Tři hlasy k jedné knize

Konfrontace – kontrasty – kontexty

Diskuse

Menšiny a revize výkladu
českých poválečných dějin
Pavla Šimková

„Komunisti z nás udělali lidi.“ – Matěj Spurný si do úvodu své knihy Nejsou jako my:
Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960)1 těžko mohl zvolit provokativnější větu (s. 9). Tato slova, která jsou podle něj charakteristická pro vzpomínání
například některých Romů na první období komunistické diktatury v Československu, jsou výpovědí, která se neslučuje s konformním pohledem na nedávnou
minulost, která dráždí svou jinakostí. Přesto by ji mnohý z příslušníků menšin
v českém pohraničí po druhé světové válce, o nichž pojednává tato kniha, nepochybně podepsal. A i když zní přepjatě a bez jakýchkoli pochyb zachycuje jen
jednu stranu mince, účel, který v textu plní, je jednoznačný: problematizuje pohled
na rané období socialistické diktatury v Československu, na období, které bývá jak
v současné historiografii, tak ve veřejném diskurzu až příliš často prezentováno
v černobílém zkreslení.
Na začátek je třeba říci, že Matěj Spurný odvedl na poli výzkumu svého tématu – postavení tří vybraných menšin (zůstavších Němců, Romů a volyňských Čechů) v českém pohraničí v patnácti poválečných letech, vývoje postojů většinové
společnosti vůči nim a jejich role v rámci politiky československého státu předtím
i poté, co splynula s politikou Komunistické strany Československa – výtečnou práci:
1

Praha, Antikomplex 2011, 373 strany.
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jeho analýze různých úrovní tématu, práci se zdroji a v neposlední řadě i přesnému
a promyšlenému užívání pojmů nelze nic vytknout. V tom ale význam jeho knihy
podle mého názoru nespočívá. Jejím nejdůležitějším přínosem je nadnesení otázky,
zda dva z hlavních pilířů současné master narrative o období komunistické diktatury,
totiž striktní oddělování režimu od společnosti a periodizace moderních českých
dějin na období před 25. únorem 1948 a po něm, nestojí na hliněných základech;
jádrem knihy není nic menšího než zpochybnění stávajícího paradigmatu.
Člověk neobeznámený s moderními dějinami českých zemí by musel ze způsobu,
jakým je období 1948 až 1989 prezentováno ve veřejné debatě a ve většině historických prací, které vznikly během posledních dvaceti let, nutně nabýt dojmu,
že komunistická elita přiharcovala do úrodné české kotliny odkudsi z východoevropské stepi, podobna maďarským kmenům, které rozvrátily Velkomoravskou
říši, a že s demokratickým, spravedlivým a mírumilovným českým obyvatelstvem
neměla pranic společného. Panující obraz daného období je dosud víceméně charakterizován dichotomií cizorodého a všemocného režimu, neprodyšně odděleného
od obyvatelstva, které ovládá represivními metodami, a bezmocné společnosti,
rozdělené na nepočetné odbojáře a početné oběti (spolupracovníci režimu, touto
optikou nahlíženo kolaboranti, se nepočítají, protože coby vředy na zdravém těle
národa je nutno je ze společnosti vyloučit). Toto zjednodušené pojetí českých dějin
v období komunistické diktatury, které je až v posledních několika letech výrazněji
narušováno konfrontací s alternativními historiografickými koncepcemi, nám podle Spurného řekne jen málo o životě většiny obyvatelstva, a „zejména nepřispěje
k porozumění skutečnosti, že se jedná o nejdéle trvající a nejstabilnější politický
systém československého 20. století, jenž za čtyři desítky let své existence prošel
jedinou skutečně vážnou krizí“ (s. 13).
Takový pohled na komunistickou diktaturu s sebou přináší výzkumné problémy
odlišné od těch, jakými se většina historiků dosud zabývala, především otázku
po zdrojích podpory a legitimity systému. „Legitimizace“ a „diktatura“ jsou slova,
na jejichž spojení nejsme zvyklí, Matěj Spurný ale na příkladu společnosti v pohraničí přesvědčivě ukazuje, že se zdaleka nemusejí navzájem vylučovat. Jednou
z legitimizačních strategií byla pro komunistickou stranu její zpočátku vypjatě protiněmecká a nacionalistická rétorika, díky níž získávala politické body v poválečných
letech a která z ní učinila do značné míry garanta zájmů osídlenců v pohraničí.
Tato očekávání se pro ni postupně stala i zátěží, a jak Spurný dokazuje na mnoha
příkladech lokálního dění, strana byla v pozdějších letech nucena velmi opatrně
manévrovat mezi populární nacionalistickou notou a ideologií proletářského internacionalismu, který jí měl být teoreticky bližší. Ve chvíli, kdy se očekávání většiny
zvrátilo od budování „nové společnosti“ ve prospěch udržování stabilních poměrů,
obrátila i KSČ a z revoluční síly se proměnila v záštitu pořádku, tak jak jej chápala
většinová společnost, včetně represe vůči menšinám, které podle veřejného mínění
tento pořádek narušovaly. Tento vývoj a fakt, že i represe může sloužit jako úspěšná
legitimizační strategie, Spurný přesvědčivě demonstruje na osudu romské menšiny, v jejímž případě původně proklamovaná emancipační politika strany musela
ustoupit společenské poptávce po tom, aby „byla učiněna přítrž řádění cikánských
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tlup“ (s. 276). Nakolik politika, která nesla ovoce ve specifické situaci pohraničí,
fungovala ve vnitrozemí, v národnostně víceméně homogenních oblastech, kde
nedošlo po válce k tak radikálním změnám v sociální struktuře, je otázka, která
by sice stála za bližší prozkoumání, na kterou ale může studie zabývající se pohraničními oblastmi dát jen těžko odpověď.
Problematiku státní politiky v pohraničí ovšem rozhodně nelze nahlížet pouze z perspektivy „strana činí, lid přihlíží“: kniha Nejsou jako my je kromě jiného
příběhem vzájemného ovlivňování ideologických záměrů a reality všedního dne,
kdy skutečná opatření nejsou pouze diktátem státní moci, ale daleko spíše výsledkem vyjednávání mnoha aktérů na mnoha úrovních, od státní až po místní,
od ministerských nařízení až po stížnosti řadových občanů. Matěj Spurný si dobře
uvědomuje, že dějiny vytvářejí lidé, kteří si s sebou přinášejí vlastní zájmy, loajality
a hodnotové systémy, jež se ne vždy shodují s oficiální linií, a že se tudíž ne každé
ideologické východisko dočká hladkého převodu do praxe. Takový pohled nabourává
představu o společnosti ovládané výhradně shora všemocným státním aparátem.
Aniž by zpochybňoval, že se v případě komunistické diktatury jednalo o politické panství postavené na autoritativním základě, v němž se „politicky motivované
násilí považovalo za legitimní a bylo nezřídka užíváno“ (s. 12), vychází Spurný
z předpokladu, že žádný režim se nemůže dlouhodobě udržet u moci trvalou represí
většiny obyvatelstva, a poukazuje na to, že tázání po legitimizačních strategiích KSČ
a po zdrojích společenské podpory komunistického panství je nejen oprávněné, ale
pro pochopení československých dějin dvacátého století podstatnější než tak často
prováděná redukce socialistické diktatury na popis útlaku a represe.
Stejně jako oddělení státní moci a společnosti lze podle Spurného oprávněně
zpochybnit také přetrvávající představu o dějinné uzavřenosti období 1948 až 1960.
Pokud o datu, které toto období uzavírá, mohou panovat pochyby, počátek celého
období se zdá být dnes samozřejmý – což ovšem vypovídá více o současné společnosti
a její sebereflexi než o dějinách jako takových. Každá historická periodizace je ve své
podstatě konstrukce: tím, že přiřkneme určitému datu nebo události význam zlomu
či vrcholu, dáváme příběhu dějin určitý smysl, který vylučuje alternativní výklady.
Právě takový alternativní pohled navrhuje Spurný, když zpochybňuje význam února 1948 jako nejmohutnějšího předělu českých dějin dvacátého století. Poměrně
přesvědčivě přitom argumentuje, že když se vyzdvihuje okamžik komunistického
převzetí moci jako přelom ve všech oblastech života, přehlížejí se kontinuity a procesy, které byly v běhu už předtím: míra násilí, u níž máme většinou zafixováno,
že se po únoru 1948 takříkajíc vymkla z kloubů, ve skutečnosti od konce války
postupně klesala, a to i po komunistickém převzetí moci; zestátňování hospodářství bylo v plném proudu již před rokem 1948 a rovněž segregace různých skupin
obyvatelstva se neobjevila až s nástupem vlády KSČ. Pětadvacátý únor 1948 je
nepochybně významné datum pro pochopení moderní československé, respektive
české historie, bylo by však chybou přijímat jej automaticky jako jednoznačný a vše
určující zlom.
Matěj Spurný v knize Nejsou jako my přesvědčivě ukazuje, že když stále znovu
vyprávíme stejný příběh o zločinném režimu a znásilňované, trpící společnosti,
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přehlížíme podstatné skutečnosti, které by nám pomohly lépe a hlouběji pochopit
společenské uspořádání, v němž se odvíjely naše dějiny ve druhé půli dvacátého
století a jehož dědictví si s sebou neseme dodnes. Historiografie spoluurčuje převládající výklad dějin, a dokud bude zdejší dějepisectví produkovat knihy, které
předkládají právě jen takto omezený a zkreslený výsek reality, je jen malá naděje
na změnu celospolečenské reflexe české historie ve dvacátém století. Stejně jako se
Němci museli postupně vyrovnat s tím, že nacistický režim byl hluboce provázán
s německou společností, budeme se i my muset smířit s faktem, že komunistická
diktatura se nezjevila v našich dějinách jako blesk z čistého nebe, ale do značné
míry vyrůstala ze společnosti, které vládla. Doufejme, že kniha Nejsou jako my je
jednou z prvních vlaštovek na této cestě.

Diskuse

Nespolehlivé živly, anebo objekt
sociálního inženýrství v českém pohraničí?
David Kovařík

Proměny českého pohraničí a osudy jeho obyvatel v průběhu dvacátého století, to
je téma, které se v posledních letech často objevuje na knižních pultech, ať již jako
odborná literatura, publicistika nebo třeba beletrie. Vedle osudů německého obyvatelstva se do popředí zájmu dostávají také další etnické nebo sociokulturní skupiny,
které často přicházely do pohraničních oblastí českých zemí až po druhé světové
válce. K pracím významně přibližujícím jejich postavení se řadí také poslední kniha
historika Matěje Spurného.1 Její název Nejsou jako my přirozeně není vyjádřením
autorova vztahu k menšinovým společenstvím, ale odkazem na často používanou
dobovou argumentaci, kterou majorita a její politické elity využívaly (a někdy dodnes využívají) k legitimizaci různých forem diskriminace, k maskování sociálních
konfliktů nebo jako prostředku v politickém a mocenském boji.
Spurného kniha o menšinách v poválečném Československu vyšla jako upravená
verze jeho disertační práce, zároveň je třetí samostatnou monografií tohoto mladého autora.2 Dočkala se pochvalných recenzí, příznivé odezvy v médiích i značného
1
2

SPURNÝ, Matěj: Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960). Praha, Antikomplex 2011, 373 stran.
TÝŽ: Flucht und Vertreibung: Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Niederschlesien, Sachsen
und Nordböhmen. Dresden, SLPB und Brücke/Most Stiftung 2008; TÝŽ: Bijeme na poplach!
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zájmu veřejnosti. Autor byl pak za ni odměněn Cenou Otto Wichterleho, která je
udělována mladým vědcům za mimořádný publikační počin. Knihu vydalo občanské
sdružení Antikomplex, mezi jehož zakladatele autor patří.3
Matěj Spurný ve své práci upírá pozornost na léta 1945 až 1960, tedy na období,
v němž se české země, a zvláště jejich pohraniční oblasti staly místem rozsáhlých
migračních pohybů a přesunů obyvatel, které zásadně změnily jejich národnostní
a demografickou mapu. Tento proces migrace a transformace byl úzce propojen
s prováděním poválečné „očisty společnosti“, která zasáhla rovněž některá menšinová společenství, dobově označovaná jako „státně nespolehlivé obyvatelstvo“.
Jejím úmyslem bylo nejen kolektivně potrestat „nepřátele státu“, ale také vytvořit
národnostně homogenní stát Čechů a Slováků. A právě na pozadí těchto skutečností se Spurného kniha pokouší postihnout proměňující se vztah majoritní české
společnosti a jejích tehdejších politických elit vůči minoritním skupinám obyvatel.4
K postižení této problematiky a provedení konkrétní analýzy si autor vybral tři
různorodé entity, které reprezentují, jak poznamenává, „tři skupiny s velmi odlišnou hranicí vymezující je vůči většinové společnosti“ – neodsunuté Němce, Romy
a volyňské Čechy „jako příklad nejlépe organizované a nejkompaktnější skupiny
reemigrantů“ (s. 20).
Než se autor pustil do studia konkrétní materie, věnoval významný prostor obecným otázkám a teoretickému zdůvodnění souvisejícímu s výzkumem poválečného
českého pohraničí a s problematikou zdejších etnických a sociokulturních menšin.
Jak v úvodu kapitoly „České pohraničí na prahu nové doby“ vysvětluje, nebylo
jeho záměrem komplexně popsat znovuosidlování a vznik nové společnosti v pohraničí, ale pokusit se zachytit „myšlenkový svět a sociální praxi“ s těmito procesy
spjaté (tamtéž). S touto ambicí pak rozebírá nejdůležitější programové dokumenty
a předpisy centrálních orgánů a přibližuje představy vrcholných politiků a hlavních
„konstruktérů nového pohraničí“, které následně srovnává s každodenní praxí a kon-

3
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Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930–1933). Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009.
Publikoval zde i řadu svých textů nebo se podílel na vydání knih věnovaných českému pohraničí, jeho obyvatelům a krajině. V jejich názvech se často vyskytuje slovo „Sudety“. Srv.
např. MATĚJKA, Ondřej – MIKŠÍČEK, Petr – SPURNÝ, Matěj – SPURNÁ, Suzanne: Zmizelé
Sudety / Das Verschwundene Sudetenland. Domažlice, Antikomplex – Nakladatelství Českého lesa 2003 (další vydání 2004, 2006, 2007 a 2008); SPURNÝ, Matěj (ed.): Proměny
sudetské krajiny. Domažlice, Antikomplex – Nakladatelství Českého lesa 2006; TÝŽ: Sudetské osudy. Domažlice, Antikomplex – Nakladatelství Českého lesa 2006; SCHNEIDER,
Miroslav – SCHOLL-SCHNEIDER, Sarah – SPURNÝ, Matěj: Sudetské příběhy: Vyhnanci,
starousedlíci, osídlenci / Sudetengeschichten: Vertriebene, Alteingesessene, Neusiedler. Praha,
Antikomplex – Institut für Bayerische und Schwabische Landesgeschichte der Universität
Augsburg 2010.
Některé teze k této problematice autor publikoval i časopisecky (viz SPURNÝ, Matěj: Sudety – laboratoř budoucnosti: Poválečné vize směřování českého pohraničí. In: Dějiny a současnost, roč. 32, č. 6 (2010), s. 14–17; TÝŽ: Očištěná společnost: Očista jako konstitutivní
princip utváření poválečné české společnosti na příkladu českého pohraničí. In: Soudobé
dějiny, roč. 19, č. 2 (2012), s. 209–226.
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krétními událostmi odehrávajícími se v tomto prostoru. Rozpor mezi představami
a realitou demonstruje také analýzou dobového tisku a krásné literatury (například
známého „osidlovacího“ románu Nástup Václava Řezáče) a zabývá se i vytvářením
idealizovaného obrazu národnostních a sociokulturních proměn pohraničí v dobové
propagandě.
Největší prostor Spurný věnuje německému obyvatelstvu, tedy jeho zdecimovaným a po celém pohraničí i ve vnitrozemí roztroušeným zbytkům, které po poválečném vysídlení a následných vystěhovaleckých akcích ještě setrvávaly na československém území. Práci zde měl usnadněnou tím, že se mohl opřít o již vydanou
bohatou odbornou literaturu i o publikované nebo k publikování připravené archivní
prameny.5 Tento potenciál bohatě využil a vhodně doplnil vlastními výzkumy, například v podobě citovaných výpovědí a svědectví pamětníků či rešerší vybraných
dobových periodik. Spurný zde přesvědčivě dokumentuje a na četných příkladech
z každodenní praxe rozebírá, jak se „státní politika“ vůči Němcům v prvních poválečných letech a v období budování komunistické diktatury vyvíjela a měnila
od otevřené diskreditace, represe a snahy zbavit se co největšího počtu Němců
vysídlením za hranice až k postupnému hledání a vytváření vhodného modelu
jejich integrace do většinové společnosti.
Právě při sledování osudů německého obyvatelstva se autorovi nejlépe daří zachytit proměnu vztahů státní moci a majoritní společnosti k vybraným menšinám.
Zatímco komunistický režim na centrální úrovni se postupně odvracel od nacionální
a protiněmecké rétoriky a časem opustil také diskriminační politiku vůči této menšině, na nižších úrovních, mezi lokálními funkcionáři, ale i mezi obyčejnými lidmi,
přežívaly ještě dlouho protiněmecké nálady, které se projevovaly v každodenním
sociálním jednání. Tuto přetrvávající animozitu Spurný demonstruje na konkrétních
a někdy i absurdních příkladech. Popisuje třeba hysterii českých občanů v obci
Braňany v severních Čechách, kterou způsobil aktiv pro německé obyvatele uspořádaný místním národním výborem (jeden dotčený český komunista zde dokonce
vyhrožoval odevzdáním své stranické legitimace – s. 215), nebo potíže německého
zaměstnance (bývalého antifašisty) jistého podniku v Ústí nad Labem, jemuž bylo
zakázáno vstoupit do závodní jídelny a stravovat se zde s ostatními zaměstnanci
kvůli jeho „nespolehlivosti“, což postižený dokonce řešil osobně s prezidentem
Klementem Gottwaldem (s. 224).
V kapitole věnované romskému obyvatelstvu Spurný zase dokazuje, že situace
Romů byla v prvních poválečných letech na československém území v mnohém
podobná jako postavení německého obyvatelstva. Obě komunity, jakkoliv si byly
vzájemně kulturně a sociálně vzdálené, spojoval negativní postoj převážné většiny
majoritního českého obyvatelstva, odrážející se i ve vztahu politických elit a vládní
5

Autor často cituje z databáze dosud nezveřejněného edičního projektu „Vysídlení Němců
a proměny českého pohraničí 1945–1951“, jehož editory jsou Adrian von Arburg a Tomáš
Staněk. K této edici blíže viz ARBURG, Adrian von – STANĚK, Tomáš (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951, sv. 1: Češi a Němci do roku 1945. Úvod k edici.
Středokluky, Nakladatelství Milan Susa 2010.
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moci k těmto společenstvím. V pohraničí měla pak tato tendence přímou souvislost
s tlakem na přesídlení obou menšin z tohoto prostoru. Zatímco Němci si nesli stigma
nepřátel českého národa, války a nacismu, romské etnikum se stalo synonymem
sociálně „nepřizpůsobivých“ a problémových osob, jejichž způsob života a mentalita
brání v sociální adaptaci do nového prostředí a ve vytvoření sounáležitosti s dalšími
poválečnými dosídlenci.
Matěj Spurný zde popisuje, jak zejména nastupující komunistický režim dokázal
lavírovat ve vztahu ke svým minoritám. Romského problému například využívala
komunistická ideologie k tomu, aby na příkladu této skupiny obyvatel kritizovala
národnostní a sociální politiku předválečného Československa (Romové jako oběti
kapitalistického řádu první republiky). V padesátých letech přitom oficiální orgány
vytvářely a podporovaly negativní obraz Romů, když je prohlašovaly za asociální
a nepřizpůsobivé živly. Bezpečnostní složky, centrální i lokální úřady považovaly
Romy – podobně jako Němce – za „státně nespolehlivé“, což mělo například na následek, že jejich pobyt v blízkosti státní hranice se jevil jako nežádoucí. Zůstává
ovšem otázkou, zda byl v případě Romů tento argument skutečně motivován obavou
o „státní bezpečnost“ a zda spíše neposloužil jako záminka, jak se zbavit v pohraničí
tohoto „nepohodlného elementu“.
Při čtení této kapitoly si ale také uvědomíme, že problémy, které řešila tehdejší
vláda s romským obyvatelstvem, stejně jako mnohé předsudky většinové společnosti
vůči tomuto etniku, jsou podobné těm, které známe ze současnosti. Patrné je to
například v otázce vzdělání romských dětí a jejich umisťování do zvláštních škol.
Podobné snahy se totiž objevovaly již v padesátých letech, jak autor dokumentuje
na příkladu tehdy zakládaných internátních škol pro romské děti. Státní úřady se
jejich prostřednictvím pokoušely o převýchovu a „socializaci“ Romů. Tato zařízení
měla na jedné straně napomáhat jejich snadnější integraci do většinové společnosti,
na straně druhé však narušovala rodinné vazby a často násilně odtrhovala děti od jejich rodičů. Přestože se komunistickému režimu nepodařilo romské obyvatelstvo
plně integrovat ani odstranit zakořeněné předsudky vůči němu, docházelo alespoň
k částečné adaptaci, socializaci a zlepšení životní úrovně Romů. Svědčí o tom také
výrok anonymního zástupce romské komunity citovaný v úvodu knihy (s. 9), který
vybízí i k širšímu zamyšlení: „Komunisti z nás udělali lidi.“
Od kapitol věnovaných německému a romskému obyvatelstvu se poněkud odlišuje
část pojednávající o českých reemigrantech z Volyně. Jejich zařazení do výzkumu
menšin v pohraničí se zde může jevit jako nelogické. Reemigranti totiž nevykazovali vlastní etnickou příslušnost a jako menšina nebyli československým státem
nikdy oficiálně uznáni. To si ovšem uvědomuje také autor, který své rozhodnutí
zdůvodňuje tím, že právě volyňští Češi splňují minimálně do poloviny padesátých
let „hlavní kritéria charakteristická pro etnické menšiny“ (s. 20). Reemigranti se
od většinové společnosti skutečně v mnohém odlišovali, ať to bylo kulturní úrovní,
náboženskou orientací, jazykovými specifiky nebo v případě volyňských Čechů také
silným antikomunismem, který pocházel z jejich zkušeností s životem v Sovětském
svazu. Navíc volyňští Češi tvořili největší skupinu poválečných reemigrantů, která
se sdružovala ve vlastní organizaci a vydávala svůj časopis. Spurný se tak zde mohl
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znovu opřít o bohatý pramenný materiál, těžit z dosavadního výzkumu a bohaté
sekundární literatury, byť v tomto případě zcela nevyčerpal dané možnosti.6
V pojetí uvedené kapitoly ovšem vidím jiné problematické místo. Autor se v ní
pokusil propojit osudy volyňských Čechů s dalšími reemigrantskými skupinami,
což samo o sobě není špatná myšlenka, nedomnívám se však, že by přitom zvolil
koncepčně vhodný postup. Pasáže o některých reemigrantských společenstvích,
jako jsou vídeňští Češi, Slezané či rumunští Slováci, často působí, jako by byly
do výkladu zasazeny spíše nahodile. Například v podkapitole „Nejsou jako my:
Nacionální a ideologické motivy nedůvěry k reemigrantům“ otevírá Spurný tento
problém na příkladu reemigrantů z Horního Slezska, Kladska a Rakouska, avšak
na jiných místech, třeba v podkapitole „KSČ a volyňští reemigranti“, se soustředí
pouze na volyňské Čechy, bez komparace s ostatními skupinami reemigrantů. Sám
tím navozuje pochybnost, nakolik je možné spojovat a porovnávat osudy reemigrantů se značně rozdílným původem a kolektivní historií, a to i ve vztahu ke státní
moci a většinové společnosti.
Matěj Spurný však nechce tradičním způsobem líčit historii dvou etnik a jedné
další sociální skupiny v českém poválečném pohraničí, jak je v dosavadní české
historiografii obvyklé, ale snaží se především nahlédnout do myšlení a předpokladů
jednání tehdejší společnosti. Nespokojuje se s výčtem a reprodukováním obsahu
různých normativních opatření vydávaných státními úřady, která se vztahovala
k postiženému obyvatelstvu a vycházela z určitých politicko-ideologických a sociokulturních schémat, ale snaží se postihnout, jak se tyto normy uplatňovaly v každodenním životě a jaké měly důsledky pro život zkoumaných kolektivit i jednotlivců.
Spurný zdařile konfrontuje prameny různého druhu a odlišné provenience, vedle
dokumentů z ústředních archivů hojně využívá regionálních zdrojů, což mu v kombinaci se studiem dobového tisku či literatury a se svědectvím pamětníků umožňuje
rekonstruovat obraz minulosti ve větší plastičnosti a přesvědčivě jej dokládat na konkrétních případech a lidských osudech. Jeho kniha se tak stává významným a dosud
spíše ojedinělým příspěvkem k sociálním dějinám poválečného Československa.
Četba Spurného knihy také nutí ke kritickému zamyšlení nad dědictvím nejpřípadnějšího aktu a symbolu národní očisty v poválečném Československu, jímž byl
integrální odsun drtivé většiny německého obyvatelstva ze země po roce 1945.
„Očištěné“ české pohraničí se podle autora proměnilo v místo provádění různých
státních experimentů: „Všeobecné nadšení z národního vítězství legitimizovalo
v českém pohraničí (ve srovnání s předmnichovskou republikou) nejen dalekosáhlé
demografické, ale i sociální a politické změny. Dění v pohraničí je v tomto smyslu
avantgardou a laboratoří celostátního vývoje,“ zní jedna z jeho hlavních tezí (s. 47).
Zdejší obyvatelstvo se pak stalo objektem „sociálního inženýrství“ a konstruktů
6

