Recenze

Taková byla doba
Od konce války do konce Československa pohledem
hospodářských dějin
Antonie Doležalová

PRŮCHA, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992,
sv. 2: Období 1945–1992. Brno, Doplněk 2009, 1002 stran.
Když v roce 2004 vydal profesor Václav Průcha se svým autorským kolektivem
v brněnském nakladatelství Doplněk první díl Hospodářských a sociálních dějin
Československa 1918–1992, bylo zřejmé, že se čtenářům dostává do rukou už
svým rozsahem nepřehlédnutelná kniha. První díl mapoval období meziválečné Československé republiky a německého protektorátu a – stejně jako jeho
pokračování o pět let později – se rozrostl k tisíci stránkám. Druhý díl, jemuž se
věnuje tato recenze, logicky zachycuje dobu od konce druhé světové války až do
rozdělení Československa. Kniha vychází z dlouhodobé badatelské a pedagogické
praxe profesora Průchy. Ten kolem sebe soustředil autorský kolektiv (profesorka
Jana Geršlová, profesor František Vencovský, docentka Lenka Kalinová, docentka Alena Hadrabová, docent Zdislav Šulc), jehož každý člen je zárukou vysoké
kvality celé knihy.
Ve své recenzi nejen přiblížím knihu dalším badatelům a zájemcům o hospodářské dějiny, ale také vyslovím určité výhrady ke struktuře a obsahu práce. Profesor
Průcha v předmluvě volá po kritické diskusi a předjímá, že připomínky mohou
vycházet také z rozdílných světonázorových pohledů na minulý vývoj (s. 24).
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Některé mé výhrady budou mít také tohoto společného jmenovatele. Nejprve
ve stručnosti vyložím obsah jednotlivých kapitol a poté se kriticky zaměřím na
meze chronologického a tematického členění knihy, materiálový rozsah práce,
využití statistické metody, analytický rozměr práce a také na vliv marxistických
stereotypů při hodnocení vývoje československého hospodářství.
Kniha je rozvržena do čtyř kapitol, z nichž každá se dál dělí na nestejný počet
podkapitol. Začíná předmluvou, neobsahuje tradiční úvod a závěr. Předmluva je stručná, vlastně pouze objasňuje strukturu knihy a přibližuje překážky
a těžkosti spojené s prací hospodářského historika na takto koncipovaném díle,
včetně metodických problémů spojených s měnícími se makroekonomickými
ukazateli. Čtyři kapitoly monograﬁe chronologicky člení poválečné období do
nestejně dlouhých úseků.
První kapitola, „Poválečné revoluční přeměny a obnova národního hospodářství“, pokrývá tříletí 1945 až 1948. V deseti subkapitolách se věnuje převážně
institucionálním a společenským změnám: jsou zde rozebrány koncepce poválečné hospodářské politiky od programů vzniklých v obou zahraničních a domácím odboji až po Košický vládní program, detailně je popsán proces přeměny
vlastnických vztahů, první poválečné hospodářskopolitické akty jako měnová či
pozemková reforma nebo znárodnění, vyloženy jsou jednotlivé programy hospodářské politiky v onom „budovatelském“ období, dvouletý plán, zachycen
je mezinárodněpolitický rámec hospodářské politiky a kapitolu uzavírá výklad
událostí v únoru 1948.
Druhá kapitola, „Od první pětiletky k Pražskému jaru“, se věnuje rokům 1949
až 1968 a dělí se na devět subkapitol. Nejprve je toto období podrobněji periodizováno a jeho jednotlivé etapy jsou blíže představeny z hlediska mezinárodní
politiky a vnitřní politické i hospodářské situace, včetně dvou reformních pokusů.
Druhá podkapitola se zabývá přechodem k jednosektorové ekonomice, vztahem
komunistů k soukromému vlastnictví a socializací v malovýrobě a zemědělství.
Celá třetí část je věnována hospodářskému mechanismu, jsou v ní znovu rozebrány transformační kroky po roce 1949 a obě ekonomické reformy. Další oddíly
se zaměřují na dynamiku hospodářského růstu – jako faktory růstu jsou sledovány pracovní síly, investice a vědecko-technický pokrok. Svou subkapitolu má
odvětvová struktura hospodářství a peněžnictví včetně státních ﬁnancí, dále
vnější ekonomické vztahy, ekologické aspekty hospodářského vývoje a sociální
vývoj.
Třetí kapitola, „Ambice a ekonomická realita dvou dekád“, zahrnuje léta 1969
až 1989 a je rozdělena do sedmi celků. Vychází přitom od podmínek a základních rysů hospodářského vývoje v tomto období. Samostatný oddíl je věnován
překonávání rozdílů mezi českou a slovenskou částí státu, další subkapitola
se zabývá hospodářským mechanismem a ekonomickým růstem, opět včetně
pracovních sil, investic a vědecko-technického pokroku (tentokrát pod názvem
„Věda a technika“). Následuje přehled odvětvové struktury ekonomiky, peněžnictví (opět i se státními ﬁnancemi) a vnějších ekonomických vztahů. Poslední
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dva oddíly jsou analogicky jako v předcházející kapitole zasvěceny ekologickým
a sociálním otázkám.
Konečně poslední kapitola, „Počátky postkomunistické transformace ekonomiky do rozdělení Československa“, popisuje poslední tři roky společného
státu Čechů a Slováků, tedy léta 1989 až 1992. Zabývá se obecně podmínkami
hospodářského vývoje, popisuje vytváření strategie ekonomické transformace
a první kroky v systémové přeměně hospodářství a je zakončena podkapitolou
o ekonomických aspektech rozdělení Československa na Českou a Slovenskou
republiku.
Největší předností knihy je její informační hodnota, vyplývající ze zkušeností
autora (lépe řečeno autorů), široký chronologický záběr, detailní podání problematiky a množství vytěženého materiálu, což se zračí nejen v délce samotného
textu, ale také ve vynikajícím způsobem zpracovaných tabulkách a poznámkovém aparátu. Rozsah textu a jeho materiálová bohatost i informační náročnost
však mohou být velkým úskalím pro čtenáře: Na jedné straně najde v knize
celou řadu jedinečných informací, které by jinak jen těžce dohledával roztroušené v mnoha interních studiích různých ministerstev i dávno zaniklých státních institucí – například o přílivu Řeků do Československa (s. 214), srovnání
odvětvové struktury ekonomiky Československa a některých západoevropských
zemí (s. 735 n.), pokus o kvantiﬁkaci ekologických škod v sedmdesátých a osmdesátých letech (s. 740) nebo zapomenuté studie o kolektivizaci zemědělství
(s. 749). Na straně druhé však jsou některé podkapitoly příliš dlouhé a opakují
se v nich určité pasáže a formulace (například u obecných tezí o vzdělanosti
obyvatelstva), což může být na škodu čtivosti textu. Na mnoha místech jsou také
evidentně použity údaje a pasáže z dříve publikovaných prací Václava Průchy,
ostatně sám autor se na ně v textu často odvolává.
Jak vyplývá z nastíněného obsahu, struktura knihy je přehledná a jasná, na první
pohled jí vládne chronologicky řazený popis. Přesnější by však bylo charakterizovat koncept knihy jako kombinaci chronologického a tematického přístupu. Podle
svých slov se autoři snažili „skloubit charakteristické rysy hospodářské politiky
s vývojem ekonomiky, a pokud možno i s vnějšími a vnitropolitickými vlivy na
tento vývoj“ (s. 251). Jak chronologické, tak tematické členění má nepochybně
své oprávnění. Jejich směšování však místy selhává, neboť se v tematickém členění ztrácí časová osa výkladu a naopak. Navíc tam, kde převahu má chronologické
podání, dostává neúměrný prostor sledování politických dějů. Jednotlivá témata
jsou pak vykládána v různě dlouhých časových intervalech uvnitř kapitol.
Směšování chronologického a tematického rozvrhu se nejzřetelněji projevuje
v první kapitole; ta je přitom z hlediska čtenářského klíčová, v ní si čtenář na
práci „zvyká“. Nejprve se zde popisuje dvouletý plán, pak jsou charakterizovány
spory o podobu plánování a mezinárodněpolitický rámec hospodářské politiky,
následuje pasáž o sociálním vývoji, poté přichází ke slovu „Hospodářská bilance
dvouletky“ a kapitolu zakončuje vylíčení událostí února 1948. Vše, co se ode-
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hrálo v tomto roce později, spadá už do další kapitoly, pojednávající explicitně
o období 1949 až 1968 (s. 327–329).
Tematickou roztříštěností trpí především výklady věnované Radě vzájemné
hospodářské pomoci, Evropskému hospodářskému společenství a dalším ekonomickým uskupením, ale také jednotlivým zemím, ať už Sovětskému svazu
a dalším evropským socialistickým státům, západoevropským zemím nebo Číně,
Kubě a Vietnamu. Tematické členění má své slabiny v opakování výkladu téhož
tématu na dvou místech. Například v podkapitole 2.1. najdeme popis Rozsypalovy reformy systému řízení, a znovu se jí zabývá celá podkapitola 2.3. V rámci
výkladu o kolektivizaci narazíme na srovnání se zahraničím, respektive jinými
socialistickými zeměmi (s. 370), i když součástí této kapitoly je také samostatná
pasáž o mezinárodním rámci. Před opačný problém jsme postaveni ve druhé
kapitole u pasáže o ekonomické teorii, která v ostatních kapitolách chybí. Některá
dílčí témata nejsou zařazena v podkapitole, kde bychom je nejspíš očekávali:
tak je tomu u výše zmíněného roku 1948 nebo u migrace obyvatelstva v první
kapitole, kde toto téma ﬁguruje v oddílu „Nástup k obnově hospodářství“, a nikoli v oddílu „Sociální vývoj“. Je také vyloženo spíše jako problém politický než
ekonomicko-sociální, stejně jako je tomu v celé práci s otázkou zaměstnanosti
(v knize se používá výraz „problém pracovních sil“).
S tím obecně souvisí prostor věnovaný v knize politickým dějinám. Některé
politické události jsou zde popsány bez zřejmé souvislosti s ekonomickými procesy (odstavec o „kádrových“ otázkách na straně 324). Překotnými politickými
událostmi se autoři nechávají unést nejen v již zmíněné druhé kapitole, ale
také v kapitole poslední, kde upouštějí od jasné struktury a nechávají převážit
politické dění. Marshallovu plánu je věnováno osm stran (169–176), při bližším
prostudování ale musíme konstatovat, že je vyložen jako politické, nikoli hospodářské téma a v rámci subkapitoly o mezinárodním rámci hospodářské politiky
(1.7.) Velmi přínosná třetí kapitola, věnovaná dvacetiletí 1969 až 1989, obsahuje
tři strany textu (s. 663–666) o mezinárodní politice, mírovém hnutí a odzbrojovacím procesu (přitom se tato pasáž jmenuje „Vnější rámec hospodářského
vývoje“). Naopak v první kapitole, zabírající z ekonomicko-politického hlediska
nejnapínavější období celého poválečného vývoje, tedy léta 1945 až 1948, je tak
zásadnímu politickému předělu, jakým byly volby v roce 1946, věnována pouze
jedna strana (s. 147 n.).
Aniž bych chtěla otevírat starou marxistickou otázku o přednosti ekonomiky
před politikou, je namístě otázka, proč mezníky, jimiž se lámou kapitoly knihy,
jsou mezníky politické. Jako by hospodářství přesně kopírovalo politické procesy
a nevytvářelo své vlastní zápletky. Pokud hospodářští historici přistupují k nějaké
etapizaci, obvykle hledají zlomové body ekonomické povahy, jako jsou krize
nebo zásadní změny vlastnických vztahů. V případě socialistické ekonomiky se
nabízejí pětiletky. Ty jsou sice využity ve druhé a třetí kapitole knihy jako dílčí
periodizační mezníky, avšak v intencích komunistického ideologického výkladu – jako by se hospodářství vyvíjelo tak, jak určovaly plány, a nemělo svou
vlastní dynamiku, jednající aktéry a omezení vnějšími faktory. Obdobně je tomu
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při výkladu reformních pokusů z let 1958 a 1959 i 1966 až 1968 nebo drobných
korekcí hospodářské politiky. Čtenáři se nedostává odpovědi na otázku, jak tyto
plánovité milníky a milníčky vlastně ovlivnily vývoj hospodářství.
Práce je založena na popisné a chronologické metodě, s využitím kvantitativních, především statistických metod. Použití statistiky se zračí v množství
kvantitativních údajů a tabulek. Jejich význam v práci je naprosto zásadní, protože zprostředkují informace, které v jiných publikacích nenajdeme. Týká se to
kilometrů železničních tratí a počtu vagonů (s. 499), počtu obyvatel na jedno
auto, přehledu podniků podle počtu zaměstnanců (s. 766), postupu kolektivizace, počtu jednotných zemědělských družstev a množství jejich zaměstnanců,
velikosti půdy podle jednotlivých typů JZD a podobně. V každé sociálněhistorické
pasáži je spousta informací o postavení žen v hospodářství, o životních nákladech
a životní úrovni obyvatel, přehledy pohybu mezd a procesu sociální nivelizace,
platů státních úředníků i představitelů politické moci (s. 209). V tabulkách 3.87
a 3.88 se dokonce dozvíme, kolik bylo v Československu bytů se splachovacími toaletami – na začátku šedesátých let to bylo třicet procent, na začátku
sedmdesátých let něco přes polovina a na začátku devadesátých let osmdesát
šest procent bytů. Koupelen bylo vždy o několik procentních bodů více.
Určitou slabinu však spatřuji v tom, že kvantitativní metody se zužují na přehled čísel v tabulkách (i mimo ně). Známe počty kilometrů tratí, ale neznáme
komfort cestujících a úroveň československých drah v mezinárodním srovnání
(na východ i na západ); nevíme, proč se Československo opožďovalo v počtu
obyvatel na jedno auto za západní Evropou; čtenář vidí, že při srovnání podniků
s více než dvaceti tisíci zaměstnanci v Československu a vybraných západních
zemích včetně Spojených států vychází naše republika díky čtyřiceti takzvaným
výrobně hospodářským jednotkám „vítězně“ (s. 761), ale neví, co to jsou VHJ,
jaká je jejich podstata, a tedy i rozdíly mezi velkými podniky vzniklými soutěží
na trhu a administrativní cestou. Některé statistické údaje jsou tak ve svém
důsledku nepřesné, protože jsou zasazeny do nepřesného historického kontextu. To se týká i dobových výzkumů veřejného mínění: na straně 102 se popisuje
postoj české veřejnosti ke znárodnění (pětašedesát procent respondentů souhlasilo se znárodněním, osmačtyřicet procent se zřízením závodních rad). Chybí
ale vysvětlení, že těsně po druhé světové válce těmto termínům přikládali lidé
různé významy a nacházeli se v pozici informační asymetrie – vždyť ani koaliční
partneři komunistů nevěděli, co se tím vlastně myslí. Očekávání obyvatelstva se
týkala úspěchu dvouletého, vlastně rekonstrukčního plánu. Nebyl to plán pro
celé národní hospodářství, a nebyl to plán detailní.
Při popisu sociální diferenciace obyvatelstva v letech bezprostředně po skončení
války (s. 219 n.) dostáváme naprosto zásadní informace o procentním složení
byrokracie, dělníků, pracujících v zemědělství, ale sociální diferenciace není
vysvětlena v návaznosti na poválečné migrace, především odsun sudetských
Němců, jejichž odchod poznamenal řadu odvětví tíživým nedostatkem zaměstnanců. Čtenář z knihy spíše nabývá dojmu, že zaměstnanců se nedostávalo,
poněvadž rozvoj československého hospodářství byl tak dynamický, že i lidé
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z kanceláří museli být přesvědčováni, aby se vrátili do dělnických povolání.
Zároveň schází vysvětlení, že mezi byrokracií šlo mnohdy o rychle postoupivší
komunistické kádry. Přitom už na straně 22 se dočteme, že růst počtu státních
zaměstnanců, mezi nimiž většinu tvořili zaměstnanci „vlastní státní správy“ (tedy
byrokracie), se zastavil až počátkem roku 1948. Podobný problém představuje
údajná vzestupná sociální mobilita živnostníků – tak je charakterizována situace, kdy živnostníci „sice“ byli socializací připraveni o svůj majetek, ale někteří
z nich se díky témuž procesu dostali na vedoucí pozice v komunálních podnicích
a jiných institucionálních formách socialistické ekonomiky, jejichž názvy již dnes
nic neříkají (strojní a traktorové stanice, místní průmysl, skladové hospodářství a podobně), nebo do administrativy; a jak uvádějí autoři, „nebyly řídké
ani případy, kdy bývalí živnostníci přešli do aparátů KSČ a národních výborů“
(s. 337). Je to ale skutečně příklad vzestupné sociální mobility? Na straně 348
jsou údaje o počtu povolení k provozování živností v letech 1966 až 1970, když
to režim na krátký čas umožnil – během tohoto období stoupl počet živnostníků
na dvojnásobek (téměř pětadvacet tisíc). To spíše nasvědčuje, že obyvatelstvo
pociťovalo potřebu drobného podnikání. A jestliže autoři označují živnostenství
za stabilní sektor ekonomiky v letech 1946 a 1947 (s. 221), je to možné jen
díky tomu, že do počtu přihlášek a odhlášek živností nejsou zahrnuti odsunutí
sudetoněmečtí živnostníci.
Za slabinu při užití statistických metod lze považovat také fakt, že stejné údaje
nejsou evidovány ve všech obdobích. Nemáme tak možnost sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů kontinuálně v celém období, které monograﬁe zachycuje.
Například u pohybu mezd a procesu sociální nivelizace tak nelze rozpoznat,
jak rychle se nivelizace dotkla svých mezí a jak rychle se rozevíraly nůžky mezi
dělnickými mzdami a mzdami ministrů či komunistických kádrů. Navíc pro jednotlivá období jsou užívána různá označení sociálních skupin, takže není ani
jasné, zda jde o svou podstatou stejné množiny obyvatelstva. Pro některá tvrzení
chybí pramenná základna – například na straně 755 při vyčíslování vybavenosti
domácností elektrickými spotřebiči se bez odkazu dočteme, že těžko uvěřitelných
devadesát devět procent domácností zemědělců mělo v sedmdesátých letech
televizor.
Ale především, protože statistikami produkce uhlí nebo mléka se už dnes země
v žebříčcích konkurenceschopnosti přeci jen nezaskví, mohou u dnešního čtenáře
některé pasáže vyvolat úsměv, jako třeba že „průměrná roční dojivost krávy [se
zvýšila] z 1800 na 6100 litrů (ze špičkových kanadských chovů bylo dovezeno
120 jalovic)“ (s. 758). Hodnocením výsledků československého hospodářství
v převážné míře podle kvantitativních ukazatelů se ale čtenáři dostává určité
„podprahové“ informace o tom, jak fascinace růstem růstu je společná kapitalistické i socialistické ekonomice, i když v marxisticko-leninské terminologii jde
především o ukazatele plánu: „Většina plánovaných úkolů byla překročena…
Ve výrobní sféře se po předchozím poklesu zlepšilo využití základních fondů.“
(s. 321) Ačkoli tato „podprahová“ informace jistě není záměrná, z hlediska pochopení ekonomického vývoje schází objasňující komentář.
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Tím už se dostáváme k další rovině knihy, k jejímu analytickému přínosu. Je to
jistě největší úskalí při koncipování odborného díla takového rozsahu – dosáhnout správného poměru a následného skloubení informační a analytické dimenze. Průchova monograﬁe je převážně materiálově pojatá kniha, v níž analýza
dostává pouze minimální prostor. Typicky se to projevuje například v otázkách
mechanismu řízení během oněch téměř padesáti let. Málo se tu ukazuje, jak tato
politicko-ekonomická strategie vyrůstala z ekonomických a politických procesů,
které se formovaly už za první republiky. Uniká, že z hlediska řízení hospodářských procesů jsou si nacistický a sovětský model velmi podobné: jde o různé
varianty administrativně řízené ekonomiky. Obě pracují s přídělovým hospodářstvím, úřady práce, státem kontrolovaným peněžním a devizovým trhem,
kontrolou cen. Pomíjení těchto společných rysů má potom na stránkách knihy
za následek, že se pouze přikládá opačné hodnocení k jednomu a témuž nástroji
hospodářské politiky za německého protektorátu a za vlády komunistů – jednou
je pracovní povinnost „přídělem pracovních sil“, podruhé „plánovitou distribucí
pracujících“; jednou je systém řízen „nechvalně proslulými“ úřady práce, podruhé
prostě úřady ochrany práce (s. 140–145).
Na straně 276 autor píše: „Celkové hodnocení systému řízení z počátku 50. let
je obtížné a stěží může být jednoznačné.“ Dovolím si však tvrdit, že se spíše
přiklání k hodnocení pozitivnímu, protože na témž místě tvrdí, že upevnění
centralismu při řízení podniků uchránilo preferované úseky ekonomiky před
tlaky zvenčí, a tak vlastně rychleji pomohlo přeorientovat československou
ekonomiku na Východ a splnit cíle pětiletého plánu v této oblasti. Zároveň se
o pár odstavců dál konstatuje, že zatímco teorie a plánovací praxe akcentovaly
maximální tempo růstu (což je nedeﬁnovaná kategorie), „disproporce přerostly
do těžko překonatelných bariér růstu“ (s. 276). Ztráta dynamiky hospodářství
během roku 1953 se na jiném místě vysvětluje tím, že plán na léta 1949 až 1953
byl připravován rok a půl a že „tvůrci plánu ještě nemohli znát mezinárodní ani
vnitropolitické okolnosti, které později ovlivnily zásadním způsobem jeho realizaci“ (s. 251); jako by problémem nebyl plán, ale nenaplánovaný rozkol mezi
Východem a Západem. Obdobně v pasáži o zpomalení hospodářského růstu
v první polovině šedesátých let se uvažuje o čtyřech příčinách: nekoncepční
hospodářské politice, vyplývající ze závrati z úspěchu výstavby socialismu, nereﬂektování změn v podmínkách zahraničního obchodu, kumulaci nepříznivých
přírodních vlivů a politické roztržce s Čínou; podstata direktivního způsobu
řízení sama o sobě se při vysvětlení v úvahu nebere.1
O pět set stran dále (s. 764 aj.) se zřetelně ukazuje, že už v první polovině
šedesátých let se Československo lišilo od vyspělých tržních ekonomik tempem
růstu a zároveň tím, že dynamika hospodářského vývoje naprosto neodpovídala
pohybu cen na světových trzích, jako tomu bylo například v sedmdesátých letech.
1

