí pozici mezi muslimy, když drtivě porazila bývalé straníky v  čele 
s Maglajlićem. Jak se novému vedení strany podařilo udržet podporu voličů, Ome-
rović není schopen posoudit. Z náznaků lze ale vyčíst, že JMO dokázala ve voličích 
vzbudit dojem, že islámská víra v Bosně a Hercegovině je v ohrožení a pouze ona 
dokáže muslimy ochránit, ovšem pokud tito zachovají jednotu a  přízeň straně. 
JMO k vítězství dopomohl i vliv ve strukturách Islámského společenství v Bosně 
a Hercegovině, kromě jiného ve vakufském ředitelství, správci majetku islámských 
nadací a náboženských a vzdělávacích institucí, ale i nepřímá podpora jejího vůdce 
Čauševiće. Sama osobnost reisu-l-ulemy je v publikaci načrtnuta jen v nezřetelných 
konturách, ačkoli vztah Čauševiće a Spaha by jistě napověděl mnohé o politických 
vazbách uvnitř muslimské pospolitosti. Spaho se po volbách roku 1923 stal téměř 
nedotknutelným šéfem strany, sám rozhodoval o všech podstatných otázkách včet-
ně politických spojenectví, vládních angažmá a  rozdělení ministerských postů. 
JMO roku 1924 vstoupila do vlády a její předseda obsadil post ministra financí. Do 
zavedení královské diktatury JMO stvrdila své výsadní postavení mezi muslimy ješ-
tě ve volbách roku 1925 a 1927, přičemž krátce působila ve vládě radikálů na přelo-
mu let 1927 a 1928. Spaho tehdy obsadil úřad ministra průmyslu a obchodu. Pro 
toto období bylo přitom typické časté střídání vlád (mezi lety 1918 a 1929 se ob-
měnilo 25 kabinetů), což bylo způsobeno mocenskými třenice mezi hlavními poli-
tickými stranami, radikály, demokraty a chorvatskými autonomisty, a královským 
dvorem.

Po vyhlášení královské diktatury roku 1929 byly všechny politické strany včet-
ně JMO zakázány. Spaho se tehdy rozhodl pro odchod do ústraní, byť mu opakovaně 
bylo nabízeno vládní angažmá. Omerović se však domnívá, že hlavní překážkou pro 
vstup Spaha do reorganizovaného kabinetu byla osoba Milana Srškiće, vůdce radiká-
lů v Bosně a Hercegovině, jinak také hlasitého odpůrce politiky JMO a nově ministra 
spravedlnosti. Takové vysvětlení ale nelze přijmout, neboť se neopírá o žádné důkazy. 
Důvody pro Spahův víceméně dobrovolný odchod z politiky je nutné hledat v jeho 
opatrnosti. Zpočátku totiž nebylo vůbec jasné, jaké jsou královy záměry a zdali nedo-
jde k omezení práv bosenskohercegovských muslimů. V tomto směru se situace pro 
muslimské věřící nevyvíjela nijak pozitivně. Srškić roku 1930 prosadil vznik jednotné 
islámské duchovní organizace pro celou Jugoslávii s centrem v Bělehradě, na jejíž čin-
nost dohlíželo přímo jeho ministerstvo. Islámské společenství v Bosně a Hercegovině 
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prostřednictvím svého reisa omezení samosprávy odmítlo a Čaušević na protest re-
zignoval. O zapojení Spaha do ostrého sporu mezi Čauševićem a Srškićem nejsou 
žádné doklady. Pravděpodobnější ale je, že se držel stranou všech konfliktních situací, 
mezi něž patřilo i nové územně správní členění; království se rozdělilo na bánoviny 
s ahistorickými hranicemi. V nastalém mocenském vakuu se začali prosazovat dřívější 
podporovatelé radikálů, vlivní členové Gajretu a Maglajlićova skupina, sám duchovní 
se stal novým reisem. Spaho a jeho nejbližší se znovu politicky aktivizovali po vyhlá-
šení oktrojované ústavy roku 1931. Jejich kritika vlády dostoupila vrcholu v tzv. Sara-
jevských punktacích z ledna 1933. Okolnosti vzniku deklarace Omerović popisuje do 
nejmenších detailů, ale nikoli již samotnou motivaci jejích pisatelů. Z výkladu není 
možné vyvodit, proč se Spaho pustil do otevřeného střetu s vládnoucími kruhy až 
nyní a co od toho očekával. Zde se nabízí možnost, že se jen připojil k širší iniciativě 
nespokojených představitelů zakázaných stran, aby došlo k obnovení parlamentního 
života a  uvolnění represivních opatření královského režimu. Tomu by odpovídala 
i účast ve volbách roku 1935, kdy se někdejší strany s výjimkou radikálů spojily do 
koalice Sdružené opozice.

Poslední čtyři roky Spahova života zabraly bezmála třetinu textové části pu-
blikace, ale na kvalitu výkladu to nemělo podstatnější vliv. Každá, byť i dílčí událost 
byla popsána do nejmenších podrobností, chybí však analýza  příčin dynamických 
změn na jugoslávské politické scéně. Atentát na krále Alexandra I. a následné volby 
roku 1935 jsou vylíčeny schematicky a bez logických souvislostí. Čtenář ani nepo-
střehne, jak významným předělem bylo Spahovo rozhodnutí přerušit spolupráci 
s chorvatskými autonomisty a vstoupit do vlády s jedním křídlem radikálů. S těmi-
to zarytými protivníky JMO a  slovinskými lidovci dokonce vytvořil Jugoslávské 
radikální společenství ( JRZ), volné sdružení tří víceméně samostatných hnutí, ne-
boť k obnově tradičních politických stran již nedošlo. Za tento svůj vstřícný krok 
Spaho získal vládní rezort dopravy, který mu zůstal až do jeho skonu. Omerović 
v této souvislosti pouze uvedl, že zapojením do JRZ Spaho chtěl realizovat vlastní 
i stranické cíle a znovu se pevně chopit „kormidla bosňácké politiky“. O skutečnos-
ti, že Spahovi kandidáti zvítězili proti vládním nominantům v poměru pouze tři 
ku jedné (Spaho ani jeho bratr Fehim mandát nezískali) – což byl nejhorší výsledek 
členů JMO v rámci muslimské obce od vzniku státu –, nepadla ani zmínka. Návrat 
do vlády se nabízel jako jediné východisko z  izolace a politické bezvýznamnosti, 
kterou představovala opozice. Znovu tak zvítězil pragmatický přístup, který mus-
limské komunitě přinesl četné úlevy. Roku 1936 byla obnovena samospráva islám-
ské náboženské obce; na přímou Spahovu intervenci došlo k posílení vlivu laických 
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osob na úkor duchovních, načež celou organizaci ovládli podporovatelé bývalé 
JMO. Fehim Spaho, laik bez hlubšího teologického vzdělání, se roku 1938 i přes 
četné protesty věřících stal novým reisem. Vznik JRZ měl i nečekané důsledky, ne-
boť se postupem času ukázalo, že hnutí má v Bosně a Hercegovině větší oblibu mezi 
muslimy než pravoslavnými a v jeho řadách se politicky etablují slovanští muslimo-
vé ze srbsko-černohorského pomezí. Omerović si těchto okolností zřejmě nebyl 
vědom. Parlamentní volby roku 1938 upevnily Spahovu pozici v  rámci JRZ, ale 
samo hnutí i přes drtivou převahu v počtu získaných mandátů utrpělo morální po-
rážku a premiéra Milana Stojadinoviće nahradil spolustraník Dragiša Cvetković, 
jež byl svolnější k řešení „chorvatské otázky“. Spaho se evidentně pokoušel zabránit 
parcelaci Bosny a Hercegoviny mezi Chorvatskou bánovinu a zamýšlené „Srbské 
země“, ale proti připravované dohodě – vědom si svého omezeného vlivu a nejisté-
ho postavení – veřejně nevystupoval. Hektické období politických vyjednávání se 
podepsalo na jeho zdravotním stavu a v polovině roku 1939 nečekaně zemřel.

Závěrem můžeme shrnout, že Omerovićova práce je dosud nejambiciózněj-
ším pokusem o sepsání životopisu Mehmeda Spaha, ale její výsledná podoba je při-
nejmenším rozporuplná. Předložený text sice čerpá z bohaté pramenné základny 
a formálně vyhovuje požadavkům na historický výzkum, ale k solidnímu badatel-
skému přístupu má velmi daleko. Nicméně i  přes tento zjevný nedostatek nelze 
a priori snižovat význam knihy, neboť Omerovića biografie završuje období inten-
zivního zájmu o život a dílo Mehmeda Spaha. Přes své zjevné limity má potenciál 
nadlouho ovlivňovat a formovat bosňácké historické povědomí o období první po-
loviny 20.  století, byť sám autor nemálo přispěl k  tomu, že toto povědomí bude 
značně chaotické, útržkovité a pomýlené.

Mihad Mujanović

Attila SIMON, 
Magyar idők a Felvidéken 1938–1945. Az első bécsi döntés és következményei, 
Budapest, Jaffa 2014, 248 s., ISBN 9786155418914.

Recenzovaná kniha o  dôsledkoch arbitrážnych rozhodnutí na územie dnešného 
južného Slovenska v období rokov 1938–1945 vyšla v rámci čitateľsky úspešnej sé-
rie maďarského vydavateľstva Jaffa venovanej vzťahu Maďarska a maďarských men-
šín po prvej svetovej vojne, resp. otázkam okolo revízie versailleského mierového 
systému. Na základe sprostredkovaných informácií od autora sa z  knihy predalo 
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skoro 3 000 exemplárov. Napriek tomu, že ide skôr o populárnu radu a nie klasickú 
vedeckú monografiu s množstvom odkazov na pramene a literatúru, z  interpretač-
ného aj z heuristického hľadiska ide o významnú publikáciu. Jej autorom je etablo-
vaný odborník na dejiny regiónu a  maďarských menšín Attila Simon, dlhodobo 
pôsobiaci na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne a v šamorínskom Fórum inšti-
túte pre výskum národnostných menšín. 