Jako příklad bych uvedl novější práci etnoložky Jany Noskové, která prováděla výzkum
mezi volyňskými Čechy za pomoci biografické metody, přičemž ve svých výsledcích docházela k obdobným závěrům jako nyní Matěj Spurný (viz NOSKOVÁ, Jana: Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Brno, Ústav evropské
etnologie 2007).
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„nového člověka“, což platí zejména pro menšiny a autor to dokumentuje především
na vztahu vůči Romům. Mnohdy dlouhodoběji a bezprostředněji než tlak vycházející
z velkých ideologických projektů však působila již zmiňovaná animozita ze strany
většinové české společnosti, která si vytvářela ve vztahu ke každé ze sledovaných
minorit charakteristický negativní stereotyp, ať již byl ovlivněn tragickou historickou zkušeností (Němci), opovržením plynoucím z nepřizpůsobivého chování
a sociokulturní zaostalosti (Romové) nebo nedůvěrou k uzavřenosti a odlišnému
způsobu života (volyňští Češi).
Tři uvedené entity a jejich poválečné osudy ovšem posloužily autorovi také k vyslovení některých zásadních poznatků a připomínek, jež se týkají našich nedávných
dějin i dosavadního bádání o nich. V krátké anotaci na zadní straně obálky se
čtenář dovídá, že tato kniha přináší „nový pohled na počátky socialistické diktatury v Československu“. A Spurný se skutečně vymezuje vůči tradičnímu výkladu
československých poválečných dějin, zvláště pak tam, kde zpochybňuje většinou
historiků dosud přejímanou a podporovanou představu o komunistické diktatuře
v Československu jako „zlém režimu“ na jedné straně a „hodné společnosti“, která
se stala jeho obětí, na straně druhé. Autor naproti tomu tvrdí, že to byla právě
většinová společnost, jež ve své touze po „národní očistě“ a toleranci k násilným
řešením, jež s ní byla spojena a uplatňovala se často právě vůči menšinám, připravila půdu pro nástup komunistické diktatury, poskytla novému režimu legitimitu
a zajistila mu také dlouhodobou podporu.
Na příkladu vývoje menšin se Spurný také snaží narušit představu o roku 1948
jako o mezníku ve vývoji Československa, v němž země přešla od (sice nedokonalé
a omezené) demokracie k tuhé komunistické totalitě.7 Krátké období třetí republiky (1945–1948) pak podrobuje tvrdé kritice mimo jiné s poukazem na skutečnost,
že zatímco v době stalinismu v první polovině padesátých let připravil komunistický
režim o život „pouze“ několik set až tisíc lidí, v předúnorovém a částečně ještě
demokratickém čase jich v Československu umíraly desetitisíce (s. 338).8
7

8

Rok 1948 ve vztahu k menšinám, především k Němcům, byl také ústředním tématem
jednoho panelu na konferenci „Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti“, která se konala ve dnech 25. a 26. února 2008 v Praze, a také
příslušných studií ve stejnojmenné kolektivní monografii (viz např. ARBURG, Adrian von:
Únor 1948 – přelom v československé politice vůči Němcům? In: KOCIAN, Jiří – DEVÁTÁ, Markéta (ed.): Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny
společnosti. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2011, v. v. i., s. 225–234). Srv. také
BRENNEROVÁ, Christiane: Cesta k únoru 1948: Teze k výzkumu soudobých dějin. In: Dějiny – teorie – kritika, roč. 3, č. 2 (2006), s. 215–230, zejména s. 228–230; DVOŘÁK, Tomáš:
Bádání o německém obyvatelstvu v poválečném Československu, problémy jeho vymezení
a širší kontextualizace. In: ARBURG, Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš – KOVAŘÍK, David: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. (Edice Země a kultura ve střední
Evropě, sv. 15.) Brno, Matice moravská 2010, s. 54–69.
Autor zde naráží především na velký počet obětí, jež si vyžádala represivní opatření proti
Němcům a jejich „divoký odsun“ v prvních poválečných měsících. Česko-německá komise
historiků odhadla počet těchto obětí mezi patnácti a třiceti tisíci osobami (blíže viz Stanovisko Společné česko-německé komise historiků k odsunovým ztrátám. In: Soudobé dějiny,
roč. 3, č. 4 (1996), s. 602).
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Spurného kniha tak přináší nejen mnoho nových poznatků o českém pohraničí a jeho
obyvatelích, ale může se stát i jakousi „platformou“ pro diskusi nad obecnějšími
otázkami českých poválečných dějin a jejich historickým zpracováním. Nicméně
pozornému čtenáři neujde, že nezůstala ušetřena občasných faktických chyb a nepřesností. Do knihy se tak například vloudila nesprávná informace, že významný
německý funkcionář KSČ Karl Kreibich působil za druhé světové války v zahraničním
vedení této strany v Moskvě (s. 164), zatímco ve skutečnosti pobýval ve Velké Británii. Nepřesné je také tvrzení, že v pohraničí vznikaly současně instituce národních
výborů a správních komisí (s. 43); duplicita těchto orgánů ovšem nebyla možná,
neboť správní komise vznikaly a působily v prvních poválečných letech namísto
národních výborů v okresech a obcích s většinou takzvaného státně nespolehlivého obyvatelstva (tedy Němců). Sporný je údaj o pohraničním pásmu a jeho šířce
„zhruba do 50 kilometrů od státní hranice“ (s. 244). Zde by bylo záhodno doplnit
informaci odkazem na konkrétní ustanovení, poněvadž ve sledované době existovalo několik „pásem“ vedených kolem státních hranic, žádné se však nepřibližovalo
k uváděné padesátikilometrové šíři. Autor zde má patrně na mysli pohraniční pásmo
zřízené na podkladě vládního nařízení z roku 1936 a vázané k zákonu o ochraně
státu, které kopírovalo vnější hranici sedmdesáti sedmi pohraničních politických
okresů, přičemž její vzdálenost od státní hranice ovšem značně kolísala.9
Drobné připomínky bych měl také k soupisu archivních pramenů na konci knihy. Autor čerpal z mnoha archivů, jejich registr na konci knihy je ale proveden
nejednotně a místy chaoticky. U Archivu bezpečnostních složek je pouze údaj, že
se jedná o bývalý Archiv Ministerstva vnitra ČR, ale žádný studovaný fond zde
není uveden. Naproti tomu u Národního archivu jsou rozepsány jednotlivé fondy,
avšak u fondů „Ministerstvo vnitra – Nosek“ a „Ministerstvo vnitra – dodatky“ jsou
uvedeny nesprávné a zavádějící zkratky (AMV-N, respektive AMV-D), které používal dříve Archiv ministerstva vnitra, s nímž ale nemají tyto fondy nic společného.
Uváděný fond „Úřad předsedy vlády“ (ÚPV) je citován neúplně, neboť pod tímto
názvem je uloženo více fondů (například Běžná spisovna, Tajná spisovna, Schůze
vlády a podobně). Tato výtka jde ale spíše na vrub redaktorů knihy. Naopak čtenáře
jistě potěší bohatý obrazový doprovod tvořený množstvím dobových fotografií, jež
se autorovi podařilo získat z archivů i soukromých sbírek. Nicméně u publikace
věnující se pohraničí a národnostním menšinám bych vedle fotografií a dobových
dokumentů uvítal také nějakou mapku, která by graficky přiblížila proměnu národnostního složení obyvatel v tomto regionu.
Dílčí nedostatky nebo drobné výtky k několika faktickým nepřesnostem a ne zcela
zvládnutému závěrečnému soupisu pramenů však naprosto ustupují před obsahovou
kvalitou publikace. Navíc v rostoucí produkci knih věnovaných pohraničí a jeho
obyvatelům je Spurného práce svým přístupem v mnohém jedinečná a inspirativní.
9

Vládní nařízení č. 155/1936 Sb. ze dne 25.6.1936, o pohraničním pásmu a obvodu opevněných a jiných pro obranu státu důležitých míst (viz ČAPKA, František – SLEZÁK, Lubomír –
VACULÍK, Jaroslav: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno, CERM
2005, s. 11).
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Na příkladu menšin totiž vypovídá rovněž o celkovém stavu, jednání a smýšlení
tehdejší majoritní české společnosti a zároveň nabízí také přesah a zamyšlení nad
obecnějšími otázkami celého poválečného vývoje v Československu.

Diskuse

Menšiny za komunismu
Dvě úvahy nad knihou Matěje Spurného
Kateřina Čapková

Kniha Matěje Spurného Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960)1 obohacuje českou historiografii o analýzu státní politiky vůči menšinám v poválečném českém pohraničí. Spurný obrací zaběhnutou perspektivu
vnímání poválečné české společnosti vzhůru nohama. Dívá se na ni skrz menšiny,
a navíc z periferie, z pohraničí. Nechce psát dějiny vybraných menšin ve vymezeném
údobí, nýbrž rozebrat vztah státu a částečně i české veřejnosti k těmto menšinám.
Kniha nevypovídá primárně o menšinách v pohraničí, ale hlavně o většině v centru.
Spurný skvěle analyzuje jazyk propagandy a nacionalistické ideologie. Ukazuje,
že i když se nacionalistická rétorika vyjadřuje přímo k menšinám, můžeme se z ní
o menšinách dozvědět často jen velice málo. Naopak se z ní ale dozvíme hodně
o většinovém vidění světa a o většinové sebereflexi. Přehled hlavních témat a též
dějinných konstrukcí v poválečné ideologii lze nalézt v druhé kapitole knihy a pak
podrobně v jednotlivých kapitolách k menšinám. Přínos Spurného analýz politiky
vůči třem vybraným skupinám obyvatelstva – českým Němcům, Romům a volyňským Čechům – je nezpochybnitelný a pro každého, kdo se napříště bude věnovat
těmto menšinám v poválečném Československu, bude kniha významnou pomocí.

1

Praha, Antikomplex 2011, 373 stran.
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Vzhledem k tomu, že z obsahového hlediska je kniha rozebrána v předešlém příspěvku Davida Kovaříka, zaměřím se na její teoretický rámec.

Definice menšiny
Jak už jsem zmínila, Matěj Spurný si vědomě zachovává odstup od termínů a kategorií, které čtenářům diktují dobové prameny. Je to patrné i ve vymezení tématu. Spurný ve své práci sice zkoumá vztah československého státu k menšinám,
nicméně nepřejímá definici menšiny podle právního řádu komunistického Československa,2 nýbrž se řídí definicí na dobovém kontextu nezávislou. Pro knihu
je tak vymezení menšiny klíčovou otázkou. „Menšina bývá v historické literatuře
o 20. století v naprosté většině případů používána jako pojem těsně související
s etnicitou“ (s. 18) – touto poměrně vágní větou je pro Spurného rozhodnuto,
že se napříště v knize hovoří o etnických menšinách. Následuje definice etnické
menšiny: „Za nejcharakterističtější znak etnického společenství či etnické menšiny
bývá považována různě definovaná kulturní homogenita.“ (Tamtéž.) Spurný tím
odkazuje k (podle jeho názoru) „již klasické definici etnické skupiny od Brewtona
Berryho“, podle níž „etnické skupiny jsou lidské skupiny, které spojuje kulturní
homogenita“.3 Na druhé straně však vychází z přesvědčení, že „etnické menšiny
jsou podobně jako jakékoli jiné menšiny sociální konstrukcí, která je v jejich případě
dodatečně podložena biologickými nebo antropologickými argumenty“ (s. 19). Zde
mi připadá, že autor spojuje dohromady něco, co se spíše vylučuje.
Americký sociolog Brewton Berry se již za druhé světové války zaobíral definicí
rasy v učebnicích sociologie4 a nakonec v roce 1951 sám takovou učebnici napsal.
Rozebírá v ní vztahy mezi rasami – splývání ras, konfliktní řešení v podobě vyhánění či genocid, akulturaci či asimilaci. Přestože si Berry uvědomuje tyto procesy
a možné proměny těchto společenství, nevybočil z dobového pojetí ras a etnik, jež
byly chápány jako fixní, jasně dané skupiny. Tato učebnice se sice mohla ve Spojených státech stát „klasickou“, jako koncept pro knihu Matěje Spurného však může
posloužit jen obtížně. Je samozřejmě otázkou, co si pod „kulturní homogenitou“
představit. Ať je to cokoliv, předpokládá tento koncept něco, co skupinu spojuje
a k čemu se shodně hlásí všichni členové skupiny, a co tudíž činí skupinu kulturně
jednolitou.
Berryho definice dnes již těžko obstojí právě vzhledem k dramatickému vývoji
ve výzkumu etnicity, nacionalismu a menšin od osmdesátých let do dneška, jehož
2

3
4

Dějiny menšin vymezených podle právního řádu poválečného československého státu naopak podrobně analyzoval René Petráš v knize Menšiny v komunistickém Československu:
Právní a faktické postavení národnostních menšin v českých zemích v letech 1948–1970. Praha, VIP Books – Eurolex Bohemia 2007.
Spurný cituje z knihy Brewtona Berryho Race Relations: The Interaction of Racial and Ethnic
Groups (Boston, Houghton Miffin Comp. 1951, s. 75).
BERRY, Brewton: The Concept of Race in Sociology Textbooks. In: Social Forces, roč. 18, č. 3
(březen 1940), s. 411–417.
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jedním plodem je i teze o „sociální konstrukci“ menšin. Podle této teorie nejsou
národy či národnostní a etnické menšiny nějakou fixní skupinou, která sdílí stejnou kulturu. Stěžejní pro definici národních či etnických skupin je naopak sociální
interakce – vymezování vůči jiným (jazykově, nábožensky či jinak definovaným)
uskupením, a na druhou stranu pocit sounáležitosti v rámci jedné skupiny. Pokud
přistoupíme na tento přístup k etnickým skupinám, je zřejmé, že etnická identifikace je situačně proměnlivá a má u jednotlivců často velice různý obsah (své češství
si mohu definovat jinak než jiný Čech, mohu být Romem jinak než jiný Rom).
Důraz je pak kladen na definici samotných aktérů – ať už lidí, kteří se identifikují
s nějakou menšinou a často se zároveň vymezují vůči jiným skupinám, nebo lidí
z jiných skupin, kteří si o té či oné menšině vytvářejí nějaký obraz. S tímto obrazem
zvenčí sice členové dotyčné menšiny nemusejí souhlasit, ale i tak se s ním (zvlášť
pokud jde o většinový názor) musejí nějak vyrovnat. Naše skupinová identita, ať
už jakákoli, je tak výsledkem určitého vyjednávání.
Spurný klade vedle sebe tyto těžko kombinovatelné pojmy, aniž by si rozpor
uvědomoval. Po zmínce o „sociální konstrukci“ etnických skupin se totiž opět vrací
k definici etnika, kde je „základní moment homogenita a historické kořeny“ (s. 19).
S odkazem na Hartmuta Essera pak následuje výčet čtyř základních oblastí, podle
nichž mají být etnické menšiny rozpoznatelné: „sdílené etické či morální hodnoty,
kulturní kapitál, sociální kapitál a alespoň základní organizace nebo institucionální báze“ (tamtéž).5 Jakkoli se může tento Esserův výčet zdát vyčerpávající, lze
ho též rychle zpochybnit. Tato definice může být podle mne bez jakýchkoli změn
použita kupříkladu i na členství v nějaké náboženské kongregaci. Dost možná, že
pro členství v jedné z církví nebo ve skautské organizaci je dokonce výstižnější než
pro etnikum. Kladu si otazník nad tím, zda kupříkladu Čechy spojují sdílené etické
a morální hodnoty či zda by se všichni Češi shodli na českém kulturním kapitálu.
Při definování etnicity by mohla pomoci kniha soudobého britského sociologa
Richarda Jenkinse, který se podobně jako Matěj Spurný snaží koncept etnicity obhájit, a zároveň vyjít vstříc novým konceptům založeným na představě o „sociální
konstrukci“ etnických skupin. Jenkins přiznává etnické skupině její proměnlivý,
interaktivní a situační charakter. I on však má problém při definování toho, co
tedy má menšinu činit etnickou, a nikoli jinou. Přebírá z ostatních sociologických
konceptů názor, že etnikum spojuje něco jako „kultura“, ale má ji v uvozovkách,
protože sám váhá nad tím, co je obsahem tohoto slova. „I když se o těchto termínech (etnicitě a ‘kultuře’ – pozn. autorky) neustále hovoří, ani etnicita, ani ‘kultura’
není ‘něčím’, co lidé ‘mají’ nebo k čemu ‘patří’. Je to spíše složitý repertoár, který
lidé zažívají, užívají a učí se ‘dělat’ ve svém každodenním životě, díky němuž si
konstruují průběžně pocit sebe sama a porozumění pro své bližní.“ 6 Etnická pří5
6

Spurný cituje studii: ESSER, Hartmut: Die Mobilisierung ethnischer Konflikte. In: BADE,
Klaus J. (ed.): Migration – Ethnizität – Konflikt: Systemfragen und Fallstudien. Osnabrück,
Universitätsverlag Rasch 1996, s. 63–88.
JENKINS, Richard: Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations. Los Angeles – London, Sage 2008, s. 15 (2. vydání).
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slušnost pak není pro Jenkinse tím, za co ji běžně považujeme v historiografii, kde
se etnicita chápe jako pojem těsně souvisící s nacionalismem, jako předstupeň či
podmínka nacionalismu. Jenkins chápe naopak etnicitu jako širší pojem, na který
mohou navázat všechny možné -ismy, které tyto každodenní rozdíly v chování lidí
nějak mobilizují. Může se jednat o nacionalismus, ale i o lokální patriotismus, případně rasismus.7 Člověk se pak ale u takto opatrného vymezení etnicity neubrání
myšlence, zda nám ještě k něčemu slouží. Vyjadřuje naši přirozenou snahu někam
patřit a nebýt jen jedním ze sedmi miliard lidí na světě. Z etnika se tak stává pojem
zahrnující skoro jakoukoli skupinu obyvatel, která si myslí, že ji něco spojuje, i když
si to každý její jedinec může myslet jinak. Navíc, pokud se termín „etnikum“ začne
používat s tak odlišným obsahem, hrozí častá nedorozumění. Někteří historici se
domnívají, že koncept etnické skupiny je již natolik zatížen onou představou fixní
a neměnné kategorizace skupin obyvatelstva, že je lépe ho již vůbec nepoužívat.8
Sama se též k tomuto názoru kloním.
Když se vrátíme ke Spurného výběru tří menšin, je myslím spíše zavádějící definovat je jako etnická společenství. V úvodní kapitole autor tvrdí, že se nezabývá
menšinami, tak jak je definovala československá vláda, ale podle analytické definice menšiny. Shora uvedený Esserův výčet sdílených hodnot a kapitálů má podle
Spurného platit pro všechny tři skupiny. Mám nad touto tezí pochybnost u všech
tří skupin, a nejvíce u poslední. Pokud by Spurný zůstal u avizovaných volyňských
Čechů, byla by právě tato skupina jasně nejkoherentnější. Mnohem silněji, než tomu
bylo u Němců a Romů, spojovala volyňské Čechy jejich sdílená minulost z určitého
regionu, často i společný přesun do pohraničí a význam náboženství pro jejich
každodennost. Matěj Spurný se ale v šesté kapitole nevěnuje pouze volyňským
Čechům, nýbrž překvapivě všem reemigrantským společenstvím. Považovali se však
čeští reemigranti z Rumunska, Jugoslávie, Slezska, Volyně a jiných míst za jednu
skupinu (menšinu)? Nejvíce místa vedle volyňských Čechů autor věnoval Čechům
ze Slezska. Právě na srovnání těchto dvou skupin přitom mohl poukázat na paradox,
jak rozdílné skupiny začlenil stát pod stejnou nálepku reemigrantů. Stojí tu vedle
sebe Češi, kteří žili po generace mezi Němci a museli bojovat ve wehrmachtu, a tací,
kteří žili mezi Poláky a Ukrajinci a (oproti většině domácího českého obyvatelstva)
bojovali aktivně v Rudé armádě za osvobození své vlasti. Zatímco volyňští Češi
byli po válce obávanými kritiky Sovětského svazu, protože o životě v Sovětském
svazu věděli své, Češi ze Slezska, kteří ještě před několika málo měsíci bojovali
proti Sovětům na frontě, naopak po válce aktivně zakládali místní pobočky Svazu
československo-sovětského přátelství, aby tak alespoň částečně kompenzovali svou
válečnou minulost.

7
8

Tamtéž, s. 148.
Viz např. KING, Jeremy: The Nationalization of East Central Europe: Ethnicism, Ethnicity,
and Beyond. In: BUCUR, Maria – WINGFIELD, Nancy M. (ed.): Staging the Past: The Politics
of Commemoration in Habsburg Central Europe, 1848 to the Present. West Lafayette, Purdue
University Press 2001, s. 112–152.
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Členění Spurného knihy má ale dobré důvody a výběr tří skupin obyvatelstva je
promyšlený a nosný. Oproti tomu, co tvrdí sám autor, však kniha nepojednává
o etnických menšinách, které by dokonce samy sebe takto definovaly (s. 19), ale
o skupinách osob, které byly do jednoho pytle vhozeny československým státem.
Avizovaný analytický přístup k menšinám tak spočívá spíše v tom, že Spurný odkrývá podobnosti ve většinovém vidění tří menšin, které přitom podle právního
řádu jistě na stejné úrovni nestály. Ve všech třech případech hrála v jejich vyčlenění
nějakou roli národnost – nikoli však národnost členů vymezených skupin, ale úvahy
o národnosti, jinakosti a národní loajalitě, jak si je do dotyčných menšin promítali
politici, úředníci a většinová společnost: Němci byli vnímáni jako jazyková a národnostní menšina; Romové byli také v některých fázích daného období považováni
za národnostní skupinu, často však byli definováni spíše jako sociálně problematická
skupina; a reemigranti neměli sice statut národnostní menšiny, nebyli ale často
pokládáni jednoznačně ani za Čechy a v ekonomickém ohledu pak byli viděni jako
jedna ze zájmových skupin ve sporu o konfiskáty.
Kniha tak upozorňuje na jeden ze zásadních mechanismů fungování státní moci,
kdy si s oporou ve většinovém, často velmi předsudečném vnímání společnosti
vytvoří úředníci kategorie obyvatelstva podle účelových kritérií, aniž by znali nebo
chtěli pochopit potřeby, názory a požadavky daného obyvatelstva. Tyto kategorie
státních dokumentů se často nejen nekryjí s uskupeními občanů, kteří opravdu cítí
nějakou sounáležitost. V nedemokratických státech, jakým bylo Československo
od konce války, a zvláště později za diktatury jedné strany, byly tyto kategorie
občanů a opatření proti nim účinným prostředkem pro upevnění moci a pro manipulaci veřejného mínění.