Zcela konsternovaná jsem nedávno při Státní závěrečné zkoušce četla v bakalářské
práci o měnové reformě z roku 1953 tezi, že kdyby byla reforma lépe naplánována,
dosáhlo by Československo socialismu dříve než v roce 1960.
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To samo o sobě je zásadní konstatování, které by nás mohlo dovést k pochopení
mechanismu fungování socialistické ekonomiky, ale informace ze starší literatury
nejsou dál kriticky hodnoceny ani analyzovány. Samotnou plánovitou ekonomiku
autor označuje za jednu z možných alternativ, jejímž přijetím bylo obyvatelstvo
nadšeno (s. 153–156). Jistě lze s autorem souhlasit, že v roce 1945 byly před
Československem určité alternativy budoucího vývoje – lze je stručně pojmenovat
jako návrat k omezeně liberální hospodářské politice první republiky, jako centrálně řízenou ekonomiku sovětského typu a jako speciﬁckou „československou“
cestu k socialismu. Lze dokonce říci, že na tuto speciﬁckou cestu k centrálně
řízené ekonomice čekali i zahraniční představitelé ekonomické teorie a praxe.
Tehdejší Československo se totiž díky své hospodářské vyspělosti řadilo více
k zemím západní Evropy než k zemím vznikajícího sovětského bloku. Zavádění plánovitého hospodářství v Československu se tudíž mohlo stát významným
precedentem pro případné rozšiřování forem plánování v západní Evropě.2
Pochopení mechanismu řízení komplikuje také fakt, že jednotlivé podkapitoly
nejsou vždy dostatečně propojeny, takže například v „sociální“ subkapitole první
kapitoly se dozvíme, že už v roce 1945 stouply ceny na trojnásobek, tomuto
růstu byly přizpůsobeny nominální mzdy a starobní důchody a zavedly se také
rodinné přídavky k platům, které hradili zaměstnavatelé (s. 206). Nevíme ale,
kteří zaměstnavatelé a jakým způsobem (v té době existovaly soukromé, státní,
národní i družstevní podniky), jak se to projevilo třeba v daňové politice a státních rozpočtech. Podobně se na straně 115 píše o tom, že chyběly pracovní síly
v průmyslu, že v dolech probíhaly nábory a výpomoc dobrovolníků, kovoprůmysl zápasil s odlivem pracovních sil, ale teprve o deset stránek dál přicházíme
k jednomu ze zásadních důvodů popsaného nedostatku: odsunu sudetských
Němců. Na konci války totiž například v uranových dolech drasticky poklesl
počet zaměstnanců na pouhých 136 včetně ředitelství, a všichni byli německé
národnosti. Konstatování o ztrátě velkého počtu pracovních sil vysídlením stejně jako zmínka, že tento nedostatek pokrývali také nuceně nasazení Němci, se
objevuje až na straně 135. O kus dál to dokresluje zásadní prohlášení generálního tajemníka Hospodářské rady Eduarda Outraty z roku 1946, že už nesmí
být odtransportován ani jeden německý horník (s. 139).
Některé jevy jsou podle mého názoru hodnoceny mylně. Například konstatování o lehkém životě bank po roce 1945 (s. 105), kdy banky měly jistou poptávku
po úvěrech od znárodněných podniků, nebere v úvahu, že ﬁnanční operace
ve prospěch státních podniků vytěsňovaly z podílu na stejných službách zbylé
podniky sektoru soukromého, které doslova měsíc od měsíce ztrácely možnost
získat pro svou činnost investiční prostředky, a tak i bez uvalení národní správy
(a bez únorových událostí roku 1948) byly odsouzeny k zániku. U některých bank

2

Viz DOLEŽALOVÁ, Antonie: Co dělat? Místo marxismu-leninismu v hospodářském
vývoji komunistického Československa. In: Acta Oeconomica Pragensia, roč. 17, č. 4
(2009), s. 62–83.

Taková byla doba

445

činil podíl znárodněných podniků na úvěrech i osmašedesát procent.3 V druhé
kapitole, u přehledu růstu počtu živnostníků ve druhé polovině šedesátých let, lze
nabýt dojmu, že je to doklad pozitivního vztahu řídícího aparátu k individuální
iniciativě. O pár stran dále v pasáži o zemědělství se ale dovídáme, že přechodné
typy zemědělských družstev „měly přispět k tomu, aby rolníci překonali mentalitu
individuálních výrobců a adaptovali se na kolektivní způsob práce“ (s. 358).
Družstevnictví je vůbec v knize věnován široký prostor, avšak převážně ve světle
statistických dat. Nepoukazuje se na rozdíl mezi družstevnictvím od poloviny
19. století do roku 1945 a tím, které si spojujeme se socialistickým obdobím,
a téměř se nemluví o násilných akcích spojených se združstevňováním a jejich
důsledcích pro osudy konkrétních lidí. O spíše pozitivním hodnocení kolektivizace svědčí formulace o dvouletém „období stagnace a částečného odlivu kolektivizace“ v roce 1953 (s. 363). Opakují se také pasáže o ekologické problematice,
jejich analytická i informační hodnota je však diskutabilní. Tak ve třetí kapitole
se konstatuje, že ochrana přírody po roce 1945 navázala na tradici z minulosti
(s. 581), nikde se ale blíže nevysvětluje, co se touto tradicí myslí. Za „přidanou hodnotu“ oproti minulosti je označeno zapojení dobrovolných aktivistů do
ochrany přírody, čímž ale nesprávně vypadává ze souvislosti bohatá spolková
činnost za první republiky, která se projevovala i v této oblasti, a také fakt, že
byla v roce 1953 zakázána. Porozumění obsahu ekologické politiky také značně
limituje skutečnost, že mezi její prvky je zahrnuta i hygienická a epidemiologická
služba, která od roku 1952 působila v rámci ministerstva zdravotnictví. Obdobně
v množství informací o rozvoji cestovního ruchu v šedesátých letech (s. 646),
včetně přílivu zahraničních turistů, se neberou do úvahy speciﬁcké podmínky
doby pražského jara, nálady společnosti a další faktory každodennosti. Mohlo
by se tudíž zdát, že rostoucí turistický ruch produkovala socialistická ekonomika
ze své vlastní podstaty – tedy že si ho naplánovala.
Část kritických poznámek vůči konceptu knihy, stejně jako omezené a nedostatečné analýze, přičítám na vrub marxistickému přístupu hlavního autora. Proti
samotnému používání marxistické terminologie a metodologie přitom nechci
vznášet námitky. Pokud je tedy považuji za zdroj kritického hodnocení knihy,
činím tak ve dvou rovinách – terminologické a interpretační. Z hlediska terminologického může být četba textu náročná pro toho, kdo neprošel ekonomickým
vzděláváním v řeči marxismu-leninismu, protože jeho termíny jsou v knize běžně
používány, ale objasněny jen mlhavě. Netýká se to jen takových ustálených spojení
užívaných minulým režimem jako „národní demokracie“, „lidová demokracie“,
„lidovědemokratické zřízení“ nebo „socializace“, ale i odborných ekonomických
termínů jako „rozšířená reprodukce“ (s. 371), „přírůstek vytvořených zdrojů“
(s. 398), „akumulace ve prospěch nevýrobní spotřeby“ (s. 398), „pracovní síla“
namísto pojmu „zaměstnanci“ (s. 399), „výrobní fondy“ (s. 409), „palivoener3

Viz HOLEC, Roman – HALLON, Ľudovít: Tatra banka v zrkadle dejín. Bratislava, AEPress, s.r.o. 2007, s. 287.
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getický komplex“ (s. 770), „hmotná společenská spotřeba“ (s. 643) či ne zcela ekonomických, ale přesto odborných termínů jako „hydrochemická metoda
těžby“ (s. 768). Samostatnou terminologickou skupinu představují eufemismy
pro vyjádření ekonomické reality, které byly typické pro marxisticko-leninskou
ekonomii: „ztráta dynamiky národního hospodářství“ nebo „pokles národního
důchodu“ místo krize či recese (s. 391), „nemanuální povolání“ pro byrokracii
státních (národních) podniků (s. 220), „odcizování věcných hodnot“ ze státních
i družstevních podniků místo rozkrádání (s. 694 a 759). Platí to i pro formulace typu „jejich ﬁnancování bylo zabezpečeno jiným, výhodnějším způsobem“
(s. 345), když je řeč o ﬁnancování kulturních institucí a zániku jejich družstevních forem (jako u Národního divadla), nebo „československá ekonomika
byla ve srovnání s většinou hospodářsky vyspělých zemí fondově náročnější, což
souviselo s odvětvovou strukturou výroby, s úrovní používané techniky a technologie, ale též s nízkým stupněm využití výrobních zařízení“ (s. 409), když se
popisuje neefektivita socialistického hospodářství.
Odtud potom vyplývá, že interpretaci v mezích marxistické historiograﬁe je
možné respektovat pouze do té míry, do jaké má čtenář možnost vypořádat se
s informační základnou knihy. Například když neznáme přesný obsah pojmu
„duševně pracující“ (používán je také pojem „nemanuální povolání“), nedává
přesný smysl ani informace, že jejich platy převyšovaly ty dělnické („tvůrčí pracovníci“ vědy a techniky tvořili vlastní skupinu). Jestliže nevíme, jaký je rozdíl
mezi tržní a netržní zemědělskou výrobou za socialismu, nepochopíme ani, jaká
byla skladba zemědělské výroby (s. 430 n.). Neznáme-li rozdíl mezi ziskovou
a neziskovou bází za socialismu, neporozumíme, co znamená věta, že soustředěním pojišťovací agendy do jednoho ústavu v podobě Státní pojišťovny se tato
agenda zjednodušila a zlevnila a bylo možno zavést i některé druhy pojištění
na neziskové bázi (s. 529). Když nevíme, co je to měrné palivo, neoceníme
informaci, že v přepočtu na měrné palivo drželo Československo primát mezi
světovými producenty uhlí (s. 450). Tím ztrácejí i statistická data část své informační hodnoty.
Z marxistické autorské pozice vyrůstá hodnocení, lépe řečeno pojímání sociálního pojištění, mzdové politiky, podpory vědeckých a kulturních institucí ze
státního rozpočtu, nejednoznačné hodnocení role soukromého sektoru (různě
v různých obdobích a odvětvích), ale také nepřesný výklad některých jevů. Tak
například daň z obratu, vyložená jako novinka socialistické daňové soustavy,
existovala už za první republiky od roku 1919; státní statky, prezentované jako
novinka při organizaci zemědělství, vznikaly také už za první republiky od roku
1919; Národní divadlo převzal a výhradně ﬁnancoval stát už za první republiky
od chvíle, kdy je v roce 1928 znárodnil; existence Tuzexu a s ním spjatých platebních poukázek (bonů) je vysvětlena pozitivní snahou státu, aby lidé, kteří
získali peníze v zahraničí, je neutráceli tam, ale doma (s. 821); podpora znárodnění ﬁlmové produkce od odborových organizací je důkazem společenského
konsenzu v této otázce a opírá se také o „řadu vynikajících ﬁlmů s historickou,
sociální a aktuální dobovou tematikou“ (mezi nimi je uveden Jan Roháč z Dubé,
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s. 86); deﬁniční linie kolaborace s nacistickou okupační mocí je vedena mezi
„velkoburžoazií“ a „těmi, co si vydělávali na holé živobytí“, což má sloužit také
jako argument ve prospěch poválečných konﬁskací majetku (s. 89).
V posledně zmíněné pasáži se marxistický přístup projevuje také ve formulaci diskutabilních tezí: „Z hlediska marxistické teorie představovalo vlastnictví
kapitálu akumulovanou nadhodnotu, tedy materializaci dlouhodobě nezaplacené
části práce námezdních sil, a znárodnění bylo považováno za akt spravedlnosti, jímž se toto vlastnictví vrací do rukou těch, kteří jej (sic) vytvořili.“ (s. 89)
I když se za několik málo let znalost marxismu-leninismu stala předpokladem
ideově-politické přípravy pro jakékoli další studium, v období těsně poválečném
byla tato znalost v českém prostředí velmi omezená, nepočítáme-li meziválečnou
salonní diskusi sociálnědemokratických intelektuálů a dva marxisty, z nichž jeden
napsal učebnici marxismu a druhý marxismus přednášel.4 Stejně problematická
je teze, že revoluce se svými ideály spravedlnosti odstraňovala nejkřiklavější případy mzdové a sociální diskriminace (s. 20). Protože toto tvrzení se týká období
bezprostředně po skončení války, je zřejmé, že autor ve shodě s marxistickou
historiograﬁí považuje konec války za revoluci. Toto pojetí vychází z poválečných
projevů politiků, kteří nemluvili ani tak o důsledcích války a vyrovnání s nimi, ale
o národní a demokratické, respektive sociální revoluci. Jak se vytrácel důraz na
kontinuitu s předmnichovskou republikou, zbylo pouze spojení národní a sociální
revoluce, které postupně dosáhlo nesmírné popularity a komunistickou ideologií bylo využíváno dalších čtyřicet let.5 Avšak zůstává otázkou, zda osvobození
Československa v roce 1945 bylo opravdu revolucí – v intencích jakékoli teorie
revoluce.
A konečně samotný termín „marxismus“ je nepřesný. V pasáži o periodizaci období 1949 až 1969 je marxistická politická ekonomie a z ní vycházející
hospodářská politika charakterizována určitými předpoklady, například že po
proletářské revoluci následuje přechodné období od kapitalismu k socialismu
a vícesektorová ekonomika se mění v dvousektorovou (s. 249 n.). Je třeba doplnit, že po druhé světové válce není možné hovořit v této souvislosti o marxismu,
nýbrž o marxismu-leninismu jako vědecké teorii, jejímž jediným potvrzením
vědeckosti byla praxe v Sovětském svazu. Ostatně v tomto směru signiﬁkantní
pasáž z projevu národohospodářského odborníka Ludvíka Frejky je citována na
straně 373 – bohužel o více než sto stran dále a bez hlubší reﬂexe.