Na začiatku mojej recenzie by som rád upozornil, že k danej téme vyšli už 
dávnejšie dve zásadné monografie (v rokoch 1968 a 1972), resp. zborník v roku 
2011.1 V  roku 2015 ešte vyšla z  môjho pera rozsiahlejšia kapitola v  kolektívnej 
monografii.2 Pomerne nedávno sa objavili ešte dve knižné monografie Kataríny 
Ristveyovej, zamerané na nemaďarské menšiny v  komárňanskej župe.3 Okrem 
týchto publikácií k téme vyšlo aj niekoľko užšie zameraných štúdií, ale aj knižných 
publikácií a edícií dokumentov, ktoré obohacujú naše poznanie. Simonovo dielo 
nemá ambíciu vytvoriť úplnú syntézu, tejto náročnej a stále pomerne slabo spraco-
vanej témy. Vybral si niekoľko profilových tém, na ktorých postavil svoj historický 
výklad. V rámci nich prináša viacero dôležitých argumentov, ktoré nabúrali široko 
etablované interpretácie problematiky, do veľkej miery ustanovené ešte marxistic-
kými historikmi. Žiaľ, v českom ani v slovenskom prostredí nebola táto zaujímavá 
kniha doposiaľ diskutovaná, tak som sa rozhodol aj po dlhšom čase od jej vzniku 
ponúknuť svoju reflexiu.

Predtým, ako sa začnem konkrétnejšie venovať predstavovanej knihe, v krát-
kosti priblížim doterajšie prístupy k téme. Predovšetkým v slovenskej a maďarskej 
historiografii býva táto téma často politizovaná, lebo je vkladaná do veľkého rozprá-
vania o (česko)slovensko-maďarských vzťahoch. Vo vzťahu k maďarským revíznym 
úspechom po roku 1938 sa neustále argumentuje, že išlo o neúspešnú integráciu, či 
už z dôvodov etnicko-ideových, alebo hospodársko-spoločenských. Že maďarský 
štát nebol schopný dané územia integrovať a vlastne aj revízia bola len výsledkom 
revanšisticky motivovanej maďarsko-nemecko-talianskej spolupráce. Následne, po 

1 Loránt TILKOVSZKY, Južné Slovensko v rokoch 1938–1945, Bratislava 1972; Martin VIETOR, 
Dejiny okupácie južného Slovenska 1938–1945, Bratislava 1968; Ján MITÁČ (ed.), Juh Slovenska 
po Viedenskej arbitráži 1938–1945, Bratislava 2011.

2 Miroslav MICHELA, Život na územiach pripojených k Maďarsku roku 1938, in: Katarína Meško-
vá Hradská – Ivan Kamenec (ed.), Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok. Slovenská republika 1939–
1945, Bratislava 2015, s. 409–436.

3 Katarína RISTVEYOVÁ, „Za maďarské Maďarsko.“ Menšinová otázka v  maďarskej politike na 
odstúpenom území komárňanskej župy v rokoch 1938–1945, Banská Bystrica 2017; Anton HRU-
BOŇ – Katarína RISTVEYOVÁ, „Prinavrátené“ Komárno. Prehľad spoločensko-politického vývo-
ja mesta v rokoch 1938–1945 s dôrazom na menšinovú otázku, Krakov – Ružomberok 2014.
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vojne došlo k opätovnému pripojeniu arbitrážneho územia k Československu. Tie-
to tézy sa v historickej spisbe objavili už pred rokom 1989, v dielach marxistických 
autorov v Československu aj v Maďarsku. V tomto období došlo k jedinečnej zho-
de, postavenej predovšetkým na kritike dobových nacionalistických politík a neú-
spechu revizionistickej politiky maďarských elít. Charakterizovalo ju zdôrazňova-
nie triedneho aj národného útlaku ako nosných atribútov historického výkladu. 
Výraznú jednotiacu líniu tvorili aj tézy o spoločnom protifašistickom zápase. Na 
Slovensku časť týchto téz pretrvala aj po roku 1989, pričom výskumníci a pamätní-
ci sa intenzívne venovali predovšetkým „slovenskej otázke“, ktorú maďarský štát 
riešil retorziami resp. snahou o asimiláciu.4 

Druhá zásadná perspektíva, ktorá sa výraznejšie objavuje predovšetkým po 
roku 1989 v maďarskom prostredí, akcentuje „návrat“ daných území do Maďarska 
a fakt, že prvá viedenská arbitráž bola vykonaná do veľkej miery na etnickom prin-
cípe a z toho dôvodu predstavuje jedno z lepších možných riešení (česko)sloven-
sko-maďarských vzťahov.5 

Všeobecne sa po roku 1989 záujem o  problematiku prejavoval predovšet-
kým v diskusiách o prvej viedenskej arbitráži a do súčasnosti nevzniklo príliš veľa 
prác, čo sa môže javiť ako veľmi paradoxné, keďže v maďarskej historiografii vzrás-
tol záujem o štúdium tzv. Horthyho éry, resp. na Slovensku sa k problematike Slo-
venského štátu vypublikovalo obrovské množstvo titulov. Ani nehovoriac o široko 
bádanej problematike holokaustu a  národnostného a  rasového prenasledovania 
obyvateľstva. Veľká špecifickosť témy, jazykové potreby, či nespracovanosť archív-
nych fondov mohli mať v tomto smere dopad na menší záujem. Pritom práce, ktoré 
vznikli nepriniesli zásadnejšie interpretačné posuny oproti výsledkom marxistickej 
historiografie.

Základná línia Simonovho výkladu je postavená predovšetkým na analýze 
reintegrácie územia k „materskej krajine“, a to predovšetkým z pohľadu maďarsko-
maďarských vzťahov. Upozorňuje, že dominantná časť obyvateľstva tohto územia sa 
hlásila k maďarskej národnosti, pričom v rámci maďarskej menšiny nedošlo za dva-
dsať rokov existencie prvej republiky k výraznej zmene vzťahu k „materskej krajine“. 
Upozorňuje preto, že existenciu ČSR vnímala veľká časť Maďarov ako prechodnú. 

4 Por. Napríklad reprint publikácie: Jozef VIŠŇOVAN (ed.), Krvácajúca hranica. Dokumenty 
o utrpení Slovákov v Maďarsku, Prievidza 1994; Ladislav DEÁK (ed.), Viedenská arbitráž 2. no-
vember 1938. Dokumenty. Zv. 3. Rokovania. (3.  november 1938 – 4. apríl 1939), Martin – Bra-
tislava 2005.

5 Gergely SALLAI, Az első bécsi döntés, Budapest 2002; László SZARKA, Az etnikai revízió elve és 
gyakorlata az első bécsi döntés előkészítésében, Acta Historica Danubiensia, 2007, č. 1, s. 47–63.
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V tomto ohľade potom ich socializácia v Československu nebola úspešná, resp. mala 
len čiastočný vplyv aj na neskorší život obyvateľstva. Simon zaujímavým spôsobom 
približuje unifikačné snahy, ale aj peripetie, ktoré arbitráž a nová vrchnosť znamena-
li pre miestne obyvateľstvo. Jeho výklad je postavený predovšetkým na politických 
dejinách, ale v knihe sa objavuje mnoho informácií aj z iných oblastí života na da-
nom území. Ide napríklad o témy z hospodárskych dejín, kde ma špeciálne zaujal 
napr. príbeh baťovského podniku Cikta v Nových Zámkoch. Nevynecháva ani pro-
blematiku osudov slovenskej a židovskej komunity, pre ktoré udalosti v roku 1938 
a nástup maďarskej vlády znamenali zásadné zmeny v ich spoločenskom postavení. 
Veľmi zaujímavá je aj kapitola venovaná mestu Košice, ktoré nazýva mestom dôchod-
cov. Zároveň aj táto pozoruhodná kniha pokračuje z hľadiska výberu a spracovania 
tém v nabehnutom politicko-historickom trende výskumu danej problematiky, je ju 
ale možno čítať aj ako kritickú reflexiu už doteraz napísaného.

Príbeh sa chronologicky odvíja od arbitrážneho rozhodnutia a následného 
pripojenia k Maďarsku až po koniec svetovej vojny, ktorý znamenal revíziu vieden-
ských rozhodnutí. Dej na pripojenom území je vykresľovaný predovšetkým z hľa-
diska vnútropolitických relácií maďarského štátu, v čom je veľký rozdiel oproti prá-
ci Martina Vietora, resp. aj súčasnej slovenskej historiografie. Simon upozornil, že 
arbitrážne rozhodnutie malo blízko k etnickému princípu, ale zároveň svoj argu-
ment zasadil do dlhšej perspektívy modernizácie a politických zmien v regióne, keď 
pri utváraní hraníc neboli ani vtedy ani skôr dostatočne zohľadnené ekonomické 
a  dopravné kontexty, ktoré hospodársky dlhodobo poškodili región. Z  hľadiska 
chronologickej proporčnosti sa aj u tejto knihy, podobne ako u  jej predchodcov, 
čitateľ dozvie najviac o období od roku 1938 cca. do začiatku druhej svetovej vojny.