Národnostní menšiny za komunismu
Ve třetí kapitole knihy Nejsou jako my seznamuje Matěj Spurný vůbec poprvé české
čtenáře s diskusí o postavení národnostních menšin za komunismu, která se vede
především v souvislosti s národnostními menšinami ve stalinském Sovětském svazu (s. 82–90). Přestože poměrně bouřlivá výměna názorů na toto téma začala v anglicky a německy psané historiografii již v polovině devadesátých let minulého století
a je stále živá, v české historiografii zatím reflektována nebyla.9 Spurný kapitolu
o marxismu-leninismu, stalinismu a etnicitě začíná výstižnou kontrapozicí citátů
od Jörga Baberowského a Yuriho Slezkina. Jestliže Baberowski chápe stalinismus
„jako ideologicky podložený systém násilného podmaňování cizího“,10 Slezkine
zdůrazňuje, že národnostní skupinová identita hrála pro stalinský Sovětský svaz
9

Vůbec první analýzu postavení národnostních menšin v Sovětském svazu, která předběhla
dobu o několik desítek let a která je neprávem přehlížena, najdeme u Hanse Kohna v jeho
spisu Der Nationalismus in der Sowjetunion (Frankfurt/M., Societäts-Verlag 1932).
10 Spurný zde cituje z článku Jörga Baberowského „Entweder für den Sozialismus oder
nach Archangeľsk!“ Stalinismus als Feldzug gegen das Fremde. In: Osteuropa, roč. 50,
č. 6 (2000), s. 621.
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stěžejní roli a že formálně dokonce sovětský režim podporoval rozvoj národnostních
menšin, i když je často nově definoval a jejich počet drasticky redukoval.
Od padesátých do osmdesátých let byla národnostní menšinová politika Sovětského svazu dominantně popisována jako jednoznačně restriktivní, ba genocidní.
Interpretace sovětské národnostní politiky je často rozpoznatelná již z názvu publikací, jako například u Roberta Conquesta a jeho knihy Vrahové národa: Sovětská
deportace národností.11 Mnozí autoři, kteří v těchto desetiletích popisovali sovětská
diskriminační opatření vůči různým národnostním menšinám, byli sami političtí
uprchlíci ze Sovětského svazu, kteří se opírali o vlastní zkušenost či o zkušenost
svých blízkých. Je banální zmiňovat, že tato historiografie, která přinesla velice
důležitá svědectví, byla zároveň silně zakotvena v černobílém vidění, typickém
pro období studené války.
Jedním ze zásadních textů, který tímto pohledem otřásl, byl článek Yuriho Slezkina ve Slavic Review z roku 1994 s příznačným názvem „SSSR jako komunální byt12
aneb Jak socialistický stát podporoval etnický partikularismus“.13 Od té doby se
tématu z podobné perspektivy věnovala řada dalších historiků.14 Tento nový výzkum změnil zaběhnutý pohled na národnostní politiku Sovětského svazu a značně
zkomplikoval možnost nějaké jednoznačné interpretace postavení národnostních
menšin za komunismu, a to hned ve třech ohledech.
Do očí nejvíce bije rozpor mezi obdobími podpory národnostních menšin a periodami jejich diskriminace, během nichž někdy docházelo i k deportacím či genocidě. Historici se shodují, že především v letech 1929 až 1932 vynaložil Sovětský
svaz enormní finanční prostředky na podporu vydávání knih v národních jazycích,
na národní školství, kulturní organizace národních skupin a na projekty, které měly
zaručit určitou územní autonomii a ekonomickou nezávislost národních celků.
11 CONQUEST, Robert: The Nation Killers: The Soviet Deportation of Nationalities. London,
MacMillan 1970.
12 Komunální byt (komunalnaja kvartira, též komunalka) byl v SSSR po generace běžnou formou bydlení, kdy v jednom bytě žilo vícero rodin nebo osob, které užívaly společnou koupelnu, záchod a kuchyň. Za upozornění na tento specifický pojem děkuji Dereku Patonovi.
13 SLEZKINE, Yuri: The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted
Ethnic Particularism. In: Slavic Review, roč. 53, č. 2 (léto 1994), s. 414–452. Článek byl
v roce 2000 zahrnut do sborníku Sheily Fitzpatrickové Stalinism: New Directions, ze kterého
cituje Matěj Spurný.
14 Z dalších významných textů, které se komplexněji zabývají sovětskou národnostní politikou,
viz např. HOLQUIST, Peter: To Count, to Extract, to Exterminate: Population Statistics and
Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia. In: MARTIN, Terry – GRIGOR SUNY,
Ronald (ed.): A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin.
Oxford, Oxford University Press 2001, s. 111–144; HIRSCH, Francine: The Soviet Union
as a Work-in-Progress: Ethnographers and the Category Nationality in the 1926, 1937,
and 1939 Censuses. In: Slavic Review, roč. 56, č. 2 (léto 1997), s. 251–278; WEINER,
Amir: Nature, Nurture, and Memory in a Socialist Utopia: Delineating the Soviet Socio-Ethnic Body in the Age of Socialism. In: American Historical Review, roč. 104, č. 4 (1999),
s. 1114–1155; DUFAUD, Grégory: The Establishment of Bolshevik Power in the Crimea and
the Construction of a Multinational Soviet State: Organisation, Justification, Uncertainties.
In: Contemporary European History, roč. 21, č. 2 (květen 2012), s. 257–272.
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Na druhou stranu hned v letech 1936 až 1941 následovalo v rámci Velkého teroru
pronásledování čerstvě ustavených politických vůdců jednotlivých národních reprezentací a v několika případech i deportace a genocida vybraných „šovinistických“
a sovětskému projektu údajně nebezpečných národnostních skupin.
V československém kontextu se sice tyto extrémní postoje nevyskytovaly. Jak
ale Spurný přesvědčivě dokazuje především na německy mluvícím obyvatelstvu,
i zde se období osobního ohrožení, kdy byla reálná možnost vyhnání či každodenní
diskriminace, střídala s nabídkou občanství a úvahami o školách s německým vyučovacím jazykem, jakkoli kvůli odporu české společnosti nakonec otevřeny nebyly.
Druhým závažným důvodem, proč je národnostní politika Sovětského svazu i dalších socialistických států těžko uchopitelná, je oscilace mezi možností subjektivní
volby jedince, do jaké národnostní – či podle dobové terminologie etnické – skupiny
se zařadí, a mezi direktivním zařazením osob do národnostní skupiny, často proti vůli
jedince. S oběma možnostmi se můžeme v sovětské historii setkat, i když v letech 1936
až 1953 jasně převažovala možnost druhá. Jak píše Matěj Spurný, děti neruských
rodičů byly kupříkladu na konci třicátých let nuceny navštěvovat menšinové školy
podle rodného jazyka svých rodičů, i když by je jejich rodiče raději posílali do ruských škol (s. 85). Eric D. Weitz přichází dokonce s radikální tezí, že Sovětský svaz
v této době aplikoval rasovou politiku bez ideologie rasismu.15 Na konci třicátých
let dědilo každé sovětské dítě národnost po rodičích, a individuální národnost se
tak stala biologickou kategorií. I kdyby se lidé chtěli hlásit k národnosti jiné, museli
se podrobit diktátu údajné dědičnosti národnosti. Třebaže marxismus-leninismus
teoreticky hlásal primát třídního dělení před národními rozdíly, lze právě v tomto
období nalézt kořeny pozdějšího vzestupu nacionalismu ve východním bloku, který
přerostl v řadu krvavých konfliktů po pádu Sovětského svazu.
Tím nejzávažnějším aspektem národnostní politiky Sovětského svazu a potažmo
dalších socialistických států je – v protikladu k deklarované dědičnosti a objektivnosti národnostní příslušnosti – naopak umělá sovětská konstrukce národnostních
menšin. Podle známého Stalinova sloganu z jeho proslovu na šestnáctém sjezdu
sovětských komunistů v roce 1930 měly být národní kultury v Sovětském svazu
národní pouze svou formou, obsahem však socialistické. Národní kultura (především
jazyk) měla být pěstována a podporována právě proto, aby se každému dostalo
v jeho rodném jazyce „osvobozující“ ideologie marxismu-leninismu, a tudíž aby
se jednotlivé národnostní skupiny zbavily údajného šovinistického nacionalismu,
který jim prý diktuje jejich buržoazie a klerikální vůdci. Yuri Slezkine tento projekt
nazývá s jistou nadsázkou misionářským. Tak jako někteří křesťanští misionáři věřili, že základní podmínkou pro šíření křesťanských myšlenek je znalost a podpora
rodného jazyka lidí, které chtěli obrátit na víru, i Stalin tvrdil již v roce 1913, že jen
rodný jazyk umožní plný rozvoj intelektuálních schopností tatarského a židovského
dělníka.16 I když se Sovětský svaz tvářil, že mu jde o podporu a rozvoj národních
15 Viz WEITZ, Eric D.: Racial Politics without the Concept of Race: Reevaluating Soviet Ethnic
and National Purges. In: Slavic Review, roč. 61, č. 1 (jaro 2002), s. 1–29.
16 Viz SLEZKINE, Y.: The USSR as a Communal Apartment, s. 418.
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kultur, ve skutečnosti lze na mnoha příkladech dokázat, že šlo pouze o ubohou
formu, zatímco obsah, tedy vlastní tradice a hodnoty určitých společenství, byl
naopak potírán. Vedle jazyka tak byla podporována pouze kultura poplatná komunistickému režimu nebo folklor oproštěný od jakýchkoli náboženských či na historii
společenství odkazujících prvků. Lze tedy kupříkladu obdivovat státní podporu škol
s vyučovacím jazykem jidiš v meziválečném Sovětském svazu nebo poválečném
Polsku. V obou případech se však mnozí tradiční Židé bránili posílat do nich své
děti, protože zde byly děti mnohem více přesvědčovány o škodlivosti židovského
náboženství a sionismu než ve školách ruských či polských.
Zde spočívá podle mne nejproblematičtější bod diskusí o postavení národnostních menšin v socialistických státech. V knize Matěje Spurného to vychází na povrch především v kapitole o Romech. Nejde ani tak o rozpor mezi fázemi podpory
Romů jako národnostní menšiny a opačným tlakem na jejich asimilaci. I když byli
podporováni ve své jinakosti, byla to jinakost nadiktovaná shora. Spurný na to
upozorňuje kupříkladu v souvislosti s fotografiemi Evy Davidové, která Romy fotila
v padesátých letech v jejich každodennosti. Pro režim tudíž nebyly podle Spurného
žádoucí: „Občan cikánského původu měl být zobrazován, jak se integruje do nové
společnosti, nikoli jako chudý a svérázný příslušník menšiny žijící na okraji společnosti.“ (s. 253) Pilířem integrace Romů byly spíše internátní školy, které výrazně
omezovaly styk dětí s rodiči, a zařazení do pracovního procesu při budování socialistické společnosti.
Spurný nicméně vyzdvihuje pokus z let 1952 a 1953 postavit státní politiku vůči
Romům na nové základy. Romové by byli uznáni za národnostní menšinu, zavedla
by se výuka romštiny a její studium na vysoké škole a romské školy. Podpoře se
měla těšit i romská kultura a umělecká tvořivost (s. 274 n.). Z návrhu se ovšem nic
nerealizovalo, protože v dalších letech nastolil československý stát spíše restriktivní
kurz, který kulminoval zákazem kočovnictví v roce 1958. Důvodem této restriktivní
politiky byl údajně (tak jako u návrhu na německé školy) odpor nižších stranických funkcionářů a místní společnosti. V závěru se pak k tématu Romů a jejich
„emancipaci“ Spurný vrací. Tvrdí, že komunistická strana, zvláště do roku 1948,
velice účinně využívala nacionalistické rétoriky, která také výrazně přispěla k její
tehdejší popularitě. Po upevnění moci však komunisté mohli „sáhnout i ke krajně
nepopulárním krokům, které se nesly v duchu emancipace dosud okrajových či
diskriminovaných skupin, jako byli Romové … nebo zůstavší Němci, postižení poválečnými perzekucemi“ (s. 341 n.).
Lze však tyto návrhy, které navíc neprošly, přestože KSČ měla moc ve státě plně
pod kontrolou, nazývat „emancipačními“? Je přece zřejmé, že i kdyby byly školy
s němčinou či romštinou povoleny (v sousedním Polsku byly kupříkladu německé
školy povoleny v několika pohraničních městech), o žádném rozvoji kultury mimo
jazyka a bezobsažného folkloru by zde nemohla být řeč. Právě takzvané menšinové školy byly v sovětském bloku známé jako obzvlášť zideologizované, protože
učitelé si uvědomovali riziko obvinění z národnostního šovinismu a byli také pod
zvýšeným dohledem státních úřadů. A je vůbec možné mluvit o „emancipaci“, tedy
zrovnoprávnění, v prostředí diktatury?
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Kniha Matěje Spurného Nejsou jako my poprvé vnáší tato stěžejní témata do české
historiografie. Analyzuje politiku vládních a regionálních úřadů vůči třem vybraným
skupinám, které si stát sám vymezil jako skupiny s problematickou národnostní
loajalitou. Kniha detailně rozebírá českou nacionalistickou ideologii v poválečném
období, která dominovala médiím a politickému boji přinejmenším do konce čtyřicátých let. V souvislosti s vyhnáním Němců a s ideologií osidlování a „očišťování“
pohraničí vystupují jednotlivé argumentační linie dobového českého nacionalismu
zřetelněji na povrch než při studiu dění v centru. Co je však nejdůležitější, Spurného kniha významně obohacuje diskusi o charakteru komunistického režimu jako
takového.

Recenze

O konci, nebo začátku?
Česká historiografie a výzkum závěrečné fáze
druhé světové války
Radka Šustrová

HRBEK, Jaroslav – SMETANA, Vít – KOKOŠKA, Stanislav – PILÁT, Vladimír – HOFMAN, Petr: Draze zaplacená svoboda: Osvobození Československa 1944–1945, sv. 1–2.
Praha, Paseka 2009, 351 a 358 stran;
KOKOŠKA, Stanislav a kol.: Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech. (Edice Prostopravdy, sv. 2.) Praha, Euroslavica – Nadační fond
angažovaných nestraníků 2011, 256 stran.
Výzkum závěrečných dvou let druhé světové války a prvních poválečných týdnů se
dostává do obliby u řady historiků.1 Zájem lze vysvětlit na jedné straně pocitem,
že první léta druhé světové války jsou relativně dobře historiograficky zpracovaná.
Na straně druhé ovlivňuje tento posun i současný mainstream, jímž už dávno nejsou
dějiny nacismu, ale zkoumání komunistické diktatury. Historici tak mají dojem, že
je mnohem více třeba vysvětlit přechod a souvislosti mezi oběma obdobími, napří1

Následující text částečně vychází z mé již publikované recenze na knihu Draze zaplacená
svoboda v časopise Securitas Imperii, roč. 17, č. 2 (2010), s. 186–191.
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klad ve vztahu k pozdějšímu zániku třetí republiky. Tato proměna se ovšem netýká
pouze českého výzkumu. Rovněž evropská a světová historiografie se stále častěji
orientuje na přelomová léta 1944 a 1945, v nichž nachází významné a nezmapované příběhy těchto dramatických měsíců. Postoupit o krok dále ovšem v žádném
případě nepředstavuje jednoduchý úkol. Přesvědčil se o tom i Ian Kershaw při psaní
nejnovější práce Konec: Boj až do zániku nacistického Německa 1944–45, v níž se
zamýšlel nad otázkou, jak pojmout do jedněch dějin onu rozmanitou škálu aspektů
zániku třetí říše.2 Tato jeho zatím poslední kniha je pokusem o sepsání „integrálních
dějin dezintegrace“ v časovém úseku od vylodění spojeneckých vojsk v Normandii
po kapitulaci Německa.3 Nejedná se ovšem o příspěvek k vojenským dějinám, který
by chronologicky, stroze a do detailu popisoval pohyby armád na mapě Evropy, jak
by snad název naznačoval. Kershaw se snažil zachytit skrze dynamiku a dramatiku
doby vybrané klíčové otázky, jimž dal dostatek prostoru, aby se vojenské operace
odehrávaly kdesi na pozadí jeho vyprávění, aniž by přitom zmizely z autorovy
i čtenářovy optiky úplně. Kershawovy zpočátku nejasné představy o metodologickém zvládnutí studované látky jsou nicméně zásadní i pro české prostředí, neboť
na jaře 1945 se nehroutila pouze třetí říše, ale také Protektorát Čechy a Morava.
Příspěvky k dramatickému dění závěrečných dvou let války pronikají v poslední době do povědomí čtenářů prostřednictvím celé řady témat. Vedle tradičních
vojenských a politických dějin4 lze uvést zejména témata z výzkumu společnosti,
kam můžeme řadit rovněž vzpomínky a edice ego-dokumentů.5 Své vlastní místo již
nalezly také odborné práce vycházející z paměťových studií, jež akcentují především
bombardování či odsun německého obyvatelstva.6 V neposlední řadě hraje význam-

2
3
4

5

6

KERSHAW, Ian: Das Ende: Kampf bis in den Untergang. NS-Deutschland 1944–45. Bonn,
Bundeszentrale für politische Bildung 2011. Originál Kershawovy práce vyšel v angličtině
pod názvem The End: Hitler’s Germany 1944–45 (London, Allen Lane 2011).
Tamtéž, s. 14.
Z ryze vojenských dějin se do této skupiny řadí např. ZIMMERMANN, John: Pflicht zum Untergang:
Die deutsche Kriegführung im Westen des Reiches 1944/45. Paderborn, Schöningh 2009;
HOLLAND, James: Italy’s Sorrow: A Year of War, 1944–1945. London, Harper Press 2008;
MARTINÉZ, Gil – MANUEL, Eduardo: Españoles en las SS y la Wehrmacht 1944–45: La unidad
de ezquerra en la batalla de Berlin, Madrid, Almena 2011. Pohled do dění v Pacifiku nabízí např.
práce: HAMMEL, Eric M.: Islands of Hell: The U.S. Marines in the Western Pacific, 1944–1945.
Minneapolis, Zenith 2010.
Výběrově srv. např. PRITCHARD, Gareth: Niemandsland: A history of Unoccupied Germany, 1944–1945. New York, Cambridge University Press 2012; SCHRIJVERS, Peter: Liberators: The Allies and Belgian Society 1944–1945. New York, Cambridge University Press 2009.
Situací na domácí frontě, každodenností civilního obyvatelstva a nasazením žen v posledních válečných měsících se zabývá např. práce: UEBERSCHÄR, Gerd R. – MÜLLER, Rolf-Dieter: 1945: Das Ende des Krieges. Darmstadt, Primus 2005; SZEPESI, Eva: Ein Mädchen
allein auf der Flucht: Ungarn – Slowakei – Polen (1944–1945). Berlin, Metropol 2011.
Srv. např. FUCHS, Anne: After the Dresden bombing: Pathways of memory, 1945 to the present.
Basingstoke, Palgrave Macmillan 2012; FISCHER, Henning: „Erinnerung“ an und für
Deutschland: Dresden und der 13. Februar 1945 im Gedächtnis der Berliner Republik. Münster,
Westfälisches Dampfboot 2011.
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nou roli problematika koncentračních táborů a jejich osvobozování.7 V některých
případech také dochází k prolínání jednotlivých témat a přístupů.
Kam se české bádání o Protektorátu Čechy a Morava na konci jeho vlastní existence, v širší perspektivě pak o druhé světové válce, za poslední dobu posunulo,
je otázka, na niž se neodpovídá snadno. Čeští historici, jak bude dále zjevné, se
skálopevně drží výsostných vojenských a politických, potažmo diplomatických dějin,
které vyprávějí příběhy o postupném dobývání území pod cizí nadvládou, jimž téměř
výhradně vévodí politické a armádní elity jako „tvůrci dějin“.8 Onu zmíněnou paletu
témat tak česká historiografie druhé světové války důsledně přehlíží. Nenechme se
ovšem zmást tím, že by absence této pestrosti znamenala její fatální krizi. Politické
a vojenské dějiny jsou stejně svébytným oborem jako dějiny kulturní, sociální či
hospodářské a podobně jako ony mohou nabídnout řadu přitažlivých otázek a ještě
zajímavějších odpovědí. Nakolik se podařilo tuto možnost využít autorům obou
recenzovaných publikací – Nulté hodiny? a Draze zaplacené svobody?9
Na první pohled spojuje knihy nápadně podobné složení autorského kolektivu.
Obě pocházejí z produkce Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; první je vý7