4

5

V případě autorství knihy jde o Jana Hrubého, vlastním jménem Antonína Kamenického (1899–1942). Marxismus vyučoval Pavel Hrubý (1914–1994), který působil na
Vysoké škole politické a sociální v Praze. (Srv. SOJKA, Milan – CHYTIL, Zdeněk: České ekonomické myšlení v letech 1948–1969: Od stalinského teroru k Pražskému jaru.
In: Politická ekonomie, roč. 51, č. 4 (2003), s. 565–592, zde s. 566.)
Viz DOLEŽALOVÁ, Antonie: Czech-German Reconciliation Incomplete. In: JINGLE,
Zhang – DRINHAUSEN, Katja (ed.): Historical Reﬂection and Reconciliation after World
War II. (KOORD-Schriftenreihe, sv. 6.) Beijing, Hanns-Seidel-Stiftung 2011, s. 65–79.
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Kniha Václava Průchy a jeho spoluautorů materiálově vyčerpávajícím způsobem
popisuje dobu, jaká byla. Znovu je tak třeba ocenit široký záběr knihy a snahu o tematickou úplnost. I když témata jako „odvětvová struktura národního
hospodářství“ či „vývoj odvětví výrobní sféry“ za socialismu (podkapitola 2.5.)
dnes nepřitahují zrovna soustředěnou pozornost a ekonomická teorie používá
už jinou terminologii, v knize se čtenáři dostává neocenitelného průvodce pro
studium fungování socialistického hospodářství. V tomto smyslu lze dokonce
očekávat, že informační hodnota knihy poroste s odstupem od doby, kterou
popisuje. Přes výhrady, které mám k použité terminologii i metodologii práce,
neexistuje v současnosti jiná publikace, která by s touto snesla srovnání. Každé
téma z poválečných hospodářských dějin je třeba nejprve prověřovat v ní. Svým
studentům, kteří se mě budou ptát na detaily, jež nebudu znát, budu říkat:
„Podívejte se do Průchy, tam najdete všechno.“

Recenze

Šílené století pamětí
Doubravka Olšáková

KLÍMA, Ivan: Moje šílené století, sv. 1 a 2. (Edice Paměť, sv. 17 a 32.) Praha,
Academia 2009 a 2010, 526 + 369 stran, obrazové přílohy.
Konec dvacátého století je právem možno považovat za věk, v němž vrcholí
kult paměti. Zatímco minulá staletí pokládala základy tohoto fenoménu formou
hagiograﬁckých spisů, století minulé se stalo, především díky prožitku nacismu a holokaustu, érou svědků.1 Podat svědectví se stalo úkolem humanity. Pád
železné opony s sebou přinesl druhou významnou vlnu pamětí a vzpomínek,
která redeﬁnovala dějiny druhé poloviny 20. století. Odtud pak byl jen krůček
k postupné transformaci svědectví v paměť. Tato proměna výstižně dokresluje
vítězný nástup liberalismu evropské společnosti: subjektivní zážitky a prožitky
jedince se staly pamětí, jejich mnohost v součtu je pak často považována za
paměť národa. Ostatně pojem „vzpomínky“, odkazující na nejistotu vypravujícího, který se rozpomíná, se již pro memoáry neužívá. Soubor pamětí však
ještě netvoří paměť národa. Vzorec fungování paměti společnosti, který ve své
interpretaci chování kolektivního vědomí nabídl Maurice Halbwachs2 a po něm
i další sociologové, takovouto interpretaci vylučuje. Paměť společnosti je formována v závislosti na jejích soudobých potřebách. Paměť proto není abstraktní ani

1
2

Srv. WIEWIORKA, Annette: L’ Ère du témoin. Paris, Hachette 2002.
HALBWACHS, Maurice: Les Cadres sociaux de la mémoire. Paris, Félix Alcan 1925. Publikace vyšla nedávno česky pod názvem Kolektivní paměť (Praha, SLON 2010).
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objektivní. „Paměti“ podávají mnohem více svědectví o společnosti, v níž autoři
píší, nežli o době, o níž píší.
Pro historika však paměti i vzpomínky zůstávají důležitým pramenem. Dnes
vytlačují klasický formát pamětí rozhovory oral history, psané vzpomínky si
však uchovávají své kouzlo i nadále. Roku 2007 se proto nakladatelství Academia rozhodlo rozšířit svou ediční politiku o uvedení nové ediční řady „Paměť“,
v níž se specializuje především na memoáry, vzpomínky a deníky významných
vědců, do edičního plánu však zařazuje i tituly autorů všeobecně známých, ba
slavných, jako je například Pavel Kohout,3 Ivan Klíma nebo maďarský spisovatel
Sándor Márai.4 V českém prostředí se jedná o jedinečný ediční počin. Co do
počtu a významu vydaných titulů je jediným serióznějším konkurentem této
ediční řady na trhu „Edice osudů“ brněnského nakladatelství Doplněk, které
sice nemá stejně koncepčně vyváženou ediční politiku jako Academia, přesto
však v této řadě vydává velmi zajímavé publikace.5 Tímto směrem se vydalo také
nakladatelství G plus G, které se specializuje především na vydávání vzpomínek
osobností židovského původu.6
O razantním nástupu edice „Paměť“ na český knižní trh svědčí i to, že zatímco první díl Mého šíleného století Ivana Klímy nese pořadové číslo svazku edice 17, druhý díl, vydaný o pouhý rok později, má již pořadové číslo 32 (dosud
vyšlo jednačtyřicet svazků). Na příkladu Klímových pamětí, stejně jako třeba i
memoárů Zdeňka Slouky, je navíc velmi dobře patrné, že Academia má vizi a
promyšlenou koncepci práce s autory. Velký díl zásluh na tom bezesporu náleží
řediteli nakladatelství Jiřímu Padevětovi, který vydávání ediční řady inicioval a
který často autory sám oslovoval a k sepsání memoárů vyzýval.
Nesouměřitelnost pamětí různých generací druhé poloviny 20. století se odráží
již v samotném vzniku Klímových memoárů. Hlavní pohnutkou k jejich zrodu
byla totiž otázka redaktora českého vysílání BBC, který se Ivana Klímy jednou
zeptal: „Proč nenapíšete, jak se mohlo stát, že jste byl v mládí komunista?“
(sv. 1, s. 7) Ta otázka je příznačná pro generaci, pro niž se stala již samotná
možnost být nekomunistou čímsi natolik samozřejmým, ba téměř nutným, jako
bylo o generaci dříve přirozené býti komunistou. S jakýmsi upřímným údivem
tato generace zjišťuje, že – parafrázujeme-li Ferdinanda Peroutku – slavnostními
řečníky zdůrazňovaná okolnost, že jsme potomky generace nešťastného i hero-

3
4
5

6

KOHOUT, Pavel: Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem, sv. 1. Praha, Academia
2011.
MÁRAI, Sándor: Deníky, sv. 1 a 2. Praha, Academia 2009.
Viz např. VERKIJK, Dick: Od pancéřové pěsti k pancéřové vestě: Šedesát let
(ne)žurnalistických vzpomínek. Brno, Doplněk 2002; KAVANOVÁ, Rosemary: Cena
svobody. Brno, Doplněk 1997; Vlasta Chramostová. Brno, Doplněk 1999 (2. vydání
2003).
Viz např. GOLDSTÜCKER, Eduard: Vzpomínky (1913–1945). Praha, G plus G 2003;
TÝŽ: Vzpomínky (1945–1968). Praha, G plus G 2005; BERNHEIMOVÁ-FRIEDMANNOVÁ, Ráchel: Jak jsem přežila. Praha, G plus G 2002.
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ického roku 1968, je čímsi naprosto bezvýznamným proti závažné a senzační
okolnosti, že jsme dětmi spořádaných občanů z padesátých let.7
Otázka vyslovená díky jiné dějinné zkušenosti s natolik pevnou sebejistotou –
vždyť nám by se něco podobného jistě nestalo – otevřela téma palčivé pro celou
společnost, a tedy i pro samotného autora – téma zrady vzdělanců. Jeho závažnost se v Klímových pamětech projevuje i v tom, že autor se mu věnuje hned
na několika místech a neustále se k němu vnitřně vrací. „O zradě vzdělanců“ je
například název jedné podkapitoly prvního dílu (s. 310–321), další úvaha o funkci elit v českém národě od 19. století po dnešní dobu je obsažena i ve druhém
dílu (s. 314–320). Rozdíl mezi komunistou a kulturním člověkem pak pro sebe
Ivan Klíma deﬁnuje následovně: „Jistě, komunistou lze zůstat i nad masovými
hroby povražděných (byli to přece nepřátelé té lepší a humánnější společnosti),
lze jím zůstat i na popravišti (ať už jako odsouzený, kat či přihlížející), nikoliv
však zůstat vzdělancem nebo kulturním člověkem. Neboť zrada inteligence je
cestou k zbarbarizování všech.“ (sv. 1, s. 321)
Klímovy paměti jsou v kontextu výše zmiňovaných memoárových titulů speciﬁcké mimo jiné v tom, že pasáže reﬂektující zvrácenost doby nejsou integrálně
včleněny do textu, ale většinou mají podobu samostatných podkapitol. Autor
v nich uvádí množství citátů, s literární licencí analyzuje historický vývoj či se
snaží odkrývat různé vrstvy historické paměti. V tom je také zřejmě největší rozdíl mezi oběma díly Mého šíleného století, neboť první díl více vypráví, zatímco
druhý díl se spíše nechává unášet reﬂexí dobových témat a jejich vlivu na člověka. Dobově aktuální témata jsou velmi často uvedena exkurzem do 19. století,
nescházejí tedy ani citace Jána Kollára a dalších obrozenců. Klímovy paměti
připomínají v těchto dlouhých pasážích paměti Václava Černého, svůj příběh
však vyprávějí s jistou dávkou odevzdanosti vlastnímu osudu. Nejsou útočně
výbušné ani zahořklé, často jen glosují okolnosti, přesto však zde nevyřčené
soudy působí mnohem intenzivněji nežli explicitní odsouzení u Václava Černého
(viz například sv. 1, s. 317). Liší se proto i rytmus vyprávění: zatímco v prvním
dílu se vypráví kontinuálně a oba typy se navzájem prolínají, ve druhém dílu
se tempo zrychluje – velmi často se střídají krátké sekvence životního příběhu
s delšími pasážemi obecnějších reﬂexí. Jedním z nejzajímavěji podaných témat
je zde československá emigrace, o níž se píše v podkapitole „Emigrace aneb život
v nesvobodě“ (sv. 2, s. 116–120). Kvalita této krátké, avšak o to apelativnější
pasáže naznačuje, že autor měl téma díky svému pobytu v Londýně v srpnu
1968 a díky svému angažmá v Ann Arbor v Michiganu velmi dobře promyšleno
a zváženo.
Svůj životní příběh vypráví aktér subjektivně, jak plynul a jak ho prožíval,
stejně tak však reﬂektuje pohled těch, jež okolnosti nutily jednat jinak. Ivan
Klíma se neomlouvá ani nezpovídá z hříchů vlastního mládí, ale prostě hovoří
7

Viz PEROUTKA, Ferdinand: Jací jsme. In: TÝŽ: O věcech obecných: Výběr z politické
publicistiky, sv. 1. Ed. Daniel Bohdan. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1991,
s. 19 n. Peroutka mluví pochopitelně o generaci roku 1918.
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o svém životě, tak jak se udál na pozadí dvou totalitních režimů. Sám o svém
přístupu píše v úvodu: „Nehodlám psát obvyklé paměti mimo jiné i proto, že
mám od dětství mizernou paměť, zvláště pokud se jedná o doslovné znění rozhovorů anebo podrobnosti, které sice nebyly významné, ale mají pro čtenáře
anebo posluchače zvláštní přitažlivost. Také jsem v mnoha případech nechtěl být
osobní a ve svém vzpomínání i v úvahách jsem se soustředil spíše na okolnosti,
které v onom šíleném století člověka někdy zaváděly, jindy ho nutily k osudovým
rozhodnutím.“ (sv. 1, s. 8) Klímovy paměti tak obsahují vše, co činí paměti pro
historika tolik oceňovaným pramenem.
Klíma má například schopnost upoutat detailem. Dětským pohledem, nezatíženým vědomím historického provinění nacistického režimu, tak glosuje po
návratu z koncentračního tábora povinnou školní docházku překvapivou větou
„to mě nenapadalo, že mír přinese i spoustu nepříjemností“ (sv. 1, s. 54). Plíživý,
avšak razantní nástup komunistické ideologie ve společnosti prozrazuje třeba
i změna novinového předplatného jeho tatínka: zatímco ve třicátých letech si
kupoval Lidové noviny a Národní politiku (sv. 1, s. 9), Rudé právo si předplatil
teprve roku 1946 (sv. 1, s. 86). Poválečný posun většiny obyvatelstva doleva,
který bývá historiky analyzován především v kontextu výsledků voleb v květnu
1946, se u Klímy ukrývá i v tomto prostém konstatování. Vždyť jeho tatínek byl
loajálním československým občanem, bývalým legionářem; ba co víc, čestným
mužem.
Sám Ivan Klíma pak k nástupu komunismu praví: „Byl jsem slepý, ale namlouval jsem si opak: že zahlédám obrysy nového osvobozeného lidstva.“ (sv. 1, s.
155) Odznak KSČ se stal v té době kovovým fetišem stejně jako o pár let dříve
odznak s hákovým křížem (sv. 1, s. 123). Srovnání, které bylo ve své době nemyslitelné, jak píše Klíma, dnes funguje a dominuje diskusím o povaze totalitních
režimů. Přesto – či právě proto – nese podkapitola o studiu na vysoké škole a
dospívání název „Zneužité mládí“. Postupné odkrývání omezenosti režimu a
jeho temných rysů, jako bylo mizení osob (sv. 1, s. 230) nebo „čistky“ (sv. 1, s.
266), vedlo společně s uvězněním Klímova otce k pomalému nahlodávání víry
v teleologické směřování společnosti k lepším zítřkům. Svou omezenost režim
vyjevoval v neschopnosti reﬂektovat vlastní rétoriku i požadavky – v kritice a
sebekritice nebyla spatřována možnost učit se z vlastních chyb, ale důkaz a
doznání viny. „Podstatný problém nebyl v tom, jak kdo odpověděl, ale v tom, že
odpověď neměla smysl, neboť o ničem nerozhodovala, byla jen součástí podlé
mocenské hry.“ (sv. 1, s. 484) Slova ztrácela svůj význam, stejně jako je ztratilo
chování konformní masy.
První Klímovo oﬁciální zaměstnání v redakci Květů přineslo střet s realitou:
vládla jí nevraživost, průměrnost, pomluvy a kádrování (sv. 1, s. 292), které však
stále vyvažovala víra v nutnost práce pro „stranu“. V rychlém sledu vyprávění
pak následují další zaměstnání, v šedesátých letech například v redakci Tváře
(s. 482 n.), v nakladatelství Československý spisovatel, v redakcích Lidových
novin, Literárních listů atd. To už byla ona komunistická víra notně podemletá.
První díl pak končí vylíčením disciplinárního řízení proti aktérům spisovatelské
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vzpoury z roku 1967, k níž došlo na čtvrtém sjezdu československých spisovatelů,
a vyloučením Ivana Klímy z KSČ (sv. 1, s. 514–516). Druhý díl pak chronologicky navazuje založením Literárních novin a okolnostmi vzniku občanského
manifestu „Dva tisíce slov“ (sv. 2, s. 22), jeho těžiště je ale celkem přirozeně
v líčení autorova disidentského osudu a působení v samizdatové kultuře až do
konce komunistického režimu.
Obzvláště cenné a poutavé je v tomto druhém dílu přiblížení každodennosti
disidenta. Nutnost prokazovat řádné zaměstnání přivedla Ivana Klímu do nemocničního prostředí, kde pracoval jako sanitář, což bylo jen jedno z mnoha nekvaliﬁkovaných manuálních zaměstnání, jimiž se živil. Klímův každodenní život
„zvnějšku“ formoval stát svými nařízeními, omezeními i represivními praktikami
tajné policie, utvářel se však především prostředím disentu, při vydávání a šíření
samizdatových publikací, v setkávání a diskusích v přátelských kroužcích, ale také
v zápletkách milostného života, jejichž líčení se Ivan Klíma nevyhýbá. Popisuje
rovněž styky – přímé či zprostředkované – se zahraničními nakladateli, jejichž
ediční politika ovlivňovala do jisté míry tvůrčí činnost autorů v disentu. Frustraci
z nemožnosti normálně publikovat ve vlasti umocňovala občasná „zrada“ těch,
kteří si – jako například Bohumil Hrabal – tuto šanci vydobyli za cenu drahých
ústupků. Klíma o nich hovoří jako o „pasti“.
Vytržením z každodennosti byly návštěvy spisovatelů světového věhlasu, kteří se styku s disidenty neobávali. Je otázka, jak vlastně ve skutečnosti jejich
návštěvy vyznívaly, z knihy se však nelze ubránit dojmu, že i přes odsuzování
komunistického režimu (především po okupaci v roce 1968) svým způsobem
s určitými ideály pokud ne přímo komunistické, tedy socialistické ideologie souzněli. Prvním slavným literátem, s nímž se Ivan Klíma jako disident setkal, byl
Arthur Miller. Jeho líčení problémů s mccarthismem, kdy ve Spojených státech
nemohl vydávat knihy a jeho scénáře se daly realizovat pouze v Evropě, uvádí
Klíma příhodnou, leč poněkud rozpačitou sentencí: „Myslím, že Miller nás chtěl
povzbudit, když nám vyprávěl své zkušenosti z období mccarthismu...“ (sv. 2,
s. 165) William Styron v diskusi s disidenty kritizoval Ameriku kvůli honbě za
ziskem a v tomto smyslu spatřoval ve východní Evropě protipól konzumního
světa. Také tyto názory vzbuzovaly u posluchačů úžas (sv. 2, s. 167).
Paměť uchovává především to, čím je formována. Události prožité snaží se
vřadit do jednotlivých vzorců chování a myšlení, které umožňují zachovat kontinuitu lidského života. Při četbě deníků Franze Kafky si Ivan Klíma zaznamenal Kafkovu reﬂexi prvního dne první světové války: „Německo vyhlásilo válku Rusku. Odpoledne jsem plaval.“ K tomu připojil svůj komentář, že „tahle
souřadnost důležitosti světových a osobních dějin je neodmyslitelným znakem
moderní literatury“ (sv. 2, s. 14). Stejně tak je tomu i u Klímových pamětí. Jejich
nejsilnější místa jsou ta, která vycházejí z hierarchie prožitých událostí, v nichž
autor nerozvíjí dlouhé úvahy a kde vypráví svůj vlastní příběh. Nadlouho však
zůstanou Klímovy paměti jedinečnou reﬂexí dvou totalitních režimů, sepsanou
především pro ty, jimž zůstanou křeče „šíleného století“ cizí a vlastně nezprostředkovatelnou zkušeností.