Už aj u jeho predchodcov sa objavila zásadná téza, že pripojením k Maďar-
sku, prišlo obyvateľstvo o rôzne občianske a sociálne vymoženosti. Pocity sklama-
nia sa nešírili len medzi Slovákmi, ale aj medzi obyvateľmi maďarskej národnosti už 
na jeseň 1938. V  krajine vznikla diskusia o  tzv. hornouhorskom duchu – ako 
dôsledku „českej nadvlády“, keď pripojeným Maďarom vyčítali prílišnú liberálnosť 
a nedostatok vlasteneckého citu. Simon upozornil, že prakticky šlo skôr o prirod-
zenú snahu obyvateľstva uchovať si niektoré benefity z predchádzajúcej éry a záro-
veň ťažiť z nových možností v rámci reintegrácie do Maďarského kráľovstva (s. 106). 
Výraznú konfliktnú plochu predstavovalo aj protežovanie tzv. anyásov, t. j. úradníc-
tva prichádzajúceho z Maďarska, čo bolo citlivé aj z dôvodu, že miestni  predstavi-
telia maďarskej opozičnej politiky v ČSR očakávali ocenenie svojej dlhoročnej prá-
ce a lojalitu k „materskej krajine“. V tomto smere je ale dôležitý Simonov poznatok, 
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že počet a vplyv tzv. anyásov býval často aj dobovými maďarskými elitami nadhod-
notený (s. 87). Simon, ktorý tiež nevníma reintegráciu ako úspešný príbeh, upozor-
nil na viaceré zjednodušenia a nepresnosti. Na rozdiel od jeho predchodcov, pova-
žuje za problematické interpretácie situácie na pripojených územiach v zmysle kul-
túrneho konfliktu ducha panského Maďarska s  demokratickým duchom ČSR. 
Nesúhlasí s  tézou o  pripojení „vyspelejšieho južného Slovenska k  Maďarsku“. Aj 
keď nebagatelizuje sociálne napätia a  hospodársky nedostatok, ktoré sa objavili 
hneď po pripojení k  Maďarsku, vzniknuté problémy však vykladá predovšetkým 
z dlhodobejšieho vývoja regiónu, za čo nesie priamu zodpovednosť aj českosloven-
ská strana (s. 45). Podľa jeho názoru existencia spomenutého napätia nemení nič na 
tom, že pripojenie k Maďarsku vnímala väčšina obyvateľstva na danom území pozi-
tívne, k dôvodu opätovného spojenia s „materskou krajinou“. Upozornil tým vlast-
ne aj na ahistorické projektovanie južného Slovenska ako „slovenského územia“, 
pričom však vo svojej práci vyvracia aj viaceré dobové „maďarské“ argumentačné 
schémy. V tomto smere je zaujímavá už len rôznorodá prax pri pomenúvaní daného 
územia (arbitrážne/obsadené/okupované územie, južné Slovensko/Horná zem) 
pričom Simon postupuje v tomto smere veľmi citlivo, keď používa dobové oficiálne 
termíny (južné Slovensko do arbitráže a Horná zem po nej), resp. už v úvode knihy 
sa venuje významovým posunom, ku ktorým došlo pri používaniu termínu Horná 
zem, pôvodne odkazujúceho na severný región Uhorska a po roku 1938 už len na 
pripojené územia obývané prevažne Maďarmi. 

Za veľmi prínosný považujem vhľad do politiky Zjednotenej maďarskej stra-
ny. Autor napr. upozornil, že do „sudetskej krízy“ v roku 1938 strana ešte držala 
starú líniu a  podporovala slovenský autonomizmus, ktorý mal byť hrobárom re-
publiky a  strojcom  neživotaschopného samostatného Slovenska, ktoré by sa ná-
sledne mohlo prinavrátiť do „Uhorska“. Išlo im teda o tzv. integrálne riešenie. Tieto 
predstavy nabúrala až intervencia nacistov, ktorí v Sudetách presadzovali etnickú 
agendu. Vzniknutá kríza a Runcimanova misia vytvorila podmienky pre strategický 
posun smerom k etnickej revízii.  

Na arbitrážnom území mala spočiatku veľký vplyv celkom logicky Zjednote-
ná maďarská strana. Po zavedení civilnej správy však prišla o monopolné postave-
nie. Zároveň strácala aj na podpore u miestneho obyvateľstva, lebo nevedela úspeš-
ne presadzovať vlastný program. Jej predstavitelia boli v Budapešti obvinení z ne-
zodpovednosti a neschopnosti dodať dostatočne kvalifikovaných ľudí, schopných 
na adekvátnej úrovni zastávať štátnu politiku. Dôležitá časť knihy je venovaná práve 
konfliktu medzi dvoma významnými politikmi Bélom Imrédym a Pálom Telekim 
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Ukazuje, že dobrý vzťah Andora Jarossa k imrédyovcom ho vlastne stál miesto mi-
nistra bez portfeje, čo malo veľký vplyv aj na mocenské pozície na pripojenom úze-
mí, oslabenie pozícií Zjednotenej maďarskej strany a úspešný prienik politických 
strán z Maďarska aj na toto územie. Veď už v marci 1939 dokonca Teleki zrušil Mi-
nisterstvo pre Hornú zem. Odôvodnil to tým, že tento krok smeruje k  lepšiemu 
začleneniu pripojených území. Jeho zamestnanci boli pridelení k rôznym minister-
stvám a Jaross bol vymenovaný za tajného radcu. Došlo tiež k niekoľkým výmenám 
na županských pozíciách. Následne, vo februári 1940 došlo k  jej začleneniu do 
vládnej Strany maďarského života. 

S pozíciami Zjednotenej maďarskej strany úzko súvisí aj ďalšia dôležitá tému 
knihy: reforma československej pozemkovej reformy, ktorej sa z ohľadom na med-
zivojnové obdobie a juh Slovenska Attila Simon intenzívne venoval už v minulosti. 
Je pritom dôležité upozorniť, že revízia sa nedotkla len slovenského obyvateľstva, 
ale aj Maďarov, ktorí boli považovaní za nelojálnych, teda podporovateľov maďar-
skej aktivistickej politiky v ČSR. 

Veľký prínos vidím v  tom, že kniha zachytáva proces vyjednávania miest-
nych elít a vlády a obracia pozornosť predovšetkým na vzťah medzi maďarskými 
aktérmi. Ukazuje teda, ako bolo pripojenie k Maďarsku vnímané a politizované vo 
„väčšinovom prostredí“, pričom Simon svoju argumentáciu posilňuje aj poukazmi 
na rozdiely s taktiež pripojeným územím Sedmohradska. Drobnokresbou rôznych 
konfliktov nám pomáha pochopiť situácie a rozhodnutia, ktoré sa len málo disku-
tujú v rámci prevládajúceho výkladu dejín slovensko-maďarských vzťahov.

Napriek tomu, že už k téme vzniklo niekoľko zásadných prác, a aj Simonova 
kniha k nim bezpochyby patrí, som presvedčený, že ešte stále nebol vyčerpaný jej 
heuristický ani analytický potenciál. Napríklad podrobnejšie poznanie lokálnych 
reálií nám môže ponúknuť mnohovrstevnatejší pohľad na život v danom priestore 
a nabúrať už silno usadené interpretácie. Napriek výrazným pozitívam, Simon na-
písal pomerne tradične poňaté dielo, pričom si myslím, že by diskusii k téme pro-
spel aj „čerstvý vzduch“ postavený na komparatívnych, alebo sociálno- či kultúrno-
historických perspektívach. Fakt, do akej miery si už existujúce diela protirečia, a to 
nie len v interpretačnej časti, čo by sa dalo očakávať, ale aj pri práci s „tvrdými dáta-
mi“ za aké sú považované rôzne štatistické údaje, len potvrdzuje potrebu jasnejšie-
ho metodologického vymedzenia sa. Simonova kniha a  jej vecná, objektivistická 
argumentácia, môže predstavovať dobrý začiatok do týchto nových diskusií. 

Miroslav Michela
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Svjatoslav LYPOVEC’KYJ, 
Meč „Ščerbec’” ta ukrajins’ki vorota, 
Kyjiv, Tempora 2018, 473 s., ISBN 978-617-569-381-0.

Historik a publicista Svjatoslav Lypoveckyj působí svým odborným názorem v té 
části ukrajinské historiografie, kterou bychom mohli nazvat patriotickou. Pode-
psán je pod několika tituly popularizujícími minulost radikálně nacionalistického 
ukrajinského hnutí včetně množství tematických vstupů v  periodicích. Mimo 
Ukrajinu, a zhusta i v ní samé, narážejí interpretace a závěry, k nimž dospívá ukra-
jinský národotvorný pohled, běžně na předsudky vybičované letitým působením 
sovětské propagandy, intenzivní ruskou informační válkou současnosti a  leckde 
nemenší měrou též komplexy kořenícími v minulosti toho kterého národa či etni-
ka, jejíž interpretace se s nacionalistickým ukrajinským pohledem ostře pře. V pří-
padě Polska, jehož historické paměti se Lypoveckého kniha, s názvem volně snad 
přeložitelným jako Meč „Zubatec” a ukrajinská brána, bezprostředně týká i dotý-
ká, to platí obzvlášť. Autor do pojmenování své práce jinotajně vtělil symboliku 
odkazující ke středověké legendě, podle níž anděl obdařil piastovského krále 
Bołesława Chrabrého mečem, posléze charakteristicky poškozeným mocným úde-
rem o kyjevskou Zlatou bránu. Hned v úvodu, nadepsaném příznačně Od Piastov-
ců po Volyň, je tím na příkladu této bájné zbraně a polské národní relikvie demon-
strována dvojjedinost ukrajinského a polského osudu, a konfrontaci historických 
optik dvou národů, nerozlučně spojených osudem, je zasvěcena celá kniha, jejíž 
chronologické rozpětí postihuje v jedenácti kapitolách období od závěru 18. sto-
letí až po současnost. 