8

9

Srv. STRZELECKI, Andrzej: Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz. Oświęcim,
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2008; ELLGER, Hans: Zwangsarbeit und weibliche
Überlebensstrategien: Die Geschichte der Frauenaußenlager des Konzentrationslagers
Neuengamme 1944–45. Berlin, Metropol 2007; LIEDKE, Karl: Das KZ-Außenlager Schillstraße
in Braunschweig 1944–1945. Braunschweig, Appelhans 2006; ERPEL, Simone: Zwischen
Vernichtung und Befreiung: Das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück in der letzten
Kriegsphase. Berlin, Metropol 2005.
Česká historiografie se obecně méně zpracovanému období let 1944 a 1945 věnuje s velice
proměnlivou intenzitou a teprve se ukáže, zda vydání Draze zaplacené svobody a Nulté hodiny? nepatří jen mezi výjimky potvrzující pravidlo. Z již dříve vydaných monografických
příspěvků k tomuto období viz např. NESVADBA, František (ed.): Osvobození Československa Rudou armádou 1944–1945, sv. 1. Praha, Naše vojsko 1965; TVARŮŽEK, Břetislav (ed.):
Osvobození Československa Rudou armádou 1944–1945, sv. 2. Praha, Naše vojsko 1965;
SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava: Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944–1945.
Praha, Naše vojsko 1991; Kokoška, Stanislav: Praha v květnu 1945: Historie jednoho povstání.
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005; VESELÝ, Martin: Hvězdy nad Krušnohořím: Letecká válka nad severozápadními Čechami (1944–1945). Praha, Naše vojsko 2005. Významná a pro vykreslení závěrečných dnů protektorátu nepostradatelná je rovněž práce René
Küppera Karl Hermann Frank (1898–1946): Politická biografie sudetoněmeckého nacionálního socialisty (Praha, Argo 2012). Poněkud geograficky stranou protektorátního území stojí
historiografický double o padlých u Dunkerque: Maršálek, Zdenko – Hofman, Petr: Dunkerque 1944–1945: Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení
ve Francii. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011; Plachý, Jiří: Kříže a hvězdy od Dunkerque:
Černá kniha Čs. samostatné obrněné brigády 1944–1945. Cheb, Svět křídel 2011.
Na tomto místě považuji za nutné doplnit, že sami autoři Draze zaplacené svobody označují tuto kolektivní monografii za doplnění syntézy z řady Velkých dějin zemí Koruny české nakladatelství Paseka (svazků XVa a XVb) z pera Jana Kuklíka a Jana Gebharta (sv. 1,
s. 10), čímž zdůvodňují absenci některých témat (např. právě dějin společnosti). Faktem
ale zůstává, že recenzovaná publikace vzešla z grantu s názvem „Osvobození Československa“, který probíhal v letech 2002–2004, zatímco zmíněná dvousvazková syntéza vyšla až
po jeho ukončení, v letech 2006 a 2007.
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sledkem grantového projektu, druhá pak ohlédnutím za seminářem k šedesátému
pátému výročí května 1945, uspořádaným ve spolupráci Nadačního fondu angažovaných nestraníků a Ústavu pro soudobé dějiny.10 Draze zaplacená svoboda je
koncipovaná jako jednolitý a chronologicky řazený text, rozčleněný do jednotlivých svazků, hlav a kapitol. Její autoři se soustředili zejména na otázky, jakou roli
sehrálo území Československa ve strategických plánech Spojenců a při vítězném
tažení proti nacistickému Německu a jak byla budoucnost Československa plánována
ve vzájemné interakci exilové reprezentace s představami vítězných mocností. Nultá
hodina? obsahuje šest samostatných statí, které spojují do jednoho celku pouze
dva aspekty – časový horizont jara 1945 a téma Československa. Narozdíl od první
publikace doplňují texty ze semináře i vybrané edičně zpracované dokumenty.
V obou publikacích lze ovšem vysledovat tři zřetelné tematické linky, jichž se
autoři drželi. Zaprvé se jedná o hledisko ryze vojenských dějin, v jejichž centru
jsou zejména operace armád. Na druhém místě se autoři snažili popsat události
na poli politiky či diplomacie. Konečně zatřetí se zajímají o situaci v Protektorátu
Čechy a Morava na sklonku jeho existence.
Vojenské aspekty osvobozování Československa lze nicméně bez nadsázky označit
za ústřední pro obě publikace, neboť v Draze zaplacené svobodě je jim věnováno více
než tři sta stran (v součtu by to byl téměř celý jeden svazek) a v Nulté hodině? čtyři
ze šesti statí. Autorsky se na nich podílel zejména Jaroslav Hrbek, dále pak Stanislav
Kokoška, Zdenko Maršálek, Petr Hofman a Vladimír Pilát. Jaroslav Hrbek, jeden
z hlavních autorů dvousvazkové práce a zároveň autor úvodní studie Nulté hodiny?, se pokusil o velice detailní zachycení vojenské tematiky posledních válečných
měsíců v Evropě. Ve svých textech kombinuje na jedné straně velice obecný pohled
na vývoj druhé světové války v evropském prostoru, potažmo na severoafrickém
bojišti, s podrobným popisem situace na Podkarpatské Rusi a neúspěšného pokusu
o osvobození Slovenska v roce 1944 na straně druhé. Hrbek pojal většinu svých
příspěvků natolik obšírně, že v nich čtenář ústřední československé téma často hledá
pouze s obtížemi. Zejména při líčení strategické situace v Evropě v roce 1944 (Draze zaplacená svoboda, kapitola 5), kdy se soustředil na události v severní Africe
a na Balkáně, uniká střední Evropa z autorova obzoru prakticky zcela úplně. Čtenář
tak nabývá dojmu, že autor ve svých úvahách postupoval spíše na Berlín než ku
Praze. Detaily Slovenského národního povstání jakožto jedné z klíčových vojenských událostí v závěru války jistě mají své opodstatnění a autorovi také nabídly
možnost hlubší analýzy. Příslušné pasáže k povstání na Slovensku (kapitola 11)
a karpatsko-dukelské operaci (kapitola 12) jsou však především přehledem strategických plánů a vojenských operací, v němž autor až na několik výjimek víceméně
rezignoval na historickou interpretaci.
Zmiňované obecné perspektivě odpovídá rovněž Hrbkův krátký úvodní příspěvek
„Konec druhé světové války v Evropě“ v Nulté hodině?, jenž byl ovšem do knihy
zařazen až po úvaze vydavatelů a s původní koncepcí semináře nesouvisel. For10 Seminář „Květen 1945 v českých zemích: Vojenské a politické aspekty osvobození Československa“ se uskutečnil 17. května 2010 na půdě ÚSD AV ČR, v. v. i. v Praze.
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mou zpracování je také poněkud vzdálen ostatním studiím, které lze označit spíše
za případové. Zatímco Stanislav Kokoška v příspěvku „Ztracené vítězství: Operace
amerických jednotek na českém území“ doplňuje rozbor vojenských operací Američanů v závěrečné fázi války, o nichž psal již Jaroslav Hrbek a Vladimír Pilát v Draze
zaplacené svobodě (kapitola 22), studie Zdenko Maršálka „Vojáci v moci politiků:
Československá armáda na jaře 1945“ jako jedna z mála překlenuje propast mezi
obšírným líčením událostí na frontách a československou otázkou v malém prostoru. Maršálek se zde věnuje střetávání vojenských a politických zájmů na příkladu
nasazení československé vojenské jednotky po boku amerických vojsk při postupu
do západní části osvobozovaného Československa. Kromě vytváření československých vojenských jednotek (patří sem také problém rekrutování vojáků a míry jeho
dobrovolnosti i další personální záležitosti) se zabývá vznikem, formováním a aktivitou Kombinovaného oddílu, který jako první československá vojenská jednotka
vstoupil na české území. Autor tak naznačuje, nakolik byla účast československých
jednotek na osvobozování vlasti podstatná jak pro politické elity, tak pro samotné
vojáky, a pozitivně hodnotí účinek jejich mise na obyvatelstvo na osvobozovaném
území.
Specifické téma otevřel ve svém příspěvku „Ve stínu osvobození“ Petr Hofman,
který sledoval činnost sovětských represivních složek na československém území
v letech 1944 a 1945, zejména zatýkání bývalých ruských a ukrajinských emigrantů.
Částečně tak o novou perspektivu doplnil příspěvek Jana Němečka „V sovětském
objetí: Prezident a vláda v osvobozených Košicích“, zabývající se izolací československé reprezentace na východním Slovensku od zástupců západních vlád a velice
autoritativním jednáním sovětské strany. Dějiny diplomacie ovšem v obou publikacích reprezentují s drtivou převahou příspěvky Víta Smetany.
Smetana se ujal rovněž úvodní přehledové pasáže Draze zaplacené svobody (Prolog), kde zrekapituloval diplomaticko-politická jednání v letech 1939 až 1943
a připomněl státoprávní vývoj, úspěchy a neúspěchy československé emigrace
v Londýně. Prolog končí podpisem československo-sovětské spojenecké smlouvy
v prosinci 1943, jež je z pohledu všech autorů jedním z nejpodstatnějších momentů pro následující vývoj. V dalších částech sleduje Smetana londýnskou emigraci
v soukolí diplomatických vyjednávání s jejími západními protějšky, kdy se již československá strana ocitala pod výrazným tlakem Moskvy. Oproti zažitým výkladům
Benešovy role v osvobozovacím procesu nabízí autor odlišný pohled na ústředního
protagonistu londýnské emigrace. Beneš se ve Smetanově pojetí stává politikem,
který nedokáže správně odhadnout situaci při vyjednávání jak s nejvyššími francouzskými, britskými, a zvláště sovětskými představiteli, tak i v zákulisí jako hlava
československého zahraničního odboje. Zřejmá je tu především jeho naivita a iluze
ve vztahu k Sovětskému svazu. Předně ale výklad dokládá tezi o československo-sovětském sbližování již ve válečných letech a autonomní československé volbě
jít cestou socialismu. V Nulté hodině? se zabýval Smetana v zásadě identickými
otázkami, avšak tentokrát se pokusil o jejich více sumarizující výklad. Na základě analýzy archivních dokumentů se ve stati „Národní mytologie mezi Východem
a Západem: Sedmero příběhů o Československu v roce 1945 ve světle pramenů“
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pokusil zpochybnit tradované mýty o druhé (tentokrát poválečné) a údajně předem
dojednané „zradě“ západních velmocí na Československu.
Diplomatické dějiny doplňuje krátkým, nicméně pro vlastní vyvážení obsahu
podstatným příspěvkem Petr Hofman, který shrnul aktivity a představy komunistického exilu o budoucím vývoji na osvobozeném území (Draze zaplacená svoboda, kapitola 2). Vývoj v Protektorátu Čechy a Morava zde představuje ve srovnání
s nastíněnými vojenskými a politickými souvislostmi spíše okrajové téma, které je
významněji diskutováno až v samém závěru knihy v kapitolách o situaci domácího
odboje na jaře 1945 a o květnovém povstání (kapitoly 20 a 21). Ve druhém případě
líčí Stanislav Kokoška jednak postupné šíření nepokojů a živelných projevů sympatií
k osvobozovacímu procesu, jednak útok německých jednotek na Prahu. Pravděpodobně z toho důvodu, že právě v květnovém povstání spatřuje „důležitý činitel,
který urychlil osvobozování českých zemí“ (sv. 2, s. 190), nepovažoval Kokoška
za nutné důkladněji se zabývat protektorátní správou v závěrečných měsících války.
Protektorát je tak redukován pouze na odbojové skupiny a vyvrcholení revolučních
představ projektovaných do květnového povstání. V případě obou recenzovaných
knih proto jednoznačně platí, že proces osvobozování Československa zde nemá
až do Pražského povstání žádnou hlubší souvislost s protektorátním územím až
na to, že je pojednán jako předmět vojenskostrategických a diplomatických her.
Nultá hodina? působí jako jisté doplnění dříve vydané dvoudílné publikace, jež
zcela evidentně míří za náročnějším čtenářem. Studie Zdenko Maršálka či Petra
Hofmana (popřípadě též edice dokumentů) proto v této knize poněkud zapadají,
ačkoli by si jistě zasloužily více pozornosti, kterou jim mohla nabídnout právě
Draze zaplacená svoboda. Obě knihy tak spojuje nikoli výše naznačený Kershawův
motiv konce či zániku, ale jasně se rýsující obrysy nového začátku. Vysvětlení je
ovšem poměrně jednoduché, jelikož destrukci protektorátu ani jedna z publikací
netematizuje a soustřeďují se přednostně na vnější procesy, především diplomatická
jednání. Protektorát a jeho obyvatelstvo se dostávají do zorného pole autorů až
v souvislosti se závěrečnými boji války a s operacemi vojenských jednotek na jeho
území. Autoři se přitom shodují, že minimálně od roku 1943 výrazná prosovětská
orientace exilové vlády nastartovala směřování Československa do náruče Sovětského svazu a předznamenala jak jeho bezprostředně poválečný, tak i dlouhodobější
vývoj vstříc komunistické diktatuře.

Recenze

Kde domov můj?
O ztrátě a (ne)nalezení nové vlasti
Sandra Kreisslová

KOSSERT, Andreas: Chladná vlast: Historie odsunu Němců po roce 1945. Z němčiny
přeložili Jiří Strážnický a Jan Matuš. Brno, Host 2011, 480 stran.
Po skončení druhé světové války došlo v geografickém prostoru střední a východní
Evropy k různým formám nucené migrace přibližně čtrnácti milionů obyvatel německého původu. Zatímco k samotnému tématu poválečného vysidlování Němců již
existuje mnoho odborné literatury a jiných publikací, další osudy těchto vyhnanců
ve válkou zničeném Německu dosavadní historiografie reflektuje v mnohem menší
míře. Významný posun v tomto směru by mohla přinést kniha Chladná vlast německého historika Andrease Kosserta, která je vedena snahou o ucelený a kritický
pohled na poválečný život přesídlenců v jejich nové vlasti. Na německém trhu se
Kossertova publikace objevila v roce 2008 a tamní recenze shodně psaly o nastavení
zrcadla německé poválečné společnosti a prolomení mýtu o úspěšné integraci nově
příchozího německého obyvatelstva.1
1

KOSSERT, Andreas: Kalte Heimat: Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945.
München, Siedler 2008. Srv. např. ULLRICH, Volker: Keine Landsleute, sondern Fremde:
Andreas Kossert zerstört den Mythos von der erfolgreichen Integration der Vertriebenen im
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Zásluhou brněnského nakladatelství Host vyšla tři roky po německém vydání Kossertova práce také v českém překladu.2 Domnívám se, že také pro českého čtenáře se
touto publikací otevírá nepříliš známé téma, o němž zde bylo doposud publikováno
jen několik dílčích studií.3 V České republice někteří politici populisticky podporují
negativní obraz sudetských Němců, které spojují především se Sudetoněmeckým
krajanským sdružením a s požadavky jeho funkcionářů. S nepochopením a nedůvěrou tak mnohdy česká veřejnost přihlíží nostalgickým návratům těchto lidí
do země jejich původu a vytváření různých míst paměti odkazujících na německou
minulost českých zemí.4 Kniha v tomto ohledu může bezpochyby přispět k lepšímu porozumění celé problematice a k odbourání mnohých stereotypních představ
o této skupině.
Rovněž v Německu zůstává vysídlenecké téma v popředí, což se odráží také
ve zdejší literární produkci. Právě velké množství nejrůznějších citovaných titulů
je hlavním těžištěm Kossertovy publikace. Autor odkazuje na vědecké práce celoněmeckého významu i na regionální studie, které pojednávají o vyhnání a nuceném vysídlení Němců a jejich následném životě v poválečném Německu. Využívá
přirozeně také memoárů sepsaných vysídlenci či literární produkce vyhnaneckých
svazů a nezapomíná ani na zobrazení vyhnanecké tematiky v krásné literatuře
a filmové tvorbě.5

2
3

4

5

Nachkriegsdeutschland. In: Die Zeit, roč. 63, č. 23 (2008), s. 59 (www.zeit.de/2008/23/PKossert); SCHWARTZ, Michael: Andreas Kossert: Kalte Heimat. In: Sehepunkte, roč. 8,
č. 11 (2008) (www.sehepunkte.de/2008/11/14528.html). Sehepunkte je elektronický recenzní časopis pro historické vědy.
Stojí za připomenutí, že nakladatelství Host v roce 2004 vydalo k tématu poválečného nuceného vysídlení Němců již jednu knihu: ZAND, Getrande – HOLÝ, Jiří: Transfer v kontextu
české literatury: Vyhnání, odsun. Brno, Host 2004.
Srv. např. KRAUSS, Marita: Vysídlení sudetští Němci v Bavorsku po roce 1945. In: SCHOLL-SCHNEIDER, Sarah – SCHNEIDER, Miroslav – SPURNÝ, Matěj (ed.): Sudetské příběhy:
Vyhnanci, starousedlíci, osídlenci / Sudetengeschichten: Vertriebene, Alteingesessene, Neusiedler. Praha – Augsburg, Antikomplex – Lehrstuhl für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte, Universität 2010, s. 31–73; SOBĚHART, Radek: Nový domov? Osud Němců
odsunutých z Československa v Bavorsku v letech 1945–1949. In: RAFOTH, Tereza –
COUFALOVÁ, Iveta (ed.): Identita versus integrita: Spolužití Čechů, Němců a Židů v oblasti
Šumavy a Českého lesa / Identität versus Integrität: Zusammenleben von Tschechen, Deutschen
und Juden auf dem Gebiet des Böhmerwaldes und des Böhmischen Waldes. Plzeň, Grafia 2007,
s. 153–160.
Sudetští Němci označují zemi svého původu jako alte Heimat. Samotný pojem Heimat (domov, vlast) není snadné definovat, jelikož je silně emocionálně zatížen. Je úzce propojen
se světem každodennosti a jedná se o typ lokální identity. Silné ztotožnění s Heimat existuje i u jedinců či skupin, kteří reálně svůj domov ztratili. Právě ztráta domova se stala pro
nuceně vysídlené Němce jednou z hlavních komponent jejich kolektivní identity a paměti.
(K fenoménu Heimat blíže viz např. HEILINGSETZER, Georg Christoph: Identität = Heimat? Interdisziplinäre Untersuchungen zu scheinbar einfachen Begriffen. München, GRIN
Verlag 2004.)
Srv. PEROUTKOVÁ, Michaela: Vyhnání: Jeho obraz v české a německé literatuře a ve vzpomínkách. Praha, Libri 2008.
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V úvodním stručném historickém exkurzu Andreas Kossert přibližuje dějiny německy hovořících menšin ve střední a východní Evropě. Zvláštní kapitolu pak věnuje
jejich poválečné situaci, přičemž se dotýká vztahu jednotlivých států k domácímu
německému obyvatelstvu i příprav a realizace jeho transferu. V této úvodní části,
která sice nepředstavuje těžiště Kossertovy publikace, avšak je nezbytná pro pochopení bližších souvislostí sledované problematiky, si autor vystačil s kompilací
literatury německy píšících autorů. Je škoda, že zde opomíjí práce především českých a polských historiků, kteří využívají archivní prameny zpřístupněné v postkomunistických zemích po roce 1989. Vyvaroval by se tak možná faktografických
nepřesností a zjednodušení, jako například v tvrzení, že v Československu byli
z transferu vyňati pouze antifašisté (s. 41), kteří v tomto ohledu ovšem netvořili ani
nejpočetnější skupinu. Vedle uznaných antifašistů, kteří nakonec opustili Československo ve zvláštních transportech, nebyly do transferu zahrnuty i další kategorie
německých obyvatel: takzvaní specialisté, tedy odborníci z různých oborů důležití
pro nerušený chod národního hospodářství, dále příslušníci národnostně smíšených
rodin, osoby vyjmuté z transferu cestou milosti, Němci židovského původu a v neposlední řadě i osoby, které byly zařazeny do nakonec nerealizovaných transportů
v roce 1947. Kromě toho se zde vyskytují i nepřesnosti terminologického rázu, jako
například označení „němečtí Češi“ (s. 369), jež se v českém vědeckém diskurzu
neužívá (je ovšem možné, že tento prohřešek spadá na vrub překladu). V charakteru zpracování úvodní části knihy se nepochybně odráží fakt, že Kossert sleduje
především situaci německého obyvatelstva nuceně vysídleného z území dnešního
Polska (což koresponduje s jeho převažujícím badatelským zaměřením), zatímco
německým vyhnancům z jiných zemí nevěnuje zdaleka tolik prostoru.
Hlavní část knihy podává celkem plastický obraz nesnadné situace vysídlených
osob v jejich nové vlasti. Autor dospěl například k závažnému zjištění, že Spojenci
se snažili urychlit jejich asimilaci, a proto na mnoha místech rozptylovali komunity
dřívějších obyvatel jedné obce do různých regionů v západních okupačních zónách.
Toto „organické splynutí s místním obyvatelstvem“ měl podpořit i zákaz spolčování
vyhnanců, vydaný okupačními úřady v roce 1946 (s. 107).
Jak se z Kossertovy práce dovídáme, nejčastěji byli nově příchozí rozmisťováni
na venkov či do malých měst. Místní obyvatelstvo je vnímalo jako cizorodý element,
odlišující se kulturně, religiózně i jazykově od jejich komunity. Stali se proto občany
druhé kategorie, stigmatizovanými bezdomovectvím a chudobou. Podle Kosserta vše
umocňovala v Německu zažitá stereotypní konstrukce osob „z Východu“, radikalizovaná nacistickou ideologií, jež mezi nimi vytvářela kategorii „podlidí“. Vyhnanci
tak byli pejorativně označováni jako „kočující cikáni“, „bezdomovci“ a „asociálové“ (s. 59). Také dotazníkové šetření provedené na počátku roku 1949 v bizonii
poukazovalo na špatné vztahy mezi místním a přistěhovalým obyvatelstvem. Přistěhovalci byli vnímáni jako arogantní, staromódní, lhostejní a nespokojení. Obdobně
negativní charakteristiky přisuzovali i vyhnanci starousedlíkům, když je označovali
jako sobecké, bezcitné a lakomé. Jiný výzkum podniknutý ve stejném roce ukázal,
že dvaaosmdesát procent vyhnanců toužilo po návratu do své původní vlasti, a tento
trend se i v dalších letech měnil velice pozvolna.
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Kossert popisuje také snahu nově příchozích obyvatel přizpůsobit se novému prostředí. Ovšem odlišný dialekt vyhnanců ihned prozradil jejich původ a vedl k sociální
exkluzi této skupiny. V padesátých a šedesátých letech pak ve Spolkové republice
Německo vznikala vyhnanecká sídliště a satelity, v nichž se místní obyvatelé vraceli ke svým tradicím a obyčejům a znovu vytvářeli svou původní identitu. Názvy
zdejších ulic často nostalgicky odkazovaly na krajinu původního domova: Weinland
(Vinný kraj), Haferland (Kraj ovsa), Altes Land (Stará země) a podobně. S tím kontrastovala pejorativní označení těchto osad a sídlišť v řeči starousedlíků: například
Nové Polsko, Nová Korea, Mau Mau, Bolševikovo, Barákovo.
V poválečném Německu ovšem najdeme i nově založené obce, jako například
lokalitu Neugablonz (Nový Jablonec), vystavěnou v Bavorsku v roce 1952, kam se
uchýlili původní jablonečtí obyvatelé, kteří zde dále provozovali sklářské a šperkařské řemeslo. Obdobně se obnovilo hrnčířství ze slezského Bolesławce (Bunzlau,
Boleslavec) či výroba různých původních produktů, jako byly bezlepkové a diabetické výrobky firmy Schneekoppe (Sněžka), bylinný likér Stondsdorfer, pocházející
z dnešního Staniszowa v Polsku, nebo sladké oplatky odkazující na původní karlovarskou výrobu. Andreas Kossert také přináší etnograficky zajímavé postřehy, když
píše o uchovávání různých kulturních specifik vyhnanců. Dokládá to na příkladu
gastronomie a stravovacích návyků. Vyhnanci přinesli do Německa dříve neznámá
jídla, jako kynuté knedlíky, noky či české buchty. Nedílnou součástí krajanských
srazů na každoročně pořádaných Sudetoněmeckých dnech je také nabídka koláčů (Kolatchen), palačinek (Palatchinken) a podobně.
Značnou pozornost věnuje autor také otázce zachování kulturního dědictví vyhnanců, o což se snaží především různá krajanská sdružení. Již v době platného
zákazu sdružování vyhnanci toto opatření obcházeli a začali zakládat první krajanské organizace, většinou nepolitického charakteru za účelem pomoci lidem v nouzi.
Jak se toto omezení v letech 1948 až 1950 postupně rušilo, vznikaly již legálně
v hojném počtu různé vyhnanecké spolky a sdružení. Primárně to byly svépomocné
organizace, jež měly řešit nejtěžší sociální a materiální strádání těchto lidí a pomáhaly při vyřizování podpor a hledání rodinných příslušníků. Autor blíže představuje
různá vyhnanecká krajanská sdružení a jejich vývoj. Mezník v něm znamenalo
v roce 1957 spojení jednotlivých sdružení pod záštitou Svazu vyhnanců – Spojených krajanských sdružení a zemských svazů (Bund der Vertriebenen – Vereinigte
Landsmannschaften und Landeverbände, BvD), který se úspěšně angažoval ve věci
vyrovnávání materiálních břemen vyhnanců. Naproti tomu ale bez úspěchu zůstala
jeho „politika domoviny“ (Heimatspolitik). Jak autor vysvětluje, bylo to z důvodu
neschopnosti svazu obhájit pozici bojovníka za lidská práva a vyvrátit obavy z revizionistických tendencí. Roli hrála i tehdejší zahraniční politika Spolkové republiky,
která se utvářela zejména v závislosti na Spojených státech (s. 189). Především
v generaci, jež měla přímou zkušenost s nuceným vysídlením, se ztráta domova
přetavila v kolektivní trauma, které se stalo také základem její kolektivní paměti,
a nevyhnula se mu ani postupná politická instrumentalizace. Traumatizující sdílená
zkušenost „odsunu“ se ve Spolkové republice stala pojítkem členů této specifické
generace a jejich vzájemného porozumění.
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Oproti tomu na území Sovětské okupační zóny Německa a později Německé demokratické republiky se téma vyhnání a nuceného vysídlení stalo, jak upozorňuje
Kossert, veřejným tabu a vzpomínání zůstalo na dlouhou dobu soukromou záležitostí. Vyhnancům v NDR byl odepřen status oběti a vládnoucí moc je označovala
za přesídlence. Autor píše, že „vyhnanci měli na svou vlast zapomenout, uznat,
že nesou obzvlášť těžkou vinu, za kterou pykají ztrátou vlasti“ (s. 263). Vedle záměrného zamlčování paměti „odsunu“ a bývalé domoviny byla ve východoněmeckém státě také prosazována nucená asimilace imigrantů a mezi represivní praktiky
uplatňované vůči této skupině obyvatel patřil zákaz shromažďování nebo zpěvu
krajanských písní. Jakýkoli odkaz na minulost, například i užití původního německého názvu obce ze staré vlasti, mohl být důvodem k podezření z revanšismu
a případné perzekuci. Přesto až do roku 1961 vyhnanci z Východního Německa tajně
navštěvovali krajanské srazy v Západním Berlíně a také pořádali nelegální srazy
krajanů přímo na území NDR, kdy se oblíbeným místem setkávání stala například
zoologická zahrada v Halle. Po pádu železné opony pak mnohé postižené osoby
z bývalé NDR využily možnosti přidat se k vyhnaneckým organizacím na Západě
nebo v nových spolkových zemích zakládaly vlastní krajanské svazy.
Ovšem ani v Západním Německu nebylo v prvních letech po válce vítané veřejně
formovat paměť „odsunu“. Kossert v knize hovoří o lhostejnosti poválečné generace
k osudu vyhnanců, k jejich bolesti a smutku. Nutno ovšem dodat, že atmosféra
po válce v Německu nebyla obecně vzpomínání nakloněna. Německá kulturoložka
Aleida Assmannová vysvětluje, že charakter této doby byl ryze moderní a vše mělo
směřovat k budoucímu pokroku; možná právě proto nevznikl diskurzivní prostor,
v jehož rámci by se odehrávalo aktivní zpracování traumatických vzpomínek. 6
Po válce tak vznikla „koalice ticha“, tedy generace svědků, jež nebyla ochotna hovořit o své minulosti.7 Z veřejného prostoru tak byla eliminována i paměť „odsunu“.
Dokládají to mimo jiné výsledky empirického šetření z roku 2003, které ukázaly,
že němečtí občané vědí o nuceném vysídlení svých krajanů velice málo a počet
vysídlenců značně podhodnocují.
Neméně zajímavě autor přibližuje individuální rozměr vyhnaneckého traumatu. Uvádí zde data z výzkumu traumatických zážitků vyhnanců, z nějž vyplynulo,
že tři čtvrtiny respondentů zažily náhlou ztrátu rodinného příslušníka odtržením
nebo násilnou smrtí. Dvaašedesát procent dotázaných vykazovalo intruzivní symptomy, u čtvrtiny byl diagnostikován částečný posttraumatický stresový syndrom,
v pěti procentech případů byl tento syndrom plně rozvinutý. Kossert na příkladu
6
7

Datum narození je naše jediná historická výbava... Rozhovor s Aleidou Assmannovou o historické paměti, kolektivním zapomínání a politice. In: Dějiny a současnost, roč. 30, č. 4
(2008), s. 18–20.
Jako „koalici ticha“ označuje německý sociolog Bernhard Giesen generaci, jejíž žitou zkušeností bylo trauma druhé světové války, protože nebyla schopna zpracovat svou nacistickou minulost. Až s nástupem nové generace 60. let je spojeno prolomení tohoto mlčení
a nastává vnější zpracování traumatu pachatelů. (Srv. GIESEN, Bernhard – SCHNEIDER,
Christoph: Tätertrauma: Nationale Erinnerungen im öffentlichen Diskurs. Konstanz, UVK
Verlagsgesellschaft GmbH 2004.)
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dalších šetření dokládá, že nezpracovaná psychická traumata ovlivňovala i následující generaci vyhnanců. V jejich podvědomí se internalizovala poselství rodičů,
jako například že se nemají stát obětmi, nesmějí ztratit svůj majetek nebo že toho
musí mnoho dokázat, aby se rodičům nahradila jejich ztráta. Tato tvrzení autor
obohacuje vzpomínkami pamětníků z oné druhé vysídlenecké generace.
Důkazem zmíněné internalizace je i vznik Kossertovy práce. Sám autor je potomkem německých prarodičů nuceně vysídlených z bývalého východního Pruska,
a právě tato životní historie rodiny ovlivnila jeho badatelské zaměření. V knize je
jasně cítit autorova osobní zainteresovanost, což se v některých případech zdá být
na úkor celkové objektivity textu. Za svůj hlavní cíl Kossert pokládá především „horovat za nový, nepokřivený a neideologický pohled na události“ (s. 430). Do jisté
míry se to autorovi podařilo. Jeho publikace opravdu předkládá relativně nový,
a především ucelený pohled na poválečný osud vyhnanců, což je podle mého názoru
její největší hodnota. Bohužel se však přitom autor nevyhnul ani jistému zjednodušování, paušalizaci a tendenční interpretaci. Odbourává sice mýtus o úspěšné
integraci, jež byla navenek deklarována, sám však vytváří schematický obraz „dobrých vyhnanců“ a těch druhých, „zlých Němců“. Je nepochybné, že být vyhnancem
znamenalo být nositelem stigmatizovaného typu sociální identity. Je ovšem neméně
důležité si uvědomit, že situace ve zničeném a zbídačeném poválečném Německu
nebyla jednoduchá ani pro původní zdejší obyvatelstvo, což jistě přispívalo k negativnímu vnímání imigrantů.
Vyzvednout si zaslouží široká škála pramenů, z níž Kossert při zpracování látky
čerpal. V textu odkazuje na výzkumy a studie z oblasti historiografie, sociologie,
etnografie, psychologie či psychiatrie. Bohužel však nevychází z žádného vlastního, ať již archivního či orálněhistorického výzkumu, což by pro výsledek bylo
jistě přínosem. Důležité místo v autorově líčení zaujímají též písemné vzpomínky
pamětníků. Právě zde bych však očekávala také kritickou reflexi, s jakými problémy
se vědec při práci s materiálem biografické povahy potýká.