Recenze

Česká politika v uniformách
Miroslav Gregorovič

PEJČOCH, Ivo: Armády českých politiků: České polovojenské jednotky 1918–1945.
Cheb, Svět křídel 2009, 162 stran.
Rozsahem nevelká, ale svým záměrem i zpracováním o to závažnější je studie
historika Ivo Pejčocha Armády českých politiků, pojednávající o uniformovaných
formacích českých politických stran. Tento fenomén se mimo reﬂektované období
tedy od vzniku Československé republiky do konce Protektorátu Čechy a Morava – v našich dějinách výrazněji nevyskytoval. Zvláštním případem, jak v úvodu
své publikace vysvětluje i autor, byly komunistické Lidové milice. Tato „ozbrojená pěst dělnické třídy“ byla totiž až do svého zániku státní ozbrojenou silou,
podobnou armádě, a z nejrůznějších důvodů by vyžadovala samostatné dílo.
Z obdobných příčin Pejčochova publikace nepojednává ani o Hlinkově gardě.
Tato velká ozbrojená organizace tvořila součást státní struktury fašistické Slovenské republiky v letech 1939 až 1945 a její formování a působení bylo odlišné
od útvarů, jimž autor věnuje pozornost. Méně pochopitelné však je, že kniha
pomíjí řadu sudetoněmeckých sil, a to s odůvodněním, že zachycuje pouze ty
z nich, které měly částečně české členstvo nebo jejichž činnost nepřekračovala
rámec československého státu. Toto kritérium je přijatelné, pokud by šlo například o přímo z Německa působící teroristický Sudetoněmecký freikorps (SFK).
Neobstálo by ale už při hodnocení nacistického Volkssportu (VS), který působil
zvláště na Moravě. Volkssport přitom byl rozvratnou centrálou a byl organizován
po vzoru ozbrojené formace SA (Sturmabteilung) Hitlerovy nacistické strany,
dokonce včetně uniforem. Proto byl po nástupu nacismu k moci v Německu
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československou vládou roku 1933 deﬁnitivně zakázán. Recenzovaná práce se
ale o žádné takovéto organizaci nezmiňuje.
Ivo Pejčoch v ní však především vysoce podloženě, výstižně a přesně zachycuje
dějiny mnohdy až kuriózních sdružení pohybujících se ve spektru extrémní levice
a extrémní pravice, avšak někdy nejen tam. Pokud si všimneme zde uváděných
komunistických seskupení, jako byli takzvaní Čerkesové, Modré blůzy, Proletářská obrana, Kampfbund a další (s. 7–24), pak – s jistou výjimkou též v práci
zmíněných Pořadatelských sborů KSČ, které měly masovější charakter – lze konstatovat, že se jedná spíše o politickou zajímavost nežli o jisté zárodky Rudých
gard na území republiky. Uvedené formace se snažily být aktivní brzy po vzniku
KSČ roku 1921 a pak v první polovině třicátých let, v době světové hospodářské krize. Tehdy také vyvrcholila radikalizace části československé společnosti,
a spolu s ní i sektářská politika komunistické strany. Společensky však akce výše
zmíněných extremistů neměly takřka žádný ohlas ani význam, a jak autor sám
výslovně uvádí, reálné nebezpečí pro stát nepředstavovaly, přes občas opačné
představy státních orgánů. Naopak, svědectví o těchto spolcích, které studie
přináší, dokládá (tehdy odůvodněnou) určitou toleranci československé vládní
moci. Na druhé straně také dokumentuje dogmatickou víru, naivitu, nedostatečné vzdělání a rozhled jejich členstva, ale i jeho snadno zneužitelný politický
romantismus a nezodpovědnost těch komunistů, kteří takovéto spolky vedli.
Obdobně realisticky autor hodnotí Národní obec fašistickou (NOF) generála
Radoly Gajdy i její polovojenské organizace Omladina NOF, Junáci NOF a ostravské Gajdovy gardy (s. 25–35). Na Národní obec fašistickou pohlíží již bez
neúměrného zvyšování významu takzvaného židenického puče z ledna 1933,
který byl podle autora knihy izolovanou akcí údajně psychicky labilního bývalého
nadporučíka československé armády Ladislava Kobsinka, o níž vedení strany prý
nemělo ponětí. Národní obec fašistická i se svými sdruženími sice zachycovala
většinou jinou část sociálního spektra nežli síly krajní levice a byla lépe organizována, ale sama i se svými brannými odnožemi požívala ve veřejnosti ještě
menší respekt nežli levičáci. Příčinou byl antisemitismus, který tvořil nedílnou
součást její ideologie, a násilnosti s prvky terorismu, jichž se fašisté vícekrát
dopustili. Národní obci fašistické ale především škodil již její vlastní název, kontakty s italským fašismem, megalomanie a důraz na uniformy a symboly, který
přecházel v operetnost, což autor ve své publikaci též připomíná.
Pejčochova kniha zachycuje i působení několika občanských lokálních ozbrojených složek (s. 37–39). Vedle liberecké Občanské obrany (Bürgerwehr), sdružující německé živnostníky a obchodníky, a mikulovské Domobrany (Heimwehr),
inspirované tamními německými agrárníky – což byly austroﬁlské formace, kryjící
se takzvaným bojem proti bolševismu – se jedná o čechoslovakistickou Národní
obranu. Tato protimaďarská organizace, působící roku 1923 na Prešovsku, usilovala o přímé styky s vedením Československé národní demokracie a o rozšíření
své působnosti na celé území státu, nikdy ale nepřekročila meze své bezvýznamnosti a po roce existence zanikla. Přesto se však stala jedním z prvních uskupení,
o nichž státní úřady sdělily, že mají fašistické tendence.
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Mezi dalšími uniformovanými útvary, které nebyly extremistické, autor uvádí Rudou sílu (Rote Wehr – RW) německých sociálních demokratů v pohraničí
(s. 40–47) a Fialovou legii (FL) Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské (s. 63–67), tedy složku významné vládní strany. Rote Wehr
bývala i v kvalitnějších dílech marxistické provenience hodnocena vcelku pozitivně jakožto antifašistická protiváha Henleinova hnutí. Ale Fialová legie byla
již ve své době zatracována a démonizována. Její vznik 12. prosince 1936 byl
i tehdejšími demokratickými kritiky hodnocen jako jeden z důkazů toho, že se
živnostenská strana přiklání k fašismu. Pejčoch tato tvrzení vyvrací s odkazem
na archivní dokumenty. Podle nich byla Fialová legie tělovýchovným sdružením,
které může prokázat zásluhy v rozvoji brannosti mládeže, a to i v době ohrožení
republiky roku 1938. Nebyl to však jen její nešťastně zvolený pozdrav zdviženou
pravicí, ale také (v knize neuváděné) projevy sympatií k takzvaným španělským
nacionalistům (tedy ke generálu Frankovi), co ji takto diskvaliﬁkovalo.
Šedá legie, uniformovaná složka Národního sjednocení (NS), které je v knize
věnována značná pozornost (s. 48–63), však již určité rysy fašismu měla, třebaže
autor díla o tomto faktu pochybuje. Každopádně se jednalo o nedemokratickou
instituci, jak o tom svědčí i výňatek z jejích stanov (s. 61 n.) a časté užívání ostře
antisemitských formulací. Slavnostně stylizovaný snímek „šedých legionářů“ společně s delegací italské fašistické mládeže (s. 59) jen dokresluje ideovou ponurost
zmíněného sdružení, které v české společnosti naštěstí nemělo větší vliv.
Druhá polovina studie Ivo Pejčocha se důkladně věnuje neblahému údobí takzvané druhé republiky (říjen 1938 až březen 1939), a především době německé
okupace (s. 73–161). Za druhé republiky vznikla Strana národní jednoty (SNJ),
vedle ní ale také dosti velký počet morálně nesrovnatelně horších, ideologicky
rigorózních a v praxi naprosto bezskrupulózních fašistických, nacionálněsocialistických nebo takzvaně árijských organizací. Seskupením jako byla Vlajka – Český
národně sociální tábor (ČNST), Svatoplukovy gardy (SG), Árijská stráž, Nacionálně socialistická česká dělnická a rolnická strana (NSČDRS) a další, většinou
miniaturní bizarní spolky velela celá škála pochybných osobností, od dobrodruhů
přes vyslovené zrádce a rasistické fanatiky až po postavy s kriminální minulostí,
což je ve studii přímo podtrženo. Přesto byly tyto organizace nebezpečné nejen
ideologií, kterou šířily, nýbrž především svou aktivní spoluprací s gestapem
a jinými nacistickými bezpečnostními službami, což se v knize také mnohokrát
zdůrazňuje.
Případ Dobrovolnické svatováclavské roty (DSR, viz s. 152–161), utvořené
na podnět Karla Hermanna Franka a Emanuela Moravce z řad protektorátního
Kuratoria pro výchovu mládeže dokonce ještě 21. března 1945, je určitou tečkou
za dějinami českého fašismu v jeho původní podobě. Zmíněná rota v Moravcových představách měla být čímsi jako českou frontovou jednotkou, nasazenou
v boji s Rudou armádou nebo s partyzány. Rozborem a koncem její nedůstojné
existence se Pejčochovo dílo uzavírá.

Recenze

Protektorát v deníku erudovaného historika
jako „svědka doby“
František Svátek

SLAVÍK, Jan: Válečný deník historika. Ed. Jaroslav Bouček. (Edice Paměť, sv. 15.)
Praha, Academia 2008, 545 stran.

Ediční úvod
Jaroslav Bouček má velkou zásluhu, že českému čtenáři znovu objevil a mnoha
způsoby přiblížil velkou osobnost dlouho cenzurovaného a tabuizovaného historika Jana Slavíka (1885–1978). Od počátku devadesátých let s neústupností
a vytrvalostí takřka „buldočí“ publikuje odborné statě a knihy, v nichž představuje
svoji interpretaci Slavíkova života a díla – zpočátku zejména v časopisech jako
Historie a vojenství, Český časopis historický, Soudobé dějiny i jiných, ve vyčerpávající bibliograﬁi otištěných Slavíkových prací,1 v řadě konferenčních sborníků
a konečně i ve výběrových edicích a syntézách.2 Systematicky tak zprostředkovává
Slavíkovo krédo historika a intelektuála velmi bojovného, který nestál „nad vřavou“ dějinných zápasů české společnosti a státu – uvnitř i navenek, zvláště vůči
agresivním aktům Německa – nýbrž se jich pilně a velmi sršatě zúčastňoval, a to
1
2

BOUČEK, Jaroslav: Jan Slavík: 1885–1978. Bibliograﬁe. Praha, Národní knihovna
v Praze 1994.
SLAVÍK, Jan: Iluze a skutečnost. Ed. Jaroslav Bouček. Praha, Academia 2000; BOUČEK,
Jaroslav: Jan Slavík: Příběh zakázaného historika. Jinočany, H & H 2002.
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jako historik i jako politický publicista a novinář. I v úvodu recenzované knihy
editor připomněl tuto stránku Slavíkova působení a načrtl jeho kritiku Henleinova
hnutí, kterou Slavík prezentoval zejména v deníku Národní osvobození, v týdeníku Sobota a v četných brožurách od nástupu Hitlera k moci (s. 7–19). Dotkl
se přitom i česko-německých vztahů a problémů sudetoněmeckého dějepisectví,
jak je reprezentoval zvláště Josef Pﬁtzner (s. 8–12).
Jaroslav Bouček ale také zařadil Slavíkův válečný deník do kontextu jiných
deníkových zápisků z oné doby (Jaroslav Opočenský, Eduard Táborský, Čestmír
Jeřábek a Bedřich Golombek – viz stručně s. 7 n.). Rovněž popsal takřka detektivní příběh ukrývání a nalezení „bloků formátu A5“, do kterých Slavík svoje
zápisky zaznamenával od 1. října 1939 až do 9. května 1945, i peripetie osudů
strojopisného opisu celého zachovaného deníku, který Slavík nebo někdo jím
pověřený zhotovil krátce po válce s úmyslem zveřejnit jej nejprve v národněsocialistickém tisku. Podařilo se mu však „umístit“ jen dvě statě na pokračování
v deníku Svobodné slovo (13. června a 24. července 1945, již tehdy pro ně použil
titulek „Z válečného deníku historikova, I–II“). K tomu editor v úvodu cituje Slavíkovo vysvětlení: „Další pokračování vedoucí představitelé národně socialistické
strany zarazili ‘s ohledem na Západ i Východ’.“ (Viz s. 15 n. a také delší pasáž
otištěná v příloze „Poznámka o rukopisu opisu“, s. 507.)
Tento strojopis byl poté ve svém celku dlouho pokládán za ztracený (jeho
některé části se ale dostaly ze Slavíkovy pozůstalosti do Archivu Národního
muzea a v roce 1968 bylo torzo deníku opět opsáno a uloženo tamtéž). Původní
opis z roku 1945 editor nalezl v pozůstalosti ruského legionáře Václava Cháby,
bývalého šéfredaktora deníku Národní osvobození, předané v roce 1990 do Národního archivu. Tento strojopis z roku 1945 posloužil jako základní text pro edici.
Chybějící pasáž z období od 20. dubna do 20. června 1940 editor doplnil z výše
zmíněného opisu z roku 1968 uloženého v Archivu Národního muzea. Z originálních zápisníkových bloků rukopisu, kterých bylo zřejmě něco přes dvacet,
se zachovala „jen jedna ukázka“ (číslovaný blok č. 20, dnes opět ve Slavíkově
fondu v Archivu Národního muzea). Několik časových mezer v zápisech přece
jen zůstalo, nejdelší z nich spadá do období od srpna 1940 do dubna 1941 a pak
od května do září 1942. Druhou mezeru editor vysvětluje takto: „V den, kdy
bylo oznámeno vyhlazení Lidic, vytknul Slavíkovi jeho syn, že svými záznamy
o nacistickém režimu ohrožuje celou rodinu, a požadoval zničení deníku... [Slavík] na oklamání rodiny spálil deníky ze svého mládí a z první světové války“
(s. 16) a zřejmě v době heydrichiády dočasně v psaní zápisků nepokračoval.
Oproti tomu u první mezery není jisté, „zda ... vznikla proto, že Slavík v té době
ve svých záznamech nepokračoval, nebo tyto zápisy byly později ztraceny či
zničeny“ (s. 16). Slavík se navíc v kritické době raději „skrýval ve své rodné vsi
Šlapánice u Slaného“. Řada písemností mu pak byla zabavena Státní bezpečností
„při prohlídkách v červnu 1950 a lednu 1952“ (s. 16 n.). V této souvislosti je
třeba připomenout, že podle svých vzpomínek Slavík jednotlivé bloky s deníkovými zápisky „ukrýval za pomoci historiků Jaroslava Charváta a Emanuela
Janouška v archivu NM a archivu Ministerstva zemědělství“ (s. 15). Vzhledem
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k tomu, že velké nebezpečí hrozilo každému, kdo pomáhal Slavíkovy záznamy
ukrývat, je to malý, dosud neznámý, ale charakteristický detail pro hodnocení
těchto osobností.
Z hlediska pramenné kritiky je důležitá každá okolnost, která potvrzuje, eventuálně zpochybňuje autenticitu deníkových zápisů. Po přečtení vlastního „válečného deníku“ (s. 21–504) asi bude čtenář souhlasit s editorovým závěrem, že
jde skutečně o autentické texty, byť je (až na jednu výjimku) nelze korigovat
s původními bloky. Editor ostatně připomíná, že jistou Slavíkovou dodatečnou
úpravou prošly, neboť svoje úvahy „vždy po půl roce (v únoru a v září)“ zaznamenával v jiném zápisníku a „s časovým odstupem je porovnal s předchozími
zápisy, aby si ujasnil, co se z dřívějších předpovědí naplnilo či nenaplnilo, a shrnul
své názory na další vývoj války“ (s. 15).
Je třeba vysoce ocenit editorovu práci na rekonstrukci textu deníku a jeho
kritickou akribii – ačkoli sám edici označuje jen jako „populárně-vědeckou“
(s. 17) – s níž přistupoval k editování (svědčí o tom i technické ediční poznámky na konci úvodu, s. 17–19).