Již tento záběr naznačuje, že Lypoveckého práce se nevyčerpává heroizací 
osvobozeneckého boje ukrajinských nacionalistů za druhé světové války a v násle-
dujících letech, jak bývá pro autory jeho názorové orientace typické. Naopak nás 
způsobem spíše esejistickým, vyžadujícím místy jistou obeznalost s předmětnými 
reáliemi a ději, provází ukrajinsko-polskými vztahy v rovině kulturní i politické. Si-
tuaci ukrajinských území pod vládou Romanovců a Habsburků zprvu charakteri-
zuje, že tyto roviny po většinu 19. století splývaly. Proto si také autor všímá polsko-
ukrajinských paralel na poli vzdělanosti a možností školské politiky v carské říši, 
dopadů josefínských reforem na formování řeckokatolického duchovenstva jako 
základny pozvolného ukrajinského sebeuvědomování v  Haliči, různých podob 
zpracování kozáckého mýtu v literárních dílech své doby, mocného impulzu bouř-
livého „jara národů” roku 1848. Na dramatické dynamice nabyl vztah obou národ-
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ností (nedobrovolně uvězněných ve zdech carského impéria) na pozadí dvou pol-
ských povstání. Familiárně a komicky na tomto místě na čtenáře zapůsobí líčení 
způsobu, jakým oficiální tlampače pozdního samoděržaví líčily genezi ukrajinské 
otázky coby polské intriky mající oslabit autoritu carské vlády. Lypoveckyj nezastírá 
sympatie části polského studentstva v Kyjevě k ukrajinství v  jeho romantizované 
podobě, líčí současně polskou dominanci v habsburské Haliči a gradaci národnost-
ně-sociálního konfliktu klíčícího v hranicích tohoto ukrajinského (avšak současně 
i polského) „Piemontu”.

Období pohrom, které zasáhly fatálně do ukrajinsko-polského poměru, je 
věnována necelá polovina knihy. Již kapitola zachycující léta první světové války 
poukazuje na nesouměřitelnost dosahu a přitažlivosti ukrajinské otázky na diplo-
matickém poli vedle té polské. Období nesnadné ukrajinské existence v hranicích 
druhé polské Rzeczpospolité je pokryto obzvlášť podrobně, jde-li o jeho formativ-
ní počátky v letech 1918‒1923. Lypoveckyj se příliš nevěnuje zevrubnému rozklí-
čování geneze ukrajinského integrálního nacionalismu, nesnaží se opatřit jeho teo-
retická východiska podbízivě heroizujícími komentáři. Soustřeďuje se na popis 
událostí, které charakterizovaly poměr obou národů v předvečer katastrofy. Volyň-
ské kataklyzma roku 1943 interpretuje jako vyvrcholení etnického antagonismu, 
doprovázené přibližně souměřitelnou mírou násilností na obou stranách. Pro tento 
zhusta nejednoznačně přijímaný závěr shromažďuje ovšem dostatek podkladů. 
Kniha nás provází i  poválečnými dekádami, zasvěcuje například do překvapivé 
averze kardinála Stefana Wyszyńského vůči nárokům ukrajinské menšiny v lidově 
demokratickém Polsku a  jeho intervence proti možnosti beatifikace metropolity 
Andreje Šeptyckého zvažované Svatým stolcem. Zároveň se Lypoveckyj neopomíjí 
zmínit se o vzájemné úctě protirežimní opozice v Polsku v éře Solidarity a ukrajin-
ského disentu v Sovětském svazu, opomenut nezůstává ani polský exil a jeho snahy 
o revizi historické optiky. Nadmíru záslužný a aktuální je autorův exkurz do doby 
nedávné, poznamenané sérií snad nejvyostřenějších rétorických výstupů Varšavy 
proti rehabilitaci radikálních symbolů ukrajinského osvobozeneckého boje po roce 
2013 a Revoluci důstojnosti. Pro budoucnost je tak v kapitole příznačně nazvané 
Od advokáta k prokurátorovi, věnované postkomunistickému Polsku, zachován sled 
výroků a rezolucí, v nichž se zračí historické neporozumění mezi oběma národními 
společenstvími, zasahující až do 21. století.

Pramenná báze knihy sestává z monografií, edic dokumentů a memoárové 
literatury, na něž se odvolává v poznámkovém aparátu. Zejména z pamětí a dobové 
publicistiky čerpá autor množství citátů a bezprostředních soudů pronesených sou-
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časníky, jimiž v hojné míře dokumentuje svůj výklad. Sympaticky vydatná je i obra-
zová příloha s odkazy na zdroje jednotlivých fotografií. Kniha má šanci podnítit 
žádoucí debatu nad otázkami, které v současnosti vábí příliš mnoho „prokurátorů” 
na úkor věcné a kultivované „advokacie”, bez níž se historické stereotypy v Evropě 
budou těšit tuhému kořínku.

David Svoboda

Hanuš NYKL (ed.),
Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století. N. O. Losskij, I. A. Iljin, S. I. Ges-
sen, L. N. Gumiljov,
Praha, Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum 2018, 196 s., 
ISBN 978-80-246-3898-0.

Bádání o ruském myšlení mají v českém prostředí dlouhou tradici. V této souvislos-
ti nelze nevzpomenout fundamentální Masarykovo dílo Rusko a Evropa. A zájem 
o tuto oblast podporovala i rozsáhlá emigrantská diaspora ze slovanského východu 
v meziválečném období. Tehdejší Československo zcela naplňovalo demokratické 
principy a dávalo prostor různým názorovým proudům, proto zde tehdy vycházely 
jak knihy (literární i  odborné) konvenující příznivcům levicového myšlení, tak 
i publikace jejich odpůrců. Po druhé světové válce a hlavně po roce 1948 se situace 
změnila a studium ruského myšlení se na čtyři desetiletí dostalo pod vliv sovětské 
vědy. Nelze samozřejmě toto období nijak paušalizovat, ani podceňovat samostat-
nost českých badatelů, ovšem ideologické zásahy a tendence k jednostrannému na-
hlížení dějin ruského myšlení byly zřejmé. O to více pak oblast ruského myšlení 
a filozofie přitahovala zájem po roce 1990.1 O české pozornosti věnované v posled-
ních desetiletí ruskému myšlení platí, že je disproporční, a to v tom smyslu, že je 
odvislá od badatelských zájmů jednotlivých odborníků. Česká rusistika v tom nej-
širším slova smyslu (tedy nikoliv jen přísně vzato historická) nemá personální, insti-
tucionální a ani vydavatelské kapacity na podchycení ruského myšlení v celé jeho 
šíři. I přesto se může pochlubit celou řadou zajímavých výstupů.

Mezi publikacemi věnovaných tématu ruského myšlení představuje recen-
zovaná kniha jednoznačnou výjimku. Jedná se totiž o soubor čtyř sond do ruské 

1 Český zájem o ruskou filozofii a potažmo o ruské myšlení po roce 1990 zpracoval editor recenzo-
vané publikace. Srov. Hanuš NYKL, Zkoumání ruské filosofie v českém prostředí po roce 1990, Slo-
vanský přehled 103, 2017, č. 3, s. 621–642. 
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filozofie 20.  století, jejichž sepsání se ujala nejmladší generace pražských rusistů, 
dá-li se to tak vůbec říci. Protože texty otištěné v knize vycházejí ze závěrečných 
prací (tří bakalářských a jedné magisterské), které byly obhájeny na Ústavu výcho-
doevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2016. Z formál-
ního hlediska je spojuje skutečnost, že vznikly pod vedení editora svazku Hanuše 
Nykla. Ten patří ke střední generaci českých rusistů, na poli dějin ruské filozofie se 
pohybuje již dvě desetiletí a mimo řady studií v odborných periodicích, sbornících 
a publikacích přispěl k českým bádáním o ruském myšlení monografií o slavjanofil-
ství.2 Pro recenzovanou publikaci připravil vstupní studii, která stručně, leč výstiž-
ně, přibližuje peripetie ruského myšlení zejména ve 20. století. 

Mimochodem Nyklova studie dobře ukazuje jeden z problematických bodů 
výzkumu dějin ruského myšlení, a tím jsou terminologické významové posuny. Za-
tímco západní badatelé zpravidla odlišují pojmy „myšlení“ a „filozofie“, v ruském 
prostředí se někdy užívají jako synonyma. Ovšem nikoli důsledně, protože srovná-
me-li syntézy o dějinách ruského myšlení a o dějinách ruské filozofie, překrývají se 
tyto publikace svým obsahem jen částečně. V  nejširším slova smyslu je nejspíše 
možné o ruském myšlení hovořit jako o  jakékoli intelektuální činnosti v  ruském 
prostředí. Nicméně tento pojem se užívá ve svém užším vymezení, které zahrnuje 
díla a poznatky z filozofie, historie, literární kritiky a  literatury, religiózní oblasti 
ad., avšak ne v jejich celistvosti, ale v těch aspektech, v nichž překračují rámec jed-
notlivých disciplín a činností a vstupují do veřejného prostoru, do diskusí o spole-
čenských a potažmo i politických záležitostech a kdy nahrazují volnou, svobodnou 
a nezávislou debatu o tématech, na něž si činila monopol mocenská garnitura Rus-
ka. A hovoříme-li o svobodné diskusi, neznamená to, že by ruské myšlení v tomto 
pojetí bylo záležitostí pouze opoziční. V tomto smyslu stojí recenzovaná publikace 
na pomezí mezi ruským myšlením a filozofií sensu stricto.