Recenze

Důstojný pokračovatel velkého otce
Politická biografie Prokopa Drtiny
Jakub Rákosník

KOUTEK, Ondřej: Prokop Drtina: Osud československého demokrata. Praha, Ústav
pro studium totalitních režimů – Vyšehrad 2011, 435 stran.
Jako důstojného pokračovatele velkého otce označil Ondřej Koutek v závěru své
biografie Prokopa Drtinu, jakkoli otec František, klíčový český filozof počátku dvacátého století, zesnulý v roce 1925, sehrává v jeho vyprávění jen okrajovou úlohu.
Pohnuté osudy jeho syna Prokopa svádějí k sentimentalitě, které se autor usilovně
snaží ve svém vědeckém pojednání vyvarovat. V tomto smyslu také v úvodu knihy
konstatuje: „Přiznávám, že mě osobnost Prokopa Drtiny zaujala, nicméně smyslem
této práce nemá být nějaká apologie.“ (s. 9) Této spisovatelské maximy se také přidržuje s takovou důsledností, že jen stěží na některém místě knihy nalezneme jeho
subjektivní vklad v podobě, kdy jako interpret minulosti hodnotí význam a smysl
skutků tehdejších aktérů. Ústupek činí pouze v případě „Vítězného února“, kdy se
kriticky zamýšlí nad postupem nekomunistických stran. Ztotožňuje se s obvyklým
tvrzením o nedostatečně připraveném a nekoordinovaném postupu nekomunistů
a rezignuje na jakékoli promýšlení dalších možných vývojových alternativ. Nejenže
je Ondřej Koutek obezřetný vůči jakýmkoli hodnocením, podobně zachází i s kontrafaktuálními úvahami. Za zvláštní pozornost v tomto směru stojí dva takové, jinak
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zcela ojedinělé pokusy. Zaprvé to je zvažování možnosti, že by národní socialisté
rezignovali na předsednictví Ústavodárného národního shromáždění v roce 1946,
což by jim umožnilo získat další ministerské křeslo, které jim pak osudově chybělo
v únoru 1948, zatímco parlament byl tehdy kompletně vyšachován ze hry (s. 227).
Zadruhé je to pak autorova úvaha nad tím, co by se stalo, kdyby se bývalo Drtinovi
podařilo po komunistickém převratu emigrovat. Jakkoli lze mít oprávněné pochybnosti, Koutkova spekulace na straně 356 přinejmenším stojí za další promýšlení.
Na uvedeném místě píše: „Pokud by se hypoteticky Drtinův únos přece jen zdařil, patrně by to výrazně ovlivnilo dějiny poúnorového exilu. Prokop Drtina totiž
zosobňoval boj za spravedlnost proti komunistickému bezpráví. Měl také nemalé
předpoklady stát se určitým sjednocujícím prvkem, jenž by napomohl překlenout
spory rozdělující poúnorový exil.“
Autor prokazuje širokou znalost pramenů a literatury, kterou osvědčuje v důkladném poznámkovém aparátu, jímž je práce opatřena. I proto by bylo navýsost
žádoucí, kdyby svou práci obohatil širšími úvahami o kontextu, v němž Drtina
působil. Tematicky úzké vymezení redukující se striktně na Drtinovu životní pouť
a jeho politické aktivity vede k tomu, že řadu věcí si musí čtenář domýšlet. Asi
nejlépe je to vidět na vrcholném období Drtinových politických aktivit, tedy v pojednání o třetí republice. Z autorových postřehů lze jen dovozovat, jak málo tehdejší
nekomunisté, respektive přinejmenším konkrétně Drtina, rozuměli svým politickým soupeřům a jak nekonzistentní byl jejich taktický postup. Autor na základě
pramenů uvádí, že Drtina byl velmi nespokojen s výsledky moskevských jednání
z března 1945, kde byly dojednány parametry poválečného lidovědemokratického
režimu, a oprávněně dovozuje, že Drtina „doufal, že jednotným a promyšleným
postupem nekomunistických sil bude ještě po válce možné zachránit demokracii
v Československu“ (s. 159). Z následujících subkapitol je pak zřejmé, nakolik se
národní socialisté i Drtina sám ve vztahu ke svým partnerům, v největší míře pak
vůči slovenským demokratům, prohřešovali proti této maximě. Důsledně začali
tuto politickou linii uskutečňovat teprve po krachu jednání v Moskvě o přistoupení
k Marshallovu plánu v červenci 1947 (s. 289).
Jak málo Drtina věděl o skutečném fungování světového komunistického hnutí,
můžeme usuzovat ze tří Koutkových nenápadných postřehů. Zaprvé to byly jeho
zážitky z cestování vlakem přes Ukrajinu v listopadu 1944. Ve svých pamětech
k tomu později bezděky poznamenal: „My jsme to tehdy ovšem přičítali výlučně
válce, méně nebo vůbec ne sovětskému hospodářství a jeho systému.“ (s. 152) V tom
ovšem Drtina rozhodně nebyl sám. Zadruhé to bylo jeho rozčarování z faktu, že
během jejich moskevského pobytu Klement Gottwald tajně separátně vyjednával se
Stalinem a že z něho měl zřejmý strach (s. 281). Třetí indicie pochází až z roku 1952,
kdy Drtina začal být při výsleších ve vězení dotazován na tajné kontakty Otto Šlinga či Rudolfa Slánského s národními socialisty. Domníval se prý proto tehdy, že
v zemi došlo k nějakému převratu a vládnou fašisté, kteří začali likvidovat jednotlivé komunistické funkcionáře (autor zde, navzdory svému poctivému odkazování
na prameny, zrovna neuvádí zdroj – s. 362). Na druhou stranu je nutné uznat, že
Koutkovo střízlivé oproštění od jakýchkoli souvisejících reflexí zajišťuje čtenářsky
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přijatelný rozsah knihy. Střízlivost a solidnost autorovy práce se projevuje i v tom,
že rezignuje na hledání jakýchkoli pikanterií a „drbů“ ze soukromého života. O Drtinově manželství, které s ohledem na jeho osudy jistě bylo vystaveno řadě zkoušek,
jen diskrétně poznamenává, že „procházelo v některých etapách jejich společného
života nelehkými obdobími a po jistou dobu poznamenalo jejich vztah i partnerské
odloučení“ (s. 29). Zcela také rezignuje na pokus o přímý psychologický portrét
zkoumané postavy, jakkoli jistě není bez zajímavosti, že Drtina ve chvílích obou
velkých politických tragédií svého života (v září 1938 a únoru 1948) jako řešení
zvažoval sebevraždu; ve druhém případě ji také spáchal, byť neúspěšně. Podobně
vzbuzuje otazníky Drtinovo sepsání závěti před cestou do Moskvy v létě 1947,
s temnou a těžko interpretovatelnou poznámkou, že tak činí pro případ, kdyby se
mu „stalo neštěstí při cestě do Moskvy“ (s. 279).
Autorovi lze také vytknout, že na některých místech knihy čtenáře zahlcuje
záplavou jmen, aniž by třeba alespoň v poznámce stručně uvedl, o koho se jedná (srv. s. 39 a 120). Kniha jinak totiž má zjevnou ambici nebýt jen četbou historiků, kterým jsou zpravidla uváděná jména známa. Naopak autor zaslouží ocenění
za snahu o faktografickou přesnost. Lze sice narazit na zjevné omyly, jako když tvrdí
o Rudolfu Smetánkovi, že byl poslancem za Ligu proti vázaným kandidátkám, která
v době výkonu jeho mandátu již dávno neexistovala (s. 106), avšak tato nepřesnost
zdá se být v jeho textu pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo.
Kniha je, jak už to bývá u biografií obvyklé, důsledně chronologicky členěna.
Je také pochopitelné, že se v jejím ději proměňuje rytmika plynutí času. U významných mužů, kteří byli veřejně aktivní jen po část svého života, je nevyhnutelné, že
vyprávění o některých životních etapách i z důvodu menšího množství relevantních pramenů má rychlejší tempo. Důslednou chronologickou linii nenarušuje ani
zařazení subkapitoly nazvané „Příběh memoárů“ do poslední kapitoly, protože
do biografického líčení z hlediska časového organicky zapadá. Není nijak překvapující, že právě Drtinovy monumentální paměti jsou autorovi klíčovým pramenem.
Využívá je především pro zachycení Drtinovy reflexe jednotlivých událostí. Bylo by
jistě prospěšné a zvýšilo by to vyváženost textu, kdyby v některých případech byla
tato memoárová interpretace více konfrontována s perspektivou dalších pamětníků.
Ondřej Koutek svou knihu důsledně koncipoval jako standardní biografii politika. Ačkoli poměrně rozsáhle referuje o jeho rodovém původu a vztazích v širší
rodině, některé nepochybně dostupné informace zde nenalezneme. Jistě by si větší pozornost zasloužilo rozpracování životní úrovně Drtinovy domácnosti. O této
věci se v knize dočteme jen zcela nahodile (poněkud více jen pro období po jeho
propuštění z vězení po amnestii z roku 1960). Zajímavé jsou také autorovy (ovšem
nahodilé) postřehy o fungování klientelismu v české společnosti. Mladý Drtina se
zjevně čistě díky protekci a otcovým konexím vyhnul v závěru první světové války
narukování do císařské armády (s. 20). Přemysl Šámal, blízký otcův přítel, pak pro
něho získal pracovní uplatnění na finanční prokuratuře v Praze v roce 1924, stejně
jako později v roce 1930 i místo v Kanceláři prezidenta republiky.
Je velmi snadné psát z pozice kritika, co by mohlo a mělo být v recenzované
knize. Výše uvedené námitky by neměly zastřít skutečnost, že autor napsal kvalitní
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biografickou práci, argumentačně vyváženou a opřenou o reprezentativní soubor
pramenů a literatury. Je to jistě i nepočetnost obdobně důkladných biografií věnovaných čelným osobnostem české politiky dvacátého století, co znesnadňuje studium
českých elit nejen jako jednotlivců, nýbrž jako sociální skupiny. Ondřej Koutek se
neprofiluje jako sociální historik a nepředsevzal si pojmout Prokopa Drtinu ve svém
vyprávění jako lidský typ reprezentující určité společenské milieu. Zajímal jej jako
jedinečná historická postava, a proto také vytvořil v dobrém smyslu toho slova
solidní pozitivisticky pojatou politickou biografii, která zasluhuje být oceňována
jako velmi zdařilý historiografický debut mladého autora.

Recenze

Biografie Sidonie Nádherné
jako zrcadlo doby
Milena Lenderová

WAGNEROVÁ, Alena: Sidonie Nádherná a konec střední Evropy. Z němčiny přeložil
Vratislav Slezák. Praha, Argo 2010, 214 stran.
Postava baronky Sidonie Nádherné z Borutína, jejíž životní dráha byla vyměřena
lety 1885 až 1950, není rozhodně v českém prostředí neznámá. Po studiích Jiřího
Tywoniaka, Lubomíra Sršně či Jaromíra Loužila (analyzoval korespondenci, kterou
si Nádherná vyměnila s památkářem Václavem Wagnerem),1 po beletrizovaném
životopise Otto Janky (jmenujeme-li jen ty významnější)2 vyšla v roce 2000 práce

1

2

Viz TYWONIAK, Jiří: Janovický zámek v kulturních dějinách. Praha, Nadace Společnosti
Rainera Marii Rilka 1994; SRŠEŇ, Lubomír: Vztah Maxe Švabinského k Sidonii Nádherné
a k jejím bratrům ve světle písemných a ikonografických pramenů. In: Sborník Národního
muzea, řada C, č. 41. Praha, Národní muzeum 1996, s. 1–104; LOUŽIL, Jaromír: Der Lebensabend der Sidonie Nádherný von Borutin in ihren Briefen an Václav Wagner. In: WZ-Halle, roč. 41, č. 1 (1992), s. 19–29.
JANKA, Otto: Nádherná Sidonie: Příběh poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice. Praha, Národní muzeum 1998.
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Roberta Saka a Zdeňka Bezecného Dáma z rajského ostrova.3 Zdařilá kniha vzbudila
zasloužený ohlas a vedla k nebývalému vzestupu zájmu o tuto ženu, o čemž svědčí
množství odkazů, jež jsou k dispozici na kterémkoli internetovém vyhledávači,
stejně jako několik rozhlasových a televizních pořadů realizovaných v posledním
desetiletí.4 Sidonie Nádherná, představitelka rodiny nobilitované koncem třicátých
let 19. století (roku 1865 byl jejím členům predikát „šlechtic“ změněn na „rytíře“,
na konci století se Nádherní z Borutína stali „svobodnými pány“), oprávněně žije
v povědomí české i evropské kulturní veřejnosti jako přítelkyně básníka Rainera
Marii Rilka a spisovatele a novináře Karla Krause, jako bytost neodmyslitelně spojená se zámkem ve Vrchotových Janovicích a jeho rozsáhlým parkem.
Zatím poslední životopis Sidonie Nádherné vydala spisovatelka a publicistka
Alena Wagnerová, mimo jiné autorka i česky vydaných biografií novinářky Mileny
Jesenské a příslušníků rodiny Franze Kafky nebo knihy o německých antifašistech
z meziválečného Československa.5 Životopis vyšel nejprve německy,6 o sedm let
později se jej pak ujalo nakladatelství Argo v překladu Vratislava Slezáka (verše Karla
Krause přeložila Michaela Jacobsenová). Wagnerová pro české vydání text přehlédla
a doplnila o některé nové poznatky. Třebaže primárním cílem její práce bylo zasadit
život Sidonie do jasně ohraničeného prostoru Vrchotových Janovic – místa ležícího
„ve staré kulturní krajině, která jako by byla obrazem celých Čech“ (s. 11), místa,
v němž mladá baronesa a posléze dospělá baronka Nádherná prožila nejdelší a většinou šťastné období svého života – autorka vytčený chronologický a topografický
rámec na mnoha místech překračuje. Oprávněně: jde přece o střední Evropu, k níž
hlavní postava knihy neodmyslitelně patřila. Životopis Sidonie Nádherné dovádí
Wagnerová až do smutného konce, do jejího odchodu do Anglie po komunistickém
převratu v roce 1948, kde jako emigrantka o dva roky později ve věku šestašedesáti
let umírá. Tím zároveň vymřela janovická větev rodu.
Alena Wagnerová představuje svou protagonistku jako neobyčejně zajímavou
ženu, jež vstoupila do evropského kulturního povědomí původně coby adresátka
dopisů Rainera Marii Rilka a Karla Krause. Jak přitom upozorňuje, ve vydáních
jejich korespondence byly akcentovány osobnosti mužů-literátů;7 teprve nedávná
edice dopisů, jež si Sidonie vyměňovala s Rilkem, tento zažitý úzus změnila (od-

3
4
5

6
7

SAK, Robert – BEZECNÝ, Zdeněk: Dáma z rajského ostrova: Sidonie Nádherná a její svět.
Praha, Mladá fronta 2000.
Viz alespoň dokumentární film režiséra Josefa Platze Baronka Sidonie Nádherná aneb Konec
šlechty v Čechách, který uvedla Česká televize v roce 2004.
WAGNEROVÁ, Alena: Milena Jesenská. Praha, Prostor 1996; TÁŽ: V ohnisku nepokoje: Hermann Kafka a jeho rodina. Praha, Prostor 2003; TÁŽ: A zapomenuti vejdeme do dějin: Němci
proti Hitlerovi. Životní příběhy německých odpůrců nacismu v Československu. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010.
TÁŽ: Das Leben der Sidonie Nádherný: Eine Biographie. Hamburg, Europäische Verlagsanstalt 2003.
Viz např. KRAUS, Karl: Briefe an Sidonie Nádherný von Borutin: 1913–1936, 2 sv. Ed. Friedrich Pfäfflin. Göttingen, Wallstein 2005.
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razilo se to už v rovnocenném postavení obou jmen v titulu knihy).8 Wagnerová
jako první z biografů Sidonie Nádherné reflektuje osobnost baronky z aspektu
proměn feminismu: fáze, která se na Západě zformovala na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let minulého století, skoncovala s radikálními formami tohoto hnutí
a zdůraznila místo a postavení žen v kontextu nově uchopených kulturních dějin.
Sidonie Nádherná, jejíž život hluboce poznamenaly všechny proměny a katastrofy,
které ve dvacátém století postihly střední Evropu, od rozpadu Rakousko-Uherska
přes nacistickou okupaci po komunistický převrat, je skutečně pozoruhodná nejen svou výjimečnou inteligencí, talentem, empatií ve vztahu ke všemu živému či
půvabem, ale především vytrvalým úsilím, s nímž si tato na první pohled křehká
bytost hledala své místo a poslání v měnící se společnosti.
Jak napovídá prolog i bibliografický seznam na konci knihy, autorka pracovala
s několika typy pramenů – těžila z veřejných i soukromých archivů, kde se v prvé
řadě obracela k pramenům osobní povahy, využívala editované zdroje a také neopomněla prameny orální, když vyzpovídala žijící pamětníky. Bohatá fotodokumentace,
propojená s textem, jí přitom umožnila faktografii zakotvit vizuálně. Díky širokým
znalostem české i německé literatury se vztahem k hlavní aktérce, osobnostem
vstupujícím do jejího života, poměrům a událostem tvořícím jeho kulisy a určujícím
jeho směr se jí podařilo zasadit barončiny osudy do kontextu středoevropských
kulturních a politických dějin. Struktura knížky ctí biografickou metodu: sleduje
život hrdinky od narození (s hlubokou retrospektivou rodového backgroundu) přes
dospívání (s nezbytnou formativní cestou do Paříže) a dospělost (poznamenanou
rozhodujícími vztahy a rostoucí odpovědností za rodový majetek) do stáří. Narozdíl
od předchozích biografií Wagnerová významnou pozornost věnuje dětství Sidonie,
tomu „bezstarostnému času“, a jejím vztahům k bratřím (prozraďme, že při psaní
knihy vzbudila pozornost autorky dochovaná korespondence a deník nešťastného
Jana (Johannesa) Nádherného, jejichž edice by se na knižních pultech měla objevit
do nevidět) i dětským přátelům. Epilog knihy pak líčí dramatické osudy zámku,
jeho zařízení a zahrady od září 1948, poté co je majitelka opustila. Její život končí
pro československé soudy až dva roky po její smrti: v roce 1952 bylo zastaveno
trestní řízení pro svévolné opuštění republiky vzhledem „k smrti obviněné“ (s. 189).
Co do možností, jež biografická metoda nabízí, kombinuje autorka přístup
heroický (tématem biografie je hrdina – v tomto případě hrdinka – dostávající
se do konfliktu s osudovými silami ničícími střední Evropu) s přístupem hermeneutickým (zobrazovaná postava přispívá k porozumění struktury lidského bytí
ve světě, je zachycována v určitém historickém a sociálním kontextu).9 Wagnerová
tak respektuje zásadu, že se každá osobnost formovala (a formuje) interakcí se
svým okolím, že ke svému vývoji potřebovala (potřebuje) výměnu formativních
8
9

RILKE, Rainer Maria – NÁDHERNÝ, Sidonie von Borutin: Briefwechsel 1906–1929.
Ed. Joachim W. Storck ve spolupráci s Waltraud a Friedrichem Pfäfflinovými. Göttingen,
Wallstein 2007.
Viz DOSSE, François: Le pari biographique: Écrire une vie. Paris, La Découverte 2005 a 2011,
s. 9 a 213.

218

Soudobé dějiny XX / 1–2

zkušeností. Smyslem biografické metody je víc než rekonstrukce života zkoumané osoby. Na příkladu života a působení určitého jednotlivce, popřípadě skupiny
osob, je možné charakterizovat danou historickou skutečnost, vztah či úsek dějin.
Byť při tomto přístupu vyvstává otázka podílu individuálního charakteru na jedné
a vnějších podmínek na druhé straně v utváření osobnosti, nelze popřít, že skrze
příběh konkrétního člověka poznáváme strukturu společnosti, její politické zřízení
i každodenní život, vzdělanost a její meze, ekonomiku, sociální strategie, mentalitu.
Postava vybraná jako téma hermeneuticky pojatého biografického bádání je sondou
do života společnosti v daném období; její tužby, chování, názory, snahy i trápení
vyjadřují obecnější tendence a vazby.
V tomto smyslu nezůstala Alena Wagnerová své hrdince, mimořádné osobnosti
Vrchotových Janovic i střední Evropy, nic dlužna.