Deníkové zápisy
Ideologické priority a hodnoty Slavíkových studií jsou dostatečně známy a popsány v předchozích studiích a edicích Jaroslav Boučka. Ze zápisků z let 1939 až
1945 však je velmi plasticky patrné uvažování historika v Čechách, vklíněných
mezi dvě mocnosti Evropy, Německo a Rusko. Slavík se etabloval především jako
historik ruských revolucí a carského předrevolučního i bolševického porevolučního Ruska, současně ale věnoval mnoho úvah i postavení českého národa vůči
Německu a povaze Německa císařského i nacistického. V jeho reﬂexi válečných
let je mnoho explicitních i implicitních srovnání obou diktatur, německé i ruské. Z povahy protektorátního klimatu, agrese a represálií ze strany Německa
a okupantů vyplynulo, že kvantitativně v denících převažují úvahy o německé
politice a jejích východiskách, a zvláště o „německé válce“. (Tak nazval svou
knihu vznikající v době končící okupace a v prvních týdnech po ní publicista
a romanopisec, sociální demokrat Emil Vachek. První díl publikace byl vydán
krátce po válce. Tato kniha, ač jde o víceméně publicistickou kompilaci bez
valné „historické“ hodnoty, je svým stylem a hodnocením dost příbuzná právě
Slavíkovým deníkům a je rovněž zajímavým dokladem doby, kterou nedávno
zemřelý americký historik Tony Judt charakterizoval v úvodních kapitolách své
knihy Poválečná Evropa jako speciﬁcké období prvních poválečných let, odlišné
od periody války i pozdějšího míru.)
Celkově vzato, Slavíkovy glosy v denících nejsou příliš originální a jejich stylizace a hodnocení jsou dost stereotypní. Přes kaleidoskop dnů lze rozpoznat
některé konstanty jeho názorů:
1) Šok z Mnichovské dohody a okupace, a také z paktu mezi Hitlerem a Stalinem historik zprvu „řeší“ interpretací, která tyto události spojuje s jeho dřívějšími
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představami o „sociálních revolucích“ v dějinách, jak je vyjádřil svou koncepcí husitství v knize o „husitské revoluci“ a svým „marxismem“ a socialistickým
přesvědčením, prezentovaným zejména na stránkách týdeníku Sobota, který
spoluzakládal v roce 1930. Tak v zápise z 28. června 1940 čteme: „[Budoucí
soud] řekne, že to byl pád evropské civilizace, jenž se dostavil s pádem buržoazní
kultury. [Budoucí] konečný soud řekne, že to bylo velkolepé ﬁxlování, kde se
zneužilo jméno socialismu k ochraně starých řádů. Fašismus a hitlerismus je
forma zápasu odumírajících řádů, jež se spasují přetvářkou, jako by byly socialismem a nacionalismem zároveň... Bajka o plutokracii je od německých junkerů
vymyšlena na čas. Není rozdílu v sociální struktuře Německa, Anglie a Francie.
Ti se nakonec dohodnou, totiž ti horní, těch deset tisíc majetných.“ (s. 82 n.)
2) Zřetelné je Slavíkovo odsouzení appeasementu, ale i imperiální politiky
Sovětského svazu. Tak si 29. června 1940 zapsal: „Nová změna mapy Evropy.
Sovětské Rusko ultimativně požádalo Rumunsko, aby do čtyř týdnů vydalo Besarábii a severní Bukovinu. (...) Rumunsko je v parním kotli, jako bylo Československo před dvěma lety. Ohlásí se jistě jiní nápadníci, patrně Maďaři a Bulhaři. (...)
Způsob, jakým Rusko jednalo, je čistě nacistický. Bleskový přepad... V Americe
nějaký list prý přinesl zprávu, že Angličané jsou ochotni uzavřít s Německem
mír. Anglická vláda prý kategoricky vyvrátila tuto ‘kachnu’, ale kdož ví, není-li
to pokusný balónek. Sám jsem přesvědčen, že k tomu dojde ... rvačku v evropské
hospodě zaplatí Slované. Dojde na sovětské Rusko, které vojensky na Německo
nestačí. Pěkná perspektiva!“ (s. 83) O necelý rok později Slavík prognózoval
chmurně: „A válka se táhne... Kapitalismus vzal na sebe škrabošku socialistickou
a škrabošku bolševického totalitarismu, aby se pod tou larvou na čas zachránil.
Konce však budou naprosto jiné – ovšem po periodě reakční, kterou našinec
nepřežije. Potrvá totiž hezkých pár let.“ (Zápis k 31. květnu 1941, s. 109 n.)
3) Až do června 1941 pokračují Slavíkovy kritické „rozsudky“ nad politikou
všech mocností „rovnoměrně“, koriguje však svoji pesimistickou předpověď „konce“. Vyhlídky pro Německo: „Pro mne prognóza německé porážky vyplývá ... ze
středověkosti Hitlerova režimu, která rozleptává vlastní německý národ, který
věčně nemůže žít pod patou gestapa. Na váhu také padá avarský poměr Němců
k národům zotročeným a olupovaným. Žádné kulomety, žádné Zuchthausy tyto
národy nedonutí, aby se s německou loupeživou nadvládou smířily. Zoufalá
situace pro Němce, kterým Prozřetelnost poslala Vůdce s metodami markraběte
Gerona.“ (Zápis ke 4. červnu 1941, s. 112 n.)
4) V období od září 1939 do června 1941 přibývají zmínky o sovětském Rusku,
a s nimi i různá srovnání a paralely mezi Hitlerem a Stalinem. Slavík rozlišuje
v duchu svých knih o ruské revoluci a o Leninovi, publikovaných před válkou,
ruský národ a lid od „stalinského násilí“ (tak jak to chtěl ukázat v dalších dvou
dílech zpracování ruské revoluce, které v polovině třicátých let připravoval, avšak
nepublikoval, poté co mu to i jménem prezidenta Beneše „nedoporučil“ ministr
zahraničí Kamil Krofta, neboť po podepsání československo-sovětské smlouvy
z roku 1935 nebyla kritika Stalinovy politiky „ve státním zájmu“). Od útoku na
Polsko v září 1939, a zejména od léta 1940 také Slavík ve svých glosách předví-
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dá, že Hitler připravuje válku proti Sovětskému svazu. V komentáři k Hitlerovu
projevu z 19. července 1940 píše: „Jaký dělám já závěr z řeči Vůdcovy: Chce
jít na východní Evropu. Bolševici mu přitom bezděčně hrají do rukou. Právě
proměnili Besarábii a pobaltské státy v sovětské republiky! Přitom se tam provádí sociální revoluce starým způsobem, Stalin žene buržoazii celého světa do
rukou Hitlerových a nezískává proletariát těchto zemí...“ (Zápis k 24. červenci
1940, s. 89.)
5) Komentáře k anglické a francouzské politice v době „podivné války“ v letech
1939 a 1940 jsou psány ještě s nedůvěrou. K řeči Benita Mussoliniho ohlašující
vypovězení války Itálie proti Francii a Británii si Slavík poznamenává: „Mladí
lupiči bojují se starými lupiči. Nechtějí problém Evropy řešit, nýbrž obrátit naruby.
Chtějí být bohatí, a druzí aby byli chudí... Francie a Anglie jsou v těžkém postavení
a sociolog očekává, jak se osvědčí pojem národ. Vybuchne-li ve Francii sociální
revoluce, horních deset tisíc cože udělá: Vyrovná se patrně s Německem. Neb
hlavní je jejich měšec. Potom společně něco poví moskevským scholastikům, kteří
dogmaticky čekají na sociální revoluci.“ (Zápis k 11. červnu 1940, s. 73.) Slavík
nevylučuje ani možnost, že by se Francie postavila po bok Hitlerova Německa a zapojila se do války proti „bolševismu“, kterou již brzy očekával. V jeho
komentářích k průběhu války jsou ozvuky Leninovy teorie imperialismu a Leninova výkladu příčin první světové války: „Německý národ se podruhé pokouší
nemožnou cestou vyjít z krize, ve které se ocitá vzrůstem populace a zvýšením
nároků nižších tříd. Německo v epoše kapitalistického imperialismu přišlo pozdě
při dělení kolonií. Dnes, kdy tato epocha se chýlí ke konci, Německo se pokouší
dobýt většího místa pod sluncem. Německo původně nechtělo nic jiného, než aby
Francie a Anglie dovolily mu vstoupit do řady kapitalisticko-imperialistických
států – ponecháním volného postupu na Východ (viz Mein Kampf a řadu jiných
projevů německých nacistů). Teprve když se Anglie vzepřela tomuto postupu
(nikoli z ideálních pohnutek, ale pro svou vlastní bezpečnost), nacistické Německo vystupuje jako představitel nové státní soustavy, jež prý je pokrokem proti
zastaralým demokraciím.“ (Zápis k 17. lednu 1940, s. 40 n.)
K uvedeným citacím je nutno poznamenat – kriticky a s menším obdivem pro
Slavíkovu analýzu doby, než zaujímá editor v řadě svých prací – že se Slavík na
mnoha místech v důsledku svého světonázorového stanoviska a na základě svých
knih o ruské revoluci, o Leninovi a sovětském Rusku do roku 1930 dostává do
blízkosti deﬁnice Kominterny, že druhá světová válka je válkou dvou imperialistických bloků. Liší se ovšem od kominternovských závěrů (ospravedlňujících pakt
mezi Hitlerem a Stalinem) tím, že kriticky posuzuje jak západní appeasement,
tak sovětské „vyčkávání“ a stalinský dogmatismus, spoléhající na to, že konﬂikt
oslabí obě válčící strany a poskytne příležitost sovětskému Rusku rozšířit „sociální revoluci“ na celou Evropu.
7) Dobově příznačné je Slavíkovo přehodnocování role Sovětského svazu
a postoje vůči němu. Zdá se mi, že pro výkyvy a korekce Slavíkových úsudků
o sovětském Rusku (ale i o západních demokraciích) ve válce s Německem byly
rozhodující jeho obavy z katastrofálních důsledků nacistické okupace pro Čechy
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(až po vyhlazení českého národa) a že z toho plynuly naděje vkládané do vstupu
Sovětů do války. Zprvu ovšem převládající názor (i u západních státníků), že
německý Blitzkrieg a vojenská síla zničí sovětský odpor, zabarvoval Slavíkovy
prognózy pesimisticky. To se pozvolna měnilo po odražení náporu na Moskvu
a pod dojmem z vytrvalé obrany Leningradu v zimě 1939–1940 a poté stále více
se změnami na válečných frontách od přelomu let 1942 a 1943. Tento posun se
projevil i na hodnocení Stalina a sovětského vedení války, takže v té době se ve
Slavíkových prognózách o výsledcích války ozývá již „vítězný optimismus“.
Vyústěním Slavíkova „přehodnocení“ Stalinovy role byl jeho projev v československém rozhlase ke čtvrtému výročí napadení SSSR z 22. června 1945, který
z fondu Archivu Českého rozhlasu otiskl editor jako přílohu číslo dvě („Hitlerův
útok na Sovětský svaz“, s. 508–512). V něm již vychvaluje „prozíravost hlavy
Sovětského svazu Stalina“, jenž „měl péči o rozmach takzvaného těžkého průmyslu, který by bylo snadno přeměnit na výrobu vojenských zbraní“, a vyzvedává
i Stalinovu národnostní politiku (!) slovy, že „to byla skvělá, opravdu moderní národnostní politika, provozovaná Stalinem“. Slavíkova panegyrika vrcholí
v závěru projevu: „Veliký bratr přišel, zničil našeho porobitele, který si trouﬂ na
celé Slovanstvo. Vítězný Sovětský svaz postavil český národ a všechny Slovany do
tak nadějné pozice, v jaké nebyli, co sahá paměť dějin.“ Dále připomíná „desetimilionové oběti za naši svobodu na lidských životech“, které přinesli „Slované,
Rusové, Ukrajinci, Bělorusové“, a v posledním odstavci jako by zaznělo heslo
Klementa Gottwalda a komunistické propagandy „Se Sovětským svazem na věčné časy“, platné po celou dobu poúnorového režimu: „Hlavně sovětskoruskou
zásluhou, nesčetnými žertvami sovětských synů, jsme dnes zbaveni věčného
děsu před národní záhubou. Jsme si dnes jisti, že jsme na dlouhé věky získali
největší oporu, jakou povrch této planety může našemu národu dát... Sovětská
opora bude tím silnější, čím více náš národ se sblíží s národy Sovětského svazu
sociálně, kulturně a hospodářsky.“
Jan Slavík se sice vrátil ke kritice Stalina a bolševismu ve svých textech a satirách
psaných po únoru 1948, ale dokonce ještě v rukopise datovaném březnem 1968
se pokusil vysvětlit a omluvit „Stalinovu vinu“ na porážkách v počátku války,
v červnu až prosinci 1941 (viz příloha č. 1, s. 505–507).

Závěry
Slavíkovo významné místo v dějinách české historiograﬁe, a také v dějinách
„českého marxistického myšlení“, se díky mnohaletému autorskému a editorskému úsilí Jaroslava Boučka ukázalo v plném světle. Právě válečný deník otevírá
okno do Slavíkovy tvůrčí dílny a procesu utváření jeho soudů. Situace historika
jako „svědka doby“ za války je ovšem mimořádná. Sám v „metodické poznámce“ k 11. květnu 1940 dodává: „Při záznamech nechci být ovlivňován staršími
svými diagnózami. Až po skončení války, dožiji-li se toho, co jsem denně vrhal
na papír bezprostředně bez velikého přemýšlení. Co píši, je okamžitá reakce na

Protektorát v deníku erudovaného historika

463

zprávy a dojmy.“ (Viz s. 62, zápis cituje i editorův úvod, s. 17.) Domnívám se, že
tato separace od vlastní reﬂexe z minulých, předválečných let se Slavíkovi zcela
nepodařila – a podařit nemohla. Asi nejhlubší vrstvou Slavíkova pojetí „velkých
dějin“ (Big History, univerzálních dějin lidstva) je jeho odmítnutí nacionálního šovinismu a rasismu – tedy i rezolutní nepřátelství k nacismu – a obavy ze
záhuby českého národa a zotročení Slovanů vůbec v případě vítězství nacistického Německa. Na své brožury z posledních let existence československého státu
odkazuje ostatně v některých svých zápisech (například k 17. lednu 1940, s. 40).3
Slavíkovy hluboce zakořeněné koncepce o roli slovanství v dějinách zcela jistě
spoluurčily jeho charakteristiky německého nacismu jako nové verze tradičních
plánů německých junkerů a císařského Německa, jen obohacené o geopolitické
úvahy o „velkoprostorech“ a potřebě „životního prostoru“ v Hitlerových představách. Stejně tak proměny ve Slavíkových zápisech o sovětském Rusku, Stalinovi a také Leninovi zřetelně prozrazují kontinuitu s jeho předválečnými závěry.
Celková vývojová linie Slavíkova politického uvažování v době války nezávisle
ilustruje, kudy se ubíralo tehdy „české myšlení“, či alespoň jeho „střední proud“,
reprezentovaný Edvardem Benešem a jeho státním zřízením v exilu i velkou
částí protektorátního odboje.
Edice válečného deníku Jana Slavíka se tak stává důležitým pramenem, který
může posloužit i k posouzení stavu a k nové interpretaci „bojů o Beneše“, nepřestávajících polemik o jeho historickou úlohu, jak je v české historické literatuře
vymezuje na jedné straně třeba výklad Tomana Broda4 a na druhé straně řada
statí a edic Společnosti Edvarda Beneše, zejména z pera její předsedkyně Věry
Olivové, ale i poslední velký Benešův životopis sepsaný Jindřichem Dejmkem.5
Velmi imponuje Slavíkova schopnost analyzovat dostupné prameny – denní tisk
a publicistiku, vesměs pod nacistickou kontrolou. Slavík se nesnaží dokazovat
lživost těchto informací, ale četnými reﬂexemi o „pozadí“ a skrytých významech
například Hitlerových projevů nebo Goebbelsových statí zpochybňuje a ironizuje
jejich obsah a fráze. Tyto analýzy, vyplňující kvantitativně největší část deníkových zápisů, by se mohly stát studijním materiálem historického prosemináře, jak
pracovat s propagandistickou rétorikou (třeba i komunistických textů). V každém
případě je edice velkým přínosem pro poznání novodobé české historiograﬁe
i individuální (Slavíkovy) a snad také kolektivní mentality české společnosti
a národa ve 20. století.

3

4
5

Například SLAVÍK, Jan: Německý postup proti Slovanům a jeho sudetský agent. Praha,
Melantrich 1938. Rozbor těchto Slavíkových publikací je obsažen ve statích Jaroslava
Boučka.
BROD, Toman: Osudný omyl Edvarda Beneše 1939–1945: Československá cesta do sovětského područí. Praha, Academia 2002
DEJMEK, Jindřich: Edvard Beneš: Politická biograﬁe českého demokrata, sv. 1–2. Praha,
Karolinum 2006 a 2008.
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Protektorátní tisk pod nacistickou kuratelou
Jana Havlínová

GEBHART, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka a kol.: Řízení
legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. Praha, Karolinum 2010,
146 stran + CD.
Období Protektorátu Čechy a Morava nabízí stále vydatný rezervoár poutavých
a nedostatečně zpracovaných témat. K četným studiím pojednávajícím o fungování politické správy nebo protektorátního hospodářství tak přibývají stále
častěji práce věnované například sportu či každodennímu životu za protektorátu. Důležité místo zde zaujímá i studium masových médií. Přestože se větší
část pozornosti vždy soustředila spíše na kinematograﬁi a ilegální tisk v období
okupace, poslední dobou se ke slovu dostává také otázka fungování legálního
protektorátního tisku.
V loňském roce se na knižních pultech objevil dlouho očekávaný sborník studií k tomuto tématu, na jehož vzniku se spolu s dalšími autory a autorkami
podíleli Barbara Köpplová, Jitka Kryšpínová a Jan Gebhart. Většina přispěvatelů vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a někteří působí přímo na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
této fakulty. Jednotlivé studie sborníku pracují s cennými, dosud však ne zcela
využitými archivními prameny. Jedná se především o zápisy z takzvaných tiskových konferencí, tedy porad, na nichž redaktoři periodik legálně vycházejících
v protektorátu v letech 1939 až 1945 dostávali instrukce od zástupců příslušných
orgánů okupační a protektorátní správy. Tyto pokyny sloužily okupační moci jak
ke kontrole, tak k řízení činnosti jednotlivých periodik, jejichž prostřednictvím
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se snažila formovat veřejné mínění k vlastnímu prospěchu. Autoři předkládaných statí navázali na dosud jediný titul, který se zabývá protektorátním tiskem
na základě analýzy historických dokumentů. Konkrétně se jedná o edici stenograﬁckých zápisů z tiskových konferencí pořádaných vedoucím skupiny „Tisk“
při Úřadu říšského protektora Wolframem von Wolmarem, které stenografoval
český novinář a účastník tiskových porad mezi lety 1939 a 1941 Antonín Finger.
Na přípravě této edice, vydané před osmi lety, se podílely dvě spoluautorky nyní
předkládaného souboru studií.1 Aby se autorům příspěvků podařilo rekonstruovat téměř úplnou chronologickou řadu pravidelných týdenních tiskových porad
konaných od 4. září 1939 do 19. dubna 1945, využili ke svému bádání řadu fondů
uložených v různých českých a moravských archivech (například Národní archiv,
Archiv bezpečnostních složek, Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Moravský
zemský archiv a další). Jejich cílem je doložit, jak fungovaly základní mechanismy
udělování pokynů, jak tyto instrukce přijímali zástupci jednotlivých periodik a jak
se promítlo jejich konkrétní naplňování na stránkách protektorátního tisku.
V úvodní studii s názvem „K problematice tiskových konferencí“ vedoucí Centra mediálních studií Barbara Köpplová nejprve srovnává roli a fungování médií
v demokratickém a totalitním režimu. Poté se již věnuje protektorátním tiskovým
konferencím jako speciﬁckému nástroji řízení tisku. Čtenář se zde mimo jiné
dozví, kdo měl na starost organizaci konferencí, jaký byl jejich průběh, kdo měl
na ně přístup, jaký jednací jazyk převládal a jaký bezprostřední vliv měly sdělené
příkazy a informace na jednotlivé redakce. Na závěr pak upozorňuje, že kromě
tiskových konferencí existovaly i další formy reglementace tisku v podobě „Informací pro šéfredaktory denních listů“, které sice obsahovaly aktuální zpravodajství, především však měly předávat instrukce, jak některé zprávy zpracovat.
Druhá stať, výstižně nazvaná „Od iluze kolegiality k realitě diktátu“, v podání
Jiřího Krause přibližuje tiskové porady a jejich hlavní funkce. Jak autor píše,
„účelem takových pravidelně pořádaných porad bylo poskytovat novinám a časopisům závazné instrukce o obsahu, umístění, rozsahu, užitých lexikálních prostředcích a stylizaci zařazovaných příspěvků“ (s. 22). Jejich ráz byl jednoznačně
direktivní a monologický, o přednesených informacích a instrukcích se prakticky
nediskutovalo. V další části příspěvku se Kraus věnuje diskurzu protektorátní
žurnalistiky a jeho proměnám. Poukazuje například na to, jak ještě v prvních
letech války byla pěstována představa o dobrovolné aktivní spolupráci novinářů
s okupanty, zatímco v závěru války tuto formu vystřídaly hrozby adresované
novinářům. Zároveň docházelo i k proměně témat, když původní zdůrazňování
ideje německého vítězství postupně přenechávalo místo spekulacím, že válka by
se mohla přeměnit ve vojenský konﬂikt mezi západními spojenci a Sovětským
svazem. Autor se zabývá i jazykovými prostředky protektorátní žurnalistiky