Publikace se věnuje čtyřem osobnostem ruského myšlení 20. století, osob-
nostem známým a zároveň neznámým a neprávem pozapomenutým. Nikolaj Onu-
frijevič Losskij (1870–1965) a Sergej Iosifovič Gessen (1887–1950) spojili své ži-
voty s meziválečným Československem, a tak se jejich práce objevily v češtině již ve 
30. letech 20. století. Losského díla se pak navíc nově překládala do češtiny ještě na 
počátku 21.  století. S  myšlenkami Lva Nikolajeviče Gumiljova (1912–1992) se 
mohl český čtenář seznámit již v 70. letech 20. století, kdy se v češtině objevily dvě 
z  jeho prací. Nejpozději do českého prostředí vstoupil Ivan Alexandrovič Iljin 

2 Srov. Hanuš NYKL, Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Příspěvek ke studiu ruské filosofie 
19. století, Praha 2015.
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(1883–1954), jehož texty se v češtině objevily až v závěru 90. let 20. století. V jis-
tém smyslu se dá říci, že vůči posledním dvěma jmenovaným myslitelům má česká 
rusistika jistý „dluh“, neboť o Losském a Gessenovi již vznikly ucelené publikace 
mapující jejich působení v  meziválečném Československu, v  případě Gumiljova 
a Iljina (zejména druhého z nich) bylo jejich dílo u nás zatím reflektováno zcela 
minimálně.

Jakkoli jsou v knize zastoupeny čtyři rozdílné osobnosti, které nelze jedno-
duše na základě jejich filozofických úvah zařadit do jednoho myšlenkového prou-
du, sdílejí jedno společné. Na jedné straně se nejedná o představitele tzv. nábožen-
ské filozofie, která je v českém prostředí poměrně známá, na druhé straně se zároveň 
nejedná o  představitele ruského revolučního či radikálního myšlení, kterému se 
u nás dostalo hodně pozornosti dříve. Kapitoly věnované jednotlivým filozofům 
jsou sice autorsky osobité, ale mají analogickou strukturu. Nejprve je představen 
stručně život dané osobnosti, doprovozený stručnou analýzou její tvorby a násled-
ně je hlouběji rozebrán vybraný konkrétní problém řešený v  jejich díle. V tomto 
ohledu je třeba říci, že editor odvedl dobrou práci, publikace působí jednotným 
dojmem a také jednotlivé kapitoly jsou rozsahově vyrovnané (jedná se vždy o 30–
40 stran textu).

Cílem publikace bylo především dané osobnosti představit českým čtená-
řům a přiblížit jim jejich dílo a zároveň tím osvětlit část dějin ruské filozofie. Auto-
ři, pro něž se jedná o jejich odborný debut, si byli vědomi svých schopností a nepo-
koušeli se o vyčerpávající shrnutí či o analýzu, která by měla nějak zásadně měnit 
dosavadní pohled na dané filozofy. Matouš Haicl se v kapitole Filosofické dílo Niko-
laje Losského zaměřil na strukturu Losského filozofického systému, který analyzuje 
ve třech oblastech – gnozeologii, metafyzice a etice. Speciální pozornost autor vě-
nuje problémům mystické intuice, učení o převtělování a kritériu pravdy. Kromě 
obecných rysů Losského filozofie Haicl poukazuje i na slabá místa jeho filozofic-
kých úvah v kontextu dobové filozofie. Kapitola Politická filosofie Ivana Iljina Ladi-
slava Zemánka ukazuje nejen na Iljinovu kritiku totalitarismu či západního pojetí 
demokracie (proti němuž staví vlastní pojetí demokracie), ale také rozebírá jeho 
kritiku revoluce a bolševismu, které podle Iljina jdou svojí podstatou proti ruské 
ideji. V jeho pojetí ruské národní ideje se podle Zemánka odrážejí také prvky úvah 
slavjanofilů. Z autorových bádání vyplývá, že snahy některých badatelů o aktualiza-
ci Iljinových úvah v rámci neoeurasijských konceptů mají svá úskalí, a pozorné čte-
ní Iljinových děl k takovému zařazení nedává jednoznačné opodstatnění. Zemán-
kova kapitola je po odborné i stylistické stránce velmi dobře zvládnuta.
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Dana Slobodová se v kapitole s názvem Filosofie pedagogiky Sergeje Gessena 
zaměřila na těžiště Gessenovy činnosti v emigraci, které spočívalo právě v pedago-
gice. Shrnutí jeho aktivit na tomto poli, ať už se jedná o analýzu jeho stěžejního díla 
Filosofické základy pedagogiky či o jeho podíl na vydávání časopisu Russkaja škola za 
rubežom, je provedeno solidně. V kapitole však postrádáme propojení „českoslo-
venského“ a  „polského“ období Gessenova života v  emigraci (přece jen činnost 
v Československu již byla předmětem zájmu badatelů). V kapitole se také projevuje 
častý nešvar začínajících autorů, kdy jsou některé teze ze zkoumaných děl převyprá-
věny a nikoli interpretovány. Ovšem i tak získává čtenář slušnou představu o Gesse-
nově pojetí pedagogiky.

Knihu uzavírá kapitola Jiřího Šmejkala Filosofie dějin Nikolaje Gumiljova 
(sic!; jedná se ovšem jen o chybu v názvu kapitoly, v textu je správně uváděn Lev 
Gumiljov), která se zaměřuje na Gumiljovovu osobitou koncepci entogeneze. 
I když se neztotožňujeme s dnes velmi módní tendencí uvádět u různých témat je-
jich aktuální přesah, u Gumiljova se tomu nedá vyhnout. Po rozpadu SSSR došlo 
k revitalizaci eurasijských myšlenek do podoby neoeurasijství a Gumiljov v tomto 
konceptu sehrává roli mostu spojujícího meziválečné eurasijství s jeho aktuální po-
dobou. Ovšem přání je tu otcem myšlenky a Gumiljovovy úvahy si zaslouží, aby 
byly čteny a interpretovány bez neopodstatněných aktualizací. K tomu napomáhá 
i Šmejkalův text.

Jak již bylo řečeno výše, jedná se o texty juvenilní mající své nedostatky dané 
zpravidla odbornou nevyzrálostí autorů, jako jsou rezervy ve vidění problémů v šir-
ších souvislostech či pominutí některých aspektů tématu. Nicméně cílem knihy 
nebyly vyčerpávající odborné sondy, ale připomenutí a představení pozapomenu-
tých osobností. Ty vrací publikace do českého povědomí a tematizuje problematiku 
ruské filozofie. Cílí na čtenáře, který se touží s problematikou ruské filozofie sezná-
mit a  jenž chce nahlédnout do filozofických koncepcí uvedených čtyř osobností. 
A to kniha splňuje. Pozitivně je třeba také kvitovat skutečnost, že se mladí a začína-
jící rusisté nevyhýbají při volbě témat svých prvních odborných prací náročnějšímu 
tématu ruské filozofie.

Josef Šaur
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Adnan MEROVCI,
Kështjella e (mos)marrëveshjes. Ditar 
g jatë Konferencës së Rambujesë. (5-25) 
shkurt 1999, Rambuje. (14-20) mars 
1999, Paris,
Prishtinë, Amerkos 2019, 432 s.,
ISBN 978-9951-8858-1-2.

Badatelé, analyzující události předcházející 
bombardování Jugoslávie v březnu 1999 se 
především kvůli relativně krátkému časové-
mu odstupu potýkají s  nedostatkem rele-
vantních informačních zdrojů. Jeden z klí-
čových pramenů tak nadále představuje 
memoárová produkce, a to jak ruských a zá-
padoevropských politiků, tak některých 
důležitých aktérů amerických. K dispozici 
je i  několik memoárových publikací veřej-
ných činitelů srbských a  kosovsko albán-
ských. Notná část těchto vzpomínkových 
textů je však zatížena tendečností výkladu 
a  selektivním výběrem informací. K hod-
notnějším titulům této části produkce lze 
nepochybně přiřadit nedávno vydané dení-
kové záznamy Adnana Merovciho, dlouho-
dobého poradce a asistenta Ibrahima Rugo-
vy, v  nichž popisuje průběh konference 
v  Rambouilletu v  únoru – březnu 1999. 
Merovci byl zodpovědný za technickou 
podporu kosovské delegace a jeho poznám-
ky si často všímají výlučně organizačních 
záležitostí. Přinášejí však i mnoho doposud 
málo známých i zcela neznámých postřehů 

o  obsahu a  okolnostech jednání v  Ram-
bouilletu. V deníku se autor pokusil zazna-
menat každý rozhovor, každé setkání, které 
se konalo na konferenci, a to i v případě, kdy 
se členové kosovské delegace neúčastnili. 
Kniha tak velmi plasticky odráží napjatou 
atmosféru, která charakterizovala jak vzta-
hy mezi jugoslávskou a albánskou reprezen-
tací, tak kontakty představitelů velmoci. Při 
čtení pochopíme sílu a propletenost rozpo-
rů, ve kterých se zúčastněné strany ocitly. 
Deníkové záznamy pochopitelně nejsou, 
a ani nemohou být, objektivní analýzou. To 
se netýká jen autorových postojů k  jugo-
slávské delegaci či k  ruským diplomatům, 
ale také jeho líčení jednotlivých skupin 
a proudů v rámci reprezentace kosovských 
Albánců. Merovci jednoznačně sympatizu-
je s postoji Demokratického svazu Kosova 
a  ještě více s  kroky předsedy této strany 
a svého šéfa Ibrahima Rugovy. Nic to však 
nemění na faktu, že Merovciho deník patří 
k  nejzajímavějším svědectvím, kterou má-
me nejen o vyvrcholení kosovské krize, ale 
též o o postjugoslávských válkách k dispozi-
ci. 