Recenze

Ze spojenců protivníky
O československo-italských vztazích mezi válkami
Miroslav Šepták

HOUSKA, Ondřej: Praha proti Římu: Československo-italské vztahy v letech 1922–1929.
(Fontes, sv. 3.) Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2011, 214 stran.
Třebaže česká a slovenská historiografie dosáhly v posledních letech při výzkumu
dějin mezinárodních vztahů řady pozoruhodných výsledků, nadále zde existují
zásadní mezery. Jedním z pomyslných „bílých míst“ jsou z hlediska zahraniční
politiky první republiky významné diplomatické vztahy mezi Československem
a Itálií. Ústřední otázkou nadále zůstává, proč válečné spojenectví brzy přerostlo
ve vzájemné podezřívání a nedůvěru. Do nedávné doby existovaly pouze dva stručné
přehledy o politických vztazích mezi Prahou a Římem, které na velmi omezené ploše
logicky nemohly postihnout dynamický vývoj vzájemné (ne)spolupráce.1 Zásadní
1

Srv. LEONCINI, Francesco: Italien und die Tschechoslowakei 1919–1939. In: BOSL, Karl (ed.):
Gleichgewicht – Revision – Restauration: Die Außenpolitik der Ersten tschechoslowakischen
Republik im Europasystem der Pariser Vorortverträge. München – Wien, Oldenbourg 1976,
s. 337–353; CACCAMO, Francesco: Československo v italské zahraniční politice dvacátých
let, 1–2. In: Střední Evropa: Revue pro středoevropskou kulturu a politiku, č. 82 (1998),
s. 109–117; č. 83, s. 79–90.
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slabina dosavadního bádání spočívala v nedostatečné reflexi nevydaných pramenů,
především československé a italské provenience.
Recenzovaná monografie mladého historika a publicisty Ondřeje Housky navazuje
na autorovy dílčí studie, v nichž rozebíral různé aspekty československé zahraniční
politiky ve dvacátých letech minulého století.2 Časově ji autor vymezil lety 1922
až 1929. První mezník zvolil s ohledem na nástup fašistů k moci v Itálii, druhý má
souvislost s neprodloužením vzájemné smlouvy o srdečné spolupráci, čímž vztahy
obou zemí pozbyly jakékoli smluvní báze.
Houska zvolil formu popisné případové studie s diachronním přístupem k historickému vývoji, tedy v podstatě metodu tradičně pojímaných dějin mezinárodních
vztahů. Tento přístup je sice neprávem čas od času kritizován za svou „přežilost“
a „suchopárnost“, jedná se však nadále o nosný způsob, jak dosáhnout nové vědecké interpretace – zvlášť když autor pojímá téma narozdíl od dosavadní odborné
literatury jako plnohodnotnou vztahovou studii, a nikoli pouze jako československý
pohled na italskou politiku.
Práce je členěna na úvod, sedm kapitol a závěr. Hned v úvodu podává mladý
badatel přehled relevantní odborné literatury a pramenů, prokazuje jejich spolehlivou znalost a nastavuje tak vysokou laťku. První kapitola je stručným nástinem
italsko-československých vztahů od skončení první světové války do nástupu fašistů
k moci. Praha poměrně brzy po válce začala dávat přednost spolupráci s Paříží před
Římem, neboť v ní oprávněně spatřovala garanta proti případnému německému
tlaku. Již na versailleské mírové konferenci se ve vzájemných vztazích objevily
první třecí plochy. Hlavním dělítkem se pozvolna stával postoj k nově vzniklému
jihoslovanskému státu a uspořádání poměrů ve střední Evropě, především otázka
budoucího vývoje Rakouska. Jisté zlepšení československo-italského poměru přineslo období, kdy kormidlo diplomacie státu z Apeninského poloostrova převzal
Carlo Sforza, ten však pro svou strategii narovnání vztahů s nástupnickými státy
habsburské monarchie nezískal širší politickou podporu na domácí scéně. Lze tedy
2

Srv. především HOUSKA, Ondřej: Edvard Beneš a plán zavedení preferenčních cel mezi
Československem a Rakouskem v roce 1925. In: Moderní dějiny: Sborník k dějinám 19.
a 20. století, č. 12. Praha, Historický ústav AV ČR 2004, s. 125–152; TÝŽ: Československo,
Itálie a projekty k upevnění nezávislosti Rakouska v roce 1925. In: Český časopis historický, roč. 104, č. 2 (2006), s. 304–332; TÝŽ: Od Locarna do Tirany: Československo-italské
vztahy od října 1925 do listopadu 1926. In: KOVÁŘ, Martin – NÁLEVKA, Vladimír (ed.):
Dvacáté století 2006: Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2006,
s. 39–98; HOUSKA, Ondřej: Edvard Beneš a Benito Mussolini. In: DEJMEK, Jindřich –
LOUŽEK, Marek (ed.): Mnichov 1938: Sedmdesát let poté. Praha, Centrum pro ekonomiku
a politiku 2008, s. 197–209; HOUSKA, Ondřej: Československo-italská politická smlouva
z roku 1924. In: Český časopis historický, roč. 107, č. 1 (2009), s. 95–118; TÝŽ: Beneš, ten
„nevypočitatelný slovanský zednář“: Postoj Itálie k politice Edvarda Beneše ve střední Evropě a Podunají v letech 1927–1928. In: Acta Oeconomica Pragensia, roč. 17, č. 2 (2009),
s. 66–82; TÝŽ: Itálie a nové uspořádání ve střední a jihovýchodní Evropě ve dvacátých letech. In: DEJMEK, Jindřich (ed.): Zrod nové Evropy: Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha, Historický ústav AV ČR 2011, s. 305–320.
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souhlasit s autorovou tezí, že Itálie a Československo se již v prvních poválečných
letech staly spíše konkurenty než partnery a atmosféru spolupráce vystřídala oboustranná žárlivost a nedůvěra.
Druhá kapitola pojednává o vzájemných vztazích v prvním roce fašistické vlády.
Mussoliniho „pochod na Řím“ v říjnu 1922 nezpůsobil žádnou zásadní změnu,
naopak počáteční manévrování fašistů v mezinárodní politice, jež bylo typické
i pro předchozí liberální diplomacii, přineslo krátkodobé zlepšení. Zlom nastal až
s událostmi kolem takzvaného korfského incidentu, na jehož zásadní význam autor
narozdíl od dosavadního dějepisectví právem upozorňuje, protože poprvé naplno
odhalil politické a ideologické rozdíly mezi oběma zeměmi.
Pozadí vzniku československo-italské smlouvy z roku 1924 přibližuje třetí kapitola.
Motivace obou zemí k jejímu podpisu byly rozdílné. Zatímco Československo se
snažilo vyjít z určité izolace a vyvážit přílišnou vazbu na Francii, Itálie po podpisu
obdobného dokumentu s Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců chtěla posílit vlastní
vliv na politiku Malé dohody. Její další význam autor výstižně shrnul konstatováním,
že „československo-italská smlouva o srdečné spolupráci zůstala pouze na papíře
a nestala se základem pro vzájemné vztahy obou zemí“ (s. 67).
Čtvrtá kapitola ukazuje odlišné postoje obou států k rakouské otázce na příkladě
Benešova projektu z jara 1925. Československý ministr zahraničí tehdy navrhl vznik
preferenčního dvojbloku Praha–Vídeň, jenž se měl stát základem širšího uskupení
středoevropských států. Beneš ze svého plánu záměrně vyloučil Itálii, neboť předpokládal, že by Řím v jeho rámci získal dominantní postavení. Itálie ministrův zájem
odhalila a rozhodujícím způsobem přispěla k nezdaru plánu.
Pátou kapitolu považuji za nejzdařilejší; s pomocí italských archivních dokumentů
autor podrobně rozebírá málo známou, leč pro bilaterální vztahy významnou Zaniboniho aféru – pokus italského socialisty Tita Zaniboniho zavraždit Mussoliniho.
Houska se varuje odvážných a pramenně nepodložených hypotéz, jako profesionální
historik zachovává potřebný odstup. Výsledkem jeho věcného a střízlivého úsudku
je nanejvýš zajímavý závěr: částku tři sta tisíc franků poskytl Zanibonimu na podporu protifašistické činnosti československý sociální demokrat Gustav Winter; ten
však plnil roli pouhého prostředníka, poněvadž peníze s největší pravděpodobností
pocházely přímo z Hradu (s. 102).
Šestá kapitola přibližuje důsledky italské ofenzivy na Balkán od března do prosince 1926 se zvláštním zřetelem na růst napětí mezi Římem a Bělehradem. Italské
aktivity zaměřené proti jihoslovanskému státu, s jehož existencí se na Apeninském
poloostrově smiřovali jen velmi neradi a s krajní nevolí, totiž narušovaly v konečném důsledku rovněž stabilitu Malé dohody. Houska při analýze rostoucí italské
aktivity neopomíná zdůraznit fakt, že v polovině dvacátých let duce již zcela vážně
považoval válku za jediný prostředek k dosažení vlastních hegemoniálních cílů
a Československo zařazoval do tábora potenciálních nepřátel.
Sedmá kapitola pojednává o vzájemných vztazích na konci vymezeného období,
v letech 1927 až 1929. Všímá si zejména Benešova plánu na konsolidaci střední
Evropy, motivovaného obavami z italských aktivit v tomto regionu. Projekt předjímal
užší hospodářskou spolupráci na bázi preferenčních cel mezi Československem,
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Rakouskem, Maďarskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců,
perspektivně rovněž Řeckem a Bulharskem. Beneš konstruoval uvedený blok bez
aktivní účasti velmocí s cílem zabezpečit v něm vedoucí roli Československu. Itálie
opětovně ministrův plán odmítla a neváhala učinit mnohé k jeho ztroskotání.
V závěru knihy lze souhlasit s autorem, že Československo a Itálie v letech 1922
až 1929 nedokázaly najít základnu pro společnou politiku vůči střední a jihovýchodní Evropě. Spory mezi oběma zeměmi pramenily především z rozdílných zahraničněpolitických koncepcí. Zatímco Itálie byla až do nástupu nacistů v Německu
nejvýznamnějším protivníkem postversailleského statu quo, Československo se jej
snažilo udržet a posílit.
Houskovu monografii doplňuje obsáhlý poznámkový aparát, soupis hlavních zkratek, podrobný seznam použitých pramenů a odborné literatury, jmenný rejstřík
a anglické resumé. Faktograficky bohatý text rozhodně nenudí. Publicistické obraty
typu „čára přes rozpočet“ nebo „silná káva“ nepovažuji za nedostatek. Naopak,
mnohdy poměrně složitá jednání, rozhovory či motivace jednotlivých účastníků
tím dostávají „lidský“ rozměr. Nejsilnější stránku práce mladého badatele představuje pečlivá heuristika zahrnující v českém a slovenském prostředí unikátní
využití a vzájemnou konfrontaci nevydaných pramenů české, rakouské a italské
provenience. Z využitých fondů bych upozornil zejména na velmi zajímavé materiály deponované v římském Historickém diplomatickém archivu ministerstva
zahraničních věcí (Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri), kde
kromě pramenů k zahraničněpolitickému vývoji Československa lze nalézt mnoho
důležitého k vnitřnímu hospodářskému a sociálnímu vývoji první republiky.
Za jeden z podstatných přínosů monografie pokládám kritické hodnocení činů
Edvarda Beneše, jenž jako každý politik působil v reálném čase bez možnosti následného přehodnocení svých kroků, a proto se dopouštěl mylných odhadů. Někdy
přitom podléhal svému pověstnému optimismu, jako v případě sumarizace výsledků cesty do Itálie v srpnu 1923 (s. 37), hodnocení Locarna (s. 96), podcenění
významu italsko-maďarské smlouvy z roku 1927 (s. 149), iluzorního předpokladu
dobrovolného pozbytí doložky nejvyšších výhod pro Itálii v obchodních smlouvách
ze strany Francie a Velké Británie (s. 154) nebo při reakci na Mussoliniho projev
z jara 1928 (s. 170 n.). Jindy zase Benešův omyl vyplýval z přílišné důvěry v informace z italského opozičního tábora (s. 59) nebo od československého vyslance
v Římě Vlastimila Kybala (s. 64). Obdobně kriticky jako k Benešovi pak Houska
přistupuje k československým titulářům v Itálii Vlastimilu Kybalovi a Vojtěchu Mastnému, přičemž nezamlčuje jejich určité sympatie k fašistickému režimu, mylné
odhady situace či přehmaty (s. 32–34, 62 n., 138 n.).
V knize je rovněž naznačeno vedlejší téma se značným badatelským potenciálem – analýza Benešových pracovních metod. Ministr rád vysvětloval principy a motivy své politiky v dlouhých rozhovorech a vládu i podřízené informoval nanejvýš
stručně (s. 51, 58, 90). Pasáže o zákulisí diplomacie jednoznačně dodávají textu
na atraktivitě, protože poskytují čtenáři možnost nahlédnout „pod pokličku“ před
veřejností dlouho utajených procesů a postupů.
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Přestože je mé hodnocení pozitivní, v knize se vyskytují i určité nepříliš závažné
nedostatky. Autor bezpochyby bezpečně znalý problematiky by neměl zapomínat,
že po práci mohou sáhnout rovněž zájemci z řad širší veřejnosti, a měl by tak některé informace opatřit přinejmenším vysvětlující poznámkou. Bez dalšího udání
podrobností se například dočteme o obsazení Fiume (Rijeky) po první světové
válce pod vedením nacionalistického spisovatele Gabrieleho d’Annunzia (s. 23),
o nevoli, kterou v Itálii vzbudila takzvaná Lánská smlouva mezi Československem
a Rakouskem (s. 27), o Malé dohodě (s. 36), italském ministerském předsedovi
Antoniu Salandrovi (s. 63 n.) nebo o sporu o Husovy slavnosti (s. 128).
Při čtení knihy jsem se také nemohl ubránit dojmu, že plastickému vykreslení politických vztahů mezi Československem a Itálií chybí alespoň krátký exkurz
do ekonomických vztahů obou zemí. Nemá přitom samozřejmě smysl vypočítávat
objemy konkrétních obchodních komodit a unavit čtenáře nekonečným výčtem
číselných statistik. Tázání po italské hospodářské strategii ve střední Evropě a vůči
Československu by mohlo být ale v mnohém podnětné.3 Stojí za zvážení, zda by
autor nemohl v budoucnu napsat alespoň jednu kratší stať o vzájemném obchodněpolitickém poměru v meziválečné době.
Uvedené drobné připomínky nemohou v žádném případě snížit vysokou kvalitu
recenzované práce. Ondřej Houska prokázal velmi dobrou odbornou zdatnost a kritický přístup v hodnoceních. Výsledkem je precizní, faktograficky bohatá a čtivá
analýza, která úspěšně zaplnila jednu ze zásadních mezer ve zkoumání zahraniční
politiky první Československé republiky. Kniha mimo jakoukoli pochybnost naplňuje (autorem nevyslovenou, přesto ale logickou) ambici být spolehlivou bází pro
další bádání. Závěrem lze vyslovit přání, aby jeden z nejperspektivnějších badatelů
nastupující generace v dané oblasti měl v budoucnu možnost pokračovat ve svém
výzkumu a obohatil tak českou historiografii o další významné příspěvky k dějinám
mezinárodních vztahů v „krátkém“ dvacátém století.

3

Srv. RAFALSKI, Traute: Italienischer Faschismus in der Weltwirtschaftskrise (1925–1936):
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik auf der Schwelle zur Moderne. (Schriften des Zentralinstituts
für Sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin, sv. 45.) Opladen,
Westdeutscher Verlag 1984.
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ZMÁTLO, Peter: Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929–1932): Ľudáci a národniari
na ceste k spolupráci. Ružomberok, Verbum 2011, 368 stran.
Kniha slovenského historika Petera Zmátla je zajímavou sondou do dějin první
Československé republiky, podrobným vylíčením dramatických událostí na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století ve slovenském prostředí, ve kterých se prolínala politika, náboženství, hospodářství a kultura. V centru autorovy
pozornosti je činnost a vzájemné vztahy dvou nejvýznamnějších politických subjektů tehdejšího Slovenska – katolické Hlinkovy slovenské lidové strany (HSĽS)
a evangelické Slovenské národní strany (SNS), v jejichž čele stáli Andrej Hlinka
a Martin Rázus – v období „postupného zbližovania slovenských katolíkov v HSĽS
a evanjelikov v SNS, ktoré vyvrcholilo podpísaním Zvolenského manifestu v boji
za autonómiu Slovenska“ (s. 5).
Peter Zmátlo (1965) patří ke střední generaci slovenských historiků. Po studiu
historie a slovenského jazyka a literatury na Filozofické fakultě Prešovské univerzity absolvoval tamtéž doktorandské studium v oboru slovenské dějiny. V současné
době působí jako odborný asistent na katedře historie Filozofické fakulty Katolické
univerzity v Ružomberku. Ve svém výzkumu se specializuje na politické a kulturní
dějiny Slovenska první poloviny dvacátého století a na regionální dějiny východního Slovenska. K tématu první republiky již publikoval četné studie v odborných
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časopisech a sbornících1 a je rovněž autorem vysokoškolských skript Internet pre
študentov histórie.2
V recenzované publikaci se Peter Zmátlo s ohledem na bohatství archivního
materiálu rozhodl omezit svůj časový záběr pouze na období od podzimu 1929
do podzimu 1932, jehož mezníky zde tvoří parlamentní volby v říjnu 1929 a podepsání zmíněného Zvolenského manifestu. Jako zdatný vypravěč přitom plynule
a zasvěceně provází čtenáře těmito a dalšími událostmi, jako byl Tukův případ,
jmenování nového zemského prezidenta na Slovensku, boj za slovenské vysoké
školství, diskuse o nových Pravidlech slovenského pravopisu z roku 1931, obecní volby
v tomtéž roce nebo sjezd mladé slovenské inteligence v roce 1932. Právě tato doba
přivedla nejsilnější slovenskou stranu HSĽS z vládní koalice3 do tábora slovenské
opozice a zesílila její volání po autonomii. Za logickou a zároveň velmi podnětnou
považuji koncepci práce, kdy autor pohlíží na dobu první republiky optikou volebních období. Vzhledem k tomu, že parlamentní volby znamenaly vždy citelnou
změnu poměrů, lze každé volební období vnímat jako určitý specifický celek.
Zmátlova monografie je rozdělena do dvaceti kapitol, jejichž rozsah působí někdy
dosti disproporčně. Největší část knihy, věnovaná roku 1932, zaujímá pětasedmdesát
stran (s. 207–282), zato například pátá až sedmá kapitola mají po třech stranách.
V žádném případě ale nelze říci, že by kniha byla časově nevyvážená. Autor chronologicky přibližuje složité sbližování mezi slovenskými katolíky a evangelíky, spíše
však s ohledem na pragmatické prosazování slovenské autonomie než na křesťanskou blízkost obou církví, na jehož konci se podařilo na půdě autonomistického
programu sjednotit na podzim 1932 dva dosud svébytné proudy slovenské politiky, Hlinkovu slovenskou lidovou stranu a Slovenskou národní stranu. Svůj příběh
začíná Zmátlo před parlamentními volbami na podzim 1929, kdy se podrobně
zabývá procesem s poslancem HSĽS Vojtechem Tukou, jenž byl v tomto roce zatčen a odsouzen na patnáct let do vězení za špionáž ve prospěch Maďarska. Právě
v důsledku jeho uvěznění vystoupila Hlinkova strana 8. října 1929 z vládní koalice.
V následujících volbách ztratila na sto tisíc hlasů, zaznamenala ale také nástup
mladé generace politiků, jako byl Karol Sidor a Ferdinand Ďurčanský. Detailně
nechává autor nahlédnout do prostředí této strany, pro českého čtenáře bude pak

1

2
3

Viz např. ZMÁTLO, Peter: Dejiny Slovenskej ligy na Spiši. Kraków, Towarzystwo Słowaków
w Polsce 2007; TÝŽ: Česi v Levoči po roku 1918. In: CHALUPECKÝ, Ivan (ed.): Z minulosti
Spiša, roč. 17. Levoča, Spišský dejepisný spolok 2009, s. 153–186; ZMÁTLO, Peter:
Marmaggiho aféra v dobovej straníckej tlači na Slovensku. In: NEMEŠ, Jaroslav – PAPAJÍK,
David (ed.): Ružomberský historický zborník, roč. 3. Ružomberok, Katolícka univerzita
v Ružomberku 2009, s. 173–204; ZMÁTLO, Peter: Slovenská regionálna tlač na Spiši
v období prvej Československej republiky z pohľadu historika. In: CHALUPECKÝ, Ivan (ed.):
Z minulosti Spiša, roč. 15. Levoča, Spišský dejepisný spolok 2007, s. 121–162.
ZMÁTLO, Peter: Internet pre študentov histórie. Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku 2007.
Do československé vlády vstoupili v lednu 1927 členové HSĽS Jozef Tiso (1887–1947) a Marek Gažík (1887–1947) za široké podpory Jana Šrámka a Československé strany lidové.
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asi zajímavá především kapitola pojednávající o jejích vztazích k Československé
straně lidové na přelomu dvacátých a třicátých let.
Peter Zmátlo neváhá upozornit na mnohé chyby pražského centralismu ve zmíněném období první republiky, není ale nekritický ani k neúspěchům tehdejší slovenské
politiky, jako bylo zamítnutí druhého návrhu HSĽS na autonomii Slovenska, a snaží
se je zasadit do širšího rámce meziválečných slovenských dějin i autonomistických
snah ze dvacátých let. Jejich vyvrcholením byl Zvolenský manifest, přijatý za účasti
národní katolické i evangelické politické reprezentace a dalších patnácti tisíc Slováků v říjnu 1932 ve středoslovenském městě, podle nějž nese název. Manifest se
preambulí hlásil k národní svébytnosti a samostatnosti a odmítal ideu československého národa: „Chceme byť národom nie len oslobodeným, ale i slobodným. Boli
sme od vekov slovenským národom, chceme ním ostať i v budúcnosti. Vyhlasujeme,
že národ ‘československý’ neuznávame, ‘československého’ národa niet. Náhľad,
akoby Slováci boli Česi a Česi Slováci, nie je správny.“ (s. 275) Současně tento
program usiloval mimo jiné o vtělení Pittsburské dohody z roku 1918 do současné
československé ústavy a o svěření správy Slovenska do rukou Slováků namísto
centralistických orgánů v Praze. Autorův výklad, směřující k tomuto důležitému
momentu, je dynamický, přehledný a důkladný. Některé osobnosti slovenského
života, jako Milan Hodža, Anton Hlinka nebo Vavro Šrobár, by si však podle mého
názoru zasloužily kritičtější zhodnocení, jež zatím přinášejí spíše české než slovenské studie a monografie.
Jak již bylo naznačeno, autor reprezentuje pozitivistický směr v historiografii;
více popisuje a analyzuje, než hodnotí, je to ale jeho výsostné právo a nelze mu je
upírat. V množství uváděných poznatků se pochopitelně nemohl vyhnout některým
drobným chybám a nepřesnostem, které však nesnižují celkově vysokou hodnotu
práce. Na straně 87 v poznámce tak uvádí, že slovenský nacionalistický kněz a politik František Jehlička měl oporu ve vatikánských kruzích, což však neodpovídá
nově zpřístupněným vatikánským archivům. Již v závěru roku 1919 prohlásil státní
sekretář Pietro Gasparri, že „ujištění Jehličky, podle něhož mu Svatý stolec slíbil
podporu proti aktivitám Čechů na Slovensku, neodpovídá pravdě“.4 Masarykovy
citáty (s. 109 a 220) by si zasloužily odkazovat na archivní či vydané prameny,
nikoliv na deník konzervativní katolické pravice Slovák či na studie slovenského
nacionalistického historika Františka Vnuka. Myslím, že by práci prospěl i větší zřetel
na názory oponentů dvou hlavních politických stran na Slovensku, zejména z kruhů vlády a jejích příznivců, neboť by to umožnilo pohlížet na danou problematiku
více z odstupu, v širším československém a středoevropském kontextu. Uvítal bych
rovněž detailnější pohled na český katolický tábor, zejména v souvislosti se svatováclavskými oslavami v roce 1929 či s rezignací pražského arcibiskupa Františka

4

Archivio Segreto Vaticano (Řím), fond Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici
Straordinari Austria-Ungheria, periodo III, svazek (fasciolo) 589, místo archivního uložení
(posizione) 1459–1461, strana (foglio) 63, list státního sekretáře Vatikánu kardinála Pietra
Gasparriho kardinálovi Clementemu Micarovi z 19.12.1919.
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Kordače v roce 1931, případně vysvětlení, proč se tyto události českých církevních
dějin odehrávaly mimo hlavní zájem slovenských katolíků.
Autor vychází z nejnovějších slovenských a českých pramenů a literatury, přičemž
neopomíjí žádné ze zásadních českých děl pojednávajících o první republice. Překvapivě však bez povšimnutí přechází velmi podnětné a pro katolické Slovensko
zásadní studie slovenských historiků Emílie Hrabovec či Ľubomíra Hromjáka, kteří
podrobně prostudovali písemnosti z vatikánských fondů k dějinám meziválečného
Slovenska. Důkladně se autor věnoval studiu pražských archivů, konkrétně Archivu
Kanceláře prezidenta republiky, Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR
a Národního archivu. Právě poslední zmiňovaný archiv (zejména fond Presidium
ministerstva vnitra – Archiv ministerstva vnitra) obsahuje množství cenného materiálu k činnosti slovenských politických katolíků i evangelíků v meziválečném
Československu, zatím však nebyl slovenskými historiky systematicky probádán
(zřejmě i s ohledem na svůj rozsah). Na druhé straně pracoval Zmátlo i s dokumenty
slovenského Archivu literatury a umění ve Slovenské národní knihovně v Martině, zejména v souvislosti s osobností Martina Rázuse, avšak zapomněl jej uvést
v závěrečném soupisu archivních pramenů. Žádoucímu zasazení slovenské problematiky do mezinárodního kontextu by samozřejmě prospěla i reflexe německých,
rakouských, polských a maďarských archivů, autor však zejména neměl ponechat
stranou Tajný vatikánský archiv v Římě, zvláště když sleduje dva určující křesťanské
politické proudy na Slovensku a hodnotí pozici katolíků v politicko-náboženském
prostředí první republiky. Přínosná a zároveň nevyhnutelná pro kvalitní zpracování
tématu byla i dobová periodika, zejména slovenská (Lidové noviny, Národnie noviny,
Národný denník, Politika, Pondelný list, Slovák, Slovenský denník). Zajímavý soubor
pramenů pro prvorepubliková léta, zatím v československém prostředí příliš nevyužívaný, představuje digitální knihovna Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, jež obsahuje stenografické záznamy z jednání Poslanecké sněmovny
i Senátu meziválečné ČSR. Její záznamy autor zohlednil v souvislosti s vystoupením
politiků HSĽS a SNS v Poslanecké sněmovně ve sledovaných letech 1929 až 1932.
Kromě vlastního textu kniha obsahuje výběrový soupis pramenů a literatury, podrobný jmenný rejstřík, cizojazyčné resumé a šestnáct textových příloh. Čtenář by
nejspíš ocenil základní biografické informace u významnějších osobností zmiňovaných v textu, na něž se bohužel nedostalo ani ve jmenném rejstříku na konci knihy.
Knize Petera Zmátla by měla věnovat pozornost i česká odborná veřejnost, protože jednak líčí epizody ve zdejším prostředí nepříliš známé a jednak i události
známější nabývají ve slovenském zrcadle jiných kontur. Již nyní se můžeme těšit
na chystané pokračování, které autor hodlá dovést od roku 1932 do prezidentské
volby na konci roku 1935.