1

Viz KONČELÍK, Jakub – KÖPPLOVÁ, Barbara – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka (ed.): Český tisk
pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara: Stenograﬁcké zápisy Antonína Fingera
z protektorátních tiskových porad 1939–1941. Praha, Karolinum. 2003.
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a obrací pozornost ke čtenářskému publiku, které mělo být podle dobových
představ správně orientováno a převychováno.
O novinářské spolkové činnosti se zvláštním důrazem na Národní svaz novinářů v období protektorátu, o činnosti tohoto svazu a jeho poválečné reﬂexi
referuje Jan Cebe. Národní svaz novinářů vznikl v červnu 1939 sloučením pěti
nejvýznamnějších novinářských spolků meziválečného Československa. Přestože
podle stanov měl vystupovat jako odborová organizace, ve skutečnosti podporoval četné nezaměstnané novináře, pomáhal rodinám perzekvovaných žurnalistů a několika lidem dokonce zprostředkoval útěk z protektorátu. Ačkoli tato
organizace vzbuzovala u německé strany nedůvěru, zásadní změna přišla až po
atentátu na Reinharda Heydricha, kdy ministr školství a lidové osvěty Emanuel
Moravec podpořil řadu restriktivních zásahů Vladimíra Krychtálka, předního
kolaboranta, jehož už předtím v únoru 1942 jmenoval do čela Národního svazu
novinářů. Krychtálek tak například prosadil zásadu, že členem svazu se může stát
jen takový novinář, který prokáže svůj árijský původ do třetí generace, a zároveň
stanovil, že oprávnění vykonávat novinářské povolání bude již vázáno výlučně
na členství v tomto svazu. Autor se zabývá i hospodářskou situací novinářského
svazu a poválečným procesem vyrovnání s jeho členy. Při své analýze využil kromě záznamů z tiskových konferencí i další prameny jako tisk, úřední oběžníky
či výpovědi před soudem.
Jak se konkrétně promítaly instrukce z protektorátních tiskových konferencí do
obsahu denního tisku, se ve své stati snaží postihnout Vlastimil Nečas. Zvolil si
pro tento účel druhé a čtvrté výročí zahájení druhé světové války. Pokyny udělené
na tiskových poradách přitom konfrontoval s relevantními odkazy v novinách,
zejména v Českém slovu, Národní politice a Lidových novinách. Zatímco v roce
1941 se pokyny omezovaly na reference o postupu říšské armády, v roce 1943
již byly instrukce podrobnější a kladly důraz na to, jakým způsobem mají být
informace interpretovány.
Pokus o kvantitativní obsahovou analýzu protektorátních tiskových porad předkládá v předposlední stati specialista na dějiny českého tisku ve druhé polovině
20. století, současný děkan Fakulty sociálních věd Jakub Končelík. Jak na začátku uvádí, snaží se na příkladu pravidelně konaných tiskových porad ukázat,
jak okupační moc přistupovala ke kontrole a řízení médií. Zároveň však hledá
odpověď na otázky týkající se obsahu poradních jednání, nejčastěji probíraných
témat a oblastí a v neposlední řadě také mluvčích, kteří na poradách vystupovali,
nařizovali, omezovali a hodnotili. Analýzou vybraného vzorku sedmašedesáti
tiskových konferencí se pokouší nabídnout způsob, jak postihnout tuto speciﬁckou instituci v její komplexnosti. Svou studii přitom Jakub Končelík obohatil
množstvím (možná až příliš velkým) grafů a tabulek. V grafech sleduje, jak se
v průběhu času transformovaly jednotlivé proměnné (například mluvčí, rozsah
promluvy, lokalita hlavního tématu, hodnocení novinářů nebo téma). Výsledky
komparací pak procentuelně vyjádřil pomocí tabulek. Zjistil tak například, že
zatímco na počátku války převažovalo téma antisemitismu, s jejím prodlužová-
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ním a blížícím se koncem začal toto téma vytěsňovat antibolševismus a rekce
na nepřátelskou propagandu. Dále se autor zaměřuje na protektorátní správu
médií. Český tisk byl v rámci autonomní správy podřízen tiskovému odboru
předsednictva ministerské rady, jehož pravomoci však byly okleštěny na pouhé
tlumočení pokynů německých úředníků.2 Kromě pokynů udělovaných přímo na
tiskových konferencích a v „Informacích pro šéfredaktory“ zajišťovala poslušnost
tisku ještě cenzura v rámci tiskového odboru Ústřední dozorčí služby s centrálou
v Praze.
V závěrečné, vesměs shrnující kapitole Alexandra Blodigová, jež dříve měla
v Národním archivu na starosti správu archiválií z let 1918 až 1945, přibližuje metodologii výše představeného projektu výzkumu českého protektorátního
tisku, shrnuje záměry a poznatky autorů, a především rekapituluje zužitkované
archivní materiály. Vhodný doplněk publikovaných studií tvoří poměrně rozsáhlá
příloha s kalendáriem vybraných mediálních událostí za protektorátu, kterou
zpracovali Jan Cebe a Pavel Suk. Určitě poslouží všem, kteří se dosud v dané
problematice příliš neorientují. V knize nechybí české a anglické resumé příspěvků, seznam zkratek a vybraná odborná literatura k tématu. Na závěr jsou
zařazeny medailonky autorů.
Mimořádně cennou součástí publikace je přiložené CD, jež obsahuje elektronickou edici záznamů všech 221 tiskových konferencí, jak se zachovaly v různých archivních fondech. Znění zápisů ponechali editoři záměrně v původní
podobě, ať už v českém či německém jazyce, takže dokumenty neztrácejí nic
na své autentičnosti. Konference jsou řazeny chronologicky a každý rok je navíc
zasazen do dobového kontextu pomocí stručného přehledu historických událostí. Na závěr, tak jako v samotné publikaci, je i zde uveden seznam zkratek,
citovaných archivních pramenů a vybrané literatury.
Celá publikace působí kompaktním a promyšleným dojmem. Navzdory několika
faktograﬁckým nepřesnostem nepochybně splňuje záměr, který si autoři vytyčili
v úvodu, totiž stát se jedním z pramenů pro hlubší studium dějin Protektorátu
Čechy a Morava, neboť jednotlivé příspěvky se více či méně dotýkají různých
oblastí života společnosti na území protektorátu. I když se jedná spíše o odbornou
publikaci, svým čtivým podáním může zaujmout i širší čtenářskou veřejnost.

2

Tento odbor byl pak v lednu 1942 v souvislosti se změnou protektorátní vlády zrušen
a jeho agenda přešla do rukou nově zřízeného Úřadu lidové osvěty, který byl následujícího roku sloučen s ministerstvem školství a národní osvěty.

Recenze

O frontě na pribináčky, ženě za pultem
i o lecčem jiném
Martin Franc

BÍLEK, Petr A. – ČINÁTLOVÁ, Blanka (ed.): Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. (Edice Scholares, sv. 24.) Příbram, Pistorius & Olšanská 2010,
256 stran.
Kniha Tesilová kavalérie reprezentuje v české historiograﬁi, stále silně navazující
na německé pozitivistické tradice, poměrně málo vídaný typ publikace, v níž
není hlavní důraz položen na pečlivý heuristický sběr materiálů, ale spíše na
originalitu a pronikavost myšlenky a na výpovědní hodnotu jednotlivých obrazů.
Tato metoda má určitě své velké přednosti, zejména v případě zpracování tematiky, k níž existuje těžko přehlédnutelné neuspořádané množství nejrůznějších
pramenů, jejichž dostupnost je navíc často velmi problematická. Vhodně formulovaný obraz, postřehnutí zdánlivého detailu může jako blesk osvítit čtenáře
a umožnit mu pochopit důležitý aspekt života v zobrazované epoše. Navíc lze po
právu očekávat, že takto pojatá kniha čtenáře potěší více než únavné vypočítávání nejrůznějších faktů a faktíků bez nějaké spojovací ideové konstrukce. Není
divu, že se k podobným metodickým postupům uchylují obvykle autoři s vyššími
literárními ambicemi, často literární historici či historici umění. Jejich knihy pak
leckdy mají větší schopnost přesvědčit čtenáře a uchovat v jejich paměti trvalou
stopu. Nelze však přehlédnout ani nevýhody zvoleného přístupu, které se projevují zejména v případě, že tyto práce nejsou určitou rekapitulací autorova desítky
roků trvajícího bádání, ale naopak pocházejí od spíše mladších tvůrců, kteří ještě
nemohou čerpat z bohaté studnice léta ukládaných znalostí. Často se jim pak
totiž stává, že se prostě netrefí, že zkonstruují obraz na základě nevhodných
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marginálních údajů, které protiřečí obecnému trendu. Daleko více je ohrožují
také ustálená klišé a svůdnost jednostranného pohledu plynoucího z několika
všeobecně známých a dostupných pramenů. Anebo také pro neznalost kontextu,
ať už časového nebo místního, považují za speciﬁka určité doby či lokality něco,
co je ve skutečnosti mnohem obecnějším rysem. Ve snaze o poetický účinek
také leckdy zapomínají na hlubší analýzu jednotlivých jevů a jejich zasazení do
širších souvislostí.
Myslím že publikace Tesilová kavalérie přináší výše uváděné přednosti i nedostatky v opravdu hojné míře. Určitě lze autory pochválit za otevření řady zajímavých témat a za mnohé velmi bystré a trefné postřehy, které mohou zásadním
způsobem inspirovat a ovlivnit další bádání v různých směrech. Na druhé straně
však některé pasáže poučenějšího čtenáře přímo dráždí k upozornění na faktické
omyly, na dezinterpretace i na chybějící znalost řady pramenů, které odkazují
mnohé efektní obrazy do skladiště falešných konstrukcí, jež nemají nic společného s historickou realitou.
Tesilová kavalérie je vlastně sborníkem, v němž se sešli vyučující středního
(respektive spíše mladšího středního) věku se začínajícími badateli. Jednotlivé
příspěvky mají značně odlišnou úroveň, což v podobně koncipovaných dílech
není nijak neobvyklé. Zejména statě některých mladších autorů zápasí s příliš
omezenou pramennou základnou i s poměrně nízkým povědomím o širším kontextu. Týká se to například textů Michaely Petránkové, Iny Marešové nebo Marie
Gromovové. Tvůrci mladší střední generace Blanka Činátlová a Kamil Činátl se
zase podle mého názoru opájejí přespříliš kouzlem obrazu a metafory a opomíjejí
jejich reálné zakotvení v minulosti. Je jistě fascinující metaforou „normalizace“
tělo obepnuté syntetickými tkaninami, ale realita je taková, že nástup chemicky
vyráběných textilií (například silonu, krepsilonu, lurexu, dederonu, kapronu)
spadá již do dřívější epochy. Zrovna tak posedlost domácí konzervací potravin
není žádným speciﬁckým znakem „normalizace“, ale projevovala se desítky let
předtím, a nejen v podmínkách „reálného socialismu“. Čím má Blanka Činátlová
podložené tvrzení, že v období „normalizace“ „hlavním ochráncem dětských
pokojů se … stává Ferda Mravenec“ (s. 164)? A tímto způsobem by se dalo
pokračovat ještě poměrně dlouho. Zejména Kamil Činátl také jako „normalizační“
česká speciﬁka uvádí rysy, které popisují třeba i autoři zkoumající každodennost
a populární kulturu sedmdesátých let v sousedním Rakousku. Mám na mysli
třeba nivelizační kulturní roli televize (autor ji na straně 170 nesprávně označuje
za speciﬁkum východního bloku)1 nebo jisté stopy návratu k biedermeierovské
kultuře s akcentováním významu rodiny.
Knihu lze určitě řadit spíše k antinostalgické literatuře – v pozadí většiny textů
můžeme postřehnout snahu „demaskovat“ dobovou popkulturu, ukázat její negativní nebo společensky nebezpečné rysy, především její roli pomocnice tehdejšího
1

Srv. MAURER, Thomas: Biene Maja, ﬂächendeckend. In: PAUSER, Susanne – RITSCHL, Wolfgang: Wickie, Slime und Paiper: Das Online-Erinnerungsalbum für die Kinder
der siebziger Jahre. (2. vydání.) Reinbek bei Hamburg, Rowohlt 2000, s. 204–208.
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politického vedení při snaze o stabilizaci společnosti a její duchovní mělkost
a náhražkovitý charakter. Narozdíl od některých jiných nedávno vydaných děl2
však je tato antinostalgičnost kultivovaná a většinou dobře vyargumentovaná.
Hodně úsilí (občas až poněkud křečovitého) je věnováno dokazování významu
některých i v současnosti kultovních popkulturních opusů pro „normalizační“
režim. Až obsedantní pozornost věnuje sborník proslulému dětskému snímku
Ať žijí duchové! a dalším dílům spojeným se scenáristou Zdeňkem Svěrákem.
Některé interpretace jednotlivých scén z tohoto ﬁlmu přitom působí značně krkolomně a nevěrohodně. Například se nemohu ztotožnit s akcentováním motivu
dětí překonávajících ve své ideologické vstřícnosti dospělé (například ve statích
Lukáše Borovičky a Marie Gromovové). Domnívám se, že autoři silně podcenili osobnost starého (rozuměj moudrého) učitele (hraje ho Vlastimil Brodský)
a pojali ho (Marie Gromovová) jen jako symbol odcházení. Ve skutečnosti podle
mého názoru právě on je ztělesněním skutečné zralosti a přes své stáří je schopen i žádoucí ﬂexibility (akceptuje reálnost duchů). I dospělost či nedospělost
dalších aktérů příběhu je dána především optikou učitele – není náhodou, že
zlému Jouzovi (Lubomír Lipský) tyká a připomíná mu jeho školní výkony, zatímco
Jouza ho oslovuje soudruhu řediteli a vyká mu. Jouza je pro něj zkrátka stále
nepříliš povedeným dítětem, a nelze tedy tohoto vedoucího samoobsluhy vnímat
jako symbol negativního dospělého. Spíše by asi bylo možné uvažovat o jakémsi
až freudovském ztotožňování kapitalistické hrabivosti Jouzy s dětským věkem
(anální fází sexuality) – to pak generační zařazení jednotlivých postav úplně
rozhodí. Až komické chyby se pak dopouští Marie Gromovová, když spojuje
nadšené přebírání dospělého a ideologicky silně zatíženého pojmu „mládež“
dětskými hrdiny ﬁlmu s jejich údajnou ideologickou vzorovostí. Ve skutečnosti
je to humoristický prvek, který podtrhuje skutečnost, že nejnadšeněji termín
„mládež“ prosazuje ten nejmladší chlapec, který jinak má ke skupině vymezované
v té době jako mládež rozhodně mnohem dále než ke skupině dětí.
Zdeněk Svěrák, tentokrát i s Ladislavem Smoljakem, dostává co proto i ve studii
Michaely Petránkové, která poměřuje některá jejich díla (výběr se mi zdál značně
nahodilý) se špičkovými projevy české nové vlny z šedesátých let, především
s díly Miloše Formana, s Ostře sledovanými vlaky Jiřího Menzla či s Intimním
osvětlením Ivana Passera. Studie má doložit ideový a umělecký úpadek kinematograﬁe v období „normalizace“ ve srovnání s šedesátými roky. Jenže právě
pro svéráznou metodu výběru ﬁlmů na mě text působí značně manipulativně. Proč vlastně šedesátá léta symbolizuje zrovna Passerovo Intimní osvětlení,
které například z diváckého hlediska bylo dokonalým propadákem, a ne třeba
populární detektivní snímky Kde alibi nestačí nebo Poklad byzantského kupce či
případně komedie Dáma na kolejích a parodie Konec agenta W4C prostřednictvím
psa Foustky? A proč v souvislosti s hrabalovskými motivy nejsou v osmdesátých
letech jmenovány ﬁlmy jako Slavnosti sněženek (zde by autorka našla zajímavě
2