Mihail Ceropita
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Jaroslav VACULÍK – Mirosław 
PIWOWARCZYK (eds.),
Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. 
Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku, 
Brno, Masarykova univerzita 2018, 266 s.,
ISBN 978-80-210-9195-5.

Neklidná situace v  některých oblastech 
Ukrajiny, kde dochází k bojům s proruský-
mi separatisty, přispívá k tomu, že se v na-
šem tisku objevují častěji než dříve informa-
ce o  krajanech, jejichž předci hledali lepší 
život v  této oblasti. Přicházeli na území 
dnešní Ukrajiny zejména v 19.  století, při-
čemž také během století následujícího pro-
žívali všechny nelehké dějinné zvraty, které 
tuto oblast zasáhly. Stejně tak komplikova-
ný byl život početné polské menšiny na 
tomto území. Pohled na život Čechů a Po-
láků ve 20. století na území dnešní Ukrajiny 
přináší publikace, připravená autorským 
kolektivem pod vedením Jaroslava Vaculíka 
a  Mirosława Piwowarczyka. Kniha je vý-
sledkem mezinárodní spolupráce historiků 
obou států. Věnuje se území dnešní Ukraji-
ny „de iure“, tedy včetně oblasti Krymského 
poloostrova a území na východě státu, která 
jsou pod správou proruských separatistů. 
Publikace nabízí přesah do 19. století, kdy 
informuje např. o  příchodu obou minorit 
na sledované území, z 20. století pak věnuje 
pozornost zejména první polovině této eta-
py, což odpovídá zastoupení obou skupin 
na území dnešní Ukrajiny (počet zástupců 
obou národností se postupně snižoval).

Publikace je rozdělena do dvanácti ka-
pitol, přičemž pět z nich je věnováno ději-
nám české menšiny, sedm  pak dějinám pol-
ské menšiny na území Ukrajiny. Tomu od-
povídá také jazyk kapitol – první část je 
psána v češtině, další kapitoly v polském ja-
zyce. 

Autorem prvních čtyř kapitol je Jaro-
slav Vaculík. V první podává chronologický 
a systematický nástin českého bádání o kra-
janech na Ukrajině do roku 1989. V kapito-
le druhé (s využitím bádání ukrajinské his-
toričky Svitlany Dmytruk) se věnuje našim 
krajanům na území Ukrajiny, které bylo bě-
hem 20. století pod ruskou nadvládou – sle-
duje jak bývalý Jihozápadní kraj (Kyjevská, 
Volyňská a Podolská gubernie), tak bývalý 
Jižní kraj (Tauridská, Chersonská a  Jeka-
těrinoslavská gubernie). Třetí kapitola po-
jednává o Češích na západní Volyni v letech 
1921–1939 (jedná se o tehdy polskou část 
Volyně). Čtvrtá kapitola (sepsaná s přispě-
ním Petra Kozelky) se věnuje Čechům na 
Podkarpatské Rusi v  letech, kdy bylo toto 
území součástí Československa (1919–
1939). Autorem poslední kapitoly věnova-
né českému osídlení východní Haliče a se-
verní Bukoviny (tedy části těchto území 
spadajících dnes pod Ukrajinu), je Petr Ka-
leta. Zde byla česká menšina silná zejména 
do roku 1918, kdy byla tato území součástí 
habsburské monarchie. 

Jednotlivé kapitoly přibližují příchod 
Čechů na sledovaná území, jejich počty, ko-
lonie, které zakládali, společenský, kulturní, 
náboženský i politický život (krajany vydá-
vaný tisk, české spolky), způsob obživy 
(hospodaření a podniky, v případě Podkar-
patské Rusi a  Haliče zejména působení 
v oblasti státní správy) či školství. Vyzdvih-
nuta je činnost významných osobností mezi 
zdejšími Čechy. V případě Haliče je věnová-
na pozornost také bojům za první světové 
války, do kterých zasáhli také Češi, a to na 
obou stranách zde probíhající východní 
fronty. Nastíněna je také situace haličských 
uprchlíků, kteří před boji první světové vál-
ky prchali na naše území. Připomenuta je 
také ilegální činnost našich krajanů za dru-
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hé světové války (např. organizace Blaník 
na Volyni) či jejich působení v českosloven-
ských zahraničních jednotkách nebo Rudé 
armádě. Opomenut nezůstal ani popis ne-
lehké situace našich krajanů po skončení 
největšího válečného konfliktu (např. napa-
dání českých obcí bandity). Přiblížen je 
proces reemigrace některých krajanů do 
Československa a osídlování jejich dosavad-
ních lokalit novými osídlenci. Pozornost je 
věnována také perzekuci, které byli naši kra-
jané vystaveni po nástupu komunistického 
režimu k moci v daných lokalitách (kolekti-
vizace zemědělství, deportace, vyhnanství, 
tresty smrti). Krátce je nastíněna situace 
krajanů po rozpadu Sovětského svazu 
a vzniku samostatné Ukrajiny (např. fungo-
vání českých spolků) či české stopy ve vy-
braných lokalitách (např. architektura, kte-
rá vznikla na území Podkarpatské Rusi 
v době, kdy byla součástí Československa). 

Autory kapitol o Polácích na Ukrajině 
jsou Mirosław Piwowarczyk a Anna Hara-
tyk. Věnují se postupně identitě a  vědomí 
Poláků na Ukrajině, jejich životním pod-
mínkám a aktivitám na poli administrativ-
ním, hospodářském a  společensko-kultur-
ním, rozmístění polského obyvatelstva na 
Ukrajině, jejich zdejšímu školství, roli řím-
sko-katolického náboženství v životě Polá-
ků na Ukrajině nebo polským organizacím 
či tisku a médiím v této oblasti.

Publikace je doplněna fotografiemi. 
Autoři vycházeli ve značné míře ze zahra-
ničních archivů. Kniha podává ucelený po-
hled na život Čechů a  Poláků na území 
dnešní Ukrajiny – přes jejich hospodářské 
úspěchy a  budování často velmi solidního 
živobytí, přes útlak, kterému zde byli v dů-
sledku dějinných událostí vystaveni. Jelikož 
se počet českých krajanů v  této krásné ale 
zároveň řadou negativních jevů sužované 

zemi stále snižuje, je potřeba jejich historii 
připomínat a uchovávat. Vydání této publi-
kace je proto třeba přivítat. 

Miroslav Jireček

Vladimir PENČEV (ed.), 
Pogled otvăn. Og just Dozon: Neizdavani 
Bălgarski narodni pesni. – Leopold 
Gajtler: Poetičeski tradicii na trakite 
i bălgarite, 
Sofija, Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin 
Drinov“ – Universitetsko izdatelstvo „Sv. 
Kliment Ochridski“, 2015, 293 [2] s., 
ISBN 978-954-322-777-8, 
978-954-07-4017-1.

Plodný sofijský etnolog a folklorista Vladi-
mir Penčev, mj. též autor četných monogra-
fií a  studií z  oblasti bulharsko-českých 
a bulharsko-slovenských vztahů a činorodý 
překladatel, připravil dvojitou edici v  Bul-
harsku poprvé vydávaných bulharských 
verzí folkloristických prací Chansons popu-
laires bulgares inédites (1875) francouzské-
ho diplomata Augusta Dozona (1822–
1890) a  Poetické tradice Thráků i  Bulharů 
(1878) českého předčasně zemřelého filolo-
ga Leopolda Geitlera (1847–1885).

Vlastní edici je předeslán Penčevův 
stručný úvod, jehož záhlaví by při překladu 
do češtiny znělo Nahlížeje oknem (Místo 
předmluvy) (s. 7–16). Autor zde nastínil 
koncepci publikace, do níž byla cíleně zařa-
zena dvě díla související s prvním svazkem 
monumentální, leč nedokončené kontro-
verzní sbírky bulharského a makedonského 
folkloru Veda Slovena neboli Véda Slovanů 
z roku 1874. V. Penčev si na obou cizincích 
cení jejich specifického „pohledu zvenčí“ 
na bulharskou folklorní kulturu, třebaže jak 
Dozon, tak i Geitler se bulharskou lidovou 
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slovesností zabývali sporadicky a jejich kni-
hy poněkud vybočují z celkového rámce je-
jich činnosti. Oba dva jsou představeni 
v syntetizujících portrétech.

První z nich, s podnázvem „vážený a… 
zapomenutý“, je věnován A. Dozonovi 
(s.  8–10). Tento lingvista, spisovatel, pře-
kladatel (hlavně bulharského, srbského a al-
bánského folkloru) a  zejména mnohaletý 
francouzský konzul v různých městech Bal-
kánského poloostrova a na Kypru, který na 
sklonku života okusil i  dráhu vysokoškol-
ského pedagoga (na pařížské École des lan-
gues orientales vedl rusistické a  serbistické 
přednášky), je na rozdíl od českého prostře-
dí v Bulharsku pro své balkanistické zájmy 
připomínán častěji, především jako obhájce 
pravosti Védy Slovanů. Francouzské minis-
terstvo vzdělávání a  kultu ho totiž v  roce 
1871, kdy byl konzulem v Janině, vyslalo do 
nedalekého Serresu (bulharsky Ser/Sjar, tu-
recky Serez), aby prozkoumal autentičnost 
epochálního folkloristického objevu.