Recenze

Dánsky azyl pre židovských detí
z Československa
Pavol Jakubec

RÜNITZ, Lone: Diskret ophold: Jødiske flygtningebørn under besættelsen. En invandrerhistorie. (Studies in History and Social Sciences, sv. 399.) Odense, Syddansk Universitetsforlag 2010, 298 stran + 35 fotografií.
Prezentovaná monografia Diskrétny pobyt: Židovskí detskí utečenci počas okupácie.
Príbeh o prisťahovalcoch sa zrodila ako „vedľajší produkt“ autorskej účasti na projekte o dánskej politike voči utečencom v rokoch 1933 až 1945, tj. tvárou v tvár
politickým a sociálnym premenám, ktoré na európskom kontinente spôsobil nacistický totalitný režim. Pôvodom nemecká historička Lone Rünitzová v nej zužitkovala jednak svoje dlhodobé pôsobenie v Dánsku, jednak systematické štúdium
dejín holokaustu a nedobrovoľnej migrácie v problémovom období. Kvalifikované
východisko sa odzrkadlilo pri voľbe témy (osudy židovských detských migrantov
z Nemecka, Rakúska a Československa), pri prehľadnej a logickej štruktúre celého
diela a príkladnej práci s prameňmi.
V úvode Rünitzová pripomína (nielen) v Dánsku rozšírenú tradíciu humanitárnej akcie v prospech existenčne ohrozených detí, zorganizovanej na súkromnej
báze za minimálnej spoluúčasti štátnych orgánov (spravidla formou udelenia nevyhnutných víz a povolení na pobyt, v tomto konkrétnom prípade pre tristo detí
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v päťdesiatčlenných skupinkách).1 Osobitne upozorňuje, že severská krajina mala
byť pre mladých židovských migrantov iba tranzitnou stanicou, kým sa im v rámci
programu takzvanej Mládežníckej álie (Jugend-Alijah), financovaného americkými
sionistickými organizáciami, naskytne možnosť definitívne emigrovať do Palestíny
pod britskou mandátnou správou (v rokoch 1932 až 1950 sa takto na území dnešného Izraela usadilo vyše päťdesiat tisíc imigrantov zo strednej Európy).
Počas pobytu v Dánsku mali deti nájsť prístrešie v hostiteľských rodinách, najčastejšie na vidieku, a tak organizátori zdôrazňovali ich pôvod z obdobného prostredia (čím sa naznačovalo, že sa migranti vo veku trinásť až šestnásť rokov dokážu
podieľať na chode poľnohospodárskych usadlostí). Už pri prvých skupinkách, ktoré
prichádzali od októbra 1939, sa ukázalo, že táto informácia sa nezakladá na pravde a deti pochádzajú z väčších miest, napríklad z Prahy. Od začiatku prevažovali
chlapci, ktorým doma hrozilo zaradenie do pracovnej služby a ktorí pre svoj fyzický potenciál boli ako pionieri kibucov zaujímavejší. Vyslať dieťa týmto spôsobom
do zahraničia bolo nákladné, miesto v transporte mohlo stáť aj tridsať tisíc Korún
československých (s. 84). Fakt, že iba veľmi malé percento chovancov malo priamu
skúsenosť s poľnohospodárstvom, sa podpísal pod ich ťažkú aklimatizáciu v nových
podmienkach – nejedného hospodára tieto deti zaujímali najmä ako lacná pracovná sila. Odzrkadlilo sa to aj v sťažnostiach detí (obzvlášť z Prahy) adresovaných
predsedkyni dánskej odbočky Medzinárodnej ženskej ligy za mier a slobodu Thore
Daugaardovej, ktorá bola agent movens celej akcie. Rünitzová netají, že postaršej
ženskej aktivistke chýbalo pochopenie pre psychologické potreby dospievajúcej
mládeže (patrila k nim najmä túžba po čo najužšom kontakte s vrstovníkmi) a v komunikácii s deťmi sa málokedy zdráhala priamo poukázať na ušľachtilosť, ktorej sa
im zo strany Dánska dostáva a za ktorú je slušné vhodným spôsobom poďakovať.
Situácia sa v tomto ohľade zmenila až po výmene na čele ligy v roku 1943.
Hoci sa v dôsledku vojnových udalostí napokon do Palestíny vypravila iba malá
časť detí, sionistické organizácie v pozadí Mládežníckej álie dbali o sústavnú prípravu a školenie „pionierov“, najmä v hebrejčine a histórii židovského národa.
Pre mládež tak nastala ťažká situácia, keď sa musela podriadiť dvom často si protirečiacim autoritám súčasne – hostiteľskej lige a sionistickým učiteľom. Konflikt
vyriešilo obsadenie Dánska wehrmachtom v apríli 1940: s vyučovaním sa muselo
prestať a prioritou sa stala bezpečnosť detí. Okupácia, popri neistote (keďže nebolo
všeobecne známe, že sa Berlín rozhodol v mnohých ohľadoch rešpektovať dánsku
suverenitu), spôsobila nové problémy – napríklad v novembri 1940 bolo nevyhnutné
provizórne sústrediť sedemdesiatpäť detí po tom, ako wehrmacht vyhlásil severné
a západné Jutsko za „bezpečnostnú zónu“. Lige sa našťastie podarilo kontaktovať
1

Židovských detí z obsadeného Československa sa týkali ešte akcie organizované od jari 1939
nórskou humanitárnou organizáciou Nansenova pomoc (Nansenhjelpen), resp. jej švédskou
odbočkou – obe ešte len čakajú na svojho autora, nateraz je k dispozícii iba práca nórskeho
publicistu Franka Rossavika Deváté dítě: Židovský chlapec z Československa v rodině norského fašisty. Zlín, Kniha Zlín 2010 (pozri moju recenziu v Dějinách a současnosti, roč. , č. 1
(2011), s. 46), resp. dokumentárny film Grunfeld – ukjent opphav (Grunfeld – pôvod neznámy) z roku 2005.
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nové hostiteľské rodiny. Nechýbali ani paradoxné zážitky: „Počas prvých mesiacov
sme sa my mladí zhovárali medzi sebou po nemecky, čo vyvolalo vo vojakoch radosť
zo stretnutia s ‘krajanmi’. Povedali sme im: ‘Nuž ale my sme Židia,’ no nezdalo sa,
že by to zástupcov tretej ríše v Odense nejako rozrušilo.“ (s. 153)
Pomery sa však postupne zostrili. V súvislosti s dánskym pristúpením k Paktu
proti Kominterne v novembri 1941 sa minister zahraničných vecí Erik Scavenius
dozvedel, že „riešenie židovskej otázky“ sa nevyhne ani jeho krajine. Liga preto
v nádeji, že tak zabezpečí právnu ochranu svojich chovancov, trvala na ich pôvodnom označení „deti“, hoci mnohí už dosiahli dospelý vek. Najrizikovejšiu skupinu,
asi tridsať najstarších chlapcov, sa podarilo vypraviť do neutrálneho Švédska, kde
sa dostali do kontaktu s československými predstaviteľmi (minimálne dvaja boli
povolaní do československej brigády vo Veľkej Británii – s. 149 a 260).
Dramatický moment nastal v októbri 1943. Hoci informácia o pripravovanom
zaisťovaní Židov nemeckými policajnými orgánmi prenikla na verejnosť (v dôsledku
čoho dánsky odboj pristúpil k masovej preprave postihnutých do Švédska a zachránil tak vyše sedemtisíc z nich), štyridsaťpäť chránencov ligy (asi štvrtinu) Nemci
zadržali a odoslali do Terezína. Rünitzová na základe zachovanej korešpondencie na väčšom priestore predstavuje tento tábor, ktorý na severe Európy nepatrí
k najznámejším, a každodennosť internovanej mládeže. Čitateľa rozhodne zaujme
skutočnosť, že od februára 1944 pravidelne zasielalo dánske ministerstvo sociálnych vecí do pevnosti potravinové balíčky. Historička sa domnieva, že je otázne,
v akej miere sa táto pomoc dostávala aj k mládeži bez priameho vzťahu k Dánsku,
na druhej strane uvádza ojedinelé pozitívne svedectvá. Uvedené ministerstvo pritom
od jari 1944 – v spolupráci so švédskym Červeným krížom a jeho vedúcim predstaviteľom, grófom Folke Bernardottom – vyjednávalo s nemeckými úradmi o možnosti
prepustenia dánskych väzňov z koncentračných táborov. Vec sa napokon podarila2
a v apríli 1945 dostala liga správu, že jej chránenci boli prevezení do Švédska.
Koniec vojny neznamenal pre niekdajšie židovské deti z Československa (ktorým
sa autorka venuje adresnejšie ako ich nemeckým či rakúskym rovesníkom) aj koniec komplikovaného príbehu. Ich osudy sa rozdelili. Väčšina sa vybrala do bývalej
vlasti, kde ich však neočakávali prakticky žiadni príbuzní, no Rünitzová zaznamenáva niekoľko prípadov, keď sa mladí ľudia vrátili do severskej krajiny napriek
tomu, že – slovami autorky – „odhalenie genocídy európskych Židov nezmiernilo
tamojší náhľad na cudzincov a presvedčenie, že Dánsku by sa najlepšie zaobišlo
bez nich“ (s. 252), a že na priznanie štátneho občianstva si museli počkať ešte
desať rokov.
Nemeckej historičke sa v recenzovanej práci podarilo pútavo – a vďaka minucióznej práci s prameňmi aj podrobne – opísať jednu z menej známych epizód dánskych,
ale aj československých moderných dejín. Hojné a obsiahle citáty – najčastejšie
z korešpondencie – prispievajú k autentickému vyzneniu monografie, ktorá by,
podľa môjho názoru, nemala ujsť pozornosti českej a slovenskej historickej obce.
2

O akcii tzv. bielych autobusov (hvite busser) prehľadne: PERSSON, Sune: Folke Bernardotte
and the White Busses. In: Journal of Holocaust Education, roč. 9, č. 2–3 (2000), s. 237–268.
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Příběh ocelového města
Dalibor Vácha

O’HARA, S. Paul: Gary: The Most American of All American Cities. Bloomington – Indianapolis, Indiana University Press 2011, 196 stran.
Kniha Gary: Nejameričtější ze všech amerických měst vychází z disertace, kterou
historik S. Paul O’Hara obhájil na Indianské univerzitě v Bloomingtonu; jedná se
o její upravenou a rozšířenou verzi. A právě jedno město v americkém státě Indiana
je tématem útlé knihy, která je pokusem o shrnutí průmyslového boomu, fascinace technologickým pokrokem a ekonomického optimismu, jenž dokázal ve Spojených státech vystavět města na zelené louce. Město Gary (dle anglického filologa
Roberta Shackletona „zbudované jako na tekutých píscích“) je nyní předměstím
Chicaga v bezprostřední blízkosti mezinárodního letiště Griffith-Merriville. O’Harova monografie metodologicky nevisí ve vzduchu, hlásí se k inspiraci celou řadou
urbanistických kulturálních studií nebo prací zabývajících se industrializací, jež
autor zmiňuje v úvodu. Jedná se například o práci věnovanou Chicagu od Daniela
Cronona, díla Sama Basse Warnera, Davida P. Jordana, Judith Walkowitzové nebo
Petera Fritzscheho.1
1

CRONON, Daniel: Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West. New York, W. W.
Norton 1991; WARNER, Sam Bass: The Urban Wilderness: A History of the American City.
New York, Harper & Row 1972; JORDAN, David P.: Transforming Paris: The Life and Labors
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Nové město ve státě Indiana bylo pojmenováno po předsedovi správní rady společnosti US Steel Elbertu H. Garym v roce 1909, kdy bylo v místě na jižním cípu
jezera Michigan vystavěno nové výrobní centrum tohoto industriálního giganta.
Gary bylo označeno za „město století“ a v lednu 1909 byla zapálena první vysoká
pec; tímto okamžikem se datuje jeho počátek. Celý proces zrodu nového města byl
fotograficky dokumentován – samozřejmě s důrazem na výrobní zařízení – a fotografie tvoří důležitou součást pramenné základny knihy. K ostatním zdrojům
pochopitelně patří institucionální prameny, dobová periodika a prameny osobní
povahy, kdy autor zdůrazňuje, že diskurz vytvořený elitami města by neměl tvořit
hlavní část jeho výkladu. Město se stalo příkladem pro všechna ostatní v USA, jeho
unikátnost a „americký charakter“ vyzvedl v jednu chvíli i prezident Woodrow
Wilson, který se později proměnil v jeho kritika. Z hlediska pramenů autor neopomíjí ani umělecká díla, jako například píseň Franka Sinatry dokreslující dobu.
O’Hara označuje město za „sociální laboratoř“, což možná ukazuje na způsob, jak
k tématu přistupoval. K důležitým poznatkům dospívá při analýze kulturní reakce
na industrializaci, když líčí vliv překotné industrializace na americkou krajinu, její
extenzivní fyzickou a sociální proměnu.
První část „Gary, magické město: Zrození mýtu“ se zabývá zrodem města a je rozdělena do dvou kapitol (Industriální utopie, Jak se dělá město na objednávku). Autor
předestírá technologické inovace ocelářské výroby v Gary, která byla ve své době
považována za nejmodernější v USA. Ideje objevující se v souvislosti s výstavbou
města autor označuje za „industriální utopii“; patřilo k ní však i vědomí sociálního
konfliktu, který s sebou silně industrializovaný prostor přináší. V záměrech tvůrců
bylo budování města Gary spjato s nedalekým Pullmanem (pojmenovaným podle
výrobce železničních vagonů), kde vznikalo město spojující industrializaci s relativním pohodlím pro obyvatele – dělníky a jejich rodiny. Gary a Pullman nabízely
organizovanou alternativu k chaosu nedalekého chicagského velkoměsta, od nějž se
průmysloví giganti hodlali nadále distancovat. Projekt poutal pozornost již od počátku rozmáchlostí a velkorysostí veřejně prezentovaných plánů. Město mělo být
v maximální míře ušetřeno sociálních konfliktů a třídních rozbrojů, čemuž (s mírnou nadsázkou) měla sloužit čistá voda, knihovny a městská zeleň (s. 41). Varovně
zdviženým prstem byl tvrdý paternalismus tvůrců města Pullman uplatňovaný vůči
jeho obyvatelům, který vyústil do sociálních nepokojů a násilných srážek. Podle
S. Paula O’Hary si plánovači Gary uvědomovali, že nebezpečí sociálního konfliktu
není možné zcela vyloučit, pouze se dá snížit jeho pravděpodobnost. Pullman nebo
Gary lze brát jako příklady takzvaných company towns, která nejsou v amerických
urbánních dějinách zcela výjimečná. Výběr konkrétního místa k výstavbě zcela
nového města byl plně podřízen dopravním požadavkům korporace, nezbytné bylo
napojení na existující železniční síť. Časopisy jako Scientific American od samotného
of Baron Haussmann. Chicago, University of Chicago Press 1996; WALKOWITZ, Judith: City
of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late Victorian London. Chicago, University
of Chicago Press 1992; FRITZSCHE, Peter: Reading Berlin 1900. Cambridge (Massachusetts),
Harvard University Press 1996.
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začátku stavebních prací přinášely nadšené články, v nichž obdivovaly rozsáhlost
plánu, jeho odvážnost a současně věštily městu Gary velkou a světlou budoucnost.
Autor sice ponechává nezodpovězenou otázku, zda se případně nejednalo o objednanou reklamní kampaň firmy US Steel. V každém případě však obraz nově
se rodícího města přitáhl spoustu pozornosti odborníků i veřejnosti. Jeho zvláštní
dvojjedinost přitom tvořila blízkost k Chicagu a současně výstavba na „zelené louce“.
Druhá část „Město postavené na písku: Paradox a smysl“ obsahuje tři kapitoly (Nejmladší město na světě, Gibraltar ocelové korporace, Jsi zatracený lhář – je
to utopie). O’Hara se zde nesoustředí pouze na proměny samotného města Gary,
ale poukazuje na širší souvislosti, jako například na prezidentské volby v roce 1912,
kdy si Woodrow Wilson vybral jako jeden z bodů volební kampaně eliminaci vlivu
průmyslových trustů a právě Gary mu v tom posloužilo jako negativní příklad. Zde
si autor klade otázku, zda město Gary bylo opravdu ztělesněním monopolistické
síly nebo prostě výsledkem průmyslového pokroku. V jeho popisu počátků města se
opět objevuje pro americké dějiny tolik příznačná frontier psychology, kdy se ulice
mladého města často stávaly svědky krvavých rvaček mezi mladými svobodnými
muži, hledajícími rozptýlení nejen v alkoholu a hazardu, ale i v násilí (nebylo nijak
výjimečné vidět na ulici muže vyzbrojené revolvery). Plánování města kladlo důraz
na průmyslové kapacity, nikoliv na ubytování dělníků, jak by se z několika původních záměrů mohlo zdát, a situace v „Patch“ (oblasti, kde žili chudší dělníci a jejich
rodiny) byla tristní z hlediska hygieny, kultury bydlení i stravování. O’Hara tvrdí, že
město v sobě skrývalo vzrušení pohraničních dobytkářských městeček a současně
nebezpečí sociálního konfliktu průmyslové oblasti. Trust US Steel ovlivňoval život
města včetně voleb do samosprávných orgánů, kariéry opozičních politiků bývaly
obvykle krátké a brzy se opět prosadil kandidát podporovaný korporací a jejími
penězi.
V Gary se střetávaly vize „industriálního města“ jeho tvůrců a dělníků (mnohdy
nově příchozích z Evropy), kteří doufali, že získají větší vliv, například skrze odbory. V každém případě jejich pragmatismus byl silnější než radikalismus. Zásadní
střetnutí mezi US Steel a odboráři bylo pozdrženo vypuknutím první světové války, což odpovídalo situaci v celých Spojených státech. Přesto v roce 1916 vypukly
stávky (organizované odbory) na mnoha místech včetně strategických oceláren
v Pittsburghu. Sociální svět v Gary tehdy nebyl formován pouze shora rozhodnutími
ředitelů a správních rad, ale pozvolna převládl opačný směr. Mnohem kritičtější
situace nastala o tři léta později, v roce 1919, kdy (nejen) v popisované oblasti
probíhaly události, jež list Chicago Tribune označil jako this industrial war, navíc
za doprovodu rasových nepokojů. Bouře byly ukončeny vyhlášením výjimečného
stavu a příchodem stovek po zuby ozbrojených federálních vojáků. Analýza toho,
jak místní i celostátní deníky informovaly o událostech v Gary (včetně narážek
na bolševismus stávkujících), rozhodně patří k důležitým místům knihy. (Autor
ostatně denní tisk neopomíjí v žádné části monografie.) Po nepokojném roce 1919
bylo Gary sice vnímáno jako nepodařený sociální experiment, podivné město plné
zahraničních dělníků, kteří dělali nebezpečnou práci na nebezpečném místě (s. 94).
Na druhou stranu výroba pokračovala a Gary stále představovalo triumf US Steel
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jako modelový příklad ocelárenského komplexu. Proto také Gary nezůstalo mezi
masivními projekty US Steel osamoceno; nedlouho po něm (v roce 1910) byl založen menší Fairfield (původně Corey) v Alabamě a poté ještě v roce 1951 Fairless
Hills v Pennsylvánii.
Komplikovanou otázkou zůstává, jak vlastně vnímali sami sebe a město Gary
lidé, kteří tam žili. O’Hara odhaluje nikoliv překvapivý rozpor mezi jejich pýchou
a nenávistí. Byli pyšní na rozvinutý průmysl a věhlas městských oceláren, ale nenáviděli vlastní podřadné postavení, nízké výplaty a mnohdy nedůstojné podmínky
k životu ve znečištěném a nebezpečném prostředí. Důležitým prvkem byla přináležitost ke skupině; silnější vztah k městu měli ti, kteří patřili k větším etnickým
nebo profesním skupinám, s nimiž se mohli identifikovat a o něž se mohli „opírat“.
Mezi muži byla rozšířena hrdost na každodenní překonávání tvrdých podmínek.
Pohled na město očima žen však v knize absentuje, což lze vnímat jako nedostatek.
Opominout nelze ani obraz Gary jako města, kde se skrývali chicagští gangsteři
v době mezi svými akcemi a kde kvetl organizovaný zločin, což zřejmě není daleko
od pravdy.
Třetí část „Pravý model moderního urbánního rozkladu: Úpadek a pád“ se skládá
opět ze dvou kapitol (Gary je ocelové město, mladé, zdravé a rvavé; Epitaf na modelové město). Autor se zde zabývá jednotlivými narativy o městě a způsobem jejich
konstrukce v období po druhé světové válce. Jeden z nich by mohl nést název „Sex
a ocel“; nárůst počtu prostitutek, heren a „klubů“ ve městě s sebou přinášel drogy
a nový rozmach kriminality. Ženy se do příběhu jako by dostávají až v padesátých
letech minulého století, kdy usilovaly o uklidnění života ve městě, jejich aktivity
ale velký úspěch neslavily. Stejné období do obrazu přináší údajnou sovětskou
průmyslovou špionáž, doplňující téměř až komiksový obraz ocelárenského města.
Jiný příběh města zase nabízí hledisko rasové a vztahy mezi jednotlivými etnickými
skupinami. Nelze než konstatovat, že jejich soužití bylo po většinu času značně výbušné. Postupně se situace uklidňovala, ale přesto bylo lepší z Gary pocházet (čímž
se člověk stával v moderní době rodákem z města, odkud pocházel Michael Jackson
a jeho rodina) než tam žít. Jackson Five, populární hudební skupinu pocházející
z Gary, z níž nejúspěšnější sólovou kariéru měl právě Michael, autor ovšem připomíná. Historii města dovádí až téměř do přítomnosti, což mu umožňuje zdůraznit
například politické třenice v šedesátých letech, v nichž hlavní úlohu hrály etnické
a rasové problémy. Výklad rasové otázky (segregace, integrace, podílu afroameričanů na městské správě a podobně) tvoří podstatnou část závěrečného oddílu knihy.
Autor odůvodňuje výběr Gary jako modelového příkladu tím, že toto město (nejen
podle jeho názoru) reprezentuje komplikovaný vývoj zejména průmyslových sídel
ve Spojených státech ve dvacátém století. Určující procesy jistě nemusely být vždy
totožné, nicméně v mnohém se podobaly. Společnou tendencí pro většinu podobných aglomerací byla „deindustrializace“ v osmdesátých letech, kdy ocelárenské
společnosti současně modernizovaly a omezovaly výrobu, což vedlo ke ztrátám
tisíců pracovních míst. O’Hara jako ilustraci uvádí, že v roce 1985 obyvatelé Gary
oslavovali otevření restaurace rychlého občerstvení řetězce Wendy’s, neboť přineslo
vytvoření osmdesáti pracovních míst. Mírně stranou jeho pozornosti zůstávají eko-
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logické dopady existence Gary na okolní životní prostředí (výjimkou je například
zmínka o ekologické katastrofě z roku 1987). Bylo by možno namítat, že recenzovaná práce je poměrně stručná. Přesto se zdá tematicky dobře vyvážená a nabízí
dostatečně podnětnou analýzu života jednoho amerického města – vlastně toho
„nejameričtějšího“ ze všech. V českých poměrech se pochopitelně nabízí srovnání
s Baťovým Zlínem, leč byla by to komparace značně povrchní a prostor pouhé
recenze nepostačuje k jejímu serióznímu posouzení.2 Velmi zajímavá je autorova
práce s názvy kapitol a podkapitol, v nichž spojuje výstižnost a jistou poetičnost,
která i jinak prostupuje celou knihou, třebaže jejím cílem je popsat vznik a život
značně nepoetického „ocelového města“. Knihu doplňuje poznámkový aparát, soupis
vybraných použitých pramenů a literatury a rejstřík, kombinující jmenné a věcné
hledisko.

2

Pro inspiraci zde může sloužit např. konference „Společnost měst Baťova koncernu“
(Company Towns of the Baťa Concern), která se konala v březnu 2011 v Praze (viz http://batatowns.webnode.cz/).
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BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří a kol.: Primasové katolické církve: Země střední Evropy v čase
komunismu. Brno, Centrum pro studium
demokracie a kultury 2010, 203 + viii s.
Po druhé světové válce stála katolická církev ve středovýchodní Evropě před jednou
z největších výzev v její historii: jak se vyrovnat s diktaturou agresivně prosazující
ateistickou ideologii. Musela se naučit
fungovat v podmínkách nově vznikajících
komunistických režimů, což se zejména
v prvních letech proměnilo v boj o samotné přežití církevních struktur a zachování
křesťanské víry.
Anotovaný sborník, jenž je dílem několika autorů ze zemí střední Evropy, pohlíží
na problematické soužití církve s komunistickou mocí prostřednictvím osobností, které tehdy zastávaly v těchto zemích nejvyšší církevní úřady, a snaží se o konfrontaci
jejich osudů. Autoři se přitom odvolávají
na specifičnost středoevropského prostoru,
ve kterém za rozdílnými politickými koncepty, sociálními strukturami či náboženskými a kulturními aktivitami, jež komunistický režim vyvolal v život, lze rozeznat
důležité společné rysy.
Primasové katolické církve jsou v knize
rozděleni do dvou generačních kategorií,
jejichž mezník spadá do období kolem
Druhého vatikánského koncilu, a tomu
odpovídá i rozdělení knihy na dvě části.