Mám na mysli především práci: DRDA, Adam – ŠKODA, Stanislav – MLEJNEK, Josef:
Mýty o socialistických časech. Praha, Člověk v tísni 2010.
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pojatý motiv smrti, který by asi značně naboural její teze) či Postřižiny? Že je
svěrákovský humor krotčí a laskavější než jízlivost Miloše Formana, a tím pro
komunistický režim přijatelnější, považuji za naprostou banalitu. Ale i v osmdesátých letech vznikaly například značně kritické ﬁlmy Věry Chytilové. Odkaz nové
vlny bych hledal rozhodně spíše tam. Trochu mne také překvapilo, že autorka
nevyužila pro své úvahy často připomínaný postupný umělecký úpadek příběhů rodiny Homolkových od Ecce homo Homolka přes Hogo fogo Homolka až po
komunálněsatiricky krotké dílo Homolka a Tobolka. Ale snad se tento motiv zdál
autorce přece jen trochu oběhaný.
Jestliže pojetí studie Michaely Petránkové považuji za rozpačité a spíše nešťastné, doslova zklamáním pro mne byl text Marie Gromovové „Fantazie nebo ideologie? České pohádkové ﬁlmy 70. a 80. let“. Autorka v něm totiž analyzuje prakticky pouze dva ﬁlmy – vedle již zmíněného snímku Ať žijí duchové! ještě slavnou
pohádku Tři oříšky pro Popelku. Jestliže v analýze Svěrákova ﬁlmu se dopouští
podle mého názoru několika lapsů, v případě Popelky v zásadě hlavně konstatuje, že nechápe, proč si hlavní hrdinka uváže na krk takového nesympatického
spratka (rozuměj prince). Rozhodně nejsem Popelka, ale rád posloužím svým
výkladem – prostě je to hezký chlap a Popelka věří, že už si ho vychová (vždyť
na příkladu svého otce viděla, co ženské se zamilovaným mužským dokáží).
Motiv ﬁlmu Ať žijí duchové! se mihne i v textu Lukáše Borovičky věnovaném
dosti širokému tématu lásky v perspektivě „normalizační“ popkultury. K tomu je
přimíchána ještě otázka vztahu k sídlišti, respektive městu. Šíře tématu v podstatě vylučovala komplexní uchopení problematiky a odpovídá jí těkání mezi
různými, víceméně nahodile vybranými obrazy, které jsou někdy i trochu násilně
spojovány s určitými topoi. Na druhou stranu určitá rozpačitost v závěrech, když
autor upozorňuje na různost jednotlivých obrazů, prozrazuje, že podnikl pečlivější heuristiku, která mu prostě zabránila zkonstruovat efektně jednoduchou
zkratku. Zároveň však nedokázal studii dotáhnout k preciznějším diferencovaným závěrům, na to byl jeho výkladový rámec příliš zúžený. I heuristika jako by
zůstávala tak nějak na půli na cesty.
Aby obsesi ﬁlmem Ať žijí duchové! bylo učiněno zadost, ﬁguruje i v další studii,
v níž se Helena Özörencik zabývá zobrazením fronty v „normalizaci“. Podobně
jako Marie Gromovová si i tato autorka vybrala pouhá dvě zobrazení fronty,
na základě jejichž analýzy formuluje tezi o „naší neškodné“ frontě. V prvním
případě jde o proslulou frontu na pribináčky před samoobsluhou zlého Jouzy,
kterou interpretuje jako spontánní akci (narozdíl od Gromovové, jež vše líčí
jako ďábelsky promyšlenou pomstu dětí Jouzovi); v druhém případě si všímá
fronty na maso v moralistní komedii Hop – a je tu lidoop z roku 1977. V obou
příkladech autorka trochu pozapomíná, že stranu dobra představují nedospělí, což poněkud determinuje jejich možnost skutečně potrestat zlo (mohou ho
pouze zesměšnit).
Vedle snímku Ať žijí duchové! se patrně další kultovní záležitostí autorského
okruhu kolem Blanky Činátlové, Kamila Činátla a Petra A. Bílka stal televizní
seriál Žena za pultem. Velmi výrazně se mu věnuje třeba Ina Marešová ve studii
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„Romance za pultem: Průvodce po třech reprezentativních prostorech normalizačních milostných příběhů“. Její text ovšem prozrazuje slabší orientaci v dobových pramenech, kterou autorka nahrazuje poměrně divokými spekulacemi.
Řadu jejích tezí lze snadno nabourat odkazem na některý z dobových ﬁlmů,
jenž s daným motivem zachází značně odlišně – například sexuální apetit není
znakem destruktivity u hrdiny populárních televizních komedií Jak vytrhnout
velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny, s motivem automobilů zcela
jinak pracuje třeba snímek Pumpaři od Zlaté podkovy a podobně. Navíc i na Ženu
za pultem se autorka nedívala patrně dost pečlivě, jinak by jednoho z hlavních
hrdinů Karla nemohla označovat jednou za konstruktéra, podruhé za stavitele,
ač ve skutečnosti byl statikem.
Úlohu televizního seriálu lépe než Ina Marešová vystihl podle mého názoru
Jakub Machek, který za pomoci různých zahraničních mediálních teorií zajímavě
charakterizuje televizní seriál za „normalizace“ jako exemplum socialistického
způsobu života (stejnou myšlenku ve své závěrečné studii přináší i Kamil Činátl).
Také Machek se věnuje mimo jiné Ženě za pultem a správně přitom postřehl,
že aby seriál byl dostatečně přitažlivý pro publikum, musí zobrazené prostředí
zůstat představitelné pro běžného diváka. Nicméně i když sortiment úseku lahůdek vedeného Annou Holubovou jistě vysoce přesahoval běžný standard, autor
se mýlí ve svém tvrzení, že pro kaviár a další pochoutky museli jinak zákazníci
putovat do Tuzexu. Právě v tom je to raﬁnované přiblížení skutečnosti – všechny
nabízené potraviny bylo možno dostat v běžné distribuční síti, akorát ne na jednom místě a už vůbec ne každý den.3 Jinak ale autor možná zahraniční mediální
teorie využívá až nadměrně a příliš se snaží je napasovat na české prostředí.
Vedle studií věnovaných televizním a ﬁlmovým popkulturním obrazům se kniha
Tesilová kavalérie věnuje i dalším oblastem populární kultury. Za jeden z nejzdařilejších příspěvků považuji studii Petra A. Bílka o populární hudbě, která
prozrazuje nejenom autorovu schopnost bystrých postřehů, ale i jeho znalost
materiálu. Narozdíl od jiných autorů nejenže dokáže období vnitřně diferencovat a upozornit na historickou proměnlivost jednotlivých jevů, ale zároveň je
schopen načrtnout fungování sítě interpretů populární hudby a proměnlivost
vlivu jednotlivých center. Zajímavé jsou například jeho poznámky o dominanci
bezmyšlenkovitého bubble gum popu ztělesňovaného hlavně Františkem Ringo
Čechem na počátku sedmdesátých let nebo o slavnostnosti popu v podobě koncertů-mší „Božského Karla“.
Charakter dobových pohřebních řečí se pokusil v knize přiblížit Vít Kořínek.
Velký prostor věnuje hlavně ﬁlozofování nad pohřbem žehem, aniž reﬂektuje
bohaté kořeny této problematiky v českých dějinách již od konce 19. století.
Načrtává také nové formy obřadnosti a ukazuje schémata vzorových smutečních projevů. Je však třeba se ptát, zda v této podobě opravdu reálně zaznívaly.
3

Zajímavý je v této souvislosti záběr na krabicové mléko v prodejně. To se totiž v tomto
období vyrábělo pouze na Slovensku a v pražské distribuční síti se, pokud vím, vůbec
neobjevovalo. V ideální samoobsluze však pochopitelně chybět nemohlo.
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Méně efektní, ale vcelku zdařilý pohled na dobové odívání přináší studie Moniky
Krajčovičové. Určitě bych ovšem doporučil užívání folklorních motivů v módě
za „normalizace“ srovnat jak s diskusemi v české módě na přelomu čtyřicátých
a padesátých let minulého století, tak s vývojem módy v některých sousedních
zemích, například v Polsku.
Narozdíl od vcelku opatrných formulací Moniky Krajčovičové hýří první studie
z pera Blanky Činátlové v knize, jež je věnovaná obrazu těla za „normalizace“,
okouzlujícími jiskřivými obrazy, které však někdy trochu odbíhají od empirické
skutečnosti. Podobně jako je problematická již zmíněná metafora těla za „normalizace“ vtěsnaného do syntetických látek, ani „normalizační“ spartakiády nebyly
něčím zcela speciﬁckým pro tuto dobu, protože mnohé jejich prvky lze vysledovat
již dříve, včetně vytváření obrazců z živých těl. Autorka mohla v této souvislosti
víc pozornosti věnovat studiím Petra Roubala k této problematice. Pokud se týká
teze o návratu lyriky, vytanula mi na mysli postava básníka Miroslava Floriana,
který svými ideologicko-lyrickými dílky zpestřoval mimo jiné i některá vydání
Rudého práva. Druhý příspěvek Blanky Činátlové se týká domácího umění a forem
trávení volného času obecně. I zde nechybějí strhující poetické obrazy, jejichž
přesvědčivost by však měla projít zkouškou ohněm empirie. Asi by přitom stálo
za zvážení, zda jedna excerpovaná dobová příručka skutečně odpovídá dobovým
trendům nebo zda v ní autorka prezentovala čistě své pohledy na věc. Hlavní
slabinou této druhé studie je však opomíjení faktu, že kutilství není pouze „normalizačním“ fenoménem, ale má mnohem hlubší kořeny.
Dvěma studiemi do sborníku přispěl i Kamil Činátl, manžel Blanky Činátlové.
V té první se vrací ke svému oblíbenému tématu Poučení z krizového vývoje. Tímto
dokumentem je doslova fascinován a pokouší se ho prezentovat jako základ celé
společnosti takzvané normalizace. Bohužel však tento materiál v příspěvku nijak
nesrovnává s dalšími stranickými dokumenty ani ho nezasazuje do celkového
kontextu žánru. O slabinách jeho druhé studie, uzavírající publikaci,4 která se
pokouší charakterizovat temporalitu v časech „normalizace“, jsem se zmínil již
v úvodu recenze. Řada postřehů je velmi inspirativních, často se ale netýkají
speciﬁcky období „normalizace“. Některé zajímavé úvahy, třeba o dominanci
materiálních hodnot v této době, mi zas připadaly poněkud příliš ostře formulované. Rozhodně však stojí za zamyšlení třeba jeho úvahy o nedostatečné motivaci
v zaměstnání jako typickém fenoménu „normalizačního“ období, i když třeba
dílo Miroslava Vaňka a jeho spolupracovníků Obyčejní lidé...?! naznačuje, že
i zde byla realita trochu složitější a že jednotlivé skupiny obyvatelstva ji vnímaly značně rozdílně. Za podobně podnětné považuji třeba i Činátlovy myšlenky
o místu ekologie a vztahu ke zdraví. Když ovšem zdůrazňuje význam dětského
faktoru při strukturování času i určitou adoraci dětství a rodiny, podotkl bych,
že máme co činit s dobou baby boomu, což se v tom nemohlo neprojevit. Navíc
se mi zdá zjednodušující tento motiv spojovat výhradně s dobou „normalizace“,
protože byl a je silně přítomný i v jiných společnostech a v jiných dobách. Podle
4

Po ní následuje už jen kalendárium jednotlivých let sestavené Petrem A. Bílkem.
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mého jde obecně o znak euroamerické civilizace od sedmdesátých let 20. století
až do současnosti.
Jak možná až nadměrně dlouhý dosavadní text mé recenze jasně prozrazuje,
kniha Tesilová kavalérie plní skvěle svou základní roli impulzu pro další uvažování
o populární kultuře v době takzvané normalizace a jejích souvislostech. Bylo by
však velmi nešťastné, kdyby ji někdo vnímal jako zcela deﬁnitivní vědecký závěr
k dané problematice. Na to obsahuje příliš mnoho nepřesností a krátkých spojení.
Snad by byla paradoxně namístě i méně kvalitní graﬁcká úprava knihy, která
by více odpovídala pracovnímu charakteru uveřejněných textů. Zejména čeští
novináři mají se správnou recepcí podobných děl často značné problémy. Tesilová
kavalérie vybízí k tomu, aby vznikly navazující studie k jednotlivým tématům,
které se třeba i polemicky vymezí vůči jejím tezím a osloví stejně široké vrstvy
čtenářů přinejmenším stejně jazykově vybroušeným způsobem.

Recenze

Rock a politika
v komunistickém Československu
Přemysl Houda

VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém
Československu 1956–1989. Praha, Academia 2010, 639 stran.
Monograﬁe Miroslava Vaňka Byl to jenom rock’n’roll? s podtitulem Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989 je pokusem o celistvé uchopení
jak časově, tak tematicky rozsáhlé oblasti rockové a z rocku vyrůstající hudby
a subkultury. Titulní otázka knihy není jen poutačem pro čtenáře, ale především vystihuje téma, které autor ve svém textu stále obkružuje, poměřuje s ním
nahromaděná fakta a skládá kapitoly tak, aby přinesly vždy v určité variaci dílčí
odpověď. Kniha přitom není muzikologickým rozborem, ale ryze historickým
výkladem. Autor důsledně dbá na šíři dokumentační základny a umně kombinuje různé typy pramenů (dokumenty Státní bezpečnosti, další úřední archiválie,
záznamy rozhovorů, texty písní, dobová periodika a podobně.), aniž by některý
z nich vyvyšoval nad jiné.
Kniha je strukturována do devíti tematických kapitol. Autor deﬁnuje základní
pojmy (alternativa, underground, rock, punk, nová vlna a další), popisuje vznik
příslušných hudebních žánrů a jejich rozšíření do Československa, dokumentuje
vztah vládnoucího režimu (ve východním bloku i na Západě) k nastupujícím
hudebním trendům a poté se soustředí na obtíže rock’n’rollu (muzikantů i fanoušků) a jeho mladších hudebních následovníků v komunistickém Československu.
Závěrečná kapitola „Rock a politika“ rozpíná nad předchozím textem pomyslný
deštník, zobecňuje a proniká i do současnosti.
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Začněme od konce – Miroslav Vaněk v závěru píše, že mladí rockeři byli (i když
nechce generalizovat a uznává řadu výjimek) apolitičtí. Chtěli pouze svobodně
hrát, bavit lidi a sebe, neměli žádnou touhu změnit vládu, nebo snad celý systém,
a to z jednoduchého důvodu: protože oni stáli mimo něj. Svou nezávislost či
mimoběžnost nedávali najevo jen hudbou, ale celým životním stylem (chováním,
oblečením). Mladí rockeři nebyli generací moci (tou byli jejich rodiče), oni pouze vykládali svět po svém, čímž samozřejmě dospělým sekundárně nastavovali
zrcadlo, které se jim nemuselo líbit.
Vaněk proto mluví spíše o politizaci rocku, a to právě zvnějšku, pod tlakem
systému (de facto právě generace rodičů). Hovoří o něčem, co by se dalo nazvat
totalitou obce, která neuvědomělý nastupující protest svého vlastního mládí
odmítá, a nejen to – používá tu více, tu méně radikální prostředky k jeho „umravnění“. Naskýtá se pak otázka, zda vnucená „politizace“ nevysává, jako lasička
vnitřek vejce, to podstatné z rockové hudby – tedy jestli programové vymezování
vůči nepřátelsky naladěnému systému neupozaďuje hudební stránku, která stála
na počátku. Tato otázka může být prolongována i do současnosti, tj. zda dnešní
zdůrazňování vědomě opozičního charakteru alternativní (ale i undergroundové)
hudby nezastírá skutečnou podstatu.
Autorovi tento rámec uvolňuje ruce, a podává pak přesvědčivou analýzu převážně odmítavého postoje vůči nastupujícím alternativním hudebním žánrům
jak na Západě, tak na Východě, který ideově čerpá ze stejného (výše naznačeného) zdroje. Miroslav Vaněk tak ukazuje, že ač stály na opačné straně barikády,
mezi oběma systémy lze hledat a najít v tomto směru příbuznost. Jelikož ale
komunistické režimy byly neomezenějšími „pány“ nad společností než vlády
kapitalistické, uplatňovaly proti alternativě zákroky podstatně systematičtější,
tvrdší a dalekosáhlejší.
Miroslav Vaněk se ovšem zabývá především hudební alternativou v Československu. Vedle geneze jejích jednotlivých žánrů se soustředí na proměny ideologického přístupu komunistického režimu k nezávislejším hudebním aktivitám.
Začíná charakteristikou textů Andreje A. Ždanova a Viktora M. Gorodinského
(neopomíná ani první odsudky jazzu z pera Maxima Gorkého), pokračuje československými následovníky sovětských vzorů, popisuje vyprchávání ideologického
dogmatu v šedesátých letech a přibližuje spíše mocensko-pragmatický než ideologický přístup rozhodujících institucí v době takzvané normalizace. Selhávání
ideologických řešení dokumentuje kampaní kolem nechvalně proslulého článku
„Nová vlna se starým obsahem“ v ideologickém časopise Tribuna v březnu 1983,
přičemž ve své analýze dokládá, jak rezervovaně samotní představitelé režimu
přistupovali k ideologicky vyhraněnému textu článku.
Stranou Vaňkova zájmu nemohla zůstat dobová hudební legislativa. Zabývá se
vznikem sítě hudebních agentur, jejich fungováním a kvaliﬁkacemi, které museli
hudebníci mít, aby mohli profesionálně hrát. Speciﬁckou pozornost přitom věnuje
takzvaným rekvaliﬁkacím neboli čistkám, které „normalizátorům“ v první polovině sedmdesátých let posloužily k vypuzení všech nepohodlných a potenciálně
nezávislejších muzikantů z agentur. Poněkud překvapivě výrazně menší prostor
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v textu zaujímá rozbor amatérské hudební scény. Rockové kapely, které neprošly
rekvaliﬁkacemi nebo v nich neuspěly, se mohly udržet v sedmdesátých a osmdesátých letech na bázi legality, jen pokud přijaly status takzvaných lidových
hudebníků. Miroslav Vaněk tento typ hudebních těles a produkcí, podrobených
jiné formě institucionální kontroly, než tomu bylo u profesionálních hudebníků,
jen parciálně načrtává a například postavení takzvaného vedoucího souboru
a jeho komunikaci se zřizovatelem a příslušným okresním národním výborem
nechává ležet ladem.
Vaněk pracuje i s dokumenty Státní bezpečnosti. Vymezuje se vůči příležitostným „honům na agenty“, které se čas od času objevují na mediálním výsluní,
poněvadž je nepovažuje za důležité téma. Materiály Státní bezpečnosti mu ale
výtečně posloužily k popisu represí komunistického režimu proti nekonformním
hudebníkům, zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech. Poctivě mapuje
takto zaměřené akce Státní bezpečnosti a vyzdvihuje jejich zvláštnosti, od těch
proslulých (akce Jazz) přes méně známé (akce Kapela) až k dosud takřka nezdokumentovaným (například akce Odpad). Poukazuje přitom i na dílčí témata,
která by stála za hlubší analýzu, jako třeba fungování Sekce mladé hudby Svazu
hudebníků ČSR.
Kniha Byl to jenom rock’n’roll? je kvalitní historickou syntézou. Každá syntéza
v sobě přirozeně nese jak klady, tak zápory. Umožňuje širší záběr, celistvější analýzu delšího období, postižení vývojových trendů, na straně druhé ale nemůže
obsáhnout všechna fakta. V tomto směru lze autorovi například vytknout mylné
tvrzení, že skupina The Plastic People of the Universe se v roce 1970 odmítla
zúčastnit rekvaliﬁkací (s. 240). Rekvaliﬁkace byly ovšem vyhlášeny až na podzim
1973 a skupina je ve skutečnosti podstoupila, samozřejmě však neuspěla. V souvislosti s tím si lze klást podstatnou otázku, zda underground byl od počátku
vymezen vůči všemu oﬁciálnímu, jak to později programově zformuloval Ivan
Martin Jirous a jak to zastávali s ním spříznění hudebníci, anebo zda se tento
postoj utvářel až pod vytěsňujícím tlakem režimu. Stejně tak by bylo možné
upřesnit autorovo konstatování, že Sekce mladé hudby vydala monograﬁi o písničkáři Vladimiru Vysockém (s. 267). Vaněk měl patrně na mysli knihu Koně
k nezkrocení, která přinášela české překlady básní/písní nejen Vladimira Vysockého, ale i Bulata Okudžavy. Podobných nepřesností bychom v publikaci našli
více, jsou to ale jen drobné poznámky na okraj.
Kniha Miroslava Vaňka je totiž inspirativní, čtivá, vysvítá z ní erudovanost
autora a jeho zanícení pro téma. Je navíc vstupní výzvou k propracovanějším
a sevřenějším studiím (o již zmíněné Sekci mladé hudby, o fenoménu časopisu
Melodie, o každodenním životě zřizovatelů hudebních skupin a pořadatelů jejich
koncertů a podobně) pro další badatele v oblasti dějin populární, respektive
alternativní hudby a kultury v komunistickém Československu.