V době Dozonovy návštěvy v Serresu se 
spor o autenticitu Védy Slovanů ještě neroz-
hořel, ba lze říci, že teprve až Dozonův stu-
dijní pobyt byl pro tento spor zásadním 
spouštěcím mechanismem. Francouzský di-
plomat se osobně seznámil s  Verkovićem 
i Gologanovem, strávil v  jejich společnosti 
několik týdnů (Verković Dozonovi údajně 
ukázal rukopis obsahující na 90 000 veršů) 
a  pro dotyčné ministerstvo vyhotovil po-
drobnou zprávu Rapports sur une mission 
littérarire en Macédoine (1873), jež vyzní-
vala ve prospěch písní a  jejich sběratelů. 
Hned v listopadu 1873 o Dozonových ná-
hledech rezervovaně informoval jeden 
z  prvních zpochybňovatelů Verkovićovy-
Gologanovovy sběratelské akce, i  v  Če-
chách dobře známý badatel v oblasti slavis-
tiky a  slovanské mytologie Louis Léger 

(1843–1923). Naznačil, že na důkladnější 
kritiku, do níž by se měli zapojit odborníci 
z  různých humanitních oborů, bude třeba 
počkat, až vyjde první svazek očekávané Vé-
dy Slovanů. Polemika o  pravost sebraných 
véd kulminovala v polovině 70. let 19. sto-
letí a  aktivně se do ní zapojili i  čeští vědci 
(např. Josef Jireček a jeho syn Konstantin). 
Vlastní průběh diskusí a zhodnocení dneš-
ního stavu bádání o Védě Slovanů však zů-
staly mimo rámec Penčevova komentáře.

Druhý portrét uvádějící recenzovanou 
bulharskou dvojitou edici, charakterizovaný 
přívlastky „osobnosti“, je zasvěcen životu 
a dílu talentovaného, ale předčasně zemřelé-
ho paleoslovenisty, lituanisty, baltisty a srov-
návacího jazykovědce L. Geitlera (s. 10–16). 
V. Penčev se zde (vedle bulharských prame-
nů) opírá zejména o úvodní nástin Geitlero-
va života a  díla v  monografické studii Jana 
Petra Leopold Geitler. Bibliografický soupis 
vědeckých prací s  přehledem jeho činnosti 
(1979), která je v českých filologických kru-
zích dostatečně známa, proto se podrob-
nostmi badatelova odborného působení, jak 
jej nastínil Penčev, nebudu detailněji zabý-
vat. Hlavní poslání bulharského překladu 
Geitlerovy knihy vidí jeho editor a komen-
tátor v  tom, že jméno českého filologa, 
v  bulharském vědeckém diskursu užívané 
zautomatizovaně a vyprázdněně jako etiketa 
pro sice nadaného a „mnohoslibného“, nic-
méně přece jen zdiskreditovaného autora, 
který „sedl na lep“ mystifikátorům, dostane 
konkrétní obsah, na jehož základě bude 
Geitlerův přínos objektivněji oceněn a  do-
ceněn a sám vědec snad také (byť by jen čás-
tečně) rehabilitován.

Dvojitou edici vůbec poprvé do bulhar-
štiny přeložených folkloristických mono-
grafií A. Dozona a L. Geitlera – mimocho-
dem výkon obou překladatelů (Petji Banko-
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vové z  francouzštiny i  Vladimira Penčeva 
z češtiny) je vynikající a ani v jednom přípa-
dě nešlo o úkol nikterak snadný – je nutno 
ocenit především jako významný příspěvek 
k dějinám evropské slavistiky a bulharistiky 
a  jako originální doklad francouzsko-bul-
harských a  česko-bulharských vědeckých 
kontaktů. Třebaže je cena obou spisů pře-
vážně historická, jejich bulharská verze mů-
že napomoci k  hlubšímu porozumění do-
bovému pozadí a  souvislostem jedinečné 
folkloristické akce, jež vešla do dějin jako 
Véda Slovanů, a  právě v  bulharském pro-
středí osvětlit určité aspekty dodnes probí-
hající polemiky o  autentičnost, či naopak 
o  mystifikační charakter („podvrženost“) 
tohoto sběratelského podniku (zejména 
Geitlerova kniha je totiž v bulharském sla-
vistickém diskursu často zmiňována, ale četl 
ji – vezme-li se v potaz reálná znalost češti-
ny v  Bulharsku – jen málokdo). Fakt, že 
v Bulharsku mohou vycházet i překlady více 
než 140 let starých vědeckých rozprav, je 
vskutku úctyhodný a  svědčí o  setrvalém 
bulharském zájmu zpřístupňovat cizojazyč-
ná bulgarica široké laické i  odborné veřej-
nosti v národním jazyce, jako to kdysi činily 
dodnes obdivované generace obrozenských 
intelektuálů a vlastenců.

Marcel Černý

Zvonko TANESKI, 
Slavistički sintezi / Slavistické syntézy, 
Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki 
fakultet – Asociácia organizácií 
spisovateľov Slovenska, 2018, 252 s., 
ISBN 978-86-6153-514-7.

Slovensko-makedonsky psaná monografie 
Slavistički sintezi / Slavistické syntézy v Bra-
tislavě působícího literárního vědce, básní-

ka a překladatele Zvonka Taneského (1980) 
tematicky navazuje na autorovy předchozí 
publikace, zejména pak na jeho komparatis-
ticky zaměřené knihy Slovensko-macedónske 
literárne a kultúrne vzťahy (Bratislava 2009) 
a Makedonsko-slovački komparativni sogled-
bi – studii i interpretacii (Skopje 2012). Prá-
vě makedonsko-slovenská vztahová proble-
matika zaujala pozornost Z.  Taneského 
nejčastěji – tvoří celý první oddíl Slavistic-
kých syntéz (s. 11–128): badatel se věnuje 
výuce makedonštiny a makedonské kultury 
na slovenských univerzitách, podrobně se 
probírá makedonistickými materiály na 
stránkách časopisu Slavica Slovaca v letech 
1966–2017, zamýšlí se nad podílem vojvo-
dinských Slováků či osobnosti předního 
slovenského znalce jižních Slovanů Jána 
Jankoviče na rozvoji binárních slovensko-
makedonských kulturních styků, zajímá ho 
recepce vybraných makedonských autorů 
na Slovensku (např. dramatiků Gorana Ste-
fanovského a  Jordana Plevneše či básníka 
Bogomila Gjuzela, jehož do slovenského 
prostředí uvedl právě Taneski se svou man-
želkou výborem Protivník z roku 2016) ne-
bo naopak sleduje ohlasy na dílo sloven-
ských literátů (básníků Miroslava Demáka, 
Miroslava Válka nebo Márie Ferenčuchové, 
prozaiků Jany Beňové, Juraje Šebesty či Du-
šana Mitany) v Makedonii.

Druhý oddíl Slavistických syntéz 
(s. 129–208) tvoří převážně kratší slavistic-
ké články (nejčastěji recenze buď odbor-
ných publikací, anebo uměleckých překla-
dů; několik stručných glos je věnováno 
 novinkám z  makedonské a  slovenské 
 literatury). Jedinou rozsáhlejší statí této 
části je koškovsky (svého času právě Ján 
Koška osvětlil česko-slovenskou asymetrii 
při pronikání Šafaříkova díla do Bulharska) 
zaměřená studie Básnická tvorba Nikolu 
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Jonkova Vapcarova a Christa Smirnenského 
na Slovensku (Aspekty bulharského dobové-
ho literárno-kulturného kontextu z recepčné-
ho hľadiska tretej literatúry), pokoušející se 
upozornit na bulharsko-makedonskou bili-
terárnost a dvojdomost dotyčných básníků 
ve vztahu ke slovenskému recepčnímu pro-
středí. Od 80. let minulého století tyto lite-
rární jevy teoreticky propracovával tým 
Dionýze Ďurišina v rámci dlouhotrvajícího 
projektu zkoumajícího systematiku mezili-
terárního procesu, zejména charakteristické 
rysy tzv. zvláštních meziliterárních spole-
čenství (v  českém prostředí jsou k  tomuto 
tématu především známy četné studie Ivana 
Dorovského). Stať je sympatická svou sna-
hou hledat makedonsko-bulharské literární 
porozumění, překonávat úzce omezující 
rámce národních literárněhistorických 
konceptů, často zatížených rigidní neústup-
ností a (balkánským) nacionalismem. Jedi-
nou poznámku bych měl k  východiskové 
formulaci, že na Slovensku byli oba autoři 
„prekladaní z bulharčiny, a  tak sa automa-
ticky priraďovali k  literatúre bulharskej“ 
(s. 144). Je třeba mít na paměti, že jinak to 
vzhledem k  tehdejším (předkodifikačním) 
možnostem makedonštiny ani být nemohlo 
– oba psali hlavně bulharsky, a tudíž Vap-
carovovo i  Smirnenského publikum bylo 
primárně bulharské; makedonský rozměr 
jejich identity se rozvinul až později, se-
kundárně, když se stabilizoval kánon 
makedonské literatury a  když se literární 
věda začala i  v  teoretické rovině zabývat 
specifiky „sdílených“, „společných“, „po-
mezních“ literárních fenoménů a  hodnot, 
mezi něž patří i  podvojná (bulharsko-
makedonská) totožnost obou zmiňova-
ných básnických osobností.