O jednotlivých osobnostech biskupů přitom
pojednávají většinou samostatné kapitoly,
pouze poslední dvě statě zpracovávají osudy dvojice protagonistů. V první skupině
figurují pováleční katoličtí hodnostáři, kteří
museli bezprostředně čelit nástupu komunistické vlády ve svých zemích. Konkrétně
je to pět osobností: Josef kardinál Beran,
maďarský Jozef kardinál Mindszenty, polský Stefan kardinál Wyszyński, slovenský
řeckokatolický eparcha Pavol Gojdič a ukrajinský Josyf kardinál Slipyj. Druhou skupinu
tvoří církevní představitelé, pro něž byla již
komunistická moc od počátku danou realitou a kteří vedle toho zažívali hluboké
změny uvnitř církve vycházející z Druhého
vatikánského koncilu, na něž museli reagovat. V této „druhé generaci“ jsou zastoupeni František kardinál Tomášek, polský
Józef kardinál Glemp a maďarští kardinálové László Lékai a László Paskai, ovšem
chybějí zde zástupci Ukrajiny a Slovenska.
V prvním případě je to vysvětleno okolností,
že na Ukrajině v „druhé generaci“ již nikdo
v pozici odpovídající titulu primase nepůsobil. Absenci slovenského představitele
autoři nijak nekomentují a ponechávají
tak čtenáře dohadům, zda Pavol Gojdič
neměl žádného následovníka nebo se jen
nenašel nikdo, kdo by se ujal příslušné
kapitoly. Zato jsou v této skupině zařazeni
východoněmecký Alfred kardinál Bengsch
a Franz kardinál König z Rakouska; tento
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hodnostář se sice koncepčně vyčleňuje, protože jinak jsou v publikaci zahrnuti jen primasové ze zemí sovětského bloku, vzájemnou kontrapozicí dvou německojazyčných
katolických představitelů z opačných stran
železné opony je však publikace obohacena
o nový rozměr.
Celkově platí, že první část knihy, věnovaná „první generaci“ primasů, působí
značně homogennějším dojmem než část
druhá. Všechny kapitoly prvního oddílu
mají podobnou koncepci a strukturu, což
umožňuje dobře porovnávat příběhy a etapy života jednotlivých osobností, na druhou stranu však přinášejí jen životopisnou
faktografii. V druhé části tento rámec překračují rozsáhlejší kapitoly věnované Františku Tomáškovi a Józefu Glempovi, které
nabízejí také analýzu vývoje jejich názorů
a postojů. Tento analytický pohled je přítomen i v poslední kapitole porovnávající
osobnosti Alfreda Bengsche a Franze Königa. V situacích, v nichž se oba nalézají,
a v problémech, před nimiž stojí, přitom
autor spatřuje překvapivé podobnosti.
Celkově je kniha cenným přínosem k poznání vztahu katolické církve a komunistických režimů. Přistupuje k tomuto tématu
netradičně, když tento poměr a situaci
církve nahlíží skrze osudy jejích nejvyšších
představitelů v zemích střední, respektive
středovýchodní Evropy a poskytuje vcelku
neobvyklou možnost komparace nanejvýš
poutavých životních trajektorií odvíjejících
se v napětí mezi znepřátelenými autoritami
komunistické státní moci a Svatého stolce.
Filip Černý
MIKŠA, Petras Algis: Okupanti, táhněte
domů! Sovětská invaze do Československa
v roce 1968 očima litevských vojáků. Z litevštiny přeložila Věra Kociánová a další.
Praha, Wana Printing 2011, 176 s.
Okupace Československa vojsky Varšavské
smlouvy v roce 1968 bezesporu představuje
významný „bod obratu“ v našich národních
dějinách i v dějinách komunistických reži-
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mů. Jako výrazná událost, která odstartovala neslavný proces „konsolidace“, právem
poutá pozornost mnoha badatelů i zájemců
o historii. K materiálům, které se okupací zabývají, přibývají i knížky vzpomínek.
Jedna z těch posledních, jež se objevily
na českém knižním trhu, je pozoruhodná
tím, že zprostředkovává pohled mužů, kteří
se invaze zúčastnili jako příslušníci okupační armády – litevských vojáků.
V Litvě kniha vyšla už v roce 1999. Její
vznik původně inicioval redaktor časopisu Litevsko-české společnosti Petras Algis
Mikša, sám rovněž účastník vojenské invaze do Československa. Na výzvu k bývalým vojákům, kterou zveřejnil v 90. letech
ve zmíněném časopise i v celostátním tisku,
se přihlásilo se svými vzpomínkami právě
tolik pamětníků, aby z jejich textů mohl
sestavit knížku. Redaktor knihy evidentně
neaspiroval na vysoce odbornou publikaci
o sovětské invazi do Československa, jeho
záměrem bylo, jak sám říká, „obohatit nepříliš rozsáhlou bibliografii prací na toto téma
a rovněž se zařadit mezi dokumenty obviňující sovětský komunistický režim“ (s. 29).
Již z těchto úvodních slov je zřejmé, že
litevští vojáci jsou zde prezentováni jako
tak trochu jiní okupanti, respektive jako
okupanti z donucení. To se mimochodem
projevuje i používáním pojmů „okupace“
či „invaze“, které litevské vnímání událostí roku 1968 jednoznačně přibližují naší
současné interpretaci. Pamětnické vyprávění je rámováno dějinnou paralelou mezi
sovětskou okupací Československa a předchozí sovětskou okupací a sovětizací Litvy.
Redakcí vyzdvihovaná pozice Litvy coby
okupovaného národa, porobeného a zbaveného vlastní státnosti, se ovšem odráží
i v samotných vzpomínkách.
Sovětský okupant personifikovaný zde
litevským vojákem obvykle netrpí velikášským syndromem a nemá potřebu identifikovat se s tehdejší sovětskou verzí vojenské
mise v Československu, jak ji proklamovalo
moskevské vedení. Je spíše střízlivým, kritickým až ironickým pozorovatelem, který – ač zpočátku nemá žádné, či naopak
jen propagandou zkreslené představy o si-
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tuaci – si velmi brzy po příjezdu do Československa vytváří vlastní úsudek. Nezřídka
také vyjadřuje sympatie k národu, který
přijel „zachraňovat“, a neváhá se vyznat
z pocitu hanby, který vůči Československu
zažíval. Jak ukazují soudobé ruskojazyčné
webové stránky bývalých vojáků sloužících
v Československu či některé vzpomínky bývalých sovětských důstojníků, není takový
postoj zdaleka samozřejmostí.
Mezi pamětníky jsou zde vojáci základní
služby, litevští důstojníci sovětské armády
či pro akci speciálně povolaní záložníci.
Až na výjimky byli z Československa po několika měsících staženi. Není tedy divu, že
velkou část vzpomínek zabírá samotný
přesun, kdy se vojenské masy shromážděné v okolí Kaliningradu převalily přes
Polsko a Východní Německo, aby vstoupily
do Československa přes jeho severní hranici. Na českého čtenáře může působit nezvykle líčení reakcí polského venkovského
obyvatelstva, které projíždějící sovětské vojáky nadšeně vítalo. Vysvětlení nabízí jeden
z pamětníků a nebudu ho zde prozrazovat.
Vhled litevského vojáka do mašinerie této
monstrózní vojenské operace je nezřídka
nelítostný. Obrazy, jimiž je svéráz sovětské
armády vykreslen, jistě nebudou českému
čtenáři nepovědomé. Špatné technické vybavení, mizerná organizace, naprosté přezírání potřeb obyčejných vojáků, nedbalost
vůči okolí i základním bezpečnostním normám, drancování, náklonnost důstojnictva
k alkoholu… Vedle těchto leckdy tragikomických tónů, podkreslujících velkou část
vzpomínek, však samozřejmě vystupují také
mnohem děsivější kontury nemilosrdné
ideologické propagandy, šikany a agresivní
manipulace, která obzvlášť ve vojenském
prostředí nabývala obludných rozměrů.
Sovětským vojenským vedením neustále
omílané fráze o československé kontrarevoluci, o západoněmecké armádě připravené vtrhnout do země, o československých
ozbrojených diverzantech smrtelně ohrožujících sovětské vojenské jednotky musely
v informačně značně uzavřeném armádním
prostředí také nějakým způsobem rezonovat. Jak, to už záleželo na konkrétních jed-

notlivcích, na jejich dispozicích, ochotě či
neochotě vnímat okolní svět. V tomto smyslu se vzpomínky litevských vojáků vyznačují
poměrně velkou otevřeností a sympatiemi
vůči okupované zemi a jejímu obyvatelstvu.
Příznivé naladění je ještě umocněno něčím,
co jsme si vůči sovětským okupantům sami
vždy rádi pěstovali, tedy obrazem civilizovanosti a kulturnosti českého národa, který
litevští pamětníci často vyzdvihují, společně s naší umírněností, důmyslností a smyslem pro humor. Český čtenář tedy může
být tímto stereotypem vcelku polichocen.
Hezký obrázek jen trochu kazí sem tam se
objevující záludné lehké dívky a pragmatičtí kšeftmani.
Marie Černá
PAPEŽOVÁ, Jana: Plout proti proudu… Publicistika Záviše Kalandry. Červený Kostelec,
Pavel Mervart 2012, 328 s.
Významný český filozof a historik Záviš Kalandra byl především talentovaným novinářem. Od roku 1926 přispíval do komunistického studentského časopisu Avantgarda,
v roce 1929 nastoupil do redakce Rudého
práva, kde byl po určitou dobu zástupcem
šéfredaktora, působil také jako šéfredaktor
Rudého večerníku a později Haló novin, řídil
týdeník Tvorba. Po rozchodu s komunistickou stranou se uplatnil především v ilustrovaném týdeníku Světozor, ale i v Peroutkově Přítomnosti, pro Mazačovo nakladatelství
zpracoval řadu hesel pro Naučný slovník aktualit, nepříliš úspěšný byl jeho pokus založit komunistický protistalinský časopis Proletář. Po válce, kterou strávil v nacistických
koncentračních táborech, přispíval zejména
do sociálnědemokratického týdeníku Cíl
a národněsocialistického Slova pracujících.
Jana Papežová ve své knize (je výsledkem
projektu Specifického výzkumu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové) vycházela z vlastní studie „Politika a kultura
v poválečném Československu v publicistice Z. Kalandry“, otištěné o tři roky dříve
ve Východočeských listech historických. Pilná
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autorka shromáždila veškerou dostupnou
literaturu o Kalandrovi (přehled pramenů
a literatury podává v úvodu knihy). S pomocí literárního historika Jiřího Brabce,
znalce Kalandrova díla, ale i jiných zdrojů,
rozšířila původní Brabcovu kalandrovskou
bibliografii, zveřejněnou v druhém dílu
druhého vydání Kalandrova Českého pohanství (Praha, Dauphin 2002) z 615 na 695 titulů. Je třeba připomenout, že Kalandra
používal řadu pseudonymů a značek, takže
i původní bibliografie zaznamenává případy, kdy je Kalandrovo autorství sporné,
nebo naopak existují sporné články, které
nebyly do bibliografie zařazeny, i když je
Kalandra patrně, pod dalším pseudonymem, napsal.
Vlastní práce, v níž se začínající autorka
snažila představit Kalandrovu publicistiku v co největší šíři, na základě zachycení maximálního počtu článků, nedopadla
příliš šťastně. Vyložit dílo Záviše Kalandry
ve všech jeho světonázorových proměnách
je samozřejmě nesnadný úkol. Předpokladem k jeho zvládnutí je určitý autorský odstup a jasně stanovená interpretační koncepce. Obojí však v knize chybí. Autorka se
až příliš často ztotožňuje s Kalandrou jako
bojovným polemikem, i když své obratné
pero propůjčoval obhajobě mylných názorů
vyvěrajících z ideologické doktríny, které
sám později opustil. Tak třeba v polemice
Kalandry s Emanuelem Rádlem poukazuje
na „Rádlovu chybnou interpretaci“ (s. 43),
ačkoli nijak nedokázala, že se Rádl v daném
případě mýlil a Kalandra měl pravdu. Seznamuje sice detailně s Kalandrovými názory, jak se zračily v jeho publicistice, to však
nemůže nahradit jejich kontextuální výklad
a hlubší zhodnocení Kalandrovy osobnosti
jako novináře a publicisty.
Kniha je napsaná poněkud kostrbatým
stylem, dlouhá souvětí často znejasňují
obsah. Tomu lze zřejmě přičíst například
formulaci sugerující, jako by Rudé právo bylo do pátého sjezdu KSČ čtenářsky
nudné (s. 55), ač autorka jistě ví, že před
sjezdem s redakcí spolupracovala celá plejáda známých českých spisovatelů (Ivan Olbracht byl zástupcem šéfredaktora), kteří se
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právě roku 1929 s KSČ rozešli. O tom chybí
jakákoli zmínka. Po sjezdu nastoupili do vedení redakce sice novináři vzdělaní a talentovaní (Josef Guttmann, Julius Fučík, Záviš
Kalandra), nicméně jejich vědomé podřízení dogmatické linii Kominterny mělo
za následek, že náklad Rudého práva klesl
z dvaceti tisíc výtisků na čtvrtinu. Na dřívější výši nákladu se komunistický deník
dostal teprve po změně politiky Kominterny
v polovině 30. let. Na některé formulace
v knize („na stránkách tisku propagovat zabránění mocenského ovládnutí“ – s. 200)
padne jako ušité Kalandrovo zvolání: „Brr,
to je věta…“ (s. 250)
Přímo v knize bychom našli i Kalandrova slova (věnovaná Leninově biografii
od Zdeňka Nejedlého), jimiž by se dal výstižně charakterizovat její hlavní problém:
„...sesbírat co nejvíce materiálu k dané
problematice; nahromaděná kvanta faktů
… přitom Nejedlý stmelí bez vnitřní logiky
kvapně dohromady.“ (s. 245) Nakladatelství mělo vzít víc v úvahu připomínky lektorů Jiřího Křesťana a Vítězslava Sommera,
jazyková redakce Dagmar Magincové (uvedená v tiráži) měla začínající autorce více
pomoci s konečnou úpravou textu. Nepochybným přínosem této publikace tak zůstává bibliografie Záviše Kalandry a literatury o něm.
Jaroslav Bouček
PAZDERKA, Josef (ed.): Invaze 1968: Ruský
pohled. Praha, Ústav pro studium totalitních
režimů – Torst 2011, 270 s.
Čtyřicáté výročí okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy v roce 2008 přineslo nebývalou vlnu zájmu o tuto událost,
která se stala frekventovaným tématem historických konferencí, televizních a rozhlasových pořadů, novinových a časopiseckých
článků. Vedle odborných prací a publicistiky se v hojnější míře objevila i svědectví
oněch dramatických chvil z léta roku 1968,
jak se uchovala v paměti jejich účastníků.
Že nešlo o jednorázovou záležitost, dokládá
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i anotovaná publikace Invaze 1968. Je pozoruhodná především ve dvou ohledech,
totiž že propojuje profesionální historický
pohled s pamětnickým a že dává nahlédnout tehdejší konflikt takříkajíc z druhého,
sovětského břehu – ten ovšem není jednotvárný, ale zahrnuje celou paletu postojů
a názorů. V knize se v podstatě střídají
odborné statě s rozhovory s aktéry invaze,
které přirozeně vyznívají velice subjektivně
a často nekorespondují s obecně přijímanými fakty. Tyto rozhovory bez výjimky vedl
editor publikace Josef Pazderka.
Kniha je rozdělena do čtyř částí. První
se týká sovětských vojáků, kteří se v Československu ocitli s okupační armádou, další
obsahuje dvě studie pracující s informacemi
z ruských archivů, třetí část se věnuje sovětským novinářům žijícím v té době v Praze
a poslední oddíl předkládá názory příslušníků tehdejší sovětské liberální inteligence.
První část, nazvanou prostě „Vojáci“,
uvádí studie Daniela Povolného o řadových sovětských vojácích během okupace,
za níž následují tři rozhovory s příslušníky
sovětské armády, kteří se osobně účastnili
zásahu. Slovo v nich dostal generál Pavel
Kosenko, jeden z posledních žijících sovětských velitelů invaze, dále generál Eduard
Vorobjov, tehdy kapitán a velitel roty motostřeleckého pluku, jenž se podílel na obsazení oblasti okolo Domažlic, a jako třetí
dotazovaný bývalý výsadkář Boris Šmejlov.
Druhá část s názvem „Archivy“ obsahuje dva odborné texty, přeložené Ondřejem
Šancou, jejichž autory jsou Olga Pavlenková a Nikita Petrov. Ruská autorka pojednává
o roli sovětské ambasády v Praze během
pražského jara a při vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Článek jejího kolegy se zabývá vlivem Výboru státní bezpečnosti (KGB)
na provedení invaze a předkládá závěr, který se objevil už v jiných publikacích, že invaze souvisela s plány Sovětů na rozmístění
jaderných raket na československém území.
O sovětských novinářích v Československu, z nichž někteří byli za svůj nesouhlas
s invazí deportováni do Sovětského svazu,
pojednává Dmitrij Běloševskij. Téma pak
rozvíjí v rozhovoru jeden z těchto novinářů

a dnešní ruský ombudsman Vladimir Lukin.
Osobní pohled a vzpomínky na dobu pražského jara přináší také Petr Pithart, jehož
v závěru kapitoly střídá interview s novinářem Vladenem Krivošejevem.
Poslední kapitola s názvem „Společnost“
obrací pozornost k tomu, jak události pražského jara a srpna 1968 vnímala tehdejší
ruská inteligence. Obecně o tomto tématu
pojednává rusista Tomáš Glanc, jehož text
obsahuje i přepisy básní sovětských autorů reflektujících okupaci Československa.
Další komponenty této části tvoří rozhovory s disidentkami Ljudmilou Alexejevovou
a Natalií Gorbaněvskou. Druhá jmenovaná
byla jednou ze „sedmi statečných“, kteří
na protest proti okupaci demonstrovali
na Rudém náměstí. Nakonec je zařazen
výběr úryvků z deníku Elvíry Filipovičové, které události let 1967–1971 zobrazují
z pohledu obyčejného sovětského občana.
Za pozastavení určitě stojí i dobové fotografie, jimiž jsou texty prokládány. Pocházejí ze soukromých archivů dotazovaných
osobností nebo jsou dílem profesionálních
fotografů, jako je Josef Koudelka, Karel
Cudlín, Paul F. Goldsmith nebo Iva Zímová, ale také slovenského amatérského fotografa Miroslava Župníka. V závěru knihy
nalezneme medailony autorů a fotografů
podílejících se na této publikaci, nechybí
ani jmenný rejstřík.
Filip Kubeš
ZÍDEK, Petr: Po boku: Třiatřicet manželek
našich premiérů (1918–2012). Praha, Euromedia Group – Knižní klub 2012, 420 s.
Téma „žen ve stínu“ mocných vládců,
případně pak těch, které samy pronikly
do sféry politiky a zaujaly vlivná místa,
je čtenářsky atraktivní a svádí k vytváření
barvotiskových obrázků, které by se mohly zařadit do předlouhé řady nevkusných
a dobře prodejných dílek o herečkách, zpěvačkách a rozličných hvězdičkách dnešního šoubyznysu. Je vlastně pozoruhodné
a šťastné, že takového tématu se chápou

Anotace

také historikové, kteří jsou schopni kriticky využít existujících pramenů, dobírat se
niternějších vrstev poznání a přitom podat
příběhy poutavou formou. Vedle Jiřího
Pernese (Komunistky s fanatismem v srdci.
Praha, Brána 2006) a Pavla Kosatíka (Manželky prezidentů: Deset žen z Hradu. Praha,
Mladá fronta 2009, předchozí vydání 1993
a 1999) se nyní zařadil historik a novinář
Petr Zídek. Tento muž širokého rozhledu,
jeden z klíčových tvůrců vynikající Orientace, přílohy Lidových novin, na sebe v minulosti upozornil také jako znalec dějin Afriky a Blízkého východu. Jeho pestrá (ale
nikoli bezbřehá) publicistická činnost se
vyznačuje zřetelnými filozofickými přesahy a smyslem pro aktuální témata a etické
souvislosti. Ženským hrdinkám, vstupujícím do minového pole politiky, se přitom
nevěnuje zdaleka poprvé; připomeňme
jeho vydařenou publikaci Příběh herečky:
Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová
a její svět (Praha, Dokořán 2010).
Anotovaná kniha zachycuje celé období od vzniku Republiky československé
po současnost. Naděžda Nikolajevna Kramářová a Radka Nečasová, to jsou dvě ženy,
které stojí na začátku a na konci knihy, a už
tato dvě jména symbolizují skok, který česká společnost učinila ve vývoji téměř již
stoletém. Před čtenářem defilují sebevědomé ženy, jež byly rády středem pozornosti a tvořily opory svých partnerů, nebo
si dokonce budovaly a zachovávaly svou
vlastní odbornou kariéru, z anonymity vystupují skromné strážkyně rodinného krbu
(zvláštním případem jsou manželky agrárních politiků, které často přebíraly starost
o správu rodového velkostatku) a mihnou
se i ty, o nichž se vlastně mnoho nedovíme, neboť nesdílely veřejný život svých
manželů v premiérských rolích. Některé
„druhé dámy“ si chránily své soukromí tak
dokonale, že se nelze dobrat ani základních
osobních údajů – dokonce i přesné datum
narození například zůstalo autorovi utajeno u Jiřiny Čalfové a Radky Nečasové.
Již v úvodu Petr Zídek konstatuje, že život
po boku předního politika bývá „vše jiné
než záviděníhodný“ (s. 7). Jeho kniha uka-
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zuje různé způsoby, jak „přežít“ úděl, který
si většina z nich nevybrala a často ani nepřála. Model „reprezentativní manželky“, který se zrodil v 19. století a přisuzoval choti
významného politika především roli jeho
pomocnice a nositelky filantropické služby, se postupně měnil. Životní příběhy žen
představují pochopitelně také jisté zrcadlo
jejich životních partnerů, neboť „chování
a životní způsob manželky hodně vypovídá
také o jejím manželovi“ (s. 389). „Pány světa“ jsme zvyklí vídat z perspektivy obdivujících davů nebo oddaných spolupracovníků,
očima protivníků nebo v jejich zpravidla lichotivé sebeinterpretaci. Pohled ze zorného
úhlu životních družek premiérů a dalších
rodinných příslušníků se může od všech
uvedených náhledů lišit, otevírá zajímavé
otázky a přináší občas překvapivá zjištění.
Petr Zídek podstoupil nelehkou cestu
studia dostupné literatury a archivních
pramenů, využil (kde to ještě bylo možné) svědectví pamětníků, sbíral často jen
střípky ze života manželek předsedů vlád
a z dostupných informací spřádal jejich
rozličné osudy. V každém medailonu se
autor pídí po rodinném zázemí a dětství
obou partnerů, popisuje jejich seznámení
a společný život. V Zídkově vyprávění se dostáváme na jeviště „velké politiky“, ale zažíváme také události soukromé, ba i docela
kuriózní, jako například dvojí únos letadel
v roce 1948, v nichž cestovala Margita Široká (s. 225–227). Autor nezůstává chladným
sběračem faktů a prokazuje vzácnou schopnost vcítění do světa a údělu žen, jak je to
patrné například v kritickém i smutném
medailonku „psí mámy“ Zuzany Paroubkové. Někdy jako by sám poněkud podlehl
zornému úhlu premiérovy manželky; takový pocit jsem měl v medailonu Drahomíry
Pithartové, ale na druhou stranu je třeba
přiznat, že zvolený přístup je v tomto případě velmi zajímavý a produktivní. Petr Zídek
ale dokáže být i nemilosrdný – nejotevřeněji vyjádřil svůj odstup od chotě předsedy
vlády u „zlatokopky“ Šárky Grossové: „Jde
o manželku zvláštního ražení, která – doufejme – nebude mít žádnou podobnou nástupkyni.“ (s. 389)
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V medailonech třiatřiceti manželek dvaatřiceti premiérů (autor omezuje svůj záběr
pouze na ženy, jež byly partnerkami předsedů vlád v době, kdy zastávali svůj úřad) přináší Petr Zídek množství informací, s jejichž
pomocí plasticky vykresluje životní příběhy
„druhých dam“ a jejich mužů, otevírá však
také řadu zajímavých otázek obecnějšího
charakteru. Jeho kniha se stane užitečnou
referenční příručkou pro všechny, kteří se
zajímají o svět politiky i z méně obvyklého úhlu. Ocení ji historici a politologové,
své čtenáře ale nepochybně najde i v širší veřejnosti se zájmem o moderní české

a slovenské dějiny. Tomu vychází vstříc
i kvalitní obrazová příloha, nechybí ale ani
seznam premiérů s uvedením jejich stranické příslušnosti, jmenný rejstřík a přehled
literatury a pramenů. Za úvahu by myslím
stálo, zda by podobné texty, jakkoli se hlásí k populárnímu žánru „literatury faktu“,
neměly být vybaveny alespoň základním
poznámkovým aparátem, který by zájemce
navedl blíže na příslušné archivní a knižní
prameny.
Jiří Křesťan