Recenze

Kultura a masy v NDR
Václav Šmidrkal

RICHTHOFEN, Esther von: Bringing Culture to the Masses: Control, Compromise
and Participation in the GDR. New York – Oxford, Berghahn Books 2009, 240
stran.
V britské germanistice (German studies) i dalších humanitních a společenských
vědách se témata související s dějinami Německé demokratické republiky
a s jejich následky těší stabilnímu vědeckému zájmu.1 Publikovaná disertační
práce Esther von Richthofenové Zprostředkování kultury masám: Kontrola, kompromis a participace v NDR, kterou autorka obhájila pod vedením Mary Fulbrookové na University College London (UCL), je dalším příspěvkem do poměrně
rozsáhlé anglofonní bibliograﬁe k dějinám NDR.2
Tématem knihy je jeden ze základních cílů kulturní politiky Jednotné socialistické strany Německa (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – SED), a sice
zprostředkování aktivní i pasivní účasti na kulturním životě socialistického
1

2

Pro přehled výzkumných institucí, archivů, knihoven, muzeí a dalších institucí, které
se na britských ostrovech zabývají Německou demokratickou republikou, viz BARKER,
Peter – WIECZOREK, John (ed.): Vademecum: Research in Great Britain and Ireland
on the GDR, the division of Germany and Post-Uniﬁcation Germany. Reading – Berlin,
Centre for East German Studies, University of Reading 2008.
Některé závěry knihy shrnuje článek: RICHTHOFEN, Esther von: Communication
and Compromise: The Prerequisites for Cultural Participation. In: FULBROOK, Mary
(ed.): Power and Society in the GDR, 1961–1979. New York – Oxford, Berghahn Books
2009, s. 130–150.
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státu (tedy vytváření a konzumace jeho „kulturních plodů“) co nejširším vrstvám obyvatelstva cestou pořádání organizovaných návštěv kulturních podniků
a usměrňování volnočasových zájmových aktivit spadajících svým obsahem pod
kulturu. V dobové východoněmecké terminologii se tato oblast kulturní politiky
označovala jako kulturelle Massenarbeit (kulturní masová práce).
Kniha se člení do tří oddílů. V první části autorka analyzuje kulturní funkcionáře
jako sociální skupinu. Dělí je na administrativní (na úrovni vrcholné, okresní a místní) a výkonné (executive) funkcionáře, mezi nimiž dále rozlišuje profesionální (plně
nebo částečně placené) a čestné (neplacené) funkcionáře (s. 52). Administrativní
funkcionáři byli součástí byrokratického aparátu, zatímco výkonní funkcionáři
pracovali jako vedoucí konkrétních kulturních organizací. Autorka si zde klade
hlavně otázku, jak se člověk stal funkcionářem, co se od něj očekávalo a jaké měl
možnosti vlastního rozhodování ve funkci. Ve druhé části se pak zabývá těmi, jimž
byla „kulturní masová práce“ určena: účastníky kulturního života. Zajímá ji hlavně
motivace k účasti, očekávání a reakce na zjištěnou realitu (aktivní nebo pasivní
účast či neúčast). Ve třetí části autorka shrnuje kulturní politiku SED s ohledem
na „kulturní masovou práci“ a analyzuje její vývoj od padesátých do sedmdesátých
let jako cestu od „utopie“ k „pragmatismu“.
Ester von Richthofenová ve své knize odmítá ty přístupy k dějinám NDR, které kladou důraz na politickou moc jakožto sílu prostupující celou společností
a ovládající každého jednotlivce v jeho rozhodování a chování (například koncept
durchherrschte Gesellschaft Jürgena Kocky, tj. společnosti ovládané skrz naskrz).
U svého tématu se spíše přiklání k dějinám každodennosti, konkrétně ke konceptu
Alfa Lüdtkeho, který (nejen) pro interpretaci každodennosti v NDR navrhl pojem
Eigen-Sinn, jenž zjednodušeně řečeno vyjadřuje existenci svébytného smyslu jednání aktérů. Výkladový koncept Eigen-Sinn předpokládá, že i přes centrální řízení
společnosti skrz košatou strukturu stranických organizací a jejich převodních pák
ve formě Národní fronty a masových organizací a přes využívání represivních
orgánů typu Státní bezpečnosti a jiných mocenských nástrojů zůstával každému občanovi východoněmecké diktatury k dispozici určitý prostor pro vlastní
rozhodování. Podle této představy mohli tedy občané vtisknout svému jednání
vlastní pečeť, mohli se navzdory tlaku na požadovaný typ jednání chovat zčásti
svébytně. Autorka upozorňuje, že Eigen-Sinn nelze směšovat s opozičním jednáním, které je zcela jinou kategorií, neboť zahrnuje jinou míru podstupovaného
rizika, a především jiné cíle. Eigen-Sinn je výrazem pro manévrovací prostor,
v němž mohl občan uplatňovat vlastní rozhodování.
Ester von Richthofenová se zaměřuje především na proces zprostředkování
kultury „masám“, na aktéry-zprostředkovatele a aktéry-účastníky a na související zásady kulturní politiky SED. Naproti tomu kulturnímu provozu samotnému a jeho obsahu nevěnuje téměř žádnou pozornost. Hlásí se tím k principům
sociálních dějin, přičemž ji zajímají obecné vzory chování sociálních skupin
(funkcionáři a účastníci) v rámci nedemokratické NDR. Autorka sleduje zprostředkování kultury „masám“ na spodním konci byrokratické hierarchie (grass
roots), na úrovni okresu a kraje. Z geograﬁckého celku Německé demokratické
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republiky se rozhodla analyzovat situaci v Postupimském kraji (Bezirk Potsdam)
a časově se zaměřila převážně na střední (tj. relativně stabilní) etapu vývoje
východoněmeckého státu (šedesátá a sedmdesátá léta). Jako prameny jí sloužily
archiválie vzniklé činností místních organizací SED, masových organizací, závodů
a kulturních institucí. Z produkce represivního aparátu NDR mohla prostudovat
fondy krajského oddělení Německé lidové policie (Deutsche Volkspolizei). Úřad
spolkového pověřence pro dokumenty Stasi (Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen – BStU), který spravuje materiály někdejší východoněmecké tajné
policie, nic důležitého k tématu nenašel. Významným zdrojem poznání jsou pro
von Richthofenovou takzvaná podání (Eingaben), která byla psána jako stížnosti
na nedostatky a která i přes nutnou autocenzuru pomáhají doplňovat často strohá
hlášení o činnosti různých zájmových kroužků.
Autorka po celou dobu udržuje poměrně vysokou abstraktní úroveň výkladu.
Před konkrétními faktograﬁckými informacemi dává přednost zobecňujícímu
poznání platnému pro celý Postupimský kraj, respektive pro celou NDR. Tento
přístup má výhodu v tom, že autorka nemůže zabřednout do tisíců jmen, čísel
a událostí a případně se v tomto nepřehledném terénu utopit – pro velkou část
vyslovených závěrů by faktograﬁcká přehršel ani nebyla účelná. Zvolenou míru
abstrakce však místy dodržuje až příliš úzkostlivě, a ačkoli textu co do serióznosti
nelze nic vytknout, působí pak poněkud matně, když mu chybějí fakta, která by
doložila a ilustrovala vyvozované závěry. Autorka například dospívá ke zjištění,
že kulturní funkcionáři měli disponovat ideálně jak odbornou, tak politickou
kvaliﬁkací, často ale měli jen jednu z nich, a někdy dokonce žádnou (s. 60–62).
Bohužel však již nerozvádí, co se tehdy rozumělo pod politickou a odbornou
kvaliﬁkací, respektive co ona sama těmito kategoriemi popisuje. Nemohlo se případně stát, že se tyto kvaliﬁkace částečně překrývaly nebo že určitou kvaliﬁkaci
musel mít každý? Respektive, jak mohl někdo vykonávat funkci bez kvaliﬁkace?
A co se vlastně učilo ve škole pro kulturní funkcionáře v Míšni nebo v krajské
akademii pro kulturní práci v Postupimi (kromě toho, že „politická výuka“ byla
významnou součástí všech kurzů, jak se píše na straně 61)? Nebo obecněji – jaký
měl ideálně být kulturní funkcionář a jaký byl ve skutečnosti? Tyto otázky si
autorka bohužel neklade. „Kulturního funkcionáře“ bere do jisté míry jako pojem,
který není třeba – kromě výše uvedené klasiﬁkace – dále deﬁnovat.
Téma kulturního vyžití běžného občana NDR se zdá ideální pro využití metody
orální historie – část tehdejších aktérů stále žije a téma přitom není v zásadě
choulostivé. Písemné materiály navíc málokdy obsahují detaily, které mohly
být ve své době pro zúčastněné aktéry důležité, jejichž zápis (zvlášť na nejnižší
úrovni) se ale obvykle nepořizoval nebo byl později oﬁciálně či neoﬁciálně skartován. Dokumenty byrokraticko-administrativního aparátu jsou navíc vysoce
formalizované a obsahují informace, které byly důležité pro potřeby tehdejšího
systému, nikoli ale jako pramen pro pozdější historické bádání. Právě s ohledem na specializaci studie na jedno téma dějin každodenního života, na úzkou
geograﬁckou oblast a na malý časový rozsah by byla orální historie vhodným
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pramenem poznání. Bohužel její možnosti autorka nezohledňuje, ačkoli tištěné
paměti dobových aktérů jí jako pramen nevadí a těží z nich (s. 53).3
Skupinu účastníků kulturního života von Richthofenová nijak vnitřně nediferencuje, a je to tak v pořádku, protože se v ní mohl objevit vlastně každý občan.
Některé závěry se zde mohou zdát banální, očekávatelné, jejich smysl ovšem tkví
v tom, že přinášejí vědeckou veriﬁkaci či vyvrácení různých domněnek. K účasti
či neúčasti na spolkovém životě v kulturní oblasti nevedl podle von Richthofenové pouze tlak komunistické strany a státu, ale běžné lidské motivy jako touha
po duševním naplnění a vyhledávání sociálních kontaktů se stejně zaměřenými
lidmi, nebo naopak nechuť rozvíjet svůj koníček pod pohledem ostatních, osobní
animozity mezi členy, nedostatek času, únava a podobně (s. 104 n., 112). Hlavní zde tudíž byla osobní motivace, zájem a záliba, takže explicitní donucování
k účasti nebylo nutné. „Lidé před stranickou diktaturou poslušně nesklonili hlavu
ani se nestáhli do kouta“ (s. 97), vyvrací autorka ve vztahu ke „kulturní masové
práci“ tezi Güntera Gausse o Německé demokratické republice jako společnosti
lidí schovávajících se před SED „do kouta“ (Nischen-Gesellschaft), a naproti tomu
tvrdí: „Lidé se pohybovali vně a uvnitř struktur a usilovali o maximalizaci svého
osobního užitku.“ (s. 112) Pro chování účastníků tak platila strategie „pečlivého
výběru“ (pick and choose). Ovšem z jaké nabídky si účastníci vybírali a co si
vybírali? Co vlastně bylo faktickou náplní „kulturní masové práce“? Nepočítali
i sami východoněmečtí komunisté s tím, že lidé se „kulturní masové práci“ musí
věnovat ze záliby, aby tato část socialistické kultury mohla fungovat? Nešlo
jim spíš o to dát této kultuře potřebnou formu a obsah a udržovat ji na uzdě?
Nemohla SED a její „prodloužené ruce“ naopak trestat tím, že zakazovaly účast
v zájmovém kroužku (autorka sama uvádí, že lidé očekávali pomoc od státu
v organizaci svého volného času)? Jak velký byl rozdíl mezi administrativním
a výkonným řízením a priori apolitického kroužku ﬁlumenistů (sběratelů nálepek
z krabiček od sirek) nebo explicitně politicky angažovaným kroužkem revolučních
a bojových tradic, který připravuje vzpomínkovou akci k x-tému výročí narození
V. I. Lenina? Tyto otázky jdou sice částečně nad rámec vytyčených cílů knihy,
zároveň jsou ale úzce spjaty s předmětem zkoumání, protože by mohly blíže
osvětlit vzory chování účastníků.
Rozdělení obyvatelstva do kategorií „účastníků“ a „funkcionářů“ a jejich vnímání jako sociálních skupin je sice teoreticky možné, avšak naráží na empirickou realitu, kde mohly vznikat rozdíly v tomto vztahu v různých sociálních
prostředích – čtenářský kroužek pracovníků Státní bezpečnosti nebo pěvecký
sbor vojáků Národní lidové armády měly pravděpodobně jinou vnitřní dynamiku, než kdyby tyto zájmové organizace fungovaly v rámci národního podniku
vyrábějícího třeba pánské obleky. Vnímat celou NDR, respektive Postupimský
kraj, jako jedno sociální prostředí je značnou redukcí reality. Podobně problematické je nakládat s vágním výrazem „kulturní masová práce“ jako s kohezním
3

Viz např. SCHMIDT, Jürgen: Ich möchte bleiben: Lebenslauf eines mittleren Kulturkaders,
geschrieben nach 40 Jahre DDR. Berlin, GNN Verlag 1996.
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pojmem, který nepotřebuje další upřesnění, vysvětlení, deﬁnování. Dochází tak
k silnému zjednodušení jeho obsahu, který v sobě může zahrnovat širokou škálu
aktivit. Tento klíčový termín, na němž stojí celá kniha, by jistě zasloužil více
pozornosti.
V první a druhé části knihy se zřetelně ukazují hranice, které sociálněhistorické
paradigma není schopno překročit. Umí osvětlit vzory chování sociálních skupin,
v tomto případě kulturních funkcionářů na jedné straně a účastníků na straně
druhé, mimo jeho dosah ale zůstává analýza, co kdo konkrétně dělal a proč.
Problém možná vězí v tom, že autorka líčí vztahy funkcionářů na nejnižší úrovni
a účastníků jako málo konﬂiktní. Z textu víceméně vyplývá, že bylo v zájmu obou
stran, aby „kulturní masová práce“ fungovala. I když pro své téma autorka odmítá koncept „paternalistické diktatury“ (Konrad Jarausch) jako obraz pasivních
občanů uplácených sociálními nebo i jinými výhodami, nelze se ubránit dojmu,
že v případě „kulturní masové práce“ šlo o jakousi tichou dohodu: vy i my chceme
kroužky, a lze se přeci dohodnout k vzájemné spokojenosti.
Tento „kompromis“ potom ve třetí části knihy autorka zařazuje do kategorie témat, u nichž postupem času byla SED do určité míry ochotná vyjednávat
a reﬂektovat některé názory zúčastněných občanů. Východoněmečtí komunisté
postupně slevili z požadavků na vysokou uměleckou úroveň socialistické kultury
a na provedení socialistické kulturní revoluce, jak to vyhlašovali v padesátých
letech. Od šedesátých let přistoupili na širší chápání „kulturní masové práce“
a podporovali i určitou „nízkou kulturu“. Opět je ale škoda, že zde není zřejmé,
jakou konkrétní náplň od „kulturní masové práce“ SED očekávala, jaká byla tato
náplň ve skutečnosti a jak na ni vládnoucí strana zpětně reagovala. Je jasné, že
by tím kniha nabobtnala a možná se i rozmělnila, snad by to ale bylo lepší, než
když se analyzuje chování vykonstruovaných sociálních skupin (funkcionářů,
účastníků) ve vztahu k téměř abstraktnímu pojmu „kulturní masové práce“.
I přes výše uvedené výtky, směřující především k větší konkretizaci a upřesnění
toho, o čem vlastně autorka píše, a k jasnější speciﬁkaci možných rizik zvolené metody, bych chtěl uzavřít konstatováním, že jde o velmi solidní a původní
vědecký pokus o zpracování daného tématu. Ester von Richthofenová objasnila
na příkladu „kulturní masové práce“ řadu skutečností týkajících se mocenského systému Německé demokratické republiky a vzájemného vztahu kulturních
funkcionářů, účastníků kulturního života a kulturní politiky komunistické strany.
V tom je její nesporný přínos, na nějž je možné v budoucnu navázat.