Pokud jde o  samotný výběr článků 
v monografii Z. Taneského, některé texty se 

svou přehledovostí blíží spíše referátu či 
anotaci, a pokud splnily svou informativní 
funkci při časopiseckém otištění, jejich za-
řazení do knižního celku je přinejmenším 
diskutabilní (třebaže se autor k „syrovému“ 
přetištění původních článků explicitně hlá-
sí v  předmluvě, když se vyznává, že necítil 
potřebu je jakkoli „přestylizovávat či vědec-
ky dokrášlovat“, s.  8), neboť v  konkurenci 
s odbornými statěmi mohou zaujmout jen 
stěží (srov. např. zprávu o sborníku Semioti-
ka literatúry. Teoretické východiská a súčasné 
dilémy z  roku 2015, s.  135–137; triptych 
o  knihách Jána Gallika, s.  178–183; nebo 
sérii drobných kritik čtyř makedonských 
a jedné slovenské literární novinky na konci 
knihy). Navíc u  recenzí či kritických glos 
mohou být do monografie snáze bezděčně 
přebírány nežádoucí drobné chyby, opome-
nutí či „publicistické“ nepřesnosti, nad ni-
miž v  periodickém tisku snáze přimhouří-
me oko než v  publikaci striktně odborné 
(např. jer není plnohodnotný vokál, nýbrž 
redukovaná samohláska – starší terminolo-
gií „polohláska“ – procházející v  chorvat-
ském prostředí od 12. století plnou vokali-
zací, s.  134; jméno pražského albanisty je 
Přemysl Vinš, nikoli Viš, s. 139; četné chy-
by se vyskytují v  citátech z  češtiny, s.  145; 
slavný bulharský skalní reliéf je samozřejmě 
jezdec Madarský, nikoli Maďarský, s. 190).

Autor píše poutavě, bohatě využívaje 
poznámkového aparátu, aby předmět svých 
studií pojednal vždy pokud možno vyčer-
pávajícím způsobem, s odkazy na veškerou 
existující odbornou literaturu. Taková heu-
ristická vášeň a  bibliografická akribie se 
dnes již vidí u  mladších literárních vědců 
spíše vzácně a právě opora v rozsáhlém ma-
teriále a  jeho zpracování podle moderních 
metod evropské komparatistiky je velkou 
předností Taneského textů.
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Kniha je uživatelsky přívětivá, obsahu-
jíc celou řadu bonusů: autorův esejistický 
Úvod (s.  6–9), anglické résumé (s.  209–
210), ediční poznámku o  prvním vydání 
zařazených textů (s. 211–214), rozsáhlé bi-
ografické heslo o Z. Taneském v makedon-
štině (s. 215–222; s  fotografií) a  ve struč-
nější variantě ve slovenštině (s. 223–225), 
makedonský (s. 226–236) a  slovenský 
(s.  237–247) jmenný rejstřík a  konečně 
úryvky z  recenzních posudků na rukopis 
monografie z pera univerzitních profesorů 
Zlatka Kramariće, Lilly Moroz-Grzelakové, 
Branka Tošoviće a  Namity Subiotta 
(s. 248–252).

Jediná koncepční výtka se týká poně-
kud zavádějícího názvu díla – makedonsko-
slovenský literární vědec je především dob-
rým analytikem, téměř všechny jeho výz-
kumy směřují k  literární mikrologii, 
k detailním a zasvěceným rozborům, k mi-
nuciózní interpretaci vycházející z  pozor-
ného pročítání originálních uměleckých 
textů, jejich překladů i  literárněkritických 
metatextů, v menší míře se pak věnuje heu-
ristice a zpřístupňování neznámých archiv-
ních pramenů.

Nová kniha Zvonka Taneského je seri-
ózní monografií z oblasti slavisticky orien-
tované komparatistiky, v  českém prostředí 
rozvíjené s menší intenzitou, než by si bylo 
přát, a  výsledky této práce představují vý-
razný hlas nejen v současné literárněvědné 
makedonistice, nýbrž také slovakistice. 
Rovněž česká slavistika může z  Taneského 
badatelského přístupu načerpat podněty 
i k vlastním výzkumům, analogicky přizpů-
sobeným pro oblast česko-makedonských 
a makedonsko-českých kulturních a literár-
ních kontaktů.

Marcel Černý

Filip TESAŘ, 
Etnički konflikti. Na Balkanu 
i ne samo tu, 
Beograd: Biblioteka XX vek, 2019, 410 s.,
ISBN 978-86-7562-147-8.

V prestižním bělehradském nakladatelství 
Biblioteka XX vek, které se již přes čtyři de-
setiletí specializuje na domácí i překladovou 
literaturu v oboru antropologie a dalších so-
ciálních věd, vyšla na jaře roku 2019 kniha 
českého etnologa Filipa Tesaře (*1969), vě-
novaná etnickým konfliktům, jejich koře-
nům, průběhu a  možným řešením. Jde 
o  rozšířené vydání původní české verze 
 (Etnické konflikty, Praha: Portál 2007). Au-
tor částečně doplnil knihu o nový materiál, 
teritoriálně a  tématicky blízký jihoslovan-
ským čtenářům, reagoval na novou odbor-
nou literaturu, aktualizoval bibliografii a zú-
ročil některé podněty recenzentů českého 
vydání. Dílo, vydané nyní v Srbsku, dopro-
vází také nová autorova předmluva, volně 
dostupná na webových stránkách naklada-
telství Biblioteka XX vek. Práci z češtiny do 
srbochorvatštiny (resp. bosenštiny) odbor-
ně přesným, avšak vysoce čtivým jazykem, 
přeložil bosenský spisovatel a  překladatel 
Adin Ljuca, žijící od začátku 90. let v Praze, 
který ji také doprovodil originálním osob-
ním doslovem o  autorovi (jde o  povídku 
Mateřština mé otčiny, dostupnou českým 
čtenářům v rámci povídkové sbírky A. Ljuci 
Jeden bílý den,  Ostrava: Protimluv 2017, 
překlad František Šístek). 

Kniha Etnički konflikti, jak je již českým 
a  slovenským čtenářům známo z  prvního 
vydání, představuje interdisciplinární studii 
se silně teoretickým zaměřením, kterou au-
tor zdařile průběžně oživuje ilustrativními 
problémy a konkrétními příklady z průbě-
hu samotných etnických konfliktů (při-
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čemž čerpá nejen z odborné literatury, ný-
brž i  z  vlastních zkušeností, získaných bě-
hem mnoha dlouhodobých terénních 
výzkumů na Balkáně vč. pobytů ve váleč-
ných zónách během 90.  let). Po úvodním 
vyjasnění teoretických pojmů zkoumá au-
tor problematiku etnických konfliktů v ná-
sledujících oddílech z  většího počtu růz-
ných úhlů: nejprve se věnuje “biologii kon-
fliktu” (jde mj. otázku, zda je ke konfliktu 
lidstvo takříkajíc “evolučně naprogramová-
no”), poté “psychologii konfliktu”, “geogra-
fii a historii konfliktu”, “sociologii konfiktu”, 
“antropologii konfilktu”, “politologii a eko-
nomii konfliktu”, “filozofii konfliktu” a v zá-
věrečném oddíle pak přechází k  zásadní 
otázce možných řešení etnických konfliktů.  

Tesařova kniha představuje dosud prv-
ní dílo českého autora, vydané v legendár-
ním nakladatelství Biblioteka XX vek. To 
si jako jedno z mála nakladatelství v bývalé 
Jugoslávii dokázalo udržet distribuční ka-
nály, čtenářské publikum a vysoké odborné 
renomé od rozpadu někdejší federace až po 
současnost v celém postjugoslávském pro-
storu i  mezi zahraničními balkanisty. 
K srbskému vydání knihy přispěla společná 
podpora velvyslanectví České republiky 
v Bělehradě, Záhřebu, Sarajevu a Podgori-
ci, což je v  rámci české kulturně-vědecké 
diplomacie v jihovýchodní Evropě ojedině-
lý a chválihodný počin. V květnu 2019 byla 
Tesařova kniha prezentována za účasti au-
tora, překladatele A. Ljuci a  v  neposlední 
řadě také nakladatele, doyena srbské a  ju-
goslávské etnologie Ivana Čoloviće, ve 
třech hlavních městech bývalé Jugoslávie. 
Nejprve 20. května v Bělehradě (Centar za 
kulturnu dekontaminaciju), kde vedle tří 

již jmenovaných na prezentaci knihy hovo-
řili také Vesna Pešić a  Aleksandar Popov, 
kteří patří k význačným postavám srbského 
akademického i veřejného života antinaci-
onalistické orientace. Den poté představil 
v Záhřebu v rámci festivalu historie a histo-
riografické literatury Klio fest knihu spolu 
s  autorem, překladatelem a  vydavatelem 
chorvatský historik Damir Agičić. Již bez 
nakladatele I. Čoloviće se 23. května kona-
la prezentace v Sarajevu v prostorách kláš-
tera sv. Antonína (sv. Ante), které pro re-
prezentační účely využívá nedaleké velvy-
slanectví ČR v  Bosně a  Hercegovině. 
Knihu zde spolu s F. Tesařem a A. Ljucou 
prezentoval historik a  antropolog Franti-
šek Šístek. Český etnolog Tesař, který 
v současnosti působí jako tlumočník a pře-
kladatel na pražském Velvyslanectví Chor-
vatska, si jihoslovanské publikum v disku-
sích získal také díky svým vynikajícím jazy-
kovým znalostem na úrovni rodilého 
mluvčího, resp. spíše několika mluvčí 
(v  Bělehradě hovořil čistou ekavskou srb-
štinou, v  Záhřebu standardní chorvatšti-
nou, v  Sarajevu komunikoval bosensky). 
Vydání knihy Etnički konflikti i veřejné dis-
kuse ve třech postjugoslávských hlavních 
městech, doprovázené několika autorový-
mi přednáškami na místních univerzitách 
a  rozhovory v  tisku, rozhlasu a  televizi se 
setkaly se značnou mediální pozorností. 
Jde o  odezvu zaslouženou: jak ukazuje 
i  ohlas nynějšího srbského vydání, kniha 
čerstvého padesátníka Filipa Tesaře o  et-
nických konfliktech se řadí k  nejoriginál-
nějším a  v  mezinárodním kontextu také 
nejzajímavějším výsledkům české balkanis-
tiky po roce 1989.  

František Šístek




